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Удиртгал 



Үндсэн хуулийн зохицуулалт /16.17/

Монгол Улсын иргэн төр, түүний 
байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан 

хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй 
асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах 

эрхтэй

Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг 
батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй 
байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах 

зорилгоор задруулж үл болох төр, 
байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар 

тогтоон хамгаална



1995

Төрийн нууцын тухай 
хууль, 

Хувь хүний нууцын 
тухай хууль, 

Байгууллагын 
нууцын тухай хууль

2004

Төрийн 
нууцын 
жагсаалт 
батлах 
тухай хууль

2011

Мэдээллийн 
ил тод 
байдал ба 
мэдээлэл 
авах эрхийн 
тухай хууль

2016

Төрийн 
болон 
албаны 
нууцын 
тухай хууль 



Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд 
№ Хөгжлийн бодлого Зүйл, хэсэг

1

Монгол Улсын тогтвортой 

хөгжлийн үзэл баримтлал-2030.

“Тогтвортой хөгжлийн засаглал”  

2.4 (2) /УИХ, 2016, №19/

“Төрийн бүх шатны байгууллагын удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх, 

бүх нийтийн оролцоо, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангасан ил 

тод, хариуцлагатай засаглалыг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 

бүрдүүлнэ” 

2

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 

байдлын үзэл баримтлал.

3.6.4.5 /УИХ, 2010, №48/

“Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хуулиар хориглоогүй мэдээллийг 

эрэн сурвалжилж олж авах, нийгэмд түгээхэд таатай эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлнэ” 

3
Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр. /УИХ, 2016, №51/

2.1.8. “иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин, сэтгүүлчийн 

мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх”, 

4.1.8.1. “хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэдээлэл олж авах, түгээх 

эрхийг баталгаажуулах”, 

4.1.2.6. “өргөдөл, гомдол, мэдээлэл өгөх ил тод, нээлттэй суваг 

ажиллуулах, өргөдөл, гомдол, мэдээллийг цахим хэлбэрээр гаргах, 

шийдвэрлэх, хяналт тавих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх”

4

Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг дээшлүүлэх 

үндэсний хөтөлбөр /ЗГ, 2018, 

№50/

3.1.3. “хуулиар эрх олгосон этгээдийн гаргасан эрх зүйн үр дагавар 

бүхий шийдвэрийг бүрнээр нь болон хэсэгчлэн ангилсан байдлаар 

иргэдэд хүргэх эрх зүйн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх”



Мэдээлэлтэй байх эрхийг 
хязгаарлахад баримтлах 

олон улсын зарчим, стандарт



• Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
/19.3/

• НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагуудын зохицуулалт

1968, 
НҮБ

1994, 
НҮБ

1996, 
НҮБ

1998, 
НҮБ

1999, 
НҮБ

2000, 
НҮБ

2010, 
НҮБ

2011, 
НҮБ



Үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг зөвхөн 
... нөхцөлд хуулиар хязгаарлана /Пакт, 19 дүгээр зүйл/

эрх хязгаарлалт

бусдын эрх, 
нэр төрийг 
хүндэтгэх

бусдын эрх, 
нэр төрийг 
хүндэтгэх

Мэдээллийг 
хайх, хүлээн 
авах, түгээх 

эрхтэй

Үзэл бодолтой 
байх, түүнийгээ 

илэрхийлэх 
эрхтэй



Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах 
шалгуур

1/ тухайн мэдээлэл нь хуульд заасан хууль ёсны ашиг 
сонирхолтой холбоотой байх (бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх; 
үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл 

мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах)

2/ тухайн мэдээллийг ил болгох, өгөх нь хуулиар хамгаалсан 
ашиг сонирхолд ноцтой хохирол учрахыг хохирлын үнэлгээгээр 

заавал тогтоосон байх

3/ тэрхүү учрах ноцтой хохирол нь олон нийтийн мэдээлэлтэй 
байх ашиг сонирхолоос илүү чухал байх



Монгол Улсын дотоодын хууль 
тогтоомжийн зохицуулалт: 

мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлах 
үндэслэл, журам



Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт

• Монгол Улсад мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн хуулийн зохицуулалт: 72/124 байр (80/150 оноо)

Эх сурвалж: https://www.rti-rating.org/country-detail/?country=Mongolia

https://www.rti-rating.org/country-detail/?country=Mongolia


Хэсэг
Оноо 

/80/

Дээд оноо 

/150/

Олж авах мэдээллийн хүрээ (76%) 23 30

Гомдол гаргах нөхцөл (76%) 23 30

Мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан байдал 

(66%)
4 6

Мэдээлэл олж авах нөхцөл, журам (60%) 18 30

Мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн нөхцөлд хүлээлгэх 

хариуцлага /мэдээлэл авах эрхийн хамгаалалт/ (25%)
2 8

Мэдээлэл авах эрхийг эдлүүлэх арга хэмжээ (25%) 4 16

Өгөх мэдээллийн хязгаарлалт, мэдээлэл өгөхөөс 

татгалзах нөхцөл (20%)
6 30

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт 

нь “Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-ыг хангахгүй 

байна.



Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 
зохицуулалт

№ Төрийн нууцын хүрээ

Төрийн нууцад 

хамааруулсан 

мэдээллийн тоо

1 төрийн бодлогын хүрээнд 9

2
эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник технологийн 

хүрээнд
4

3 батлан хамгаалах хүрээнд 15

4
тагнуул, сөрөх тагнуул, хууль сахиулах ажлын 

хүрээнд
18

5
мэдээллийн аюулгүй байдлын болон бусад 

хүрээнд
14

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл



Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл /2017 №47/

№ Байгууллага, салбар

Төрийн нууцад 

хамаарах 

мэдээллийн тоо

Онц чухал 

зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

Маш нууц 

зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

1 Монгол Улсын Их хурлын тамгын газар 31 9 29

2
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын 

газар
16 3 14

3 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 32 8 31

4

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 

ажлын алба, Стратегийн судалгааны 

хүрээлэн

32 3 30

5 Гадаад харилцааны салбар 19 1 18

6 Батлан хамгаалах салбар 78 10 68

7
Хууль зүй, дотоод хэрэг, хууль сахиулах 

салбар
56 6 50

8 Банк, санхүүгийн салбар 21 - 21

9
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

салбар
10 - 10

10 Барилга, хот байгуулалтын салбар 14 - 14



№ Байгууллага, салбар

Төрийн нууцад 

хамаарах 

мэдээллийн тоо

Онц чухал 

зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

Маш нууц 

зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

11
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 

спортын салбар
9 - 9

12 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбар 11 - 11

13 Зам, тээврийн салбар 10 - 10

14
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн салбар
10 - 10

15
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбар
12 - 12

16 Эрүүл мэндийн салбар 10 - 10

17 Эрчим хүчний салбар 12 - 12

18 Авлигатай тэмцэх газар 20 2 18

19 Төрийн аудитын байгууллага 6 - 6

20 Сонгуулийн ерөнхий хороо 5 - 5

Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл /2017 №47/



Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл /2017 №47/

№ Байгууллага, салбар

Төрийн нууцад 

хамаарах 

мэдээллийн тоо

Онц чухал 

зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

Маш нууц 

зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

21 Санхүүгийн зохицуулах хороо 4 - 4

22 Үндэсний статистикийн хороо 5 - 5

23 Цөмийн энергийн комисс 6 - 6

24 Төрийн албаны зөвлөл 7 - 7

25
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 

салбар
9 - 9

26 Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 5 - 5

27
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 

газар
7 - 7

28 Үндэсний хөгжлийн газар 5 - 5

29
Тагнуулын байгууллага, Төрийн тусгай 

хамгаалалтын газар
56 8 48

30 Онцгой байдлын салбар 13 1 12

31 Стандарт, хэмжил зүйн газар 4 - 4

32
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, шүүх, 

прокурорын байгууллага
13 3 10

33
Аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамгын 

газар
17 - 17



60

565
527

54

хуулиар төрийн 
нууцад 

хамааруулсан 
мэдээлэл

Засгийн газрын 
тогтоолоор төрийн 

нууцад 
хамааруулсан 

мэдээлэл

маш нууц 
зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

онц чухал 
зэрэглэлтэй 

мэдээлэл

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль болон 
Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан 

мэдээллийн нэгдсэн тоо



22
60

565

/1995-2004/ /2004-2017/ /2017-2019/

Төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тооны өсөлт, 
1995-2019



1/ байгууллага, албан 
тушаалтны 

боловсруулсан, хүлээн 
авсан авсан мэдээлэл 
төрийн болон албаны 
нууцын жагсаалтад 

ороогүй байх

2/ тухайн байгууллага, 
албан тушаалтан 

тэрхүү нууцын 
жагсаалтад ороогүй 
мэдээллийг нууцлах 

арга хэмжээ авна

3/ нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалтад 
оруулах үндэслэл бүхий 

саналаа нэн даруй 
удирдлагадаа 
танилцуулна

4/ удирдах албан 
тушаалтан ажлын хэсэг 

байгуулан 3 хүртэлх 
сарын хугацаанд тухайн 

мэдээлэлд дүн 
шинжилгээ хийж, 
дүгнэлт гаргуулна

5/ нууцын жагсаалтад 
нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах, эсхүл 
татгалзах шийдвэр 

гаргана

6/ төрийн нууцад 
хамаарах мэдээллийн 

жагсаалтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 

шаардлагатай 
тохиолдолд Засгийн 
газарт танилцуулна

7/ албаны нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалтад 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар 
бол үндэслэл бүхий саналаа 
эрх бүхий байгууллага, албан 

тушаалтанд танилцуулна

8/ Засгийн газраас 
төрийн нууцын 

жагсаалтад, эрх бүхий 
байгууллага албаны 
нууцын жагсаалтад 
нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулна

Төрийн болон албаны нууцад 

хамаарах мэдээллийн 

жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах үе шат



Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой үндэсний хэмжээний томоохон 
бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслийн ажил, түүнд оролцуулах зэвсэгт хүчний бие 

бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн тоо хэмжээ болон ус хангамжийн эх үүсвэр, худалдан 
авах үйл ажиллагааны нууцалбал зохих хэсэг /2019.05.17/

• Дорноговь аймгийн Мандах сумын Будран багийн нутагт өнөөдөр
“Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого”-ын дагуу
баригдах Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн
байгуулалтын нээлт боллоо. ...Өнөөдөр ийнхүү бүтээн
байгуулалтын ажлыг эхлүүлснээр төмөр замын доод бүтцийн буюу
газар шорооны, дөрвөлжин болон дугуй хоолой, гүүрний бүтээн
байгуулалтын ажил эхэлж байгаа юм.

• Төмөр зам барьж байгуулахад нийт 3700 орчим хүн, 1352 машин
механизм ажиллана. Шууд байдлаар 3700 орчим хүн ажил
орлоготой болох бөгөөд шууд бусаар буюу материал, техник
хангамж, ус, хүнс хангамж зэргээр 10 мянга орчим хүн, тэдгээрийн
гэр бүл төслийн барилга угсралтын бүтээн байгуулалтын үед
орлоготой болох юм. Бүтээн байгуулалтыг Зэвсэгт хүчний 7781
ангийн бие бүрэлдэхүүн цалинтайгаар хийж гүйцэтгэнэ.

“Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн 
байгуулалт эхэллээ” 2019.05.24 https://president.mn/9042/

https://president.mn/9042/


Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой үндэсний хэмжээний томоохон 
бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслийн ажил, түүнд оролцуулах зэвсэгт хүчний бие 

бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн тоо хэмжээ болон ус хангамжийн эх үүсвэр, худалдан 
авах үйл ажиллагааны нууцалбал зохих хэсэг /2019.05.17/

• ... Одоо тус газарт төмөр замыг дагасан авто зам, агаарын шугам
зэрэг дэд бүтцийн ажлууд үргэлжлэх бөгөөд Сайншанд-Замын-Үүд
чиглэлийн улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын Сайншанд
сум руу салсан дөрвөн замын уулзвараас нефть боловсруулах
үйлдвэр хүртэлх хүнд даацын, тусгай зориулалтын 18.8 км авто
замын ажлыг Зэвсэгт хүчний 7780-р ангийн бие бүрэлдэхүүн
гүйцэтгэж байгаа юм.

• Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга А.Ганбатын өгсөн мэдээллээр
Зэвсэгт хүчний 7780-р ангийн 189 цэргийн алба хаагч Алтанширээ
суманд ажиллаж байгаа бөгөөд хугацаат цэргийн алба хаагчдыг
өвлийн сургалтад сурган, бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулж
байгаа юм байна.

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга нефть боловсруулах 
үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажлын явцтай танилцлаа” 2019.05.24 

https://president.mn/9054/

https://president.mn/9054/


1/ тухайн 
байгууллагын 

удирдлага ажлын 
хэсэг байгуулна 

2/ ажлын хэсэг 
шинжилгээ хийж, 
үндэслэл бүхий 
дүгнэлт гаргана

3/ тагнуулын 
байгууллагын 
саналыг авна

4/ ажлын хэсэг 
төрийн болон 

албаны нууцыг ил 
болгосон тухай 
нотолгоо бичнэ

5/ нотолгоог тухайн 
байгууллагын 

даргаар батлуулна

6/ төрийн болон 
албаны нууц төрийн 
хамгаалалтаас гарна

Төрийн болон албаны нууцыг ил болгох үе шат



№ Байгууллагын нэр Тухайн байгууллагын гаргасан үндэслэл Хуулийн зохицуулалт

1
Батлан 

хамгаалахын яам

Журам нь албаны нууцын зэрэглэлтэй тул

судалгааны ажилд ашиглуулах боломжгүй

1/ Засгийн газрын 2017 оны 247 

дугаар тогтоолын хавсралт 

“Монгол Улсын төрийн нууцад 

хамаарах мэдээллийн 

жагсаалт”-д төрийн болон 

албаны нууцын журам, албаны 

нууцын жагсаалтыг нууцлаагүй

2/ МИТБМАЭТХ-ийн 7.1.4-т 

зааснаар үйл ажиллагаандаа 

мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, зааврыг цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх үүрэгтэй.

2
Зэвсэгт хүчний 

жанжин штаб

Албаны нууцын зэрэглэлд хамаардаг учир

танилцуулах боломжгүй

3 Монгол банк Удирдлагын зүгээс татгалзсан

4
Онцгой байдлын 

ерөнхий газар

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд

заасан албаны нууцтай танилцах эрх судлаачдад

олгогдсон эсэх нь тодорхойгүй байх тул нууцад

хамаарах мэдээллийн жагсаалтаа өгөх боломжгүй

5
Зам, тээврийн 

хөгжлийн яам

“Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн болон

албаны нууцыг хамгаалах журам”-ыг олон

нийтийн сүлжээнд байршуулах шаардлагагүй

бөгөөд яамны дотоод нэгдсэн сүлжээ “Able”-ийн

олон нийтийн цэст байршуулсан

Төрийн захиргааны байгууллагаас төрийн болон албаны нууцын журам, 
албаны нууцын жагсаалттай танилцуулахаас татгалзсан үндэслэл



Аймгийн ЗДТГ-уудын нууцын журмын 
зохицуулалт

Нууцын жагсаалтад орох 
шаардлагагүй мэдээлэл:

• “Алтай хотын Ерөнхий 
төлөвлөлтийн зураг”, 

• “Байгууллагын тамга тэмдэг”

• “Төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
тайлан, тайлангийн програм 
хангамж”, 

Хэт ерөнхий, хэрхэн 
тайлбарлахаас хамаарах 

мэдээлэл:

• “Мэдээллийн аюулгүй байдалтай 
холбоотой нууцалбал зохих 
зарим мэдээлэл”, 

• “Хувь хүний нэр төр, хууль ёсны 
ашиг сонирхолд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх баримт бичиг, мэдээ, 
мэдээлэл”, 

• “Хурлын тэмдэглэл /зарим 
онцлог/”



Хувь хүний нууцын тухай хуулийн зохицуулалт

хувь 
хүний 
нууцыг 

хамгаала
х этгээд

• хувь хүн өөрөө

• төр

• байгууллага   

хувь 
хүний 

нууцтай 
танилцах 

этгээд

• хуулиар тусгайлан 
эрх олгогдсон 
төрийн 
байгууллагын эрх 
бүхий албан 
тушаалтан

хувь 
хүний 
нууцыг 

задруулж 
болохгүй 

этгээд

• хуулийн дагуу олж 
мэдсэн этгээд

• итгэмжлэлээр олж 
мэдсэн этгээд

Хувь хүний нууцыг 

хамгаалах нөхцөл



1. Зайлшгүй 
шаардлагатай 

онцгой 
тохиолдолд

2. Төрийн холбогдох 
эрх бүхий 

байгууллага 
шийдвэр гаргах

Хувь хүний нууцыг 

ил болгох шалгуур
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х хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалт болон шүүхэд 
мэдүүлэг өгөхдөө гэрч, 

хохирогч хувь хүний нууцыг 
задруулах /Үндсэн хуулийн 

16.14-т заасан эрхээ эдэлснээс 
бусад тохиолдолд/

нийтийн албан хаагч албан 
үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж 

мэдсэн авлигын талаарх 
мэдээллийг Авлигатай тэмцэх 

газарт нэн даруй мэдээлэх 
/Авлигын эсрэг хууль, 8.2/



№ Байгууллагын нууцын төрөл Хязгаарлалт/нууцалж болохгүй мэдээлэл

1

Улсын Их Хурал тогтоох нууц: 

хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд тухайн 

байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

хамгаалах зорилгоор холбогдох хуулиар 

нууц гэж тогтоосон мэдээ, баримт бичиг, 

биет зүйл

- Байгууллагын нууц нь эрх бүхий байгууллага, 

албан тушаалтнаас хууль тогтоомжоор олгогдсон 

бүрэн эрх, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд саад 

учруулахаар байж болохгүй.

- тухайн байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж буй техник, 

технологийн хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 

орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийг 

илтгэн харуулах мэдээлэл;

- тухайн байгууллагын мэдэлд байгаа бөгөөд 

хадгалалт, хамгаалалтын горим нь зөрчигдсөн 

тохиолдолд хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа 

орчинд аюул учруулж болзошгүй бүх төрлийн хорт, 

цацраг идэвхт бодисын хор хөнөөлийг 

тодорхойлсон мэдээлэл

- гэмт хэргийн тухай болон нийтэд мэдээлэхээр 

хуульд заасан бусад мэдээлэл.

2

Байгууллага өөрөө тогтоох нууц:

байгууллагын албан үйл ажиллагааны 

онцлогтой холбоотой, эсхүл шударга 

өрсөлдөөнд зах зээл, давуу талаа 

хамгаалах зорилгоор байгууллага өөрөө 

нууцалж хамгаалалтдаа авсан, задруулбал 

хууль ёсны ашиг сонирхолд нь хор уршиг 

учруулж болох нууц мэдээ, технологийн 

шийдэл, төсөл, судалгаа-шинжилгээний 

баримт бичиг, шаардлагатай техник, тоног 

төхөөрөмж

Байгууллагын нууцын тухай хуулийн зохицуулалт



Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт

№
Гэмт хэргийн төрөл

Гэмт хэргийн субьект
2002 оны Эрүүгийн хууль 2015 оны Эрүүгийн хууль

1
87 дугаар зүйл.Төрийн 

нууц задруулах

19.12 дугаар зүйл.Төрийн 

нууцыг задруулах

итгэмжлэгдэн хариуцсан буюу албан 

тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдсэн этгээд

2

88 дугаар зүйл.Төрийн 

нууц мэдээ, баримт 

бичиг, эд зүйлийг 

үрэгдүүлэх

19.13 дугаар зүйл.Төрийн 

нууцыг үрэгдүүлэх

итгэмжлэгдэн хариуцсан буюу албан 

тушаал, албан үүргийн хувьд мэдсэн 

этгээд

3 -

19.11 дүгээр зүйл.Төрийн 

нууцыг хууль бусаар олж 

авах

иргэн, сэтгүүлч, иргэний нийгмийн 

төлөөлөл

• “Үндэсний аюулгyй байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн хүртээмжийн асуудлаарх 

Йоханнесбургийн зарчмууд” (НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссын 1996 оны 52 дахь чуулган): 18. Үндэсний 

аюулгүй байдлыг хамгаалах /төрийн нууцыг хамгаалах/ нь сэтгүүлчийг мэдээллийнхээ эх сурвалжийг 

хэлж өгөхийг албадах vндэслэл болгож болохгүй.

• НҮБ-ын үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлаарх Тусгай илтгэгч нарын 

гаргасан Хамтарсан тунхаглалд “Төрийн нууцыг хамгаалах үүргийг зөвхөн түүнийг хариуцсан төрийн 

байгууллага, албан тушаалтан хүлээнэ. Сэтгүүлч, иргэний нийгмийн төлөөлөгч зэрэг бусад этгээдийн 

хувьд мэдээллийг нийтэлсэн, түгээсний төлөө хууль зүйн хариуцлага хүлээх ёсгүй. (2004.12.06)



Зөрчлийн тухай хуулийн зохицуулалт /15.14/

хуульд заасан төрийн нууцад хамааруулах; 
төрийн нууцтай танилцах; төрийн нууцыг 
нууцлах, эсхүл ил болгох; төрийн нууцыг 
шилжүүлэх, эсхүл хамгаалах дэглэмийг 

хангах талаархи тогтоосон журам зөрчсөн 
бол хүнийг 150,000 төгрөгөөр торгоно.

төрийн нууцад үл хамаарах 
мэдээлэл нууцалсан, эсхүл хувийн 
зорилгоор ашигласан нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол 

хүнийг 150,000 төгрөгөөр торгоно.



Дүгнэлт 



• НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо/зөвлөлкомиссоос тухай бүр НҮБ-ын Тусгай
илтгэгчийн зохих тайлангийн тусламжтайгаар 1994-2011 оны хооронд
тогтоосон “мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-
ыг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль,
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн зохицуулалт хангахгүй
байна.

• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд
мэдээллийг ил болгох буюу задруулахтай холбоотой хохирлын үнэлгээ,
нийтийн ашиг сонирхлын эрэмбийн талаар зохицуулаагүй.

• ЗГ-аас төрийн нууцын жагсаалтыг баталж буй нь мэдээлэлтэй байх
эрхийг тодорхой шалгуурын дагуу зөвхөн хуулиар хязгаарлах тухай
Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн зохицуулалт зөрчигдөх; хууль
гаргахгүйгээр аливаа мэдээг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах
замаар иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхийг зохих үндэслэлгүйгээр
хязгаарлах үр дагавартай байна.

• Мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, ил болгохтой
холбоотойгоор тухайн байгууллагын ажлын хэсэг ямар бүрэлдэхүүнтэй
байх, ажлын хэсэг тухайн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт
гаргах, түүнд тагнуулын байгууллага санал өгөхөд ямар шалгуур
баримтлах талаар хууль болон “Монгол Улсын төрийн болон албаны
нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-д тусгаагүй байна. Үүний улмаас
нууцлах шаардлагагүй мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад
хамааруулж байна.



• “Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг
журам”-д заасны дагуу, тухайн байгууллага, албан тушаалтан 3
хүртэлх сарын хугацаанд нууцын жагсаалтад ороогүй
мэдээллийг нууцлах боломжтой байна. Энэ нь мэдээллийг
үндэслэлгүйгээр нууцлах, тухайн байгууллага, албан тушаалтны
хууль бус, зохисгүй үйл ажиллагааны мэдээллийг нуун далдлах
эрсдэл болж байна.

• Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад шинээр бие даасан
гэмт хэрэг болгон тусгаж 19.11 дүгээр зүйлд заасан “Төрийн
нууцыг хууль бусаар олж авах” гэмт хэргийн зохицуулалт нь
иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхэд аюул занал болж буй бөгөөд
төрийн болон албаны нууцын жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах үйл ажиллагааны боловсронгуй бус байдлыг ашиглан
иргэн, сэтгүүлчийг тус гэмт хэрэгт буруутгах, эрүүгийн
хариуцлагад татах, сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг илчлэх
эрсдэлтэй болж байна.



• Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын нууцын журам,
нууцын жагсаалтын ил тод байдал хангалтгүй байх бөгөөд аймаг,
дүүргийн засаг даргын тамгын газрын үйлчилж буй нууцын журмыг
энгийн иргэд үзэхэд хүндрэлтэй байна. Энэ нь тодорхой албан
тушаалтан өөрийн үзэмжээр тодорхой иргэдийн мэдээлэл авах
хүсэлтийг байгууллагын нууц гэх үгээр халхавчилж мэдээлэл өгөхөөс
татгалзах нөхцөл бий болгоход хүргэхээр байна.

• Мөн мэдээллийг ил болгох нөхцөлийг төрийн болон нутгийн
захиргааны захиргааны байгууллагуудын олонх нь нууцын журамдаа
тусгаагүй, орхигдуулж буй нь мэдээлэлтэй байх эрхийг зохисгүй
хязгаарлах нэг эрсдэл болохоор байна. Түүнчлэн, нууцын жагсаалт
дахь мэдээллийн зарим хэсэг нь хэт ерөнхий бөгөөд нууцлах
шаардлагагүй мэдээллийг нууцад хамааруулсан байна.

• Зарим төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний албан тушаалтны
хувьд хууль бус үндэслэлээр мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж буй нь
тэдгээр төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудын хувьд Төрийн
болон албаны нууцын хууль тогтоомж, Мэдээллийн ил тод байдал ба
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалтын талаарх ойлголт,
мэдлэг хангалтгүй байгааг харуулж байна.



Зөвлөмж 



• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль ба
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд НҮБ-ын хүний эрхийн
байгууллагаас тогтоосон “мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад
баримтлах шалгуур”-ыг хуульчлах.

• Ингэхдээ, 1/ тухайн мэдээлэл нь хуульд заасан хууль ёсны ашиг
сонирхолтой холбоотой байх, 2/ тухайн мэдээллийг ил болгох,
задруулах нь хуулиар хамгаалсан ашиг сонирхолд ноцтой хохирол
учрахыг хохирлын үнэлгээгээр заавал тогтоосон байх, 3/ тэрхүү учрах
ноцтой хохирол нь олон нийтийн мэдээлэлтэй байх ашиг сонирхолоос
илүү чухал байх гурван нөхцөл нэгэн зэрэг хангасан тохиолдолд
мэдээллийг нийтэд мэдээлэхгүй байх, төрийн болон албаны нууцад
хамааруулах талаар тусгах.

• Зөвхөн хууль гаргаж мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад
хамааруулах зохицуулалтыг Төрийн болон албаны нууцын тухай
хуульд тусгаж, тус хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт
тусгасан “Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн
жагсаалт”-ыг Засгийн газар батлах зохицуулалтыг хүчингүй болгох.

• Мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, ил болгохтой
холбоотойгоор төрийн байгууллагад байгуулах ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнд заавал олон нийтийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн
байгууллагын төлөөллийг тэнцвэртэйгээр оруулах талаар хууль буюу
“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг
журам”-д тусгах.



• Мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, ил болгохтой
холбоотойгоор төрийн байгууллагын ажлын хэсэг тухайн мэдээлэлд
дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, түүнд тагнуулын байгууллага
санал өгөхөд НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагаас тогтоосон
“мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-ыг
заавал баримтлах талаар хууль буюу “Монгол Улсын төрийн болон
албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-д тусгах.

• Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 19.11 дүгээр зүйлд заасан
“Төрийн нууцыг хууль бусаар олж авах” гэмт хэргийн зохицуулалтыг
иргэн, сэтгүүлч бус зөвхөн төрийн нууцыг итгэмжлэгдэн хариуцсан
буюу албан тушаал, албан үүргийн хувьд мэдсэн этгээдэд хамаарах
байдлаар өөрчлөн найруулах, эсхүл хүчингүй болгох.

• Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын мөрдөгдөж буй
нууцын журам болон нууцын жагсаалтыг олон нийтэд ил тод болгох.

• Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын албан
тушаалтнуудын Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн
тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын хууль тогтоомжийн талаарх
ойлголт, мэдлэгийг сайжруулах.


