
ОНХАГ: Иргэдийн оролцоо 

2018 оны 9 сарын 12-ны өдөр

Д.Эрдэнэчимэг

ННФ, Засаглалын хөтөлбөрийн менежер  



Агуулга 

ОНХАГ нь захиргааны гэрээ болох нь 

Орон нутгийн гэрээн дэх иргэд, ТББ-ын   

оролцоо 

Мэдээллийн эх сурвалж 



Гэрээ
ОНХАГ 

Дүрэм журам/ 

Загвар гэрээ

Захиргааны ерөнхий 
хууль 

Ашигт малтмалын тухай хууль

Газрын тосны тухай хуулийн

Монгол улсын Үндсэн хууль

(жишээ нь байгалийн баялаг ард түмний 
мэдэл, төрийн хамгаалалтад байх тухай  6 

дугаар зүйл)

Эрх зүйн орчин болон гэрээний үүрэг 
роль: Монгол улсын жишээ

• Олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийж 

болно.
• Олон нийтийн хяналт тавих 

төлөөлөгчийг сонгож болно. 

• Сонсох ажиллагаа (& 26-29)

• Хамтын ажиллагааны хороо
• Ил тод байдал



Эрх зүйн орчин 

 Ашигт малтмалын тухай хууль 42 дугаар зүйл 

 Газрын тосны тухай хууль 11.2.17 заалт  

 Загвар гэрээ, Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. 

 Захиргааны ерөнхий хууль, 2016 оны 7 сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн.

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

 Байгаль орчны болон бусад хууль тогтоомж 

Нутгийн захиргаа:

 Сумын Засаг дарга 

 Стратегийн ач 

холбогдолтой

ашигт малтмалын 

хувьд аймгийн ЗД 

Ашигт малтмал, 

газрын тосны тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч: 

 Хайгуул

 Ашиглалтын

ОНХАГ 

ИРГЭД

Сонсох 

ажиллагаа 



ОНХАГ ба Захиргааны ерөнхий хууль 

Захиргааны ерөнхий хууль – Захиргааны гэрээ

ОНХАГ нь захиргааны гэрээ мөн. 

Захиргааны гэрээ болохын хувьд Сонсох 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 



ОНХАГ Захиргааны гэрээ  болох нь 

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ  

Нутгийн захиргаа

Нийтийн 
эрх зүйн 
хүрээнд 

Эрх, үүрэг 
үүсгэсэн  

Захиргааны байгууллагаас нийтийн эрх зүйн харилцааг үүсгэж, өөрчилж, эсхүл
дуусгавар болгохоор захиргааны гэрээг эрх зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн байгуулж

болно. (52.1)



Захиргааны шийдвэр гаргах үйл 

ажиллагааны үе шат 

• Шийдвэр 
гаргах 
ажиллагаа 
эхлэх 

Дээд шатны үүрэг 
даалгавар 

Чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэх 

Өргөдөл, гомдол 

• Нөхцөл 
байдлыг 
тогтоох

Хөгжлийн үндсэн 
чиглэл 

Компанийн чадавх

Иргэдийн хүлээлт 

• Нотлох 
баримт 
бүдүүлэх 

Сонсох ажиллагаа 



Захиргааны гэрээнд сонсох ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх  

Сонсох ажиллагаа: Захиргааны акт, захиргааны гэрээг байгуулахад эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол 
нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд захиргааны шийдвэр гаргахад ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлын 

талаар тайлбар, санал гаргах боломж олгоно. (26.1)

1. Оролцогчийг тодорхойлох 

2. Мэдэгдэл хүргүүлэх

3. Сонсох ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

4. Тэмдэглэл хөтлөж, гэрээний хувийн хэрэг, дагалдах хуудаст хавсаргах

5. Саналыг хэрхэн тусгасан эсхүл тусгаагүй талаар мэдээлэл, тайлбар 

өгөх



Сонсох ажиллагааг хэрхэн хийх вэ? 

Эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдөх талыг  тодорхойлно: БОНБНҮ

Мэдэгдэл: Шууд болон төлөөлөгчид, шуудан, хэвлэл мэдээлэл 

Газар, хугацаа, журам, компанийн мэдээлэл, 
гэрээний төсөл (Өмнөговь, Дундговь)

 Хэлбэр: Хэлэлцүүлэг хийх, бичгээр, биечлэн, утсаар болон 

цахим хэлбэрээр, төлөөлөгчөөр дамжуулж

 Тэмдэглэл: Хэзээ, хаана, хэрхэн, хэн оролцсон, санал шүүмж, 
хэрхэн тусгасан, тусгаагүй бол шалтгаан мэдэгдэнэ. 

 Гэрээний хувийн хэрэгт хавсаргана. 



Сонсох ажиллагаа хийхгүй байх

Нийтийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх бол

Хойшлуулшгүй ажиллагаа бол 

Өргөдөл, гомдол хянан шийдвэрлэж байгаа бол

Техник хэрэгслийн тусламжтой гаргаж байгаа бол

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бол 

Нууцад хамаарах асуудал бол 



Сонсох  ажиллагаа хийхгүй бол яах 

вэ? 

 Эрх зүйн зөрчилтэйд тооцох нөхцөл бүрдэнэ. 

 Сонсох  ажиллагаа бол хуулиар тавигдсан, заавал биелэх шаардлага - үүрэг

 Хүчин төгөлдөр бус болсон бол хариуцлага тооцох үндэслэл бүрдэнэ.  

 Захиргааны ерөнхий хуульд заасан хариуцлага: 

 Сануулах 

 Цалингийн хэмжээг  бууруулах 

 Ажлаас халах 

 Нийтийн албанд тодорхой хугацаагаар эргэж орох эрхгүйгээр халах 



Орон нутгийн гэрээний загвар - 4 дүгээр 

зүйл

 Гэрээг Засаг дарга байгуулах боловч олон нийтийн 
хяналт оролцоог хангах ёстой 

 Хамтын ажиллагааны хороо  - 9 гишүүн 

 3 талын тэгш оролцоо: нутгийн захиргаа, компани, 
иргэд 

 Иргэдийн төлөөллийг багийн ИНХ-аар сонгоно 

 Гэрээг цахим хуудсанд:  ажлын 3 хоногт 

 Аймаг, сумын ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлд: ажлын 5 хоног 

 Иргэдэд сар бүр тогтмол  мэдээлэл хүргэнэ, санал 
авна. 

 Ажлын байр, бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 
захиалгыг иргэдэд мэдээлэх 



Зөвлөмж

 Загвар гэрээ 

 Хуульч, мэргэжилтний туслалцааг авах 

 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдуулж, алсын хараатай тогтвортой урт 

хугацааны хөгжлийг дэмжихэд анхаарах 

 Төслийн ТЭЗҮ, УАТ, БОНБНҮ-нд тулгуурлан бодитой тооцоо хийх 

 Олон нийтийн оролцоо,  ил тод байдлыг хангах 

 Гэрээний хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх хэмжүүр, арга замыг тодорхойлох



Эх сурвалж: 

http://forum.mn/index.php?sel=resour

ce&obj_id=5245

http://legalinfo.mn/

ОҮИТБС-ын Цахим тайлангийн систем:  http://e-reporting.eitimongolia.mn/

www.iltodgeree.mn

http://forum.mn/index.php?sel=resource&obj_id=5245
http://legalinfo.mn/
http://www.iltodgeree.mn/


www.iltodgeree.mn

www.resourcecontracts.mn

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ГЭРЭЭНИЙ 

МЭДЭЭЛЛИЙН САН

http://www.iltodgeree.mn/
http://www.resourcecontracts.mn/
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