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СЭТГҮҮЛЧДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, ТЭДНИЙ ЭСРЭГ 
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НҮБ-ын үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө 

Гол зорилго:  
Иргэдийн мэдээлэлтэй байх,  
нийгмийн асуудалд идэвхтэй  
оролцох боломжоор хангагч  
үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг 
баталгаажуулах  



Зорилгод хүрэхийн тулд дараах 2 замаар сэтгүүлч, 
ХМ-ийн ажилтнуудын аюулгүй орчин бүрдүүлнэ   

 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээлэл авах 
эрхийг дэмжигч механизмыг ашиглан аюул 
заналыг бууруулахад оролцогч бүх талын хооронд 
түншлэл бий болгох 

 Үүнийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газруудад 
дэмжлэг  үзүүлэх 

 

НҮБ-ын үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө 



НҮБ-ын үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө 

Цогц зорилт, зарчим, үйлдэл юм 
Хамтран боловсруулсан: 

 НҮБ-ын байгууллагууд 

 Загийн газар хоорондын байгууллагууд 

 ИНБ-ууд 

 Мэргэжлийн эвлэл холбоод 

 ЮНЕСКО-гийн гишүүн орнууд 

 



Төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүд: 
 Сэтгүүлчдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг 

хязгаарласнаас үүдэн гарах үр дагаврын талаар иргэдийн 
ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх 

 Засгийн газруудад сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах, 
тэдний эсрэг үйлдсэн хэргийг ял шийтгэлгүй үлдээхтэй 
тэмцэхэд чиглэсэн хууль тогтоомж боловсруулан 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

 Сэтгүүлчдэд сургалт явуулах 
 Зөрчилдөөнт бүс дэх сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг 

бэхжүүлэх 
 Гишүүн улс орнууд, сэтгүүлчид, ХМ-ийн өмчлөгчид, бодлого 

боловсруулагчдын анхаарлыг асуудалд хандуулах 
 Сэтгүүлчид, тэр дундаа чөлөөт сэтгүүлчдийн ажиллах 

нөхцлийг дэмжих 
 

НҮБ-ын үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө 



Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд: 
 

 Засгийн газрууд 

 ТББ-ууд 

 Эрдэмтэн судлаачид 

 Хэвлэл мэдээлэл 

 Дэлхийн, бүс нутгийн, орон нутгийн түвшинд 
ажилладаг бусад оролцогч 

 

Төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих нь бүх талын 
оролцооноос  бүрэн шалтгаална. 
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НҮБ-ын 2013 оны 68/163 тоот тогтоол 
 

Гишүүн орнууддаа хандаж 

 Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын эсрэг 

үйлдэгдсэн бүх хэлбэрийн хүчирхийллийн сэжиг бүхий 

хэргийг ... үр дүнтэй мөрдөн шалгах, эдгээр төрлийн гэмт 

хэрэг үйлдэгчдэд хариуцлага хүлээлгэх талаар 

боломжтой бүхнээ хийхийг шаардсан 

 Улс орнуудыг ... сэтгүүлчдэд халдсан хэргийг хянан 

шинжилж, мэдээлэх, халдлагын хэргийг нийтээр 

буруушаах, эдгээр төрлийн халдлагыг мөрдөн шалгаж, 

шийтгэл ногдуулахад шаардлагатай нөөц бололцоог 

зориулах замаар сэтгүүлчдэд ажил үүргээ бие даан, 

хөндлөнгийн оролцоогүйгээр гүйцэтгэхэд нь аюулгүй, 
таатай орчин бүрдүүлэхийг уриалсан 



СЭТГҮҮЛЧДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, 

ТЭДНИЙ ЭСРЭГ ГЭМТ ҮЙЛДЭЛ ЯЛ ШИЙТГЭЛГҮЙ 

ҮЛДЭЖ БУЙ АСУУДЛААРХ НҮБ-ЫН ТОГТООЛООР 

 

11 САРЫН 2-НЫ ӨДРИЙГ 

“СЭТГҮҮЛЧДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ҮЙЛДЭЛ 

ЯЛ ШИЙТГЭЛГҮЙ ҮЛДЭЖ БУЙГ ТАСЛАН 

ЗОГСООХ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР” 

БОЛГОХЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН  



Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал 



Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал  

Сонин 
хэвлэл  

40% 

Телевиз 
28% 

Радио  
21% 

Вэб 
6% 

Бусад  
5% 2006-2014 



Баярлалаа! 
www.globeinter.org.mn  

www. upr-mongolia.mn 

324764, 324627 


