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Мэдээллийн эрх чө лө ө гэж юө
вэ?

Ìýäýýëëèéí ýðõ чºëºº íü õ¿íèé ÿçãóóð ýðõ 
áºãººä…Í¯Á-ààñ ýðõýìëýäýã õ¿íèé áóñàä      
ýðõèéí ¿íäñýí õýìæ¿¿ð ìºí. 

Í¯Á-ûí Åðºíõèé àññåìáëåéí àíõäóãààð 
óóëãà óóëçàëòûí   59-ð òîãòîîëîîñ



Мэдээллийн эрх чө лө ө гэж юө
вэ?

Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд 
байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт 
шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх 
барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан 
энэхүү эрхээ эдэлнэ

Үндсэн Хууль, 3-р зүйл 



Мэдээллийн эрх чө лө ө гэж юө
вэ?

Шууд оролцооны эрх 
Төлөөлтэй байх эрх
Үйлдэл хийх эрх
Мэдэх эрх



Мэдээллийн эрх чө лө ө гэж юө
вэ?

Мэдэх эрх- Мэдээллийн эрх чөлөө

Мэдээлэл хайх
Мэдээлэл хүлээн авах
Мэдээлэл олж авах 
Мэдээлэл түгээх



Мэдээллийн эрх чө лө ө ний баталгаа
Үндсэн Хууль

Төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор 
тусгайлан хамгаалбал зохих, нууцад 
хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл, хайх 
хүлээн авах эрхтэй (16.17)

 10-р зүйл. Олон улсын өмнө хүлээх 
хариуцлага

ХЭТТ, ИУТЭП-ын XIX зүйл



Мэдэллийн эрх чө лө ө ний 
баталгаа

Үндсэн Хууль
Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш 

байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх 
нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн

1-р зүйлийн хоёр дахь хэсэг



Мэдээллийн эрх чө лө ө ний 
баталгаа

Төрийн албаны тухай хууль
Төрийн албанд баримтлах зарчим
 Ил тод байх (4.2.2) 
 Ард түмэнд үйлчлэх (4.2.3)



Мэдээллийн эрх чө лө ө ний 
баталгаа

300 орчим хуулиас 129 хууль 
 Мэдээллийг заавал хүргэх (58)
 Нээëòòэé áàéëãàõ ¿¿ðэã íîãäóóëñàí(67)

 Хариуцлага хүлээлгэх (3)
 Çààâàë м э д э гд э х  ө ө р э г  н о гд у у л с ан (1)
 Авилгатай тэмцэх хууль



Олон улсын хэм хэмжээ
Хязгаарлалт:
Үндэсний аюулгүй байдал
Хүний эрхэм чанарыг хүндэтгэх
Нийгмийн дэгжурам, эрүүл 

мэндийг хамгаалах 



Олон улсын хэмжээ
Хэтрүүлэг:
 Төрийн нууцын тухай, төрийн нууцын жагсаалтын 

тухай хууль
 Байгууллагын нууцын тухай хууль
 Хувь хүний нууцын тухай хууль
 Бусад хууль



Олон улсын хэм хэмжээ
 Мэдээлэл дээд зэргээр нээлттэй байна
 Нийтлэх үүрэг
 Нээлттэй төрд дэмжлэг үзүүлэх
 Үл хамаарах хүрээг хязгаарлах
 Мэдээлэл олж авах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх
 Зардал 



Олон улсын хэм хэмжээ
 Нээлттэй хурал
 Мэдээлэл нээлттэй байх жишиг тогтоох
 Шүгэлдэгчийг хамгаалах 



Хуулийн хэрэгцээ,шаардлага
ÓÈÕ-ûí 2000 îíû 45-ð òîãòîîëîîð

áàòàëñàí “Ìîíãîë Óëñûí эäèéí çàñàã, íèéãìèéã
Ìîíãîë Óëñàä õºãæ¿¿ëэõ ¿íäñэí èãëэëä “Õ¿íèé
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ñàéí çàñàãëàë õºòºëáºð”-èéã
õэðэãæ¿¿ëæ эõëэõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ” çààëò
îðñîí þì. ¯¿íèé äàãóó óã õºòºëáºðèéí á¿ðэëäэõ¿¿í 
õэñã¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãààíû äóíä õóãàöààíû áóþó
2001-2004 îíû òºëºâëºãºº áàòëàãäñàí þì. Ýíэ
òºëºâëºãººíèé “Çîõèñòîé çàñàãëàë” á¿ðэëäэõ¿¿í 
õэñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíèé 11.3.2-ûí 
íэãä “Ìэäээëëèéí эðõ ºëººíèé òóõàé õóóëèéí
ñóäàëãàà õèéæ, ñàíàë áîëîâñðóóëàõ” õэìээí çààñàí
áèëээ



Манай амлалт
¯íäэñíèé õºòºëáºðèéã õэðэãæ¿¿ëэõэä õóóëü 

äээäëэõ, õ¿íèé эðõ, эðõ чºëººã õ¿íäэòãэõ, 
íèéãìèéí øóäàðãà ¸ñ, òэãø áàéäëûã õàíãàõ, îëîí 
íèéòэä èë òîä áàéõ, áóñàä óëñ, îëîí óëñûí 
áàéãóóëëàãûí äэâøèëòэò àðãà, òóðøëàãûã 
õàðãàëçàõ çàðчìûã áàðèìòàëíà

2002, Àâèëãàòàé òэìöэõ ¿íäэñíèé õºòºëáºðèéí 
2.3 ç¿éë



Манай амлалт
Нóóö õàìãààëàõ õóóëèóäààð òîãòîîñîí èë¿¿ö 

õÿçãààðëàëòûã àðèëãàõ çэðãээð òºðèéí õóóëü òîãòîîõ, 
ã¿éöэòãэõ, ø¿¿õ эðõ ìэäëèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí 
òóøààëòíû ¿éë àæèëëàãààíû èë òîä áàéäëûã õàíãàæ, 
эíэ òàëààð èðãэä, õэâëэë ìэäээëëèéí àæèëòíû õ¿ñэëò 
øààðäëàãààð ìэäээëэë ãàðãàæ ºãºõ ¿¿ðэã õàðèóöëàãà, 
èðãэäээñ ìэäээëэë îëæ àâàõ, ò¿ãээõ эðõèéã íü 
íàðèéâчëàí òîäîðõîéëñîí õóóëü, эðõ ç¿éí ¿íäñèéã 
á¿ðä¿¿ëэõ

2003, Õ¿íèé Ýðõèéã õàíãàõ ¿íäэñíèé õºòºëáºðèéí 
“Ìэäээëëèéí эðõ чºëºº, ¿çэë áîäëîî èëэðõèéëэõ эðõ 
чºëºº” õэìээõ 2.2.5-ð ç¿éëèéí íэã äэõ õэñэã 



Манай амлалт
“Àðäчèëàë áîë íээëòòэé, èë òîä íèéãэì“ 

áîëîõûã õ¿ëээí çºâøººðч, “Нээëòòэé, èë òîä 
íèéãэì ìэäээëэë чºëººòэé á¿ðä¿¿ëэõ, 
эðэëõèéëэõ áîëîõ ò¿ãээõèéã “õºõè¿ëэí 
äэìæèíэ”

Àðäчèëëûã øèíээð áîëîí ñэðãээí 
òîãòîîñîí óëñóóäûí îëîí óëñûí 5-ð áàãà 
õóðëûí ¿åэð áàòàëñàí “Óëààíáààòàðûí 
òóíõàãëàë”, 2003



Манай амлалт
Засгийн газрын үйл ажллагааны 

мөрийн хөтөлбөр, 2008-2012

Олон нийтийн мэдээллийн эрх 
чөлөөг хангах эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоно (4.5.9)



Бодит байдал
 ‘‘Îëîí íèéòèéí ìэäэõ эðõ” ñóäàëãàà

(2002-2003 îí) 

 “Òºðèéí áàéãóóëëàãûí èë òîä, íээëòòэé

áàéäàë” ñóäàëãàà (2002-2003) 

 ‘‘Èðãэíèé ìэäээëэë îëæ àâàõ íºõöºë

áîëîìæ” ñóäàëãàà( 2006 îí)  

 “Òºðèéí áàéãóóëëàãûí ìэäээëëèéí íээëòòэé, 

èë òîä áàéäàë” ìîíèòîðèíã (2007îí)



Хуулийн тө сө л:

 “Ãëîá Èíòåðíэøíë” òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí
àíõíû õóâèëáàð. 

 Ò¿¿í äээð òóëãóóðëàñàí ÕÇÄÕß-íû õóâèëáàð
 Ìºí àíõíû õóâèëáàðò òóëãóóðëàñàí, 2007 

îíû 5-ð ñàðûí 2-íä ÓÈÕ-ä ºðãºí áàðüñàí, 
“Ìэäээëэë àâàõ эðõ, эðõ чºëººíèé òóõàé” 
õóóëèéí òºñºë

 Хууль санаачлагчидтай уулзсан. ННФ-ГИ
Шинэчилж өргөн барих. 



Анхаарал тавьсанд баярлалаа
www.globeinter.org.mn
www.monitoring.mn

Ут ас :  32  46  27 , 32  47  64

http://www.globeinter.org.mn/�
http://www.monitoring.mn/�
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