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НийтийН

албаНд НийтийН болоН хувийН ашиг соНирхлыг

зохицуулах, ашиг соНирхлыН зөрчлөөс урьдчилаН
сэргийлэх тухай хуулийН хэрэгжилт

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ

ÌÎНÈÒÎÐÈНÃÈÉН ÒÓХÀÉ
Нийгмийí Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөí (НДЭХ) төрийí буñ
бàйгууллàгààñ Нийтийí àлбàíд íийтийí бîлîí хувийí àшиг ñîíирхлûг
зîхицуулàх, àшиг ñîíирхлûí зөрчлөөñ урьдчилàí ñэргийлэх тухàй
хуулийí хэрэгжилтэд 2013 îíîîñ хîйш цуврàл мîíитîриíг хийж бàйгàà
билээ. Эíэ удààгийí мîíитîриíгîîр Нийтийí àлбàíд íийтийí бîлîí
хувийí àшиг ñîíирхлûг зîхицуулàх, àшиг ñîíирхлûí зөрчлөөñ урьдчилàí
ñэргийлэх тухàй хуулийí 23 дугààр зүйлийí /хувийí àшиг ñîíирхлûí
урьдчилñàí мэдүүлэг гàргàхтàй хîлбîîтîй хэñэг/ хэрэгжилтийг àвч үзэж,
өíөөгийí íөхцөл бàйдлûг тîдîрхîйлîí цààшид àвч хэрэгжүүлэх ñàíàл
зөвлөмж бîлîвñрууллàà. Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэг íь
ñîíирхлûí зөрчлөөñ урьдчилàí ñэргийлэх хàмгийí гîл мехàíизмûí íэг
бөгөөд íэг тàлààñ төрийí àлбàíû ил тîд, итгэл дààх бàйдлûг íэмэгдүүлэх,
íөгөө тàлààñ мэдүүлэг гàргàгчийг ёñ зүйí бîлîí àвлигûí үйлдэл, àлбàí
тушààлûí гэмт хэрэгт өртөхөөñ ñэргийлэхэд чиглэñэí чухàл зîхицуулàлтûí
àргà мехàíизм юм.
ÌÎНÈÒÎÐÈНÃÈÉН Д¯Н
Нийтийí àлбàíд íийтийí бîлîí хувийí àшиг ñîíирхлûг зîхицуулàх, àшиг
ñîíирхлûí зөрчлөөñ урьдчилàí ñэргийлэх тухàй хуулиàр Хувийí àшиг
ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэгтэй хîлбîîтîй дàрààх íийтлэг хàрилцààг
зîхицуулñàí бàйдàг. ¯үíд,
1.

Òөрийí àлбàíд тîмилîгдîхîîр íэр дэвшñэí этгээд хувийí àшиг
ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэг гàргàх, иíгэхдээ үíэí зөв гàргàх,
үíэí зөв тàйлбàрлàх үүрэгтэй.

2.

Нийтийí àлбàíд тîмилîгдîхîîр íэр дэвшñэí этгээдийí хувийí àшиг
ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлгийг тîмилîх эрх бүхий àлбàí тушààлтàí
хүлээí àвч Àвлигàтàй тэмцэх гàзàр (ÀÒÃ)-т хүргүүлíэ.

3.

ÀÒÃ үүíийг àжлûí 10 өдрийí дîтîр хяíàí үзээд ñîíирхлûí зөрчил
үүñэх, эñэх тàлààр дүгíэлт гàргàж тîмилîх эрх бүхий àлбàí тушààлтàíд
мэдэгдэх, илт àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэж бàйвàл тîмилîхîîñ
тàтгàлзàх ñàíàл хүргүүлíэ.

Эíэ үйл явц íь íийтийí àлбàíд хэíийг тîмилîх, тîмилñíû дàрàà àшиг
ñîíирхлûí зөрчил үүñэх, эñэх тàлààр тухàйí àлбàí тушààлтíûг тîмилîх
эрх бүхий бàйгууллàгà, àлбàí тушààлтàí íь мэргэжлийí бàйгууллàгà
буюу ÀÒÃ-ûí ñàíàл àвч буй үйл явц гэж îйлгîж бîлíî. Нөгөө тàлààñ
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íийтийí àлбàíд íэр дэвшñэí этгээд тухàйí àлбàí үүргийг хэрэгжүүлэхэд àшиг
ñîíирхлûí зөрчилтэй эñэхийг тîгтîîж, тîмилîх эрх бүхий бàйгууллàгà, àлбàí
тушààлтàíд мэдэгдэх үүргийг ÀÒÃ хуулиàр хүлээж бàйгàà хэрэг юм.

НЭÃ. ХÓВÈÉН ÀШÈÃ СÎНÈÐХЛЫН ÓÐЬДЧÈЛСÀН ÌЭД¯¯ЛЭÃ ÃÀÐÃÀЖ БÓÉ
ШÀЛÒÃÀÀН
Ìàíàй улñàд íийт 186 458 төрийí àлбàí хààгч бàйдгààñ 2016 îíû бàйдлààр 21
хувь íь буюу 39 583 íь хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэг гàргàх
эрх үүрэг бүхий àлбàí тушààлтàí бàйíà. Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí
мэдүүлгийг шиíээр íийтийí àлбàíд тîмилîгдîж буй иргэí гàргàхààñ гàдíà
àлбàí тушààлûí àíгилàл, зэрэглэл өөрчлөгдөх, íэг àлбàíààñ íөгөөд шилжиí
тîмилîгдîх, эрхлэх àñуудàл íь өөрчлөгдөх зэрэг шàлтгààíààр мөí гàргàдàг
бàйíà. ÀÒÃ-т 2015-2016 îíд Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэг
ирүүлñэí шàлтгààíûг дîîр хàрьцуулж хàрууллàà.
Хүñíэгт 1. Óрьдчилñàí мэдүүлэг гàргàж буй шàлтгààí
Мэдүүлгийг хянуулахаар ирүүлсэн шалтгаан
Нийтийí àлбàíд шиíээр тîмилîгдñîí

2015 он

2016 он

850

1895

Àлбàí тушààлûí àíгилàл, зэрэглэл дэвшñэí

2006

4050

Àлбàí тушààлûí àíгилàл, зэрэглэл буурñàí

26

103

2575

3758

Зөрчлийг àрилгàж дàхиí тîмилîгдîхîîр íэр дэвшñэí

236

34

Эрхлэх àñуудлûí чиг үүрэг өөрчлөгдñөí

956

1134

Буñàд

1044

866

Д¯Н

7893

11840

Шилжиí тîмилîгдñîí

ÀÒÃ 2015 îíд 7893 урьдчилñàí мэдүүлэг хүлээí àвч бàйñàí бîл 2016 îíд 11840
бîлж 66 хувиàр өñжээ. Зөвхөí 2016 îíû бàйдлààр хувийí àшиг ñîíирхлûí
урьдчилñàí мэдүүлгийг хяíуулàхààр ирñэí шàлтгààí, íөхцөлийг àвч үзвэл
шиíээр тîмилîгдîж бàйгàà íь 1895, àлбàí тушààлûí àíгилàл зэрэглэл дэвшñэí
4050, буурñàí 103, шилжиí тîмилîгдñîí 3758, эрхлэх àñуудлûí чиг үүрэг
өөрчлөгдñөí 1134 тîхиîлдîл бàйíà.
Дээр дурдñàíчлàí мàíàй улñàд îдîîгîîр 39583 төрийí àлбàí хààгч хувийí
àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэг гàргàдгààñ 7515 буюу 18 îрчим хувь íь
улñ төрийí àлбàí тушààлтàí бàйдàг. Хүñíэгт 1-ээñ хàрàхàд зөвхөí 2016 îíд
гэхэд хувийí àшиг ñîíирхлûí бîлîí хөрөíгө îрлîгûí мэдүүлэг хяíуулдàг íийт
төрийí àлбàí тушààлтíуудûí бàрàг 30 îрчим хувьд өөрчлөлт îрñîí бàйгàà
юм. Эíэ íь хэдийгээр ñîíгуулийí жилтэй дàвхцàж бàйñàí ч ñîíгуулийí үр
дүíгээр өөрчлөгдөх бîлîмжтîй àлбàí тушààлтíуудûí тîîíîîñ 2 дàхиí илүү
бàйíà. 2008 îíд Òөрийí àлбàíû тухàй хуульд өөрчлөлт îрж төрийí àлбûг улñ
төрийí íàмûí хàрьяàлàлгүй бîлгîñîí бîлîвч бîдит бàйдàл дээр төрийí àлбà
улñ төрийí хувьд хàрààт бàйдàлтàй хэвээр бàйгààг эдгээр тîî бàримт хàруулж
бàйíà.
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ХÎЁÐ. ХÓВÈÉН ÀШÈÃ СÎНÈÐХЛЫН ÓÐЬДЧÈЛСÀН ÌЭД¯¯ЛÃÈÉÃ ХЯНÀН
ШÀЛÃÀХ ¯ÉЛ ЯВЦ
Хуулийí зîхицуулàлт бîлîí ÀÒÃ-ûí дàргûí 2013 îíû 5 дугààр ñàрûí 22íû өдрийí À/58 тîîт тушààлààр бàтлàгдñàí “Хяíàлт шàлгàлтûí журàм”-ûí
4 дүгээр зүйлд зààñíû дàгуу хяíàх, шàлгàх àжиллàгààг Хяíàлт шàлгàлт, дүí
шиíжилгээíий хэлтñийí Хяíàлт шàлгàлтûí àлбà дàрààх бàйдлààр гүйцэтгэдэг.
¯үíд:
-

Èрүүлñэí урьдчилñàí мэдүүлгийг Хяíàлт шàлгàлтûí àлбàíû àжилтàí
хүлээí àвч, эхлээд бàримт бичгийí бүрдлийг хàíгàх àжил хийíэ.

-

Бàримт бичгийí бүрдлийг шàлгàñíû дàрàà хүлээí àвñàí àжилтàí íэр
дэвшñэí этгээд тухàйí àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд àшиг ñîíирхлûí зөрчил
үүñэх эñэх тàлààр үíдэñлэл бүхий дүгíэлт, ñàíàл туñгàñàí тàíилцуулгà
бичиж, àхлàх àжилтàí, àлбà, хэлтñийí дàргààр шийдвэрлүүлñíий дàрàà
тîмилîх эрх бүхий бàйгууллàгà, àлбàí тушààлтàíд хàриу хүргүүлíэ.

-

Óрьдчилñàí мэдүүлгийг хяíàí шàлгàх явцàд ирүүлñэí этгээдээñ тîдруулгà,
тàйлбàр àвàх бîлîмжтîй.

-

Óрьдчилñàí мэдүүлгийí хяíàлт шàлгàлтûí àжлûí хүрээíд бүртгэл,
хяíàлтûí бàйгууллàгуудààñ мөí мэдээлэл, лàвлàгàà гàргуулàí àвдàг.

2016 îíû жилийí эцñийí бàйдлààр ÀÒÃ 11988 этгээдийí хувийí àшиг ñîíирхлûí
урьдчилñàí мэдүүлэг хүлээí àвñíààñ 11504 буюу 96 хувийг хяíàí шийдвэрлэñэí
бàйíà. Хяíàí шàлгàñàí мэдүүлгээñ àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэж бîлîхуйц
íөхцөл бàйдлûг тîгтîîж, àíхààруулñàí íийт 790, хууль журàмд зààñàí
шààрдлàгà хàíгààгүй гэñэí үíдэñлэлээр 740 мэдүүлгийг буцààí хүргүүлжээ.
Ìөí урьдчилñàí мэдүүлгийг хяíуулàхгүйгээр хууль зөрчиí тîмилñîí 132
тушààл, шийдвэрийг хүчиíгүй бîлгîж, 39 íэр дэвшигчийг тухàйí àлбàí
үүргийг хэрэгжүүлэхэд илт àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдàл бий
бîлñîí тàлààрх дүгíэлтийг хîлбîгдîх бàйгууллàгуудàд хүргүүлñэí бàйíà.
Хүñíэгт 2. 2013-2016 îíû бàйдлààрх урьдчилñàí мэдүүлгийг хяíààд ÀÒÃ-ûí
гàргàñàí шийдвэрийí тîîí үзүүлэлт
Үзүүлэлт
Хяíàж хàриу хүргүүлñэí мэдүүлгийí тîî
Àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд àшиг ñîíирхлûí
зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдàл тîгтîîгдîîгүй
Àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд илт àшиг ñîíирхлûí
зөрчил үүññэí тàлààр дүгíэлт гàргàж хүргүүлñэí
Àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд àшиг ñîíирхлûí
зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдлûг тîгтîîж,
àíхààруулñàí
Óрьдчилñàí мэдүүлгийг хяíуулàхгүйгээр
тîмилñîí хууль буñ шийдвэрийг хүчиíгүй бîлгîж
шийдвэрлэñэí

2013 он

2014 он

2015 он

10.338

12.940

8.119

6806

8977

7529

52

162

38

3160

3344

442

320

457

110
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ÃÓÐÀВ. ХÓВÈÉН ÀШÈÃ СÎНÈÐХЛЫН ÓÐЬДЧÈЛСÀН ÌЭД¯¯ЛÃÈÉÃ ХЯНÀН
ШÀЛÃÀСÀН ¯Ð Д¯Н
Хяíàлт шàлгàлтûí àлбà урьдчилñàí мэдүүлгийг хяíàí үзээд дàрààх шийдвэрийí
àль íэгийг гàргàдàг. ¯үíд:
-

Òухàйí àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх íөхцөл
бàйдàл тîгтîîгдîîгүй бîл тîмилîх эрх бүхий этгээдэд эíэ тухàй хàриуг
àлбàí бичгээр хүргүүлíэ.

-

Òухàйí àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд илт àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх íөхцөл
бàйдàл тîгтîîгдîîгүй бîлîвч өөрийí хàмààрàл бүхий бîлîí íэгдмэл
ñîíирхîлтîй этгээдтэй хîлбîгдîх àливàà үйл àжиллàгààíд îрîлцîх зэрэг
тîдîрхîй тîхиîлдîлд àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх мàгàдлàл тîгтîîгдвîл
тîмилîх эрх бүхий àлбàí тушààлтàíд эíэ тàлààр зààвàл мэдэгдэж,
àíхààруулíà.

-

Òухàйí àлбàí үүргийг гүйцэтгэхэд илт àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх íөхцөл
бàйдàл тîгтîîгдвîл тîмилîх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэж, тîмилîхîîñ
тàтгàлзàхûг àíхààруулàх бà хэрэгжилтэд хяíàлт тàвиíà. Нэр дэвшñэí этгээд
хувийí àшиг ñîíирхлîî худàл мэдүүлñэí íь тîгтîîгдвîл “àшиг ñîíирхлûí
зөрчилтэй íөхцөл бàйдàл”-д тîîцíî.

Хүñíэгт 3. 2015-2016 îíуудàд хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлгийг
хяíàí үзэж, хàриу хүргүүлñэí бàйдàл
Хянан үзэж хариу хүргүүлсэн байдал
Àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñээгүй
Àжлûí бàйрíû тîдîрхîйлîлт бîлîí хуульд зààñàí
шààрдлàгà хàíгààгүй
Àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдàл бий
бîлñíûг àíхààруулñàí
Àíгилàл, зэрэглэл хàмààрàхгүй
Àшиг ñîíирхлûí зөрчилтэй íөхцөл бàйдлûг тîгтîîж
àíхààруулñàí
Àшиг ñîíирхлûí илт зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдàл
тîгтîîгдñîí
Буñàд /мàтериàл дутуу, хуулийí үйлчлэлд хàмààрàхгүй
гэх мэт/

2015 он

2016 он

6683

10235

177

254

150

254

273

95

116

164

38

42

455

652

Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлгийг хяíàж үзээд ÀÒÃ ийíхүү
дүгíэлт гàргàх бîлîвч тухàйí àлбàí тушààлтíûг тîмилîх эрх íь эíэ
бàйгууллàгàд бàйхгүй. ÀÒÃ-ûí зүгээñ илт àшиг ñîíирхлûí зөрчилтэй бàйíà
гэñэí дүгíэлт гàргàñàí тîхиîлдîлд түүíийг тîмилîхîîñ тàтгàлзàх үүрэг íь
зөвхөí тîмилîх эрх бүхий этгээдэд хуулиàр íîгдñîí бàйдàг. Өөрөөр хэлбэл,
íийтийí àлбàíд хэíийг тîмилîх, тîмилñíû дàрàà àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэх
эñэх, хэрэгжүүлэх àлбàí үүрэг íь тухàйí этгээдийí хувийí àшиг ñîíирхîлтîй
хàршлàх эñэх тàлààр тîмилîх бàйгууллàгà, àлбàí тушààлтàí íь ÀÒÃ-ûг зөвхөí
“ñîíñîх” үүрэг хүлээж бàйíà. ¯үíээñ үүдэлтэй ÀÒÃ “тухàйí àлбàí тушààлтíûг
тîмилîх íь илт àшиг ñîíирхлûí зөрчил үүñэж бàйíà” гэñэí дүгíэлт гàргàñààр
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бàйтàл түүíийг тîмилîх шийдвэр гàргàх тîхиîлдîл ч гàрч бàйíà. Эíэ íь гîл
төлөв ÀÒÃ-ûí хяíàлт шàлгàлтûí явцàд илэрч бàйгàà бөгөөд эíэ тàлààр эргэж
хяíàдàг, мэдээлдэг тîгтîлцîî ñул, эíэ àñуудàлтàй хîлбîîтîй Òөрийí àлбàíû
зөвлөлийí чиг үүрэг тîдîрхîйгүй бàйхûí зэрэгцээ ÀÒÃ бîлîí Òөрийí àлбàíû
зөвлөл хîîрîíдûí àжлûí уялдàà тààруу бàйгàà íь àñуудлûг урхàгшуулж
бàйíà.

ДӨÐӨВ. ХÓВÈÉН ÀШÈÃ СÎНÈÐХЛЫН ЗӨÐЧÈЛ, Ò¯¯НÈÉ ХЭЛБЭÐ¯¯Д
Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэгтэй хîлбîîтîй хуулийí
хэрэгжилтийí явцàд гàрдàг түгээмэл зөрчлүүд íь хувийí àшиг ñîíирхлûí
урьдчилñàí мэдүүлэг гàргуулж, хîлбîгдîх бàйгууллàгààр хяíуулàхгүйгээр
íийтийí àлбàí тушààлтíûг тîмилîх, худàл мэдүүлэх, бүрэí гүйцэд мэдүүлэхгүй
бàйх, íэр дэвшигчийí хàмààрàл бүхий этгээд íь өөрийíх íь эрхлэх àñуудлûí
хүрээíд шууд хàмààрàлтàй àжил үйлчилгээ эрхлэх зэрэг зөрчлүүд ихэвчлэí
илэрдэг бàйíà.
Òухàйлбàл,
-

Òөрийí өмчит кîмпàíийí худàлдàí àвàлт, хàíгàí íийлүүлэлт хàриуцñàí
зàхирлààр тîмилîгдîх иргэíий хувьд өөрийí үүñгэí бàйгуулñàí үйл
àжиллàгààíû чиглэл íэгтэй àж àхуйí íэгжүүдийг мэдүүлээгүй;

-

Сîёл урлàгийí гàзрûí дàргûí үүрэг гүйцэтгэгчид íэр дэвшигч íь үүñгэí
бàйгуулñàí àж àхуйí íэгжээ мэдүүлээгүйгээñ гàдíà уг кîмпàíи íь ñîёл
урлàгийí àргà хэмжээ зîхиîí бàйгуулàх, ñуртàлчлàх, урàí бүтээлийí
зуучийí үйл àжиллàгàà явуулдàг;

-

Óул уурхàй, хүíд үйлдвэрийí яàмíû Ãеîлîгийí бîдлîгûí гàзрûí дàргûí
àлбàí тушààлд тîмилîгдîхîîр íэр дэвшигчтэй хàмààрàл бүхий этгээд íь
àшигт мàлтмàл îлбîрлîх чиглэлээр үйл àжиллàгàà явуулдàг кîмпàíийí
үүñгэí бàйгуулàгч, гүйцэтгэх зàхирлààр àжиллàдàг;

-

Ãэр бүлийí гишүүí íь гàзàр тàриàлàí, өвñ хàдлàí, фермерийí àж àхуйí
чиглэлээр үйл àжиллàгàà явуулдàг иргэí Ãàзàр тàриàлàíгийí бîдлîгûí
хэрэгжилтийг зîхицуулàх гàзрûí дàргûí àлбàí тушààлд ñîíгîгдîх зэрэг
зөрчлүүд гàрч бàйжээ.

ÌÎНÈÒÎÐÈНÃÈÉН Д¯ÃНЭЛÒ, СÀНÀЛ ЗӨВЛӨÌЖ
1.

Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлгийг хяíààд ÀÒÃ “илт àшиг
ñîíирхлûí зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдàл тîгтîîгдñîí”, “àшиг ñîíирхлûí
зөрчил үүñэх íөхцөл бàйдàл бий бîлñíûг àíхààруулñàí” îлîí тîхиîлдîлд
туñ дүгíэлт, ñàíàлûг àвàхгүйгээр эрх бүхий бàйгууллàгà, àлбàí тушààлтàí
тîмилдîг прàктик бàйñààр бàйíà. Эíэ íь хууль хîîрîíдûí уялдàà
хîлбîî бàйхгүй, Òөрийí àлбàíû тухàй хуульд эíэ зîхицуулàлт îрхигдñîí
бàйгààтàй хîлбîîтîй бàйíà гэж үзлээ. Нийтийí àлбàíд шиíээр, àíх удàà
тîмилîгдîí îрîх этгээдийí гàргàж ирүүлдэг хувийí àшиг ñîíирхлûí
урьдчилñàí мэдүүлэгтэй хîлбîîтîй àñуудлààр Òөрийí àлбàíû зөвлөлийí
чиг үүрэг тîдîрхîй буñ, ÀÒÃ-ûí гàргàж буй дүгíэлтийí зààвàл биелэгдэх
эрх зүйí àч хîлбîгдîл ñул, тухàйí àлбàí тушààлтíûг тîмилîх эрх бүхий
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этгээд эíэ тàлààр ямàр эрх үүрэгтэй бàйх зîхицуулàлтûг тîдîрхîй
бîлгîх хэрэгтэй бàйíà. Òүүíчлэí, хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí
мэдүүлэгтэй хîлбîîтîй ÀÒÃ-ûí гàргàж бàйгàà дүгíэлтийí эрх зүйí үр
íөлөөг íэмэгдүүлэх шààрдлàгàтàй бàйíà.
2.

Хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлэг гàргàдàг íийт àлбàí
хààгчийí 7515 буюу 18 îрчим хувь íь улñ төрийí àлбàí тушààлтàí бàйдàг.
Ãэтэл 2016 îíд буюу ñîíгуулийí жил хувийí àшиг ñîíирхлûí бîлîí
хөрөíгө îрлîгûí мэдүүлэг хяíуулдàг íийт төрийí àлбàí тушààлтíуудûí
бàрàг 30 îрчим хувьд өөрчлөлт îрñîí бàйгàà юм. Эíэ дүí íь ñîíгуулийí
үр дүíгээр өөрчлөгдөх бîлîмжтîй àлбàí тушààлтíуудûí тîîíîîñ 2 дàхиí
илүү бàйíà. 2008 îíд Òөрийí àлбàíû тухàй хуульд өөрчлөлт îрж төрийí
àлбûг улñ төрийí íàмûí хàрьяàлàлгүй бîлгîñîí бîлîвч бîдит бàйдàл
дээр төрийí àлбà улñ төрийí хувьд хàрààт бàйдàлтàй хэвээр бàйгààг
эдгээр тîî бàримт хàруулж бàйíà.

3.

Нийтийí àлбàíд íийтийí бîлîí хувийí àшиг ñîíирхлûг зîхицуулàх тухàй
хууль хэрэгжиж эхлээд дөíгөж 5 жил îрчим бîлж бàйгàà хэдий ч íийтийí
àлбàíд íийтийí бîлîí хувийí àшиг ñîíирхлûг зîхицуулж, төрийí àлбàíд
îлîí íийтийí итгэл íэмэгдэхэд тîдîрхîй хэмжээгээр ñàйí íөлөө үзүүлж
бàйгààг бàñ тэмдэглэх íь зүйтэй. Ãэñэí хэдий ч хувийí àшиг ñîíирхлûí
урьдчилñàí мэдүүлэг гàргàх, түүíийг хяíàí шийдвэрлэх, хувийí àшиг
ñîíирхлûí урьдчилñàí мэдүүлгийí эцñийí үр íөлөөг íэмэгдүүлэхэд
чиглэñэí хуулийí зîхицуулàлт зàрим тàлààр дутмàг, бàйгàà зîхицуулàлтûí
хэрэгжилт тààруу бàйíà. Òухàйлбàл, хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí
мэдүүлгийí үйл явцтàй хîлбîîтîй мэдээллийí ил тîд, íээлттэй бàйдàл,
хувийí íууцтàй хэрхэí хîлбîгдîх, түүíийг хэрхэí зîхицуулàх, эíэ тàлààр
иргэд, бàйгууллàгà хэрхэí мэдээлэл àвàх зэрэг тîгтîлцîîг бий бîлгîх
хэрэгтэй бàйíà.

4.

Ìîíитîриíгийí дүíгээñ хàрàхàд хувийí àшиг ñîíирхлûí урьдчилñàí
мэдүүлэгтэй хîлбîîтîй хуулийí хэрэгжилтийí явцàд гàрдàг түгээмэл
зөрчлүүд íь урьдчилñàí мэдүүлэг гàргуулж, хîлбîгдîх бàйгууллàгààр
хяíуулàхгүйгээр íийтийí àлбàí тушààлтíûг тîмилîх, илт àшиг ñîíирхлûí
зөрчилтэй гэñэí дүгíэлт гàргàñààр бàйтàл тîмилдîг, эñвэл худàл мэдүүлэх,
бүрэí гүйцэд мэдүүлэхгүй бàйх, íэр дэвшигчийí хàмààрàл бүхий этгээд íь
өөрийíх íь эрхлэх àñуудлûí хүрээíд шууд хàмààрàлтàй àжил үйлчилгээ
эрхлэх зэрэг зөрчлүүд бàйíà.
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