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Ñýòã¿¿ë÷äèéí ìýðãýæëèéí
Цагдан хяналт
Т й      

Ñýòã¿¿ë÷äèéí ìýðãýæëèéí
ýðõèéí ãîë çºð÷èë
öåíçóðýýð äàìæèí èëýðäýã. 

Төрийн цагдан хяналт –
хуулиар дамжин илэрдэг
Захиргааны цагдан хяналтЗа р аа ы ца да я ал
Редакцийн цагдан хяналт
Өөрийн цагдан хяналт

Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 215 
ñýòã¿¿ëчäèéí 105 íü áóþó 48,8% 
íü ýðýí ñóðâàëæèëñàí, àñóóäàë

õºíäñºí áàðèìò, ìàòåðèàë
íèéòýëæ, íýâòð¿¿ëýõýýñ àéæ

ººðòºº öåíçóð òàâüäàã
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Цагдан хяналт ямар түвшинд 
байна вэ?

Ñýòã¿¿ëчäèéí Ñ 215Ñýòã¿¿ëчäèéí
ìýðãýæëèéí ýðõèéí ãîë
çºðчèë öåíçóðýýð

Ñóäàëãààíä îðîëöñîí 215 

ñýòã¿¿ëчèéí 60,4% áóþó 130 

ñýòã¿¿ëч íèéòëýë, íýâòð¿¿ëãýýñýý

äàìæèí èëýðäýã. 
Öåíçóðûã ìàíàéä 1998 
îíû Õýâëýëèéí ýðõ

áîëæ íýð òºð, àëäàð õ¿íä, àæèë

õýðãèéí íýð õ¿íä ãóòààãäñàí ãýñýí

ãîìäîëòîé òóëãàðñàí áàéíà. 130 îíû Õýâëýëèéí ýðõ
чºëººíèé òóõàé
õóóëèàð õîðèãëîñîí ч
õýðýã äýýðýý á¿õ

ä ó ð

ñýòã¿¿ëчèéí 50,8% áóþó 66 íü

ñ¿ðä¿¿ëýã çàíàëõèéëýëä ºðòºæ, 

40% áóþó 52 íü äàðàìòàíä îðñîíõýðýã äýýðýý á¿õ
òºðëèéí öåíçóð
áîäèòîé õýâýýð áàéíà. 

40% áóþó 52 íü äàðàìòàíä îðñîí

áîë 23% áóþó 30 ñýòã¿¿ëчèä

èðãýíèé õýðýã ¿¿ñãýí øàëãàæýý. 
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Сүрдүүлэг 
дарамтдарамт

Амь нас, эрүүл 
мэндэд халдах

Орлого, эд 
хөрөнгөд халдах

Э     Хуулийг 
ашиглаж эрх 

зөрчих
Эрх чөлөөнд 
халдах

Эрх яаж 
зөрчигддөг 

вэ?

Мэдээлэл олж 
Эх сурвалж 

Мэдээлэл олж 
авахтай 
холбогдох

Мэдээлэл 
й 

илчлэх
албадлага

түгээхтэй 
холбоотой
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Сүрдүүлэг дарамтСүрдүүлэг дарамтСүрдүүлэг дарамт
Төрийн байгууллага, албан тушаалтан дуудаж 

Сүрдүүлэг дарамт

загнах
Цагдаа, тагнуул, хүчний байгууллагаас дуудсан
Олны өмнө доромжлох  дарамт үзүүлэхОлны өмнө доромжлох, дарамт үзүүлэх
Радио, телевизийн лиценз хураахаар сүрдүүлэх
Баривчлана  хорино гэж сүрдүүлэхБаривчлана, хорино гэж сүрдүүлэх
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Амь нас  эрүүл мэндэд халдахАмь нас, эрүүл мэндэд халдах

1. Заналхийлэх
2. Сэтгэл санааны дарамт2. Сэтгэл санааны дарамт
3. Зодож бэртээх
Х й  б4. Хулгайлагдах, барьцаалах

5. Аллага, бусад
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О      

Э

Орлого, эд хөрөнгөд халдах

• Эд хөрөнгө хураах
• Ажлын багаж хэрэгсэлд халдах
• Өºðò òààëàãääàã ñýòã¿¿ë÷èéã ýñâýë

ººðò îéð, ýñâýë ººðèéí ýçýìøèëäð ð ð
áàéäàã ÕÌÕ-д зар ñóðòàë÷èëãààã ºãºõ

• Зар сурталчилгааг ялгавартай өгөхЗар сурталчилгааг ялгавартай өгөх
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Х й      

Òºðèéí íóóöûí õóóëèéã àøèãëàõ

Хуулийг ашиглаж эрх зөрчих

Òºðèéí íóóöûí õóóëèéã àøèãëàõ

Íýð òºð, ã¿òãýëýãòýé õîëáîîòîé Ýð¿¿ãèéí
õóóëèéí õàòóó ÷àíãà çààëòûã àøèãëàõóó óó

Тусгай зөвшөөрөл хураах
Õóóëü òîãòîîìæèä íèéöýýã¿é, ñýòã¿¿ë÷, ÕÌÕ-óó ö ¿ ¿¿

èéí ýðõèéã õÿçãààðëàñàí ä¿ðýì æóðàì ãàðãàõ



Эрх чөлөөнд халдахЭ    Эрх чөлөөнд халдахЭрх чөлөөнд халдах

• Үзлэг, нэгжлэг хийх
• ХорихХорих
• Албадан саатуулах
Бар а• Баривчлах
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Мэдээлэл олж авахтай холбогдох

Нээлттэй арга хэмжээ, хóðàë, öóãëààíààñ õººõ, 
Н б б й б йНутаг дэвсгэр, албан газар, байгууллага, байр
сав, барилга байгууламжид íýâòð¿¿ëýõã¿é áàéõ
Ñóðâàëæëàãчèéí èòãýìæëýõ ¿íýìëýõ îëãîõã¿éÑóðâàëæëàãчèéí èòãýìæëýõ ¿íýìëýõ îëãîõã¿é
áàéõ, õóðààí àâàõ, хууль бусаар шаардах
Çóðàã àâàõ, áèчëýã õèéõ áîëîìæ îëãîõã¿éóð , ¿
ñààòóóëàõ
Мэдээлэл хүссэн үед татгалзах, бүрэн бус, худал
хариу өгөх гэх мэт



Мэдээлэл түгээхтэй холбоотой

Ñîíèí õýâëýõã¿é áàéõ ¿¿ðýã äààëãàâàð ºãºõ

Мэдээлэл түгээхтэй холбоотой

¿ ¿¿ð ä ð
Ñîíèí õýâëýëèéí ò¿ãýýëòèéã ñààòóóëàõ, 
õÿçãààðëàõ
ª éªðãºí íýâòð¿¿ëãèéã çîãñîîõ, ñààòóóëàõ, 
õÿçãààðëàõ



Э       б  Эх сурвалж илчлэх албадлага 

Ñýòã¿¿ë÷èä áóñàä èðãýäèéí àäèë ìýäýýëýëä
íýâòðýõ ýðõòýé áºãººä ìýäýýëëèéí ýõ

é éñóðâàëæàà íóóöëàõ íü ñýòã¿¿ë÷èéí îíöãîé
¿¿ðýã ãýæ ¿çдэг. 
Ñ é éÑýòã¿¿ë÷äèéã ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæàà
èë÷ëýõèéã øààðäàõ, òàòãàëçñàíûõ íü òºëºº 
òîðãîõ øîðîíãîîð àéëãàí ñ¿ðä¿¿ëýõòîðãîõ, øîðîíãîîð àéëãàí ñ¿ðä¿¿ëýõ, 
заналхийлэх байдлаар эх сурвалжийг
хэлүүлдэг.үү



Редакциас сэтгүүлчийн эрхийг зөрчихРедакциас сэтгүүлчийн эрхийг зөрчих

Эçýä, ýðõëýã÷, ðåäàêòîðóóä сэтгүүлчийн áè÷иж
áýëòãýñýí ìàòåðèàëûí àãóóëãûã õÿíàõ
Бè÷иж áýëòãýñýí ìàòåðèàëûн òîäîðõîé
çîðèëãîîð íèéòëýõã¿é íýâòð¿¿ëýõã¿é áàéõçîðèëãîîð íèéòëýõã¿é, íýâòð¿¿ëýõã¿é áàéõ
"Áîëîõã¿é" ãýæ ¿çýæ áóé õýñãýý õàñàõûã
øààðäàõøààðäàõ
Бичиж бэлтгээгүй материалд нэрээ дурдахыг
шаардах
Öàëèí õàñàõ, àæëààñ õàëàõ çýðãýýð àðãà
õýìæýý àâàõ, øèéòãýë íîãäóóëàõ
Áóñàä



Н й й МХ й д й й өНийтийн МХ‐ийн редакцийн эрхийн зөрчил

1. Цагдан хяналтЦ д
2. Редакцийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд

хараат бус байдалд төр,засгийн
б й   й йбайгууллага, хэвлэн нийтлэгчдийн зүгээс
хөндлөнгөөс оролцох

3 Өргөн нэвтрүүлгийг үйл ажиллагааг хууль3. Өргөн нэвтрүүлгийг үйл ажиллагааг хууль
бусаар зогсоох

4. Сонин хэвлэлийг хаах4
5. Шаардлагагүй байхад байнга татвар, НД 

болон бусад шалгалт хийлгэх
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ДЭЭРХ ЗӨРЧИЛ ГАРМАГЦ 
ТА ЮУ ХИЙХ ЁСТОЙ ВЭ?ТА ЮУ ХИЙХ  ЁСТОЙ ВЭ?
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Хэн нэгэн дуудсан даруйдХэн нэгэн дуудсан даруйд 
очихоосоо өмнө

1. Ямар учраас дуудсан үндэслэл, шалтгааныг асуух
2. Ямар хугацаанд очиж болох хуулийн хугацаатай 

талаар тодруулах
Заава  ө өө ө й   а аар бай аа   э э  3. Заавал өмгөөлөгчийн хамтаар байцаалт, мэдүүлэг 
өгөх тухай мэдэгдэх

4 “Глоб” руу хандах  тусламж авах4. Глоб  руу хандах, тусламж авах
5. Үйл явдлын өрнөлийг идэвхтэй хянах хэрэгтэй
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Шуурхай мэдээ хүлээн авах сувгууд

Yahoo messenger: Гар утас:

alert_mon@yahoo.com 99 127 127
99 193 327



ШУУРХАЙ МЭДЭЭ ХҮЛЭЭН АВАХ СУВГУУД

Онлайн: Ажлын утас:

www. 
l b i t /

11 ‐ 324764
globeinter.org.mn/s

elfalerting

11  324764
11 ‐ 324627



ШУУРХАЙ МЭДЭЭ ХҮЛЭЭН АВАХ СУВГУУД

E-mail: Хаяг:

globe@globeinter org mn
Улаанбаатар хот,

6 р хороо Дипломат 95globe@globeinter.org.mn

globenews@globeinter.org.mn

globemon@gmail com

6-р хороо, Дипломат 95 

цогцолбор, 6-р орц, 

70 тоот
globemon@gmail.com



Анхаарал тавьсанд баярлалаа

www.globeinter.org.mnwww.globeinter.org.mn
Утас: 324627, 324764
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