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Хамтарсан Тунхаглал

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, худал 

мэдээ, хуурамч мэдээлэл, суртал ухуулга

2017.10.24, НҮБ-ын Ерөнхий Ассемлей- Мэдэгдэл

Төрийн эрх мэдэлтнүүд  хэвлэл мэдээлэл бол “сөрөг хүчин”, “худалч” гэх 

мэтээр хэвлэл мэдээллийг муу хэлэн, сүрдүүлэх, заналхийлэх тохиолдлууд 

гарч, мөн сэтгүүлчдийн эсрэг заналхийлэл, хүчирхийллийн эрсдлийг ихэсгэж  

буй  улс төрийн далд дэгд үйлчилж байгаа нь түгшүүр төрүүлж байна.    

Энэ нь олон нийтийн итгэл, хоточ нохой болох сэтгүүл зүйд тавих 

найдварыг бууруулж, түүнчлэн хуурамч мэдээлэл болон хэвлэл мэдээллийн 

нягталсан, хараат бус бүтээлийн хоорондын шугамыг бүдгэрүүлэн балласнаар  

олон түмнийг төөрөгдүүлэхэд хүргэж буй нь түгшүүртэй байна. 



Улс төрийн хошгируулалт ба хийрхэл

Шүүмжлэл- дайралт 

Ялангуяа сонгуулийн үеэр:  

 Хэтэрхий популизм 

 Үндсэрхэг үзэл

 Хятадын эрлийз

ИБУТЭТОУП 20-р зүйл

1. Дайныг аливаа хэлбэрээр сурталчлахыг хуулиар хориглоно.
2. Алагчилан дайсагналцах болон хүчирхийллийг өдөөн турхирдаг үндсэрхэх 

үзлээр, арьс үндсээр болон шашин шүтлэгээр үзэн ядах байдлыг дэмжсэн аливаа 

ухуулга сурталчилгааг хуулиар хориглоно.



Сэтгүүл зүй ба соёл

Нийгмийн соёл-
ардчиллын 

соёл, төлөвшил
Улс төрийн соёл 

Хэвлэл 
мэдээллийн 

соёл 



Улс төрийн соёл Улс төрчид 

Хоёр хандлага 

“ҮБИЭЧ ба хэвлэл мэдээллийн дэлхийн чиг хандлага”- ЮНЕСКО, 2018

Сэтгүүл зүйлд гал авалцаж байна

Хэвлэл мэдээлэлд 

хяналт тогтоох 

Өөр суваг ашиглах

Мэргэжлийн 
сэтгүүл зүйн үр 

нөлөө сулрах 



Технологи-Стратеги
Эрсдэл?

Өрсөлдөгч?

Боломж 
уу?



Худал мэдээлэл-Буруутан? 

Улс төрчдийн захиалга. 

Тэд ХМ-ийг өөрийн

зорилгод  хэтрүүлэн, 

урвуулан ашиглах

ашиглаж байна

Технологи, Интернэт, 

Google, Facebook, Twitter гэх 

мэт

Хэт улс төржсөн сонин 

хэвлэл, өргөн 

нэвтрүүлгийн тогтолцооны 

гажиг, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл өөрөө улс төрийн 

элит давхаргын хэсэг 



Тодорхойлолт: Нийгмийн хэвлэл мэдээлэл

СССТ- Канадын Шүүхийн Технологийн төв

Нийгмийн хэвлэл мэдээлэл бол цахим хуудаснаа орших 
нийгмийн харилцан үйлчлэлийн  анхдагч үнэт зүйлээс гаралтай 

үүсэлтэй цахим хуудасны нэг төрөл юм. 

Нийгмийн сүлжээ- цахим шуудан,Skype,WhatsApp гэх мэт



Мэдээлэл дамжуулагч Хүлээн авагч

Харилцаа- Итггэлцэл- Байнга итгэл даах



Мэдээлийн чанар 

Бүтэцчлэгдсэн

Мэдээлэл

Мэдээлэл Мэдээлэл



Үзэл бодол тулгахгүй Үзэл бодол
Хайрцаглагдсан илэрхийлэл Чөлөөт илэрхийлэл

Туйлшрал Залруулах

Төөрөгдөл Нийгмийн соёл Сэргийлэх 

Популизм Нийгмийн зан суртахуун, дэг журам Итгэлцэл



Монгол Улсад 

Хуурамч мэдээлэл

Хуудуутай мэдээлэл

Дэгс мэдээлэл                            

Цагдан хяналт Төөрөгдөл

Мэдээлэх 

сурвалжлах
Сурталчлах 



Монголын  орчин

Улс 
төр

Эрх 
зүй

Эдийн 
засаг



Худал мэдээлэл 

Баримт Зохиосон

Нотлогдсон Суртал ухуулга

Баталгаажсан Үзэл сурталжсан гм

ҮНЭН ХУДАЛ

Хуурамч мэдээ

(Fake News)

Дональд Трамп





FAKE NEWS

Худал мэдээ гэх нэр томъёоноос татгалзсан- 2018 оноос. Учир нь:

Мэдээ бол  

• олон ниитийн эрх ашигт нийцсэн

• нотлогдсон 

мэдээлэл юм. 

 Энэ хэм хэмжээнд нийцээгүй мэдээлэл нь мэдээний тэмдэг-тамга дарагдаагүй 

гэсэн үг

 Энэ утгаар “худал мэдээ” гэдэг нь мэдээллийн найдвартай байдлыг бууруулж 
буй утга учиргүй тэс хөндлөн зүйл юм. 

 Энэ бол мэдээний төрөл зүйлүүдийн тухай ойлголтыг урвуулан ашигласан



FAKE NEWS

 Disinformation: Хуурамч мэдээлэл

Хувь хүн,нийгмийн бүлгүүд, байгууллага, улс оронд хор хохирол 

учруулахын тулд урьдчилан төлөвлөж зохиосон худал мэдээлэл 

 Misinformation: Хуудуутай мэдээлэл 

Худал мэдээлэл, гэхдээ хувь хүн,нийгмийн бүлгүүд, 

байгууллага, улс оронд хор хохирол учуулах санаа зорилго 
агуулж, зохиогоогүй

 Mal-information: Дэгс мэдээлэл

Жинхэнэ байдалд үндэслэсэн, гэхдээ хувь хүн,нийгмийн 

бүлгүүд, байгууллага, эсвэл улс оронд хор хохирол учруулахын 

тулд ашигладаг



Уялдаа

Хуудуутай 

Мэдээлэл

Худал хэлхээ холбоо
Төөрөгдүүлсэн агуулга

Хуурамч           Дэгс

мэдээлэл        мэдээлэл

Агуулга нь Нууцаар                

Худал Хавчсан

Нэр зээлдсэн        Үзэн ядсан  

Зохиомол

Арга заль

Худал
Хор хохирол-

зорилго 



ДИСИНФОДЕМИК (DISINFODEMIC)



ЮНЕСКО- бодлогын хоёр бичиг 

 Дисинфодемик. КОВИД 19 хуурамч мэдээллийг ухаж ойлгох нь

 Дисинфодемик. КОВИД 19 хуурамч мэдээллийг нэгтгэн авч үзэх нь 

Цагийн сайханд ч найдвартай, нягт нямбай мэдээлэлтэй 

байх асуудал шүүмжлэл дагуулдаг байсан. 

Disinformation pandemic-Хуурамч мэдээллийн цар тахал 

Нэр томъёо сонгосон учир:

КОВИД 19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэл ангаах ухааны 

тухай төөрөгдөл бий болгож, манай гарагийн хүн бүрт 

төдийгүй бүхэл бүтэн нийгэмд тэр даруй нөлөөлж байна. 

Энэ нь бусад сэдвээрх хуурмч мэдээллээс илүү хүний аминд хүрэхээр 

хор хөнөөлтэй байна.  



ДИСИНФОДЕМИК (DISINFODEMIC)
Өнөөдөр КОВИД үргэлжилсээр байгаа үед энэ нь 

үхэл, амдралын асуудал болж байна.

Хуурамч мэдээлэл ТХЗ-уудыг биелүүлэх, ер нь 

ардчилал, сайн засаглал, нийгмийн хөгжилд 

аюул занал учруулж байна. Хуурамч мэдээлэл нь 
баримт, өгөгдөл, тайлбарын сөргөлдөөнийг 

хурцалж, нөлөө бүхий үзэл бодол ,эсвэл 

туршлага, баримтын хоорондын шугамыг 
бүдгэрүүлж, мөн үнэ цэнэ бүхий эх сурвалжид үл 

итгэх байдлыг өөгшүүлдэг. 

Дэлхий нийтээрээ хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн 

суурь боловсрол хуурамч мэдээллийн тэсрэлтэд 
хариу цохилт өгч чадна гэж үзэж байна.   



Хүний эрхийн нөхцөл
Хүн бүр мэдээлэл хайх, хүлээн авах, хуваалцах, дамжуулах эрхтэй. 

ЮНЕСКО ба түүний түншүүд энэ эрхийг хамгаалах, бэхжүүлэхийн 

төлөө ажилладаг. 

Ингэхдээ:

1. Хуурамч мэдээллийн бохирдлыг сөрөн няцаах 

2. Хараат бус, чанартай сэтгүүл зүйг дэмжих

3. Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролоор дамжуулан хүмүүсийг эрх 

мэдэлжүүлэх 

4. Үзэл бодлоо илэрхийлэх олон улсын хэм хэмжээг дагаж мөрдөхөд нь Гишүүн 

Улсуудад туслах



Хүний эрхийн нөхцөл
Эдгээр дөрвөн чиглэл нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүлээн 

зөвшөөрсөн эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн нэг болох эрүүл мэндийн 

эрхээ эдлэхэд зайлшгүй чухал. 

Эд бүгдээрээ НҮБ-ын ТХЗ-ын 16.10-ын  “олон нийтийн мэдээлэл олж авах, 

суурь эрх чөлөө”-ний хүн төрөлхтний зорилтыг биелүүлэхэд зайлшгүй чухал. 

Энэ дэд зорилт нь  ТХЗ-дад хүрэх, ялангуяа “эрүүл мэнд,сайн сайхан аж 

байдлыг дэмжих” 3-р зорилго энэ өдрүдэд хурцадмал болж байна

Бодлогын бичиг баримтаараа ЮНЕСКО хүмүүст тус нэмэр болох дор дурдсан 

мэдлэгийг хуваалцах (#ShareKnowledge) зорилго тавьж байна. 

Ингэхдээ:

• КОВИД 19-ын хямралын эргэн тойрон дох хуурамч мэдээллийн цогц дүр 

зургийг харуулах

• Түүний эсрэг авч буй хариу арга хэмжээний хэлбэрүүдийг хэрэгжүүлж буй 

арга замтай нь ажиглан цэгнэх



Хуурамч мэдээлэл: 9 үндсэн сэдэв

1. КОВИД 19 өвчний үүсэл тархалт- биологийн зэвсэг, хятад вирус гм

2. Худал тоо баримт- өвчний тохиолдол, үхлийн тоо гм

3. Эдийн засгийн үр нөлөө-тусгаарлалт эдийн засгийн үүднээс  

үндэслэлгүй, КОВИД 19 ажлын байр бий болгож буй гм

4. Сэтгүүлч, итгэл хүлээсэн мэдээний байгууллагын нэр хүндэд халдах-

улс төрч, төрийн тухай шүүмжлэлтэй мэдээлснээс сэтгүүлчдэд халдах



Хуурамч мэдээлэл: 9 үндсэн сэдэв

5. Анагаах ухаан, шинжлэх ухаан, шинж тэмдэг, оношлогоо, эмчилгээ-

дархлаажуулалт, эдгэрэлт гм

6. Нийгэм, байгал орчинд үзүүлэх үр нөлөө- далайн гахай, хөл хорио

7. Улс төржүүлэлт-нэг талыг барьсан, хэт өрөөсгөл, КОВИД 19 бол жирийн 

ханиад гм

8. Санхүүгийн ашиг хонжоо хайсан- хувь хүмүүсийн хувийн өгөгдлийг 

хулгайлахад зориулагдсан залилан 

9. Оддын тухай хуурамч мэдээлэл- КОВИД 19 –өөр өвчилсөн гэх мэт зохиомол  

түүхүүд



Хуурамч мэдээлэл: 4 зонхилох хэв хэлбэр

Сэтгэл 
хөдлөлийн 

бичвэр 

Зохиомол 
цахим хуудас, 

захиргааны 
байгууллага

Зохиомол

дүрс, дүрс 
бичлэг

Хуурамч аян



Хуурамч мэдээлэл: 4 зонхилох хэв хэлбэр

1. Сэтгэл хөдлөлийн бичвэр, меме-худал, бүрэн бус мэдээлэл, хувийн үзэл бодол 

2. Зохиомол цахим хуудас, захиргааны байгууллага- худал эх сурвалж, бохир өгөгдөл

3. Зохиомол, гүжир, эсвэл үндсэн санааг нь гуйвуулсан дүрс, дүрс бичлэг-төөрөгдөл 

үүсгэдэг

4. Хуурамч, найруулан тавьсан аян- мөнгө олох зорилгооор спам, хувийн эрүүл 

мэндийн  өгөгдөл цуглуулах,тролл, үндсэрхэг үзэл, геополитикийн асуудлаар түрий 

барих гэх мэт



Хариу арга хэмжээ: 10 хэлбэр- 4 бүлэгт 

хуваасан 

Хуурач 
мэдэллийг таних

Продюсер ба 
түгээлт

Үйлдвэрлэл ба 
түгээлт

Хуурамч 
мэдээллийн бай 

болсон 
хэрэглэгчдэд 

дэмжлэг үзүүлэх



Хариу арга хэмжээ: 10 хэлбэр- 4 бүлэгт 

хуваасан 

I бүлэг: Хуурамч мэдээллийг таних

1. Мониторинг хийх, баримт нягтлах арга хэмжээ

2. Эрэн сурвалжлах арга хэмжээ

II бүлэг: Продюсер, түгээгч

3. Хууль тогтоомж ба хуульчлахын өмнөх байдал, бодлогын арга хэмжээ

4. Үндэсний ба олон улсын хуурамч мэдээллийг сөрөн тэмцэх аянууд 



Хариу арга хэмжээний 10 хэлбэр- 4 
бүлэгт хуваасан 

IIII бүлэг: Үйлдвэрлэл ба түгээлт

5. Дэг сахиулах арга хэмжээ

6. Техник, алгоритмын хариу арга хэмжээ

7. Эдийн засгийн хариу арга хэмжээ

V бүлэг:  Хуурамч мэдээллийн бай болсон хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх

8. Ёс зүй, хэм хэмжээний хариу арга хэмжээ

9. Боловсролын хариу арга хэмжээ

10. Эрх мэдэлжүүлэх, итгэл төрүүлэх хүчин чармайлт



ЮНЕСКО -Үйл ажиллагааны санал 

боловсруулсан 

 Олон улсын байгууллага

 Засгийн газар

 Интернэтийн компани

 Хууль сахиулах байгууллага ба шүүх эрх мэдэл

 Хэвлэл  мэдээлэл

 Иргэний нийгмийн байгууллага

 Судлаачид



Олон улсын байгууллагууд

 Олон улсын хүний эрхийн хэмжээнд нийцүүлэн дисинфодемикийн эсрэг  

хариу  арга хэмжээний олон талт ажлын хүрээг бэхжүүлэхийг хөхиүлэн 

дэмжих

 Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, үзэл бодлоо илэрхийлэх 

эрх чөлөө, хараат бус сэтгүүл зүй, хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг 

бэхжүүлэхэд, ялангуяа КОВИД 19 –той холбоотой хуурамч мэдээллийн 

эсрэг сөрөг арга хэмжээнд хөрөнгө оруулахыг хөхиүлэн дэмжих



Засгийн газар

 Дисинфодемикийн эсрэг хариу арга хэмжээнүүдээ эргэн нягталж, олон 

улсын хүний эрхийн (ялангуяа мэдээллийн хүртээмж, хүний халдашгүй 

дархан байдлыг хамруулан ) хэм хэмжээнд нийцүүлэх, мониторинг, 

үнэлгээний нөхцөлтэй болох

 Ил тод байдал, мөн заавал ил болгох ёстой мэдээлэл, ялангуяа КОВИД 19-

той холбоотой асуудлуудын тухай  албаны мэдээлэл, өгөгдлийг 

нэмэгдүүлэх. Үндсэн хууль, хууль , эсвэл бодлогооор баталгаажуулсан  

олон нийтийн мэдээллийн хүртээмжийн гүйцэтгэл, мэдээлэлтэй байх эрх, 

ТХЗ-уудын 16 дахь зорилтын хоёр дахь шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтэд 

мониторинг хийх 

 ЮНЕСКО-гийн  Бодлогын бичиг баримтын үзэл баримтлал, Интернэтийн 

түгээмэл зарчим болон “Эрхэд суурилсан, нээлттэй, хүртээмжтэй, олон 

талын оролцоо бүхий “ зарчим буюу ROAM зарчимд нийцүүлэн бүгдийг 

боломжийн үнэтэй Интернэтээр холбогдохыг хөхиүлэн дэмжих 



Засгийн Газар

 Дэлхий даяар КОВИД 19-ын хямралын эдийн засгийн үр нөлөө нь 

сэтгүүл зүйн тогтвортой байдалд түгшүүр төрүүлж буй тул хараат 

бус хэвлэл мэдээлэл, түүнчлэн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийг 

бэхжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх 

 Онцгойлон хүүхэд, залуучууд, ахмад настнуудад чиглэсэн 

боловсролын  ажлаар дамжуулан дисинфодемиктэй тэмцэхэд 
төвлөрсөн  Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролд  

санхүүжилт хуваарилж, дэмжлэг үзүүлэх

 Цар тахал, дисинфодемик аль алинд нь төрийн зүгээс хариу арга 

хэмжээ авахдаа удирдлагын түвшинд жендерийн мэдрэмжтэй 

байдлыг хангах



Хууль сахиулах байгууллага, шүүх эрх 

мэдэл

 Цар тахлын үеэр дур зоргоороо баривчлах, саатуулахаас урьдчилан 

сэргийлэхийн тулд олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн баталгаатай мэдээлэл 
хэвлэн нийтэлдэг сэтгүүл зүйн тоглогчид,  бусад хүмүүст шаардлагатай 

хувь хүний халдашгүй дархан байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 

чөлөөний тухай хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд ойлголт 

мэдлэгтэй байх

 Шүүхүүд, нэн ялагуяа шүүгчид дисинфодемиктэй тэмцэх арга хэмжээтэй 

холбоотой  хэргүүдийг шийдвэрлэхдээ тэдгээр нь үзэл бодлоо  илэрхийлэх 

эрх чөлөө, хүний халдашгүй дархан байдлыг баталгаажуулж буй  олон 

улсын хэм хэмжээг бүрэн хүндэтгэхийн төлөө онцгой анхаарах боломжтой. 



Интернэтийн компани

 Хариу арга хэмжээ авахдаа олон талыг татан оролцуулах, мөн ил тод 

байдлыг эрчимжүүлэх, түүнчлэн баримт нягтлах сүлжээ, хараат бус сэтгүүл 

зүй (ялангуяа хуурамч мэдээллийн агуулгыг  эрэн сурвалжилдаг, 

хямралын үед эмзэг байгаа сүлжээ, орон нутгийн мэдээний 

байгууллагууд), хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын аян, 
боловсролд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

 Дээр дурдсан санхүүгийн дэмжлэгийн тухайд, ил тод байх, зөвхөн олон 

нийтийн харилцааны үйлчилгээнд зориулагдсан ажлуудтай хольж 

хутгахгүй байхаас зайлсхийх,  

 Дэг сахиулахад төвлөрөх, ингэхдээ олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн, 

баталгаажсан мэдээлэл болохынх нь хувьд цар тахлын үед, мөн цаашид ч 

хэрэглэгчид сэтгүүл зүйн материалыг хялбархан олж авахаар тохируулах 



Интернэтийн компани

 Цар тахлын үед мэдээний олон байгууллага захиалгын төлбөрөөсөө
татгалзснаар санхүүгийн чадавх нь буурсан, мөн агуулгаа бэлтгэхэд бусад 

олон саад тотгор учирч буй тул  мэдээний итгэл даасан  агуулгыг бүүст 

хийх, мэдээ үйлдвэрлэгчдэд санхүүгийн нөхөн төлбөр олгох, ил тод байх

 Ялангуяа хүнтэй холбоотой үйл явцыг өргөжүүлэх шаардлагатай агуулгыг 

шинэчлэхдээ автоматжуулалтаас хэт хамаарахгүй байх, мөн цар тахлын 

нөлөөнөөс үүдэлтэй боловсон хүчний дутагдалд шийдлийн асуудлуудыг 

анхаарч, ил тод мониторинг хийх

 КОВИД 19 дисинфодемикийн эсрэг шуурхай хариу арга хэмжээ авах явцаас 

авсан сургамжуудаа, олон улсын хэмжээнд ардчилалд аюул занал учруулж 
буй улс төрийн хуурамч мэдээлэлд ашиглах 



Хэвлэл мэдээлэл
1. Дисинфодемикт мэргэжлийн тэргүүн эгнээний хариу үйлдэл үзүүлэгчийн 

хувьд  хичээл зүтгэлээ эрс нэмэгдүүлэх. Үүнийг баримт нягтлах, 
хуурмагийг илчлэх,  хуурамч мэдээллийг эрэн сурвалжлахад хийх хөрөнгө
оруулалтаа нэмэгдүүлэх,  цар тахал, дисинфодемикий авч хэрэгжүүлж буй 
хариу арга хэмжээнүүдийн тухай асуулт тавих эрүүл саруул чиг шугамаа 
үргэлжлүүлэх, мөн улс төрийн тоглогчид, улс орнууд, байгууллага, хувийн 
салбарын эгэх хариуцлага, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар хийж 
болно.

2. Цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээндээ, үзэл бодлоо илэрхийлэх, 
мэдээлэл олж авах, хувийн халдашгүй дархан байдлыг хамруулан хүний 
эрхийн агуулгын талаар мэдээлж, сурвалжлах

3. КОВИД 19 й-ын талаарх хуурамч мэдээллийн эргэн тойронд болж буй 
“далан худал”-ын бужигнааныг анхааралдаа авч, олон улсын байгууллагыг 
ч хамруулан мэдээний бусад байгууллага , хэрэглэгчдийн хамтын 
ажиллагааны талаар эрэх сурвалжлах. Гишүүнчлэлтэй хэрэглэгчидтэй 
түншлэл тогтоох нь  амжилт олох боломж олгоно 



Хэвлэл мэдээлэл

 Мэдээний өрөөг хаах, хүн хүчний дутагдагдалтай үед нийтийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл бэлтгэхдээ шинэлэг арга ашиглан, инфографик, 

подкаст хийх, анагаах ухааны шинжээчидтэй зайны-онлайн  чуулга 

уулзалт хийх, мөн баримт нягтлах нухацтай аргад тооцогддог 

хэрэглэгчийн үүсгэсэн агуулга( User Generated Content-(UGC)-ыг 

нэмэгдүүлэх

 Хөгжиж буй орнуудад дисинфодемикийн тухай мэдээллийг 

хэтрүүлэхгүй байх 

 Дисинфодемикийн тухай мэдээлж сурвалжилсантай холбоотойгоор 

ажилтнууддаа аюулгүй байдлын эрсдэлд бэлэн байхыг сануулах. 

Жишээ нь,  хамгаалалтын байгууллагын аюул занал,  онлайн 

хүчирхийлэл, бие эрхтэнд халдах, мөн жендерийн мэдрэмжийн 

асуудал гэх мэт



Иргэний нийгмийн байгууллага

 Дисинфодемикийн эсрэг хариу арга хэмжээнүүдээ олон улсын хэм 

хэмжээнд нийцүүлэхийг уриалах ажлыг эрчимжүүлэх

 КОВИД 19 дисинфодемикийн тухай, түүний эсрэг авч буй хариу арга 

хэмжээнүүдийн талаар сэтгүүлч, мэдээний байгууллагуудтай эрэн 

сурвалжлах, мониторингийн төслүүд дээрээ түншлэн ажиллах  

 Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын төслүүд, хараат бус 

хэвлэл мэдээллийг дэмжиж буй хөтөлбөрүүдийнхээ чиг баримжааг 

бэхжүүлэх

 Дисинфодемик ба түүний үр нөлөөнд авч буй хариу арга хэмжээнүүд зохих 

ёсны эсэх талаар Засгийн газар хоорондын байгууллагуудтай хамтран 

ажиллах

 Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын аянд үл хамрагдаж буй  

хүүхэд, ахмад настнуудад чиглэсэн хөтөлбөрийн тухай бодолцох. Үгүй бол 

тэднийг хуурамч мэдээлэл тээгчид онилно.



Судлаачид

 Судалгааныхаа ажлыг дисинфодемик, түүний эсрэг авч буй хариу арга 

хэмжээнүүд, тэдгээрийн үр нөлөөнд төвлөрүүлэх  чиг баримжаа тогтоох 

 Хуурамч мэдээлэл болон сөрөг арга хэмжээ нь нь залуучуудад 

зориулагдсан, үр дүнтэй байж мэдэх харилцан үйлчлэл бүхий (Интерактив)

тоглоом гэх мэт сайн судлагдаагүй хэв хэлбэрүүдийг судлах 

 Дисинфодемиктэй холбоотой гарсан ноцтой тохиолдлуудад хариу арга 
хэмжээ авахдаа оролцоонд тулгуурласан үйл ажиллагааны судалгааны 

төслүүд хэрэгжүүлэх,мМөн  шуурхай практик дэмжлэгээр хангаж болно.

 Хуурамч мэдээллийг ил болгох, тэмцэхэд тус болохуйц төслүүд дээр, 

түүнчлэн дисинфодемикийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахад төвлөрсөн 

мониторинг, дүн шинжилгээний ажлууд дээрээ сэтгүүлч, мэдээний 

байгууллага, иргэний нийгмийн байгуулагуудтэй хамтран ажиллах. 



Судлаачид

 Дисинфодемикийн асуудлыг илүү тойргоор нь, цогц байдлыг нь цэгнэж 

хэтийг харахын тулд хуурамч мэдээллийн аяны солбилцлын талбарыг 

судлах

 Интернэт, мэдээлэл харилцааны компаниудын авч хэрэгжүүлж байгаа 

КОВИД 19-ийн эсрэг хариу арга хэмжээнүүдэд тоон ба чанарын хараат бус 

үнэлгээ, мониторинг хийх  

 Дисинфодемиктэй холбоотой олон улсын мэтгэлцээнд жэндерийн  тэгш 
бус байдлыг анхаарах арга зам болохынх нь хувьд  эмэгтэйчүүдийн 

туршлагыг үзэгдэхүйц байлгах 



Тодотгол-Интернэтийн түгээмэл 

зарчим

 R-O-A-M (2013,2015)

 R (Rights based)- Эрхэд суурилсан

 O (Openness)- Нэээлттэй байдал

 A (Accessibility)- Хүртээмжтэй байдал

 M (Multi-stakeholder participative) –Олон талын оролцоо



Тулгын дөрвөн чулуу ба R-O-A-M

Тулгын чулуу R-O-A-M зарчмын онолын хүрээ

Эрхэд 

суурилсан

Нээлттэй Хүртээмжтэй Олон талын 

оролцоотой

Мэдээлэл, 

мэдлэг 

хүртээмжтэй

Мэдлэгт 

суурилсан 

нийгмийг 

хөгжүүлэх 

суурь

Нээлттэй 

байдал нь 

хүртээмжийг 

өргөнөөр 

тэлнэ. Энэ нь 

арга 

туршлагыг

дэлгэрүүлнэ 

Дэд бүтэц 

хангалттай 

бус.

Хэл, 

чадавхгүй
байдал 

хамаарна

Мэдээлэл, 

арга 

туршлагыг

төвлөрсөн  

бус өргөн 

хэмжээнд 

түгээнэ.



Тулгын чулуу ба R-O-A-M

Тулгын чулуу R-O-A-M зарчмын онолын хүрээ

Эрхэд 

суурилсан

Нээлттэй Хүртээмжтэй Олон талын 

оролцоотой

Илэрхийлэх эрх 
чөлөө

Суурь эрхийн 
хувьд хүмүүс 

чөлөөтэй 

илэрхийлнэ, 
өөрийгөө
илэрхийлэхдээ 
аюулгүй гэдгээ 

мэдэрнэ 

Чөлөөт 

илэрхийлэл, 

соёл

хоорондын 

яриа 
хэлэлцүүлгийн 

хувьд  

тэдгээрийг 

хуваалцах

Илэрхийлэх эрх 
чөлөө нь 

өөрсдийг нь 

сонсох, ойлгох 

чадварыг 

шаарддаг 

Иргэн бүр, 

нийгэм, 

бизнес, 
үйлдвэрлэл,  

ЗГ, академик 

боловсрол гэх 

мэт бусад 

тоглогчтой хамт 

эрсдэлтэй 

учирдаг 



Тулгын чулуу ба R-O-A-M

Тулгын чулуу R-O-A-M зарчмын онолын хүрээ

Эрхэд суурилсан Нээлттэй Хүртээмжтэй Олон талын 

оролцоотой

Хувийн нууц

Хувийн нууц нь 

эрхийн хувьд, 

нийгмийн 
аюулгүй байдал 

зэрэг бусад 

эрхтэй 
тэнцвэржүүлж 

үзсэн ч  

хамгаалагдана

Нээлттэй 

байдлын эрх 
ашгийн үүднээс 

хувийн нууц, 

хувийн 
өгөгдлийг 

хамгаалах 

асуудлыг ил тод 

байдалтай 
тэнцвэржүүлж 

үзвэл зохино

Интернэтийн 

хэрэглээ нь 

хувийн 

мэдээллийг  

цуглуулах, 

хадгалах, 

ашиглахад

хяналт  тавих 

чадварын  

итгэлцлийн 
түвшин дээр 

тулгуурладаг 

Хувийн ба олон 

нийтийн орон 

зайг 
тодорхойлох үйл 

явц  олон талын 

оролцоотой, 

дэмжигдсэн 

байна 



Тулгын чулуу ба R-O-A-M

Тулгын 

чулуу

R-O-A-M зарчмын онолын хүрээ

Эрхэд 

суурилсан

Нээлттэй Хүртээмжтэй Олон талын 

оролцоотой

Ёс зүйт
Интернэтийг

энх тайван, 
хүний эрхийг 

хөхиүлэн 

дэмжих  

хэрэгсэл гэж 

ашиглана

Нээлттэй 

байдал нь ил 

тод, 

хариуцлагата

й байдлыг 

боломжтой

болгодог

МХТ-ийн

боломж нь 
хүмүүсийн 

хоорондын  

харилцааг 
өөрчилдөг . 

Үүнд 

хамрагдалгүй 

хэтэрхий 

гадуур 
үлдсэн бол 

тунгаан 

бодох 

шаардлагата

й  

Олон талын 

оролцогчийн 
ёс зүйн янз 

бүрийн 

үзлийг  төрөл 

бүрийн  

хэрэглэгчийн
үүднээс харж 

үзэх хэрэгтэй 



Тодотгол: Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь 

боловсрол (Media and Infоrmation Literacy-MIL)

MIL- Бодлого, стратеги- ЮНЕСКО-гийн удирдамж

MIL Бодлого, стратегийн ач тус(benefits)

 Нийгэмд иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ. Энэ хүрээнд гурван зүйлийг тодотгосон

 Илүү идэвхтэй, ардчилсан оролцооны хувьд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, 
мэдээллийн хүртээмж, чанартай боловсрол бий болно

 Ёс зүй зарчмын тухай мэдлэг ойлголттой болно

 Иргэдийн үзэл бодол, идэрхийлэл, харилцах эрх чөлөөтэй байх эрхийн тухай ойлолтыг 
гүнзгийрүүлэх. Эдгээр эрхийг хэвлэл мэдээлэл, мэдээлэл харилцааны талаарх ойлголттой 
тэнцвэржүүлэх

 Ёс зүйн хариуцлага нь хувь хүн, байгууллагын түвшинд хувь хүний халдашгүй даран 
байдал,   аюулгүй байдал, оюуны өмчийн эрх гэх мэт бусдыг эрхийг хүндэтгэхтэй 
холбоотойг ойлгуулах 

 Энэ үүрэг хариуцлага нь дэлхий даяар иргэдийг эрхмэдэлжүүлэх, эерэг өөрчлөлтийн 
төлөө үйлдэл хийтэй холбоотойг ойлгуулах 

 Олон талт байдал, харицлан яриа, хүлцэл бий болно

 Бүхий л салбар, бүх насныхныг хамруулах



Тодотгол: Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь 

боловсрол ба сэтгүүл зүйн суурь зарчмуудын уялдаа

Сэтгүүл зүйн суурь зарчмууд ХММСБ-ын суурь зарчмууд

1. Сэтгүүл зүйн анхдагч үүрэг нь 

үнэнийг хэлэх

Үнэнийг эрэлхийлэх үйл явцад хүмүүст 

үр дүнтэй оролцох боломж олгодог.

2. Иргэдэд үнэнч байх Иргэдийг чадахжуулахад төвлөрдөг

3. Нотолгоотой байх нь мөн чанар Хувийн нотолгоо

4. Сурвалжилж буй хүмүүсээс хараат 

бус байх

Хүмүүст юу бодох, хэрхэн бодох тухай 

хэлэх учиргүй. Харин тэд өөрсдөө
бодох ёстой

5.Эрх мэдэлд хараат бусаар 
хөндлөнгийн хяналт тавих үйлчилгээ 

үзүүлдэг

ХМ дөрөв дэх засаглал бол иргэдэд 

тав дахь засаглал байх боломж 

олгоно



Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол ба 
сэтгүүл зүйн суурь зарчмуудын уялдаа

6. Олон нийтийн шүүмжлэл, төвийг 

сахих талбар бий болгодог

Хүмүүст олон нийтийн яриа 

хэлэлцүүлэгт оролцох боломж 

олгоно

7. Ач холбогдлын хувьд сонирхолтой, 

зохистой байхыг эрмэлзэх

Хүмүүст мэдээлэл, хэвлэл мэдээлэл 

өөрсдийнх нь амьдралд зохистой 

байхын утга учрыг ойлгож, тэдний 

сониуч зан, технологийн хайгуул 
хийхэд түлхэц болдог

8. Мэдээг ойлгомжтой, тэнцвэртэй 

хийх

Мэдээлэл, хэвлэл мэдээллийн олон 

талт байдалд анхаарах боломж

олгодог

9. Хувийн ухамсартай, жудагтай байх Бид бүгдэд чадварлаг байхын учир 

шалтгаан, ухамсар төлөвшүүлдэг



Хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх Монголын анхны санаачилга
Fact Check Mongolia сүлжээний дундын талбар 

factcheck.mn

Тодотгол: Баримт нягтлах (Fact Check )





















КОВИД 19 БА ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

ҮБИЭЧ үнэмлэхүй эрх биш-ИБУТЭТОУП 19.3 Хязгаарлалт

 Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан эрхийг эдлэх нь онцгой үүрэг, 

хариуцлага  оногдуулна. Ийм учраас түүнийг зарим талаар хязгаарлаж 

болох боловч заавал хуулиар тогтоогдсон байх ёстой бөгөөд дараахь 

шаардлагаас үүдэн гарсан байх ёстой: 

 а/Бусдын эрх, эсвэл нэр хүндийг (нэр хүнд)хүндэтгэх,

 б/үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, нийгмийн эрүүл мэнд ба 

зан  суртахууныг хамгаалахтай холбоотой байж болох шалтгаанаар 

хязгаарлалтыг хязгаарлагдмал хоёр хүрээнд зөвшөөрсөн байна. 

 Гишүүн улс үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд хязгаарлалт тавихдаа 

уг  эрхэд өөрт нь аюул учруулж үл болно. 



Хязгаарлалт: 3 талт шалгуур

Зайлшгүй шаардлагатайг 

нотолсон 

Хуулиар хийх Хэмжээг зохицуулсан 



КОВИД 19 БА ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Засгийн газрууд иргэдийнхээ амь, эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс 
онцгой арга хэмжээ тогтоохоос аргагүй байдалд хүрч байна. Энэ цаг үед 
дэлхий нийтээр нэг талаас нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, нөгөө талаар, 
хүний эрхийг хөсөрдүүлэхгүй байх хүнд сорилттой тулгарч байна. 

НҮБ тэргүүтэй олон улсын байгууллагуудын 

Зүгээс:

 дэлхий даяар эв санааны нэгдэлтэй байж,

 бүх нийтээр хүчирхэг, олон талт, нэгдмэл 

хандлага бий болгохын төлөө

хамтын хүчин чармайлт гаргахыг уриалж, 

энэхүү хямралт үед нэн ялангуяа иргэний болон 

улс төрийн эрхийг хүндэтгэн сахихын 

чухлыг онцолж байна. 

ГИТ-ийн Гүйцэтгэх захирал, Хүний эрхийн магистр Т.Аюушжав- 28 эх сурвалж



КОВИД 19 БА ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Гол асуудлууд:

 Зарим засгийн газрын зүгээс цар тахлыг далимдуулан дарангуйллыг 

бэхжүүлэх, олон улсын хүний эрхийн хуулийг зөрчин эрх мэдлээ хэтрүүлэн 

ашиглах явдал удаа дараа гарч байна. 

 Хэт мөрдөн тагнах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх 

эрхийг хөсөрдүүлэх, олон нийтийн оролцоонд хязгаар тогтоох нь нийтлэг 

болж байна. 

 Идэвхтнүүдийн дуу хоолойг нухчин дарах, эрх мэдэлтнүүдийг нийгмийн 

хэвлэл мэдээллээр шүүмжлэхийг таслан зогсоох үүднээс хууль тогтоомжид 

дарангуйллын шинж агуулсан нэмэлт өөрчлөлт оруулах явдал ажиглагдаж 

байна. 

 Мөрдөн тагнах технологийг КОВИД-19 тархалтыг хянах, хорио цээрийн 

хуулийг дагаж мөрдөх зорилгоор ашиглахдаа хувийн нууцын эрхийг 

зөрчиж байна. 



КОВИД 19 БА ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Гол асуудлууд:

 Цар тахлын улмаас хүний эрх тал бүрээр зөрчигдөж байгааг сануулан, ялгаварлан 
гадуурхах, үзэн ядах үг хэллэг тараах, хэт туйлшрах зэрэг хандлага гарч, эрх 
мэдлээрээ сүрдүүлэн далайлгах, хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөнд халдах 

 Дэлхийн эргэн тойронд цар тахлаар халхавчилсан, хэвлэлийн эрх чөлөөг дордуулах 
хязгаарлалтууд нэмэгдэж, цагдан хяналт тогтоох, цар тахлыг мэдээлсэн, 
сурвалжилсан сэтгүүлчдийг дарамтлах, заналхийлэх, хорих, мэдээлэл олж авахыг 
хязгаарлах, хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх нэрийдлээр хэтийдсэн хязгаарлалт, 
зохицуулалт хийх

 Цар тахлыг мэдээлж, сурвалжилж буй сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал эрсдэл орох нь 
түгээмэл байна. 

 Зарим засгийн газруудын зүгээс хуурамч мэдээлэл тараасан гэх үндэслэлээр хэвлэл 
мэдээллийн үйл ажиллагааг зогсоох, цар тахлын талаар хуурамч мэдээлэл тараасны 
төлөө эрүүгийн хариуцлагад татах хууль гаргах, сэтгүүлчдийг хөөн цөлөх, дур зоргоор 
баривчлах, дарамтлах, хэл амаар доромжлох, хуулинд хэтийдсэн хязгаарлалт бүхий 
зүйл заалт тусгах зэргээр хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг боомилох арга хэмжээ авсаар 
байна.



Сануулга, уриалга, зөвлөмж

 НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлөөс 1984 онд баталсан Сиракузагийн 
зарчмууд, НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны онц байдлын тухай болон чөлөөтэй 
зорчих эрхийн тухай ерөнхий тайлбарууд зэрэг нь хүн амын эрүүл мэнд, 
үндэсний аюулгүй байдалд аюул занал учирсан тохиолдолд засгийн газрууд 
хэрхэн хариу арга хэмжээ авах талаарх удирдамж баримт бичгүүд юм. 

Сиракузагийн зарчмууд:

Аливаа хязгаарлалт наад зах нь доорх шаардлагад нийцсэн байх. Үүнд:

 Хуульд нийцэх;

 Хууль ёсны зорилго буюу олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагад чиглэх;

 Бодит зорилгоо биелүүлэхдээ ардчилсан нийгэмд зайлшгүй байх;

 Зорилгодоо хүрэхэд аль болох багаар залхаан цээрлүүлсэн, хязгаарласан байх;

 Шинжлэх ухаанд үндэслэсэн, дур зоргоор авирлах, ялгаварлан гадуурхахаас 
зайлсхийх;

 Тодорхой цаг хугацаатай байх, хүний нэр төрд халдахгүй байх, хяналтын дор 
явагдах. 



Сануулга, уриалга, зөвлөмж

 Хямралыг хор хохирол багатай даван туулахад нээлттэй яриа хэлэлцүүлэг 

өрнүүлэх, мэдээ, мэдээлэл солилцох үүднээс мэдээллийн чөлөөт урсгалыг 

хангах нь урьд урьдынхаас илүү шаардлагатай байна. 

 Хүн амыг коронавирусын учруулах хор уршгийн талаарх үнэн бодит 

мэдээллээр хангах, интернэтийг блоклохгүй, хязгаарлахгүй байх, нэн 

ялангуяа, онц байдлын үед, мэдээллийн хүртээмжтэй байдал амин чухал 

цагт, интернэтийн өргөн хүрээний хязгаарлалт нийгмийн хэв журам, 

үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах үндэслэл болохгүй

 Мэдээлэл авах эрх болон эрүүл байх эрх хоорондоо нягт холбоотой учир 

нэг эрхийг хөндвөл нөгөө эрхийг зөрчихөд хүргэнэ. Мэдээлэл авах эрх нь 

эрүүл байх эрхтэй салшгүй холбоотой бөгөөд хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх, 

мэдээллийг дур зоргоор хязгаарлахаас урьдчилан сэргийлэхэд ач 
холбогдолтой. Энэ хоёр эрхийг тэнцвэржүүлснээр нийгмийн эрүүл мэндийг 

хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхдээ цагдан хяналт тогтоох, хуурамч 

мэдээлэл тарах тохироо бүрдэхээс урьдчилан сэргийлэх учиртай. 



Сануулга, уриалга, зөвлөмж

 Мэдээлэлтэй байх эрхийг хамгаална гэдэг нь засгийн газрууд 

сэтгүүлчдийн эрхийг хамгаална гэсэн үг. Чөлөөт, мэргэжлийн сэтгүүл 

зүй, мэдээлэлтэй байх эрх болон дижитал технологи нь дэлхий нийтээр 

коронавирусын цар тахалтай тэмцэхэд чухал үүрэгтэй-ЮНЕСКО 

 Хуурамч мэдээлэл тараасны төлөө эрүүгийн хариуцлагад татах нь 

зохисгүй бөгөөд үүнийг дур зоргоор, урвуулан ашиглахад хүргэж 

болзошгүй- Фрийдом хаус 

 Онц байдал тогтоосон үед чөлөөт хэвлэл нэн чухал үүрэгтэй. Мэдээллийн 

чөлөөт урсгалд төр засгийн цензур, аль эсвэл бусад төрлийн хэтийдсэн 

хязгаарлалт тогтоох ёсгүй. Үүний оронд, засгийн газрууд хуурамч 

мэдээлэлтэй тов тодорхой, үнэн зөв мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх 

аргаар тэмцэх ёстой



Сануулга, уриалга, зөвлөмж

 “Мэдлэг бол хүн өөрийн биологийн, сэтгэл зүйн, нийгмийн, улс төрийн 
болоод эдийн засгийн чадамжаа хөгжүүлэхэд зайлшгүй чухал” -
Мэдээлэл, ардчиллын олон улсын тунхаглал 

 Засгийн газруудыг үнэн бодит мэдээлэл, тоо баримтын хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, интернэт болон харилцаа холбоог тасалдуулахгүй байхыг 
хүний эрхийн байгууллагууд уриалж байна. Энэ нь хуурамч 
мэдээлэлтэй тэмцэхэд нэн тустай. “Хуурамч мэдээлэл тараах нь 
түүнтэй тэмцэхээс илүү амархан байдаг, хуурамч хуудуутай зүйл бүхэн 
газар авах нь хурдан, харин үүний залруулга хүнд хүрэх нь ховор 
байдаг”-Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжигч IFEX олон улсын 
сүлжээ 

 Үл ялгаварлан гадуурхах, ил тод байдал, хүний нэр хүндийг хамгаалах 
зэрэг хүний эрхийн зарчмуудыг хүндэтгэн сахих нь хэтийдсэн арга 
хэмжээнээс үүдэх хор уршигийг хязгаарлахад тустай -Хүний эрхийн 
манаач
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