


Монгол Улсын иргэн бүрийн эрх ашгийг

хэрэглэгчийнх нь хувьд хамгаалахад

шаардлагатай эрх зүйн орчин, зах зээлд

бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэгчийн

нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх,

иргэдийн ухаалаг хэрэглээг төлөвшүүлэхэд

сургалтын зорилго оршино.



 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудын үндэсний хэмжээний том тогтолцоо Монгол Улсад байдаг.
Ийм тогтолцоо Монголд төдийгүй дэлхийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг
хамгаалах хөдөлгөөн байдаг. Энэ хөдөлгөөний төв нь ОУ-ын хэрэглэгчийн
эрх ашгийг хамгаалах төв нэртэйгээр Их Британийн Лондон хотод
төвлөрч үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тус байгууллага нь дэлхийн 110 гаруй
орны 150 орчим байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн том фронт юм.

 Салбар нь бүх тивүүдэд хэрэглэгчийн товчоо нэртэйгээр ажилладаг.
Тухайлбал Азийн хэрэглэгчдийн товчоо нь Малайз улсын нийслэл Куала
Лампур хотод төвлөрдөг.

 1992 онд батлагдсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний тунхаг”-т
Монгол Улс нэгдсэн байдгийн хувьд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн
бус байгууллагын чиг үүргийг бид хэрэгжүүлж ажилладаг. Хэрэглэгчийн
эрхийг хамгаалах чиг үүрэг дотор хамгийн гол нь хэрэглэгч хохирсон хойно
нь эрхийг хамгаалахаасаа илүү хэрэглэгч бүр хохирохгүй байхад чиглэсэн
соѐн гэгээрүүлэх үйл хэргийг олон нийтэд түгээх явдал байдаг.

 Соѐн гэгээрүүлнэ гэдэгт хэрэглэгчийг ухаалаг оновчтой сонголт хийхэд
суралцуулах, нөгөөтэйгүүр дэлхий дахин глобалчлагдаж байгаа ертөнцөд
дэлхий дахины хэрэглээний соѐлоос суралцуулах, үндэсний онцлог бүхий
соѐлыг хэвшүүлэх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Мөн дээр нь
хэрэглэгчийн эрхийн төлөө ажилладаг төрийн болон ТББ-уудад ажилладаг
хүмүүсийг хэрэглэгчийн эрхийн менежментээр бэлтгэх тухай асуудал манай
улсад хоцрогдож ирсэн. Монголд хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах
нийгэмлэг 1990 онд байгуулагдсанаар өдгөө 25 жилийн нүүрийг үзэж байна.
Харин “Хэрэглэгчийн менежментийн академи” байгуулагдаад 5 дахь
жилтэйгээ золгож байна.



 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдэлсэнээр:

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний бүх байгууллагууд

хэрэглэгчдэд хандсан менежментийн чиг хандлагыг

тэргүүлэх чиглэлээ болгохын зэрэгцээ хэрэглэгчдэд

хүргэх бараа, ажил, үйлчилгээ нэг бүр стандартын

шаардлагыг бүрэн хангасан байх, нийгмийн

үйлчилгээний бүх салбарын байгууллагаас хэрэглэгчдэд

үзүүлэх үйлчилгээний эцсийн үр дүн нь хэрэглэгчийн

сэтгэл ханамжийн түвшингээр тодорхойлогддог байх,

төр, иргэний нийгмийн байгууллага, хэрэглэгчдийн

хамтын ажиллагааг дэмжиж, тэдний оролцоог хангах

боломжийг бүрдүүлэх юм.



 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон

хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа

нь нэг талаас үндэсний хэмжээнд хяналт тавих

тогтолцоо бүрдээгүй, тухайн чиг үүргийг

хэрэгжүүлж байгаа төрийн болон төрийн бус

байгууллагын хүний нөөц, санхүүгийн боломж

хязгаарлагдмал байгаатай холбоотой. Нөгөө талаас

иргэдийн худалдан авах чадвар муу, хэрэглэгчийн

хувьд боловсрол, зохистой хэрэглээний талаарх

мэдлэг, мэдээлэл хангалтгүй байгаагаас эрх ашиг

нь зөрчигдөх, улмаар хохирох явдал буурахгүй

байна.



Хэрэглэгчийн эрх ашиг зөрчигдөх 

асуудлыг бууруулахад:
 Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт хэрэглэгчээ

дээдэлж шударгаар өрсөлдөх;

/Жишээ ярина/

 Хэрэглэгч өөрийгөө болон гэр бүлээ болзошгүй эрсдэлээс
хамгаалах боломж бүхий мэдлэг, мэдээлэлтэй байх;

/Жишээ ярина/

 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэд, 
төрийн бус байгууллага, олон нийтийн оролцоог тэгш
хангах;

/Жишээ ярина/

 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа нь оновчтой, 
үр ашигтай ил тод байх.

/Жишээ ярина/









4.Эрдэм шинжилгээ, технологийн үйл ажиллагааны хүрээнд











 Зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа, ажил,

үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тоо,

хэмжээ, чанар, хугацаа, зориулалтын зохих

шаардлагыг хангасан байх;

 Хэрэглэгч нь бараа, ажил, үйлчилгээний талаар

үнэн зөв мэдээлэл олж авах, хэрэглээний соѐл

эзэмших боломжоор хангагдсан байх;

 Хэрэглэгчийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, эд

хөрөнгийн бус ашиг сонирхол, хүрээлэн байгаа

орчинд учирсан гэм хорыг арилгах, зөрчигдсөн

эрхийг сэргээх, хохирлыг нөхөн төлөх.

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад

баримтлах зарчмууд:



Анхаарал хандуулсан

та бүхэнд баярлалаа


