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ХАВСРАЛТ НЭГ. ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БАЙГУУЛАЛ, ХУУЛЬ ТОГТООХ, ШҮҮХ 
САЛБАРЫН  ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

1.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт:  

Зохицуулалт 1 
Гуравдугаар зүйл. 
1. Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт 
шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа 
уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ. 
Арван зургадугаар зүйл. 
Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ: 
9/ шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. 
Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй. Сонгох эрхийг арван найман наснаас эдэлнэ. 
Сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллага, албан тушаалд тавих шаардлагыг харгалзан хуулиар 
тогтооно; 
10/ нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад 
байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Нам, олон нийтийн бусад бүх 
байгууллага нийгэм, төрийн аюулгүй байдлыг сахиж, хуулийг дээдлэн биелүүлнэ. Аль нэгэн нам, 
олон нийтийн бусад байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө болон гишүүний нь хувьд хүнийг 
ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг хориглоно. Төрийн зарим төрлийн албан хаагчийн намын 
гишүүнийг түдгэлзүүлж болно; 
12/ төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй; 
16/ итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван 
жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Жагсаал, цуглаан хийх журмыг хуулиар тогтооно; 
17/ төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй 
асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан 
хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох 
төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална; 
Хорин тавдугаар зүйл. 
1. Улсын Их Хурал төрийн дотоод, гадаад бодлогын аль ч асуудлыг санаачлан хэлэлцэж болох 
бөгөөд дараахь асуудлыг өөрийн онцгой бүрэн эрхэд хадгалж шийдвэрлэнэ: 
16/ ард нийтийн санал асуулга явуулах. Сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн олонхи нь оролцсон ард 
нийтийн санал асуулгыг хүчинтэйд тооцож, олонхийн санал авсан асуудлыг шийдвэрлэгдсэн гэж 
үзнэ; 

 
 

Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
4 дүгээр зүйл. Санал асуулгаар шийдвэрлэх асуудал 
4.1.Төрийн дотоод, гадаад бодлогыг тодорхойлохтой холбогдсон тодорхой асуудлаар сонголт 
хийлгэх шаардлага гарсан тохиолдолд санал асуулга явуулна.  
4.2.Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал асуулга явуулж болно. 
6 дугаар зүйл. Санал асуулга явуулах шийдвэр гаргах 
6.1.Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар санал асуулга явуулах 
эсэхийг шийдвэрлэнэ.  
22 дугаар зүйл. Санал асуулгын нэгдсэн дүн гаргах, мэдээлэх 
22.2.Улсын Их Хурал санал асуулга хуулийн дагуу явагдсан эсэх талаар санал хураана. Улсын Их 
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Хурлын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи санал асуулга хуулийн дагуу явагдсан гэж үзвэл уг 

асуудлыг ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэгдсэнд тооцно. 
Зохицуулалт 3 
5 дугаар зүйл. Санал асуулгыг санаачлах эрх бүхий этгээд 
5.1.Ард нийтийн санал асуулга явуулахыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын Их 
Хурлын нийт гишүүний гуравны нэгээс доошгүй нь санаачлах эрхтэй. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

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 эрхийг баталгаажуулсан. 

Төр, засгийн эрх мэдэл ард түмний гарт байх дээрх заалтыг Үндсэн хуулийн 25 
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 16-д “сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн олонх нь 
оролцсон ард нийтийн санал асуулгыг хүчинтэйд тооцож, олонхийн санал авсан 
асуудлыг шийдвэрлэгдсэн гэж үзнэ” гэж мөн бататган тусгажээ. 

Үндсэн хуулийн эдгээр зохицуулалтын хэрэгжилтийг тухайн харилцааг 
зохицуулсан холбогдох хууль батлагдсан эсэхээр хэмжих боломжтой. 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 
иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэр юм. Сонгуулийн хууль тогтоомжийн хүрээнд 
иргэний оролцоог тодорхойлохдоо сонгууль зохион байгуулах эрх бүхий 
байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцох боломж ямар байгаагаар 
тодорхойлох  болно. Энэхүү оролцоог шууд ба ТББ гэрээгээр чиг үүрэг хэрэгжүүлэх 
гэж ангилж болно.  
 Хэмжих хэмжүүрийн хувьд сонгуулийн байгууллагын шийдвэр гаргах 
ажиллагаанд иргэд, ТББ хэрхэн оролцсон тоон үзүүлэлт бол, иргэдийн энэхүү 
оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар яамны албан хаагчдаас ярилцлага авах, мөн 
өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулав.  

 
2.  Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд тусгагдсан иргэд төрийн үйл хэрэгт, төрөөс 
шийдвэр гаргахад оролцохтой холбоотой дээр дурдсан заалтууд нь органик болон 
ердийн хуулиудад тусгалаа олон хэрэгжиж байна. Үүнд: 

- Иргэд төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох, төрийн эрх барих, нутгийн өөрөө 
удирдах ёсны байгууллагын төлөөлөгчдийг сонгох, иргэн болзол 
шаардлагыг нь хангасан тохиолдолд нэр дэвших, сонгогдох харилцааг 
зохицуулсан Сонгуулийн тухай хууль батлагдан хэрэгжиж байна; 
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- Нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн 
нэгдэх эрхийг Улс төрийн намын тухай хууль, Төрийн бус байгууллагын 
тухай хуулиар баталгаажуулан зохицуулж байна;  

- Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж 
шийдвэрлүүлэх талаар Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг “Иргэдээс төрийн 
байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 
тухай” хуулиар бэхжүүлэн хэрэгжүүлж байна; 

- Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван 
жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөг Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай 
хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай зэрэг хуулиар 
тусгайлан зохицуулж байна; 

- төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад 
хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрх нь Мэдээллийн ил 
тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд тусгалаа олж, холбогдох 
харилцааг нарийвчлан зохицуулжээ; 

- ард нийтийн санал асуулга явуулах харилцааг зохицуулсан “Ард нийтийн 
санал асуулгын тухай” хуулийг баталсан боловч хуулийг хэрэгжүүлсэн 
тохиолдолд гараагүй байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Сонгуулийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын сонгуулийн насанд хүрсэн 
иргэд нийтээрээ, шууд оролцох замаар саналаа нууцаар гарган Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч, УИХ-ын гишүүн, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчийг 
сонгуулиар сонгож байна. 

Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт 
“Ард нийтийн санал асуулга явуулахыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, 
Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны нэгээс доошгүй нь санаачлах эрхтэй.” гэж 
заасан. Ард нийтийн санал асуулга явуулах санаачилгыг эдгээр албан тушаалтан, 
байгууллага гаргаагүй тул Монгол Улсад ард нийтийн санал асуулга явагдаж 
байгаагүй. 

Үндсэн хуулиар иргэд төрийн үйл хэрэгт оролцох эрхийг баталгаажуулсан 
органик, ердийн хуулиудын хэрэгжилтийн дүн шинжилгээг дараа, дараагийн 
хэсгүүдэд тусгасан тул холбогдох хэсгээс үзнэ үү.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна гэж үзлээ. 
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Үндсэн хуульд тусгагдсан төрийн үйл хэрэгт иргэд оролцох, шийдвэрт нь 
нөлөөлөх боломжийг тусгасан эрх, зохицуулалт нь холбогдох хуульд тусгалаа олсон 
байна. Гэвч зарим хууль нь огт хэрэгжээгүй (Ард нийтийн санал асуулгын тухай 
хууль), зарим нь батлагдаад 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрсөн нь байгаа нь (Төрийн 
бус байгууллагын тухай хууль, Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль) 
шилжилтийн үеийг туулсан манай улсын хувьд эрх зүй, нийгэм, эдийн засгийн орчин 
нөхцөл өөрчлөгдөж байгааг тооцон үзвэл эдгээр хуулинд шинэ хандлага, баримтлал 
нэвтрүүлэх бодит хэрэгцээ байна. 
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Сонгуулийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт:  

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Сонгуулийн тухай хуулиар иргэдийн сонгуулийн 
үндсэн эрхийг зохицуулсан. 1992 оны Үндсэн хуулиас хойш нийт 7 удаагийн УИХ 
болон Ерөнхийлөгчийн сонгууль  тасралтгүй болсон байна. Хамгийн анхны  1992 оны 
УИХ-ын сонгуульд иргэд нийт нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн 1085129 сонгогчоос 
1037392 буюу 95.6 хувьтайгаар  оролцсон бол 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд  
нийт  нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн 1990797 сонгогчоос 1 207787  буюу 60.67 
хувиар иргэд сонгох эрхээ эдэлжээ. Иргэдийн  сонгуулийн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь 
саад болох тогтолцоо, зохицуулалт байхгүй гэж дүгнэж болно.  Харин сонгуулийг 
зохион байгуулах, сонгуулийн үйл явцад хяналт тавих ажиллагаан дахь иргэдийн 
оролцоо ямар байгааг судлах нь чухал юм. 

 
Зохицуулалт 4 
5.5.Төрийн хэргийг удирдахад иргэдийг оролцуулах дүрмийн үүрэг, зорилт бүхий төрийн бус 
байгууллага сонгуулийн төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу сонгуулийн байгууллага, 
сонгуульд оролцогч бусад байгууллага, албан тушаалтан сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрхэн 
биелүүлж байгаад хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх, ажиглалт хийх, сонгогчийн боловсрол, 
мэдлэгийг дээшлүүлэх, сонгогчид эрхээ эдлэхэд нь аргачилсан туслалцаа үзүүлэх зэргээр 
сонгуулийг хуулийн дагуу, шударгаар явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах эрхтэй. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Сонгуулийн  тухай хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч, түүнчлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын сонгууль, үндсэн зарчим, журмыг тодорхойлж, эдгээр сонгуулийг зохион 
байгуулж явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Энэ зорилтын 
хүрээнд иргэдийн оролцоог зохицуулж буй заалтуудад шинжилгээ хийлээ.  

Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргав. Судалгааны зорилт нь иргэдийн оролцоог  
хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, 
зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийхэд оршино.  Ингэхдээ 
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай 
хуулиудыг давхар шинжлэн судлав. Мөн иргэний оролцооны  суурь харилцааг 
зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23 
дугаар зүйл, Захиргааны ерөнхий хуулийн 15, 26, 27, 31, 62 дугаар зүйлд заасны 
дагуу хянав. Хяналт шинжилгээ хийхдээ тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэв. Тоон 
мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын 
авлагаас авсан бол, чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, иргэдээс 
ярилцлага хийх аргаар авав. Иргэдээс анкетын аргаар судалгаа авах шаардлагагүй 
гэж үзлээ (МХЭХ-ны судалгааг хоёрдогч эх сурвалжаар ашиглав). Мөн энэ заалтын 
хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн боловсролын академи хийсэн "Иргэдийн 
оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн 
холбоо гүйцэтгэсэн "Иргэний оролцооны талаархи Монгол Улсын хууль, эрх зүйн 
актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн 
шинжилгээ хийх" зэрэг тайланг судлав.  
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2.  Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Сонгуулийн хуулийн энэ заалтыг хэрэгжүүлэх үүргийг СЕХ хүлээдэг.  
Хорооноос “Төрийн бус байгууллагаас  сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд  
хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам”-ыг 2016 онд 
баталсан байна.  
 
  3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
    "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" судалгааны тайланд 
дурдснаар сонгуульд анх удаа дотоодын төрийн бус байгууллагууд хөндлөнгийн 
хяналт шинжилгээ /мониторинг/, бие даасан ажиглалт хийж сонгуулийн үйл явцын ил 
тод байдлыг жинхэнэ утгаар нь, бодитой хангах боломжийг нээсэн. Сонгогчдын 
боловсрол төв болон 8 төрийн бус байгууллага нэгдэн “Шударга сонгуулийн төлөө 
иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ”-г байгуулж, уг сүлжээний 200 ажиглагч 2012 оны 
Улсын Их Хурлын сонгуулийн үйл ажиллагааг ажиглаж, сонгуулийн үйл явцад 
мониторинг хийсэн. Тус сүлжээний гишүүд энэхүү мониторинг, ажиглалтыг хийхдээ 
аливаа улс төрийн нам, эвсэл холбоод, нэр дэвшигчийн нөлөөнөөс ангид, хараат бус 
байж зөвхөн сонгогчдын эрх ашгийг төлөөлөн, хуулийн хүрээнд, ил тод ажиллах ёс 
зүйн дүрмийн дагуу ажилласан бөгөөд хяналтын явцын үр дүнг сонгуулийн компанит 
ажлын үеэр 2 удаа олон нийтэд тайлагнаж эцсийн тайланг 2012 оны 7 дугаар сарын 
5-ны өдөр хэвлэлийн бага хурлаар нийтэд хүргэсэн байна. Сүлжээний гишүүн 
байгууллагууд 2012 оны Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн үйл явцад дараах  
таван чиглэлээр мониторинг хийжээ. Үүнд:  

1.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийг “Филантропи хөгжлийн төлөө 
төв”;  

2.Саналын хуудасны мониторингийг “Сонгогчдын боловсрол төв”;  
3.Сонгуулийн өдрийн санал хураах, тоолох үйл явцын ажиглалтыг 

“Өөрчлөлтийн төлөө залуу эмэгтэйчүүд” ТББ;  
4.Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мониторингийг “МИДАС”;  
5.Хэвлэл мэдээллийн мониторингийг “Глоб Интернэшнл” ТББ тус тус хийжээ.  

 СЕХ нь 2016 оны УИХ-ын сонгуульд “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний 
нийгмийн хяналт сүлжээ”-ний гишүүн  “Филантропи хөгжлийн төлөө төв”, “МИДАС” 
ТББ, “Глоб Интернэшнл  Төв”,  “Өөрчлөлтийн төлөө залуу эмэгтэйчүүд”, “Бодлогод 
залуусын хяналт”, “Өөрчлөлтийн салхи” зэрэг залуучуудын төрийн бус 
байгууллагуудад мониторинг хийх зөвшөөрөл өгчээ. Мөн орон нутагт “Нийгмийн 
дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн”-ий Увс аймаг дахь салбар сум, дүүргийн ИТХ-ын 
2016 оны сонгуулийн үйл ажиллагааны үеэр сонгуулийн хууль тогтоомжийн 
биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах тухай 
хүсэлтээ ирүүлснийг хянаж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн зөвхөн сонгуулийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх зөвшөөрөл олгосон байна.  

2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний 
нийгмийн хяналт сүлжээ”-ний гишүүн “МИДАС”, “Өөрчлөлтийн төлөө залуу 
эмэгтэйчүүд”, “Бодлогод залуусын хяналт”, “Глоб Интернэшнл  Төв”, “Захиргааны 
шинэ санаачилга” ТББ-ууд СЕХ-ноос мониторинг хийх зөвшөөрөл авсан байна.  
 Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх талаар гаргасан гарын авлага, сургалтыг 
ТББ-ууд сонгуулийн жилд зохион байгуулдаг байна. Үүнд: Олон улсын бүгд 
найрамдахчуудын хүрээлэн, Конред Аденаурын сан, Сонгогчдын боловсролын төв 
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зэрэг байгууллагуудыг дурдаж болно. Гэхдээ эдгээр байгууллагууд өөрсдийн 
санхүүжилтээр гарын авлага, сургалт зохион байгуулдаг. Жишээ нь, 2017 оны 5 
дугаар сард Олон улсын бүгд найрамдахчуудын хүрээлэнгээс сонгогчийн 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор боловсруулсан гарын авлагын талаарх 
танилцуулгыг СЕХ-ноос зохион байгуулсан сургалт семинар дээр хийсэн. Түүнд 
сонгуулийн ач холбогдол, сонгуульд мэдлэг, мэдээлэлтэй оролцохын ач холбогдол, 
сонгох, сонгогдох эрхээ эдлэхэд нь иргэн бүрийг тэгш хамруулах зэрэг асуудлыг 
тусгасан  байна /СЕХ-ны тайлангаас/. 
    
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Зохицуулалтын давхардал хийдэлгүй байна гэж үзлээ 
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Санхүүгийн хувьд бие даасан ч улс төрийн намын дэргэдэх  ТББ-ууд 10 орчим 
бий. Харин бусад үндэсний, аль нэг намаас хараат бус ТББ-ууд өөрсдийн 
санхүүжилтээр хяналт шинжилгээ хийх, ажиглалт хийх, сонгогчийн боловсрол, 
мэдлэгийг дээшлүүлэх зэрэг ажлуудыг хийх боломж хомс байна. Өнөөгийн байдлаар 
СЕХ-той хамтарч ажилладаг “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт 
сүлжээ”-ний байгууллагуудыг сонгуулийн үеийн үйл ажиллагаа явуулахад нь 
Нээлттэй нийгэм хүрээлэн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлж байна. Уг хүрээлэнгийн 
төв нь Нью-Йоркт байрладаг, хувийн хэвшлийн, тэтгэлэг олгогч сан юм. Мөн Олон 
улсын бүгд найрамдахчуудын хүрээлэн, Конред Аденаурын сан зэрэг гадаадын 
байгууллагууд зарим талаар санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлж байна.  
 Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллагын санхүүжилтийг тодорхой 
болгох шаардлагатай. Ихэнхи ТББ-ууд СЕХ-ноос гаргасан журмын дагуу 
байгууллагын санхүүгийн эх үүсвэрийн талаарх мэдээллийг гаргахад хүндрэлтэй 
байдаг. Байнгын тогтмол санхүүгийн эх үүсвэртэй байхын тулд гадаадын 
байгууллагын төсөл хөтөлбөр, тэтгэлэг авах замаар санхүүжилтээ бий болгох нь 
түгээмэл байна. Санхүүжилтээс хамааран бусад ТББ-ууд оролцохгүй байгаа нь 
байнга оролцдог зарим ТББ энэ ажиллагаанд гаршиж мэргэших сайн талтай боловч 
олон урьгалч, олон талт оролцоо үүсэхгүй сөрөг талтай байна. Гэхдээ ТББ-ын 
санхүүжилтийг заавал төсвөөс дэмжинэ гэсэн үг биш. Иймд төрийн бус байгууллагын 
оролцоог дээшлүүлэхийн тулд “Төрийн бус байгуулагын тухай” хуулийг үзэл 
баримтлалаар шинэчлэх цаг нь болжээ. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Сонгуулийн тухай хуулийн дурдсан зүйл заалтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
зайлшгүй шаардлага хангалттай харагдахгүй байх тул нэмэлт, өөрчлөлт хийх 
саналгүй болно. 
 

Сонгуулийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 5 
28.5.Сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд орсон ажилтан, албан тушаалтанд сонгуулийн хууль 
тогтоомжийн талаар сургалт явуулж, гэрчилгээ олгоно. Сургалтыг энэ хуулийн 5.5-д заасан төрийн 
бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно. 
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1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 2012, 2016, 2017 оны сонгуульд  хууль тогтоомжийн талаар сургалт явуулах 
төрийн бус байгууллагын оролцооны талаар тоо баримт болон чанарын ярилцлагын 
аргаар хэрэгжилтийг судлах зорилготой. 
  
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 СЕХ-ноос  “Төрийн бус байгууллагаас  сонгуулийн хууль тогтоомжийн 
биелэлтэнд  хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам”-ыг 
2016 онд баталсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд нийт 22073 албан хаагч байна. СЕХ-
ноос эдгээр албан хаагчид сургалт явуулах талаар ТББ-уудад санал, хүсэлт 
хүргүүлдэг ажээ. 2016 оны УИХ-ын сонгуулийн үеэр  улс төрийн намын дэргэдэх  
хоёр ТББ-аас хүсэлт ирүүлснийг СЕХ татгалзжээ. 2017 оны Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулиар нэг ч ТББ саналаа ирүүлээгүй байна. Шалтгааныг нь тодорхойлбол 
ихэнхи ТББ бие даан сургалтыг санхүүжүүлж явуулах боломжгүй байдаг талаар СЕХ-
ны холбогдох мэргэжилтэн болон Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн 
хяналт сүлжээний гишүүнтэй хийсэн ярилцлагад дурьдагдсан. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

ТББ байгууллага СЕХ-оос зөвшөөрөл авч сургалт явуулах нь СЕХ-ны чиг 
үүргийг түүний өмнөөс гүйцэтгэж байгаа хэлбэр болох тул сургалт явуулахад 
шаардлагатай санхүүжилтийн асуудлыг тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэж байх нь 
зүйтэй. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

ТББ сургалт явуулах боломж хязгаарлагдмал байгаа нь  санхүүжилттэй 
холбоотой байна. СЕХ сургалт, судалгаагаа ТББ-д гэрээгээр шилжүүлэх, энэ талаар 
санхүүжилтийг төсөвт суулгах, мөн ТББ-ыг сонгон шалгаруулах журам нээлттэй байх 
зэрэг арга хэмжээ авах нь үр дүнтэй. Иймд  Сонгуулийн тухай хуулийн 38.2.11-д  
ТББ-уудын сургалт явуулах зардлыг тусгах шаардлагатай. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Сонгуулийн тухай хуулийн 38.2.11-т  ТББ-уудын сургалт явуулах зардлыг 
тусгах саналтай1. 

 
Сонгуулийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 6 
95.1.Санал авах, тоолох төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг сонгуулийн төв 
байгууллагын дэргэдэх мэдээллийн технологийн төвийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан 
мэдээллийн технологийн даамал /цаашид “даамал” гэх/ хариуцаж дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

                                                             
1 Саналыг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү 
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 Санал авах, тоолох төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдал нь 
сонгууль шударга явагдахад чухал үүрэгтэй тул мэдээлэл, технологийн даамлыг 
СЕХ-ны дэргэдэх мэдээллийн технологийн төвийн сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх 
зорилготой. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 СЕХ-ны даргын тушаалаар мэдээллийн технологийн даамлын сургалтыг 
сонгуулийн жилд зохион байгуулдаг. 
 
 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 СЕХ нь Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчдад мэдээллийн даамлын  гэрчилгээ олгох сургалтыг 2017 оны 3 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 21 аймаг, 
нийслэлийн 3 дүүрэгт зохион байгуулжээ. Үүнээс өмнө 2013, 2016  онд иргэдээс 
сонгон шалгаруулж даамал болгодог байв. Жишээ нь,  2016 оны УИХ-ын сонгуулиар 
нийт 144 даамлаас хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, хувийн компанийн ажилтан, ТББ-ын 
гишүүн зэрэг 4 иргэн жагсаалтанд оржээ. Харин 2016 оны 9 сараас эхлэн мэдээллийн 
технологийн мэргэжилтэй төрийн албан хаагчдыг даамлаар сургах болсон байна.  

Шалтгаан нь сонгон шалгаруулалтанд орж буй хүмүүс шаардлага хангадаггүй 
гэж СЕХ-ны холбогдох мэргэжилтэн ярилцлагандаа дурдаж байв. Гэхдээ 2017 онд 
СЕХ-ноос баталсан даамлын жагсаалтанд эрх зүйч, эдийн засагч, ойн инженер, 
бизнесийн удирдлага зэрэг мэргэжилтэй төрийн албан хаагчид багтсан байна.  Мөн 
орон нутгийн түвшинд 30 хувь нь ЕБС-ийн мэдээлэл зүй, математикийн багш нар 
даамлын гэрчилгээ авчээ (СЕХ-ны цахим хуудаснаас). 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Даамлаар зөвхөн төрийн албан хаагч биш мэдээллийн технологиор мэргэшсэн 
бусад иргэдийг сонгож байх нь Сонгуулийн тухай хуулийн 5.1.2-д заасан сонгуулийн 
үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зарчим болон иргэний оролцоог дэмжсэн 
зохицуулалт болно.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Мэдээллийн даамлыг сонгон шалгаруулах журмыг СЕХ-ноос батлах 
шаардлагатай. Уг журамд даамлаар ажиллах иргэн хүсэлт гаргах замаар оролцоог нь 
нээлттэй зохицуулж өгөх боломжтой байна.  
 

Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 7 
 24.2.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн тухайн шатны Хуралд, сум, 
дүүрэг, баг, хорооны Хурал зохих дээд шатны Хуралд асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж 
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болно. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэд сонгуульд оролцож ИТХ-ын төлөөлөгчөө сонгодог боловч орон 
нутгийнхаа нийгэм, эдийн засгийн асуудлаар тодорхой санал гаргах эрхийг 
баталгаажуулах нь энэ хуулийн заалтын зорилго юм. Иймд уг хуулийн хэрэгжилт 
ямар байгааг тоон ба чанарын үзүүлэлтээр тодорхойлов.  
 
2.  Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Хурлын Тэргүүлэгчид, хороо, түүнчлэн төлөөлөгч, тухайн нэгжийн Засаг дарга 
асуудал санаачлан Хуралд хэлэлцүүлэхээр оруулах эрхтэй боловч энэ хуулийн 24.2 
дахь заалтыг хэрэгжүүлэх талаар аймаг, нийслэлийн хуралдааны дэгд хуулийн 
заалтыг шууд хуулбарлан тавьсан байна (нийслэл, 12 аймгийн хуралдааны дэгийг 
судлав). 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Нийслэлийн ИТХ-ын жишээн дээр авч үзвэл 2017 оны 10  сарын байдлаар 
иргэдээс 84 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргаснаас дийлэнхи нь орон сууц, гэр, 
мөнгөн тусламж, ажлын байр, шагнал хүссэн, өмчийн харилцаа, газрын асуудлаар 
гомдол, хүсэлт гаргасан агуулгатай байна. Харин 10 хувь нь НИТХ-ын шийдвэрлэвэл 
зохих тодорхой асуудлаар саналаа ирүүлсэн байна. НИТХ-ын эрх хэмжээний хүрээнд 
шийдвэрлэвэл зохих асуудлуудыг хэлэлцэн шийдэж, бусдыг нь холбогдох газарт 
уламжлан хандсан байна. Захиргааны ерөнхий хууль үйлчилж эхэлснээс хойш 
нийслэлийн Захирагчийн албанаас иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах өдөр, 
танхимийг бий болгосон байх бөгөөд өдөрт дунджаар 50 орчим иргэн ханддаг боловч 
нийгэм, эдийн засгийн асуудлаар Хуралдаа санал гаргасан нь 10 хувийг эзэлж байна. 
Үүнд: цэцэрлэг,  сургуулийн тоо нэмэх, дэд бүтцийг сайжруулах, эко хотыг бий болгох 
төсөл зэрэг саналыг дурдаж болно.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 ИТХ бол иргэдийн шууд оролцоог хангах байгууллага билээ. Харин хуульд 
“болно” гэж зохицуулсан нь тухайн саналыг харгалзан үзэх эсэх, хэрхэн хариу өгөх 
талаарх асуудлыг зохицуулалтгүй орхисон байна. 
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хуулинд байгаа “болно” гэсэн заалтыг иргэн санал гаргах боломжийг Хурал 
зохион байгуулах үүрэгтэй гэсэн агуулгаар өөрчлөх саналтай байна. Энэ дагуу ИТХ 
өөрийн хуралдааны дэгийг батлахдаа иргэдийн санал авах харилцааг нарийвчлан 
зохицуулах шаардлагатай. Ингэхдээ иргэний оролцоог хориглосон, оролцогчид 
хуулиас давсан шаардлага тавьж болохгүй. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
 Энэ хуулийн “болно”  гэсэн заалтыг дэвшүүлнэ гэж өөрчлөх саналтай байна. 
Санал дэвшүүлэхтэй холбоотой харилцааг дэгээр нарийвчилан заах талаар заалт 
оруулах боломжтой.  

 
Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль дахь  
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иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 8 
11 дүгээр зүйл. Хот, тосгоны захирагчийг сонгох тухай 
Энэ хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд хот, тосгоны захирагчийг 
тухайн хот, тосгоны сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчид нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн 
үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, 4 жилийн хугацаагаар сонгоно. 
Зохицуулалт 7 
15 дугаар зүйл. Хот, тосгоны захирагчийг чөлөөлөх, огцруулах 
2.Захирагчийг огцруулах саналыг сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчдын 30-аас доошгүй хувь нь 
бичгээр гаргасан, түүнчлэн Ерөнхий сайд, аймаг, сумын Засаг дарга үндэслэл бүхий санал гаргасан 
бол захирагчийг огцруулах эсэх асуудлаар оршин суугчдын санал хураалтыг явуулна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Тосгон нь 500-15000 оршин суугчтай, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, аялал 
жуулчлал, амралт, сувилал, тээвэр, худалдаа зэрэг салбарын аль нэг хөгжсөн, 
өөрийн удирдлага бүхий суурин газар.2 Иймд энэ зохицуулалтын зорилго нь хот, 
тосгоны өөрийн удирдлагыг бүрдүүлэх, ингэхдээ оршин суугаа иргэдийн шууд 
оролцоотой сонгоход оршиж байна. Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагыг 
иргэд нь сонгуулийн замаар сонгож байгаа нь төрийн үйл хэрэгт иргэдийн идэвхтэй 
оролцооны тод жишээ юм. Энэ заалтын дагуу хот, тосгоны захирагчийн сонгууль 4 
жил тутам явагдаж байх ёстой. 
 Хот, тосгоны захирагчийг оршин суугчид нийтээр, шууд сонгох эрхийн үндсэн 
дээр саналаа өгч сонгож байгаа бол сонгосон захирагчийн ажил үүргийн гүйцэтгэлтэй 
уялдан бүрэн эрхийн хугацаа дуугавар болохоос өмнө эгүүлэн татах буюу огцруулах 
санаачилга гаргах, шийдвэр гаргах боломжийг иргэдэд олгож байгаа нь хот, тосгоны 
өөрийн удирдлагыг иргэд өөрсдөө бүрдүүлэх зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилготой байна. 
 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

“Аймаг, сум, багийн төв болох хот, тосгоны удирдлагын бүрэн эрхийг тухайн 
хот, тосгон оршин байгаа засаг захиргааны нэгжийн засаг дарга хэрэгжүүлэх”3 тул 
ийм хот, тосгонд захирагчийн сонгуулийг явуулахгүй, харин тухайн хот, тосгоны 
захирагч нь аймаг, сум, багийн томилогдсон засаг дарга байдаг. Аймаг, сум, багийн 
төв биш хэд хэдэн хот, тосгон байна. Тэдгээрт буюу Улаанбаатарын Налайх хот, 
Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Хурх тосгон, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур 
сумын Цагааннуур тосгон, Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгонд 
захирагчийн сонгуулийг хуулийн энэ заалтын дагуу 4 жил тутам явуулж байна. 

“Хот, тосгоны захирагчийн сонгуулийг тухайн хот, тосгоныг харьяалах засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас байгуулсан 
сонгуулийн нэгдсэн хороо эрхлэн явуулах”4-аар заасан ба энэ талаарх харилцааг 
нарийвчлан зохицуулсан “Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах 
тухай журам” –ыг Улсын Их Хурал 1994 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр 59 дүгээр 
тогтоолоор баталж5 өнөө хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилж байна.  

                                                             
2 Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг.  
3 Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. 
4 Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл. 
5Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Хот, тосгоны 
захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах тухай журмыг Улсын Их Хурал тогтооно.” гэж заасан.  
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Хуулийн энэ зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангахын тулд хот, тосгоны 
захирагчийг огцруулах талаарх “зарим” процессын хэм хэмжээг УИХ-аас 1994 оны 7 
дугаар сарын 4-ний өдөр 59 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хот, тосгоны захирагчийн 
сонгууль явуулах, огцруулах тухай журам” –д тусгасан байна. Үүнд хот, тосгоны 
захирагчийг огцруулах тухай санал хураалтанд тухайн хот, тосгоны сонгуулийн эрх 
бүхий нийт оршин суугчдын дунд явуулах бөгөөд тэд чөлөөтэй, шууд оролцох 
зарчмын үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргах тухай заасан. Мөн санал хураалтад 
оролцсон нийт оршин суугчдын олонхи нь хот, тосгоны захирагчийг огцруулах 
шаардлагатай гэж үзвэл түүнийг огцруулах тухай шийдвэрийг тухайн нэгжийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид гаргаж бүрэн эрхийг нь дуусгавар 
болгохоор тусгажээ.6 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Энэ зохицуулалтын үр дүнд аймаг, сум, багийн төвд биш буюу тэднээс 
алслагдсан хот, тосгоны захирагчийн сонгуулийг 4 жил тутам явуулж, оршин суугчид 
хот, тосгоныхоо “өөрийн удирдлагаа” сонгоход шууд, идэвхтэй оролцох боломжоор 
хангагдаж байна.  

Оршин суугчдын сонгуулийн дүнд сонгогддог захирагчаа огцруулах санал 
гаргаж, улмаар санал хураалт явуулсан тохиолдол хот, тосгонд гарч байгаагүй 
байна.  Захирагчийг огцруулах саналыг оршин суугчдын 30-аас доошгүй хувь нь 
бичгээр гаргасан бол оршин суугчдын санал хураалтаар огцруулах эсэх асуудлыг 
шийдвэрлэхээр заасан энэ зохицуулалтын хэрэгжилт нь иргэдээс өөрсдөөс нь 
хамаарах мэт боловч тухайн эрхээ хэрэгжүүлэхэд ямар процедураар явах нь 
төдийлэн тодорхой биш байна. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

- Хот, тосгоны захирагчид нэр дэвшүүлэх эрхийг тухайн хот, тосгоны оршин 
суугчдын Хурал, харьяалах засаг захиргааны нэгжийн иргэдийн Нийтийн болон 
Төлөөлөгчдийн Хурал эдлэхээр хуульчилсан байна.7 Гэвч оршин суугчдын 
Хурал гэж сонгуулийн эрхтэй оршин суугчдын хэдэн хувь ирснээр бүрдэх, 
хуралдуулах санаачилгыг хэн гаргах, шийдвэрийг хэрхэн албажуулах, хурлын 
зохион байгуулалтыг хэн хариуцах зэрэг асуудлыг хуульд зохицуулаагүй 
байна. Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах тухай журмын3 
дугаар зүйлд “Оршин суугчдын Хурал гэдэгт хотод 300-гаас, тосгонд 60-аас 
доошгүй оршин суугч оролцсон нэг удаагийн  цуглааныг тооцно.” гэснээс 
өөрөөр энэ асуудал  зохицуулалтгүй үлджээ.  

- Хууль болон энэ журамд сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчдын 30-аас 
доошгүй хувь нь бичгээр санал гаргаж захирагчийг огцруулах санал хураалтыг 
санаачлах эрхтэй байгаа ч бичгээр санал гаргахад ямар мэдээллийг заавал 
агуулах, тухайлбал, гарын үсэг зурсан иргэдийн хаяг, регистр, утас гэх мэт 
мэдээлэл байх шаардлагатай эсэх, гаргасан саналаа хэнд хүргүүлэх, санал 
гаргаснаас хойш ямар хугацааны дотор санал хураалтыг товлох нь 
тодорхойгүй байгаа юм. Иймд оршин суугчид энэ заалтын дагуу эрхээ 
хэрэгжүүлэхэд нэмэлт зохицуулалт шаардлагатай.    

                                                             
6 “Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах тухай журам”-ын 28 дугаар зүйл. 
7 Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. 
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- УИХ-аас баталсан “Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах 
тухай журам”-ын 27 дугаар зүйлийн “... . Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчид  санал хураалт явуулах хороог байгуулна.” гэснийг нь хуулиар 
ИТХ-д тухайлан олгосон бүрэн эрхийг Тэргүүлэгчдэд шилжүүлсэн байх тул 
УИХ-ын тогтоолын энэ заалтыг хуулийн заалттай нийцүүлэх шаардлагатай. 

- Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар хот, тосгон нь аймаг, 
сум, багийн төв биш бол захирагчийг сонгуулийн үр дүнд сонгохоор заасан. 
Харин хот, тосгон нь аймаг, сум, багийн төв бол захирагчийн бүрэн эрхийг 
тухайн шатны засаг дарга хэрэгжүүлнэ. Энэ тохиолдолд засаг дарга буюу 
захирагчийг Хот, тосгоны тухай хуулийн энэ заалтын дагуу оршин суугчдаас 
санал гаргаж санал хураалт явуулан огцруулах боломжгүй. Тэгэхлээр 
“Захирагчийг огцруулах саналыг сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчдын 30-аас 
доошгүй хувь нь бичгээр гаргасан, ... бол захирагчийг огцруулах эсэх 
асуудлаар оршин суугчдын санал хураалтыг явуулна.” гэсэн заалт нь засаг 
дарга нь захирагчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа хот, тосгоны хувьд 
хамаарахгүй байхаар зохицуулах нь зүйтэй байна. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
Хот, тосгон бүр захирагчтай байх боловч хуулийн энэ 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. 
Ийнхүү Монгол Улсад буй улс, аймгийн зэрэглэлтэй 20 гаруй хот, тосгоноос 1 хот, 3 
тосгон нь аймаг, сум, багийн төв биш тул захирагчийг оршин суугчид сонгуулиар 
сонгож 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 байна.  

Хэдийгээр энэ зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангалттай гэж дүгнэж байгаа ч 
хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах процессын хэм хэмжээг УИХ-ын дурдсан 
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 шаардлага 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.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

- Оршин суугчдын Хурал гэж сонгуулийн эрхтэй оршин суугчдын хэдэн хувь 
ирснээр бүрдэх, хуралдуулах санаачилгыг хэн гаргах, шийдвэрийг хэрхэн 
албажуулах, хурлын зохион байгуулалтыг хэн хариуцах зэрэг асуудлыг хуульд 
нэмж зохицуулах (Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах тухай 
журмын 3 дугаар зүйлд “Оршин суугчдын Хурал гэдэгт хотод 300-гаас, тосгонд 
60-аас доошгүй оршин суугч оролцсон нэг удаагийн  цуглааныг тооцно.”) 

- Хууль болон энэ журамд “бичгээр санал гаргахад ямар мэдээллийг заавал 
агуулах, тухайлбал, гарын үсэг зурсан иргэдийн хаяг, регистр, утас гэх мэт 



 14 

мэдээлэл байх шаардлагатай эсэх, гаргасан саналаа хэнд хүргүүлэх, санал 
гаргаснаас хойш ямар хугацааны дотор санал хураалтыг товлох” тухай нэмэлт 
оруулах.    

- УИХ-аас баталсан “Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах 
тухай журам”-ын 27 дугаар зүйлд “... . Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчид  санал хураалт явуулах хороог байгуулна.” гэснийг ИТХ гэж 
өөрчлөх.8 

- Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
“Захирагчийг огцруулах саналыг сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчдын 30-аас 
доошгүй хувь нь бичгээр гаргасан, ... бол захирагчийг огцруулах эсэх 
асуудлаар оршин суугчдын санал хураалтыг явуулна.” гэснийг  засаг дарга нь 
захирагчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа хот, тосгоны хувьд хамаарахгүй 
байхаар нэмэлт оруулах.9 

 
Хууль тогтоомжийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 9 
8 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах ажлын үе шат 
8.1.Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах ажлыг дараах үе шаттайгаар зохион 
байгуулна: 
8.1.5.эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөлөл, олон нийтээр 
хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцүүлж, санал авах; 
8.1.6.хууль тогтоомжийн төсөлд холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 
болон судалгааны байгууллагын саналыг авах; 
Зохицуулалт 10 
38 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 
38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төслийг Улсын Их Хуралд 
өргөн мэдүүлэхээс өмнө олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, холбогдох материалыг 
баримтжуулан хууль тогтоомжийн төслийн бүрдүүлбэрт хавсаргана. 
38.5.Олон нийтийн хэлэлцүүлгийг дараах хэлбэрээр явуулна: 
38.5.1.бичгээр санал авах; 
38.5.2.уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах; 
38.5.3.санал асуулга явуулах; 
38.5.4.олон нийтийн цахим сүлжээгээр хэлэлцүүлэг явуулах; 
38.5.5.бусад хэлбэр. 
Зохицуулалт 11 
38.2.Хууль санаачлагч албан ёсны цахим хуудсандаа хууль тогтоомжийн төсөл, түүний үзэл 
баримтлал, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан, эсхүл тухайн 
харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн, хууль 
тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах 
зардлын тооцоог хийсэн тайланг байршуулж, хууль тогтоомжийн төсөлд  санал өгөх хугацааг 
тодорхой заана. 
38.3.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 38.2-т заасан 
хугацаа 15-аас доошгүй хоног байна. Энэ хугацаанд иргэн, хуулийн этгээд саналаа бичгээр өгөх 
бөгөөд холбогдох этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Хуулийн төсөлд санал өгөх, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хуулийн төслийг 
өргөн мэдүүлэхдээ иргэдээс гарсан саналыг тусгасан эсэх талаарх жагсаалт гаргах 

                                                             
8 Холбогдох төслийг Хавсралт 2-оос үзнэ үү. 
9 Холбогдох төслийг Хавсралт 3-аас үзнэ үү. 
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эдгээр зохицуулалтын зорилго нь төрийг удирдах үйл хэрэгт иргэдийн оролцоог 
хангахад оршино. Эдгээр зохицуулалтын хэрэгжилтийг иргэдээс санал авах дэд 
бүтэц, тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэхээр хэмжинэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хууль тогтоомжийн тухай хууль 2015 оны 5 сарын 29-нд батлагдаж 2017 оны 1 
дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон. Засгийн газар 2016 оны 1 сарын 
25-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор “Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг 
урьдчилан тандан судлах аргачлал”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 
аргачлал”, “Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал”, “Хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоог хийх аргачлал”, 
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх аргачлал”, “Хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг тус тус баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хууль санаачлагч хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээс өмнө олон 
нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах үүрэгтэй. Хэлэлцүүлгийг бичгээр санал авах, 
уулзалт, хэлэлцүүлэг хийх зэрэг олон хэлбэрээр хийж болно. Гагцхүү холбогдох 
материалыг баримтжуулан хууль тогтоомжийн төслийн бүрдүүлбэрт хавсаргаж өгөх 
ёстой. Энэ талаар УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 2017 оны 
“Эрх зүйн дүгнэлт гаргах журам батлах тухай” 43 тоот захирамжийн 3 дугаар 
хавсралтаар “Төсөл нь хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан 
эсэхийг хянасан хяналтын хуудас”-ны загварыг баталжээ.Энэхүү хуудасны 1.1.10-т 
“төсөлд тусгасан болон тусгаагүй олон нийтийн саналын товьёг” гэсэн шалгуурыг 
тусгасан байна. Үүний хэрэгжилтийн байдлыг судлахад “хууль санаачлагчид албан 
бичигтээ дурдах, санал ирүүлсэн байгууллагын албан бичгийг хавсаргах, эсхүл 
зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлийг ирүүлэх” байдлаар хэрэгжүүлдэг 
байна. Харин хууль санаачлагч саналыг цахим хуудсандаа байршуулсан эсэхийг 
УИХ-ын Тамгын газар шалгах үүрэггүй тул тийнхүү шалгадаггүй байна. 

Хууль санаачлагч албан ёсны цахим хуудсандаа хууль тогтоомжийн төсөл, 
түүний үзэл баримтлал, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан 
судалсан, эсхүл тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн, хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг 
үнэлсэн, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоог хийсэн 
тайланг байршуулж, хууль тогтоомжийн төсөлд  санал өгөх хугацааг тодорхой заах 
тухай заалт 2017 оноос хойш хэрэгжих ёстой хэдий ч хэрэгжихгүй байна. 

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

Хууль санаачлагч нар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан албан ёсны 
цахим хуудсандаа зохих мэдээлэл байршуулах талаарх үүргээ хангалтгүй биелүүлж 
байна. Цаашид эдгээр хэм хэмжээг биелүүлэх, хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог 
хангаж ажиллах шаардлагатай байна. 
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Иймд энд дурдсан Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан зохицуулалт зарим 
талаар хэрэгжиж байна. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн  

тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт:  
Зохицуулалт 12 
71 дүгээр зүйл.Нийтийн сонсгол 
71.1.Байнгын, дэд хороо нь Нийтийн сонсголын тухай хуульд заасны дагуу тодорхой асуудлын 
талаар иргэн, хуулийн этгээдийн саналыг сонсох, мэдээлэл авах, Улсын Их Хурлаас батлан 

гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлэх, нөхцөл байдлыг тогтоох зорилгоор 
нийтийн сонсголыг зохион байгуулна.  
Зохицуулалт 13 
 511 дүгээр зүйл.Нийтийн сонсгол 
511.4.Иргэн, хуулийн этгээдээс хууль тогтоомжийн төслийн, ерөнхий хяналтын болон 
төсвийн хяналтын сонсгол зохион байгуулах хүсэлтийг Улсын Их Хуралд ирүүлсэн бол 
холбогдох Байнгын болон дэд, түр хороо Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7.1, 8.4-д заасан 
шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, тухайн асуудлаар нийтийн сонсгол явуулах эсэхийг 
хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Хэрэв нийтийн сонсгол зохион байгуулах шаардлагагүй 
гэж үзсэн бол үндэслэл бүхий хариуг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд ажлын гурван өдрийн 
дотор бичгээр өгнө. 
Зохицуулалт 14 
513 дугаар зүйл.Нийтийн сонсголд ажиглагчийг оролцуулах 
513.1.Холбогдох Байнгын болон дэд, түр хорооны хуралдаанаар нийтийн сонсголд ажиглагчаар 
оролцох хүний тоог урьдчилан тогтооно. 
513.2.Нийтийн сонсголд ажиглагчаар оролцох иргэн, хуулийн этгээд Нийтийн сонсголын тухай 
хуулийн 22.1-д заасан шаардлагыг хангасан хүсэлтийг бичгээр ирүүлэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд 
бүртгүүлсэн байна. 
Зохицуулалт 15  
512 дугаар зүйл.Нийтийн сонсголын бэлтгэл хангах 
512.3.Тодорхой асуудлаар санал хэлэх, тайлбар, дүгнэлт гаргах төрийн байгууллага, албан 
тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд, мэргэжлийн шинжээч /цаашид “оролцогч” гэх/ нар нийтийн 
сонсгол болохоос ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө Байнгын болон дэд, түр хороонд бүртгүүлэх 
ба бүртгэл дуусмагц тэдний нэрсийг жагсаалтаар гарган Улсын Их Хурлын цахим хуудсанд 
байрлуулна. 

 
 

Нийтийн сонсголын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 16 
7 дугаар зүйл.Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол 
7.1.Хууль санаачлагч дараах тохиолдолд хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг 
боловсруулахад хууль тогтоомжийн төслийн сонсголыг явуулна: 
7.1.1.хүний эрх, эрх чөлөө, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хязгаарлахтай 
холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх; 
7.1.2.нийтийн ашиг сонирхолд шууд хамааралтай эдийн засаг, нийгмийн болон байгаль орчны 
асуудлыг шийдвэрлэх. 
7.2.Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол явуулахаар бол тухайн Байнгын хорооны нийт гишүүдийн 
гуравны нэгээс доошгүйн саналаар шийдвэрлэнэ. 
7.3.Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол хийх хүсэлтээ иргэн, 
хуулийн этгээд тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын болон дэд хороонд хандан гаргана. 
Зохицуулалт 17 
8 дугаар зүйл.Ерөнхий хяналтын сонсгол 
8.1.Улсын Их Хурал нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий 
байгууллага, түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаа, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 
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тухайн нутаг дэвсгэр дэх захиргааны хэм хэмжээний актыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, 
түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэх зорилгоор ерөнхий 
хяналтын сонсголыг явуулна. 
Зохицуулалт 18 
8.2.Улсын Их Хурал нь дараах тохиолдолд ерөнхий хяналтын сонсголыг заавал явуулна: 
8.2.4.эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан 
хүсэлтийг тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын болон дэд хороо хэлэлцэн хүлээн авсан; 
8.3.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага дараах тохиолдолд ерөнхий хяналтын сонсголыг заавал 
явуулна: 
8.3.2.эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан 
хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид хэлэлцэн хүлээн авсан. 
8.5.Хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор ерөнхий 
хяналтын сонсголыг тогтмол явуулах бөгөөд тухайн хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний 
акт хүчин төгөлдөр болсноос хойш 24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн 
сонсголыг таван жил тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулна. 
8.8.Иргэн, хуулийн этгээд ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах хүсэлтээ энэ хуулийн 8.1-д заасан 
байгууллагад хандан гаргана. 
21 дүгээр зүйл.Сонсголыг нийтэд зарлах 
21.1.Сонсголын товыг олон нийтийн телевиз, радио болон сонсгол зохион байгуулагчийн цахим 
хуудас, өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө энэ 
хуулийн 18.7-д заасан журмаар тогтоосон давтамж, арга хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ.  
22 дугаар зүйл.Сонсголд оролцох хүсэлт гаргах, оролцогчийг бүртгэх 
22.1.Сонсголд ажиглагчаар оролцох иргэн, хуулийн этгээд сонсгол болохоос ажлын таваас доошгүй 
хоногийн өмнө Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан хүсэлтийг сонсгол зохион 
байгуулагчид хүргүүлнэ. 
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1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Хууль тогтоомжийн төслийн, ерөнхий хяналтын, төсвийн хяналтын нийтийн 

сонсгол зохион байгуулах санал гаргах эдгээр зохицуулалтын зорилго нь төрийг 
удирдах үйл хэрэгт иргэдийн оролцоог хангахад оршино. Эдгээр зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг иргэдээс санал авах дэд бүтэц, тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэхээр 
хэмжинэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Нийтийн сонсголын тухай хууль 2015 оны 7 дугаар сарын 8-нд батлагдаж, 2016 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн ч хууль хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай “Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам”-ыг Улсын Их Хурал 
жилийн дараа буюу 2017 оны 1 сарын 12-ны өдөр баталсан байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Нийтийн сонсголын тухай хууль 2016 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хүчин 
төгөлдөр болсон боловч “Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам”-ыг УИХ 2017 
оны 1 сарын 2-нд баталж, энэ хууль хэрэгжих эрх зүйн боломж жилийн дараа л 
бүрдсэн байна. Хэдийгээр энэ журмыг хэрэгжүүлсэн практик одоогоор байхгүй байгаа 
ч зарим анхаарвал зохих, өөрчлөх шаардлагатай заалт бий. 

УИХ-ын холбогдох Байнгын хороод хуулийн төслийн талаар болон Өргөдлийн 
байнгын хороо иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу хуулийн хэрэгжилтийн 
талаар холбогдох албан тушаалтан, байгууллага, эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн 
иргэн, хуулийн этгээдийг оролцуулан нээлттэй хэлэлцүүлэг олон хийж байна. 
Нийтийн сонсголын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш УИХ-ын байнгын 
хороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд нийт 57 хэлэлцүүлэг10 зохион байгуулжээ. Гэвч 
эдгээр хэлэлцүүлэг нь нийтийн сонсгол хийх журам, зохицуулалтын дагуу явагдахгүй, 
харин уулзалт, хэлэлцүүлэг, санал солилцох хурал, асуулт тайлбар авах хэлбэрээр 
явагдаж байгаа тул тэдгээрийг нийтийн сонсгол гэж үзэх боломжгүй байна. Иймд УИХ 
нийтийн сонсгол хийгээгүй байна.  

Нийтийн сонсголын тухай хуульд заасан сонсголыг иргэд хүсэлт ирүүлсэн, 
эсхүл эрх бүхий байгууллага шийдвэр гаргасан тохиолдолд явуулахаар байна. 
Гэхдээ хуульд зааснаар заавал хийх ёстой сонсгол бий: хууль тогтоомж, захиргааны 
хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг  
хийнэ. Ингэхдээ тухайн хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт хүчин 
төгөлдөр болсноос хойш 24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн 
сонсголыг таван жил тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулна. 
Одоогийн байдлаар УИХ болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ энэ заалтыг 
хэрэгжүүлээгүй байна.  

  
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журмын 4.14-т “Сонсгол дууссаны дараа 
сонсголын үйл ажиллагаа болон сонсголын үед хэлэлцэгдсэн асуудал, асуулт, 
хариулт, мэдээлэл, дүгнэлт зэрэгтэй холбогдуулан ямар нэгэн зарга, гомдол 
үүсгэхгүй ба ямар нэгэн арга хэмжээ авагдахгүй.”  гэж заасан нь Монгол Улсын 

                                                             
10 Монгол Улсын Их Хурлын 2016 болон 2017 оны ээлжит чуулганы үйл ажиллагааны нэгдсэн 
танилцуулгаас нэгтгэв.  
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Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг, Иргэдээс төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт заасантай зөрчилдөж байна. Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.1-д “нийтийн сонсгол гэж ... санал сонсох, мэдээлэл авах үйл ажиллагааг 
хэлнэ гэж заасан. Тухайн сонсголын үед хэлсэн мэдээлэл нь оролцогч этгээдийн 
хожмын өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэлийн үндэслэл болж болох тул энэ заалтыг 
хүчингүй болгох шаардлагатай. 
 Цаг хугацаа, тодорхой хөрөнгө мөнгө зарцуулан зохион байгуулах нийтийн 
сонсголоор тодорхой санал, мэдээлэл сонссоны  мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ юу байх, энэ талаарх сонсгол зохион байгуулагч нь ямар бүрэн эрх эдлэхийг 
Нийтийн сонсголын тухай хуульд зохицуулалтгүй үлдээжээ. Иймд Нийтийн сонсголын 
тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд /Нийтийн сонсгол зохион байгуулагч, түүний эдлэх 
эрх, үүрэг/ энэ талаар зохицуулалт нэмэх шаардлагатай.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 УИХ-ын 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 УИХ 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 сонсголын 
хувьд  24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн сонсголыг таван жил 
тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулах ёстой боловч  УИХ болон 
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ энэ заалтыг хэрэгжүүлээгүй байна. Энэ нь санхүү 
төсөв хүрэлцэхгүй байдлаас болсон гэхээс илүүтэй байгууллага, албан тушаалтны 
хуулиа биелүүлэхгүй хайхрамжгүй ажиллагаа болон хууль хэрэгжүүлээгүй бол 
хариуцлага тооцох тогтолцоог хуульд тусгаагүйтэй холбоотой. Иймд УИХ-ын Тамгын 
газар болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба хуулийн энэ заалтыг 
хэрэгжүүлэх тайлбарлан таниулах зэргээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах 
шаардлагатай.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

УИХ-ын 2017 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийтийн сонсгол зохион 
байгуулах журам”-ын 4 дэх хэсгийн 14 дэх заалтыг хүчингүй болгох.11 

Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 16 дугаар зүйл “Сонсгол зохион байгуулагч 
сонсголын явцад хэлэлцэгдсэн санал, мэдээллийн талаар холбогдох арга хэмжээ 
авах шаардлагатай гэж үзвэл сонсголын тэмдэглэлийг тухайн асуудлыг эрхэлсэн 
байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ” гэсэн хэсэг нэмэх.12 
 

Монгол Улсын хилийн тухай хууль дахь  

                                                             
11Тогтоолын төслийн саналыг Хавсралт 4-өөс үзнэ үү. 
12 Хуулийн төслийн саналыг Хавсралт 5-аас үзнэ үү. 
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иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 19 
Монгол Улсын Хилийн тухай хууль  
51 дүгээр зүйл. Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчнийг оролцуулах 
51.1.Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчин нь улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрт хилийн болон хил 
орчмын дэглэмийг сахиулахад оролцоно.  
51.3.Хил орчмын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа, 18 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг улсын 
хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүнээр бүртгэхдээ түүний бичгээр гаргасан хүсэлт, улсын 
хил хамгаалах байгууллагын саналыг үндэслэн тухайн аймаг, сумын туслах хүчний зөвлөлөөр 
хэлэлцэж, Засаг даргын захирамжаар батална. 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Монгол Улсын хилийн халдашгүй, дархан байдлыг хангах зорилгоор улсын хил 
хамгаалалтад иргэний оролцоог хангах зорилготой. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

1993 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр баталсан Монгол Улсын хилийн тухай 
хуулийн 39.4 дэх хэсэгт “улсын хил хамгаалахад туслах хүчнийг ажил үйлдвэрлэл, 
нутаг дэвсгэрийн байрлалаар нь байнгын болон түр хугацаагаар зохион байгуулж 
улсын хил хамгаалалтад оролцуулах” гэж хуульчилсан байна. Энэ хүрээнд  Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч 1994 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр “Монгол Улсын Хил 
хамгаалалтын дүрэм”, 1996 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр 19 дүгээр зарлигийг 
гаргаж байсан ба тус зарлигийг 2000 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 149 дүгээр 
захирамжаар хүчингүй болгож Улсын хил хамгаалалтад иргэдийг оролцуулах журмыг 
батлан гаргажээ.  

Энэ журмын 1.5 дахь хэсэгт “Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрт байнга оршин 
суугаа, 18 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн улсын хил хамгаалалтад сайн дурын 
үндсэн дээр оролцох хүсэлтээ аймаг, сумынхаа Засаг даргад бичгээр гаргана. Уг 
хүсэлтийг өөрийн харьяа нутаг дэвсгэр дэхь хил хамгаалах байгууллагын даргын 
саналыг үндэслэн тухайн аймаг, сумын Засаг даргын дэргэдэх хил хамгаалалтад 
туслах хүчний зөвлөлөөр хэлэлцэж Засаг даргын захирамжаар батална” гэж заасан 
нь 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр УИХ-аас баталсан Монгол Улсын Хилийн 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ын 51.3 дахь хэсэгт тусгалаа олсон байна.  

 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Монгол Улсын Хилийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ын 51.3 дахь хэсэгт 
заасан зохицуулалт 2016 онд батлагдан гарахаас өмнө 2000 онд Ерөнхийлөгчийн 
захирамжаар баталсан “Улсын хил хамгаалалтад иргэдийг оролцуулах журам”-аар 
энэ асуудлыг зохицуулж байсан. Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойшхи хугацаанд хил 
хамгаалалтад туслах хүчний орон тооны бус зөвлөлийг холбогдох газруудад 
байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал, Сүхбаатар аймгийн засаг даргын 2017 оны 
А/21 тоот захирамжаар Хил хамгаалалтад туслах хүчний орон тооны бус зөвлөлийг 
шинэчлэн байгуулж улсын хил хамгаалалтад сайн дурын үндсэн дээр оролцох 
иргэдийг оршин суугаа байршлаас нь хамаарч байнгын болон түр хугацаагаар хил 
хамгаалалтад туслах хүч болгон зохион байгуулах, Монгол Улсын иргэн хилийн тухай 
хуулиар хүлээсэн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах зорилгоор зөвлөгөөн зохион байгуулсан байна. Улсын хил 
хамгаалалтын үр дүн, хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөл, гишүүдийн 2016 онд 
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хийсэн ажил, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон Хил хамгаалалтад туслах 
хүчний зөвлөлөөс 2017 онд хийх ажил, цаашид баримтлах бодлого зэргийг энэ үеэр  
хэлэлцжээ.13 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж дүгнэлээ. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй.  
 

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 20 
9 дүгээр зүйл.  Төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах 
3. Төрийн байгууллага төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн болон бусад 
хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго  

Төрийн байгууллагаас төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн 
болон бусад дэмжлэг үзүүлэхэд энэхүү зохицуулалтын зорилго оршино. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

“Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль 1997 онд батлагдсан ба 20 жил хүчин 
төгөлдөр үйлчилж байна.  Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 
судалгааны явцад авсан мэдээллээр уг хууль батлагдсанаас хойшхи хугацаанд 2017 
оны 8 дугаар сарын байдлаар 17773 төрийн бус байгууллага байгуулагдаж, 
бүртгүүлсэн байна. 

Дээр хугацаанд төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах, тэдгээрийг 
санхүүгийн болон бусад чиглэлээр дэмжих талаар зохих арга хэмжээ авч ирсэн 
байна. Тухайлбал, Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
Засгийн газар нь төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг холбогдох 
хууль түүнд үндэслэн Засгийн газрын шийдвэр, гэрээний үндсэн дээр засгийн газрын 
бус байгууллагад хариуцуулан гүйцэтгүүлж, холбогдох зардлыг бүрэн буюу 
хэсэгчлэн санхүүжүүлж байхаар тусгасан байна.  
 -Энэхүү заалтыг үндэслэн Засгийн газраас  2008 онд “Төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай” 93 дугаар тогтоолыг баталж, “Засгийн 
газар болон Иргэний нийгмийн зөвлөлийн хамтын ажиллагааны гэрээ”-г зарчмын 
хувьд дэмжсэн байна. Түүчлэн Засгийн газрын 2014 оны 49, 250, 251, 2016 оны 124, 
165 дугаар тогтоолоор Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх шийдвэр гаргаж, дээрх гэрээг жишиг, загвар болгон холбогдох төрийн 
бус байгууллагуудтай гэрээ байгуулах чиг өгсөн байна. 

  Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу  
Засгийн газрын түвшинд төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 

                                                             
13http://sukhbaatar.mn/news/m/109/show/332 
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шийдвэрийг 5 удаа гаргасан бөгөөд давтамжийн хувьд 2014 онд 3 удаа, 2016 онд 2 
удаа гарсан байна.  

Ингэхдээ “Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх, хот 
байгуулалтын баримт бичигт экспертизийн дүгнэлт гаргах”  чиглэлээр 1 удаа, “Хот 
байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, 
барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд 
ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх“ чиглэлээр 1 удаа, “Хустайн 
байгалийн цогцолборт газрын хамгаалах” чиглэлээр 1 удаа, “Төрөөс ахмад настны 
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ахмад настныг 
нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцуулах, хөдөлмөр эрхлэх боломж бий болгох, 
тэдний нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, нийгэмд насжилтын талаар эерэг 
хандлага, зан байдлыг бий болгох талаарх Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг 
сурталчлах, ахмад настны бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, улсын 
хэмжээнд ахмад настны аж байдлыг тогтмол судалж дүгнэлт, санал гаргах” 
чиглэлээр 1 удаа,  “Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох, сунгах шалгалт, сургалт 
зохион байгуулах, хөрөнгийн үнэлгээчин, татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ 
эрхлэх” чиглэлээр 1 удаа тус тус гарсан байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө  
 Уг зохицуулалтын нэг зорилго нь төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг 
санхүүгийн хувьд дэмжихэд чиглэсэн бөгөөд Засгийн газрын 2008 оны 93 дугаар 
тогтоол гараад 9 жил болж байхад үүнтэй холбоотой шийдвэр 5 удаа л гарсан байна. 
Энэ нь нийт төрийн бус байгууллагын тоотой харьцуулахад хэтэрхий цөөн бөгөөд цаг 
хугацааны хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан Засгийн газрын эдгээр шийдвэр, 
чиглэлийн дагуу холбогдох байгууллагуудын хоороонд байгуулсан гэрээг олж судлан, 
санхүүжилтийг нь тооцох боломж муутай байсныг дурдах нь зүйтэй гэж үзэв.  
   Харин бусад дэмжлэг гэх ойлголтод: төрийн бус байгууллагуудыг төрийн 
байгууллагаас гарч буй шийдвэрийг боловсруулах, батлах шатанд оролцуулах, 
мэдээлэл авах болон зөвлөлдөх боломжоор хангах, татварын бодлогоор болон үйл 
ажиллагаагаа хэвийн явуулах хууль зүйн орчин нөхцлийг нь бүрдүүлэх зэргийг 
хамааруулан үзэж болох ба энэ чиглэлээр таатай нөхцөл бүрдсэн гэж үзэж байна. 
Үүний үр дүнд Төрийн бус байгууллагын тоо нэмэгдсээр байгаа ба одоо 17 мянга хол 
давсаныг дээр дурдсан. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Төрийн бус байгууллагын тухай хууль нь иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг зохицуулж буй суурь хууль бөгөөд энэхүү заалт нь уг хуулийн үндсэн 
зорилгыг хангахад эерэг нөлөө үзүүлэх чухал зохицуулалт юм. Санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх заалтын хэрэгжилт Засгийн газрын түвшинд тааруухан байгаа хэдий ч 
хэрэгжих механизмыг нь Засгийн газрын тухай хуульд боломжийн тусгаж өгсөн 
байна. “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 
болон “Ойн тухай” хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт ийм агуулга бүхий заалт 
байгаа хэдий ч хэрэгжих механизмыг нь эдгээр хуульд тодорхой  заагаагүйн гадна 
зохицуулалтын агуулга нь төрийн бус байгууллагаас гадна нутгийн иргэдийн сайн 
дурын үндсэн дээр байгуулагдсан этгээдэд /үүнд хуулийн этгээдийн эрхгүй нөхөрлөл 
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хамаардаг/ хамаарахаар заасан байна. Иймд эдгээр хуулийн зохицуулалттай  
давхардсан гэж дүгнэх нь учир дутагдалтай байж болох юм. 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүгийн хувьд дэмжихтэй 
холбоотой зохицуулалт хэрэгжилт Засгийн газрын түвшинд хангалтгүй байгаа тул уг 
заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газарт 
санал болгохыг зөвлөмж болгож байна. 
 

Захиргааны ерөнхий хууль дах 
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

(Улаанбаатар хотын Захирагчийн албаны жишээн дээр) 
Зохицуулалт 21 
62.2.Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөх тохиолдолд захиргааны 
хэм хэмжээний актын төсөлд нийтийн санаа бодлыг тусгах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 
оролцох боломжоор хангах бөгөөд эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийн хүрээнд 
хэлэлцүүлэг заавал хийнэ. 
62.4.Хэлэлцүүлгийг дараах хэлбэрээр зохион байгуулж болно: 
62.4.1.уулзалт, ярилцлага; 
62.4.2.өдөр тутмын сонин хэвлэлд төслийг нийтэлж санал авах; 
62.4.3.цахим хуудас, харилцаа холбооны хэрэгслээр санал авах; 
62.4.4.бусад.  
62.5.Хэлэлцүүлгийн явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, гарсан саналыг захиргааны хэм 
хэмжээний актын төсөлд хэрхэн тусгасан талаар мэдээлэл бэлтгэнэ. 

 
Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны судалгаанд Захиргааны ерөнхий 

хуулийн хэрэгжилтийг судлах цаг хугацааны хувьд боломжгүй гэж үзжээ. Нээлттэй 
нийгэм хүрээлэн 2016 оны 7 дугаар сарын 1-нээс 12 дугаар сарын  31-ийг дуустал 21 
аймгийн төвийн  сум, нийслэл, 8 дүүргийн  нутгийн өөрөө удирдах болон  нутгийн 
захиргааны байгууллагын  үйл ажиллагаанд мониторинг хийсэн байна.  
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн судалгааг захиргааны бүх 
байгууллагад хийх боломжгүй тул Улаанбаатар хотын Захирагчийн албыг сонгон 
судаллаа. Сонгосон шалгуур нь орон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр  
иргэдийн  өдөр тутмын асуудлыг зохицуулж байдагтой холбоотой. Иймд  иргэдийн 
эрх ашгийг хөндөж буй шийдвэр гаргахдаа саналыг нь сонссон, энэ талаар зохион 
байгуулалттай хэлэлцүүлэг хийдэг эсэхийг судлав.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн албаны хувьд 2017 оныг “Иргэдийн 
оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийг зарласан байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих 
журам”-ын шинэчилсэн төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг 900 орчим аж ахуйн нэгж, 
иргэний хамруулан 2017 оны 03 сарын 31- 04 сарын 04 хүртэл зохион байгуулсан 
байна. Иргэдээс гарсан саналыг хүснэгтлэн агуулгыг харуулбал:  
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Гарсан санал Тусгасан эсэх, тайлбар, үндэслэл 

Нэмэлт 
оруулах 

хасах өөрчлөх найруулах 

9 11 4 1 Хүлээн авч нэмсэн 4, хассан 2, өөрчилсөн 
5 гэх мэт. 

 
Мөн хуульд заасан тэмдэглэл хөтөлж, зургаар баримтжуулсан байна. Бусад 
захиргааны байгууллага захиргааны акт гаргах явцдаа нөхцөл байдлыг хангалтгүй 
тогтоох, сонсох ажиллагаа хийхгүй байх, эсхүл өөр зорилгоор хийгдсэн 
хэлэлцүүлгийн үр дүнг сонсох ажиллагаа хийсэн  мэтээр тайлагнах нийтлэг зөрчил 
байна гэж Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн судалгаанд дурьджээ.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Захиргааны ерөнхий  хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл 62 
дугаар зүйлийн 62.5 дахь хэсэгт заасан мэдээлэл бэлтгэнэ гэсэн нь хийдэлтэй заалт 
байна гэж үзлээ. Мэдээлэл бэлтгэнэ  гэдэг нь захиргааны байгууллагын дотогшоо 
чиглэсэн шийдвэр бөгөөд харин гадагшаа буюу нийтэд мэдээлнэ гэж  оруулах  
саналтай байна. 

 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтэд судалгаа хийхэд 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 (Төрийн 
албаны Зөвлөлийн тайлангаас) зэргээс шалтгаалан хэрэгжилт хангалтгүй байна. 
Судалгааны явцад нийт 12 захиргааны байгууллага, албан хаагчидтай (Удирдлагын 
академийн богино сургалтад хамрагдсан) хийсэн ярилцлагад үндэслэн Захиргааны 
ерөнхий хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна дүгнэлээ.   
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Захиргааны ерөнхий  хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл 62 
дугаар зүйлийн 62.5 дахь хэсэгт заасан мэдээлэл бэлтгэнэ гэсэн заалтын бэлтгэнэ 
гэснийг хасч  нийтэд мэдээлнэ гэж оруулах саналтай байна.14 
 

Захиргааны ерөнхий хууль дах 
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

(Улаанбаатар хотын Захирагчийн албаны жишээн дээр) 
Зохицуулалт 22 
74 дүгээр зүйл.Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагаа явуулах 
74.1.Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагааг төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны байгууллага 
хариуцна. 
74.2.Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагааг явуулахдаа энэ хуулийн 27 дугаар зүйлийг баримтална. 
Зохицуулалт 23 
75 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөнд эсрэг санал гаргах 
75.1.Төлөвлөгөөний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээд, энэ 
хуулийн 74.3-т заасан хугацаа дууссанаас хойш, эсхүл албан ёсоор мэдэгдсэнээс хойш 30 хоногийн 
дотор төлөвлөгөөний талаар эсрэг санал байвал төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны 

                                                             
14 Саналыг Хавсралт 6-аас үзнэ үү. 
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байгууллагад уг саналаа гаргах эрхтэй. 
75.3.Эсрэг саналыг төлөвлөгөөнд тусгаагүй тохиолдолд төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа 
захиргааны байгууллага тайлбарлах үүрэгтэй 
76 дугаар зүйл.Хэлэлцүүлэг 
76.1.Төлөвлөгөөнд эсрэг санал ирсэн тохиолдолд төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны 
байгууллага уг төлөвлөгөөнд санал өгсөн болон эсрэг санал гаргасан бүх оролцогчид 10-аас 
доошгүй хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэнээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. 

 

1.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн албанаас төлөвлөгөөтэй холбоотой шийдвэр 

хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш гараагүй байна. 
Захиргааны ерөнхий хууль батлагдснаас хойш төлөвлөгөөтэй холбоотой 

шийдвэр гараагүй тул хяналт шинжилгээ хийх боломжгүй  байна.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх, агаарын болон хөрсний бохирдлыг багасгах, замын хөдөлгөөний 
ачаалал, түгжрэл, ослыг бууруулах зэрэг ажлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх 
зорилгоор нийслэл хот доторх авто машин, техник болон тэдгээрийн сэлбэг, 
дагалдах хэрэгслийг худалдаалдаг томоохон зах, жижиг цэгүүдийг нэгтгэн, нэгдсэн 
цэгт төвлөрүүлэх “Авто Худалдааны Цогцолбор” байгууламжийг Сонгинохайрхан 
дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт барихаар болсон.   
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт автомашины худалдаа эрхэлж байгаа иргэд, аж 
ахуйн нэгж буюу авто худалдааны захуудыг Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах “Авто 
худалдааны цогцолбор” руу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг Да хүрээ, Мануул трейвэл, 
Дөрвөн-Өлзий зэрэг захууд эсэргүүцэж шүүхэд хандсан байна.  
Да хүрээ захад сэлбэг зардаг иргэн: “бидэнтэй уулзаж энэ талаар ярилцах хэрэгтэй л 
дээ. Гэтэл хэн ч бидний саналыг асуугаагүй. Санал авахгүй шууд мэдэгдэх хуудас 
өгсөн” гэж ярилцлага өгсөн. 
 
4.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Дээрх хуулийн заалт хангалтгүй хэрэгжиж байна. 
 

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 24 

8 дугаар зүйл. Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх 
8.4.Анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран шийдвэрлэхдээ ил тод байдал, шудрага ёс, олон 
нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор иргэдийн төлөөлөгчийг хуульд заасан журмын дагуу 
оролцуулах бөгөөд иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно. 

 
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль дахь иргэний 

оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 25 

3 дугаар зүйл. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн бүрэн эрх 
3.1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүх 
эрүүгийн хэрэг, эрх зүйн маргаан /цаашид “хэрэг, маргаан” гэх/-ыг анхан шатны журмаар, хамтын зарчмаар 
хянан шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулна. 
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Зохицуулалт 26 

12 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгч оролцох 
12.1.Хэрэг, маргааныг анхан шатны журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх  нэг иргэдийн 
төлөөлөгч оролцуулна. 
Зохицуулалт 27 

12.2.Энэ хуулийн 9.3 дахь хэсэгт заасан орсон иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаанд оролцох боломжгүй бол 
нөөцөд байгаа иргэдийн төлөөлөгчдөөс мөн хэсэгт заасны дагуу нэг иргэдийн төлөөлөгчийг  оруулна. 

 
 

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль дахь 
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 28 
73 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгч оролцох 
73.1.Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчийг Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуульд заасан журмын дагуу оролцуулна. 
75 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгч, түүний эрх, үүрэг 
75.1.Захиргааны хэргийг анхан шатны журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх шүүх 
хуралдаанд нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна. 
75.2.Иргэдийн төлөөлөгч нь хэрэг хянан шийдвэрлэхэд дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ: 
75.2.5.хэргийн үйл баримт, захиргааны үйл ажиллагаа үндэслэлтэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах 

 
 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ил тод, нээлттэй байх зарчмыг бэхжүүлэх, 
шүүн таслах ажиллагаанд олон нийтийн зүгээс санал бодлоо илэрхийлэх, хяналт 
тавих тогтолцоог бий болгох зорилгоор шүүн таслах ажиллагаанд оролцуулахаар 
хуульчилсан нь иргэдийн идэвхтэй оролцоог дэмжсэн заалт юм. Хэрэгжилтийг 
хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын  үзүүлэлт байна. Хэрэгжилтийг баримт бичгийн 
арга, хуулиар зохицуулсан энэхүү иргэдийн оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар 
ярилцлага авах, мөн өмнө хийсэн судалгаагааг харьцуулсан байдлаар цуглуулав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль нь 2012 оны 5 
дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдаж, 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөгдөж байгаа билээ. Тус хуульд зааснаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 
иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах журмыг батлахаар заасны дагуу Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09 дугаар тогтоолоор 
"Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”, "Шүүхийн 
иргэдийн төлөөлөгчийн тангараг өргөх журам", "Тангаргийн хуудасны загвар”-ыг тус 
тус баталсан. 

Мөн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 
5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 65/100 дугаар тушаалаар “Шүүхийн иргэдийн 
төлөөлөгчид хөлс олгох журам”-ыг баталжээ. 

Монгол Улсын хэмжээнд иргэдийн төлөөлөгч нь 4500 гаруй гэсэн тоон 
үзүүлэлт байдаг ба 2016 оны байдлаар нийт 4500 гаруй шүүх хуралдаан болж, 
шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид 33 сая төгрөгийн хөлс олгосон байна.  

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журамд 
зааснаар шүүхийн Тамгын газар нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран 
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Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 5, 6 дугаар 
зүйлийн шаардлага хангасан иргэдээс тусгай программ ашиглан санамсаргүй 
байдлаар сонголт хийнэ. Тухайн шүүхийн тамгын газар сонголтоор мэдээллийн санд 
орсон иргэдийн төлөөлөгчийн нэрсийн жагсаалтыг цахим болон бичгийн хэлбэрээр 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд ирүүлж, иргэдийн төлөөлөгчийн нэрсийн нэгдсэн 
жагсаалтыг батална. Ийнхүү Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь нэрсийн жагсаалтыг 
шинэчлэх ажлыг жил бүр зохион байгуулахаар журамд заасан байна. 

Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл хамтран 2017 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр анх удаа Шүүхийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн улсын зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ. Зөвлөгөөнд Монгол Улсын 21 
аймаг, нийслэлийн 400 гаруй иргэдийн төлөөлөгчөөс гадна төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, судлаачид зэрэг нийт 800 гаруй төлөөлөгчид тус зөвлөгөөнд оролцсон 
байна. Зөвлөгөөнд оролцогчид дараах зөвлөмж, уриалгыг гаргажээ. Үүнд: 

 Нэг.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн оролцооны үр нөлөөг дээшлүүлэхийн 
тулд шүүх хуралдаанд оролцох иргэдийн төлөөлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, шүүхийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн гаргасан дүгнэлтийг шүүхийн шийдвэрт тусгах эрх зүйн 
зохицуулалт бий болгохыг Монгол Улсын Их Хуралд; 

Хоёр.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах зардлыг 
төсөвт суулгах, аюулгүй байдлыг төрөөс хангах, иргэдийн төлөөлөгчдийг тэгш, 
хүртээмжтэй сонгоход шаардлагатай иргэний бүртгэлийн мэдээллээр шүүхийг 
хангах, иргэдийн төлөөлөгчдийг сонгох, шүүх хуралдаанд оролцуулах ажилд нутгийн 
захиргааны байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авахыг Монгол Улсын Засгийн газарт; 

Гурав.Шүүн таслах ажиллагаан дахь шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
оролцоог бүрэн дэмжиж, тэдгээрийн санал, дүгнэлтийг үнэлж шийдвэр гаргахдаа 
харгалзан үздэг соёлыг хэвшүүлэхийг Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн байгууллагад 
тус тус зөвлөж; 

Дөрөв.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр ажиллах эрх, үүрэгтээ хариуцлагатай, 
хүндэтгэлтэй хандаж, шүүн таслах ажиллагаанд шударга ёсыг хангахад идэвх, 
зүтгэлтэй оролцохыг Монгол Улсын нийт иргэдэд уриалсан байна. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шигтгээ:  
1. Шүүх хуралдааны товыг иргэдийн төлөөлөгчдөд утсаар болон шүүх хуралдааны 

тов мэдэгдэх хуудсыг хаягаар хүргүүлэх гэсэн 2  хэлбэрээр мэдэгддэг. Гэхдээ 
иргэдийн төлөөлөгчдийн бүртгүүлсэн утас ихэнхдээ холбогдох боломжгүй дугаар 
байдаг тул хаягаар нь мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлдэг. Мэдээж шүүхийн зүгээс 
шүүх хуралдааныг аль болох хойшлуулахгүй байх арга хэмжээг авч ажилладаг 
учир иргэдийн төлөөлөгчид хурлын тов мэдэгдэх боломжит бүхий л арга хэмжээг 
авч ажилладаг. Шүүхээс иргэдийн төлөөлөгчдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах 
талаар хангалттай сайн ажилладаг гэж үзэж байна. Харин зарим иргэдийн 
төлөөлөгч идэвхитэй, санаачлагатай оролцдог бол зарим нь хүндрэл үүсгэн 
шүүхийг үл хүндэтгэх /хуралдаандаа ирэхгүй байх/ тохиолдол багагүй гардаг 
/Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 
туслахуудтай хийсэн ярилцлагаас/ 

2. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид шүүх хуралдаанд оролцохын тулд хоёр талын 
автобус, унааны зардал гаргадаг. Үүнээс болоод шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч 
нар зарлагдсан шүүх хуралдаан дээрээ ирэхгүй байх, тухайн шүүх хуралдаан 
хойшлох шалтгаан болдог шинжтэй ажиглагдсан /Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч 

Ж.Пүрэвээ/ 
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3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Иргэдийн төлөөлөгчдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах, шүүх хуралдааны тов 
мэдэгдэх нь шүүхийн үүрэг байдаг ба харин энэхүү ажлыг шүүгчийн туслах хийж 
гүйцэтгэдэг.  Монгол Улсын хэмжээнд 2017 оны 1 дүгээр улиралд анхан шатны 
шүүхэд шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр шийдвэрлэсэн нийт 795 шүүх хуралдаанд 805 
иргэдийн төлөөлөгч оролцсон байна. Иргэдийн төлөөлөгчөөс шалтгаалан 19 шүүх 
хуралдаан хойшилсон байх бөгөөд үүнээс 3 хувь нь өвчтэй, 4 хувь нь бага насны 
хүүхдээ асрах чөлөөтэй, 63.2  хувь нь бусад хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас шүүх 
хуралдаанд оролцоогүй байна15. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Давхардал: Хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт “Хэрэг, маргааныг 
анхан шатны журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх шүүх 
хуралдаанд нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна” гэж, харин Захиргааны хэрэг 

хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн   75.1 дэх хэсэгт “Захиргааны 
хэргийг анхан шатны журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх 
шүүх хуралдаанд нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна” гэж зохицуулсан нь 
зохицуулалтыг хуулбарлан хуульчилсан шинжтэй байх тул давхардал байна гэж 
үзлээ. 

Иймд Захирганы хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 75 дугаар 
зүйлийн 75.1 дэх хэсэгт Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийг ишлэн оруулах замаар хуулийн 
давхардлыг арилгах боломжтой юм. 

Зөрчил: Хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт “Хэрэг, маргааныг анхан 
шатны журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх нэг иргэдийн 
төлөөлөгч оролцуулна” хэмээн заасан атлаа Иргэний хэрэг шүүхэд хянан 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 86 дугаар зүйлийн 86.1 дэх хэсэгт “Хэргийг анхан шатны 
журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд гурав 
хүртэл иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулна” хэмээн заасан нь зөрчилтэй байна16.   

Иймээс Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлд заасан “... нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна” гэснийг “... гурав 
хүртэл иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулна” хэмээн өөрчилж, улмаар Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 86 дугаар зүйлийн 86.1 дэх хэсэгт Шүүхийн 
иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсгийг ишлэн оруулах замаар зөрчлийг арилгах санал болгож байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Хуульд заасны дагуу шүүхээс иргэдийн төлөөлөгчдийг шүүх хуралдаанд 
оролцуулах ажиллагааг хангалттай сайн зохион байгуулж байна гэж үзэж байна. 

                                                             
15 Монгол Улсын шүүхийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ 
http://www.judinstitute.mn/main/198--2017-1-.html 
16Холбогдох саналыг Хавсралт 7-оос үзнэ үү. 
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Харин иргэдийн төлөөлөгчдийн идэвхи оролцоо муу, шүүх хуралдаанд яагаад 
иргэдийн төлөөлөгч оролцох ёстой, шүүх хуралдаанд орсноороо ямар эрх эдэлж, 
үүрэг хүлээх талаар хангалттай сайн ойлгуулах мэдээлэл дутмаг байна гэж дүгнэлээ. 
Иймээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд иргэдийн төлөөлөгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж зөвлөж байна. 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хөлсийг нэмэх замаар иргэдийн төлөөлөгчдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх; 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн оролцоо яагаад чухал талаархи ойлголтыг иргэдийн 
төлөөлөгчдөд сурталчлах, мэдээлэл түгээх; 

 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн зөвлөгөөнийг цаашид тогтмол хугацаанд 
зохион байгуулах. 

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 төлөөлөгчөөр оролцох идэвхи муу байгаа нь иргэдийн төлөөлөгчийн 
гаргасан дүгнэлт шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх боломж хуулийн зохицуулалтын хувьд 
хомс байгаатай холбоотой гэж үзлээ. 
 
6.Хавсралт: Холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал  

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 
75.1 дэх хэсэгт Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийг ишлэн оруулах замаар хуулийн давхардлыг арилгах 
саналтай байна. 

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлд заасан “... нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна” гэснийг “... гурав хүртэл 
иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулна” хэмээн өөрчилж, улмаар Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 86 дугаар зүйлийн 86.1 дэх хэсэгт Шүүхийн 
иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсгийг ишлэн оруулах замаар зөрчлийг арилгах санал гаргаж байна. 
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1.2.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль 

дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай  хуулиас  (2010-12-23) 
5-р зүйл. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны үндсэн зарчим 
5.3.1.Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл 
бүхий л үйл ажиллагаанд иргэд, улс төрийн нам, олон нийтийн бусад байгууллагын оролцоог 
хангах; 
Зохицуулалт 2 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай  хуулиас  (2010-12-23) 
5-р зүйл. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны үндсэн зарчим 
5.3.3.Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Хорьдугаар зүйл, Гучдугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэг, Дөчин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар зөвлөлдөх санал 
асуулгыг явуулах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго  

Төр, эрх зүйн тулгуур баримт бичиг болох Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах асуудлыг санаачилж эхлэх үеэс эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл төрийн эрх 
бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа, шийдвэрт иргэн - нийгмийн бүх талын байр 
суурь, оролцоо, санал, санаачилгыг харгалзан үзэж тусгах зорилготой. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Уг хууль батлагдахаас өмнө Үндсэн хуулинд 1999 онд өөрчлөлт оруулж байсан 
боловч Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээр тухайн өөрчлөлт нь хүчингүй болсон. 
Түүний дараа 2000 онд Үндсэн хуульд дахин өөрчлөлт оруулсан билээ. Энэхүү 
нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэний оролцоогүй хийсэн гэх шалтгаанаар шүүмжлэх нь 
түгээмэл.  

Эдгээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны дараа Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах харилцааг зохицуулсан тусгайлсан хууль батлагдсан юм. Энэ заалтууд нь 
Үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийхэд иргэн, олон нийтийн оролцоог хангахад чиглэсэн 
дэвшилттэй зохицуулалт болж байна. 

Дээрх зохицуулалтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд дараах хуулиудыг 
УИХ-аас баталж хэрэгжүүлжээ. Эдгээрт, 

- Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ (2016 оны 2 
дугаар сарын 05-ны өдөр), 

- Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулиудаар ( 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний 
өдөр) хангагдахаар  байна.  
Эдгээр хуулиудыг УИХ батлахаас өмнө Монгол Улсын Үндсэн хуульд тодорхой 

асуудлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг зөвхөн Улсын Их Хурлын гишүүдээс 
2000, 2011, 2012, 2015 онуудад Монгол Улсын Их Хуралд тус тус өргөн мэдүүлж 
байсан боловч Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар ард, нийтийн санал 
асуулга, оролцоог тусгах асуудал төдийлөн хийгдээгүй байсан. Дээрх заалт дахь 
зөвлөлдөх чиг үүргийг 2016 онд нэмж тусгасан бөгөөд энэ заалтад үндэслэн анхны 
зөвлөлдөх оролцоог зохион байгуулжээ. 
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Харин УИХ-аас 2017 оны дөрөвдүгээр сарын 07-ны өдөр “Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал 
асуулга явуулах тухай” тогтоолыг батлан гаргасны дагуу бэлтгэл ажлыг хангаж хоёр 
үе шаттайгаар зохион байгуулсан.  

Нэг дэх шатны санал асуулгыг Монгол орон даяар санамсаргүй түүврийн 
аргаар сонгогдсон 1570 иргэнээс авсан бөгөөд хоёр дахь шатны зөвлөлдөх 
уулзалтад 735 иргэн оролцсон байна.  Зарим судлаачид оролцогчдоо сонгож байгаа 
энэхүү түүврийн аргын бодитой, үр өгөөжтэй байдалд шүүмжлэлттэй хандах нь бий.  

Уг зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг “Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах тухай” 
УИХ-ын тогтоолоор байгуулагдсан Ажлын хэсэг боловсруулан Зөвлөлдөх зөвлөлд 
хүргүүлсэн ба  Зөвлөлдөх зөвлөл Анхдугаар санал асуулгын дүнд үндэслэн гаргасан 
Зөвлөмжийг Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод 2017 оны 05 дугаар сарын 
05-ны өдөр гардуулан өгчээ. 

Уг зөвлөмжийг үндэслэн Улсын Их Хурлын даргын 2017 оны 78 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс боловсруулсан Үндсэн хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 2017 оны 06 дугаар сарын 05-наас 09 дүгээр сарын 10-
ны хооронд олон нийтээр хэлэлцүүлж байна. 17 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зөвлөлдөх санал асуулгын судалгааны түүврийн арга зүйн талаар 
“Судалгаанд 2016 оны байдлаар 18 нас хүрсэн Монгол Улсын 2 сая иргэн хамрагдаж 
байгаа. Түүврийн мэдээлэл цуглуулалтын үндсэн нэгж нь өрх байв. Судалгааны үр 
дүнг зөвхөн үндэсний хэмжээнд төлөөлөхүйц байдлаар боловсруулах зорилт тавьж 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, математик томъёоллын дагуу тооцож 1570 өрхөөс 
судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг хийхэд үндэсний хэмжээний судалгааны үр дүн 
гарна гэсэн тооцоог хийсэн байгаа” гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээлж 
байв.18 

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай  хуульд заасан 
тодорхой асуудлаар иргэд, улс төрийн нам, олон нийтийн бусад байгууллагын 
оролцоог хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг одоогийн байдлаар Монгол Улсад анх 
удаа зохион байгуулж байна.  

Энэхүү заалт нь ямар нэгэн зорилтот бүлэг бус Монгол Улсын насанд хүрсэн 
бүх иргэнээс тусгай аргачлалын дагуу сонгогдсон иргэд төрийн үйл хэрэгт зөвлөх 
эрхтэйгээр оролцож, Үндсэн хуулийн зохих заалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх 
асуудлаар шийдвэр гаргахад зөвлөх эрхтэйгээр оролцох боломжоор хангагдсан 
байна. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 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.  

                                                             
17Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 02 өдрийн 39 дүгээр тогтоол. 
18 http://www.parliament.mn/n/3hxy 
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуульд 10.6 дахь хэсэг нэмж түүнд зөвлөлдөх 
санал асуулгад оролцогчдод санал өгөх асуудлаар урьдчилан мэдээлэл бэлтгэж 
өгөх, тухайн мэдээлэл нь тэнцвэртэй буюу эсрэг байр сууриудыг аль алиныг 
хамарсан байх тухай шаардлагыг тусгах саналтай байна.19 
 

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн  
тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
21 дүгээр зүйл.Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах 
21.15. Төр, нийгмийн анхаарал, ашиг сонирхлыг хөндсөн төслийг нэгдсэн хуралдаан хэлэлцэх нь 
зүйтэй гэж шийдвэрлэсний дараа анхны хэлэлцүүлэг явуулахаас өмнө уг төслийг өдөр тутмын 
хэвлэлд нийтлүүлж олон нийтээс санал авах ажлыг дараахь журмаар холбогдох Байнгын хороо 
зохион байгуулж болно: 
21.15.2.олон нийтээс ирүүлсэн саналыг судалж үзсэний үндсэн дээр холбогдох Байнгын хороо 
шаардлагатай гэж үзвэл төсөлд санал өгсөн иргэн буюу хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийг 
Байнгын хорооны хуралдаанд урьж ирүүлэн саналынх нь талаар асуулт асуух. 

 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 4 
3.1.1.“зөвлөлдөх санал асуулга” гэж нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар энэ хуулийн 3.1.3-т 
заасан этгээд шийдвэр гаргахын өмнө болон түүнийг хэрэгжүүлж, сахин мөрдөж байгаа байдлын 
талаар тохиолдлын зарчмаар түүвэрлэн сонгосон иргэдээс тусгай бэлтгэсэн асуултаар санал авах 
замаар иргэдийг төрийн үйл хэрэгт оролцуулах цогц үйл ажиллагааг; 
6 дугаар зүйл. Зөвлөлдөх санал асуулга 
6.1.Зөвлөлдөх санал асуулгыг дараахь асуудлыг шийдвэрлэхэд заавал явуулна: 
6.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5.3.3-т заасан 
асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлох; 
6.1.2.орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ; 
6.1.3.хот, суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөлт /нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон 
байгууламж/. 
6.3.Шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 6.1-д зааснаас бусад асуудлаар зөвлөлдөх 
санал асуулгыг санаачлан явуулж болно.  
12 дугаар зүйл. Зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг нэгтгэн зөвлөмж гаргах 
12.2.Зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг Зөвлөлдөх зөвлөл хэлэлцэн зөвлөмж гаргаж, шийдвэр гаргах 
эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ. 
Зохицуулалт 5 
6.2.Энэ хуулийн 6.1.1-д заасан асуудлаар зөвхөн Улсын Их Хурал, 6.1.2-т заасан асуудлаар бүх 
шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 6.1.3-т заасан асуудлаар Хот байгуулалтын тухай хуульд 
заасан эрх бүхий этгээд зөвлөлдөх санал асуулгыг санаачлан явуулах эрхтэй. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 УИХ дахь хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн шатанд буюу анхны хэлэлцүүлэг 
эхлэхээс өмнө иргэдээс санал авах, зөвлөлдөх ажиллагаа явуулах эдгээр 
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 бол хэрэгжилтийн 
                                                             
19 Саналыг Хавсралт 8-аас үзнэ үү. 
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хэмжүүрийг үнэлэхэд төвөгтэй. Энэ тохиолдолд тухайн зохицуулалт хэрэгжсэн 
тохиолдол бий эсэхийг авч үзнэ. Харин зөвлөлдөх санал асуулга заавал явуулах 
ёстой 3 тохиолдол бий: Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
журмын тухай хуулийн 5.3.3-т заасан асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн 
шийдвэрлэх үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлох; орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ; хот, суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөлт /нийтийн 
эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж/. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 УИХ 2017 оны 4 сарын 7-ны өдөр “Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах, 
Зөвлөлдөх зөвлөлийг байгуулах тухай” 24 дүгээр тогтоол баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 УИХ хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулахаас өмнө төр, нийгмийн 
анхаарал, ашиг сонирхлыг хөндсөн төслийг дээрх хуулийн зохицуулалтын дагуу өдөр 
тутмын хэвлэлд нийтлүүлж олон нийтээс санал авах ажиллагаа явуулсан тохиолдол 
байхгүй байна.  

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1 –д Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5.3.3-т заасан 
асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлох 
үүднээс зөвлөлдөх санал асуулгыг явуулахаар заасан. УИХ-ын 2017 оны 24 дүгээр 
тогтоолын дагуу зөвлөлдөх санал асуулгыг Төрийн ордны Их танхимд 2017 оны 04 
дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
асуудлаар санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон 750 иргэнийг урьж оролцуулан 
зохион байгуулсан байна. Зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг нэгтгэж, Зөвлөлдөх зөвлөл 
зөвлөмж гарган Улсын Их Хуралд танилцуулсан байжээ. 

Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг тухайн 
жилийн төсвийн төсөлд тусгаж, улмаар УИХ улсын төсвийг өмнөх онд баталсан. 
Зөвлөлдөх санал асуулгын хууль төсөв батлагдсанаас хойш буюу 2017 оны 2 сарын 
9-ний өдөр батлагдсан тул орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний талаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах цаг хугацааны нөхцөл бүрдээгүй 
байна.  

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсэгт “63.1.Баг, хорооны 
Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга 
замын талаар баг, хороодод олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна.” гэж 
заасан нь Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь 
заалттай зөрчилдөж байна. 

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн15.2 болон 
15.3 дахь хэсэгт нийтийн эдэлбэрийн газрыг дахин төлөвлөх тухай саналыг аймаг, 
нийслэл, хотын ерөнхий архитектор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргад 
өргөн барьж, тухайн засаг даргахолбогдох яамтай зөвшилцсөний үндсэн дээр төсөл 
санаачилна гэж заасан боловч энэ талаар Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуульд 
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заасны дагуу зөвлөлдөх санал асуулга явуулах зохицуулалт байхгүй байна. Иймд энэ 
талаар 15 дугаар зүйлд холбогдох хэсэг нэмэх шаардлагатай. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

УИХ дахь хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн шатанд буюу анхны хэлэлцүүлэг 
эхлэхээс өмнө иргэдээс санал авах, зөвлөлдөх ажиллагаа явуулах зохицуулалт 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. Иймд Монгол 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дээрх заалтын 
хэрэгжилтийг хангалттай, эсхүл хангалтгүй гэх шалгуураар дүгнэх боломжгүй юм.  

 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
- Төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсгийн “олон нийтийн 

нээлттэй санал асуулга” гэснийг “Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн дагуу 
зөвлөлдөх санал асуулга” гэж өөрчлөх.20  

- Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд “Аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 15.3-т заасны дагуу хот 
байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай 
зөвшилцөхөөс өмнө Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1.3-т заасны дагуу зөвлөлдөх санал асуулга явуулна.” гэсэн 15.6 дахь хэсэг 
нэмэх.21  

 
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 6 
14.1.Хороо сонгуулийн үеэр дэргэдээ хараат бус хэвлэл мэдээллийн орон тооны бус зөвлөл 
байгуулж ажиллуулна. 
14.2.Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл нь хэвлэл, мэдээллийн мэргэжлийн байгууллага, төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөл болон сонгуульд оролцож буй нам, эвслийн тэгш төлөөллөөс бүрдсэн 
байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргалаа. Судалгаагаар иргэдийн оролцоог  
хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын иргэд, түүнийг төлөөлөх 
байгууллагуудтай хэрхэн хамтран ажилласан талаарх мэдээлэлд шинжилгээ хийв.  
Хяналт шинжилгээ хийх арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэв. Тоон 
мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын 
авлагаас авах бол чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, Зөвлөлд 
орсон иргэдтэй ярилцлага хийх аргаар авав. Мөн бусад ижил төстэй сэдэвт 
судалгааны тайлангуудыг судлав.   
 

                                                             
20 Холбогдох  саналыг Хавсралт 9-өөс үзнэ үү. 
21 Холбогдох саналыг Хавсралт 10-аас үзнэ үү. 
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
  СЕХ Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн ажиллах журмыг 2012 онд,  “Хэвлэл 
мэдээллийн зөвлөл байгуулж, ажиллуулах тухай” тогтоолыг 2012, 2013 онуудад  
баталсан.   
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Хэвлэл, мэдээллийн орон тооны бус Зөвлөл нь хэвлэл, мэдээллийн 
мэргэжлийн байгууллага, төрийн бус байгууллага болон сонгуульд оролцож буй нам, 
эвслийн тэгш төлөөллөөс бүрддэг. Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөлийг байгуулсан боловч 
нэг ч удаа хуралдаагүй байна. Шалтгаан нь гомдол ирээгүй, гишүүдийн ирц 
хүрдэггүй, мөн уг зөвлөлийн эрх хэмжээ тодорхойгүй, санхүүжилт байхгүй зэргээс 
ажилладаггүй гэж СЕХ-ны холбогдох мэргэжилтэн тайлбар өгсөн. Тиймээс Зөвлөлд 
орсон иргэдээс ярилцлага авах боломжгүй болсон.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Дээрх журамд зааснаар Зөвлөл нь сонгуулийн явцад хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагатай холбоотой гомдлыг авч хэлэлцэх үүрэгтэй байхаар зохицуулагджээ. 
2012, 2013 оны сонгуульд иргэдээс уг Зөвлөлд хандаж гомдол гаргаагүй гэсэн 
мэдээллийг СЕХ-ны холбогдох мэргэжилтэн өгсөн. 2016 оны Сонгуулийн тухай 
хуулийн 68.11, 70.17, 18, 82.18-д зааснаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй 
холбоотой гомдлыг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Харилцаа 
холбооны зохицуулах хороонд гомдол гаргахаар хуульчилсан тул СЕХ-ны дэргэдэх 
Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөлд гомдол ирээгүй байх магадлалтай гэж дээрх 
мэргэжилтэн тайлбар өгсөн. Иргэд хэвлэл мэдээллийн Зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэл байхгүй учраас гомдол гаргадаггүй. Тиймээс тэд эрх бүхий 
захиргааны байгууллагуудад хандвал илүү дээр гэж үзжээ (санамсаргүй түүврийн 
аргаар Удирдлагын академийн сонсогч  20 иргэнээс авсан ярилцлагын дүн). 
Сонгуулийн тухай хуулийн 68.11, 70.17, 18, 82.18 дахь заалтуудтай агуулгын хувьд 
давхардал байна гэж үзлээ.  
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж: 
 Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөлийн ажиллах журамд чиг үүрэг, үйл ажиллагааны 
чиглэл, санхүүжилт, хариуцлага зэргийг тодорхой нарийвчлан тусгах шаардлагатай. 
Мөн СЕХ-ноос Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөлийн талаар нийтэд мэдээлэх ажлыг  
сайжруулах нь зүйтэй.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Сонгуулийн тухай хуулийн 68.11, 70.17, 18, 82.18-д зааснаар хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэлтэй холбоотой гомдлыг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газар, Харилцаа холбооны зохицуулах Хороонд гомдол гаргахаар хуульчилсан бол 
Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөлийн журамд "Зөвлөл нь нэр дэвшигчдийн хэвлэл, 
мэдээллийн сурталчилгааны тэнцвэрт байдалд хяналт тавих бөгөөд энэ асуудлаар 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хянан үзэж, санал дүгнэлтээ Сонгуулийн Ерөнхий 
Хороонд танилцуулах  үүрэгтэй байхаар зохицуулсан. Энэ зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлэхийн тулд Сонгуулийн тухай хуулийн 82.18-д "Радио, телевизээр 
нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 
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хяналт тавьж ажиллах ба энэ хуульд заасан зөрчил гаргахгүй байх, гарсан зөрчлийг 
нэн даруй зогсоох арга хэмжээг цагдаагийн болон сонгуулийн байгууллага, 
мэргэшсэн төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж болно". гэж заасныг 
мэргэшсэн төрийн бус байгууллага гэдгийг   Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөл гэж оруулах 
саналтай байна. 2016 , 2017 оны сонгуулиудад Сонгуулийн тухай хуулийн 82.18 -д 
зааснаар Харилцаа холбооны зохицуулах газар төрийн бус байгууллагатай хамтран 
ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ аваагүй, мөн мэргэшсэн төрийн бус 
байгууллага гэдгийг хууль тогтоомжид тодорхойлоогүй, энэ талаар нэгдсэн бүртгэл 
болон ямар байгууллага мэргэшсэн гэдгийг нь тогтоох вэ гэдэг нь ойлгомжгүй байна. 
Харин Хэвлэл мэдээллийн Зөвлөл нь  намуудын, төрийн бус байгууллагуудын 
төлөөлөл ордог учраас идэвхитэй ажиллах боломжтой.22 

 
Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 7 
20.1.10.олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, тухайн нутаг дэвсгэр дэх 
төрийн бус байгууллага, сүм хийдтэй харилцах; 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 ИТХ нь төрийн бус, бусад байгууллагыг хэрхэн дэмжиж хамтран ажиллаж 
байгааг судлах зорилготой.  
 
2.  Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Энэ асуудлыг хуралдааны дэгээр зохицуулах боломжтой боловч нарийвчлан 
зохицуулалт заалт байхгүй байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Сүүлийн жилүүдэд тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх шийдвэрийн төслийг 
боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан, бүрэлдэхүүнд нь иргэд, ТББ-аас төлөөлөл 
оролцуулах явдал нэмэгдэж байна. Гэхдээ ажлын хэсэг байгуулах санал зөвхөн 
хурлын зүгээс гарсан тохиолдолд зөвшөөрөгдөж байгаа ба иргэд ,  ТББ – ын зүгээс 
гарсан тохиолдолд хэрхэн шийдэгдэх нь тодорхойгүй. Ажлын хэсэгт хэн орох нь 
шийдвэр гаргагчийн үзэмжээр шийдэгдэж байгаа учир дутагдалтай юм.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
  Нарийвчилсан зохицуулалт байхгүйгээс ИТХ-ын үзэмжээр шийддэг байдал 
түгээмэл байна. ИТХ холбогдох хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд сүм хийдтэй 
харьцдаг. Харин уг заалтын зорилго нь иргэний оролцоог дэмжсэн агуулгатай гэж 
үзэж болно.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Иргэний оролцоог хангахын тулд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, 
ингэхдээ тэдгээр ТББ-ыг сонгох шалгаруулалт нээлттэй, шалгуур нь тодорхой байх 
ёстой. Хэдийгээр ИТХ нь иргэдийн төлөөллийн байгууллага боловч улс төрийн 
сонгуулийн үр дүнд байгуулагддаг, улс төрөөс ангид байж чадахгүй байгаа тул 

                                                             
22 Холбогдох хуулийн төслийн саналыг Хавсралт 11-ээс үзнэ үү.  
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бодлого шийдвэр нь нийтийн ашиг сонирхлыг бүрэн хангаж байна гэж дүгнэхэд учир 
дутагдалтай байдаг. Иймд ИТХ -ын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
шаардлага нэн чухал асуудал болж байна.  
 

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 8 
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулиас (1997-01-31) 
9 дүгээр зүйл.  Төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах 
5. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас гаргах шийдвэрийн төсөл 

боловсруулах,  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд саналыг нь үндэслэн төрийн бус байгууллагыг 

оролцуулж болно.  

 
1.Зохицуулалтын зорилго 
   Уг зохицуулалтын зорилго нь төрийн байгууллагаас гаргах шийдвэрийн төсөл 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагын идэвхтэй 
оролцоог хангах, уг шийдвэрийн хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг нэмэгдүүлэх, 
хэрэгжих нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх түүнчлэн уг шийдвэрт олон талын байр 
суурийг тусгахад оршино. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Төрийн бус байгууллагыг хууль тогтоох байгууллагаас гаргах шийдвэрийн 
төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцуулах боломж бүрдүүлэх 
чиглэлээр сүүлд батлагдсан зарим хууль тогтоомжид тодорхой зохицуулалтууд 
тусгагдсан байна. Үүнд: 
 - 2017 онд батлагдсан Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 9.5.-д хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах явцад холбогдох төрийн болон төрийн бус  
байгууллага,  мэргэжлийн болон судалгааны байгууллага, шинжээч, эрдэмтэн иргэн, 

хуулийн этгээдээс санал авч, төсөл боловсруулахад харгалзан үзэхээр; 
 - мөн хуулийн 10.1.3-т хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг иргэн, хуулийн 
этгээдээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэхээр; 
 - мөн хуулийн 11.2-т хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах ажлыг хууль 
тогтоох үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх зорилгогүйгээр ашгийн бус 
байгууллага санхүүжүүлж болохоор; 
 - мөн хуулийн 49.4-т төрийн байгууллага хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 

хөндлөнгийн байгууллагаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэх буюу хамтарч 
ажиллахаар ; 
 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн Захиргааны ерөнхий 
хуулийн 13.1.-д  Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны улмаас эрх хууль ёсны 
ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдийг түүний хүсэлтээр, эсхүл 
захиргааны байгууллага өөрийн санаачлагаар оролцогчийн зөвшөөрснөөр шийдвэр 
гаргах ажиллагаанд татан оролцуулж болохоор; 
 - мөн хуулийн 14 дүгээр зүйлд  хуульд заасан эрх зүйн чадамжтай иргэн, 
хуулийн этгээд болон захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцох эрхтэйг 
хуульчилж, уг хуулийн 15 дугаар зүйлд оролцогчийн захиргааны байгууллагатай 
харилцахтай холбоотой үүсэх эрхийг тусгасан; 
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 -мөн хуулийн 62.1-д захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг тухайн 
байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 30-аас доошгүй хоног 
байршуулж, санал авахаар;  
 -Авилгын эсрэг хуулийн 5.1.1.-д УИХ-д хэлэлцэгдэх хууль, УИХ-ын бусад 
шийдвэрийн төслийн талаар төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс саналаа 
илэрхийлэх бололцоо, нөхцлөөр хангахаар; тус тус заасан байна. 
  Эдгээр нь иргэдийн зөвлөлдөх оролцоог хангахад чиглэсэн чухал 
зохицуулалтууд бөгөөд  практикаас харахад гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас 
гаргах шийдвэр болон хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагыг 
оролцуулах явдал нилээд түгээмэл ажиглагддаг ба ялангуяа байгаль хамгаалал, 
хүүхэд эмэгтэйчүүд, спорт, соёл урлагийн чиглэлийн үйл ажиллагаанд  түлхүү 
оролцуулдаг байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө  

Уг зохицуулалт нь төрийн бус байгууллагыг хууль тогтоох үйл ажиллагаанд 
оролцуулах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нилээд чухал  зохицуулалт боловч  
тэдгээрийн саналыг нь үндэслэн оролцуулж болохоор уг хуульд заасан нь 
зохицуулалтын агуулгыг хэт ерөнхий болгож, хэрэгжилтийг нь дүгнэх, холбогдох 
статистик гаргах зэрэгт түвэгтэй байдал үүсгэж байна. 2017 оны 8 дугаар сарын 
байдлаар улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 17763 мянган төрийн бус байгууллага байгаа 
бөгөөд тэдгээрээс  өөрсдийн нь саналыг үндэслэн хэдийг нь төрийн байгууллагаас 
гаргах шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажиллагаанд оролцуулсныг судлах цаг 
хугацааны боломж байгаагүй бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл уг асуудлыг тусгайлан 
судлах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Харин “Хууль тогтоомжийн тухай” болон “Захиргааны Ерөнхий хууль”-д заасан 
зохицуулалтуудын хэрэгжилтийг Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу 
эдгээр хуулийг дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 5 жилийн дараа судалбал нилээд 
тодорхой үр дүн харагдахаар байна. 

  
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Дээр дурдсанчлан “Хууль тогтоомжийн тухай” болон “Захиргааны ерөнхий 
хууль”-д захиргааны акт гаргах хийгээд хууль тогтоомж боловсруулах ажиллагаанд 
иргэд, байгууллага оролцох боломж нөхцлийг хангахад чиглэсэн  нилээд тодорхой 
зохицуулалтууд тусгагдсан байна. Түүнчлэн Захиргааны байгууллагаас шийдвэр 
гаргах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой асуудал Захиргааны ерөнхий хуульд 
нэгэнт тусгагдсан тул Засгийн газрын болон Яам, агентлагийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуульд уг асуудлыг давхардуулан тусгах шаардлагагүй гэж үзэж байна.  

 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 

  Уг хэсэгт “Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас гаргах 

шийдвэрийн төсөл боловсруулах,  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд саналыг нь 
үндэслэн төрийн бус байгууллагыг оролцуулж болно” гэж заасан бөгөөд Энэ нь сүүлд 
батлагдсан дээрх хуулиудын агуулгатай уялдаа муутай байгааг анхаарах нь зүйтэй . 

 
Захиргааны ерөнхий хууль дах 

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
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(Улаанбаатар хотын Захирагчийн албаны жишээн дээр) 
Зохицуулалт 9 
26 дугаар зүйл.Оролцогчийг сонсох 
26.1.Захиргааны акт, захиргааны гэрээг батлан гаргахын өмнө эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд захиргааны шийдвэр гаргахад ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлын 
талаар тайлбар, санал гаргах боломж олгоно. 
26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасан оролцогчоос тайлбар, санал авах ажиллагааг сонсох ажиллагаа 
гэнэ. 
27 дугаар зүйл.Сонсох ажиллагааг явуулах 
27.2.Сонсох ажиллагааны талаарх мэдэгдлийг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж 
байгаа этгээдэд дараах байдлаар хүргүүлнэ: 
27.2.1.хорь буюу түүнээс доош тооны этгээдийг сонсохоор бол мэдэгдлийг этгээд тус бүрд шууд 
хүргүүлэх; 
27.2.2.хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор бол энэ хуулийн 20.1-д заасан 
төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл тухайн орон нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, шуудан болон тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх. 
15 дугаар зүйл.Оролцогчийн эрх 
15.1.Оролцогч захиргааны байгууллагатай харилцахдаа дараах эрхийг эдэлнэ: 
15.1.2.тухайн захиргааны шийдвэрийг гаргах эрх бүхий албан тушаалтны талаар Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу 
мэдээлэл авах; 
27.4.Сонсох ажиллагааг дараах арга хэлбэрээр явуулна: 
27.4.1.сонсгол зохион байгуулах; 
27.4.2.саналыг бичгээр авах; 
27.4.3.биечлэн уулзах; 
27.4.4.утсаар санал авах; 
27.4.5.цахим хэлбэрээр санал авах; 
27.4.6.төлөөлөгчөөр дамжуулан санал авах; 
27.4.7.бусад.  
27.6.Сонсох ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, гарсан саналыг захиргааны 
шийдвэрт хэрхэн тусгасан талаар мэдээлэл бэлтгэж баримтжуулна. 
27.7.Сонсох ажиллагааны үед гарсан саналыг захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд заавал 
тусгах үүрэг хүлээхгүй боловч тусгаагүй шалтгааныг тайлбарлах үүрэгтэй. 
31 дүгээр зүйл.Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 
31.1.Захиргааны байгууллага захиргааны шийдвэр гаргахтай холбоотой мэдээлэл өгөх үүрэгтэй. 
31.2.Оролцогчоос гаргасан хүсэлт, тайлбар, мэдээлэл зэрэг нь захиргааны шийдвэр гаргах 
ажиллагааны явцад бүрэн бус, эсхүл буруу бичигдсэн байвал захиргааны байгууллага оролцогчид 
холбогдох зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Энэ хуулийн зорилго нь нийтийн эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг 
хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний 
акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах замаар иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах 
үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь зохицуулалтыг бүрдүүлэхэд оршино. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Захиргааны байгууллагаас  сонсох ажиллагааг явуулах журмыг батлан 
гаргаагүй байна. Гэхдээ хуулиар захиргааны байгууллагууд сонсох ажиллагааг 
заавал журамлах үүрэг хүлээгээгүй.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
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Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны жишээгээр уг хуулийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд Ерөнхий менежер 7 хоногийн Мягмар гараг бүрт иргэдтэй уулзалт зохион 
байгуулахаар шийдвэр гаргажээ. Энэ дагуу 2017 оны эхний 09 сарын байдлаар 33 
удаагийн уулзалтаар 255 иргэнийг хүлээн авч сонсох ажиллагаа хийсэн гэж 
холбогдох мэргэжилтэн ярилцлага өгсөн. Харин сонсох ажиллагаа явуулах 
мэдэгдлийг  хэдэн хүнд, хуульд заасан шаардлагыг хангаж хүргүүлсэн талаар 
ажиллагаа хийгдээгүй байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Захиргааны ерөнхий хуулийн 26-д заасан эрх ашиг хөндөгдөж болзошгүй 
этгээд л санал, тайлбар гаргах боломж олгоно гэсэн нь Иргэдээс төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.2-
той зөрчилдөж байна.  ИТБАТГӨГШТ-ийн "..... төрийн ба нутгийн удирдлагын 
байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар 
гаргасан иргэний хүсэлтийг; санал гэж тодорхойлсноор бол заавал эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн этгээдийн саналыг авах биш бусад иргэдэд ч хамаатай гэдгийг 
зохицуулжээ.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Сонсох ажиллагааг явуулах нарийвчилсан журмын үлгэрчилсэн зааврыг 
Засгийн газраас батлуулах шаардлагатай. Ингэснээр иргэдийн санал, тайлбарыг 
авах ажлыг зохион байгуулах албан хаагчийг үүргийг тодорхойлох, мэдэгдлийг 
хэрхэн гардуулах зэрэг асуудлыг журмаар зохицуулах шаардлагатай. Захиргааны 
ерөнхий хууль хэрэгжсэнээс хойш жил гаруй хугацаанд хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй 
байна. 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 /Удирдлагын академийн богино сургалт хамрагдсан 
нийслэлийн 3 дүүргийн төрийн жинхэнэ албан хаагч, 10 агентлагийн мэргэжилтэн,  
300 гаруй сумын тамгын газрын дарга нартай хийсэн ярилцлагаас/.  
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6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Захиргааны ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсгийн заалтаас 
санал гэдгийг хасах саналтай байна. Эрх ашиг хөндөгдсөн иргэн бол тайлбар гаргах  
бол бусад иргэд захиргааны үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор санал гаргадаг. 
 

Захиргааны ерөнхий хууль дах 
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 10 
62 дугаар зүйл.Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд санал авах 
62.1.Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг тухайн захиргааны байгууллагын цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбарт 30-аас доошгүй хоногийн хугацаанд байрлуулж санал авна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Захиргааны байгууллагууд цахим хуудсандаа хэм хэмжээний актын төслөө  
хуульд заасан шаардлагын дагуу байршуулсан эсэхийг ажиглалт хийх аргаар судлав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу 
захиргааны байгууллагууд дотоод журам баталсан байна. Мөн Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яам захиргааны хэм хэмжээний актыг бүртгэх, хяналт шинжилгээ явуулах 
бүрэн эрхийнхээ дагуу энэ хуулийн заалтыг хянадаг.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Энэхүү судалгаанд хамрагдсан Байгаль орчин, аялал жуулчлал, Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны яам, Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамны цахим хаягт 2016 
оны 11 сараас эхлэн захиргааны хэм хэмжээний актын төслүүдийг байршуулсан 
байна. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам хуулийн хугацаанд төслөө байршуулж иргэдийн 
саналыг аваагүй бол бүртгэдэггүй байна.  Хууль хэрэгжснээс хойш нэг жил 6 сарын 
хугацаанд хамгийн сайн хэрэгжилттэй явж байгаа  заалт гэж ХЗДХЯ -ны захиргааны 
хэм хэмжээний актыг бүртгэдэг хэлтсийн мэргэжилтэн ярилцлагадаа дурдсан.  
  
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

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

Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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1.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1  

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулиас (1993-05-06) 

31 дүгээр зүйл. Засгийн газрын шийдвэрийг нийтлэх 
1. Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамжийг тэдгээрт Ерөнхий сайд гарын үсэг 

зурснаас хойш ажлын З хоногийн дотор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын зөвшөөрснөөр 

Ерөнхий сайдын ажлын хэсгээс эрхлэн хэвлэл, мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

  

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулиас (1993-06-05) 

10 дугаар зүйл. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг нийтлэх 
1.Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын зөвшөөрснөөр 

төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэхээс гадна хэвлэл, мэдээллийн бусад хэрэгслээр 

нийтэд мэдээлнэ. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго  
Уг зохицуулалтын зорилго нь Ерөнхийлөгчийн гаргасан зарлиг, захирамжийг 

нийтэд мэдээлэх хэлбэрээр  ил тод байдлыг хангахад оршино. 
 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
Уг зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээ авсан байна. 

Үүнд: 
 - Засгийн газрын тогтоолыг Засгийн газрын мэдээ сэтгүүлд сар бүр тогтмол 

гаргах; 
 - Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, ХЗДХ-ийн сайд, ГХ-ны сайд, УИХ-

ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Ерөнхийлөгчийн болон УДШ-ийн 
Тамгын газрын даргын хамтарсан тушаал, захирамжаар 2017 онд баталсан “Эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн системийг ажиллуулах журам”-д заасны дагуу хууль зүйн 
“Legalinfo.mn” цахим хуудсанд Засгийн газрын тогтоолыг байршуулах; 
 - Цаг алдалгүй мэдээлэх шаардлагатай Засгийн газрын тогтоолыг тухай бүр 
хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр дамжуулан нийтэд шуурхай мэдээлэх зэрэг. 

Ерөнхийлөгчийн Зарлиг, Захирамжийг нийтэд мэдээлэх чиглэлэр дараах арга 
хэмжээ авсан байна. Үүнд: 
 - Ерөнхийлөгчий зарлигийг “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлд тогтмол гаргах;  
 - Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, ХЗДХ-ийн сайд, ГХ-ны сайд, УИХ-

ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Ерөнхийлөгчийн болон УДШ-ийн 
Тамгын газрын даргын хамтарсан тушаал, захирамжаар 2017 онд баталсан “Эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн системийг ажиллуулах журам”-д заасны дагуу хууль зүйн 
“Legalinfo.mn” цахим хуудсанд  Ерөнхийлөгчийн Зарлигийг байршуулах; 
 -Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын 2010 оны 130 тоот захирамжаар 
баталсан “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамж тараах тухай жагсаалт”-д 
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заасан хугацаа, хуваарийн дагуу Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг тараах, 
мэдээлэх зэрэг.  
 
 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Уг зохицуулалт дээр дурдсан арга, хэлбэрээр харьцангуй сайн хэрэгжиж 
байгаа ба зорилтот бүлэгт бус нийтэд чиглэсэн байна. 

 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Уг заалтад Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг төрийн төв хэвлэлд 
мэдээллэхээр тусгасан ба энэхүү хуулийг батлах үед “Ардын эрх” сонин “төрийн төв 

хэвлэл”-ийн статустай байсан байна. Харин 1990-ээд оны дундуур уг сонин 
хувьчлагдсан тул төрийн хууль тогтоомж, зарлиг шийдвэрийг одоо түүнд 
нийтэлдэггүй байна. Гэтэл уг зохицуулалт одоо хүртэл хүчинтэй байгаа нь бодит 
байдалтай зөрчилдөж байна 

Уг заалтад Ерөнхий сайдын “захирамж”-ийг нийтэд мэдээлэхээр тусгасан 
боловч үүнийг Засгийн газрын тогтоолтой адил арга, хэлбэрээр нийтэд тогтмол 
мэдээлдэггүй  байна.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

Засгийн газрын тогтоолыг нийтэд мэдээлэх ажил нэгэнт  хийж хэвшсэн  тул 
хэрэгжилтийг нь хангалттай гэж дүгнэх үндэслэлтэй.  
 Харин Ерөнхий сайдын Захирамжийн хувьд энэ нь нийтэд бус дотогшоо 

чиглэсэн, байнгын бус нэг удаагийн шинжтэй акт тул үүнийг нийтэд мэдээлэхээр 
хуульчлсан нь тийм ч оновчтой зохицуулалт биш юм. Иймээс уг асуудлыг хуулиар 
зохицуулах шаардлагагүйг зөвлөмж болгож байна. 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг нийтэд мэдээлэх ажлыг дээр дурдсан 
арга  хэлбэрээр нэгэнт хийж хэвшсэн тул хэрэгжилтийг нь хангалттай гэж дүгнэх 
үндэслэлтэй байна.  
 Харин төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэх зохицуулалт хэрэгжих 
боломжгүй тул  энэ хэсгийг хүчингүй болгохыг зөвлөмж болгож байна. 

 
6.Хавсралт: Холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Засгийн газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх  хэсгээс “Ерөнхий 
сайдын захирамжийг” гэснийг хасах.23 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэхээс гадна” гэснийг хүчингүй болгох.24 
 

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн  
тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
50 дугаар зүйл.Гишүүний асуултын хариуг хэлэлцэх журам 
50.2.Асуултын хариуг сонсох ажиллагааг олон нийтэд мэдээлнэ. 

                                                             
23 Холбогдох төслийг Хавсралт 12-оос үзнэ үү. 
24 Холбогдох төслийг Хавсралт 13-аас үзнэ үү 
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Зохицуулалт 4 
53 дугаар зүйл.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн эцсийн найруулгыг Улсын Их 
Хуралд танилцуулах, ёсчлох, хэвлэн нийтлэх, мэдээлэх журам 
53.11.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг 
холбогдох Байнгын хороо Тамгын газартай хамтран зохион байгуулна. 
Зохицуулалт 5 
531 дүгээр зүйл.Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг мэдээлэх журам 
531.1.Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг телевизийн тусгай сувгаар шууд нэвтрүүлэх болон 
телевиз, радиод тусгай цаг гаргаж олон нийтэд сурталчлах, мэдээлэх ажлыг Улсын Их Хурлын 
Тамгын газар зохион байгуулна. 
Зохицуулалт 6 
55 дугаар зүйл.Хуралдааны тэмдэглэлийг ашиглах, хадгалах журам 
55.2.Нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлийг Улсын Их Хурлын номын санд болон Улсын Их Хурлын үйл 
ажиллагааг орон нутагт сурталчлах сүлжээнд байршуулж олон нийт танилцах бололцоог 
хангана. 

 
Хууль тогтоомжийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 7 
38.6.Хууль санаачлагч олон нийтийн хэлэлцүүлгийн хугацаа дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн 
дотор хуулийн төсөлд тусгасан болон тусгаагүй саналын товъёгийг бэлтгэн албан ёсны цахим 
хуудсандаа байршуулна. 

 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод, иргэдэд хүртээмжтэй 
байна25. Хууль тогтоомжийг нийтэд таниулах, сурталчлах, УИХ-ын нээлттэй нэгдэн 
хуралдааны аливаа тэмдэглэлтэй иргэд танилцах бололцоо олгох, гишүүний тавьсан 
асуултын хариуг сонсох ажиллагааг нийтэд ил хийх, ингэхдээ телевизийн суваг 
ашиглах, хууль санаачлаг санаачлах хуулийн төслөө ил тавьж олон нийтээс санал 
авах нь УИХ-ын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод, байдлыг хангах зорилготой. 
Эдгээр зохицуулалтын хэрэгжилтийг мэдээлэх, таниулах, сурталчлах дэд бүтэц, 
тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэхээр хэмжинэ. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Монгол Улсын 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад харилцааны сайд, Монгол Улсын Их Хурлын 
Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын дарга, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын дарга, 
Монгол Улсын Дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга нарын 2017 оны 1 дүгээр сарын 
16-ны өдрийн хамтарсан тушаал, захирамжаар “Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 
системийг ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн баталсан. 

УИХ-ын Даргын 2013 оны 165 дугаар захирамжаар “Улсын Их Хурлын үйл 
ажиллагааг сурвалжлах, мэдээлэх журам” шинэчлэн баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

УИХ-ын гишүүн асуултынхаа хариуг бичгээр авсны дараа түүнийг Байнгын 
хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэх саналтай бол Байнгын хорооны даргад бичгээр 

                                                             
25 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэг.  
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саналаа хүргүүлэх ба Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх товыг УИХ-ын 
Даргын дэргэдэх Зөвлөл шийдвэрлэнэ.  Асуулгаас ялгаатай нь асуултын хариултыг 
нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж сонсдоггүй. Тухайн гишүүн хүсэлт гаргавал 
асуултын хариултыг зөвхөн Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх боломжтой. 
Телевизээр зөвхөн нэгдсэн хуралдааныг шууд дамжуулдаг тул энэ нь асуултын 
хариултыг сонсох ажиллагааг телевизээр нийтэд шууд хүргэх боломжгүй гэсэн үг юм. 
Асуултын хариуг сонсох ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх нь цахим хуудсанд 
асуулт, хариултыг байршуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх зэрэг бусад 
хэлбэрээр хийгдэж болох юм. УИХ-ын www.parliament.mn албан ёсны цахим 
хуудасны “хянан шалгах үйл ажиллагаа” цэсэнд “гишүүний тавьсан асуулт, асуулга, 
түүний хариулт” гэсэн гарчиг дор гишүүдийн тавьсан бүх асуулт, түүний хариултыг 
байршуулдаг байна. Хамгийн сүүлд байршуулсан асуулт, түүний хариулт нь 2017 оны 
5 сарын 31-ний өдрийнх байв. 

УИХ-аас баталсан хууль, тогтоолыг дээр дурдсан шинэчилсэн журмын дагуу 
www.legalinfo.mn эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудсанд тухай бүр оруулж 
байна. 
 УИХ-ын нэгдсэн хуралдааны үйл ажиллагааг телевизийн сувгаар шууд 
нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ, цахим хуудсандаа http://www.parliament.mn/pages/livetv цэс 
ажиллуулан шууд дамжуулалт хийдэг байна. 

2016 оны 2 сараас 2017 оны 2 дугаар сар хүртэлх сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 
Тамгын газрын Студиэс нийт 57 нэвтрүүлэг, 515 видео мэдээлэл бэлтгэн Улсын Их 
Хурлын www.parliament.mn, open.parliament.mn цахим хуудас, intranet.parliament.mn 
дотоод сүлжээнд байршуулсан. Мөн “УИХ энэ 7 хоногт” тойм нэвтрүүлгийн 30 дугаар, 
“УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг” нэвтрүүлгийн 15 дугаар, “Хуулийн толь” 
нэвтрүүлгийн 8 дугаар, УИХ-ын даргын захиалгаар томилолт, тусгай арга хэмжээний 
талаарх 4 нэвтрүүлэг зэрэг тус бүр 28 минутын хугацаатай нийт 57 нэвтрүүлэг 
бэлтгэж мэдээллийн хэрэгслээр түгээжээ.26 
 Чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлтэй УИХ-ын номын санд болон цахим 
хуудсанд байршуулсан“хууль тогтоох үйл ажиллагаа” – “нэгдсэн хуралдаан” цэс рүү 
нэвтэрч танилцах бололцоог хангасан байна.Хамгийн сүүлд 2017 оны 7 сарын 6-ны 
өдрийн Пүрэв гаригийн нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлийг 2017 оны 7 сарын 24-ний 
өдөр буюу ажлын 6 өдрийн дараа оруулсан байна.27 
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн www.president.mnалбан ёсны цахим хуудсанд 
2017 оны 1 сараас хойш 2 хуулийн төсөл байршуулсан байна. Гэхдээ иргэдийн 
саналыг тусгасан, тусгаагүй товъёгийг байршуулаагүй байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын www.zasag.mn албан ёсны цахим хуудсанд 
хуулийн төсөл, түүнд санал өгөх талаар ямар нэг цэс, булан ажиллуулаагүй байна. 

УИХ-ын 76 гишүүнийнэр бүхий http://....parliament.mnалбан ёсны цахим хуудас 
руу нэвтрэхэд зөвхөн 15 гишүүний цахим хуудас тодорхой хэмжээнд ажиллаж байна. 
Гэхдээ гишүүдээс хэн нь ч Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн төсөлд 
тусгасан болон тусгаагүй саналын товъёгийг цахим хуудсандаа байршуулаагүй 
байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

                                                             
26 Эх сурвал: http://www.parliament.mn/n/scoy 
27 Эх сурвалж: http://www.parliament.mn/m/8yno 

http://www.legalinfo.mn/
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http://www.parliament.mn/m/8yno
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 Зохицуулалтын давхардал хийдэлгүй байна гэж үзлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

УИХ-ын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг УИХ-ын Тамгын газар 
хуульд заасны дагуу авч хэрэгжүүлж, иргэний оролцооны талаарх зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг хангаж байна. 
 Харин хууль санаачлагч нар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан иргэдээс 
хуулийн төсөлд ирүүлсэн саналыг тусгасан, тусгаагүйгээр ангилан товъёгийг цахим 
хуудсандаа байршуулах заалтыг хэрэгжүүлээгүй байна.  

 
Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны  

тухай хууль дахь иргэний оролцоо: 
Зохицуулалт 8 
4 дүгээр зүйл.Цэцэд маргааныг ил тод хянан шийдвэрлэх 
1.Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг ил тод явуулна. Төрийн болон байгууллага, хувь 
хүний нууцыг хамгаалах, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах онцгой шаардлагатайгаас бусад 

тохиолдолд Цэцийн хуралдааныг нээлттэй хийнэ. 
Зохицуулалт 9 
34 дүгээр зүйл.Цэцийн шийдвэрийг мэдээлэх 
34.1 Цэцийн шийдвэрийн товч агуулгыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд нэн даруй мэдээлнэ. 
Цэцийн хаалттай хуралдааны шийдвэрээс шаардлагатай хэсэг, заалтын агуулгыг нийтэд мэдээлнэ 
 

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

Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг илт тод, Цэцийн хуралдааныг 
нээлттэй явуулах болон Цэцийн шийдвэрийн товч агуулгыг нийтэд мэдээлэхээр 
хуульчилсан нь иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг хангажээ.  

Судалгаанд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийг хамруулсан бөгөөд 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн 
хэлбэртэй байна.  

Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн аргаар, 
иргэдээс Цэцэд маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа ил тод явагдаж буй эсэх, Цэцийн 
нээлттэй хуралдаанд оролцох эрх нь хэрхэн хангагдаж байгаа, Цэцийн хэвлэл, 
мэдээлллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлсэн шийдвэрийн товч агуулгыг хүлээн авдаг, 
үүний хүртээмжтэй байдлын талаар ярилцлага авах замаар мэдээллээ цуглуулсан 
болно.   
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэц маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг ил 
тод явуулах, Цэцийн хуралдааныг нээлттэй хийх талаархи мэдээлэл, мөн Цэцийн 
шийдвэрийн товч агуулгыг нийтэд мэдээлэх ажиллагааг дараах байдлаар явуулж 
байна: 

 http://conscourt.gov.mn цахим хуудас ажиллуулдаг. Тус цахим хуудсанд 
дээр дурдсан мэдээ, мэдээллийг шаардлагатай үед оруулж буйн 
зэрэгцээ тус цахим хуудсандаа иргэдэд зориулсан зөвлөмж буланг 

http://conscourt.gov.mn/
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байрлуулсан. Мөн Цэцийн хаалттай хуралдааны шийдвэрээс бусад 
шийдвэрийг бүрэн эхээр нь Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем 
/http://www.legalinfo.mn/-д болон өөрийн цахим хуудастаа байршуулах 
замаар мэдээлсэн байна; 

 Цэцийн мэдээллийн самбарт, мөн ТВ мэдээ, хэвлэлийн бусад 
хэрэгслээр мэдээллийг нийтэлдэг ажээ; 

 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцээс өөрийн шийдвэрүүдийг эмхтгэн 
2016 онд хэвлүүлсэн байна. 

 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг шинжлэн судлах 
зорилгоор 5 иргэнээс ярилцлага авсан бөгөөд тэд Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны болон Цэцийн шийдвэрийн талаархи мэдээлэл харьцангуй ил тод, 
нээлттэй байдаг тухай онцлон дурдсан болно. 
Баримт: 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн хуралдааны тов, Цэцийн шийдвэрийн талаархи мэдээллийг, 
мөн зарим шийдвэрийг бүрэн эхээр нь Цэцийн цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
авдаг. Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны мэдээлэл нь улс төрийн шинжтэй хэрэг 
маргааныг эс тооцвол харьцангуй нээлттэй байдаг гэж хэлж болно. 

/Иргэн О, Ц нар/ 
 
Цэцийн шийдвэрлэж буй улс төрийн нөлөө, оролцоотой хэрэг, маргааныг шийдвэрлэх ажиллагаа 
“нууц” нэрийн дор мэдээлэл нь ил тод, нээлттэй биш байдгийг эс тооцвол мэдээлэл авах эрх 
хангагддаг гэж үзэж байна. 

/Иргэн  Ө/ 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн цахим хуудаснаас мэдээлэл авсан 

иргэдийн тоон мэдээллийг цахим хуудаснаас авах боломжгүй байв. 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Судалж буй зохицуулалтыг Монгол Улсын Үндсэн хууль28, Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль29, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны дэг30 гэх эрх зүйн акттай харьцуулан судлахад 
зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил байхгүй байна.  

 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

Судалгаагаар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд заасан иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг 
хуульчилсан зохицуулалтын хэрэгжилтэд зөрчилтэй нөхцөл байдал тогтоогдоогүй тул 
хуулийн тус зохицуулалт практикт хэрэгжилт сайтай байна гэх дүгнэлтийг хийж 
байна. 

Шүүхийн захиргааны тухай хууль дахь 
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 10 
 7 дугаар зүйл. Шүүхийн захиргааны үйл ажиллагааг удирдах талаар  

                                                             
28 http://legalinfo.mn/law/details/367?lawid=367 
29 egalinfo.mn/law/details/365?lawid=365 
30 https://conscourt.gov.mn/?page_id=727 
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Ерөнхий зөвлөлийн бүрэн эрх 
7.1.11. иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах, арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 
Зохицуулалт 11 
7.1.21. хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллээр шүүх болон олон нийтийг хангах 
Зохицуулалт 12 
12 дугаар зүйл.олон нийтийг мэдээллээр хангах 
12.1.Ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн тамгын газар дараах байдлаар олон нийтийг мэдээллээр 
хангана: 

12.1.1.шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, шүүхийг захиргааны удирдлагаар хангах, шүүгчдийг 
шилж олох, шүүгчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах бүрэн эрхийн хэрэгжилтийн талаар 
цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд тогтмол мэдээлэх; 
Зохицуулалт 13 
12.1.2.шүүхийн шийдвэр, тогтоолыг эмхтгэн хэвлэх болон цахим хуудсанд тогтмол 
байрлуулах; 
Зохицуулалт 14 
 12.1.4.шүүхийн үйл ажиллагаа, хянан шийдвэрлэсэн хэрэг, маргааны талаар олон нийтэд 
мэдээлэх; 
Зохицуулалт 15 
12.1.5.мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээг зохион байгуулах; 
Зохицуулалт 16 
12.1.6.шүүхийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн саналыг бичгээр болон цахим 
хэлбэрээр авах ажлыг зохион байгуулах. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Дээрх зохицуулалтууд нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, 

түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй 
асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулах зорилго бүхий 
зохицуулалт болно. Хэмжих хэмжүүрийн хувьд чанарын ба тоон үзүүлэлтийг баримт 
бичгийн арга, хуулиар зохицуулсан энэхүү иргэдийн оролцоо хэрхэн хэрэгжиж байгаа 
талаар ярилцлага, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар 
мэдээллээ цуглууллаа.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс хуульд заасан мэдээллийг нийтэд тогтмол 
мэдээлэх дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан байна. 

 Байгууллагын албан ёсны сайт болох http://www.judcouncil.mn/ -ийг тогмол 
ажиллуулж хуульд заасан мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. Тодруулбал, 
шүүгчийн суурь шалгалтын зар,  шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зар болон 
өөрсдийн хариуцан ажилладаг бүхий л мэдээллийг албан ёсны цахим хуудаст 
байршуулжээ. Үүнээс гадна шүүх бүр өөрийн албан ёсны цахим хуудас 
ажиллуулж холбогдох мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэдэг. 
 

http://www.judcouncil.mn/
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Шигтгээ: 
Шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлч сургалтыг жил болгон зохион байгуулдаг ба 
хэвлэл мэдээллийн 100 гаруй сэтгүүлч, энэхүү сургалтад хамрагдсан. Ийнхүү 
шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлч сургалтыг зохион байгуулж буй зорилго нь олон 
нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд мэдээллийг үнэн 
зөвөөр хүргэх, хууль суртачлах ажиллагааг хэрэгжүүлэх юм. Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн хэвлэл мэдээллийн албанаас тогтмол хугацаанд хэвлэлийн бага 
хурал зарлаж, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  хуульд заасан 
мэдээллийг иргэдэд хүргэдэг. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажилтантай 
хийсэн ярилцагаас/ 

 Монгол Улсын шүүхийн цахим сан болох http://shuukh.mn/ сайтыг ажиллуулж 
байна. Энэхүү цахим санд 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрөөс өмнөх 
79389 хэргийн 109644 шийдвэр, 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрөөс 2015 
оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх 53147 хэргийн 69882 шийдвэр, 2015 
оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг 
хүртэлх 32011 хэргийн 40997 шийдвэр, 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний 
өдрөөс хойшхи 37219 хэргийн 48260 шийдвэрийг тус тус байршуулсан байна. 
Үүний зэрэгцээ 2015 он, 2016 онуудад Монгол Улсын шүүхийн сонгомол 
шийдвэрийн эмхтгэлийг тус тус хэвлэн гаргасан. 

 Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн Шүүн таслах ажиллагааны 
нэгдсэн дүн мэдээг албан ёсны цахим хуудас болох 
http://www.judinstitute.mn/stastistic_report/ сайтад байршуулан олон нийтэд 
хүргэдэг. Шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээг 2004 оноос эхлэн жил 
болгоны үзүүлэлтээр, 2013 оноос эхлэн улирал хагас жил, жилээр тус тус 
гаргасан байна. Мөн шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээг цахим 
хуудаст байршуулахаас гадна тухай бүрт нь хэвлэлийн бага хурал зарлан олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан иргэдэд хүргэх арга хэмжээ авч 
ажиллаж  байгаа юм. 

 Зарим шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн харилцааны соёлгүй 
байдал гаргах, өөрийн ажил үүрэгт хамааралгүй баримт сэлтийг шүүхээр 
үйлчлүүлж буй иргэнээс шаардах, баримт сэлтийг хүлээж авахгүй байх зэрэг 
иргэдэд төвөг саад учруулах нөхцөл байдал үүсгэдэг нь судалгааны явцад 
ажиглагдсан.  Мөн тухайн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээс хамааран 
нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авахдаа өөр өөр шаардлага тавигдаж буй 
алдаа дутагдал байна. Жишээ нь нэг шүүхийн мэдээлэл лавлагаа хүлээн 
авсан баримтыг нөгөө шүүхийн мэдээлэл лавлагаа хүлээн авахгүй байх 
тохиолдол гардаг. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Энэхүү зохицуулалтын үр дүнд иргэд шүүхийн үйл ажиллагааны талаархи 
мэдээллийг хүссэн цагтаа цахим болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хүлээн 
авах боломжтой болсноор иргэдийн оролцооны мэдээлэх хэлбэр хэрэгжиж байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлтай харьцуулахад 
зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байв. 

http://shuukh.mn/
http://www.judinstitute.mn/stastistic_report/
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

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. 

 
Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль дахь 

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 17 
11 дүгээр зүйл. Зөвлөлийн бүрэн эрх 
11.1.4.эвлэрүүлэн зуучлагчийг бүртгэх, нэрсийн жагсаалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлах ажлыг 

зохион байгуулах; 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Хуулийн зорилт нь эрх зүйн маргааныг шүүхийн бус аргаар эвлэрүүлэн 

зуучлагчийн дэмжлэгчтэйгээр шийдвэрлэх, талууд өөрсдийн ашиг сонирхолд 
нийцэхүйц шийдлийг олоход нь зуучлагч дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн хоорондын 
харилцааны зөрчил, маргааныг эвийн журмаар, шуурхай, зардал багатай 
зохицуулахад оршино. Харин хэрэг маргааныг шийдвэрлэх эвлэрүүлэн зуучлагчийг 
олон нийтэд зарлах, иргэдэд мэдээлэл авах боломжийг хуулиар хангаж өгч буй 
иргэний мэдээлэл авах оролцооны хэлбэрийг дэмжсэн зохицуулалт болно. Хэмжих 
хэмжүүрийн хувьд чанарын болон тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн арга, хууль 
хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар ярилцлага хийх, мөн өмнө нь хийгдэж байсан 
судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглууллаа.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай 
хуульд “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, 
гэрчилгээ олгох, бэлтгэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий 
орон тооны бусЭвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийг байгуулна” гэж заасны дагуу 
Эвлэрүүлэн зуучлагдын зөвлөл байгуулагдан хуульд заасан чиг үүргийнхээ дагуу 
дараах журам, дүрмийг батлан гаргажээ. 

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам; 

 Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журам.; 

 Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журам; 

 Эвлэрүүлэ зуучлах ажиллагааны ажлын байрны стандарт; 

 Шүүх дэх орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчид ажлын хөлс, зардал, 
урамшуулал олгох тухай журам; 

 Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм. 
Эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэрсийн жагсаалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлах ажлыг 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас болох  
http://www.judcouncil.mn/ цахим хуудасны “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” цэсэнд 

http://www.judcouncil.mn/
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дараах төрлөөр мэдээллээ ангилан иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг 
хэрэгжүүлж байна.  

 Хууль тогтоомж; 

 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлөөс баталсан дүрэм журам; 

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны мэдээ, тайлан; 

 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын нэрсийн нэгдсэн жагсаалт; 

 Эвлэрүүлэн зуучлагч бэлтгэх, сонгон шалгаруулах. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэрсийн жагсаалтыг олон нийтэд мэдээлснээр иргэд 
хүссэн цагтаа мэдээллийг олж авах боломж бүрдсэн. Үүнээс гадна тус цахим хуудаст 
шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны тайлан нийтэлж байгаа нь эвлэрүүлэн 
зуучлалын ажиллагааны давуу талыг иргэдэд хүргэж байгаагаараа сайн талтай 
байна. 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 13, 67, 71, 74, 75 
дугаар зүйл,  Арбитрын тухай хуулийн 15, 23, 31, 36 дугаар зүйлтэй харьцуулсны 
үндсэн дээр зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэрсийн жагсаалт болон эвлэрүүлэн зуучлах 
ажиллагааны тайланг зөвхөн цахим хэлбэрээр бус хэвлэмэл хэлбэрээр хагас жил 
эсхүл жил тутамд гаргаж, шүүхийн мэдээлэл лавлагааны хэсэгт байршуулснаар 
иргэд мэдээлэх авах хэлбэр илүү ойртоно гэж үзэж байна. 

 
Сонгуулийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 18 

5.3.Сонгууль зохион байгуулах, түүний бэлтгэл ажилтай холбогдуулан нийтээр дагаж 
мөрдөхөөр гаргасан шийдвэрийг гаргасан этгээд нь нэн даруй хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, цахим хуудсаар нийтэд албан ёсоор мэдээлнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийнэ. Ингэхдээ 
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай 
хуулиудтай давхар шинжилгээ хийнэ. Мөн иргэний оролцооны  мэдээлэх хэлбэрийн 
суурь харилцааг зохицуулж буй  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Мэдээллийн ил тод 
байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Захиргааны Ерөнхий 
хуулийн 15, 26, 27, 31, 62 дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу хянана. Хяналт 
шинжилгээ хийх арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон мэдээллийг 
холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол 
чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, иргэдээс ярилцлага хийх 
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аргаар авна. Мөн энэ заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн 
боловсролын академи хийсэн "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 
онд Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо гүйцэтгэсэн "Иргэний оролцооны 
талаархи Монгол Улсын хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх 
зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх", 2014 онд Глоб интернэйшнл ТББ-
ын хийсэн “Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23, 24 
дүгээр зүйлийн хэрэгжилт”,  ЕАБХАБ-ын АИХЭГ-ын “Сонгууль Ажиглах 
Хязгаарлагдмал Хороо: Монгол Улс, Ерөнхийлөгч сонгууль, 2017 оны 6-р сарын 26-
ны өдөр Урьдчилсан тайлан” зэрэг судалгааны тайлангуудыг судална. 

Хяналт шинжилгээний үр дүнд иргэний оролцооны зохицуулалтыг сайжруулах,  
дэмжсэн агуулга бүхий санал гаргавал Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хууль, болон бусад захиргааны хэм хэмжээний акттай уялдуулна.  
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 Засгийн газраас 2009 онд “Мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт 
батлах тухай” 143 дугаар тогтоол,  2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор “Мэдээллийн ил 
тод байдлыг хангах нийтлэг журам”- баталсан. 

СЕХ хуралдааныхаа дэгийг 2016 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 10- р 
тогтоолоор баталсан. Мөн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу сонгуулийн жилд 
ээлжит сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг 
баталдаг. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулах хуваарийг 2017 оны 2 
сарын 09 -ний өдрийн хуралдаанаар батлан гаргаж цахим хаягтаа байршуулсан 
байна. Харин сонгуулийн хороодуудын хувьд гаргасан шийдвэрээ нэн даруй нийтэд 
мэдээлдэггүй гэж хөндлөнгийн шинжээчид дүгнэжээ.  (ЕАБХАБ-ын АИХЭГ-ын 
Сонгууль Ажиглах Хязгаарлагдмал Хороо: Монгол Улс, Ерөнхийлөгч сонгууль, 2017 
оны 6-р сарын 26-ны өдөр Урьдчилсан тайлангаас) 

Мөн “ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийг зохион 
байгуулж явуулахад холбогдох дүрэм, журам, зааврын эмхэтгэл”-ийг СЕХ –ноос 
гаргажээ. Гэхдээ хэдэн тоогоор хэвлэсэн талаар мэдээлэл уг эмхэтгэлд байхгүй 
байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Сонгуулийн тухай  болон Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн заалтуудыг  аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн сонгуулийн хороодууд 
зөрчдөг байна. 
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж: 
 СЕХ-ны хувьд гаргасан шийдвэрээ нийтэд хэвлэлийн бага хурал зарлан 
мэдээлдэг жишиг тогтоосон  бол сонгуулийн бусад хороодын хувьд энэ хуулийн 
заалт хангалтгүй хэрэгждэг. Иймд Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн 
тухай  эсхүл Төрийн албаны тухай хуульд  холбогдох албан тушаалтны хариуцлагыг 
тусгах нь зүйтэй.  
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6. Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
Хуулийн дурьдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 
Сонгуулийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 19 
27.9.Сонгуулийн хорооны хуралдаан нээлттэй, ил тод байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийнэ. Ингэхдээ 
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуультай давхар шинжилгээ хийнэ. Мөн иргэний 
оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4.2.3 -р 
зүйлд тус тус заасны дагуу хянана. ЕАБХАБ-ын АИХЭГ-ын “Сонгууль Ажиглах 
Хязгаарлагдмал Хороо Монгол Улс, Ерөнхийлөгч сонгууль” 2017 оны 6-р сарын 26-
ны өдөр Урьдчилсан тайланг судална. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 СЕХ Хуралдааныхаа дэгийг 2016 онд баталсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Дээр дурдсан дэгийн  3.1-д “Сонгуулийн хорооны ажиллах байрны 
багтаамжийг харгалзан сонгуульд оролцож байгаа улс төрийн нам, хамтарсан 
намуудын сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтан, ажиглагч, төрийн бус байгууллагын ажилтныг байлцуулж 
болно” гэж заасан.  Гэвч ихэнхдээ сонгуулийн хороодын хуралдааныг хэлэлцэх 
асуудал, хуваарийг олон нийтэд мэдээлэлгүй,  урьдчилж төлөвлөлгүй хийж байна 
(ЕАБХАБ-ын АИХЭГ-ын Сонгууль Ажиглах Хязгаарлагдмал Хороо Монгол 
Улс,Ерөнхийлөгч сонгууль, 2017 оны 6-р сарын 26-ны өдөр Урьдчилсан тайлангаас). 
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 

зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж: 
 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд СЕХ-ноос баталсан Дэгд нэмэлт 
өөрчлөл оруулах шаардлагатай байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал  

Дэгийн  3.1-д “Сонгуулийн хорооны ажиллах байрны багтаамжийг харгалзан 
сонгуульд оролцож байгаа улс төрийн нам, хамтарсан намуудын сонгууль эрхэлсэн 
байгууллагын ажилтан, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, ажиглагч, төрийн 
бус байгууллагын ажилтныг байлцуулж болно” гэж заасныг эрх бүхий байгууллага 
заавал байх шаардлагагүй гэж үздэг. Гэтэл хуулийн заалт бол нээлттэй ил тод 
байхыг хуульчилсан ба уг дэгийн заалт нь  хуулиас давсан зохицуулалттай  байна 
гэж дүгнэлээ. Иймд “......төрийн бус байгууллагын ажилтныг заавал байцуулна” гэж 
Дэгд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналтай байна.  
 

Сонгуулийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 20 
61.7.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын цахим хуудаст байрласан 
сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас өөрт нь холбогдох мэдээлэлтэй сонгогчийг танилцах боломжоор 
хангасан байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргалаа. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 
хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийв.  Ингэхдээ Улсын 
бүртгэлийн тухай хуультай давхар шинжилгээ хийв.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (ОӨУБЕГ) нь сонгогчийн нэрийн 
жагсаалтыг эрхлэн үйлдэж, танилцуулах үүрэгтэй. Энэ дагуу тус агентлагаас 
холбогдох журмыг 2017 оны А/293-р тушаалаар баталсан. Сонгогчид нь сонгогчийн 
нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ болон санал өгөхтэй холбогдох мэдээллээ 
ОӨУБЕГ-ын цахим хуудаст нэвтэрч шалгах боломжтой.  
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө  

Сонгуулийн тухай хуулийн  23.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сум, дүүргийн 
иргэдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд иргэдийн байнга оршин суугаа газрын мэдээллийн 
санг үндэслэн тухайн нэгжид харьяалах сонгогчдын тоон мэдээллийг 2017 оны 01 
дүгээр сарын 30-ны өдөр хүргүүлснээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 
ээлжит сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх үйл ажиллагаа орон даяар 
эхэлсэн. Сонгуулийн нутаг, дэвсгэр төвийг шинэчлэн тогтоох тухай сум, дүүргийн 
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Иргэдийн хурлын тогтоол гарсны дараа тус газар нь иргэний улсын бүртгэлийн 
мэдээллийн санд хэсгийн дугаарыг тогтоодог. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагын албан ёсны www.burtgel.mn цахим хуудсанд 
хандаж, регистрийн дугаараар хайлт хийж, өөрийн мэдээллээ шалгаж болно. Мөн 
сонгогч байнга оршин суугаа газрынхаа сонгуулийн хэсгийн санал авах байранд 
очиж, сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. 
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

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

Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 21 
7.1.6.ард нийтийн санал асуулгын болон сонгуулийн хууль тогтоомжийг нийтэд тайлбарлан 
таниулах, сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх, энэ талаар сургалт, судалгаа явуулах болон 
сонгуулийн явц, хугацааны талаар сонгогчдыг мэдээллээр хангах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргалаа. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 
хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийв.  Мөн иргэний 
оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Захиргааны Ерөнхий хуулийн холбогдох 
заалтын дагуу хянав.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуулийн жилд ээлжит сонгуулийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг баталдаг. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 СЕХ-ны цахим хуудас дээр 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь болон шийдвэрийг ил байрлуулж, олон нийтэд 
мэдээлэв. СЕХ нь иргэдийн сонгох эрх, сонгуульд санал өгөх үйл явцыг 
тайлбарласан сонгогчийн боловсролд зориулсан гарын авлагыг боловсруулан, орон 
нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудад байрлаж буй иргэний танхимуудад 
хүргүүлсэн. Харин сонгуулийн бус жилд сургалт судалгаа явуулах нарийвчилсан 
төлөвлөгөө, байнгын тасралтгүй ажлууд хийгддэггүй.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
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 СЕХ нь сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх, сонгуулийн хууль тогтоомжийг 
нийтэд тайлбарлах ажлыг төрийн бус байгууллага, иргэдээр гүйцэтгүүлж байх нь 
илүү үр дүнтэй. СЕХ сургалт, судалгаагаа ТББ-д гэрээгээр шилжүүлэх, энэ талаар 
санхүүжилтийг төсөвт суулгах зэрэг арга хэмжээ авах нь үр дүнтэй.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 22 
7.3.11.нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянан хэлэлцэх, дүнг нийтэд 
мэдээлэх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийнэ.  Ингэхдээ 
Сонгуулийн  тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулиудтай давхар 
шинжилгээ хийнэ. Мөн иргэний оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  
Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
дагуу хэрэгжилтийг хянана.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 2016 оны Сонгуулийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлд заасан сонгуулийн 
зардлын тайланг нийтэд мэдээлэх үүрэг төрийн аудитын байгууллагад хамаарна. 
Энэ талаар гаргасан захиргааны шийдвэр байхгүй байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 2017 оны Ернхийлөгчийн сонгуулийн зардлын тайланг СЕХ Үндэсний аудитын 
газар болон Татварын ерөнхий газарт 9  сарын 8-ны өдөр тус тус хүргүүлсэн байна. 
Харин 2016 оны зардлын тайланг Үндэсний аудитын газар албан ёсоор мэдээлээгүй 
байна. Сонгуулийн санхүүжилтийн талаар мониторинг хийсэн Филантропи хөгжлийн 
төлөө төвийн тайланд дурьдснаар: Сонгогчдын хувьд мэдээлэл хамгийн их 
шаардлагатай  сонгуулийн кампанит ажлын үеэр нам, эвсэл, нэр дэвшигч хаанаас  
санхүүжиж, түүнийгээ юунд зарцуулж байгааг мэдэх бололцоо  байхгүй байгаа бөгөөд 
үүнийг зохицуулах эрх зүйн орчин алга. Төрийн аудитын зүгээс зардлын тайланг 
хянахдаа хандивын эх үүсвэрээс эхлээд зардал тус бүрийн бодитой, хуульд нийцэж 
буй эсэхийг нягтлан бүрэн хяналт тавьж, дүнг нийтэд мэдээлэх ёстойг  хуулиар 
тодорхой болгох; зардлын данснаас гадуур сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой  
аливаа харилцаа явагдаж буй эсэхэд үр дүнтэй хяналт тавих  бололцоог иргэний 
нийгмийн ажиглагчдад олгон сонгуулийн үеэр  мэдээллийн ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх зохицуулалтыг хуульд тусгах  хэрэгтэй гэж санал гаргажээ.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Сонгуулийн тухай хуулийн 60.3 дугаар зүйл болон Сонгуулийн Төв 
байгууллагын 7.3.11 гэсэн заалтууд давхцаж байна.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 2016, 2017 оны сонгуулиудад СЕХ сонгуулийн зардлын талаархи мэдээллийг 
Үндэсний аудитын газар хүргүүлээд нийтэд мэдээлдэггүй. Иймд Сонгуулийн төв 
байгууллагын тухай хуулийн 7.3.11-г хүчингүй болгох, мөн хуулийн заалтыг 
хэрэгжүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэдэг зохицуулалтыг 
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Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай болон Төрийн албаны тухай 
хуульд оруулах нь зүйтэй.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7.3.11 дэх хэсгийн заалтыг 
хүчингүй болгох саналтай байна.31 
 

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 23 

5.1.2.хуульд өөрөөр заагаагүй бол сонгуулийн автоматжуулсан системийг ашиглаж байгаа 
сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаа ил тод байх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргалаа. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 
хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийлээ.  Ингэхдээ 
Сонгуулийн  тухай, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай  хуулиудтай давхар 
шинжилгээ хийв. Мөн иргэний оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  
Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
дагуу хэрэгжилтийг хяналаа.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 СЕХ нь "Техникийн тооллого хийх” журмыг 2016 онд баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн талаар 2012 оноос хойш Шударга 
сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн “МИДАС” ТББ  мониторинг 
хийсэн. Тус байгууллагын тайланд дурьдснаар: "2012 оноос эхлэн сонгуульд санал 
тоолох автоматжуулсан системийг нэвтрүүлснээс хойш УИХ-ын болон 
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хөндлөнгийн хяналт, мониторинг хийж ажиллаж ирсэн. 
Энэхүү хугацаанд автоматжуулсан системийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах 
чиглэлээр зөвлөмж гарган мониторингийн тайландаа тусгаж ирсэн ба тэдгээрийн 
ихэнхийг СЕХ хүлээн авч дараа дараагийн сонгуулийн бэлтгэл ажилдаа хэрэгжүүлж 
иржээ. Цаашид сонгогчдын боловсролыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч санал тоолох 
машины талаарх буруу ташаа ойлголтыг залруулах шаардлагатай байна." гэжээ. Мөн 
2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд: "Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн 
хяналт сүлжээ”-ний 100 гаруй ажиглагч сонгуулийн санал хураах, тоолох, дүнг гаргах 
болон техникийн тооллого хийх үйл явцыг ажиглаж Сонгуулийн тухай хуулийн дагуу 
явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьсан. Төрийн бус байгууллагын ажиглалтыг зохион 
байгуулах багийн төлөөлөл 6 дүүргийн техникийн тооллого явагдах хэсгийн хороодыг 
сугалах ажиллагаанд биеэр оролцож хөндлөнгийн ажиглалт хийсэн. Ажиглалт хийсэн 
50 хэсгийн хорооноос 23 хэсгийн хороо нь сугалаагаар сонгогдсон юм. Эдгээр 

                                                             
31 Холбогдох хуулийн төслийн саналыг Хавсралт 14-өөс үзнэ үү.  
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хэсгийн хороонд ажилласан ажиглагчдын ирүүлсэн мэдээллээс үзэхэд техникийн 
тооллого явагдах үйл явц СЕХ-оос баталсан журмын дагуу нээлттэй явагджээ. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Мэргэшсэн ТББ-ууд байгаа нь сайшаалтай боловч шинээр шаардлага хангасан 
ТББ-ыг оролцуулж нээлттэй сонгон шалгаруулах зарчмаар сонгодог байхыг СЕХ 
журамдаа нарийвчлан тусгах шаардлагатай. Мөн дээрх журамд  мэргэшсэн гэдгийг  
тодорхойлсон заалт оруулах.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

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

 
 

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 24 
5.1.3.сонгуулийн үйл явц, санал хураалтын дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээллийг нийтэд 

шуурхай хүргэх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Сонгуулийн автоматжуулсан системийг нэвтрүүлсэн гол зорилго бол санал 
хураалтын дүнг нийтэд шууд мэдээлэх боломжийг бий болгосон явдал юм. 2013 оны 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойших сонгуулиудын санал хураалтын дүнгийн мэдээг 
хэрхэн нийтэд мэдээлснийг бичиг баримтад шинжилгээ хийх замаар судлав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 Сонгуулийн тухай хуулийн 146-р зүйлийн 146.1-д заасны дагуу СЕХ тогтоол 
гаргадаг.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 СЕХ нь 2016, 2017 оны сонгуулиудын урьдчилсан дүнг телевизээр шууд 
гаргаж, сонгуулийн үйл явц ил тод байх зарчмыг ханган ажиллав. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
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Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 

 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 25 
5.1.7.сонгуулийн автоматжуулсан системийн программ хангамж, санал авах техник 
хэрэгслийг ашиглах заавар сонгогчид ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар, мэдээллийн сангаас 
хуулийн дагуу авах мэдээлэл нээлттэй, хүртээмжтэй байх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргалаа. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 
хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийв.  Ингэхдээ 
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай, Сонгуулийн тухай хуулиудтай давхар шинжилгээ 
хийв. Мөн иргэний оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод 
байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу 
хэрэгжилтийг хянав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 СЕХ-ноос Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, 
мэдээлэл шилжүүлэх, хувилах, хэвлэх, хадгалах, лавлагаа олгох журмыг баталсан. 
Уг журмын 6.1.2-ын дагуу иргэн нийтэд нээлттэй мэдээллийг авах боломжтой юм. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Ээлжит сонгууль бүрээр улс төрчдийн зүгээс сонгуулийн санал тоолох 
төхөөрөмжтэй холбоотой хардлага, үндэслэл нь тодорхойгүй сонгогчдыг 
төөрөгдүүлсэн мэдээлэл гаргах хандлага ажиглагддаг. Мэдээллийн санд хэдэн иргэн 
хандсан талаарх тоон мэдээлэл гаргаагүй байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 26 
16 дугаар зүйл. Хот, тосгоны захирагч ажлаа тайлагнах 
Хот, тосгоны захирагч нь ажлаа тухайн хот, тосгоны оршин суугчдад жилд 2 удаа тайлагнаж, үйл 
ажиллагааныхаа талаар Ерөнхий сайд болон харьяалах аймаг, сумын Засаг даргад тус тус мэдээлж 
байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Хот, тосгоны захирагч нь ажлаа оршин суугчиддаа тайлагнах нь тосгоны 
өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байдагтай холбоотой.  
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгон http://khatgal.khs.gov.mn 

цахим хуудас ажиллуулдаг.  
Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын Цагааннуур тосгон 

http://tsagaannuur.bo.gov.mn цахим хуудас.  
Нийслэлийн Налайх хот http://nalaikhcity.gov.mn  цахим хуудас ажиллуулдаг 

байна. 
  
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын алба 
хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар 2015 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг байршуулсан байна.  

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын Цагааннуур тосгоны Захирагчийн 
ажлын алба тайланг байршуулаагүй.  

Нийслэлийн Налайх хотын Захирагчийн ажлын алба хамгийн сүүлийн үеийн 
байдлаар 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг байршуулсан байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

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

Захирагчаа сонгуулийн замаар сонгосон 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. 
 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 27 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх 

тухай хуулиас (1995-04-17) 

7 дугаар зүйл.Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэг 
7.1.Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтан дараахь нийтлэг үүрэг хүлээнэ: 
7.3.Байгууллагын удирдлага нь тухайн жилд иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн 
шийдвэрлэсэн талаархи дүн мэдээг жил бүр нийтэд тайлагнана. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго 

 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийг нийтэд тайлагнах зорилготой. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  

Судалгааны явцад УИХ, УДШ, УЕПГ, ШЕЗ, УИХ-д ажлаа тайлагнадаг 
байгууллагууд, Засгийн газар  болон яамдын цахим хуудсанд хандаж энэ асуудлыг 
судалж үзэхэд тэдгээрийн ихэнхийн нь үйл ажиллагааны тайлан байхгүй байгаа ба 
цахим хуудсанд байгаа тайлангийн  цөөн хэсэгт нь /УДШ, ШЕЗ, ГХЯ, ЭМЯ зэрэг/ 
иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх дүн мэдээ байгаа 
боловч аль нэг байгууллагын удирдлага энэ талаархи дүн мэдээг жил бүр, нийтэд 

http://khatgal.khs.gov.mn/
http://tsagaannuur.bo.gov.mn/
http://nalaikhcity.gov.mn/
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хандан тайлагнаж байсан жишиг, жишээ тааралдаагүй ба практикаас харахад уг 
заалт хэрэгждэггүй байдал ажиглагдав. Тухайлбал, УДШ-ийн үйл ажиллагааны 
тайланд 2016 онд 868, УДШ-ийн тайланд мөн онд 311 өргөдөл гомдол хүлээн авч 
барагдуулсан тухай байгаа боловч зарим байгууллагын тайланд энэ тухай огт 
тусгагдаагүй байна. Харин зарим яамд /ХЗДХЯ, ЭМЯ зэрэг/ тухайн байгууллагад 
өргөдөл гомдол  гаргахдаа аль хэлтэс тасгийн ямар ажилтанд хандах талаар 
мэдээлэл тавьсан нь сайшаалтай байв. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө  

Уг зохицуулалт бараг хэрэгждэггүй бөгөөд зорилтод бүлэгт бус нийтэд 
чиглэсэн байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Энэ хуулийн зохицуулалтад хийдэл байна гэж үзэв. Учир нь байгууллагын 

удирдлага тухайн жилд иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн 
талаархи дүн мэдээг жил бүр, нийтэд тайлагнахаар заасан болов ч хэрэгжүүлэх үйл 
явцыг нь зохицуулаагүй орхигдуулсан байна. 

 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

Уг заалтыг хангалтгүй хэрэгжиж байгаа гэж дүгнэсэн ба үүнийг хоёр 

шалтгаантай холбон үзэж байна. Үүнд: 
 - уг заалтыг хэрэгжүүлэх зохицуулалт энэ хуульд тусгагдаагүй орхигдсон; 
 - энэхүү мэдээллийг байгууллага тус бүр нийтэд тайлагнах нь ач холбогдол, 
үр дагавар багатай бөгөөд тунхагийн шинжтэй заалт болсон. 
 Судлаачийн хувьд энэхүү мэдээллийг нийтэд тайлагнах нь ач холбогдол 
багатай тул хуулиар зохицуулах шаардлагагүй гэж үзэж байна. 
 
6.Хавсралт: Холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.З дахь заалтыг хүчингүй болгох саналтай.  
 

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 28 
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулиас (1997-1-31) 
9 дүгээр зүйл.  Төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах 
4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон төрийн нууцад үл хамаарах мэдээлэл 
төрийн бус байгууллагад нээлттэй байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг төрийн бус 
байгууллагад нээлттэй байлгах /төрийн нууцад хамаарахаас бусад/ зорилготой. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Төр засгаас төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг нээлттэй болгох чиглэлээр 
бодлогын шинжтэй  зарим арга хэмжээ авсан байна. Үүнд: 
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 - 2011 онд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль;  
 - 2014 онд Шилэн дансны тухай хуулийг тус тус баталсан. 

 Эдгээр хуульд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, төсвийн зарцуулалтын 
талаарх мэдээллийг тухайн байгууллагын цахим хаягт байршуулахаар заасан бөгөөд 
иргэд, байгууллага сонирхсон мэдээллээ олж авах боломж хууль зүйн хувьд 
нээлттэй байна. 

   
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо 2016 онд хүчин төгөлдөр мөрдөж буй 
хуулиуд дахь төрийн байгууллагаас шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангахтай 
холбогдох заалтын хэрэгжилтэд судалгаа хийсэн ба дээр дурдсан хуулиудын 
хэрэгжилтийг сайн гэж үнэлсэн байна. Тодруулбал, Монгол Улсад хүчин төгөлдөр 

мөрдөж буй нийт 600 гаруй хуулийн 68-д нь буюу 10 орчим хувьд нь иргэдийн 
оролцооны мэдээлэх хэлбэр бүхий заалт тусгагдсан ба үүнээс 56 хуулийн 95 заалтын 
хэрэгжилтийг сайн гэж үнэлсэн байна.32  Үүнтэй санал нэг байгаа ба төрийн бус 
байгууллагын хувьд мэдээлэл авах боломж иргэд, бусад байгууллагын нэг адил 
нээлттэй байгаа болно.    
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
  Уг заалтын хэрэгжилт сайн байгаа хэдий ч мэдээлэл олж авах механизм нь 
нилээд дэлгэрэнгүй зохицуулалт бүхий дээр дурдсан хуулиудтай давхардсан 
шинжтэй байна.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль нь 1997 онд батлагдсан бөгөөд зөвхөн 
энэ заалт ч бус уг хууль бүхэлдээ сүүлд батлагдсан хуулиудын агуулга, 
зохицуулалттай уялдаа холбоо муутай  байна.   
 
6.Хавсралт: Холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал   

Сүүлд батлагдсан дээр дурдсан хуулиудтай агуулга нь давхардаж байгаа тул 
уг заалтыг хүчингүй болгох саналтай. 

 
 

 
  

                                                             
32“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 хэрэгжилтий байдалд хийсэн үнэлгээ” судалгааны тайлан. УБ.,2016 
он, 17-19 дэх тал. 
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1.4.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны  

тухай хууль дахь иргэний оролцоо: 
Зохицуулалт 1 
6 дугаар зүйл.Цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргах 
1.Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар өргөдөл, мэдээллийг иргэд ... гаргах эрхтэй. 

 

1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэхүү зохицуулалт нь иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийг 
хуульчилжээ. Хууль тогтоогч хуулийн энэхүү зохицуулалтаар иргэдийн Үндсэн хууль 
зөрчсөн эсэхэд хяналт тавих эрх, боломжийг хангахыг зорьсон байх бөгөөд 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг иргэдийн Цэцэд Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар 
гаргасан өргөдөл, мэдээллийн тоон үзүүлэлтээр хэмжин дүгнэлээ. 
  
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэц http://conscourt.gov.mn цахим хуудас 
ажиллуулж, тус цахим хуудас дахь “Иргэдэд зориулсан зөвлөмж” булангаараа  
Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар өргөдөл, мэдээлэл гаргах зөвлөмжийг өгсөн нь 
зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар дорвитой арга хэмжээ авч буйг илтгэж байна.  
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцэд иргэдээс Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх 
асуудлаар өргөдөл, мэдээлэл гаргаж буй болон түүний шийдвэрлэлтийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийх зорилгоор Монгол Улсад Үндсэн хуулийн цэц байгуулагдсан 1992 
оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусталхи 
хугацаанд иргэд, байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн өргөдөл, мэдээлэл, 
хүсэлт, гомдол ирүүлсэн, түүнийг шийдвэрлэсэн байдлын нэгдсэн статистикийг 
судлахад эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас 9 хүсэлт ирүүлсэн бол иргэдээс 
2308 өргөдөл, мэдээлэл ирүүлсэн буюу нийт өргөдөл, мэдээллийн 99.6 хувийг иргэд 
гаргасан тоон үзүүлэлттэй байна33.  

 
 

                                                             
33 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны статистик мэдээ 

http://conscourt.gov.mn/
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Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар иргэдээс өргөдөл, мэдээлэл гаргасан, 
шийдвэрлэсэн тоон үзүүлэлтийг судлахад дараах байдлаар тогтмол, илтэд өссөн 
дүнтэй байгаа нь иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, идэвхжиж буйг харуулж байна. 

 
 
 
 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн 1992-2016 онд хүлээн авсан  
өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт, тэдгээрийг шийдвэрлэсэн  

байдлын тоон үзүүлэлт34  

Он 

Хүлээн авсан 

өргөдөл, 

мэдээлэл, хүсэлт 

Дүгнэлт Тогтоол Магадлал 

1992 24  1 - - 

1993 60 4 3 4 

1994 78 9 2 6 

1995 39 7 2 6 

1996 80 10 4 8 

1997 71 6 3 10 

1998 78 9 2 12 

1999 42 1 - 6 

2000 30 4 2 3 

2001 23 2 - 1 

2002 54 4 3 7 

2003 38 3 2 5 

2004 42 3 - 10 

2005 81 9 2 5 

2006 106 13 4 15 

2007 146 13 3 19 

2008 154 10 3 21 

2009 128 7 3 16 

2010 101 8 2 27 

2011 103 5 2 14 

                                                             
34 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны статистик мэдээ 
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2012 154 5 3 26 

2013 130 6 1 25 

2014 134 8 2 16 

2015 171 16 11 30 

2016 250 12 5 33 

Нийт 2317 175 64 325 

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц байгуулагдсан эхний жилүүддээ нэг жилд 
20 гаруйхан өргөдөл, мэдээлэл хүлээн авдаг байсан бол сүүлийн жилүүдэд өдөртөө 
2-3 өргөдөл, мэдээлэл хүлээн авдаг болж, хүлээн авч буй өргөдөл, мэдээллийн хууль 
зүйн үндэслэл сайжирч буй нь Үндсэн хуулийн цэцийн өргөдөл, мэдээлэл 
шийдвэрлэсэн байдлын тоон үзүүлэлтээс тодорхой харагдаж байгаа бөгөөд энэхүү 
тоон үзүүлэлт Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт 
тавих хэлбэрээр оролцох иргэний оролцооны чанар сайн байгааг харуулж байна гэж 
дүгнэлээ. 

 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Судалж буй зохицуулалтыг Монгол Улсын Үндсэн хууль35, Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль36, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны дэг37 гэх эрх зүйн акттай харьцуулан судлахад 
зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил байгаагүй болно.  

 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

Дээр дурдсанчлан зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг 
судадсан судалгааны дүн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд заасан иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийг 
хуульчилсан зохицуулалтын хэрэгжилт сайн байна гэж дүгнэж байна. 
 

Сонгуулийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 

82.18.Радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд Харилцаа холбооны 
зохицуулах хороо хяналт тавьж ажиллах ба энэ хуульд заасан зөрчил гаргахгүй байх, 
гарсан зөрчлийг нэн даруй зогсоох арга хэмжээг цагдаагийн болон сонгуулийн 
байгууллага, мэргэшсэн төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргалаа. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 

                                                             
35 http://legalinfo.mn/law/details/367?lawid=367 
36 egalinfo.mn/law/details/365?lawid=365 
37 https://conscourt.gov.mn/?page_id=727 
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хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийв.  Ингэхдээ 
Зөрчлийн тухай, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудтай давхар шинжилгээ 
хийв. Хяналт шинжилгээ хийх арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэв. Тоон 
мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын 
авлагаас авах бол чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, иргэдээс 
ярилцлага хийх аргаар авлаа. Иргэдээс анкетийн аргаар авах шаардлагагүй гэж 
үзлээ. (МХЭХ-ны судалгааг хоёрдогч эх сурвалжаар ашиглана). Мөн бусад ижил 
төстэй сэдэвт судалгааны тайлангуудыг судлав.  
 
 2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

СЕХ, ХХЗХ-ны хамтарсан  “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа 
нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”,  СЕХ-ноос “Төрийн бус байгууллагаас  сонгуулийн 
хууль тогтоомжийн биелэлтэнд  хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион 
байгуулах журмыг 2016 онд тус тус баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2016, 2017 онуудад Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт 
сүлжээ сонгуулийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ёс зүйн байдалд мониторинг 
хийж, үйл явцын гол зөрчил дутагдлыг онцолсон мэдэгдлийг, тухайлбал хэвлэл 
мэдээллээр сонгуулийн сурталчилгаа тэнцвэртэй явагдахгүй байгааг цаг тухайд нь 
мэдээлж байв. СТХ-иар төрийн захиргааны байгууллага нь далд сурталчилгааг хянах 
үүрэг хүлээдэг боловч чадавх, нөөц дутагдалтайн улмаас ийм зөрчлийг илрүүлж 
чадаагүй. Харин хэвлэл мэдээллийн мониторинг хийсэн иргэний нийгмийн 
байгууллагууд мэдээний нэвтрүүлгийн үеэр цацагдсан улс төрийн далд 
сурталчилгаануудыг илрүүлжээ (2016 оны УИХ-ын сонгуулийн талаар ЕАБХАБ-ын 
АИХЭГ-аас томилогдсон Сонгуулийн ажиглах хорооны тайлангаас). 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгтэй агуулга давхцаж 
байна (дээр энэ тухай дурьдсан). 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Хуулинд төрийн захиргааны байгууллага ТББ-тай хамтран ажиллана гэж 
заасан боловч энэ хуулийн заалт хангалтгүй  хэрэгжиж байна. ТББ-ын зүгээс 
илрүүлсэн зөрчлийг хүлээн авч бүртгэгдсэн тоон баримт байхгүй.  

 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт хийсэн 
шинжилгээний дүгнэлтийг харна уу.  

 
Сонгуулийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
100.2.Санал авах байр санал тоолох төхөөрөмжөөс хэвлэсэн дүнгийн хуудсыг, саналын хуудасны 
зурган үзүүлэлтийн хамт нам, эвсэл, хамтарсан нам, нэр дэвшигчийн төлөөлөл, төрийн бус 
байгууллага тус бүрийн нэг ажиглагчид тухайн үед нь өгч болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
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 Зохицуулалтын зорилго нь сонгуулийн ил тод байдлыг хангах зорилготой. 
2016, 2017 оны сонгуулийн үеэр  төрийн бус байгууллагын оролцоо хэрхэн 
хангагдсан талаар судлав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  
 СЕХ-ноос  “Төрийн бус байгууллагаас  сонгуулийн хууль тогтоомжийн 
биелэлтэнд  хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журмыг 
2016 онд баталсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Сонгуулийн ерөнхий хороо төрийн бус байгууллага сонгуулийг ажиглах 
оролцоог дэмжиж ажилласан. Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт 
сүлжээний 100 гаруй ажиглагч 2017 оны 6-р сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураах, тоолох, дүнг гаргах болон техникийн 
тооллого хийх үйл явцыг ажигласан. Гэвч дүүргийн болон хэсгийн хорооны 
ажилтнууд иргэний нийгмийн ажиглагчдыг бүртгэж, үнэмлэх олгохоос татгалзах 
зэргээр  хүндрэл учруулсан байна. Мөн ажиглагчдад шаардлагатай зарим 
мэдээллийг дутуу хэлэх, орхих, санал тоолох төхөөрөмжийн гэрчилгээ, серийн 
дугаарыг тэмдэглэх боломж өгөхгүй байх, саналын хуудасны зурган файлыг 
хуулбарлан авах боломжоор хангаагүй тохиолдлууд хэд хэд гарсан ( Шударга 
сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээний зохицуулагчийн ярилцлагаас). 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
Хуулиар олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад болж буй холбогдох албан 

тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, иргэд гомдол гаргах үйл явцыг нарийвчлан 
журамд тусгах шаардлагатай. Хуулийн заалт зарим талаараа хэрэгжиж байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй төрийн албан хаагчийг Төрийн албаны 
хуулиар хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалтыг тусгах саналтай.  

 
Сонгуулийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
107.2.Бие даан нэр дэвшигч болон төрийн хэргийг удирдахад иргэдийг оролцуулах 
дүрмийн үүрэг, зорилт бүхий төрийн бус байгууллага нь нэг хэсэгт нэг ажиглагч томилон 

ажиллуулах эрхтэй. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Зохицуулалтын зорилго нь сонгуулийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд 
хөндлөнгийн хяналт тавихад оршиж байнаа. 2016, 2017 оны сонгуулиудад энэ 
хуулийн заалт хэрхэн хэрэгжсэн талаар баримт бичигт шинжилгээ хийх замаар 
судлав.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 СЕХ –ноос “Төрийн бус байгууллагаас  сонгуулийн хууль тогтоомжийн 
биелэлтэнд  хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам”-ыг 
2016 онд баталсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2016 оны УИХ-ын сонгуульд бие даагч 69 нэр дэвшигч байсан. Эдгээрээс 
хэдэн нь ажиглагчтай байсан талаар нэгдсэн дүн байхгүй байна. Учир нь тухайн сум, 
дүүрэг, хэсгийн сонгуулийн хорооддоо хүсэлтээ гаргадаг. Жишээ нь, Архангай 
аймгийн хувьд хоёр бие даан  дэвшигч ажиглагчтай байжээ.   

“Сонгогчдын эрх  шударга ёс” ТББ, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
байгууллагын үндэсний холбоо”, “Техникийн болон мэргэжлийн багш нарын холбоо”-
нд СЕХ-ноос ажиглалт хийхийг зөвшөөрсөн байна. 

СЕХ-ны тогтоолоор 2017 оны 5 сарын 17-ны Шударга сонгуулийн төлөө 
иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ”-ний 100 гаруй ажиглагч Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн санал хураах, тоолох, дүнг гаргах болон 
техникийн тооллого хийх үйл явцыг ажиглажээ. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Сонгуулийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэгтэй энэ заалтын 
төрийн бус байгууллага гэдэг томъёолол агуулгын хувьд давхцаж байна.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй. 
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6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Сонгуулийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэгтэй агуулгын хувьд 
давхцаж байна гэж үзэн “107.2.Бие даан нэр дэвшигч болон төрийн хэргийг 
удирдахад иргэдийг оролцуулах дүрмийн үүрэг, зорилт бүхий төрийн бус 
байгууллага нь нэг хэсэгт нэг ажиглагч томилон ажиллуулах эрхтэй” гэсэн заалтаас 
төрийн бус байгууллага гэдгийг нь хасах саналтай байна38. 
 
 

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн ашиглалтад тавих хяналтын тухай 
хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
23-р зүйл. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн ашиглалтад тавих хяналт 
23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан хяналтын хэсгийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд 3 гишүүний, 
сонгуулийн тойрог /нутаг дэвсгэр/-ийн болон салбар хороонд 5 гишүүний, сонгуулийн хэсгийн 
хороонд 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тухайн сонгуулийн хорооны гишүүдийн дотроос томилж, 
мэргэжлийн болон бусад төлөөллийг оролцуулан байгуулна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Зохицуулалтын зорилго нь хуулийн хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн хяналтыг 
нэвтрүүлэхэд оршиж байна. Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах 
замаар зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, 
цаашид зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. 
Судалгааны зорилт нь иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн 
байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар 
мэдээлэлд шинжилгээ хийв. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

СЕХ  2012 онд “Хяналтын хэсгийн ажиллах журам”-ыг баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Дээрх хуулийн заалт болон журамд заасан бусад төлөөлөл гэдэгт төрийн бус 
байгууллагуудыг багтааж ойлгоно. 
       Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн МИДАС ТББ 
нь 2012 оноос эхлэн сонгуульд санал тоолох автоматжуулсан системийг 
нэвтрүүлснээс хойш УИХ-ын болон Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хөндлөнгийн хяналт, 
мониторинг хийж ажиллаж ирсэн байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Бусад төлөөлөл гэдэгт ямар байгууллага байх тухай тодорхойлолт байхгүй 
хийдэлтэй байна.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

                                                             
38 Саналыг Хавсралт 15–аас үзнэ үү.  
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 Бусад төлөөлөл гэдгийг төрийн бус байгууллага гэж тодотгон оруулах 
шаардлагатай.  
 

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 6 
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулиас (1997-1-31) 
9 дүгээр зүйл.  Төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах 
6. Төрийн бус байгууллага төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн талаар байр сууриа 

илэрхийлж мэдэгдэл хийж болно.  

 
1.Зохицуулалтын зорилго 

Уг зохицуулалт нь төрийн бус байгууллага нийтэд хандан өөрийн байр суурийг 
илэрхийлэх боломж бүрдүүлж буй заалт юм.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Уг заалт нь заавал хэрэгжүүлэх шинж агуулаагүйн гадна тодорхой байгууллага 
хэрэгжилтийг нь хариуцдаггүй учраас энэ асуудлаар авсан арга хэмжээг тоо 
баримтаар тодорхойлох боломж муутай байв. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Төрийн бус байгууллагад боломж бүрдүүлж буй заалт учраас хэрэгжилтийг нь 
тооцож, тодорхойлох шаардлага багатай ба нийтэд чиглэсэн зохицуулалт болно. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцоо 
бүхий зохицуулалтын хүрээнд харьцуулж үзэхэд” мэдэгдэл”-тэй холбоотой хоёр 
зохицуулалт байгаа ба Захиргааны ерөнхий хуулийн 27.2.1.-д заасан мэдэгдэл нь 
төрийн бус байгууллага байр сууриа илэрхийлж мэдэгдэл хийхээс өөр агуулгатай 
бөгөөд шийдвэр гаргах үйл явцыын хүрээнд сонсох ажиллагаанд 20-иос дээш этгээд 
оролцох тохиолдолд тэдгээрт тус бүрт нь “мэдэгдэл” хүргүүлэхтэй холбоотой заалт 
байна. Иймээс судалгаанд хамрагдсан хуулиудын хүрээнд давхардсан зохицуулалт 
байхгүй гэж үзэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Энэхүү заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан үзэл бодлоо илэрхийлэх 
үндсэн эрхийн тусгал бөгөөд ТББ-ууд энэ эрхээ хэрэгжүүлэх эрх зүйн тогтолцоо 
орчин бүрдсэн байна.  
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1.5. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

Үндсэн хуулийн байгуулал, хууль тогтоох, шүүх салбар дахь иргэдийн 
оролцооны зохицуулалттай хууль 25, тэдгээрийн 72 зохицуулалт байгаагаас 
оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх хувь: 
 

 
 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 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 эдлэх Үндсэн хуульд 
заасан зохицуулалт нь холбогдох хуулийг УИХ-аас батлан бодит үйл хэрэг болгон 
хэрэгжилтийг хангаж байна. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуульд тусгагдсан төрийн үйл 
хэрэгт иргэд оролцох, шийдвэрт нь нөлөөлөх боломжийг тусгасан эрх, 
зохицуулалт нь холбогдох хуульд тусгалаа олсон ч зарим хууль нь 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) шилжилтийн үеийг туулсан манай улсын хувьд 
эрх зүй, нийгэм, эдийн засгийн орчин нөхцөл өөрчлөгдөж байгааг тооцон үзвэл 
эдгээр хуулинд шинэ хандлага, баримтлал нэвтрүүлэх бодит хэрэгцээ байна. 

 Сонгуулийн тухай хуулийн 95.1-д 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 
тодорхой мэргэжилтэй иргэдийг сонгож байх нь Сонгуулийн тухай хуулийн 5.1.2-д 
заасан сонгуулийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зарчмыг бодитой 
хэрэгжүүлэх баталгаа болно гэж дүгнэлээ.  

 ТББ 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 ТББ-ууд өөрсдийн санхүүжилтээр 
хяналт шинжилгээ хийх, ажиглалт хийх, сонгогчийн боловсрол, мэдлэгийг 

28
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6

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах

Үндсэн хуулийн байгуулал, хууль тогтоох, шүүх 
салбарын иргэний оролцооны зохицуулалт
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дээшлүүлэх зэрэг ажлуудыг хийх боломж хомс байна. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд 
төрийн бус байгууллагын санхүүжилтийг тодорхой болгох шаардлагатай байна.  

 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд иргэн 
ИТХ асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж болох заалт байгаа ч ИТХ өөрийн 
хуралдааны дэгийг батлахдаа иргэдийн санал авах харилцааг нарийвчлан 
зохицуулах шаардлагатай. 

 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.  

 УИХ-ын 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 УИХ 
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 боловч  УИХ болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
ИТХ энэ заалтыг хэрэгжүүлсэн жишээ байхгүй байна. Иймд УИХ-ын Тамгын газар 
болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба хуулийн энэ заалтыг 
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.  

 Хууль санаачлагч нар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан албан ёсны цахим 
хуудсандаа зохих мэдээлэл байршуулах талаарх үүргээ хангалтгүй биелүүлж 
байна. Цаашид эдгээр хэм хэмжээг биелүүлэх, хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог 
хангаж ажиллах шаардлагатай байна.  

 Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүгийн хувьд дэмжихтэй холбоотой 
зохицуулалт хэрэгжилт Засгийн газрын түвшинд хангалтгүй байгаа тул уг заалтыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахыг зөвлөмж болгож 
байна. 
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 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.  

 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. Түүнчлэн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хөлсийг нэмэх замаар иргэдийн төлөөлөгчдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх боломжтой. 

 
 

2.Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль батлагдахаас өмнө 
Үндсэн хуулинд 1999 онд өөрчлөлт оруулж байсан боловч Үндсэн хуулийн цэцийн 
дүгнэлтээр тухайн өөрчлөлт нь хүчингүй болж, дараа нь 2000 онд Үндсэн хуульд 
дахин өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэний оролцоогүй 
хийсэн 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.  

 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.  

 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, 
СЕХ-оос баталсан журмын дагуу сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд ТББ 
–ууд ажиглалт, хянан шинжилгээ хийх, сургалт зохион байгуулах зэрэг эрхтэй 
байгааг тул энэ журмын хүрээнд ТББ-уудаар энэ чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх 
боломжтой гэж үзлээ.  

 ЗЗНДНТУТХ-д зааснаар олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг хөгжүүлэхэд дэмжих, 
ТББ-тай хамтран ажиллах үүргийг ИТХ хүлээж байгаа. Хэдийгээр ИТХ нь 
иргэдийн төлөөллийн байгууллага боловч улс төрийн сонгуулийн үр дүнд 
байгуулагддаг, улс төрөөс ангид байж чадахгүй байгаа тул бодлого шийдвэр нь 
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нийтийн ашиг сонирхлыг бүрэн хангаж байна гэж дүгнэхэд учир дутагдалтай 
байдаг. Иймд ИТХ -ын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
шаардлага нэн чухал асуудал болж байна. Ингэхдээ иргэний оролцоог хангахын 
тулд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, ингэхдээ тэдгээр ТББ-ыг 
сонгох шалгаруулалт нээлттэй, шалгуур нь тодорхой байх ёстой. 

 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 хууль”-уудын агуулгатай уялдаа муутай байгааг анхаарах нь зүйтэй.  

 Захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжсэнээс хойш жил гаруй хугацаанд сонсох 
ажиллагааг явуулах заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 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.  

 
3.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. Харин Ерөнхий сайдын Захирамжийн хувьд 
энэ нь нийтэд бус дотогшоо чиглэсэн, байнгын бус нэг удаагийн шинжтэй акт тул 
үүнийг нийтэд мэдээлэхээр хуульчлсан нь тийм ч оновчтой зохицуулалт биш 
байна. 

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд заасны дагуу Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, захирамжийг нийтэд мэдээлэх ажлыг дээр дурдсан арга хэлбэрээр нэгэнт 
хийж хэвшсэн тул хэрэгжилтийг хангалттай гэж дүгнэх үндэслэлтэй байна. Харин 
төрийн төв хэвэлд албан ёсоор нийтлэх зохицуулалт хэрэгжих боломжгүй тул  энэ 
хэсгийг хүчингүй болгохыг 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 хангаж байна. Харин хууль санаачлагч нар Хууль тогтоомжийн тухай 
хуульд заасан иргэдээс хуулийн төсөлд ирүүлсэн саналыг тусгасан, тусгаагүйгээр 
ангилан товъёгийг цахим хуудсандаа байршуулах заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байна. 

 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 
заасан хуралдааныг нээлттэй хийх зохицуулалт нь практикт хэрэгжилт сайтай 
байна гэж дүгнэлээ. 

 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. 
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 Шүүхийн тогтолцоонд эвлэрүүлэн зуучлалыг нэвтрүүлж, улмаар эвлэрүүлэн 
зуучлагчдын нэрсийн жагсаалтыг болон тайланг иргэдэд цахимаар хүргэж байх 
заалт сайн хэрэгжиж байна.  

 Сонгуулийн тухай хуульд СЕХ-ны 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. СЕХ-ны хувьд гаргасан 
шийдвэрээ нийтэд хэвлэлийн бага хурал зарлан мэдээлдэг жишиг тогтоосон  бол 
сонгуулийн бусад хороодын хувьд энэ хуулийн заалт хангалтгүй хэрэгждэг. 

 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуульд заасны дагуу нам, эвсэл, нэр 
дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянан хэлэлцэх, дүнг нийтэд мэдээлэх 
ёстой ч СЕХ 2016, 2017 оны сонгуулийн зардлын талаарх мэдээллийг Үндэсний 
аудитын газарт хүргүүлээд, нийтэд мэдээлээгүй байгаа тул зохицуулалтын 
хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуульд заасан “аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх” 
заалтын хэрэгжилт мөн хангалтгүй байна. 

 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. 

 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.   

 
4.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 тухай хуулинд сонгуулийн сурталчилгаанд төрийн захиргааны 
байгууллага ТББ-тай хамтран ажиллана гэж заасан боловч энэ хуулийн заалт 
хангалтгүй  хэрэгжиж байна. ТББ-ын зүгээс илрүүлсэн зөрчлийг хүлээн авч 
бүртгэдэггүй байна. Иймд “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа 
нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-д ТББ-аас илрүүлсэн 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 
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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.  

 Сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиглагчаар оролцох эрхийг ТББ-д 
олгосон Сонгуулийн тухай хуулийн заалтын хэрэгжилт сайн байна. 

 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд заасан автоматжуулсан 
систем, түүний бүрдэл хэсэг, автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг 
ашиглалтанд хяналт тавих хэсэгт ТББ-ын төлөөлөл оролцуулах заалтын 
хэрэгжилт сайн байна. 
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Хавсралт 1 
Төсөл 

 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 
сарын ...-ны өдөр 

 
 

СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл. Сонгуулийн  тухай хуулийн 38  дугаар зүйлийн 38.2.11 дэх 

заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 

1/38  дугаар зүйлийн 38.2.11 дэх заалт: 
 
“38.2.11.сонгуулийн байгууллагын ажилтан, мэдээллийн технологийн багийн 

гишүүн, даамал, нөөц даамлын сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон сургалтын 
зардал болон энэ хуулийн 28.5 –д заасан төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
сургалтын зардал;” 

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

мөрдөнө.  
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Хавсралт 2 
                                                                                                                    Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 

 
ХОТ, ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН СОНГУУЛЬ ЯВУУЛАХ, ОГЦРУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМД 

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

... оны .. дугаар сарын 
…ний өдөр   

Улаанбаатар хот  

 
Дугаар  

 
Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт 

заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:  

1.Монгол Улсын Их Хурлын 1994 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хот, 
тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах тухай журам” -ын 27 дугаар 
зүйлийн “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид” гэснийг “иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал” гэж өөрчилсүгэй. 

 
ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 3 
                                                                                                                    Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны …. дугаар                      Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

ХОТ, ТОСГОНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
1 дүгээр зүйл.Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15 дугаар 

зүйлийн2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчилсүгэй: 
 
1/15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг: 
 
“2.Аймаг, сум, багийн төв болох хот, тосгоны Захирагчийг огцруулах саналыг 

сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчдын 30-аас доошгүй хувь нь бичгээр гаргасан, 
түүнчлэн Ерөнхий сайд, аймаг, сумын Засаг дарга үндэслэл бүхий санал гаргасан 
бол захирагчийг огцруулах эсэх асуудлаар оршин суугчдын санал хураалтыг 
явуулна.” 

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

мөрдөнө.  
 
 

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 4 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

ТОГТООЛЫН ЗАРИМ ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ  

 
1. Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

баталсан “Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам”-ын 4 дэх хэсгийн 14 дэх заалтыг 
хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 
2. Энэ тогтоолыг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.  

 
  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 5 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны …. дугаар                           Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ 
 ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд дараахь 

агуулга бүхий 16.3 дахь хэсгийг нэмсүгэй. 
 
 1/ 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь хэсэг: 
 

 “16.3. “Сонсгол зохион байгуулагч сонсголын явцад хэлэлцэгдсэн санал, 
мэдээллийн талаар холбогдох арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзвэл сонсголын 
тэмдэглэлийг тухайн асуудлыг эрхэлсэн байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.” 
 

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

  

ГАРЫН ҮСЭГ 

  



 84 

 

Хавсралт 6 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 

2017 оны …. дугаар                      Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.5 дахь 

хэсгийн “мэдээлэл бэлтгэнэ.” гэснийг “мэдээлнэ” гэж өөрчилсүгэй. 
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө.  
 
 
 

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 7 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
2017 оны …. дугаар                      Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ  
ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
1 дүгээр зүйл. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай 

хуулийн 12 дугаар 12.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 

1/12  дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг: 
 
“12.1.Хэрэг, маргааныг анхан шатны журмаар шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан 

шийдвэрлэхэд гурав хүртэл иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулна.” 
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө.  
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                                                                                                                Хавсралт 8 
                                                                                                      Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны …. дугаар                           Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд 

дараахь агуулга бүхий 10.6 дахь хэсгийг нэмсүгэй. 
 
 1/ 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь хэсэг: 
 

 “10.6.Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдод санал өгөх асуудлаар урьдчилан 
мэдээлэл бэлтгэж өгөх ба тухайн мэдээлэл нь олон талт байр суурийг тэнцвэртэй 
илэрхийлсэн байна.” 
 

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

  

ГАРЫН ҮСЭГ 



 87 

Хавсралт 9 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны …. дугаар                      Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсгийн 
“олон нийтийн нээлттэй санал асуулга” гэснийг “Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай 
хуулийн дагуу зөвлөлдөх санал асуулга” гэж өөрчилсүгэй. 

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

мөрдөнө.  
 
 
 

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 10 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны …. дугаар                           Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 

ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ 
 ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 15 дугаар 

зүйлд дараахь агуулга бүхий 15.6 дахь хэсгийг нэмсүгэй. 
 
 1/ 15 дугаар зүйлийн 15.6 дахь хэсэг: 
 

 “15.6. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 15.3-т заасны 
дагуу хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай 
зөвшилцөхөөс өмнө Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1.3-т заасны дагуу зөвлөлдөх санал асуулга явуулна.” 
 

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

мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Төсөл 11 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

СОНГУУЛИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ХЭСГИЙГ 
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ  

 
 1 дүгээр зүйл.Сонгуулийн төв байгуулллагын тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийг 
хүчингүй болсонд тооцсугай. 
 

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

мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 12 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсгийн “Ерөнхий сайдын зөвлөмж” гэснийг хассугай. 
 

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

мөрдөнө.  
 

 

 

 

ГАРЫН ҮСЭГ  
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Хавсралт 13 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн “төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэхээс гадна” гэснийг 
хассугай. 
 

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

 

 

 

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 14 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 
сарын ...-ны өдөр 

 
 

СОНГУУЛИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ЗАРИМ ХЭСГИЙГ ХҮЧИНГҮЙ 
БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ  

 
 1 дүгээр зүйл.Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 

7.3.11 дэх заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 
 

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

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 15 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Сонгуулийн тухай хуулийн 107 дугаар зүйлийн 107.2 дахь 
хэсгийн “болон төрийн хэргийг удирдахад иргэдийг оролцуулах дүрмийн үүрэг, 
зорилт бүхий төрийн бус байгууллага” гэснийг хассугай. 
 

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

 

 

 

 

ГАРЫН ҮСЭГ 


