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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ
ХАМГААЛАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮҮСЭЛ
ХӨГЖИЛ
ХЭРЭГЛЭГЧ ГЭЖ ХЭН
БЭ?
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ
(МОНГОЛ УЛСЫН
ХУУЛИАС)
ЭНЭ САРЫН ДУГААРЫН
ХҮРЭЭНД БИДНИЙ
ХИЙСЭН АЖИЛ
ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ӨМНӨТГӨЛ
Эрхэм хэрэглэгч, бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгжүүд та
бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ дугаарын хүрээнд
хэрэглэгчийн эрхийн талаар мэдээлэл бэлдсэн бөгөөд мөн өнгөрсөн
сарын ажлын тайлангаа та бүхэнд хүргэхээр зорилоо.
Та бүхэн таалан соёрхоно уу!

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

Америк, Европын улс орнуудад
үйлдвэрлэл, худалдаа арилжаа эрчимтэй хөгжиж,
хөрөнгөтнүүд ашиг хонжоо олохын төлөө хэт
хөөцөлдөж хэрэглэгч, худалдан авагчдын эрх
ашгийг хохироох явдал түгээмэл гарах болсон 19
дүгээр зууны дунд үеэс хэрэглэгчийн эрхийг
хамгаалах асуудал яригдаж эхэлсэн байдаг.

Тухайлбал, хүнсний бүтээгдэхүүнийг
хуурамчаар үйлдвэрлэхээс урьдчилан сэргийлэх,
жин, хэмжүүрийн хэрэгслийг баталгаажуулах хууль
тогтоомжууд олон оронд тэр үеэс батлагдаж
мөрдөгдөх болсон юм.

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах
байгууллага анх 1891 онд АНУ-д, 1953 онд
Нидерланд, 1957 онд Белги улсад байгуулагдсан
байдаг. Одоо хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах олон
улсын сүлжээнд 160 гаруй улсын 220 гаруй
байгууллага нэгдэн ороод байна.
Хэрэглэгчийн эрх нь хүний эрхийн
хамгийн өргөн хүрээг хамардаг эрхийн төрөл бөгөөд
хүн болж төрсөн хэн бүхэнд хамаатай, заяагдмал
эрхийн төрөл юм. Ийм учраас хэрэглэгчийн эрхийг
хамгаалах явдал бол төр засгийн байгууллагын
анхдагч үүрэг болохыг 1993 онд болсон Дэлхийн
хүний эрхийн бага хурлаар баталсан Венийн
тунхаглалд тодорхойлсон байдаг.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ
1962 онд АНУ-ын ерөнхийлөгч Джон
Кеннеди конгресст үг хэлж ард түмэндээ хандаж
гаргасан илгээлтдээ хэрэглэгчийн үндсэн эрхүүдийг анх
удаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, эмх цэгцтэй
тодорхойлсон байна. Үүнд:

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблей
1985 онд
“Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад баримтлах үндсэн
зарчим”-уудыг баталж Кеннедигийн томъёолсон дээрхи
эрхүүдээс гадна дор дурдсан 4 эрхийг нэмж хэрэглэгчийн
үндсэн 8 эрхийг тунхагласан байна.

• Хүний амь, нас, эрүүл мэндэд аюултай бараа
худалдан авахаас хамгаалагдах эрх буюу аюулгүй
байдлаар хангагдах эрх.
• Хэрэглэгчдийг хууран мэхэлсэн, төөрөгдүүлсэн,
мэдээлэл, зар сурталчилгаа, хаяг хийх нөхцөл
бололцооноос хамгаалагдах эрх буюу бодит
мэдээлэл авах эрх.
• Аль болох өрсөлдөх үнэ бүхий олон нэрийн бараа,
бүтээгдэхүүнээр хангагдах эрх буюу сонголт хийх
эрх.
• Төрийн бодлогыг боловсруулах үед хэрэглэгчийн
ашиг сонирхолыг харгалзан үзэх, тэдний гомдлыг
шүүх шударгаар шийдвэрлэх явдлыг хангуулах эрх
буюу санал бодлоо илэрхийлэх эрх.

• Зайлшгүй хэрэгцээтэй эд юмс, үйлчилгээ болон шаардлага
хангахуйц хоол хүнс, хувцас хунар, орон байртай,
боловсролтой, ариун цэвэр, эрүүл мэндийн нөхцөл,
халамжаар хангагдсан байх эрх буюу үндсэн хэрэгцээгээ
хангуулах эрх.
• Шаардлага хангаагүй үйлчилгээ, чанаргүй бараа, буруу
ташаа мэдээллийн улмаас учирсан хохирлыг барагдуулах
үүднээс нөхөн төлбөр авах эрх буюу учирсан хохирлоо
нөхөн төлүүлэх эрх.
• Хэрэглэгчийн үндсэн эрх, үүрэг хариуцлагыг ухамсарлах,
энэ талаар үйл ажиллагаа явуулах, өөртөө бүрэн итгэлтэй,
мэдлэгтэйгээр бараа, үйлчилгээний сонголт хийхэд
шаардлагатай мэдээлэл, дадлага, чадварыг олж авах эрх
буюу хэрэглэгчийн боловсрол эзэмших эрх.
• Одоо болон ирээдүйн үеийнхэн аюул занал нүүрлээгүй,
сайн сайхан орчинд ажиллаж амьдрах эрх буюу аюулгүй
орчинд амьдрах эрх.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИАС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ

НҮБ-ААС ТУНХАГЛАСАН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
8 ЭРХ
•

Аюулгүй байдлаар хангагдах

•

Бодит мэдээлэл авах

•

Сонголт хийх боломжоор хангагдах

•

Санал бодлоо илэрхийлэх

•

Үндсэн хэрэгцээгээ хангуулах

•

Учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэх

•

Хэрэглэгчийн боловсрол эзэмших

•

Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах

•

Чанар, аюулгүй байдлыг хангасан бараа
хэрэглэх, ажил, үйлчилгээгээр хангуулах
хэрэглэгчийн эрх

•

Барааны
доголдлыг
арилгуулах,
хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрх

•

Барааны
талаар
хэрэглэгчийн эрх

•

Шүүхээр хамгаалуулах хэрэглэгчийн эрх

•

Хэрэглээний соёл эзэмших хэрэглэгчийн
эрх

мэдээлэл

авах

ХЭРЭГЛЭГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?

Хэрэглэгч гэдэг нь
бараа,
ажил,
үйлчилгээг
үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл
ажиллагааны зорилгоор бус,
зөвхөн хувийн болон гэр бүл,
ахуйн хэрэгцээгээ хангахад
зориулан захиалж, худалдан
авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл
хэрэглэж байгаа хувь хүнийг
хэлнэ.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИАС

Чанар, аюулгүй байдлыг хангасан бараа хэрэглэх, ажил
үйлчилгээгээр хангуулах хэрэглэгчийн эрх
 Хэрэглэгч эрх бүхий байгууллагаас баталсан стандарт, техникийн нөхцөл,
барилгын болон эрүүл ахуй, ариун цэврийн норм, фармакопей, жор, түүнчлэн
хууль тогтоомж, гэрээгээр тодорхойлсон зохих чанар, тоо хэмжээ, аюулгүйн
шаардлагыг хангасан бараа хэрэглэх, ажил, үйлчилгээгээр хангуулах эрхтэй.
 Хэрэглэгч баталгаат болон эдэлгээний хугацааны дотор барааны чанар,
аюулгүй байдлаар хангагдах эрхтэй.
 Хэрэв үйлдвэрлэгч удаан хугацаанд хэрэглэх бараанд баталгаат хугацаа
тогтоогоогүй бол барааг худалдан авагчид шилжүүлсэн өдрөөс эхлэн хэрэглэгч
хуульд өөрөөр заагаагүй бол 6 сарын хугацаанд барааны чанар, аюулгүй
байдлын баталгаа авах эрхтэй.
 Бараа, ажил, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс
хэрэглэгчийн амь насанд аюул, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа
орчинд гэм хор учруулсны төлбөрийг Иргэний хуулийн арван найм, тавин
хоёрдугаар бүлэгт заасны дагуу буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх эрхтэй.
 Хэрэглэгч чанаргүй бараа, ажил, үйлчилгээний улмаас зөрчигдсөн эрхээ
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус
байгууллагаар дамжуулан хамгаалуулах эрхтэй.
 Хэрэглэгч холбогдох баримт бичгийн дугаар, лизенц олгосон байгууллагын
тухай мэдээлэл, үйлдвэрлэгчээс барааны талаар холбогдох хяналтын
байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл, чанар, аюулгүйн баталгаажилтын
дүгнэлтийг шаардан үзэх эрхтэй.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИАС
Барааны доголдлыг арилгуулах, хохирлоо нөхөн төлүүлэх
эрх








барааны доголдлыг үнэ төлбөргүй арилгуулах буюу уг доголдлыг
хэрэглэгч өөрөөсөө болон гуравдагч этгээдээр арилгуулахад
гаргасан зардлыг нөхөн төлүүлэх;
барааны үнийг доголдлын хэмжээтэй дүйцүүлэн бууруулах;
гэрээнд заасан тоо, хэмжээнээс дутуу барааг хүлээн авахаас
татгалзах, эсхүл үнийг тооцож авах;
доголдолтой барааны оронд тухайн төрлийн доголдолгүй
бараагаар солих, эсхүл барааг буцаан өгч, үнийг тооцож авах;
худалдагч нь барааны согог гэмтэл, иж бүрдлийн талаар
урьдчилан мэдэгдээгүй тохиолдолд уг барааг хэрэглэгчийн
шаардлагаар нэн даруй, ийм боломжгүй бол хэрэглэгчтэй
тохиролцсон хугацаанд, эсхүл тухайн барааг буцаан эхний
ээлжинд солих буюу иж бүрдүүлж өгөх. Хэрэв ийм боломжгүй
болон хэрэглэгч шаардсан бол барааны үнэ, хөлсийг бүрнээр,
эсхүл зөрүүг буцааж олгох;
баталгаат хугацааны дотор хэрэглэгчийн буруу биш шалтгаанаар
тухайн бараа хэрэгцээ хангахгүй, нуугдмал согог гэмтэлтэй нь
илэрвэл худалдагч түүнийг солих, эсхүл хэрэглэгчтэй
тохиролцсон хугацаанд үнэ төлбөргүй засварлах. Хэрэв ийм
боломжгүй болон хэрэглэгч шаардсан бол барааны үнэ хөлсийг
бүрнээр, эсхүл зөрүүг буцааж олгох.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИАС

Барааны талаар мэдээлэл авах хэрэглэгчийн эрх
•

Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, барааны болон бусад
таних тэмдэг, таницын код

•

Барааны зориулалт, хэрэглээний шинж чанар

•

Барааны орц, найрлага, хадгалах, хэрэглэх арга

•

Бараан нэр төрөл, үнэ

•

Барааны хэмжээ, хэмжих нэгж

•

Барааны баталгаат болон эдэлгээний хугацаа

•

Барааг зөв хэрэглэх тухай заавар

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИАС

Шүүхээр хамгаалуулах хэрэглэгчийн эрх
 Үйлдвэрлэгч,
худалдагч,
гүйцэтгэгчийн
буруугаас хэрэглэгчид учирсан гэм хорыг
арилгах, хохирлыг нөхөн төлөх талаар гаргасан
хэрэглэгчийн
шаардлагыг
үйлдвэрлэгч,
худалдагч, гүйцэтгэгч биелүүлэхээс татгалзсан
тохиолдолд энэ талаар шүүхэд нэхэмжлэл
гаргах эрхтэй.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИАС

Хэрэглээний соёл эзэмших хэрэглэгчийн эрх
 Хэрэглэгч хэрэглээний соёл эзэмших, энэ талаар
сурах бололцоогоор хангагдах эрхтэй.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН
ЗӨВЛӨМЖ : ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Манай улсын дотоодын зах зээлд нийлүүлэгдэж буй
бараа бүтээгдэхүүний ихэнхи хэсгийг импортын бараа бүтээгдэхүүн
эзэлдэг ба тэр дундаа зөвхөн хүнсний бараа бүтээгдэхүүний бараг
дийлэнхийг нь импортоор хангаж байна. Олон улсад аливаа улс орон
хүнсний хэрэгцээнийхээ 30-аас дээш хувийг импортоор, түүний дотор
20 -иос дээш хувийг зөвхөн нэг л улсаас импортлодог бол тухайн улсыг
"хүнсний баталгаа нь алдагдсан, хүнсний хэт хараат байдалд орсон"
гэж үздэг байна.
Манай улс 1990-ээд оноос хойш хүнсний зарим нэрийн
бүтээгдэхүүний дийлэнхийг БНХАУ -аас импортолсоор байна. Хүнсний
гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох гурил, будаа, төмс, хүнсний ногоо,
жимс жимсгэнэ, давсныхаа дийлэнхийг импортоор авч байгаа нь
"хүнсний аюулгүй байдал" алдагдаж, ноцтой хэмжээнд хүрч
болзошгүйн илрэл юм.
Гэсэн хэдий ч импортын бараа бүтээгдэхүүнд тавих
хяналт сул, чанарын шаардлага хангаж буй эсэхийг тодорхойлох
техник тоног төхөрөөмж, лаборатори, олон улсын түвшинд нийцсэн
бараа бүтээгдэхүүнд тавигдах эрх зүйн зохицуулалт, стандартууд
дутмаг байна.

ХЭХГ-ын ахлах мэргэжилтэн
Б.Мөнхханд

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН
ЗӨВЛӨМЖ : ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Тийм ч учраас ШӨХТГ-аас хэрэглэгчид рүү чиглэсэн,
хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг
тодорхой хэмжээгээр зохион байгуулан ажиллаж байгаа юм. Ингээд
хэрэглэгчиддээ зориулж дараах зөвлөмж анхааруулгыг хүргүүлье.
Хэрэглэгч зах зээл дээр хууран мэхлэгдэхгүй байх,
хэрэглэгчийн эрхээ эдэлж чадахгүй байх, бараа бүтээгдэхүүнээ сонгох,
түүний чанар, стандартын талаар зайлшгүй мэдэх мэдлэг, мэдээллийн
талаар тодорхой хэмжээний ойлголтыг олж авч чадаж байвал зах зээл
дээр хууран мэхлэгдэхгүй байх бүрэн боломжтой.
Тухайлбал энэ хаана ямар улсад, хэзээ үйлдвэрлэсэн,
ямар тэжээллэг чанартай, энэ хоол хүнс надад болон манай гэр бүлд
хэрэгтэй эсэх, хаанаас ямар хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж
авбал зохих, түүнийг хэрхэн боловсруулан хадгалах, гарал үүсэл болон
хадгалах хугацаа, он, сар, өдөр нь тодорхой байна уу? гэх мэт хүн
бүрийн мэдвэл зохих хэрэглээний соёл, мэдлэг өнөөдөр зайлшгүй
хэрэгтэй болоод байна.
Хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан авсан хойноо
хууран мэхлэгдсэнээс, худалдаж авахаасаа өмнө хууран мэхлэгдэхүй
байх тэр боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай.

ХЭХГ-ын ахлах мэргэжилтэн
Б.Мөнхханд

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН
ЗӨВЛӨМЖ : ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулинд “хэрэглэгч
эрх бүхий байгууллагаас баталсан стандарт, техникийн нөхцөл, барилгын
болон эрүүл ахуй, ариун цэврийн норм, фармакопей, жор түүнчлэн хууль
тогтоомж, гэрээгээр тодорхойлсон зохих чанар, тоо хэмжээ, аюулгүйн
шаардлагыг хангасан бараа хэрэглэх, ажил үйлчилгээгээр хангуулах
эрхтэй” гэж заасан байдаг ч тэр бүр энэ эрх нь хангагдаж чадахгүй
байдаг. Иймд хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа дараах
зүйлсүүдийг анхаарч, заавал биелүүлэх шаардлагатай байна.
Үүнд:
• Худалдаж авах гэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ хугацаа нь дуусан
эсэхийг заавал шалгах,
• Гадаад шинж байдлыг нь нягтлах, хөгц мөөгөнцөр үүссэн,
булингартсан, хонхойж, товойсон эсэх зэрэг шинжүүдийг нь шалгах,
• Хэрэв тухайн бүтээгдэхүүний талаар нэмэлт мэдээлэл үзэх шаардлага
гарвал гарал үүслийн бичиг, мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлт
зөвшөөрлийн шаардах,
• Худалдан авалт хийсэн тухай баримтаа заавал шаардан авах, авсан
баримтаа ядаж 7 хоног хадгалах,

ХЭХГ-ын ахлах мэргэжилтэн
Б.Мөнхханд

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН
ЗӨВЛӨМЖ : ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Хаяг шошгод дараах мэдээллүүд багтсан байна.
Үүнд:
• Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр;
• Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг;
• Хэмжээ, тоо ширхэг, бүтээгдэхүүний цувралын дугаар;
• Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр;
• Хадгалах хугацаа, эсхүл хэрэглэж дуусах хугацаа;
• Хадгалах нөхцөл;
• Тэжээллэг чанар, орц, найрлага;
• Хэрэглэх арга;
• Гаж нөлөө, хориглох заалт
Эдгээр мэдээллүүдийг заавал анхаарч, худалдан авалт хийсэн
тохиолдолд Та хохирохгүй байх бүрэн боломжтой.

ХЭХГ-ын ахлах мэргэжилтэн
Б.Мөнхханд

ЭНЭ САРЫН ДУГААРЫН ХҮРЭЭНД
БИДНИЙ ХИЙСЭН АЖИЛ


ШӨХТГ-ЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГ ХАНДЛАГА-2017 ЗӨВЛӨЛДӨХ
УУЛЗАЛТ ТӨРИЙН ОРДОНД БОЛЛОО



АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨГӨӨР ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ БАЙГАА ТАЛААР
ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛЛАА.

ХЯНАЛТ,



ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАР ДАХЬ ӨРСӨЛДӨӨНИЙ
ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД УУЛЗЛАА.

ТАЛААР



ЯПОН УЛСЫН ШУДАРГА ХУДАЛДААНЫ ХОРООТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ
ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА



СЭТГҮҮЛИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ДУГААР ГАРЛАА



ОХУ-ЫН ХОЛБООНЫ МОНОПОЛИЙН ЭСРЭГ АЛБА ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН
САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА



СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БОДЛОГЫН

ШӨХТГ-ЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ХАРИУЦАН
АЖИЛЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын
даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 3-ний өдрийн А/19 дүгээр
тушаалаар тус газрын улсын байцаагчдын хяналт тавьж, хариуцан
ажиллах хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хуваарь батлагдсан
байна. Батлагдсан хуваарийн дагуу ШӨХТГ-ын улсын байцаагч нар
цаг үеийн мэдээлэл, шуурхай байдлыг хангах, зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөн туслах, агентлагийн
даргын зүгээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад өгсөн
зөвлөмжийн
хэрэгжилтийг
хангуулах
зэрэг
ажлуудыг
хэрэгжүүлэхээр болсон байна.

Одоогын байдлаар энэхүү чиг үүргийн хүрээнд ажилсанаар хэвлэл
мэдээллийн байгууллагууд зөрчил гаргаагүй болно.

“ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГ
ХАНДЛАГА-2017” ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ
ТӨРИЙН ОРДОНД БОЛОВ

Жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны өдөр Олон
Улсын Хэрэглэгчийн өдрийг
тэмдэглэн өнгөрүүлдэг
уламжлалтай билээ. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө
газраас Олон улсын Хэрэглэгчийн өдрийг тохиолдуулан
Монгол улсын шадар сайдын ивээл дор “Хэрэглэгчийн эрхийг
хамгаалах чиг хандлага-2017” зөвлөлдөх уулзалтыг 2017 оны
3 дугаар сарын 10-ны өдөр Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус
байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудын ажлын
уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор зөвлөлдөх уулзалтыг
Төрийн ордны “Б” танхимд зохион байгууллаа. Зөвлөлдөх
уулзалтад төрийн болон төрийн бус 62 байгууллагын
төлөөлөгчид оролцож амжилттай тэмдгэллээ.

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨГӨӨР ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ БАЙГАА ТАЛААР
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛАВ.
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө
газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг үндэслэн 2017
оны 2 дугаар сарын 1-7-ны өдрийн хооронд 9 банкны 18
салбар тооцооны төвүүдийг хяналт, шалгалтанд хамрууллаа.
1.Хаан банк - 509-р тооцооны төв / 100 айл/
2.Хас
банк
ИБМУТ
хажуу
тал
өргөтгөл
3.Голомт
банк
ИБМУТ
харъяа
салбар
4.Капитрон
банк
100
айл
тооцооны
төв
5.Капитал
банк
Ард
бизнес
төв
6.Улаанбаатар хотын банк - Чингэлтэй дүүргийн салбар
зэрэг 6 салбар тооцооны төвүүд харилцагч нарт үйлчлэх
ариун цэврийн өрөө байхгүй зөрчил илэрсэн.
2017 оны 2 дугаар сарын 14-ны өдөр хяналт,
шалгалтаар зөрчилтэй нь илэрсэн нэр бүхий 6 арилжааны
банкны салбар тооцооны төвүүдэд 7/11 тоот Улсын
байцаагчийн зөрчил арилгуулах хугацаатай албан
шаардлага хүргүүлсний дагуу тухайн салбар тооцооны
төвүүдээс зөрчил дутагдлыг арилган, дахин зөрчил дутагдал
гаргахгүй байх талаар албан бичгээр хариу мэдэгдсэн. Энэ
дашрамд зөрчлөө арилгаж хуулиа мөрдөж, хэрэглэгчдэд ая
тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлсэн арилжааны
банкуудад талархал илэрхийлье.

ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАР ДАХЬ ӨРСӨЛДӨӨНИЙ
БОДЛОГЫН ТАЛААР ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД
УУЛЗЛАА.

ШӨХТГ-аас төмөр замын салбар дахь зах зээлийн
өнөөгийн байдал, тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар
санал солилцож, цаашид өрсөлдөөний бодлогоор дамжуулж
салбарын хөгжлийг хурдасгах талаар уулзалт зохион
байгууллаа. Уулзалтад Зам тээврийн хөгжлийн яам, ШӨХТГ,
“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН, “Монголын төмөр зам” ТӨХК,
“Болд төмөр ерөө” ХХК-ний удирдлагууд, холбогдох албан
тушаалтнууд оролцлоо.
Тус уулзалтыг зохион байгуулсанаар төмөр
замын байгууллагууд цаашид хамтран ажиллаж цаг
тухайд нь тулгамдаж буй асуудлаа ярилцаж мэдээлэл
солилцсоноор зөрчил асуудлаас урьдчилан сэргиилэх юм.
Энэхүү уулзалтыг зохион байгуулсанд таатай байгаагаа
хэлсэн юм.

ЯПОН УЛСЫН ШУДАРГА ХУДАЛДААНЫ ХОРООТОЙ
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН
САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ.
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө
газрын дарга Б.Лхагва болон бусад албаны хүмүүс 2017
оны 03 дугаар сарын 13-18-ны өдрүүдэд Япон улсын
Шударга Худалдааны хороон дээр албан ёсны айлчлал
хийлээ. Айлчлалын үед буюу 2017 оны 03 сарын 15-ны
өдөр ШӨХТГ-ын дарга Б.Лхагва, Япон улсын Шударга
худалдааны хорооны дарга Казуюки Сүгимото нар хамтран
ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг
зурлаа.
Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар талууд
Монгол Улсын Өрсөлдөөний тухай хуулийг боловсронгуй
болгох, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, зах зээлд бий
болсон шударга бус өрсөлдөөнд Монгол, Япон улсын
компаниуд хохирсон тохиолдолд хууль эрх зүйн
зохицуулалт хийж хамтран ажиллах юм.
Мөн түүнчлэн сургалт, судалгааны ажил
хамтран зохион байгуулах, хүний нөөцийн чиглэлээр
боловсон хүчин солилцох, техник хамтын ажиллагааны
туслалцаа үзүүлэх зэргээр 2 өрсөлдөөний байгууллага
хамтран ажиллах болно.

ЯПОН УЛСЫН ШУДАРГА ХУДАЛДААНЫ
ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАН
ТУРШЛАГА СУДЛАН АЖИЛЛАВ
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, ЖАЙКА
олон улсын байгууллагын хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улс дахь
Шударга өрсөлдөөний орчныг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва болон
бусад холбогдох удирдлага, албан хаагчид 2017 оны 03 дугаар сарын
13-18-ны өдрүүдэд Япон улсын Шударга Худалдааны Хороон дээр
албан ёсны айлчлал хийж, тус хорооны үйл ажиллагаатай танилцан
туршлага судлалаа.
Туршлага судлах сургалт семинарын арга хэмжээ 4
өдөр үргэлжилсэн бөгөөд “Өрсөлдөөний байгууллагын хараат бус
байдал, шийдвэр гаргах механизм”, “Картелийн хэргийн
илрүүлэлтийг дэмжих өршөөлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлт” зэрэг
сэдвийн хүрээнд мэдээлэл солилцлоо.
Тухайн сургалтаар 70 гаруй жилийн түүхтэй Япон
улсын Шударга өрсөлдөөний тухай хуулийн хэрэгжүүлэлт, шинэчлэлт
өөрчлөлт, алдаа оноог ярилцан Монголын Өрсөлдөөний тухай хуульд
оруулах өөрчлөлтийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлснээрээ ач
холбогдолтой болсон юм.

Бид энэхүү сургалтаар сурсан зүйлээ өөрсдийн
байгууллагад нэвтрүүлж ажиллаж байна

СЭТГҮҮЛИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ДУГААР
ГАРЛАА
ШӨХТГ-аас төр, төрийн бус байгууллага, орон
нутаг, хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэд олон нийт, уншигч
бүхэнд зориулан өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны
тайлан, мэдээ мэдээлэл хүргэх, тогтоол шийдвэрийн
хэрэгжилт, шинээр батлагдсан дүрэм журам баримт бичгийг
сурталчлан таниулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх
үндсэн зорилго бүхий улирал тутмын “Шударга өрсөлдөөн,
хэрэглэгчийн төлөө“ сэтгүүлийн 2017 оны эхний дугаарыг
бэлтгэн гаргалаа.
Энэхүү дугаараас та агентлагийн 2016 оны IV
улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, хэрэгжүүлж буй
төслийн явц үр дүн, олон улсын хамтын ажиллагаа, гадаадын
ижил төстэй байгууллагуудын туршлага, зөвлөгөө зөвлөмж
зэрэг мэдээллүүдийг хүлээн авах болно.

Та энэхүү улирал тутмын сэтгүүлийг
‘’Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар’’ фэйсбүүк
хуудаснаас цахим хэлбэрээр үзэж болно.
2017-03-21 Үнэгүй тараагдана

ОХУ-ЫН ХОЛБООНЫ МОНОПОЛИЙН ЭСРЭГ АЛБА
ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ
ОХУ-ын Холбооны Монополийн эсрэг албаны дарга Игорь Юрьевич
Артемьевын урилгаар ШӨХТГ-ын дарга Б.Лхагва тэргүүтэй албаны хүмүүс 2017 оны 3
дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд Москва хотод айлчилаа.
Айлчлалын хүрээнд ОХУ-ын Холбооны Монополийн эсрэг албаны
дарга Игорь Юрьевич Артемьев зөвлөлийн гишүүдийнхээ хамт ШӨХТГ-ын дарга
Б.Лхагва тэргүүтэй төлөөлөгчдийг байгууллагадаа хүлээн авч 2 байгууллагын хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцож “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын
үсэг зурлаа. Хэлэлцүүлэг уулзалтад Австри, Беларус, Бразил, Хятад, Энэтхэг, Итали,
Япон, Монгол, Орос зэрэг орнуудын төлөөлөгчид оролцсноос гадна Эрдэм
шинжилгээний байгууллагууд судалгааны дүнгээ танилцуулсан юм.
И.Ю.Артемьев даргын зүгээс урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд
талархаж байгаагаа илэрхийлээд цаашид 2 байгууллагын хамтын ажиллагааны
хүрээнд үр дүнтэй олон ажлуудыг хийхэд бэлэн байгаагаа мэдэгдлээ

Энэхүү хэлэлцүүлэг уулзалтаар эм зүйн зах зээлд тулгарч байгаа
өрсөлдөөний асуудлуудыг цаашид хэрхэн үр дүнтэй байдлаар зохицуулах талаар
хэлэлцсэн багөөд уулзалтад оролцогчид энэхүү хэлэлцүүлэг нь цаг үе олж чухал
асуулыг хөндөж чадсан бөгөөд цаашид эмийн зах зээл дэх Өрсөлдөөний асуудлыг
оновчтой зөв шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Сургалтын хүрээнд оролцогчид ШӨХТГ-аас хэрэглэгчийн
эрхийг хамгаалах асуудлаар барьж буй бодлого, хэрэгжүүлж буй үйл
ажиллагаа болон хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад олон улсаас
баримталж буй бодлогын талаар Европын холбооны төслийн
зөвлөхүүдээс шинэ мэдээ мэдээллийг авч, санал бодлоо солилцсон юм.
Түүнчлэн орон нутаг дах Улсын байцаагч нарт ШӨХТГ-ын
дарга Б.Лхагва үүрэг чиглэл өгч, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017
оны ээлжит сонгуулиар хэрхэн хяналт тавьж ажиллах талаар СЕХ-ны
Мэдээлэл судалгаа арга зүйн хэлтсийн дарга Б.Оюумаа “Сонгуулийн
сурталчилгаа” сэдвээр мэдээлэл хийлээ. Ингэсэнээр сонгуулын хууль
бус сурталчилгаанаас сэргийлж чадах юм.

2017 оны 3 дугаар сарын 30-31-ны өдрүүдэд зохион
байгууллардсан бөгөөд тус сургалтанд 21 аймаг, нийслэл, 9
дүүргийн улсын байцаагчид, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон
нутгийн сүлжээ төрийн бус байгууллагуудын 100 гаруй төлөөлөгчид
оролцлоо.

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

 ОЛОН УЛСЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
БАЙГУУЛЛАГУУД

ТӨЛӨӨ

 ОРОСЫН
ХОЛБООНЫ
УЛСЫН
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН
ТУРШЛАГААС

 БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС-ЫН
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН
ТУРШЛАГААС

ТАНИН МЭДЭХҮЙ
Олон Улсын Хэрэглэгчийн төлөө байгууллагууд
Дэлхий дээр Хэрэглэгчийн эрхийн төлөө
үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн болон Төрийн бус биеэ
даасан байгууллагууд маш олон байдаг ба зарим
орнуудад энэхүү асуудлаар холбогдох яам, агентлагууд
нь хариуцан ажилладаг байна. Хэрэглэгчийн төлөө биеэ
даасан төрийн байгууллагатай орнуудаас дурьдвал:
Аргентин, Австри, Финлянд, Унгар, Энэтхэг, Индонези,
Малайз, Нидерланд, Орос, Солонгос, Швед, Швейцари,
Тайланд зэрэг орнуудыг нэрлэж болох юм.
Харин манай оронтой төстэй Өрсөлдөөн,
Хэрэглэгч хоёрыг цугт нь хариуцдаг орнуудад Австрали,
Канад, Франц, Итали, Япон, Филлипин, Хятад, АНУ,
Вьетнам зэрэг орнууд ордог байна. Мөн хэрэглэгчийн
эрхийн төлөө Consumers International /CI/, International
Consumer Protection and Enforcement Network /ICPEN/,
OECD Consumer Policy Committee /OECD CPC/,
International Chamber of Commerce /ICC/ зэрэг Олон
улсын байгууллагууд дэлхийн олон орны хэрэглэгчийн
байгууллагатай хамтран үйл ажиллагаагаа явуулж
байна.

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН ТУРШЛАГААС
ОХУ-н
Хэрэглэгчийн
эрхийг
хамгаалах төрийн байгууллага нь хүн ардынхаа
хэрэглэгчийн эрх ашгийн төлөө үйл ажиллагаа
явуулахаас гадна эрүүл ахуйг нь хамгаалах
зорилготой юм. Зарим үйл ажиллагаанаас нь
дурьдвал:
-Долоо хоногийн гариг болгоны тогтсон
цагуудад нийтийг хүлээн авах үйлчилгээ
үзүүлдэг.
Үүнд
даваа
гариг
болгон
компаниудыг бүртгэх, мягмар гаригт эрүүл
ахуйн шалгалт хийхтэй холбогдсон асуудлуудыг
хүлээн авах, лхагва гаригт хэрэглэгчийн эрхийг
хамгаалахтай холбоотой асуудлаар, пүрэв
гаригт хууль, эрх зүйн хэм хэмжээг хангах
талаар, баасан гаригт эрүүл ахуйн цэвэр
байдлыг хангах, хамгаалах зэрэг үйл
ажиллагаатай холбогдолтой санал гомдол
зөвлөгөөг хүлээн авдаг байна.

-Сар болгоны эхний болон сүүлчийн 7 хоногийн
10:00-14:00 цагт утсаар хувь хүн болон хуулийн
этгээдүүдийн сонирхсон асуултуудад хариулт өгдөг.
-Хүний биед аюул учруулж болзошгүй элементүүд
агуулагдсан бүтээгдхүүн үйлдвэрлэдэг борлуулдаг
пүүс компаниудыг бүртгэдэг. Үүнд: гоо сайхны
бүтээгдэхүүн, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд,
тураах бүтээгдэхүүн, хүүхдийн хоол хүнс гэх мэт.
-Тэрчлэн бүртгэгдсэн бүтээгдэхүүний мэдээллийг
олон нийтэд нээлттэй байлгаж интэрнэтэд тавьдаг.
Үүнд:
бүтээгдэхүүний
гэрчилгээний
дугаар,
үйлдвэрлэсэн болон борлуулж буй компанийн нэр,
зөвшөөрлийг ямар шинжилгээг үндэслэж өгсөн, энэ
бүтээгдэхүүнийг борлуулж буй болон худалдан авч
буй компануудын мэдээлэл, холбогдох бичиг баримт
зэргийг нь хавсаргадаг байна.

БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС-ЫН
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУРШЛАГААС
Хятадын хэрэглэгчийн төлөө байгууллага нь
манай ШӨХТГ шиг, өрсөлдөөн хэрэглэгч хоёрыг хамтад нь
Худалдаа Үйлдвэрийн Удирдах газар /SAIC/ нь хариуцдаг.
Харин Хэрэглэгчийг хамгаалах товчоо нь энэхүү байгууллага
болох /SAIC/-ийн дотор хэрэглэгчийн төлөө үйл ажиллагаа
явуулдаг байна.
Үйл ажиллагаанаас нь дурьдвал: Зах зээл
дээрхи бараа бүтээгдхүүний чанарыг хянах, үйлчилгээний
салбарт хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, хуурамч,
дууриамал бүтээгдхүүн, чанаргүй зүйлс зэрэгт хяналт
шалгалт хийн илрүүлж, шийтгэх, хэрэглэгчийн гаргасан
гомдлыг хүлээн авч, холбогдох байгууллагуудтай нь холбож
өгөх гэх мэтийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. Мөн тэрчлэн
хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон зах
зээл дээрхи хүнсний түгээлтийг зохицуулах хэлтэс байдаг.
Үүнд: аюулгүй байдлыг хангахын тулд
ажиглалт хийх, бүтээгдхүүний чанарт хяналт тавьж, хоол
хүнстэй холбогдолтой дүрэм журмыг мөрдүүлэх тал дээр
арга хэмжээ авах зэрэг чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа
явуулж байна.

Санал хүсэлт
.....................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
...................................

Та санал хүсэлтээ
бидэнд
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