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НЭГ. ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ 

Энэхүү тайланд Монгол Улсад хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, практик, тэр дундаа 
сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдалд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөний олон улсын хэм хэмжээг ашиглан дүн шинжилгээ хийв. Монгол Улс нь үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдэх эрх, хэвлэлийн эрх чөлөөг хангах чиглэлээр  
дорвитой алхам хийсэн хэдий ч эдгээр эрх, эрх чөлөөг олон улсын эрх зүйд бүрэн 
нийцүүлэхийн тулд нэлээн хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байна.  

Тус тайланд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн 3 бүлэг 8 хэсэгт хийсэн дүн шинжилгээг 
тусгав. Эхний хоёр хэсэгт Монгол Улсын Үндсэн хууль тогтоомж дахь үзэл бодлоо 
илэрхийлэх ба мэдээллийн эрх чөлөөний баталгаа, хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүйг 
зохицуулах, мөн эх сурвалжийн нууц хамгаалах тухай дотоодын хууль тогтоомжийн 
судалгааг агуулав. Монгол Улсад олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн салбарт ажилладаг 
сэтгүүлчдээс бусад сэтгүүлчийн эх сурвалжаа нууцлах эрхийг хамгаалсан хууль тогтоомж 
байдаггүй. Ийм эрх эдлэх нь эх сурвалжаас сэтгүүлчид рүү чиглэх мэдээллийн урсгалыг 
хамгаалахад зайлшгүй чухал юм.  

Монгол Улсад тулгамдаж буй нэг ноцтой асуудал нь Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа явдал юм. Мөн Төрийн 
болон албаны нууцын тухай хуульд мэдээлэл олж авах эрхийг хязгаарлахуйц олон заалт 
байна.  

Тайлангийн 3 дахь хэсэгт Монгол Улсын Эрүүгийн, Иргэний болон Зөрчлийн тухай 
хуулиудад хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнг тусгав. Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар 
гүтгэхтэй холбоотой хэргийг цагдаагийн эрх бүхий ажилтнуудад хянан шийдвэрлэх эрх 
олгосон. Мөн нэр төр гутаахтай холбоотой Иргэний хууль нэлээдгүй асуудал бэрхшээл 
дагуулж байна. Ялангуяа зохистой хамгаалалт хомс зэрэг хүндрэл учирдаг. Худал байх 
магадлалтай боловч маргаан дагуулсан хэргийн талаар зайлшгүй хэвлэн нийтлэх 
үндэслэл байсан хэдий ч тухайн хэвлэн нийтлэгчийг хамгаалах тогтолцоо дутмаг байна.  

Тайлангийн дөрөв дэх хэсэгт үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөөнд 
нөлөөлөх хязгаарлалтуудыг авч үзнэ. Ингэхдээ, хэвлэн нийтлэл болон өргөн нэвтрүүлгийн 
агуулга дахь зүй бус материал, шашны экстремист хандлага, шүүх процессын талаарх 
мэдэгдэл болон арьс үндсээс үүдсэн дайн, үймээн самуунд турхирсан суртал ухуулга 
зэрэг өргөн хүрээг хамарсан агуулгад тавих хязгаарлалтуудад дүн шинжилгээ хийв. Ихэнх 
тохиолдолд эдгээр хязгаарлалт хууль ёсны зорилго агуулсан боловч нэр томьёоны хувьд 
хэт ерөнхий, тодорхойлолт байхгүй, хамрах хүрээг тогтоогоогүй байна. 

Тав дахь хэсэгт зохицуулалтын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийв. Зохицуулах байгууллага 
нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Засгийн газраас 
хараат байдаг. Монгол Улсад хүйн хэвлэл мэдээллийг бодлого, зохицуулалтын түвшинд 
өнөө хэр нь хүлээн зөвшөөрөөгүй байна. Мөн өргөн нэвтрүүлэг, хэвлэл мэдээллийн 
өмчлөлийн ил тод байдал болон хэвлэл мэдээллийн төвлөрлийн асуудлыг зохицуулсан 
хууль тогтоомж байхгүй. Ийм цоорхойг нөхөх үүднээс зохицуулах байгууллагаас одоо 
мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжоос давсан захиргааны акт батлан хэрэгжүүлснээр, эрх 
бүхий төрийн байгууллагуудаас гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг 
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох зохицуулалтуудыг эрхэлдэг. Албан тушаалтнууд албан 
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тушаалаа ялангуяа сонгуулийн үеэр урвуулан ашиглах магадлалтай байдаг тул дээрх 
байгууллагууд эрх мэдлээ хэтрүүлэх эрсдэл үүсч болзошгүй. Зургаа дахь хэсэгт бид 
сонгуулийн үеэр хэвлэлийн эрх чөлөөнд харшлах хатуу зохицуулалтуудад дүн шинжилгээ 
хийж, Монгол Улсын хууль тогтоомжоос хэтийдсэн хязгаарлалтуудыг халахыг зөвлөв. 
Тайлангийн долоо дахь хэсэгт хүний эрхийн хараат бус механизм хэмээн хуулиар хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын талаарх мэдээлэл багтсан. 
Харамсалтай нь тус байгууллагын гомдол хянан шийдвэрлэх эрх мэдэл хязгаарлагдмал 
байна.  

Дөрөв дэх хэсэгт дөрвөн төрлийн бие даасан бүлэг судалгаанаас бүрдэх мониторингийн 
үр дүнг толилуулав. Нэгдүгээрт, хэвлэл мэдээллийн төлөв байдлын талаар мэдээлж, 2018 
оны эцсийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байсан нийт 355 хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл хэрхэн Монгол Улсын 3.2 сая иргэнд үйлчлэх үүргээ гүйцэтгэсэнд үнэлгээ хийв. 
Хоёрдугаарт, судалгааны үр дүнд тулгуурлан, мөн түүнчлэн цагдан хяналт, цахим аюулгүй 
байдал зэрэг сэдвээр ганцаарчилсан болон фокус бүлгийн ярилцлагын арга ашиглан 
сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлов. Бичсэн нийтлэл, 
олон нийтэд түгээсэн мэдээллээсээ болоод гурван сэтгүүлч тутмын хоёр нь ямар нэг 
хэлбэрийн сүрдүүлэг, дарамт, заналхийлэлд өртдөг гэдгийг мониторингийн үр дүн 
харуулж байна. Мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ажил олгогчийн хувьд аюулгүй 
байдлын талаар баримтлах бодлого хангалтгүй, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ дутмаг 
бөгөөд асуудал бэрхшээлтэй тулгарсан сэтгүүлчид хууль эрх зүйн мэдлэг тааруу учраас 
тэр тухайгаа олон нийт, мэргэжлийн байгууллагад мэдэгддэггүй нь судалгаанаас харагдаж 
байна. Гуравдугаарт, нэр төр гутаах, доромжлох, гүтгэхтэй холбоотой иргэний болон 
зөрчлийн хэргийг хянан хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн байдалд дүн шинжилгээ хийв. 2018 оны 
дөрөвдүгээр сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 
нийт 57 гүтгэх зөрчилд дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн гаргасан шийдвэрийг 
дүүргүүдийн шүүх хянажээ. Нэр төр гутаах, доромжлох, гүтгэх хэргийг дан ганц Иргэний 
хуулийн дагуу шийдвэрлэж болохоор байна. Учир нь уг хуулиар хүний нэр төрийг зохистой 
хамгаалах боломжтой. Иймд Эрүүгийн хуулийн сонгуулийн үеэрх гүтгэлгийн эсрэг заалтыг 
хүчингүй болгох шаардлагатай. Дөрөвдүгээрт, шүүгчдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхийн талаарх ойлголтыг Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон 
улсын пакт (ИБУТЭОУП)-ын 19 дүгээр зүйлийг хэрэглэж байсан туршлагын талаар зургаан 
шүүгчтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага дээр үндэслэн тодорхойлов. 

Мониторингийн баг Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, хэвлэл мэдээллийн болон 
иргэний нийгмийн байгууллагуудад хандан багц зөвлөмж гаргав. Мөн НҮБ-ын Хүний 
Эрхийн Дээд Комиссарын Газар (ХЭДКГ)-аас гаргасан хүний эрхийн 32 шалгуур 
үзүүлэлтийн1 дагуу ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийв. 
Мониторингийн явцад цуглуулсан бүх өгөгдлийг тус тайланд оруулаагүй бөгөөд зарим 
өгөгдөлд нэмэлт үнэлгээ, мониторинг хийж байна. Түүнчлэн, мониторингийн баг үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нөлөөлөх хууль, эрх зүйн хүрээг ихэнх шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан үнэлсэн ба сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын талаарх судалгааны 
цар хүрээг өргөжүүлэхийн тулд ЮНЕСКО-ийн Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын найман 
шалгуур үзүүлэлтийг ашиглав. 

                                                           
1 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf 
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ХОЁР. ТАНИЛЦУУЛГА 

Глоб Интернэшнл төв, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл, Монголын хуульчдын холбоотой 
хамтран “GSP+ механизмаар дамжуулж хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих 
нь” төслийн хүрээнд Монголын хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний байдалд мониторинг 
хийв. Европын Холбооны санхүүжилтээр Ди Ар Ай (Democracy Reporting International) 
байгууллагын удирдаж буй дэлхийн хэмжээний энэ хөтөлбөрийн Монгол дахь түншээр 
Глоб Интернэшнл төв ажилласан юм. Энэ төсөл Монгол Улсаас гадна Армени, Боливи, 
Кабо Верде, Киргизстан, Пакистан, Парагвай, Филиппин, Шри Ланка зэрэг найман улсад 
хэрэгжиж байна. Төсөл нь хүний үндсэн, суурь эрхээ бүрэн хэрэгжүүлэхэд мэдлэг 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, нөлөөлөхөөр ажиллаж буй иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг дэмжих зорилготой юм. 

Европын Холбооны худалдааны механизм болох GSP+ буюу Хөнгөлөлтийн ерөнхий 
системийн ачаар Монгол Улс эдийн засгийн урамшуулал хүртэж байна. Гэхдээ GSP+ нь 
эдийн засгийн урамшуулал олгохын зэрэгцээ хүний эрх, хөдөлмөрийн эрх, байгаль орчин, 
сайн засаглалтай холбоотой НҮБ-ын 27 конвенцийг дагаж мөрдөхийг шаарддаг. Ялангуяа 
хүний эрх, ардчиллыг баталгаажсан гэж үзэж болохооргүй өнөөгийн нөхцөлд 
хөнгөлөлтийн ерөнхий системийн энэ бүрэлдэхүүн нь ихээхэн хамааралтай. Тэр дундаа 
хүний эрхийн соёлыг сурталчлах болон хувь хүн, байгууллагыг хүчирхэгжүүлэх бүхий л 
бололцоог ашиглах нь чухал юм.  

Глоб Интернэшнл төв GSP+ системд хамрагдсан конвенциудаас ИБУТЭОУП-ыг буюу 
ялангуяа тус пактын 19 дүгээр зүйлийг онцлон ажиллаж, үзэл бодолтой байх, үзэл бодлоо 
чөлөөтэй илэрхийлэх нөхцөл байдлыг сайжруулж, тус зүйл заалтын хэрэгжилтийг 
хангахад хувь нэмэр оруулж байна. Пактын 19 дүгээр зүйлд “үзэл санаа, мэдээллийг 
улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж сурвалжлах, хүлээж авах, 
түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө”-г баталгаажуулсан юм. Монгол Улс 1974 онд ИБУТЭОУП-ыг 
соёрхон баталсан юм. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний баталгаа хүн бүрт хамаатай. 
Хэвлэл мэдээлэлд энэ эрх чөлөөний гүйцэтгэх үүргийн гол үзэл санаа нь хэвлэл 
мэдээллийн олон талт байдал, улмаар мэдээлэл болон үзэл бодлын эх сурвалжийн олон 
янз байдлыг хангахад оршино. Хэвлэлийн эрх чөлөө нь төр засгийн хараа хяналтаас 
ангид байхаас хамаардаг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний баталгаанаас үүдэх бас 
нэгэн үзэл санаа нь өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл олгох байгууллага гэх мэт 
хэвлэл мэдээллийг зохицуулах эрх бүхий аливаа байгууллага нь улс төрийн болон 
бизнесийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан байх шаардлагатай.  

Тус мониторинг нь боловсруулан гаргасан стратеги, төлөвлөгөөнд суурилсан бөгөөд 
дотоодын шинжээчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр мониторингийн сэдвүүдийг сонгов. 
Глоб Интернэшнл төвөөс багийн уулзалтууд, сургалт-семинараар дамжуулан төслийн 
түнш болох хоёр байгууллагын мониторингийн багт техникийн туслалцаа үзүүлэв. 
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ГУРАВ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ 

3.1. ОЛОН УЛСЫН ХЭМ ХЭМЖЭЭ БА ҮНДСЭН ХУУЛЬ 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлээр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, 
мэдээлэл олж авах эрхийг баталгаажуулсан. Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх 
чөлөөг баталгаатай эдэлнэ: 

16.16 Итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн 
нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Жагсаал, цуглаан хийх 
журмыг хуулиар тогтооно; 

16.17 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.2 

Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар олон улсын эрх зүйг дагаж мөрдөнө. Үүнд: 

1. Монгол Улс олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, 
зарчмыг баримталж энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулна. 

2. Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. 

3. Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай 
хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ. 

4. Монгол Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан олон улсын гэрээ, бусад баримт бичгийг 
дагаж мөрдөхгүй.3 

Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөнд 
“хил хязгаар үл харгалзан” мэдээлэл “хайх, хүлээн авах ба түгээх” эрх багтдаг.4 Харин 
Үндсэн хуулийн 16.17 дугаар зүйлд мэдээлэл “хайх, хүлээн авах эрх”-ийг хамгаалдаг 
боловч мэдээлэл “түгээх” эрхийг баталгаажуулаагүй. Мөн түүнчлэн энэ эрхийг “хил 
хязгаар үл харгалзан” эдлэх баталгаа олгоогүй.     

Цаашлаад, олон улсын эрх зүйн дагуу үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд тавих аливаа 
хязгаарлалт хуулиар тогтоосон байх, хууль ёсны зорилго агуулах, мөн ардчилсан нийгэмд 
зайлшгүй байх гэсэн зарчмуудыг баримталбал зохино.5 Үндсэн хуулийн 16.17 дугаар 
зүйлд “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” гэж заасан. Гэсэн хэдий ч хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж 

                                                           
2 Монгол Улсын Үндсэн хууль, https://www.legalinfo.mn/law/details/367 
3 Мөн тэнд 
4 ИБУТЭОУП-ын 19(2) зүйлийг үз 
5 ИБУТЭОУП-ын 19(3) ба ЭЗНСЭОУП-ын 10(2) зүйлийг үз 
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“ардчилсан нийгэмд зайлшгүй байх”-ыг шаардсан олон улсын хэм хэмжээнд нийцдэггүй. 
Бодит байдал дээр энэ нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хязгаарлах засгийн газрын 
эрх мэдлийг хумихад нэн чухал бөгөөд Үндсэн хуульд ийм заалт тусгаагүй нь илэрхий 
дутагдал юм.  

Эрх зүйн хүрээн дэх асуудал бэрхшээлээс гадна Монгол Улсад ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр 
зүйлийг хэрэгжүүлэх явцад хүндрэл бэрхшээл тулгарах нь түгээмэл. Энэ талаар тайланд 
өгүүлэх болно. Монгол Улс 2015 онд Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, 
хэлэлцүүлгийн (UPR) үеэр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний хэрэгжилтийг 
сайжруулах талаар найман улс орноос өгсөн зөвлөмжийг хүлээн авсан. 2017 оны 7 дугаар 
сарын 6, 7-ны өдрүүдэд Женев хотноо болсон НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны 120 дугаар 
хуралдаанаар ИБУТЭОУП-ын хэрэгжилтийн тухай Монголын Засгийн газрын 6 дахь 
ээлжит тайланг хэлэлцсэн билээ. Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, 
хэлэлцүүлгийн болон ИБУТЭОУП-ын хэрэгжилтийн зөвлөмжүүд сэтгүүлчдийн аюулгүй 
байдлыг хангахад дотоодын хууль тогтоомжийг ИБУТЭОУП-д нийцүүлэхэд чиглэгдэж 
байна.  

3.2. ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНД НӨЛӨӨЛӨХ БУСАД ХУУЛЬ 
ТОГТООМЖ 

Эрүүгийн хуулийн 1.4.4 дүгээр зүйлд “Үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө хэн ч эрүүгийн 
хариуцлага хүлээх ёсгүй”6 хэмээн заасан. Энэхүү эрхийг зөрчсөний төлөө буюу илт худал 
мэдээлэл тараасан бол 450-5400 нэгжтэй7 тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 240 - 
720 цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас 6 сар хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ гэж заасан.8 

УИХ-аас 1998 онд баталсан Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 2 дугаар 
зүйлээр хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чөлөөт байдлыг 
хязгаарласан аливаа хууль батлан гаргахыг хориглосон. Тус хуулийн 3 дугаар зүйлд 
“Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь өөрийн нийтэлж, нэвтрүүлж байгаа зүйлийнхээ төлөө 
хариуцлага хүлээнэ. Төрөөс олон нийтийн мэдээллийн агуулгад хяналт /цензур/ 
тогтоохгүй. Төрөөс хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэх, нэвтрүүлэх мэдээлэлд хяналт 
тавих байгууллага байгуулахгүй бөгөөд ийм хяналтын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхгүй” 
гэж заасан бол 4 дүгээр зүйлээр төрийн байгууллагын мэдэлд хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл ажиллуулахыг хориглосон. 

Oлон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль 2005 оны нэгдүгээр сарын 27-нд хүчин 
төгөлдөр болсон. Уг хуулиар үндэсний хэмжээнд олон нийтэд үйлчлэх, түүний хяналт 
санхүүжилтэд байх статус бүхий телевиз, радиогийн эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн. 

2011 онд батлагдсан Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд “Хэвлэл мэдээллийн 
хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлж, хариуцлагатай, мэргэшсэн сэтгүүл зүй, 

                                                           
6 Эрүүгийн хууль, https://www.legalinfo.mn/law/details/11634 
7 1 нэгж 1000 төгрөгтэй тэнцэнэ 
8 Эрүүгийн хуулийн 14.2.1 зүйл 
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сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлж, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангана” гэж 
заасан.9 

Засгийн газраас сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар “НҮБ-ын Хүний эрхийн 
зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий 
төлөвлөгөө” (2016.04 сар)10, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” (2016.11 сар)11, 
“Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” 
(2017.04 сар)12 зэрэг бодлогын баримт бичиг гаргасан боловч эдгээрийн хэрэгжилт 
хангалтгүй байна. 

3.2.1. Нууц эх сурвалж хамгаалах 

Олон улсын эрх зүйн дагуу эх сурвалж хамгаалах нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөний гол тусгал юм. Энэ талаар НҮБ-ын үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний 
асуудлаарх Тусгай илтгэгч Дэвид Кайе “Олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий асуудлаар 
мэдээлжсэн үзэл бодлыг дэмжин өрнүүлэх үүднээс нийтээрээ чанартай эх сурвалж бүхий 
өгүүлэмжид тулгуурладаг... Сурвалжлагчид илчлэгдэх аваас өш хонзон дагуулж, хор 
хохирол учруулж болзошгүй эх сурвалжид ихэвчлэн тулгуурлан мэдээ бэлтгэдэг учраас эх 
сурвалжийн нууцаа хамгаалах амлалт өгдөг. Эх сурвалжийг хамгаалахгүй бол олон хүн 
дуугаа хурааж, ингэснээр олон нийт мэдээлэлгүй хоцордог.”13 

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн ёс зүйн зарчмын 8 дахь “мэдээллийн нууц эх сурвалжаа 
чандлан хамгаална” гэсэн заалтаар сэтгүүлчид нууц эх сурвалжаа хамгаалах ёс зүйн 
үүрэг хүлээдэг.14 Гэвч дотоодын хууль тогтоомж нь бүх сэтгүүлчдэд уг үүргээ биелүүлэхэд 
дэмжлэг болж чадахгүй байна. 2005 онд батлагдсан Олон нийтийн радио, телевизийн 
тухай хуулийн 34.2 зүйлээр олон нийтийн радио, телевизийн ажилтан мэдээллийн эрх 
сурвалжийг нууцлах эрхтэй гэж заасан бөгөөд бусад хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын энэ 
эрхийг хамгаалсан хууль байдаггүй. Түүнчлэн, МҮОНРТ-ийн сэтгүүлчид хуулийн уг 
заалтыг хэрхэн хэрэглэж байгаа талаарх мэдээлэл хомс байна.  

2016 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө батлагдсанаар мэдээллийн эх сурвалжийн нууцыг хамгаалах чиглэлээр 
мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гарсан бөгөөд Засгийн газарт “шүгэл үлээгч ба сэтгүүлчдийн 
нууц эх сурвалжийг хамгаалах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх”15-ийг уриалсан. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт хэвлэл мэдээллийн хараат бус байдал, 
сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр дараах ажлууд хийхээр тусгагджээ. 
Тухайлбал:  

                                                           
9 Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.3.4.3 зүйл 
10 https://www.legalinfo.mn/law/details/12001  
11 https://www.iaac.mn/page/92?menu=217  
12 https://www.iaac.mn/page/90?menu=210 
13 UN General Assembly, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression: note by the 
Secretary-General, 8 September 2015, A/70/361, para. 14, https://www.refworld.org/docid/5629ed934.html 
14 http://www.mediacouncil.mn/p/14 
15 Засгийн газраас 2016 онд баталсан Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 4.1.5.6 дахь заалт 
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• Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэдээлэл олж авах, түгээх эрхийг 
баталгаажуулах; (4.1.8.1) 

• Эрэн сурвалжлах замаар авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн талаар мэдээлсэн 
сэтгүүлчийг аливаа дарамт, шахалтаас хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг бий 
болгох, сэтгүүлчийг мэргэжлийн үйл ажиллагааных нь улмаас эрүүгийн 
хариуцлагад татах явдлыг өөрчилж, аюулгүй байдлыг хангах зохицуулалтыг бий 
болгох; (4.1.8.2) 

• Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын бие даасан, хараат бус байдал, хэвлэлийн эрх 
чөлөөг хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх (4.1.8.3).16 

Гэвч тус үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлууд хийгдээгүй байна.  

3.2.2. Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 

Монгол Улсын Их Хурлаас Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийг 2011 оны 6 дугаар сард баталж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, төсөв 
санхүү, хүний нөөц, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах үйл ажиллагааны мэдээллийг нээлттэй байлгах үүрэг ногдуулсан.17 

Аливаа иргэн эсвэл хуулийн этгээд өөрсдийн хүссэн хэлбэрээр мэдээлэл авах боломжтой 
бөгөөд төрийн албан хаагч хүсэлтэд ажлын долоо хоногийн дотор хариу өгөх үүрэгтэй. 
Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг ажлын долоо хоногоор сунгах боломжтой. Хариуг 
шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариу өгнө. Гэсэн хэдий ч, 
мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглосон тохиолдлыг хэт өргөн хүрээг хамруулан 
хуулиар тогтоосон. Тухайлбал, 

1. Тухайн мэдээллийг нийтэд ил болгосноор Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, 
нийтийн эрх ашигт хохирол учруулах бодитой үндэслэл байгаа бол; 

2. Тухайн мэдээлэл нь Монгол Банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, өрсөлдөөний 
болон мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад 
хянан шалгагдаж байгаа асуудалтай холбоотой бол; 

3. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагааны явцад төр, байгууллага, 
хувь хүний нууцыг хамгаалах шаардлагатай бол мэдээллийг бусдад задруулахыг 
хориглохоор заажээ.18 

Мөн хуулиар оюуны өмч, хувийн нууц, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нууцыг 
хамгаалдаг.19 Оюуны өмчтэй холбоотой мэдээллийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад 
задруулахыг хориглоно.20 Мөн хуулийн 17 дугаар зүйлд иргэн, хуулийн этгээдийн 
мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн талаар 

                                                           
16 https://www.iaac.mn/page/90?menu=210&lang=mn 
17 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, 2011.06.16 
18 Мөн хуулийн 18.1.1-18.1.3 дугаар зүйл 
19 Мөн хуулийн 19. 20 ба 21 дүгээр зүйл 
20 Мөн хуулийн 19.1 дүгээр зүйл 
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дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд 
гомдол гаргаж болно гэж заасан байдаг.  

Монгол Улсын Их Хурал 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль баталсан. Хуулиар онц чухал мэдээлэл нууцлах хугацааг 60 жилээс 
30 жил болгож бууруулсан нь сайшаалтай хэдий ч хуулийн зарим зүйл заалт асуудалтай 
хэвээр байна. Тухайлбал, 5 дугаар зүйлд “албаны нууц”-ыг “задруулах, үрэгдүүлэх 
тохиолдолд салбарын болон төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдийн ашиг 
сонирхолд хохирол учруулах төрийн хамгаалалтанд байх мэдээллийг хэлнэ”21 гэж заасан 
нь төдийлэн тодорхой бус байна. Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт”22-д гадаад 
харилцаа, батлан хамгаалах, хууль, дотоод хэрэг ба хууль сахиулах, банк санхүү, байгаль 
орчин, аялал жуулчлал зэрэг төрийн 33 салбарын мэдээлэл багтжээ.  

Төрийн нууц мэдээлэл нь хэт өргөн хүрээг хамарсан бөгөөд үүнд төрийн бодлого, эдийн 
засаг, шинжлэх ухаан, технологи, батлан хамгаалах, тагнуул, сөрөг тагнуул, хууль 
сахиулах, мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг салбар багтдаг. Төрийн нууцын тухай хуульд 
мэдээллийг нууц гэж ангилах, нууц мэдээллийг дамжуулах, задруулах, ангилах журмыг 
батлах, тухайн мэдээллийг нууцлах хугацааг өөрчлөх, сунгах эрх мэдлийг Засгийн газарт 
олгосон.23 Түүнчлэн байгууллага нь засгийн газрын гишүүн, байгууллагын захирлын 
баталсны дагуу нууц мэдээллийн жагсаалтыг боловсруулна.24  

Жишээлбэл, Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ)-ны нууц мэдээллийн жагсаалт нь тус 
хорооны даргын дотооддоо ангилсан бүх төрлийн мэдээллийг хамгаалдаг. Энэ нь СЗХ-ны 
дарга олон нийтэд нээлттэй байх ёсгүй гэж үзвэл олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий 
энгийн мэдээллийг ч нууц гэж ангилж болно гэсэн үг юм. 

Олон улсын “19 дүгээр зүйл” байгууллагаас эрхлэн гаргасан “Олон нийтийн мэдээлэл авах 
эрх: Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн зарчмууд” товхимолд тайлбарласнаар 
“нууцад хамаарахгүй мэдээллийг нарийвчлан тодорхойлох ба түүнийг “гэм хорын” болон 
“олон нийтийн ашиг сонирхлын” сорилтын дагуу тогтоох нь зүйтэй.”25 Төрийн болон 
албаны нууцын тухай хууль нь олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий хууль бөгөөд 
мэдээллийн эрх чөлөөний үндсэн эрх зүйн үзэл баримтлал, зарчимтай зөрчилдөхөөс 
гадна Монгол Улсын Үндсэн хуулийн төр, байгууллагын нууцыг хуулиар тогтоон хамгаалах 
тухай заалтад нийцэхгүй байна. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд зааснаар 
нууцыг төрийн захиргааны акт, төрийн байгууллагын дотоод журмаар хамгаалж болох 
бөгөөд хууль нь төрийн байгууллагуудад бараг бүх зүйлийг нууц гэж ангилах боломжийг 
олгодог. Эдгээр захиргааны актууд, өөрөөр хэлбэл, дотоод дүрэм журам зэрэг нь одоо 
мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжтой зөрчилдөхгүй буюу давхцахгүй байх нь зүйтэй.  

 

                                                           
21 Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 10.1.5 зүйл, 2016.12.01 
22 https://www.legalinfo.mn/annex/details/8019?lawid=12878 
23 Төрийн нууцын тухай хуулийн 10.1.5 зүйл, 2016.12.01 
24 Мөн хуулийн 14.1 зүйл 
25 ARTICLE 19, “The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation”, p. 5, 
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf (June 1999).  
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3.3. ГҮТГЭХ, НЭР ТӨР ГУТААХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 

Үндсэн хуулийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан 16.17 зүйлээр уг 
эрхэд хязгаарлалт тогтоохдоо мөн “хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд”-ийг хамгаалдаг. 
Түүнчлэн, шаардлагатай гэж үзвэл нэр төр хамгаалах хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хамгаалах зорилгоор үзэл  бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хязгаарлахыг олон улсын эрх 
зүйгээр хүлээн зөвшөөрдөг.26 Монгол Улсад хүний нэр төрийг Иргэний болон Зөрчлийн 
тухай хуулиудаар хамгаалдаг. 

Бусдын нэр төрийг хамгаалах үүднээс үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хязгаарласан 
аливаа хууль тогтоомж нь хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр хүндийг хамгаалахад туйлын 
зорилго агуулах ба мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байх ёстой. Түүнчлэн ардчилсан нийгэмд 
зайлшгүй байх зарчимд нийцээгүй бол хязгаарлалтыг зөвтгөх боломжгүй. Олон улсын “19 
дүгээр зүйл” байгууллагаас уг асуудлаар “Гүтгэлгийг тодорхойлох нь: Үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх чөлөө болон нэр төрийг хамгаалах талаарх зарчмууд”27-ыг баталсан юм. 

3.3.1. Эрүүгийн хуулийн гүтгэхтэй холбоотой зохицуулалт 

2015 оны Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгаар гүтгэхтэй холбоотой зүйл заалт 
хүчингүй болсон. Өмнө нь “гүтгэх”, “доромжлох” гэмт хэрэгт хорих ял шийтгэж байсан.28 
Гэсэн хэдий ч 2017 онд Эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар сонгуулийн үеэр 
“илт худал мэдээлэл” тараахыг гэмт хэрэгт тооцдог болсон. Тухайлбал, 

Сонгуульд оролцогч улс төрийн нам, намуудын эвсэл, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд 
халдаж, илт худал мэдээлэл тараасан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс таван мянга 
дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин 
цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, 
эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял 
шийтгэнэ. (14.8.1) 

Гүтгэхтэй холбоотой заалт 2017 оны 7 дугаар сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр үйлчилж 
эхэлсэн Зөрчлийн тухай хуулийн “Гүтгэх” хэмээх 16.21 дүгээр зүйлд орсон: 

Иргэний нэр төр, бизнесийн нэр хүндэд халдсан худал мэдээлэл тараасан, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, нийгмийн сүлжээгээр худал мэдээлэл тараасан бол иргэнийг 
хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг, хуулийн этгээдийг хорин мянган 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.29 

Энэ нь улс төрчид, төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон нийтийн албан 
тушаалтнуудад дээрх хуулийг ашиглан шүүмжлэлийг нухчин дарах боломж олгодог учраас 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сэтгүүлчид, мөн хүний эрхийн хамгаалагчдад ихээхэн 
халгаатай юм. Ийм тохиолдлын жишээг мониторингийн үр дүнгийн хэсгээс харж болно.  

                                                           
26 ИБУТЭОУП-ын 3 дугаар зүйл, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
27https://www.article19.org/resources/defining-defamation-principles-on-freedom-of-expression-and-protection-of-
reputation/ 
28 1992 оны Эрүүгийн хуулийн 110 ба 111 дүгээр зүйл 
29 нэг нэгж 1000₮, 2000 нэгж 2 сая ₮, 20.000 нэгж 20 сая ₮ 
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Бас нэг ноцтой асуудал бол 2017 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр батлагдсан Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар дүүргийн цагдаагийн алба хаагчид гүтгэлгийн 
талаарх гомдлыг хянан шалгах үүрэгтэй. Бодит байдал дээр гүтгэхтэй холбоотой зүйл 
заалтыг Эрүүгийн хуулиас халсан боловч гүтгэхийг гэмт хэрэгт тооцдог нь хэвээр байна. 
Цагдаагийн алба хаагчид гүтгэхтэй холбоотой хэргийг хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй хэвээр 
бөгөөд шийдвэрийг давж заалдах гомдлын дараагийн шат болох Эрүүгийн хэргийн шүүх 
хянан хэлэлцэнэ. Нэр төр гутаах үйлдэл гэмт хэргийн шинжтэй байх ёсгүй. Монгол Улс 
гүтгэхтэй холбоотой хэргийг иргэний хэргийн шүүхээр шийдвэрлэх үүднээс одоогийн хууль 
тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.  

3.3.2. Иргэний хуулийн нэр төр гутаахтай холбоотой зохицуулалт 

Иргэний хуульд мөн нэр төр гутаахтай холбоотой зохицуулалт бий. Тухайлбал, 

Иргэний нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ 
тараасан этгээд түүнийхээ үнэн зөвийг нотолж чадахгүй бол эрх нь зөрчигдсөн 
этгээдийн шаардлагаар уг мэдээг тараасан хэлбэр, хэрэгсэл, эсхүл өөр хэлбэр, 
хэрэгслээр няцаах үүрэг хүлээнэ. (21.2)  

Бодит баримтыг бүрэн гүйцэд мэдээлээгүйгээс бусдын нэр, нэр төр, алдар хүнд, 
ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан бол энэ хуулийн 21.2-т заасан журмаар няцаах 
үүрэг хүлээнэ. (21.3)  

Энэ зүйлд заасан эрхийг зөрчсөн этгээд бусдад учруулсан гэм хорыг хохирогч буюу 
сонирхогч этгээдэд энэ хуулийн “Гэм хор учруулснаас хариуцлага хүлээх үндэслэл” 
хэмээх 497, “Эдийн бус гэм хорыг арилгах хэмээх” 511 дүгээр зүйлд заасан журмын 
дагуу арилгана. (21.9)  

Мөн хуулийн 511 дүгээр зүйлээр30 бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг 
гутаасны гэм хорыг бүрэн арилгах үүрэг хүлээлгэсэн:  

Бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан 
этгээд түүнийгээ бодит байдалд нийцэж байгааг нотолж чадахгүй бол эд хөрөнгийн 
хохирол арилгасныг үл харгалзан, эдийн бус гэм хорыг мөнгөн болон бусад 
хэлбэрээр арилгах үүрэг хүлээнэ. (511.1) 

Эдийн бус гэм хорыг арилгах хэмжээг мэдээ тараасан арга хэрэгсэл, тарсан хүрээ, 
хохирогчийн сэтгэл санаанд учирсан үр дагавар зэргийг харгалзан нэхэмжлэгчийн 
шаардлагын хүрээнд мөнгөөр тооцож тогтоох бөгөөд мэдээ тараасан уг хэлбэр 
болон бусад аргаар няцаалт хийхийг гэм хор учруулсан этгээдэд үүрэг болгоно. 
(511.2) 

Бусдын эрх, амь нас, эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, эд 
хөрөнгөд хууль бусаар санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ээр гэм 
хор учруулсан этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй. (497.1) 

Иргэний хуулийн зохицуулалтын тухайд хэд хэдэн асуудалтай тал байна. Юуны түрүүнд,  
хуульд “байгууллага” гэсэн үг хэрэглэснээр иргэн, байгууллагын аль аль нь байж болох 

                                                           
30 https://www.legalinfo.mn/law/details/299 
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тул гүтгэлгийн эсрэг нэхэмжлэл гаргах боломжийг төрийн байгууллагад олгодог. Иргэний 
хуулийн 7.1 дүгээр зүйлд иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч нь иргэн, хуулийн этгээд 
(үүнд хувийн хэвшлийн, төрийн байгууллагын аль алиныг хамруулан ойлгож болохоор 
байна), хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага байна гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр 
этгээдийн аль аль нь нэхэмжлэл гаргах эрхтэй гэсэн үг. Хувь хүн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллага нь гүтгэлгийн эсрэг нэхэмжлэл гаргах эрхтэй боловч энэ эрх төрийн 
байгууллагад хамаарахгүй байх нь зүйтэй.31 Өөр нэг тулгамдсан асуудал нь, Иргэний 
хуулийн дагуу иргэн, хуулийн этгээдийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг 
гутаасан мэдээ тараасан бол түүнийхээ “бодитой”, “үнэн зөв” гэдгийг нотлох үүргийг мэдээ 
тараасан этгээдэд ноогдуулсан. Энэ нь хариуцагчид үлэмж дарамт учруулахаар байна. 
Жишээлбэл, хариуцагч үнэн зөв гэдгээ нотлох хангалттай баримттай боловч баримт 
нотолгооны хатуу тогтоосон журмын дагуу шүүх нотлох баримтыг хүлээн авахгүй байх 
тохиолдол гардаг. Бодит байдалд нийцэж буйг нотлох үүргийг ялангуяа нийтийн албан 
тушаалтнуудад хамаарах эсвэл нийтийн ашиг сонирхол бүхий хэрэг шийдвэрлэхэд 
нэхэмжлэгч талд ноогдуулах зохицуулалт байхгүй. Харин нэхэмжлэгч тал нь аливаа 
мэдээний буюу нэр төрд халдсан гэж үзэж буй баримтыг няцаах үүрэг хүлээнэ.   

Бас нэг тулгамдаж буй асуудал нь уг хуулинд олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий 
мэдээллийг зохистой хамгаалах зохицуулалт байдаггүй. Мөн түүнчлэн нэр төр гутаахтай 
холбоотой хууль тогтоомжид улс төрчид, төрийн байгууллага, тэр дундаа төрийн 
сонгуульт байгууллага, төрийн эзэмшлийн компани, мөн улс төрийн нам эвслийг нэр төр 
гутаахын эсрэг нэхэмжлэл гаргахыг хязгаарласан зохицуулалт байхгүй. Ийм зохицуулалт 
хийх нь ардчилсан нийгэмд зайлшгүй чухалд тооцогдох засгийн газар, төрийн өндөр 
албан тушаалтнуудыг нээлттэй шүүмжлэх зарчим, мөн дээрх байгууллагуудын нэр төр 
хязгаарлагдмал болоод олон нийтийн шинж чанартай байх, төрийн өндөр албан 
тушаалтнууд шүүмжлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх бусад олон төрлийн арга хэрэгсэл буйг 
хүлээн зөвшөөрөхөд нэн чухал.    

Нэр төр гутаахтай холбоотой хуулийн нэг сул тал нь “нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн 
нэр хүнд” гэсэн нэр томъёоны тодорхой тайлбар байхгүй. 

Эцэст нь, гэм хорын хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр арилгах зохицуулалт нэлээн асуудалтай 
байна. Иргэний хуулиар нэхэмжлэгч мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлбөр шаардах эрхтэй. 
Харин Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу ногдуулах торгууль өндөр хэмжээтэй ба шүүхээс 
хэрэгт хамаарах сэтгүүлч болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад тус тусад нь торгууль 
ногдуулж болохоор заасан. Үүний зэрэгцээ Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай 
хуулиар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь өөрийн нийтэлж, нэвтрүүлж байгаа зүйлийнхээ 
төлөө хариуцлага хүлээдэг.  

3.4. АГУУЛГЫН ХЯЗГААРЛАЛТ 

2015 онд Соёлын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол Улсад бүртгэлтэй өргөн 
нэвтрүүлгийн сувгаар дамжуулж байгаа нэвтрүүлгийн нийт агуулгын дор хаяж 50 хувь нь 
үндэсний нэвтрүүлэг байхаар заасан (19.5 ба 19.6 зүйл) нь үндэсний контент үйлдвэрлэгч, 
нийлүүлэгчдийг дэмжих зорилготой юм. Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 

                                                           
31 Article 19 Principles, Principle 3. 
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8.2.7 зүйлд “олон нийтийн радио, телевиз хөтөлбөрөө бэлтгэж түгээхдээ үндэстний цөөнх, 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн бүлэг, давхаргын 
болон олон нийтийн эрэлт хэрэгцээг тэнцвэртэй хангахыг эрмэлзэ[нэ]” гэж заасан. Монгол 
Улсын Үндсэн хууль нь шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан бол 2011 оны 
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд "уламжлалт болон бусад шашин шүтлэг"-ийн 
асуудлаар "Төр засаг нь уламжлалт бурханы шашин, уламжлалт соёлын хөгжлийг 
дэмжинэ" хэмээн заасан байдаг (1.4.8).  

Монгол Улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж буй олон хуульд агуулгын хязгаарлалт тогтоосон. 
Ихэнх тохиолдолд эдгээр хязгаарлалт хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах 
зорилготой боловч үүнийг хэт өргөн эсвэл хэт бүрхэг тодорхойлсон нь урвуулан ашиглах 
эрсдэл дагуулж болзошгүй. Соёлын тухай хуулийн 19.3 дугаар зүйлд “Дайн түрэмгийлэл, 
хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчлах, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний 
аюулгүй байдал, соёлд хор хохирол учруулах соёлын үйл ажиллагаа явуулахыг 
хориглоно” гэж заасан байдаг. Үүнтэй адил Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн 11.5 дугаар зүйлд  “Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр хүчирхийлэл, аллага хядлага, 
садар самуун, гэмт хэрэг үйлдэхийг өөгшүүлэн сурталчилсан, гэмт хэрэг үйлдэх аргыг 
нарийвчлан харуулсан нийтлэл, нэвтрүүлэг хийхийг хориглоно” хэмээн заажээ. Эрүүгийн 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 19.9 дүгээр зүйлээр үндэс угсаа, арьс өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхалтыг ухуулан сурталчлахыг хориглодог. Мөн хуулийн 14.4.2 дугаар зүйлээр 
“шашны харгис үзэл номлолыг” сурталчлахыг хориглосон бол 29 дүгээр зүйлээр 
түрэмгийлэл, эсхүл дайн өдөөхийг нийтэд уриалахыг хориглодог. Энэ гэмт хэргийг олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглаж үйлдсэн нөхцөлд шийтгэлийг чангатгасан. Дараах 
хуулиудад агуулгын хязгаарлалт тогтоосон. Үүнд: 

• Хүүхдэд садар самууныг сурталчлах, уруу татах (Эрүүгийн хуулийн 16.8 дугаар 
зүйл) 

• Дайн түрэмгийлэл, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчлах, Монгол Улсын 
тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, соёлд хор хохирол учруулах соёлын 
үйл ажиллагаа явуулах (Соёлын хуулийн 19.3 дугаар зүйл) 

• Хүүхдэд үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулах, терроризм 
болон бусад гэмт хэрэг, садар самуун, хүчирхийллийг сурталчлах (Хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай хуулийн 6.5 дугаар зүйл) 

• Олон нийтийн газарт зүй бусаар биеэ авч явах (Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр 
зүйл) 

• Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах (Эрүүгийн 
хуулийн 20.7 дугаар зүйл) 

• Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль (89.2 дугаар зүйл) 

• Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль (8.1 дүгээр зүйл) 
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• Хүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд гэм хор учруулах үйлдэл, үйл 
ажиллагаанд хүргэж болох зар сурталчилгааг хориглоно (Зар сурталчилгааны 
тухай хуулийн 6.5.7 дугаар зүйл) 

• Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл нь гэмт хэргийн тухай мэдээлэл хийхдээ гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, түүний шалтгаан нөхцөл, хор холбогдлыг олон түмэнд 
таниулах, сэрэмжлүүлэхийг гол зорилго болгоно (Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хуулийн 11.1 дүгээр зүйл). 

2016 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлд “Хүүхдэд зориулсан мэдээ, мэдээлэл нь хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэнд, 
хүмүүжил, төлөвшилд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй гэж үзсэн иргэн, хүүхэд, түүний 
хууль ёсны төлөөлөгч, хүүхдийн эрхийн ажилтан энэ тухай гомдол, мэдээллийг холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд хандан шийдвэрлүүлнэ” гэж заасан.  

Эдгээр зохицуулалтын гол асуудал нь олон төрлийн хуулиудад буй төрөл бүрийн зүйл 
заалт дахь хязгаарлагдсан агуулгын нарийвчилсан тайлбар байхгүй. Энэ байдал 
хязгаарлагдсан материалын цар хүрээг олон янзаар тайлбарлахад хүргэж болзошгүй, 
улмаар иргэд хориглосон зүйлийг ялгаж салгахад төвөгтэй болсноор өөрийн цензур, хэт 
болгоомжлолд автах магадлалтай. Түүнчлэн шүүгч бүр өөр өөрийнхөөрөө тайлбарлах 
эрсдэлтэй тул дээр дурдсан асуудал дагуулж болзошгүй. 

Эцэст нь хуулийн эдгээр заалтуудыг хэрэгжүүлэх арга замын хувьд нэлээд асуудалтай 
байна. Өмнө нь эдгээр хууль тогтоомжийн зүйл заалтын хэт бүдэг байдлыг ашиглан цахим 
хуудсыг блоклох, хаах, өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж байсан 
тохиолдол бий. Тайлангийн үр дүнгийн хэсэгт зарим жишээг дурдсан болно.  

Хуулийн дээрх төрлийн заалтыг зөрчсөн хэрэгт тухайн нийтлэл нэвтрүүлгийн 
хариуцагчдад торгууль ногдуулах нь зохистой шийтгэл юм. Харин үндэслэгээтэй 
тохиолдолд гэмт хэрэг үйлдэгчдийг эрүүгийн хариуцлагад татна. Хуулийг урвуулан 
ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хууль зөрчигчдөд шийтгэл ногдуулахдаа  
хангалттай нотолгоон дээр үндэслэх шаардлагатай бөгөөд нийтлэл нэвтрүүлгийг хаах 
арга хэмжээ авахаас зайлсхийх нь зүйтэй.  

Эдгээр зүйл заалтууд хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалсан боловч хэт ерөнхий, 
зарим тохиолдолд хэт бүрхэг байна. Асуудал дагуулж буй материалын учруулж болзошгүй 
сөрөг үр дагаврын эрсдэлийг тодорхой тооцох хэрэгтэй. Жишээ нь, “шашны харгис үзэл 
номлолыг сурталчлахыг хориглох” гэсэн заалт хэт бүрхэг бөгөөд хүн бүр үүнийг адил 
утгаар ойлгож, хүлээн авах боломжгүй.  

3.5. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦОО 

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь харилцаа холбоо, мэдээллийн 
салбарын хууль тогтоомж, бодлого хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Засгийн газрын агентлаг 
юм. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (ХХЗХ) нь өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт 
хариуцсан Засгийн газрын байгууллага юм. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан ХХЗХ-ны дарга болон 6 гишүүнийг Ерөнхий сайд 
томилдог. Зохицуулах хороо нь хуулийн дагуу ажлын тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг 
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Засгийн газарт тайлагнана.32 ХХЗХ-ны хараат бус байдлын талаар уг хуулиар тусгайлан 
баталгаажуулаагүй. 

ХХЗХ-ноос нь хэвлэл мэдээллийн агуулгыг зохицуулах, хязгаарлах үндсэн хоёр журам 
баталсан. Тухайлбал, 1) Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага болон 2) 
Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага. Гэвч 
ИБУТЭОУП-ын 19.3 зүйлд аливаа хязгаарлалтыг гагцхүү хуулийн дагуу хийхийг заасан 
байдаг.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны хоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн 47 дугаар 
тогтоолоор “Төрөөс мэдээлэл, харилцаа, холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого” 
батлагдсан бөгөөд уг бодлогын баримт бичгийн 3.2.1-д “Мэдээлэл харилцаа холбооны 
салбарын эрх зүйн актыг боловсронгуй болгож, Монгол Улсын хууль болон олон улсын 
гэрээнд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлнэ” гэжээ. Гэсэн хэдий ч 2019 оны 5 
дугаар сарын 30-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон Харилцаа холбооны тухай хуулиар 
ХХЗХ-ны дарга, гишүүдийн томилгооны хараат бус байдлыг баталгаажуулаагүй. Уг 
томилгооны үйл явц нь хараат бус, ил тод байдлыг хангах болон олон нийтийн оролцоонд 
тулгуурлах тал дээр учир дутагдалтай. Олон улсын хэм хэмжээ нь томилгоог бүх-
парламентын хороо гэх мэт төлөөллийн байгууллага явуулах, мөн энэхүү үйл явцыг  
нээлттэй бөгөөд олон нийтийн оролцоотой өрнүүлэхийг шаарддаг.  

Радио долгионы тухай хууль ба Харилцаа холбооны тухай хуулийн алинд ч өргөн 
нэвтрүүлгийн ерөнхий бодлогын талаар тухайлсан заалт байхгүй.  

Хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий зохицуулах байгууллага нь үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх чөлөө, олон талт байдал, үнэн зөв байдал, үл ялгаварлан гадуурхах 
зарчим, мэдээлэл, санаа бодлын чөлөөт урсгал зэргийг дэмжин хангахыг өргөн 
нэвтрүүлгийн зохицуулалтын бодлогод тусгах нь зүйтэй. Зохицуулах байгууллагыг эдгээр 
бодлогыг үйл ажиллагааныхаа бүхий л хүрээнд баримтлах, мөн цаг ямагт олон нийтийн 
эрх ашгийн төлөө ажиллахыг шаардана. Ингэх нь эдгээр байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хязгаарлалт тавих, тэдний олон нийтийн өмнө хариуцан тайлагнах явц, мөн өргөн 
нэвтрүүлгийн салбарт олон нийтийн бодлогыг хөхиүлэн дэмжихэд ач холбогдолтой.  

Дээр дурдсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө 
газар, Оюуны өмчийн газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, 
Цагдаагийн ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар зэрэг төрийн байгууллагууд хяналт тавьдаг. Дүгнэлт шийдвэр гаргахад олон нийтийн 
оролцоо, иргэний нийгмийн хяналт дутмаг учир эдгээр байгууллага төрийн цагдан 
хяналтаас зайлсхийнэ гэдэг нь эргэлзээтэй. 

3.5.1. Хэвлэл мэдээллийн эзэмшил ба төвлөрөл 

Монгол Улсад хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн ил тод байдал болон хэвлэл мэдээллийн 
төвлөрлийн талаар тухайлсан хууль тогтоомж байдаггүй. Хэвлэлийн хүрээлэн 2016 онд 
Хил хязгааргүй сурвалжлагчид олон улсын байгууллагатай хамтран хэвлэл мэдээллийн 
эзэмшлийн талаар судалгаа хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад Монголын хамгийн 
                                                           
32 Харилцаа холбооны тухай хуулийн 8.11 дүгээр зүйл 
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их хүртээмжтэй, үзэгч сонсогчдын таашаадаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дийлэнх 
буюу 74% нь улс төрчид, нийтийн албан тушаалтан, улс төрд ойр байдаг бизнесийн 
бүлгүүдийн мэдэлд байна.33 

3.6. СОНГУУЛИЙН ҮЕЭРХ ХЭВЛЭЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ХЯЗГААРЛАЛТ 

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр тусдаа байсан Улсын Их Хурлын болон 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулиудыг нэгтгэж Сонгуулийн тухай хуулийг шинээр 
баталсан. Энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлээр сонгуулийн сурталчилгааг зохицуулдаг. Хуулийн 
68.3 зүйлд сонгуулийн сурталчилгааг явуулах арга, хэлбэр, түүн дотроо сонгуулийн 
сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах (68.3.1); радио, телевизийн 
сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах (68.3.6); цахим хуудас ашиглах (68.3.7) тухай заасан. 
Сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалд тавигдах шаардлагын хувьд өдөр 
тутмын болон бусад сонин, сэтгүүлд нийтлүүлэх сурталчилгааны материал нь гурван 
хэвлэлийн хуудсаас хэтрэхгүй  байна (77.17) гэж заасан. 

Сонгуулийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд сонгуулийн сурталчилгаанд радио, телевиз 
ашиглах тухай нарийвчлан заасан. Үүнд, олон нийтийн радио, телевиз нь сурталчилгааны 
нэвтрүүлгийг сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс таваас доошгүй хоногийн өмнө батлах, 
тогтоосон хуваарь, цагийн дагуу үнэ төлбөргүй нэвтрүүлнэ. Тус хуульд Улсын Их Хурал 
болон орон нутгийн сонгуульд оролцогч нам, эвсэл, бие даагчдад, түүнчлэн 
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдэд ижил нөхцөл, боломж, тэнцүү хугацаа 
ногдохоор заасан. Олон нийтийн радио, телевизээс бусад радио, телевиз нь 
сурталчилгааны нэвтрүүлгийг гэрээний үндсэн дээр нэвтрүүлнэ. Сурталчилгааны 
төлбөртэй нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацаа /60 минут/-ны хорин таваас илүүгүй 
хувь /15 минут/ нь нэг нам, эвсэл түүнчлэн нэг нэр дэвшигчид ногдоно.  

Одоо мөрдөгдөж байгаа Сонгуулийн тухай хуульийн34 83 дугаар зүйлд сонгуулийн орчинд 
интернэт орчин ашиглах ба 83.3 дугаар зүйлд сонгуулийн сурталчилгааны материалыг 
цахим хэлбэрээр цахим шуудангаар сонгогчдод хүргэх талаар заасан бол 83.4 дүгээр 
зүйлд “Сонгуулийн сурталчилгааг интернэт орчин ашиглан явуулахад захиалагчийн нэр, 
эсхүл тэдгээрийн сонгуулийн штабын нэрийг заавал дурда[х]” талаар заасан.  

Хуулийн “Хууль бус сурталчилгааг хориглох” тухай 70 дугаар зүйлд хэвлэл мэдээлэлд 
ногдуулах хязгаарлалтыг тодорхойсон. Тухайлбал,   

• Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орон зай, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа 
тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт зохион байгуулах, бусдыг 
гүтгэн доромжлох, хуурамч мэдээлэл тараах (70.1.6) 

• Сонгуульд оролцохоос татгалзах, сонгуулийн болон бусад хууль тогтоомж 
зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах (70.5.7) 

• Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг, материалд шашны холбогдолтой аливаа 
дуу, зураг хэвлэх, нийтлэх, нэвтрүүлэх (70.5.9) 

                                                           
33 https://mongolia.mom-rsf.org/mn/translation-context/translation-media-market/ 
34 https://www.legalinfo.mn/law/details/12178?lawid=12178 
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• Аливаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага сонгуулийн сурталчилгааны үеэр 
сонгуульд оролцогч аль нэг талын талаар бүх төрлийн мэдээ, мэдээлэл гаргах, 
гаргахгүй байхаар амлалт авах, гэрээ байгуулахыг хориглоно (70.7). 

Мөн хуулийн хэд хэдэн зүйл заалтад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ногдуулах шийтгэлийг 
тодорхойлсон. Жишээлбэл,  

• Сонгуульд оролцогч нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн талаар хуурамч буюу худал 
мэдээ, мэдээлэл тараасан, нийтэлсэн, цацсан нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдвол 
сонгуульд зарцуулсан хөрөнгийг нь гэм буруутай этгээд нөхөн төлнө (70.8) 

• Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн 
төлөө газрын дүгнэлтийг үндэслэн 70.1.6 заалтыг зөрчсөн онлайн мэдээллийн 
хэрэгслийн тусгай зөвшөөрлийг зургаан сарын хугацаанд түдгэлзүүлнэ. 

• Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх энэ хуульд заасан журам 
зөрчсөн радио, телевизэд нэг удаа сануулах арга хэмжээ авах бөгөөд дахин 
давтвал санал авах өдөр хүртэл үйл ажиллагааг нь тухайн зөвшөөрлийг олгосон 
байгууллага зогсооно (82.19). 

• Энэ хуулийн 82.5, 82.12, 82.13, 82.17-д заасныг зөрчсөн хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Харилцаа холбооны 
зохицуулах хорооны дүгнэлтийг үндэслэн тухайн зөвшөөрөл олгосон байгууллага 
зөрчил гарсан өдрөөс эхлэн зургаан сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ (82.21). 

• Энэ хуулийн 83.4-т заасныг зөрчсөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, 
аливаа этгээдийг олж тогтоох боломжгүй бол Харилцаа холбооны зохицуулах 
хороо тухайн цахим хуудасны Монгол Улсаас хандах хандалтыг сонгуулийн санал 
хураалтын хугацаа дуустал хязгаарлана (83.7). 

• Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журмыг 
сонгуулийн төв байгууллага, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хамтран энэ 
хуульд нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ (82.17). Радио, телевизээр нэвтрүүлэх 
сонгуулийн сурталчилгаанд Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хяналт тавьж 
ажиллах ба энэ хуульд заасан зөрчил гаргахгүй байх, гарсан зөрчлийг нэн даруй 
зогсоох арга хэмжээг цагдаагийн болон сонгуулийн байгууллага, мэргэшсэн төрийн 
бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж болно (82.18). 

Дээр дурдсан хязгаарлах арга хэмжээг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 
дүгнэлтийг үндэслэн Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хэрэгжүүлнэ. Ийм төрлийн 
хязгаарлалт болон шийтгэл нь төрийн цагдан хяналтыг өөгшүүлдэг тул аливаа цензурыг 
хориглосон Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуультай зөрчилдөж байна.   

Сонгуульд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг чухал. Хэвлэл мэдээллийн 
зохицуулалтын хэр хэмжээ болон зохицуулах байгууллагын хараат бус байдлын түвшин 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагаа явуулах бодит нөхцлийг тодорхойлоход ач 
холбогдолтой. Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй сонгуулийн хууль тогтоомж 
олон улсын хэм хэмжээтэй нийцэхгүй байна.  
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ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлд өгсөн НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны 34 тоот Ерөнхий 
тайлбарын 43 дахь хэсэгт: 

Цахим хуудас, блог, эсвэл бусад интернэтэд суурилсан, электрон, эсвэл мэдээлэл 
түгээх бусад систем, түүнчлэн интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч, хайлтын систем гэх 
мэт мэдээлэл харилцааг дэмжих тийм системийн үйл ажиллагаанд тавих аливаа 
хязгаарлалт нь гагцхүү 3 дахь хэсэгтэй нийцсэн нөхцөлд л зөвшөөрөгдөнө. 
Зөвшөөрөгдөх хязгаарлалт нь ерөнхийдөө онцгой агуулга байхаас бус тодорхой 
цахим хуудас, системийг ерөнхийлөн хориглох нь З дахь хэсэгт үл нийцнэ. Засгийн 
газар, эсвэл Засгийн газрын дэмжлэгтэй улс төр, нийгмийн тогтолцоог шүүмжилсэн 
гэх үндэслэлээр цахим хуудас, мэдээлэл түгээх системийг материал хэвлэн 
нийтлэхийг хориглох нь З дахь хэсэгт үл нийцнэ35 гэж заажээ. 

Монгол Улсад 2020 онд Улсын Их Хурлын сонгууль, 2021 онд Ерөнхийлөгчийн сонгууль 
болно. Улсын Их Хурлаас Сонгуулийн тухай хуулийг буцааж тус тусад нь салгах төсөл 
санаачлан, Улсын Их Хурлын болон Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 
төслийг хэлэлцэж байна. Эдгээр хуулийн төсөлд сонгуулийн сурталчилгаанд хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах, сурталчилгааны нэвтрүүлэг явуулах талаар баримтлах 
бодлогод өөрчлөлт ороогүй байна.  

3.7. ӨӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөл (МХМЗ) нь анх 2015 оны нэгдүгээр сарын 28-нд 
албан ёсоор үүсгэн байгуулагдсан. Сэтгүүлч, ажил олгогч, салбарын эвсэл холбоод, 
мэргэжлийн байгууллагуудын санаачилга, хамтын ажиллагааны үр дүнд байгуулагдсан 
МХМЗ нь цор ганц өөрийн зохицуулалтын хараат бус байгууллага юм.36 2015 оны 4 дүгээр 
сарын 14-нд МХМЗ-ийн ёс зүйн хороодын нэгдсэн хуралдаанаар хэвлэл мэдээллийн ёс 
зүйн зарчмийг баталсан. МХМЗ нь тус бүр 15 гишүүнээс бүрдэх хоёр хороо буюу телевиз, 
радиогийн ёс зүйн хороо ба сонин, сэтгүүл, сайтын ёс зүйн хороотой. Ёс зүйн хороодын 
зүгээс хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн талаарх өргөдөл гомдлыг хэлэлцэж 
дүгнэлт гаргадаг. МХМЗ нь 2015 онд 19 өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн бол 
сүүлийн жилүүдэд энэ тоо тав дахин өссөн ба 2019 оны байдлаар 277 хүрээд байна. Тус 
зөвлөл 2018 онд нийт 100 гомдол хүлээн авсны 14% нь сонин сэтгүүл, онлайн мэдээллийн 
хэрэгслүүдэд, 86% нь телевизүүдэд хаяглагджээ. МХМЗ нь өргөдөл гомдлыг хянан 
шийдвэрлэхдээ хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн эсэхэд дүгнэлт гаргадаг 
бөгөөд 2018 онд 44 гомдлыг МХМЗ-ийн ажлын албанаас урьдчилсан хяналт хийж 
шийдвэрлэсэн бол 7 гомдол гаргагч өргөдлөө буцаан татаж, 24 өргөдөл гомдолд зөрчил 
гаргаагүйг тогтоож, 25 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн талаар 
дүгнэлт гаргажээ.  

Монгол Улсад өөрийн гэсэн дотоод журам, ёс зүйн дүрэмтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 
цөөн байдаг. Түүн дотроо gogo.mn, ikon.mn мэдээллийн сайт, Eagle News телевиз зэрэг 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл редакцийн ёс зүйн зарчим баталсан байна.  

 

                                                           
35 ИБУТЭОУП-ын 19(3) дугаар зүйл, https://www.legalinfo.mn/law/details/1257 
36 http://www.mediacouncil.mn/p/4 
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3.8. ХҮНИЙ ЭРХИЙН БИЕ ДААСАН МЕХАНИЗМ 

Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс (ХЭҮК) нь “Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын 
гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний 
эрхийг сахин хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих байгууллага мөн"37 гэж заасан. Комисcын бүрэн 
эрхэд Монгол Улс дахь хүний эрхтэй холбоотой аливаа асуудлаар санал гаргах (13.1.1), 
хууль тогтоомж, захиргааны шийдвэр хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэх 
талаар зөвлөмж, санал гаргах (13.1.2) чиг үүрэг багтана. Комисс нь бүрэн эрхийнхээ 
хүрээнд Монгол Улс дахь хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж, шаардлагатай 
мэдээллээр хангана. 

ХЭҮК нь хүний эрхийн асуудлаар бие даан мөрдөн шалгах эрхгүй тул хууль тогтоомж, 
захиргааны шийдвэр хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэх талаар зөвлөмж, 
санал гаргана (13.1.2). 

Монгол Улсад мэдээллийн комиссар гэж байдаггүй боловч Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 17.1 зүйлд “Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах 
эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн талаар дээд шатны 
байгууллага, албан тушаалтан, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол 
гаргаж болно” гэж заасан. 

ХЭҮК нь 2018 оны 10 дугаар сарын 5-ны байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
нийт 443 гомдол хүлээн авсан ба үүнээс үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн хүрээнд хэвлэн 
нийтлэх эрх зөрчигдсөн тухай асуудлаар 2, жагсаал цуглаан хийх эрх зөрчигдсөн тухай 
асуудлаар 4, мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх эрх зөрчигдсөн тухай асуудлаар 3 гомдол 
байна. Харин иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтны 
эсрэг халдсан, заналхийлсэн, халдахаар оролдсон буюу улс төрийн сэдэлтээр сэтгүүлч, 
хэвлэл мэдээллийн ажилтны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс зүй бусаар нөлөөлсөнтэй 
холбоотой гомдлыг Комисст ирүүлээгүй байна.38 

 

ДӨРӨВ. МОНИТОРИНГИЙН ДҮН 

4.1 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

Хэвлэлийн хүрээлэнгээс39 мэдээлснээр 2018 оны сүүлээр улсын хэмжээнд нийт 355 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл Монголын 3.2 сая хүн амд оногдож байна. Эдгээрээс 88 
сонин, 71 сэтгүүл, 48 радио, 127 телевиз, 100 мэдээллийн цахим хуудас байна. Монголын 
зах зээлд хувийн хэвшлийн арилжааны хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл зонхилох хувийг 
буюу нийт хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн 78 хувийг эзэлж байна. 

Хэвлэл мэдээллийн салбарт нийт 4.460 гаруй хүн ажилладагийн 49% нь цаг үеийн мэдээ, 
мэдээллийн хөтөлбөрт ажиллаж байна.  

                                                           
37 Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн 3.1 зүйл, https://www.legalinfo.mn/law/details/360 
38 ХЭҮК-ийн Ажлын албанаас Монголын Хуульчдын холбоонд 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр ирүүлсэн 
“Мэдээлэл ирүүлэх тухай” хариу албан бичиг 
39 Хэвлэлийн Хүрээлэн, “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн тайлан, 2018 он 
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Хүснэгт 1. Хэвлэл мэдээллийн эзэмшил40 

 Сонин Сэтгүүл Радио Телевиз Мэдээллийн 
сайт 

Хувийн хэвшил 72% 63% 78% 91% 92% 
ТББ, иргэний 
эвсэл холбоод 

11% 25% 10% 6% 6% 

Улс төрийн нам 
эвсэл 

2% 0% 0% 0% 0% 

Төрийн 
байгууллага 

15% 12% 12% 3% 2% 

НИЙТ 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Хэвлэлийн хүрээлэн 2016 онд Хил хязгааргүй сурвалжлагчид олон улсын байгууллагатай 
хамтран “Монголын хэвлэл мэдээллийн эзэмшил” судалгаа хийсэн. Уг судалгаанд 
хамрагдсан хамгийн их хүртээмжтэй, өндөр рейтингтэй 39 хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын 29 нь улс төр, бизнесийн ашиг сонирхлын ямар нэгэн хамааралтай байна.41  

Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулиар төрийн байгууллага өөрийн мэдэлд 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байхыг хориглосон (4 дүгээр зүйл). Гэсэн хэдий ч нийт 
сонин хэвлэлийн 15%, сэтгүүлийн 12%, радиогийн 12%, телевизийн сувгийн 3% болон 
мэдээллийн сайтын 2% нь төрийн байгууллагад харьяалагдаж байна.42  

ХХЗХ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг хянадаг43 боловч хэвлэл 
мэдээллийн эзэмшил, харьяалал нь компани, хувь хүмүүсийн өөр өөр нэр дээр 
бүртгэгдсэн байх тохиолдол бий. ХХЗХ-ны журмын дагуу44 өргөн нэвтрүүлгийн 
мэдээллийн хэрэгсэл нь эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг ХХЗХ-нд жил бүрийн нэгдүгээр 
улиралд багтаан ирүүлэх үүрэгтэй ч бодит байдал дээр жинхэнэ эзэмшигчид ил тод бус 
байсаар байна.  

ХХЗХ-ноос интернэт хэрэглэгчдийн тоог албан ёсоор гаргадаг бөгөөд 2018 оны эцсийн 
байдлаар Монгол Улсад давхардсан тоогоор 4.295.400 орчим хүн интернэт хэрэглэж 
байв.45 Эдгээр хэрэглэгчдийн 72 хувь нь өдөр тутам ямар нэг хэмжээгээр интернэтэд 
холбогдож буй бөгөөд үүн дотроо 34 хүртэлх насныхан түлхүү байна. Улаанбаатар хотын 
хэрэглэгчдийн 80 хувь, хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчдийн 66 хувь нь интернэтэд өдөр бүр 
холбогддог аж.46 

Шашны агуулгатай нэвтрүүлэг түгээх хоёр тусгай зөвшөөрлийн нэгийг Монголын бурхан 
шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн дэргэдэх “Лавайн эгшиг” радиод олгосон. Мөн 
ТВ9 телевиз “ашгийн бус, шашны суваг” хэмээн тусгай зөвшөөрлөө авсан хэдий ч 
нэвтрүүлгийн нийт хэдэн хувь шашны агуулгатай нь тодорхойгүй байна. Хэвлэлийн 
                                                           
40 Мөн тэнд 
41 https://mongolia.mom-rsf.org/mn/ehzehmshigch/ 
42 “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторинийн тайлан 2018 
43 http://www.crc.gov.mn 
44 http://www.crc.gov.mn/k/2L2 
45 Үндэсний статистикийн хороо, www.1212.mn  
46 Хэвлэлийн Хүрээлэн, “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн тайлан, 2018 он 
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хүрээлэн болон Хил хязгааргүй сурвалжлагчид байгууллагын хамтарсан судалгаанаас 
харахад МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр тус телевизэд хөрөнгө оруулсан бөгөөд телевизийн 
агуулга тус намын үзэл баримтлыг ихээхэн шингээсэн байна. 2016 онд ХХЗХ-ноос 
мэдээлснээр, Медиа Холдинг ХХК нь тус телевизийг эзэмшдэг. Уг компанийн үүсгэн 
байгуулагчид Эскон ХХК болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч асан Н.Энхбаярын төрсөн эгч 
Н.Энхтуяа юм.47  

Үндэстний цөөнхийн тухайд Жана Дауир сонин болон Шугыла сэтгүүл казах хэл дээр 
хэвлэгдэн гардаг. Мөн Баян-Өлгий аймгийн олон нийтийн радио нь казах хэлээр дагнан 
нэвтрүүлэг цацдаг. Тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол Заман сонин, Дербес 
ТВ, Саяан ТВ, ТВ4 болон Өлгий ньюс мэдээллийн сайт зэрэг мэдээллийн хэрэгслүүд бий 
бөгөөд казах, монгол хэлний аль алинаар мэдээлэл хүргэж байна.  

Монгол Улсад хүйн хэвлэл мэдээллийг (community media) бодлого, эрх зүй, 
зохицуулалтын аль ч түвшинд хүлээн зөвшөөрөөгүй байна. Харин 2012 онд анхны 10 хүйн 
радио станцыг НҮБ-ын Хүний аюулгүй байдлыг хангах итгэлцлийн сангийн хүрээнд Япон 
улсын санхүүжилтээр ЮНЕСКО-ийн төслөөс үндэстний цөөнх оршин суудаг Баян-Өлгий, 
Увс, Ховд, Хөвсгөл аймагт байгуулсан байна. Гэвч санхүүгийн болоод бусад төрлийн 
дэмжлэг дутмаг, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа 
дууссан зэрэг шалтгаанаар эдгээр радиогийн үйл ажиллагаа зогссон байна. Тусгай 
зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахын тулд хүйн радионуудын зүгээс арилжааны радио, 
телевиз байгуулахад тавигддаг шаардлагыг хангасан байх ёстой.  

ЮНЕСКО-ийн онцолсноор, “Хүйн өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл олгох журам 
арилжааныхаас тусдаа байх нь зүйтэй. Мөн уг журам, нөхцөл шаардлага нь чирэгдэл 
багатай байвал зохино.”48 

2011 оноос МҮОНТ-ээр казах, тува болон буриад хэлээр мэдээллийн хөтөлбөр явуулж 
эхэлсэн. Гэвч хэлний цөөнхөд зориулсан нэвтрүүлгийн хугацаа богиноссон. Одоогийн 
байдлаар МҮОНРТ-ийн “Монголын мэдээ” сувгаар буриад, казах хэлээр тус бүр долоо 
хоногт таван удаа 15 минутын урттай буюу нийт 30 минутын урттай мэдээллийн хөтөлбөр 
гарч байна. Энэ нь ойролцоогоор нийт эфирийн цагийн 5.6 хувийг эзэлж байна. Түүнчлэн 
МҮОНТ нь цаг үеийн мэдээллийн хөтөлбөрт сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 
дохионы хэлийг давхар ашигладаг.  

Өмнө дурдсанчлан, ХХЗХ нь тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, мөн хүчингүй болгох 
эрх мэдэл бүхий өргөн нэвтрүүлгийн болон онлайн мэдээллийн хэрэгслийн цор ганц 
зохицуулах байгууллага юм. Тус байгууллага мөн үүрэн холбооны оператор болон 
интернэт үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудыг зохицуулдаг. Одоогоор зохиогчийн эрх болон 
түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж 
зөрчсөн, садар самууныг сурталчилсан зэрэг үндэслэлээр оюуны өмчийн улсын байцаагч, 
цагдаагийн байгууллагын дүгнэлтээр нийт 134 сайтын Монгол Улсаас хандах хандалтыг 
хязгаарласан байна. Дээрх шалтгаанаар ХХЗХ-ноос кабелийн сувгийн болон телевизийн 
өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх 3 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг 
түдгэлзүүлснээс 2 тусгай зөвшөөрлийг сэргээж, нэгийг нь хүчингүй болгосон байна.49 Төр 
                                                           
47 https://mongolia.mom-rsf.org/mn/translation-media/detail/outlet/tv9/ 
48 https://en.unesco.org/community-media-sustainability/policy-series 
49 ХХЗХ-ноос МХМЗ-д ирүүлсэн 02/1664 тоот албан бичиг 
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засгийн зүгээс үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хөсөрдүүлэхгүйн тулд тусгай 
зөвшөөрлийг цуцлах, цахим хуудас блоклохдоо хянамгай хандах хэрэгтэй.  

4.2. СЭТГҮҮЛЧДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 “Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө нь Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын суурь 
элемэнт бөгөөд улс төрийн нам эвсэл байгуулах, улс төрийн үзэл бодлоо хуваалцах, 
нийтийн албан тушаалтнуудын үйлдлийг шүүмжлэх зэрэг бусад ардчилсан эрх чөлөөг 
баталгаажуулдаг болохыг өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Ийм учраас хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл нь чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах нөхцлөөр хангагдах үүднээс 
онцгой хамгаалалт шаарддаг. Улмаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 
түгээгдэх агуулга бэлтгэхийн тулд сэтгүүлчид чөлөөтэй, аюулгүй орчинд ажиллах 
шаардлага урган гардаг. Ийнхүү бэлтгэгдэн хүргэгдэж буй агуулга нь бидний хамтын 
эрхийн илэрхийллийг төлөөлж буй явдал юм.”50 

Мониторингийн үр дүнгээр, сэтгүүлчдийн 67 хувь нь мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэх явцдаа, 
үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрх зүйн баталгаа, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
бодлого шийдвэрээс үл хамааран, ямар нэгэн дарамт, сүрдүүлэг заналхийлэлд өртөж 
байжээ. Мөн сэтгүүлчдийг зодох, айлган сүрдүүлэх зэрэг тэдний эсрэг хүчирхийллийн хэд 
хэдэн тохиолдол гарчээ. Таван сэтгүүлч тутмын дөрөв нь Монгол Улсын хэмжээнд 
ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангалтгүй гэж үзсэн. Дээрх зөрчлүүд нэг 
сэтгүүлчид дунджаар 3-4 удаа тохиолдсоныг тэд мэдээллээ.  

График 1. Сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саад хийх 

 

Дээрх төрлийн зөрчлүүд телевиз, мэдээллийн сайт эсвэл сонинд ажилладаг 35 хүртэлх 
насны сэтгүүлчдэд илүү тохиолдож байна.  

                                                           
50 UNESCO, Journalists’ Safety Indicators: National Level, Based on the UNESCO Media Development Indicators 
(28 July 2015), p. 2, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260893 
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Мониторингоор анх удаа бэлгийн дарамт, бие эрхтэний халдлага, бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртсөн эмэгтэй сэтгүүлчдийн эсрэг үйлдсэн халдлагын талаарх тоо баримтыг гаргав. Ийм 
төрлийн хүчирхийлэл 25 хүртэлх насны эмэгтэй сэтгүүлчдэд илүү тохиолдсон бөгөөд 
жендэрт суурилсан халдлагад эмэгтэй сэтгүүлчид эрэгтэйчүүдээс 2 дахин илүү өртсөн 
байна. Мониторингийн явцад ажлын байрны бэлгийн дарамтын тохиолдлуудыг мөн 
судлав. 

 

График 2. Ажлын байрны бэлгийн дарамт 

 

Судалгаанд оролцогч эмэгтэй сэтгүүлчдийн эх сурвалж оройн цагаар хоолонд урих, 
хүсээгүй байхад нь хувийн чат үлдээх, утсаар ярих, болзоонд урих, бэлгийн харьцаанд 
орох санал тавих зэргээр бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдэл гаргаж байсан гэж 5 сэтгүүлч 
тутмын нэг хариулсан. Ийм төрлийн дарамттай дунджаар 4 удаа тулгарч байсан тухайгаа 
эмэгтэй сэтгүүлчид мэдээлжээ.  

Мөн 5 сэтгүүлч тутмын нэгийг түлхэх, цохих зэргээр тэдэнд хөнгөн болон хүнд гэмтэл 
учруулж байсан ба нэг сэтгүүлч дунджаар 3 удаа ийм төрлийн халдлагад ажил үүргээ 
гүйцэтгэх явцдаа өртөж байжээ. 

Эрүүгийн цагдаагийн газрын төлөөлөгч “Ийгл ньюс” телевизийн сэтгүүлч Б.Батцэцэгийг 
Монгол-Туркийн хамтарсан сургуулийн дэд захирал Вейсэл Акчайг хулгайлсан гэх 
асуудлыг сурвалжилж олон нийтэд хүргэхээр мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэж байх явцад 
биед нь санаатайгаар халдаж, шанаа руу нь хүчтэй цохисон хэрэг гарсан. 

 

14% 

18% 

22% 

Та ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөж 
байсан уу? 

Таны бие эрхтэнд халдаж байсан уу? 

Эх сурвалж таньтай харьцахдаа оройн цагаар 
хоолонд урих .... зэргээр бэлгийн дарамтын 

шинжтэй үйлдэл гаргаж  байсан уу? 
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График 3. Сэтгүүлчдийг болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг сүрдүүлсэн, дарамталсан, 
заналхийлсэн, доромжилсон тохиолдол 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрхлэгч, редакцийн бусад гишүүдийн хувьд, тэднийг 
айлгах, дарамтлах, утсаар тагнаж, чагнах тохиолдол гарч байв. Эмэгтэй сэтгүүлчид болон 
тэдний гэр бүлийн гишүүд эрэгтэй сэтгүүлчдээс илүүтэйгээр сүрдүүлэг заналхийлэлд 
өртөх магадлалтай байдаг. Харин эрэгтэй сэтгүүлчдийг хүчний байгууллагаас аль эсвэл 
эрх мэдэлтэй, хүч чадал илүү хүмүүсээр айлгаж дарамтлах явдал тохиолддог. 

 

Судалгаанд оролцсон олон сэтгүүлч болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг хэл амаар 
тогтмол сүрдүүлж байжээ. Утсаар сүрдүүлэх явдал нийтлэг тохиолддог бөгөөд хэвлэл 
мэдээллийн бүхий л түвшний ажилтнууд, тэр дундаа эрхлэгчид, сэтгүүлчид рүү чиглэдэг. 
Мөн төрийн өндөр албан тушаалтны зүгээс олны өмнө доромжлох, дарамтлах тохиолдол 
гардаг. Судалгаанаас харахад 25-аас доош насны сэтгүүлчид заналхийлэл, доромжлолд 
илүү их өртдөг байна. 

4.2.1. Ажлын багаж хэрэгсэлд халдах 

Ажлын багаж хэрэгсэлд халдах, гэмтэл учруулах тохиолдолтой судалгаанд оролцсон 
сэтгүүлчдийн 58% нь дор хаяж нэг удаа тулгарч байжээ. Үүнд залуу сэтгүүлчид илүүтэй 
өртөж байв. 

Хүснэгт 2. Ажлын багаж хэрэгсэлд халдсан тоо (насаар) 

Нас 
25-хүртэлх 

нас 
26-30 
нас 

31-35 
нас 

36-40 
нас 

41-45 
нас 

46-50 
нас 

51-ээс 
дээш 

Тохиолдлын 
тоо 5 4 4 3 1 3 1 

 

Эмэгтэй сэтгүүлчдийн ажлын багаж хэрэгсэлд халдах тохиолдол эрэгтэй сэтгүүлчдэд 
тохиолддогоос харьцангуй их буюу 4:3 гэсэн харьцаатай байна.  

16% 

21% 

30% 

38% 

41% 

46% 

Гэр бүлийн гишүүдийг айлгаж, дарамталж байсан  

Ажил хэргийн шалтгаанаар утсаар тагнаж, чагнаж 
байсан 

Хүчний байгууллагаас эсвэл өөр эрх мэдэлтэй,  
хүч илүү хүмүүсээр айлгаж, дарамталж байсан … 

Төрийн албан тушаалтан, бизнесийн байгууллагын 
төлөөлөл олны өмнө доромжилсон  

Эрхлэгч, редакцийн бусад гишүүдийг айлгаж, 
дарамталж байсан 

Утсаар заналхийлэлд өртөж байсан 
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Сэтгүүлчид болон зураглаачдын зүгээс ажлын багаж хэрэгсэлд бага зэрэг гэмтэл учирсан 
бөгөөд ашиглах боломжтой хэвээр бол цагдаагийн байгууллагад тэр бүр гомдол 
гаргадаггүй, тэдэнд хандсан ч үр дүнгүй гэж үздэг. 

УБТЗ шалгалт авах нэрийдлээр 50 гаруй насны эмэгтэйчүүдийг ажлаас нь 
халж буй тухай мэдээллийн мөрөөр тодруулга хийх гэж ороход тэндэхийн 
хуулийн ахлах мэргэжилтэн нь манай зураглаачийг зодож, камерийг нь шууд 
булаасан. Хоёр гурван хүн нийлээд цохиод авч байх жишээний. Гэтэл 
прокурор үүнийг хэрэгсэхгүй болгож, хэргийг манай зураглаачийн буруу 
байсан гэж үзсэн. 

33 настай, эмэгтэй 

Эрүүл мэнд, техник гэхээсээ илүү мемори картыг нь авч яваад доторхыг нь 
устгаад буцаагаад өгчихдөг. Ингээд баримт нь байхгүй болохоор тэр хүн 
тэрийг үнэлэх боломжгүй, гомдол гаргаад явъя гэхээр хэн ч тоодоггүй, 
анхаардаггүй. Ийм юмнууд зөндөө гардаг. Тэгээд одоо нэгэнтээ өнгөрчихсөн 
энийгээ орхиё гээд л ингээд л цаашаа явдаг. Гомдол гэхэд хэцүү, биш гэхэд 
хэцүү. 

 37 настай, эрэгтэй 

АНУ-ын иргэн, зэвсэгт хүчний хошууч 
М.Стюарт Улаанбаатар дахь Шангри-Ла зочид 
буудлын өрөөнд өөрийгөө боомилсон байдалтай 
нас барсан талаарх мэдээллийг сурвалжлахаар 
очсон “Засгийн газрын мэдээ” сонины сэтгүүлч 
Э.Батцэцэг, фото сэтгүүлч С.Батсайхан 
нарыг зураг авлаа гэсэн үндэслэлээр биед нь 
нэгжлэг хийж, утсан дээрх зургийг устгасан, 
зурагчны гэрэл зургийн аппаратыг хураан авч 
баривчилсан. 

 
НИТХ-ын төлөөлөгч “А”-ийн төрсөн дүү “Б” олон нийтийн газар сэлэм 
эргүүлэн танхайрсан хэргийн тухай хамгийн анх манайх гаргаж тавихад 
захирал, редактор, сэтгүүлч, редакцийн бас ажилтны гээд 4 хүний утас 
өдөржингөө дуугарсан. Бид нар утсаараа ч ярьж чадахгүй, фэйсбүүк рүүгээ 
орж чадахгүй, олон хүн наад мэдээгээ авчихаач гээд байж байтал нөгөө “А” нь 
дүүтэйгээ орж ирээд “Наадхаа авчих” гэж сүрдүүлсэн. Манайх ч харьяа 
байгууллагынхаа хамгаалалтын албыг аваад би бас хэд хоног 
хамгаалалттай байсан. Тэгээд сүүлдээ манай толгой компаниар дамжуулж 
авахуулсан. Энэ мэтчилэнгээр редакц руу орж ирдэг юмнууд бол зөндөө 
байгаа. 

33 настай, эмэгтэй 
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4.2.2. Олон нийтийн мэдээлэл өгөхөөс татгалзах  

Үндсэн хууль болон бусад хуулиар мэдээлэл олж авах эрхийг баталгаажуулсан хэдий ч 
сэтгүүлчид олон нийтийн мэдээлэл цуглуулах явцдаа нэлээдгүй бэрхшээлтэй тулгарч 
байна. Тус тайлангийн эхний хэсэгт дурдсанчлан, Монгол Улсын мэдээлэлтэй байх эрхийн 
зохицуулалт нь боломжит дээд хэмжээгээр ил болгох, хязгаарлалтын нарийвчилсан цар 
хүрээтэй байхыг заасан олон улсын хэм хэмжээнд нийцдэггүй бөгөөд бодит байдал дээр 
мэдээлэл өгөхөөс татгалзах явдал түгээмэл байдаг. Энэ нь хэвлэл мэдээллийн олон 
нийтийг мэдээллээр хангах үүргээ гүйцэтгэх чадварыг доройтуулж байгааг мониторингийн 
үр дүн харуулж байна.  

Төрийн албан тушаалтан мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу мэдээлэл авах 
хүсэлтэд татгалзсан хариу өгч байсан тохиолдолтой 10 сэтгүүлч тутмын 7 нь дор хаяж нэг 
удаа тулгарч байжээ. Өмнө дурдсанчлан, Санхүүгийн зохицуулах хорооны нууц 
мэдээллийн жагсаалт нь тус хорооны даргын дотооддоо ангилсан бүх төрлийн 
мэдээллийг хамгаалдаг. Энэ нь СХЗ-ны дарга олон нийтэд ил болгох шаардлагагүй гэж 
үзсэн тохиолдолд олон нийтийн эрх ашгийг илэрхийлсэн жирийн мэдээллийг хүртэл нууц 
хэмээн ангилах боломжтой гэсэн үг. 

Улсын нууцын хууль хэдий байвч сүүлийн үед мэдээллийг хаадаг арга гараад 
ирсэн нь байгууллагын дотоод журам гэх зүйл. Тэр журмаас хамаарч 
байгууллага өөрөө дотроо хуулиас давсан цензур тогтоочихдог. 

57 настай, эрэгтэй 

Хэвлэлийн төлөөлөгч нь мэдээлэл өгөх биш хаах хүмүүс болчихдог. Нууцын 
тухай хуулиа ялгаж, салгаж ойлгож мэдэхгүй. Жишээлбэл, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо гэхэд удирдлагаас гаргаж байгаа баримт бичиг бүр нууц 
байна аа гээд оруулчихсан ч байх шиг. Хуультайгаа нийцэхгүй ийм журмууд 
бас гаргачихсан л байдаг. 

32 настай, эмэгтэй 

4.2.3. Цагдан хяналт буюу цензур 

Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулиар бүх төрлийн цензурыг хориглосон хэдий 
ч Монгол Улсад нийтлэл нэвтрүүлгийг хаах, хориглохыг завдах зэрэг цагдан хяналт буюу 
цензур байсаар байна. Хэвлэл мэдээллийг хяналтдаа байлгах хамгийн түгээмэл арга бол 
редакцийн цензур юм. Судалгаанд оролцсон сэтгүүлчдийн талаас дээш буюу 52 хувьд нь 
ийм төрлийн цензур тохиолдож байв.   

Олон нийтийн үг хэлэх эрхийг боомилох явдал нь хэвлэл мэдээллийн агуулгыг хянах 
хэлбэрээр илэрч буйг мониторингийн үр дүнгээс харж болно. Тухайлбал, нийтлэл 
нэвтрүүлгийг түгээхээс өмнө хориглосон тохиолдол ойролцоогоор таван сэтгүүлч тутмын 
гуравт тохиолдож байв. Мөн бэлтгэсэн мэдээллийг түгээхийг хориглохын тулд мөнгө, 
бэлэг сэлт, бусад эд зүйлс өгөхөөр амалж байсан тохиолдол ойролцоогоор хоёр сэтгүүлч 
тутмын нэгд тохиолдож байжээ.  
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Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хүрээнд өөрийн цензур нь редакцийн цензур хэлбэрээр 
илэрдэг бөгөөд редакцийн мэргэжлийн бие даасан байдалд ноцтой нөлөөлдөг. Өөрийн 
цензур нь нүдэнд үзэгддэггүй учраас хэвлэл мэдээллийн хараат бус байдалд илүү 
аюултай. Ийм төрлийн цензур хуулийн болон эдийн засгийн цензурын хэлбэрээр тусгалаа 
олдог.   

Фокус бүлгийн хэлэлцүүлгийн үеэр сэтгүүлчид нийтлэл, нэвтрүүлэг, мэдээлэл цацагдсаны 
дараа утсаар сүрдүүлэх нь нийтлэг ба үүнийг хэвийн үзэгдэл гэж ярьж байлаа. Нөгөө 
талаар, сэтгүүлчдэд дарамт үзүүлэх арга өөрчлөгдөж танил талаар нь эсвэл захиалгаар 
дарамтлах явдал түгээмэл болсон.  

Хэвлэл мэдээллийн агуулга хараа хяналтад орсон өөр нэг шалтгаан бол хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн дийлэнх нь бизнесийн болон улс төрийн бүлэглэлийн нөлөөлөл 
дор оршдог явдал юм. Эдгээр бүлэглэлийн зүгээс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг суртал 
ухуулгын талбар болгох, өөрсдийн ашиг сонирхолд үйлчлэх зорилгоор үүсгэн байгуулдаг. 
Ийм байдал редакцийн цензурыг даамжруулах, өөгшүүлэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 

Зөвхөн улс төрчид төдийгүй бизнесийн бүлэглэлүүд, тэдний эрх ашиг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэлд нөлөөлдөг. Ийм бүлгүүдэд зориулан хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл байгуулах эхний зорилго бол өөрсдийн нөлөөллийг нэмэгдүүлэх 
явдал юм. Энэ нь редакцийн бие даасан байдалд нөлөөлдөг. 

35 настай эмэгтэй 

4.2.4. Нууц эх сурвалжаа илчлэхийг албадах 

Шүүх, хууль хүчний болон төрийн эрх бүхий байгууллагын алба хаагчдын зүгээс 
сэтгүүлчдийг нууц эх сурвалжаа илчлэхийг албадах тохиолдол тогтмол гардаг. Эх 
сурвалжийн нууцаа хамгаалах нь сэтгүүлчдийн эрх, мөн  ёс зүйгээр хүлээсэн үүрэг бөгөөд 
олон нийтийн мэдээлэл олж авах эрхэд үйлчлэх үүргээ гүйцэтгэхэд онцгой ач 
холбогдолтой. Судалгаанд хамрагдсан сэтгүүлчдийн 51 хувь нь нууц эх сурвалжаа илчлэх 
албадлагатай тулгарч байсан ба тэдний дийлэнх нь 25 хүртэлх насны сэтгүүлчид байна. 
Ийм төрлийн зөрчил сэтгүүлчдийн хүйсээс үл хамааран гардаг бөгөөд тэд ажил үүргээ 
гүйцэтгэх хугацаандаа дунджаар 4 удаа ийм зөрчилтэй тулгардаг байна.  

Цаашилбал, сэтгүүлчдийн нууц эх сурвалжийг хуулиар хамгаалахад чиглэсэн нөлөөллийн 
үйл ажиллагаанд ашиглаж болохуйц эх сурвалжийг хамгаалах асуудлаар гүнзгийрүүлсэн 
судалгаа хийх шаардлага тулгарч байна.  

Хүснэгт 4. Нууц эх сурвалжаа илчлэхийг албадсан тохиолдол (насаар) 

Нас 
25 

хүртэлх 
нас 

26-30 
нас 

31-35 
нас 

36-40 
нас 

41-45 
нас 

46-50 
нас 

51-ээс 
дээш 

Тохиолдлын тоо 6 4 5 4 2 2 4 
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Сэтгүүлчдийн мэдээлж байгаагаар практик дээр гол төлөв нийтийн албан тушаалтнуудын 
зүгээс эх сурвалжаа илчлэхийг тэднээс шаарддаг байна. Мөн шүүхээс сэтгүүлчийг тухайн 
мэдээллийн баримтаа нотлохыг шаарддаг нь нууц эх сурвалжаа илчлэхээс өөр аргагүй 
байдалд оруулж байна. 

Ямар ч мэдээлэл гарсан тэгээд л шууд холбоотой хүн нь хэний захиалгаар 
бичсэн, хэнээс мөнгө авсан гэж асууж байна шүү дээ...  

55 настай, эмэгтэй 

4.2.5. Цахим аюулгүй байдал 

Хил хязгааргүй сурвалжлагчид олон улсын байгууллагын зүгээс цахим орон зай дахь 
сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдал, хүндрэл бэрхшээлийн талаар 
онцлохдоо, "Харилцаа холбоог мөрдөн тагнах, контентийг хаах, хязгаарлах, нийгмийн 
хэвлэл мэдээллээр дамжуулан мэдээ түгээсэн сэтгүүлчдэд эрүүгийн хэргээр ял тулгах 
зэргээр цахим орчинд сэтгүүлчдийн үйл ажиллагаанд халдах тохиолдол олон гарч 
байна.... Кибер мөрдөн тагнах ажиллагаа урьд урьдынхаас илүү аюул дагуулж байна."51 
"Хувийн нууц, цахим аюулгүй байдал зэрэг асуудлын тухайд цахим зуучлалын 
байгууллагуудын үүрэг оролцоо их бөгөөд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд үүнд 
шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, сургалт явуулах тал дээр онцгой үүрэг 
хариуцлага хүлээдэг” хэмээн ЮНЕСКО онцлов.52 "ЮНЕСКО-ийн сэтгүүлчдийн аюулгүй 
байдлын шалгуур үзүүлэлтээр, "цахим зуучлалын байгууллагууд, тэр дундаа хайлтын 
систем, интернет үйлчилгээ үзүүлэгч (ISP), цахим шуудан, програм хангамж болон 
аппликейшн нийлүүлэгч, нийгмийн сүлжээний оператор компаниуд контентийг харж 
хамгаалах, дамжуулахад чухал үүрэгтэй учраас хувийн нууцыг хадгалан хамгаалах, цахим 
аюулгүй байдлыг хангах тал дээр үлэмж хариуцлага үүрдэг.”53 

Мэдээлэл өгсөн гурван сэтгүүлч тутмын нэг нь интернет, мэдээллийн технологи, харилцаа 
холбооны компаниудаас цахим халдлагаас сэргийлсэн зөвлөгөө, сургалт, тусламж авч 
байсан гэжээ. 

Сүүлд ТЕГ-аас сургалт хийж байсан. Мэргэжлийн байгууллагуудаас нь 
сургалт авах боломжтой юм шиг байгаа юм. Ер нь холбоо сүлбээтэй нь ч юм 
уу эсвэл илүү хөдөлгөөнтэй нэг нь “за чиний утсыг чагнаж байгаа нь ингэж 
мэдэгддэг юм шүү, 14 хоногтоо нэг фэйсбүүкийнхээ кодыг солиод байгаарай” 
ч гэдэг юмуу мэдээлэл аваад байх шиг байдаг. 

33 настай, эмэгтэй 

Мониторингийн хүрээнд анх удаа цахим аюулгүй байдлын асуудлаар суурь мэдээлэл 
цуглуулав. Тухайлбал, мэдээлэл өгсөн сэтгүүлчдийн 57% нь кибер халдлагаас сэргийлэх 
зорилгоор ямар нэг хамгаалалтын програм ашигладаг байна. Харин 20% нь цахим шуудан 
болон нийгмийн сүлжээний хаяг, холбогдох мэдээллээ алдаж байжээ. Эмэгтэй сэтгүүлчид 

                                                           
51 https://rsf.org/en/news/seven-digital-security-habits-journalists-should-adopt  
52 https://en.unesco.org/themes/safety-of-journalists/journalists-safety-indicators 
53 Мөн тэнд 
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эрэгтэйчүүдээс илүүтэйгээр ийм тохиолдолтой тулгарч байжээ. Кибер халдлагын улмаас 
цахим хуудас хаагдсан хэрэг нэг удаа гарчээ. 

2015 оны 12 сарын 7-нд Хууль зүйн сайд асан Х.Тэмүүжинг сайт дээрээ 
гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулдаг гээд хоёр бичлэг гаргасан. Ерөөсөө хоёр 
дахь нь гараад л тэр өдөр нь үдээс хойш манай сайт хакердуулсан. Бид зохих 
түвшинд нь, байж болох хэмжээнд нь явсан. Их хурал дээр хүртэл гомдол 
гаргасан ч хэн ч барагдуулаагүй. Бидэнд хоёр IP хаяг илрүүлсэн, нэгнийх нь 
ард 3000 хэрэглэгч, нөгөөхийнх нь ард 4000 хэрэглэгч байна гэсэн хариу 
өгсөн. Сүүлд албан бус шугамаар сонсоход 2 залууг олж тогтоосон юм байна 
лээ. Гэхдээ энэ тухай бидэнд хэлээгүй. Түүнээс зүв зүгээр байж байгаад, 
зүгээр сууж байгаад “за за энэ сайтыг хакердчихъя” гээд хакердахгүй шүү 
дээ. Ямар нэг зорилготой л хийгдсэн ажил гэж боддог. 

 55 настай, эмэгтэй 

4.2.6. Сэтгүүлчийн аюулгүй байдлыг хангахад хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудын дэмжлэг туслалцаа 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нь бүтэн цагаар ажилладаг болон чөлөөт сэтгүүлчдийн 
аль алины аюулгүй байдлыг адил хэмжээнд хангах үүрэг хүлээдэг. Тухайн 
байгууллагуудын зүгээс эрсдэлийн зохих үнэлгээ хийх, эрсдэлийн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, сэтгүүлчдэд эрхийнх нь талаар сургалт зохион 
байгуулах ажлууд хийх нь зүйтэй. Доорх хүснэгтэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд 
сэтгүүлчдийнхээ аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж буй талаарх мониторингийн үр дүнг 
харуулав. 

Хүснэгт 4. Эрсдэлmэй томилолт 

Асуулт Тийм Үгүй Мэдэхгүй 
Сэтгүүлч та эрсдэлтэй даалгавраас 
татгалзах эрхтэй юу? 56% 24% 20% 

Танай редакц сэтгүүчдэд зориулсан 
аюулгүй байдлын бодлого бичиг баримт 
байгаа эсэх? 

26% 45% 29% 

Ажил үүргээ гүйцэтгэж байхад болзошгүй 
эрсдлийн талаар танай байгууллага 
мэдээлэл өгсөн үү? 

43% 39% 18% 

Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээнд зохих 
нөхцөлийг зааж өгсөн үү? 39% 33% 28% 

 

Сэтгүүлчид эрсдэлтэй томилолтоос татгалзах эрхтэй гэж дийлэнх нь хариулж байсан ч, 
зарим тохиолдолд редакц, албаны дарга гэх мэтчилэн дээд албан тушаалтны даалгавар 
бол эрсдэлтэй байсан ч явах ёстой гэж ойлгож байна. Мөн эрсдэлтэй томилолтод явах нь 
сэтгүүлчийн олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй хэрэг гэж үзэж байна 
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2016 онд Америкийн иргэн Централ Тауэр дээр тэсрэх бөмбөг тавьсан тухай 
мэдээ бэлтгэх болж манай редактор нэг сэтгүүлчийг зураглаачтай яв гэсэн. 
Гэтэл тухайн сэтгүүлч “Би тийшээ явж чадахгүй ээ. Тэр чинь дэлбэрээд би 
үхчихвэл яах юм” гээд яваагүй. Тэгсэн чинь албаны дарга “Тэгвэл чи яв” гээд 
надад хэлсэн. Тухайн үед би төрөх гээд 7 орчим сартай, нэлээд том гэдэстэй 
байсан. Тэгээд явж байсан. Хэдий эрсдэлтэй томилолт ч гэлээ тэр үед би 
татгалзаад байх эрх байгаа ч гэсэн олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүрэг байгаа 
учраас би явахгүй гээд татгалзах нь бас хаашаа ч юм гэж бодоод явж байсан. 

30 настай, эмэгтэй 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын зүгээс сэтгүүлчиддээ ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад 
нь болзошгүй эрсдлийн талаар мэдээлэл өгөх, мөн хөдөлмөрийн гэрээнд зохих нөхцөлийг 
тусгах тал дээр хангалтгүй байна. Түүнчлэн сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр бодлого хэрэгжүүлдэггүй.  

Ерөөсөө редакц, сэтгүүлч 2-ын гэрээг үзэхэд бол аюулгүй байдал гэсэн 
өгүүлбэр ч байхгүй, үг ч байхгүй. Ажил таслахгүй байх, редакцийн дотоод 
журмыг сахиж ажиллах, байгууллагын нууц задруулахгүй байх зэрэг заалтууд 
л байдаг. Даатгал гэдэг нь нийгмийн даатгал л байдаг байх. 

57 настай, эрэгтэй 

Зарим байгууллагын тухайд сэтгүүлч нь бичсэн нийтлэл, нэвтрүүлгээсээ болж аюулгүй 
байдалд нь заналхийлэл учирсан бол гэрээгээр хамгаалалтын албатай хамтран ажиллаж, 
хэсэг хугацаанд хамгаалалтад байлгадаг.  

Бичсэн нийтлэл, нэвтрүүлгээсээ болж аюултай байдалд орвол хамгаалалт 
авах эсэх талаар редакц дотроо ярилцдаг. Шаардлагатай тохиолдолд 
хамгаалагч гаргаж өгнө. 

 33 настай, эмэгтэй 

Ихэнх тохиолдолд тухайн сэтгүүлчийн гэр бүлийн хүн, эсвэл ойр дотны хүн нь эрсдэлээс 
хамгаалдаг гэж байлаа.  

Одоо жишээ нь, миний хувьд гэхэд л аюулгүй байдлыг бол нөхөр л хангаж 
байна шүү дээ. Өглөө, орой зөөж өгнө, ялангуяа ноцтой асуудлуудын үед бол 
ганцааранг чинь явуулахгүй гээд л, иймэрхүү л байна. 

35 настай, эмэгтэй 

Томоохон редакцтай хэвлэл мэдээллийн байгууллага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн (ХАБЭА) талаарх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудаас авч, шинэ 
ажилтнууддаа байгууллагын дотоод сургалтын хүрээнд мэдлэг олгодог.  

ХАБЭА-н сургалтыг мэргэжлийн компаниудтай хамтраад ажилтнууддаа 
хийдэг. Сургалтанд ерөнхий менежер, албадын дарга нар хамрагдаад 
үнэмлэх, сертификаттай болчихдог. Дараа нь дараагийн хүмүүстээ 
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хөдөлмөрийн аюулгүй байдлынх нь чиглэлийг өгөөд явж байгаа болохоос биш 
яг сэтгүүлчийн аюулгүй байдал тал дээр бол байхгүй. 

31 настай, эмэгтэй 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага эрсдэлтэй томилолтод явж буй сэтгүүлчээ шаардлагатай 
даатгалд хамруулдаг уу? гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 20% “Тийм” гэж 
хариулжээ. Даатгалд хамруулдаггүй шалтгааныг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
хэмжээ, цар хүрээ, тухайн байгууллагын санхүүгийн чадамжтай холбон тайлбарлаж байв. 

Аюулгүй байдалд нь заналхийлэл учирсан сэтгүүлчдийн дөнгөж 23% өөрийн редакцдаа 
энэ талаар мэдэгдсэн бол 10% нь өөрсдөд тохиолдсон явдлын талаар нийтлүүлжээ. 
Доорх хүснэгтээс харахад, олон нийтэд мэдэгдэх, хэвлэл мэдээллийн өөрийн 
зохицуулалтын байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага болон цагдаа шүүхийн 
байгууллагад хандсан тохиолдол цөөн байна. Ихэнх тохиолдолд тухайн зөрчлийн 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хөөн хэлэлцдэггүй болох нь харагдаж байна. 

График 4. Сэтгүүлч аюулгүй байдал нь зөрчигдсөн тохиолдолд хэнд ханддаг вэ? 

 

Тухайн зөрчлийг ноцтой биш, ямар нэг байдлаар их хэмжээний хохирол амсаагүй гэж 
үзсэн үед зохих байгууллагуудад мэдэгдээгүй өнгөрсөн. Учир нь сэтгүүлчдийн хувьд 
тухайн асуудлаа аар саархан гээд тоохгүй орхидог, хөөцөлдөж явах нь цагаа үрсэн явдал 
гэж үздэг түгээмэл ойлголтоос улбаатай ажээ. 

Ноцтой биш бол хэн ч араас нь явахгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл наадах чинь 
цаг зав, хөдөлмөр хэрэгтэй ажил. Тэрийг хөөцөлдөөд явах завтай хүн 
редакцид байхгүй. Эрүүл мэндийн хувьд ноцтой гэмтэл авчихаагүй, техник 
тоног төхөөрөмж нь бүр хэрэглэх аргагүй болтлоо эвдрээгүй бол тэгээд л 
өөрсдөө аргалаад л өнгөрдөг 

 55 настай, эмэгтэй  

Цагдаа дээр нэг очиж өргөдлөө өгөөд, утсаар хэд ярина. Тэгээд л хаядаг. 
Цагдаа нь эзэн нь олдсонгүй гээд л хаячихдаг. 

40 настай, эмэгтэй 

9% 

9% 

10% 

23% 

Дээрх зөрчлийн талаар та цагдаа, шүүхийн 
байгууллагад хандаж байсан уу? 

Дээрх зөрчлийн талаар хэвлэл мэдээллийн 
өөрийн зохицуулалтын байгууллага болон 

бусад ИНБ-д хандаж байсан уу? 

Дээрх зөрчлийн талаар та олон нийтэд 
мэдэгдэж байсан уу? 

Дээрх зөрчлийн талаар та редакцидаа 
мэдэгдэж байсан уу? 
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Хүндрэлтэй асуудал тулгарвал редакц дотроо хамгаалалт авах уу яах вэ 
гээд л. Редакц шаардлагатай тохиолдолд хамгаалагч гаргаж өгнө. Гаргаж 
өгөхгүй бол тэр чигээрээ л байна. 

33 настай, эмэгтэй 

Нөгөө талаар, сэтгүүлчид өөрсдөө хууль эрх зүйн мэдлэг дутмаг байгаагаас хуульч 
өмгөөлөгч, иргэний нийгмийн байгууллагуудад ханддаггүй.  

Сэтгүүлчид бидэнд эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл бол зайлшгүй шаардлагатай. 
Мэдлэггүйгээсээ болж хаана, хэзээ миний эрх зөрчигдөөд байгаа талаар 
ойлгодоггүй, ойлгосон ч холбогдох газар нь мэдэгдэж, шийдвэрлүүлдэггүй 
тал бий. 

32 настай, эмэгтэй 

Бид цагдаа болон шүүхийн хэргийн талаар хуулийн фирмтэй гэрээ 
байгуулсан тул бид ТББ, ИНБ-д ханддаггүй 

35 настай, эмэгтэй  

Хуулийн зөвлөхтэй хэвлэл цөөхөн. Сэтгүүлч нь асуудалд орлоо гэхэд аль 
болох үнэгүй өмгөөлөгч хайдаг. Үнэгүй юм гэдэг чинь цаанаасаа сэтгэл 
гаргахгүй байдаг юм байна лээ. Ер нь редакц болгон л нэг хуулийн чиглэлийн 
мэдээллийг сэтгүүлчдэдээ өгч байвал гэж боддог. 

32 настай, эмэгтэй 

4.3. ГҮТГЭХ, НЭР ТӨР ГУТААХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ 

Мониторингийн явцад 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс 2018 оны 3 дугаар сар хүртэлх 
хугацаанд шийдвэрлэгдсэн гүтгэлгийн нийт 56 хэргээс 46-д Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 
сэтгүүлчдэд торгууль ногдуулжээ. 2017 оны 1 дүгээр сараас 2018 оны 4 дүгээр сар хүртэл 
шүүхийн шийдвэрийн цахим санд эдийн бус гэм хорыг арилгах (нэр, төр, алдар хүнд, ажил 
хэргийн нэр хүндийг гутаасан)-тай холбоотой шүүхийн нийт 49 шийдвэр байна. Үүнээс 
сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хариуцагчаар татагдсан 12 хэрэг байна. 

Судалгаанд оролцогчдоос “Таны бэлтгэсэн нийтлэл, нэвтрүүлэгтэй холбогдуулан шүүх, 
цагдаагийн байгууллагаас дуудаж байсан уу? гэж асуухад судалгаанд оролцогчдын 36% 
“Тийм” гэж хариулсан. Тодруулбал эрх мэдэл бүхий албан тушаалтан, улс төрчийн нэр 
хүндэд халдсан, баримтын алдаа гаргасан, бодит байдлыг гэмт хэргийн шинжтэй бичсэн 
гэх зэрэг шалтгаанаар шүүх, цагдаагийн байгууллагад илүүтэй дуудагдаж байжээ. 
Мэдээлэл өгсөн сэтгүүлчид хэлэхдээ, Зөрчлийн тухай хуулийн 6.21 зүйлээр цагдаагийн 
алба хаагчдад гүтгэлгийн хэргийг шалгах эрх мэдэл олгосон тул энэ нь цагдаагийн 
байгууллагад байн байн дуудагдах шалтгаан болдог. Зарим сэтгүүлчдийн үзэж байгаагаар 
Зөрчлийн тухай хуулийг улс төрчид өөрсдийгөө хамгаалахын тулд баталсан. 

Цагдаагийн байгууллага улс төрчдийн хүсэл зоригийг, гомдлыг дарах 
зорилготой байгууллага болчихоод байгаа юм шиг санагддаг. Одоо чинь 
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тэгээд зөрчлийн хуулиар сэтгүүлчээ торгуулсан нь ашигтай болчихоод 
байна шүү дээ. 

32 настай, эмэгтэй 

Зөрчлийн хуулиар редакц нь өөрөө хариуцлага хүлээж 20 саяар 
торгуулахгүйн тулд сэтгүүлчээ 2 сая төгрөгөөр торгуулаад гэм бурууг нь 
өөр дээрээ үүрчихээч гэх байдлаар шийдвэрлэх нөхцөл бүрдэж байна. 

32 настай, эмэгтэй 

Манай редакцийн хувьд улс төрчдийн хэлсэн үгийг бичээд л дуудагдаад 
байгаа. Өөрсдөө чуулганы танхимд хэлчихээд л, тэрийг нь бичихээр 
доромжиллоо гээд гомдол гаргаж байна. 

55 настай, эмэгтэй 

Шүүх, цагдаагийн газар дуудагдсан хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлч нь ямар нэг 
шийтгэл хүлээх, тэр дундаа торгууль хүлээхээс зайлсхийж, бэлтгэсэн мэдээллээ устгах 
зэргээр зөвшилцөх явдал цөөнгүй байдаг. Ямар нэг байдлаар хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага буюу редакцийн буруу тохиолдолд 20 сая төгрөгөөр торгуулахаас зайлсхийж, 
сэтгүүлчдэд хэргийг үүрүүлж, 2 сая төгрөгөөр торгуулах замыг сонгодог байна. 

Улс төрчид, төрийн өндөр албан тушаалтнууд, нийтийн албан тушаалтнууд шүүмжлэлийн 
хариуд гүтгэх, нэр төр гутаахтай холбоотой хуулийн зүйл заалтыг ашигладаг.  

УИХ-ын гишүүдийн зүгээс гүтгэлгийн хэрэг үүсгүүлэхээр гаргасан хоёр гомдлыг доор авч 
үзэв. 

Тохиолдол 1. Сэтгүүлч Ц.Булганзаяа /Эм/, inews.mn 

“inews.mn” сайтын сэтгүүлч Ц.Булганзаяад УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатарыг 
гүтгэсэн гэх хэргээр шүүхээс 2 сая төгрөгийн торгууль ногдуулав. Тэрээр 
2018 оны 6 дугаар сарын 27-нд inews.mn сайтад “У.Хүрэлсүхийн Засгийн 
газар унах нүхээ өөрөө малтав” гэсэн гарчигтай нийтлэлдээ УИХ-ын гишүүн 
Х.Нямбаатарыг Ц.Нямдоржийн “утсан хүүхэлдэй” гэдэг үгэнд үндэслэж 
“Х.Нямбаатарыг гүтгэсэн” гэдэг дүгнэлт гаргасан. Эхлээд харьяаллын дагуу 
Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтэс дээр зөрчлийн хэрэг нээсэн. Харин 
2018 оны 8 дугаар сард Нийслэлийн прокурорын тушаалаар төрийн өндөр 
албан тушаалтнуудтай холбоотой зөрчлийн хэргийг ЦЕГ-ын Нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хэлтэст шилжүүлж, 
нэг дор төвлөрүүлэн шалгадаг болжээ. Уг хэрэгт шинжээчийн дүгнэлт 
гаргуулахаар МУБИС-ийн НХУС-ийн Монгол хэлний тэнхимийн эрхлэгч, 
доктор профессор Ш.Баттөгсийг томилжээ. Тэрээр “Утсан хүүхэлдэй, 
хуулийн ченж гэдэг үг нь хүнийг гүтгэсэн, доромжилсон утгыг илэрхийлэхгүй. 
Тухай үйл баримтад тулгуурласан, хувь хүний үзэл бодол, үнэлэмжийн 
асуудал байна” гэсэн дүгнэлт гаргасан байна. Гэвч уг дүгнэлтийг 
харгалзалгүйгээр сэтгүүлчид Зөрчлийн тухай хуулийн 6.21 дэх зүйлээр 2 сая 



 

 37 

төгрөгийн торгууль ногдуулжээ. 

Сэтгүүлч тухайн шийдвэрийг давж заалдсан боловч 2018 оны 12 дугаар 
сарын 26-нд Нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс 
УИХ-ын гишүүнийг хохирогчоор тогтоож, сэтгүүлчид ногдуулсан торгуулийн 
ялыг хэвээр үлдээжээ.  

 

Тохиолдол 2. С.Будрагчаа /эр/, Монголын Мэдээ 

Сэтгүүлч С.Будрагчаа нь 2018 оны 1 дүгээр сараас 4 дүгээр сарын хооронд 
“Нийслэлийн архивын газрын дарга С.Гавааг АТГ шалгаж байна”, 
“Нийслэлийн цахим архивын програмыг төрийн байгууллагуудад дамлан 
худалджээ”, “Архивын баримтуудыг хадам ээжийнхээ СӨХ-д 5 сая төгрөгөөр 
хадгалуулжээ”, ”Нийслэлийн архивын газрын дарга С.Гаваа өөртөө 2 сая 
төгрөгийн зөвлөгөө өгчээ” гэсэн гарчиг бүхий дөрвөн цуврал нийтэлжээ. 
Улмаар цагдаагийн байгууллагаас сэтгүүлчийг бусдын нэр төр, алдар 
хүндэд халдаж гүтгэсэн хэмээн тогтоож, Зөрчлийн тухай хуулиар 2 сая 
төгрөгийн торгууль ногдуулсан байна. Сэтгүүлчийн зүгээс уг шийдвэрийг үл 
зөвшөөрч Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хандсан ба 2018 оны 10 
дугаар сарын 12-нд болсон шүүх хурлаар тухайн шийтгэврийг хэвээр 
үлдээжээ. Ингэхдээ шүүх нь хэрэгт авагдсан нотлох баримтыг үнэлээгүй, хэт 
нэг талыг барьсан шийдвэр гаргасан. Сэтгүүлч давж заалдах шатны шүүхэд 
гомдол гаргасан бөгөөд 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шүүх 
хурлаар зөрчлийн баримтууд тодорхойгүй, шүүхээс хэрэгт хууль зүйн 
үндэслэл бүхий дүгнэлт хийгдээгүй байна гэсэн үндэслэлээр анхан шатны 
шүүхэд хэргийг буцаасан байна. 

 

Өмнө дурдсанчлан, Зөрчлийн тухай хууль нь эдийн засгийн цензурыг бий болгоход 
ихээхэн нөлөөлж байна. Хэвлэл мэдээллийн багахан зах зээлд оршин тогтнох гэж арга 
ядаж буй, зар сурталчилгааны ашиг орлого ч үгүй орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн жижиг 
хэрэгслийн тухайд ийнхүү торгууль ногдуулахад хаагдах хэмжээнд хүрэхээр байна.  

4.3.1. Иргэний хуулийн нэр төр гутаах тухай заалт 

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхүүдээр хянан шийдвэрлэсэн нэр төр 
гутаахтай холбоотой хэргүүдэд дүн шинжилгээ хийхэд эдгээр төрлийн хэрэг буурах 
хандлага ажиглагдахгүй байна.54 Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд холбогдох 
хэргийн тоо 2017 онд 12 байсан бол 2018 онд 19 болж өсчээ.  

Эдгээр хэргийн ихэнхид шүүхээс хариуцагчийг гэм буруутайд тооцсон бол зөвхөн нэг хэрэг 
дээр нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгожээ. Долоон тохиолдолд нэр төр, ажил 
хэргийн нэр хүнд гутаагдсаныг сэргээж, мэдээг тараасан хэлбэр, хэрэгслээр няцаалт 

                                                           
54 Шүүхийн олон нийтийн мэдээллийн санд байгаа мэдээлэлд үндэслэв. 
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хийж, залруулга гаргахыг даалгасан. Харин дөрвөн тохиолдолд нэхэмжлэгч, хариуцагч 
хоорондоо эвлэрч, нэг хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.  

Эдийн бус гэм хорын хохиролд нэхэмжилж буй нөхөн төлбөрийн хэмжээ өссөн 
үзүүлэлттэй байна. Хуульчдын холбооноос дүн шинжилгээ хийсэн хэргүүдээс үзвэл нөхөн 
төлбөрийн нийт хэмжээ 104.7 сая төгрөг байсан нь нэг хэрэгт дунджаар 17.4 сая төгрөг 
нэхэмжилжээ. Харин шүүхээс 75 сая төгрөгний нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй 
болгосон бол бусад тохиолдолд талууд эвлэрсэн байна.   

Өнөөдөр сониноос гэм хорын хохирол нэхэмжилсэн хэргээс55 харахад нэр төр гутаагдсан 
гэх этгээдүүд хэвлэл мэдээллийн редакцийг айлган сүрдүүлэх зорилгоор хэт өндөр 
хэмжээний нөхөн төлбөр нэхэмжилж байгаа нь редакцийн түвшинд өөрийн цензурыг бий 
болгож байна.  

УИХ-ын гишүүн Б.Ундармаа 2018 оны 6 дугаар сарын 7-нд Өнөөдөр сониноос түүний нэр 
төрийг гутаасан хэмээн эдийн бус гэм хохиролд 100 сая төгрөг нэхэмжилжээ. Уг мөнгөн 
дүнг доорх тооцоололд үндэслэсэн байна: 

• Өнөөдөр сонины “УИХ-ын гишүүн Б.Ундармаа хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг (ХАСХОМ)-тээ бүртгүүлээгүй компаниа нэхэмжилжээ” ба “УИХ-
ын гишүүн Б.Ундармаа хуурамч баримтаар гэрчилгээ гаргуулж авсан гэв” гарчигтай 
нийтлэлтэй холбогдуулан 42 сая төгрөг, 

• Эдгээр нийтлэлийг цахим хуудсаараа дамжуулан түгээсэнтэй холбогдуулан 15 сая 
төгрөг, 

• Мөн нийтлэлүүдийг бусад цахим хуудас хуулбарлан түгээсэнтэй холбогдуулан 25 
сая төгрөг, 

• Өмгөөллийн хөлсөнд 8 сая төгрөг. 

Өнөөдөр сонины зүгээс дээр дурдсан нийтлэлүүдийн үнэн зөвийг нотлох хангалттай 
баримт бий хэмээн мэдээлж байсан. Нэхэмжлэгч тал 2019 оны 6 дугаар сард Дээд Шүүхэд 
хандсанд Б.Ундармаагийн нэр төрийг сэргээж, хариуцагчаас 5 сая төгрөг гаргуулахаар 
шийдвэрлэжээ.  

Эндээс харахад сонины редакциудад хэт өндөр нөхөн төлбөр ногдуулж буй нь эдийн 
засгийн дарамтын нэг хэлбэр гэж үзэж болохоор байна. Шүүхээс нэхэмжилсэн нөхөн 
төлбөрийн хэмжээг багасгасан байсан ч өндөр хэмжээний нөхөн төлбөр төлнө гэх айдас 
сонины редакцийг өөрийн цензурт автуулах эрсдэлтэй.      

2018 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 1-ний хооронд нэр төр, алдар хүнд, 
ажил хэргийн нэр хүндэд гэм хор учруулсан хэрэгт сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 
холбогдсон 5 хэргийг дор дурдав. Эдгээрийг шүүхийн олон нийтийн мэдээллийн санд 
байгаа мэдээлэлд үндэслэв. 

                                                           
55 Глоб Интернэшнл Төв, Хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлан 2018, 

https://www.gic.mn/public/docs/freedom_report/media_freedom_report_2018_mn.pdf 
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Дүн шинжилгээ хийсэн нийт хэргүүдээс харахад, нэхэмжлэл гаргагчдын 33 хувь нь улс 
төрчид, төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон нийтийн албан тушаалтнууд байсан бол 
үлдсэн хувь нь бизнес эрхлэгчид болон хувь хүмүүс байв.  

Хэрэг 1: Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Улаанбаатар хот 

Хэргийн агуулга: 2017 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр www.shuurhai.mn сайтад 
“Ө.О-г эргүүлэн татах уу” гарчигтай нийтлэл гарсан. Уг нийтлэлд “Геологийн төв 
лабораторид МАН-ын Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр томилогдон очсон Ө.О “тус 
айлыг самарч байгаа”, “ажлын дадлага туршлага, мэдлэг боловсрол дутсан”, 
”бүтцийн өөрчлөлт нэрээр ажилтныг хууль бусаар халсан”, “шахах дарамтлах 
маягаар хууль бус хурал зохион байгуулсан” гэх зэргээр бичжээ.  

Шүүх хурлын огноо: 2018 оны 3 дугаар сарын 14  

Нэхэмжлэгч: Ө.О - “Геологийн төв лаборатори” ТӨААТҮГ-ын захирал 

Хариуцагч: Shuurhai.mn сайтын сэтгүүлч Х.Баатар 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэр төр гутаасан мэдээллийг няцааж, нэр төр 
сэргээлгэх, 10 сая төгрөг 

Шийдвэрийн утга: Нийтлэлд Ө.О-ын нэр төр, ажил хэргийн нэр хүнд 
гутаагдсаныг сэргээж, мэдээг тараасан хэлбэр, хэрэгслээр няцаалт хийж, 
залруулга гаргахыг “Ө.Б” ХХК-д даалгасан. Нэхэмжлэгч эдийн бус гэм хорын 
хохирол гаргуулах шаардлагаа баримтаар нотлоогүй тул нэхэмжлэлээс үлдэх 10 
сая төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгосон. 

 
Хэрэг 2. Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Улаанбаатар хот 

Хэргийн агуулга: Факт.мн сайт нь 2016.12.16-ны өдөр “Гүүд прайс маркет 
хугацаа нь дууссан бүтээгдэхүүн худалдаж байна” гэсэн гарчиг бүхий мэдээллийг 
нийтэд түгээжээ.  

Шүүх хурлын огноо: 2017 оны 7 дугаар сарын 27  

Нэхэмжлэгч: “Үлэмж гросерс” ХХК 

Хариуцагч: Факт.мн сайтын сэтгүүлч Б.Мөнхзул 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан болохыг тогтоож, 
гутаасан мэдээ тараасан хэлбэр, хэрэгслээр залруулга няцаалт хийх 

Шийдвэрийн утга: Зохигчдын тайлбар, хэрэгт авагдсан сайтын болон факт.мн 
фэйсбүүк хуудсанд хийсэн үзлэгийн тэмдэглэл болон гэрчүүдийн мэдүүлэгт 
үндэслэн шүүхээс 1) “Үлэмж гросерс” ХХК-ийн ажил хэргийн нэр хүндийг сэргээж, 
хариуцагч Б.М-д Факт.мн сайт, Факт.мн фэйсбүүк хуудсаар няцаалт хийхийг үүрэг 
болгох, 2) Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн З.1, Иргэний хуулийн 
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27.6 ба 21.2 зүйлийн дагуу вэб сайт дангаараа хариуцагч болохгүй, вэб сайтыг 
эзэмшдэг, удирдан явуулдаг этгээд хариуцлага хүлээх тул нэхэмжлэгчийн 
шаардлагаас хариуцагч “ОХ” ХХК, Факт.мн сайтад холбогдох хэсгийг хэрэгсэхгүй 
болгосон. 

 

Хэрэг 3. Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Улаанбаатар хот 

Хэргийн агуулга: “МҮОНРТ-ийн ажиллагсдын түр хороо”-ны “МҮОНРТ-ийн 
Үндэсний зөвлөлд ‘Шаардлага хүргүүлэх тухай’ гэсэн мэдээлэл”-ийг 2016.11.08-ны 
“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрийн 20 цаг 16 минутаас 20 цаг 21 минутын 
хооронд “Шуурхай мэдээлэл” нэртэйгээр нэвтрүүлсэн. 

Шүүх хурлын огноо: 2017 оны 6 дугаар сарын 2  

Нэхэмжлэгч: Ц.Оюундарь 

Хариуцагч: Ч.Батцэнгэл, МҮОНТ-ийн захирал 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд 
сэргээлгэх, хууль бус мэдээллийг няцаалгах, 10 сая төгрөг 

Шийдвэрийн утга: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. 
Мэдээллийн эх сурвалжийг “МҮОНРТ-ийн ажиллагсдын түр хороо” гэж холбогдох 
мэдээлэлд заасан тул Ц.Б-ийн хувьд уг мэдээлэл, нийтлэлийн үнэн зөв эсэхийг 
хариуцах хууль зүйн үндэслэлгүй гэж үзсэн. Тухайн шийдвэрийг Иргэний хуулийн 
21.2, 21.3, 21.9, 497.1 ба 511.1, мөн Олон нийтийн радио телевизийн тухай 
хуулийн 9.3 ба 9.4 зүйлд үндэслэв. 

 

Хэрэг 4. Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Улаанбаатар хот 

Хэргийн агуулга: Өглөөний сонины 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
дугаарт “Оюу толгойд шатахуун шахсан уу” гэх гарчигтай нийтлэл цацаж, уг 
нийтлэлээ өөрийн эрхлэн ажиллуулдаг www.morningnews.mn сайтдаа нийтэлж 
олон нийтэд тараасан. 

Шүүх хурлын огноо: 2017 оны 6 дугаар сарын 23  

Нэхэмжлэгч: Н.Алтанхуяг, МУ-ын Ерөнхий сайд асан 

Хариуцагч: Өглөөний сонин 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд 
сэргээлгэх, 10 сая төгрөг 

Шийдвэрийн утга: Нэхэмжлэгч нь Н.Алтанхуягийн нэр төр, ажил хэргийн нэр 
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хүндэд халдсаны улмаас учирсан хохиролд 10 сая төгрөг гаргуулах тухай 
нэхэмжлэлийн шаардлагаа 8 сая төгрөгөөр багасгаж үлдэх 2 сая төгрөгийг 
хариуцагч нь 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний дотор төлж барагдуулах, 
Н.Алтанхуягийн нэр төрийг сэргээн, худал мэдээлэл тараасан хэлбэр хэрэгслээрээ 
залруулга хийж Өглөөний сонины 2017 оны 7 дугаар сарын 3-ны дугаарын нүүр 
хуудаст болон www.morningnews.mn сайтын харагдах өнцөгт байршуулахаар 
харилцан тохиролцож эвлэрсэн зохигчийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгосон. Шийдвэрийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
106.5 ба 123.1 зүйлүүдэд үндэслэв. 

 

Хэрэг 5. Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Улаанбаатар хот 

Хэргийн агуулга: 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр www.zaluu.com цахим 
хуудаст “Н.Алтанхуягийн эхнэрийн дансанд их хэмжээний мөнгө шилжиж оржээ” 
гарчигт нийтлэл, холбогдох гэрэл зураг нийтлэгдсэн. 

Шүүх хурлын огноо: 2017 оны 1 дүгээр сарын 12  

Нэхэмжлэгч: Х.Сэлэнгэ, Ерөнхий сайд асан Н.Алтанхуягийн эхнэр 

Хариуцагч: Эдимүүн ХХК, Zaluu.com 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Өөрийнх нь талаар нийтэлсэн мэдээ, нийтлэл, гэрэл 
зургийг устгуулж, мэдээг тараасан хэлбэр, хэрэгслээр няцаалт хийлгэх, хэвлэлийн 
бага хурал хийлгэж, уучлалт гуйлгах, 10 сая төгрөг 

Шийдвэрийн утга: “Эдимүүн” ХХК-г нэр төр гутаасан хэрэгт буруутгасан. 
Шүүхээс нийтлэл, зургийг устгах, уг цахим хуудсаар дамжуулан иргэн Х.Сэлэнгээс 
уучлалт гуйх, уг нийтлэлтэй холбоотой мэдээлэлд залруулга хийх, няцаалт өгөх, 
залруулга, няцаалтыг Залуу.ком /www.zaluu.com/ цахим хуудаст 2 сар 4 хоногийн 
хугацаанд байршуулахыг хариуцагч “Эдимүүн” ХХК-д даалгаж, үлдэх 
нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон. Шийдвэрийг Хэвлэл мэдээллийн 
эрх чөлөөний тухай хуулийн 3.1 болон Иргэний хуулийн 21.2 зүйлүүдэд үндэслэв. 

 

Шүүхээс дээрх хэргүүдэд дүгнэлт хийж, шийдвэр гаргахдаа Иргэний хуулийн дараах 
заалтуудад түлхүү үндэслэжээ. Үүнд:  

• Иргэний хуулийн 21 дүгээр зүйлээр иргэний нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн 
нэр хүндэд халдсан этгээд эдийн бус гэм хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг хүлээхээр 
заасан.  

• 21.2 дахь хэсэг: Иргэний нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг 
гутаасан мэдээ тараасан этгээд түүнийхээ үнэн зөвийг нотолж чадахгүй бол эрх нь 
зөрчигдсөн этгээдийн шаардлагаар уг мэдээг тараасан хэлбэр, хэрэгсэл, эсхүл өөр 
хэлбэр, хэрэгслээр няцаах үүрэг хүлээнэ,  
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• 21.3 дахь хэсэг: Бодит баримтыг бүрэн гүйцэд мэдээлээгүйгээс бусдын нэр, нэр 
төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан бол энэ хуулийн 21.2-т заасан 
журмаар няцаах үүрэг хүлээнэ,  

• 21.9 дэх хэсэг: Энэ зүйлд заасан эрхийг зөрчсөн этгээд бусдад учруулсан гэм хорыг 
хохирогч буюу сонирхогч этгээдэд энэ хуулийн 497, 511 дүгээр зүйлд заасан 
журмын дагуу арилгана, 

• 497.1 дэх хэсэг: Бусдын эрх, амь нас, эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, ажил 
хэргийн нэр хүнд, эд хөрөнгөд хууль бусаар санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл /эс 
үйлдэхүй/-ээр гэм хор учруулсан этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй, 

• 511.1 дэх хэсэг: Бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан 
мэдээ тараасан этгээд түүнийгээ бодит байдалд нийцэж байгааг нотолж чадахгүй 
бол эд хөрөнгийн хохирол арилгасныг үл харгалзан, эдийн бус гэм хорыг мөнгөн 
болон бусад хэлбэрээр арилгах үүрэг хүлээнэ. 

Мөн түүнээс гадна Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн “Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл нь өөрийн нийтэлж, нэвтрүүлж байгаа зүйлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээнэ. 
Төрөөс олон нийтийн мэдээллийн агуулгад хяналт /цензур/ тогтоохгүй” гэж заасан 3.1 
зүйлийг нийтлэг байдлаар үндэслэл болгож байна.  

Шүүхээс тухайн нийтлэл, нэвтрүүлгийн агуулга болон түүнд хамаарах нотлох баримтыг 
дүгнэх замаар шийдвэр гаргасан байна. Ингэхдээ, 1) тухайн нийтлэл, нэвтрүүлгийг бичсэн 
буюу хариуцах этгээдийг тодруулах, 2) агуулгын талаар талуудын хооронд ойлголтын 
зөрүү бий эсэхийг тодруулах, 3) нийтлэл, нэвтрүүлгийн үзлэгийн тэмдэглэл, талуудын 
тайлбар зэргээр бэхжүүлж, нотлох баримтад тооцох, 4) сэтгэл санааны хохирол учирсан 
эсэх, хохирлын хэмжээг хэрхэн тооцсон эсэх талаар нотлох баримт бий эсэхийг тус тус 
харгалзжээ. 

Шүүхээс дээрх хэргүүдэд дүгнэлт хийж, шийдвэр гаргахдаа олон улсын гэрээ конвенцийг 
харгалзан үзсэн байдал: 

1. Тодорхой нэг хэргийн хувьд, ялангуяа мэдээллийн үнэн зөв байдлын хувьд түүнийг 
түгээх эсвэл эс түгээх нь үндэслэлтэй эсэхийг шүүхээс тодорхойлдоггүй. Олон 
нийтийн эрх ашиг бүхий асуудал, мөн эдгээр асуудалтай холбоотой мэдээллийг цаг 
тухайд нь олж авах олон нийтийн эрхэд холбогдох үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөний ач холбогдлыг шүүхээс харгалзан үзэх шаардлагатай. Хэвлэл 
мэдээллийн тухайд мэргэжлийн тогтсон хэм хэмжээг баримтлан ажиллах нь 
үндэслэлтэй байх гэсэн хэмжүүрт нийцэх учиртай.  

2. Эрх мэдэл бүхий албан тушаалтнууд гүтгэлэг, нэр төр гутаахтай холбоотой хуулийг 
шүүмжлэлийг хязгаарлах, олон нийтийн мэтгэлцээнийг нухчин дарах зорилгоор 
урвуулан ашигладаг байдлыг шүүх анхааралдаа авдаггүй.  

3. Нэр төр гутаасанд хүлээлгэх шийтгэлийн үндэслэл, ялангуяа хувь хүний нэр төр 
алдар хүндэд учруулсан аливаа гэм хорыг арилгах, нөхөн төлбөрийн хэмжээг 
тогтоох тухайд хангалттай бус байна. 
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4. Шүүхүүд гагцхүү дотоодын хууль тогтоомжид хөтлөгддөг ба олон улсын гэрээ 
дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчлэх Үндсэн хуулийн баталгааг 
харгалзан үздэггүй.   

5. Нэхэмжлэгчдийн зүгээс шүүхэд хандахаас өмнө гомдлоо Хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөлд гаргах боломжтой.  

4.4. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний талаарх шүүгчдийн мэдлэг ойлголт 

Мониторингийн хүрээнд хэвлэлийн эрх чөлөөний талаарх шүүгчдийн санал бодлыг тандан 
судлав. Ихэнх шүүгчид “Хүн бүр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ эдлэх боломж 
бүрдсэн. Гэвч энэхүү эрх нь хуулиар олгогдсон, хуулийн хүрээнд хэрэгжих ёстой эрх 
болохоос биш энэ эрх хэн нэгнийг гүтгэх, доромжлох байдлаар хэрэгждэг, ямар ч хэмжээ 
хязгааргүй эрх биш” хэмээн үзэж байна. Ганцаарчилсан болон фокус бүлгийн ярилцлагын 
үеэр шүүгчдийн зүгээс санал бодлоо дараах байдлаар илэрхийлэв: 

1. Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал 

- Хэвлэл мэдээллийн салбар улс төр, бизнесийн ашиг сонирхлоос ангид байж, 
сэтгүүлчид мэргэжлийн түвшинд, хараат бус байдал, ёс зүй, хэм хэмжээгээ 
сахин ажиллаж чадвал элдэв эрсдлээс хамгаалагдаж чадна. 

- Хууль ёсны дагуу хийж байгаа сэтгүүлчийн үйл ажиллагаанд ямар ч субъект 
халдахгүй.  

- Мэдээллийн эх сурвалж тодорхой, үнэн зөв байгаа тохиолдолд сэтгүүлчид 
хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй. Харин эх сурвалжгүйгээр хэн нэгнийг гүтгэх 
доромжлох үйлдэл хийсэн бол тэдэнд хуулийн хариуцлага үүрүүлэх тухай 
яригдана.    

2. Хэвлэн мэдээлэл ба шүүх 

- Олон талт байр суурьтай хүмүүс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж 
шүүхийн хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа болон шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх 
гэж оролддог. Гэвч шүүх процесс нь зөвхөн хуулийн хүрээнд, хуульд заасан 
хэм хэмжээний дагуу явагддаг учир хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шүүхийн 
шийдвэрт нөлөөлөх боломжгүй. 

- Хэвлэл мэдээллээр түгэж буй элдэв мэдээлэл нь шүүн таслах ажиллагаа 
гэхээс илүүтэй шүүгчийн нэр хүндийг унагахад хүргэдэг. Гэвч шүүгчид төдийлөн 
гомдол гаргаад байдаггүй. Учир нь шүүгч өөрийгөө буруугүй гэдгээ 
тайлбарлахын тулд хэргийн материалд авагдсан бүх баримтыг задлах 
шаардлага үүснэ. Энэ нь зохисгүй үйлдэл тул нэр хүндээрээ хохироод явах 
сонголт үлддэг. 

Ярилцлагын судалгаанд хамрагдсан шүүгчид ИБУТЭОУП-ыг шүүхийн шийдвэр гаргахдаа 
хэрэглэж байсан тохиолдол байхгүй байна. Түүнчлэн ИБУТЭОУП дахь үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрхийг баталгаажуулсан хэсэг болон Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн 
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хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хоорондын уялдаа холбоог хэрхэн 
тайлбарлах тал дээр шүүгчид тодорхой хариулт өгөөгүй. 

Хүн бүр Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжоор баталгаажсан үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ эдлэх боломж бий. Гэхдээ энэ эрхээ хэт 

хязгааргүй эдэлж байгаад асуудал байна. Хүнд хардах эрх бий. Ямар ч эх 
сурвалжгүйгээр энэ яг ингэсэн, ингэсэн л байж таараа гээд харддаг, тэр нь 

гүтгэлгийн шинж рүүгээ ордог. 

Шүүгч 

Нэг сэдэв гараад түүнийг 2 талаас нь ярьж байгаа бол үзэл бодлоо 
илэрхийлж байна гэж үзнэ. Гэтэл нэг сэдэвт хамааруулаад хэн нэгэн рүү 

дайраад байвал тэр үзэл бодлоо илэрхийлж буй байдал мөн үү? 

Шүүгч 

Хуулийн өмнө бүгд тэгш. Гэсэн хэдий ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тусгай 
зөвшөөрлийг албан ёсны шийдвэргүйгээр цуцласан тохиолдолд хүлээн авах 

боломжгүй юм. Хэрэв хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хууль тогтоомжийн 
дагуу гэм буруутай нь тогтоогдвол албан ёсны дүгнэлтийг хүлээж авахын 

тулд шүүхэд хандах шаардлагатай байна. Гэм буруутай гэдгээ мэдэгдсэний 
дараа лицензийг түдгэлзүүлэх, цуцлах асуудлыг хэлэлцэх боломжтой 

Шүүгч 

Шүүгч хүн шийдсэн хэргийнхээ талаар хэвлэлд мэдээлэл өгдөггүй. Үүнийг 
маш их далимдуулдаг. Жишээ нь, улс төрч холбогдсон хэргийг шийдлээ гэхэд 
тухайн улс төрч өөрөө намайг шүүгч ингэж ингэж шийтгэлээ гээд хэвлэлээр 
яриад явдаг. Гэтэл тухайн хэрэгт холбогдох хавтаст хэрэгт юу юу байгаа, 

ямар нотлох баримт байгаа талаар ард иргэд мэддэггүй. Шүүгч зөвхөн 
хавтаст хэрэгт байгаа хуульд заасны дагуу бэхжүүлж, цуглуулж авсан 

нотлох баримтад үндэслэн хөндлөнгийн байр сууринаас шийдвэрээ гаргадаг. 

Шүүгч 

Ерөнхийдөө сошиалаар тарааж буй ташаа мэдээлэл хэт хавтгайруулсан 
шинжтэй байдаг. Тухайн мэдээлэлд өгч буй санал буюу комментууд бол бүр 

ямар ч ойлголтгүй, мэдээлэлгүй байж гүтгэх шинжтэй байдаг. Үндсэн 
хуулиар баталгаажсан хүний эрхийн хувьд нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхээр 

хязгаарлагддаг. Хүнийг гүтгэх гэдэг бол өөрөө гэмт хэрэг юм. Тэгэхээр үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх гэдэг нь арай өөр ойлголт юм шүү гэдгийг ард 

түмэнд ойлгуулах хэрэгтэй. 

Шүүгч 

Шүүгчид хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн үүргийг дараах байдлаар тодорхойлж байна: 

1. Тухайн мэдээллийг хүргэхгүй байснаараа иргэдийн мэдэх эрхийг зөрчинө. 
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2. Худал мэдээлэл дамжуулснаараа иргэдийн үнэн мэдээлэл авах эрхийг зөрчинө. 

3. Үнэн мэдээллийг гаргахгүй байснаар худал мэдээллийг үнэн мэдээллээс 
ялгахгүй байх нөхцөл байдлыг үүсгэнэ. 

Мэдээллийн хувьд үнэн бодитой, эх сурвалжтай байх хэрэгтэй. Хэн нэгэн муу юм хийсэн 
байж болно, тэгвэл нотлох баримттай, эх сурвалжтай байх хэрэгтэй. Нотлогдоогүй байхад 
ташаа мэдээлэл өгөх, урьдчилж таамаглах, урьдчилж шийдвэр гаргах нь зохисгүй гэж 
шүүгчид үзэж байна. 

 

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэглээний тухай 

Ярилцлагын судалгаанд хамрагдсан шүүгчид ИБУТЭОУП-ыг шүүхийн шийдвэр гаргахдаа 
хэрэглэж байсан тохиолдол байхгүй байна. Пактын хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлага бий 
гэж хардаг боловч хэрхэн хэрэглэх талаар тодорхой саналгүй байна. Шүүгчид шийдвэр 
гаргахдаа аливаа төрлийн олон улсын гэрээ, конвенцийг тэр бүр ашиглаад байдаггүй. 
Ихэнхдээ дотоодын хууль тогтоомжийг хэрэглэдэг бөгөөд иргэний эрх зүйн маргааны үед 
гэрээнд олон улсад ашиглагдаж буй гэрээ, конвенцийг хэрэглэхээр тусгасан тохиолдолд 
ашигладаг байна. Түүнчлэн олон улсын гэрээ, зохицуулалт нь манай улсын нийгэм, эдийн 
засгийн байдал, ахуй, соёл, зан заншилтай төдийлөн нийцэхгүй байх болон албан ёсны 
орчуулгатай тулгаж хэрэглэхгүй бол ойлголтын зөрүү гарах магадлалтай гэж үзэж байна. 

Санал асуулгын судалгаанд оролцогсдын 76 хувьд нь эрхэлж буй ажлынхаа хүрээнд олон 
улсын гэрээ конвенц хэрэглэх шаардлага гардаг гэсэн бол 71 хувь нь зөвхөн 
шаардлагатай тохиолдолд, цөөн удаа хэрэглэдэг гэжээ. Харин тэдний 18 хувь нь 
ИБУТЭОУП-ыг хэрэглэж байжээ.  

Оролцогчдыг олон улсын гэрээ конвенцийн талаарх өөрсдийн мэдлэгээ 1-ээс 10 хүртэл 
оноогоор үнэлэхийг хүсэхэд дийлэнх нь 3-аас 5 гэсэн оноог өгч байв. Олон улсын гэрээ 
конвенцийн талаар бүрэн мэдлэгтэй шүүгч байхгүй байв.   

График 7. Олон улсын гэрээ, конвенцийн талаарх өөрсдийн мэдлэгээ үнэлсэн байдал 
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ТАВ. МОНИТОРИНГИЙН АРГА ЗҮЙ 

Мониторингийн сэдвүүдийг дотоодын шинжээчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр сонгож 
авсан. Глоб Интернэшнл төвөөс Монголын хуульчдын холбоо болон Хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөлийг төлөөлж буй мониторингийн багийн гишүүдэд багийн уулзалт, арга зүйн 
сургалтаар дамжуулан техникийн тусалцаа үзүүлэв.  

2018 оны 8 дугаар сараас 2019 оны 4 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд үзэл бодолтой байх, 
түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн 
хэрэгжилтэд үнэлгээ хийв. Ингэхдээ ХЭДКГ-ын Хүний эрхийн шалгуур үзүүлэлтүүдээс 32-г 
сонгон авлаа.  

Шалгуур үзүүлэлтүүдийг дотор нь хоёр хэсэгт хуваасан. Монголын хуульчдын холбооны 
судалгааны багаас 2017, 2018 оны статистикийн мэдээлэл, эрх зүйн зохицуулалтад зохих 
дүн шинжилгээ хийх замаар Монгол Улс дахь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний 
талаарх өнөөгийн эрх зүйн орчныг нэгтгэн дүгнэв. Судалгааны хамрах хугацаанд УИХ-аас 
нийт 103 хууль баталснаас 2017 онд 68 хууль, 2018 онд 35 хууль баталсан байна. Үүнээс 
24 хуульд мэдээлэлтэй холбоотой зохицуулалтууд, тухайлбал шинээр батлагдсан хууль 
тогтоомжтой холбогдуулан олон нийтийг төрөл бүрийн мэдээллээр хангахыг төрийн 
байгууллагад үүрэг болгосон байна. Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон 
сонгуулийн үеэрх илт худал мэдээлэл тараах тухай, мөн Зөрчлийн тухай хуулийн гүтгэх 
тухай 6.21 зүйлээс бусдаар үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх эрх 
болон хэвлэлийн эрх чөлөөнд ноцтойгоор нөлөөлөхүйц хууль тогтоомж батлагдаагүй 
байна.  

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл Монгол дахь үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх 
эрхийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх, хэвлэл мэдээллийн өнөөгийн нөхцөл байдал,  
сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын түвшинг тодорхойлох зорилгоор явцын болон үр дүнгийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдэд нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийв. Судалгааны хүрээнд 
ЮНЕСКО-ийн Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлтээс56 найман шалгуур 
үзүүлэлтийг сонгож, үнэлгээ хийв.  

Судалгааны түнш байгууллагууд нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу өөрсдийн баг 
бүрдүүлэн, цуглуулсан өгөгдөл дээр ганцаарчилсан болон фокус бүлгийн ярилцлага хийв. 
Мониторингийн мэдээлэл бүрдүүлэх явцад цугларсан бүх мэдээллийг уг тайланд 
оруулаагүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэхдээ нийт мэдээллийг сан үүсгэн хадгалж, 
цаашдын судалгаанд ашиглахаар тохиров. 

Төслийн түнш байгууллагууд мониторингийн үе шат бүрт судалгааны явц болон 
урьдчилсан дүнгийн талаар хэлэлцэж байсан. ДиАрАй байгууллагын шинжээч Эмили 
Паттерсон судалгааны тайланг эцэслэхийн өмнө мониторингийн багийн гишүүдтэй 
ажиллав. 

Мониторингийн явцад тулгарсан хүндрэл бэрхшээлээс дурдвал: 

                                                           
56 Journalists’ Safety Indicators, UNESCO IPDC, www.unesco.org 
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- ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн шалгуур үзүүлэлтэд холбогдох мэдээлэл 
байхгүй, энэ хүрээнд үнэлгээ хийгдэж байгаагүй тул мэдээлэл бүрдүүлэх явц 
удаашралтай байв. 

- Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу 
мэдээлэл хүсэгч нь мэдээлэл хүсэх, авах хэлбэрийг бичгээр, амаар, утсаар гэх мэт 
сонгох эрхтэй. Тийм боловч төрийн байгууллагаас мэдээлэл хүсэхэд “албан бичиг”-
ээр хүсэлт илгээхийг шаардаж байв. 

- Зарим шалгуур үзүүлэлтэд холбогдох мэдээлэл нээлттэй хэдий ч боловсруулаагүй 
тул хэрэглэхэд бэлэн бус байв.  

- Фокус бүлгийн ярилцлагад 10 шүүгчийг оролцуулахаар төлөвлөж байсан хэдий ч 
шүүгчид судалгаанд оролцохоос цааргалж байсан. Иймд 6 шүүгчтэй ганцаарчилсан 
ярилцлага хийв.   

Судалгаанд 300 сэтгүүлч хамрагдав. Ярилцлагад 19 сэтгүүлч хамрагдсанаас 11 нь 
ганцаарчилсан уулзалтад, 8 сэтгүүлч фокус бүлгийн уулзалтад оролцов. 

 

ЗУРГАА. ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улс 1992 оны Үндсэн хуулиараа суурь эрхүүдийг баталгаажуулсан хэдий ч 
иргэний болон улс төрийн эрхийг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэхэд саад болохуйц 
хязгаарлалтууд байсаар байна. Монгол Улс GSP+ механизмийн 27 конвенцид нэгдэн 
орсон бөгөөд тайлагнах үүргээ хангалттай түвшинд биелүүлж байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр 
конвенцийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна. Монгол Улс 
ардчиллыг бэхжүүлэх үйлсэд хүчин зүтгэж байгаа боловч иргэдийнхээ эдэлбэл зохих 
суурь эрх, эрх чөлөөний талаарх мэдлэг ойлголт дутмаг, хууль дээдлэх ёсыг хангалттай 
хэмжээнд сахихгүй байгаа зэрэг нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн 
үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэхэд саад тотгор учруулж байна.   

Хэвлэлийн эрх чөлөөг бүрэн утгаар нь хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил их байна. 
Гүтгэх, нэр төр гутаах тухай хууль болон мэдээллийн хүртээмжтэй байдал зэрэг нь олон 
нийтийн эрх ашгийг хөндсөн асуудал болон нийтийн албан тушаалтнуудын үйлдлийн 
талаар хангалттай хэмжээнд мэдээлэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чадамжийг 
бууруулж байна. Бодит дэвшил гаргахын тулд хэвлэлийн эрх чөлөөний олон улсын хэм 
хэмжээ болон хэвлэл мэдээллийн нийгэм дэх үнэ цэнэтэй үүрэг оролцооны талаарх 
мэдлэг ойлголтыг гүнзгийрүүлэх шаардлагатай байна.     

Европын Зөвлөлөөс гаргасан GSP тайлангийн хамтарсан ажлын хэсгийн 2018 оны баримт 
бичигт НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооноос ИБУТЭОУП-ын хэрэгжилтийн талаарх Монгол 
Улсын 6 дахь удаагийн ээлжит тайланг хэлэлцсэний үндсэн дээр өгсөн зөвлөмжүүдийг иш 
татсан.57 Үүнээс үүдэн мониторингийн хүрээнд дотоодын шүүхүүд ИБУТЭОУП-ыг үр 

                                                           
57 Brussels,19.1.2018,SWD (28) final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-36-F1-

EN-MAIN-PART-1.PDF 
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дүнтэй хэрэглэж буй байдал, мөн үзэл бодолтой байх эрх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх 
чөлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөнд нөлөөлөхүйц өргөн хүрээг хамарсан хууль эрх зүйн 
хязгаарлалтуудад гол анхаарлаа төвлөрүүлэв. 

Монгол Улсын Засгийн газраас одоог хүртэл нааштай өөрчлөлт хийсэнгүй. Ялангуяа 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар 
гүтгэх тухай зүйл заалтыг буцаан оруулахаар төлөвлөж буй нь ноцтой байна.  

Монгол Улсад өргөн нэвтрүүлгийн ерөнхий хууль, түүн дотроо хүйн хэвлэл мэдээллийг 
хүлээн зөвшөөрөх тухай, хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн ил тод байдал, төвлөрлийн 
тухай, эх сурвалжийг хамгаалах тухай хууль зэрэг хэвлэлийн эрх чөлөөг бүрэн хангахад 
ач холбогдолтой хууль тогтоомж дутагдаж байна. 

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хязгаарлах эрх зүйн олон хязгаарлалт байсаар байгаа 
ба эдгээрийн ихэнхийг эрчимтэй ашиглаж байна. Хамгийн ноцтой нь нэр төр гутаах, 
доромжлох үйлдэл болон гүтгэлгийг зохицуулсан хуулиуд нь эрүүгийн, иргэний болон 
зөрчлийн шинж чанар агуулах ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эсрэг өндөр давтамжтай 
хэрэглэгдэж байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хариуцлага алдах тохиолдол олон 
боловч энэ нь нэр төр гутаах, гүтгэх тухай хуулиудын өнөөгийн нөхцөл байдлыг зөвтгөх 
үндэслэл болохгүй. Хувь хүний нэр төрийн хамгаалалтыг юуны түрүүнд хувийн эрх ашиг 
хэмээн авч үздэг.  

Шинэтгэлийн гол чиглэл нь хэвлэл мэдээллийн зохицуулалт юм. Өргөн нэвтрүүлгийн 
мэдээллийн хэрэгслийг зохицуулдаг байгууллага нь улс төрийн нөлөөллөөс хангалттай 
хэмжээнд хамгаалагдаж чадаагүй. Хэвлэл мэдээллийг зохицуулах, хяналт тавих эрх бүхий 
аливаа байгууллагын хараат бус байдлыг хуулиар баталгаажуулж, практик дээр сахин 
хүндэтгэх учиртай.  

Хэвлэл мэдээллийн агуулгыг хязгаарласан хэд хэдэн зохицуулалт Монгол Улсад 
үйлчилдэг. Хэтийдсэн хязгаарлалтыг хэвлэл мэдээллийн агуулгыг хориглоход ашиглаж 
байна.  

Мөн нууцыг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт, төрийн байгууллагын зүгээс үүнд дөрөөлж 
мэдээлэл задруулахаас татгалзах зэрэг нь ихээхэн хүндрэл учруулж байгаа бөгөөд олон 
нийтийн мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулсан гол хуулийн үзэл баримтлал, 
зарчимтай зөрчилдөж байна.    

Хамгийн ноцтой асуудал бол хуульд нийцсэн нууцын горим бөгөөд үүнийг далимдуулан 
мэдээлэл задруулахыг албан ёсоор татгалзах явдал түгээмэл байгаа нь нийтэд 
мэдээлэхээр заасан мэдээлэл олж авах эрхийг баталгаажуулсан гол хууль тогтоомжтой 
зөрчилдөж байна.  

Тайлангаас харахад сэтгүүлчид мэдээ бэлтгэх явцдаа бие махбодийн хохирол амсах нь 
түгээмэл байдаг ба тэдний эсрэг сүрдүүлэг, халдлагын хэд хэдэн тохиолдол гарсан. 
Ерөнхийдөө сэтгүүлчид болон тэдний ажил олгогчид эрхийнхээ талаар хууль эрх зүйн 
мэдлэг хангалтгүй, мөн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээрх хэвлэл мэдээллийн дотоод 
бодлогын талаар ойлголт хомс байна.    
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Цензур буюу цагдан хяналт Монгол Улсад нийтлэг тохиолдож байна. Харамсалтай нь 
редакцийн өөрийн цензур илүү түгээмэл байна. Сэтгүүлчид болон редакторуудын зүгээс 
зар сурталчилгаа нийлүүлэгч, хөрөнгө оруулагчдын дургүйг хүргэхээс зайлсхийхийг хичээх 
нь нийтлэг байна. Мөн эрх мэдэлтнүүдээс эмээхээс гадна хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
эздийн зүгээс тогтоосон редакцийн бодлогыг дагаж мөрдөх шахалттай тулгардаг.  

Шүүгчид болон хууль сахиулах албан тушаалтнуудын үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөний мөн чанар, олон улсын хэм хэмжээний талаарх ойлголт мэдлэг сул байна. 
Гүтгэлгийн үзэл баримтлалын талаарх ойлголт дутмагаас болж нэр төр гутаах, гүтгэх 
тухай хуулийг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг үндэслэлгүйгээр хязгаарлахад ашиглаж 
байна.  

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон мэдээллийн эрх чөлөөнд нөлөөлж буй Монгол 
Улсын хуулиудыг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх, эдгээр суурь эрхийг бүрэн хангах 
чиглэлээр шинэтгэлийн цогц хөтөлбөр нэн даруй хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. 
Мөн түүнчлэн ХЭҮК-ийн чадавхийг бэхжүүлэх, Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, мэдээлэлтэй 
байх болон хэвлэлийн эрх чөлөөг зөрчсөн талаарх гомдлыг үр дүнтэй хянан шийдвэрлэх 
бүрэн эрхийг тусгах шаардлагатай байна.   

Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэд хэдэн төсөл 
боловсруулагдсан ч УИХ-аар хэлэлцүүлж батлуулаагүй байна. Эрх баригч МАН-ын 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг батлах талаар тусгасан бөгөөд ХЗДХЯ-ны дэргэд ажлын хэсэг 
байгуулагдсан боловч дорвитой ахиц гараагүй байна.  

Улс төрчид, хууль тогтоочдын зүгээс нийгмийн сүлжээг зохицуулах хууль санаачлах 
талаар үе үе мэдэгдэл хийж байна. 

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төслийг 2017 онд УИХ-д өргөн мэдүүлсэн боловч 
хэлэлцүүлэгт ороогүй байна. 

2018 оны 12 дугаар сард Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, Өдөр тутмын сонинуудын 
холбоо, Хэвлэлийн хүрээлэн, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл болон Глоб Интернэшнл төв 
тэргүүтэй хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 15 ТББ болон 
мэргэжлийн эвлэл холбоод хамтран Зөрчлийн тухай хуулийн гүтгэхтэй холбоотой 6.21 дэх 
зүйлийг халахыг уриалсан албан бичиг ХЗДХЯ-нд илгээсэн боловч хариу ирүүлээгүй. 

 

ДОЛОО. ЗӨВЛӨМЖ 

7.1 УИХ БОЛОН ЗАСГИЙН ГАЗАРТ 

7.1.1 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийг 
хэрэгжүүлэх хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх 

1.2) Дотоодын шүүхүүдээр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, мэдээллийн болон 
хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөтэй холбоотой хэрэг маргааныг хянан 
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шийдвэрлэхдээ ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлийг үр дүнтэй хэрэглэх чиглэлээр 
шүүгчдийг сургах хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх. 

1.3) Засгийн газраас Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллагыг томилж, хуулийг 
хэрэглэх талаар олон нийтийн мэдлэгийг тасралтгүй дээшлүүлэх шаардлагатай. 

1.4) Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Цагдаагийн ерөнхий газраас гүтгэх 
зөрчлийг шалган шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий цагдаагийн албан хаагчдын ур 
чадварыг сайжруулах, сэтгүүл зүйн үйл ажиллагааны талаарх тэдний мэдлэг 
ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
сургалт тогтмол зохион байгуулах шаардлагатай. 

1.5) Эрүүгийн хуулинд заасан “мэдээлэл хайх, хүлээн авахад саад учруулах”, 
“үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд халдах” гэмт хэргийг 
мөрдөн шалгах эрх бүхий албан хаагчдыг тусгайлан бэлтгэх буюу харьяалал 
тогтоох хэрэгтэй байна. 

1.6) Хууль тогтоогчид болон нууцын жагсаалтыг батлах албан тушаалтнууд 
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, журмын хүрээнд байгууллагын нууц 
гэж томъёолох зүйлсийн жагсаалтыг илүү тодорхой болгох, иргэдийн мэдээлэл 
олж авах эрхээ зүй ёсоор эдлэх нөхцлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. 

7.1.2 Одоо мөрдөгдөж буй дотоодын хууль тогтоомжийг олон улсын хэм хэмжээнд 
нийцүүлэх 

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөтэй холбогдох хууль тогтоомжийг ИБУТЭОУП-аар 
хүлээсэн Монгол Улсын үүрэгт бүрэн дүүрэн нийцүүлэх. Тухайлбал: 

2.1) Сэтгүүлчдийн нууц эх сурвалжийг хамгаалах эрх зүйн баталгаа болохуйц 
хууль батлах. 

2.2) Эрүүгийн хуулиас гүтгэлэг доромжлолтой холбоотой зүйл заалтыг бүрэн 
халж, төрийн болон орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг 
сурвалжилсан, шүүмжилсний улмаас мөрдөн хавчигдах, дарамт шахалттай 
тулгарахгүй байхаас хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх. Сэтгүүлчид, хэвлэл 
мэдээллийн ажилтнууд болон иргэний нийгмийн зүтгэлтнүүд шийтгүүлнэ гэх 
аливаа айдасгүйгээр өөрсдийн үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй эрхлэх бололцоог 
олон улсын хэм хэмжээний дагуу хангах. 

2.3) Зохицуулах байгууллагын хараат бус байдлыг хангах, тус байгууллагын 
дарга, гишүүдийн томилгоог хараат бусаар, ил тод, олон нийтийн оролцоонд 
тулгуурлан явуулах. 

2.4) Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр 
бүлгийн 18-24 дүгээр зүйлийн зохицуулалт хэт ерөнхий байгааг нарийвчлах. 
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2.5) Иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар олон нийтийн эрх ашгийг 
илэрхийлсэн мэдээллийг хамгаалах, нэхэмжлэгчийн зүгээс нэр төрийг гутаан 
доромжилсон гэх мэдээлэл, нийтлэлийн худал ташаа гэдгийг нотлох.   

2.6) Төр нийгмийн зүтгэлтнүүд нээлттэй шүүмжлэлд хүлээцтэй хандах ба 
өөрсдийн сонголтоор олон нийтийн хараа хяналтад байдаг гэдгийг ухамсарлан 
ойлгох үүднээс тэднийг тодорхойлон ангилах тухай хууль санаачлах. Төрийн 
байгууллагуудын зүгээс ёс зүйн дүрэм, захиргааны актаар дамжуулан тэдний эрх 
бүхий байгууллага, шүүхэд гомдол гаргах нөхцлийг хязгаарлах. 

2.7) Агуулгыг хязгаарласан хууль тогтоомж нь үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх 
эрхэд нийцэх ба садар самуун, доромжлол, шашны харгис номлол зэрэг хориотой 
агуулгын нэр томъёог тодорхой болгох. Хууль тогтоомж, зохицуулалтын санаа 
зорилго нь олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдсэн боловч хэт өргөн, 
ерөнхий нэр томьёоны улмаас төрийн байгууллагууд хэвлэл мэдээллийн агуулгыг 
хянахад урвуулан ашиглаж болзошгүй.  

2.8) Зөрчлийн тухай хуулийн “гүтгэх” хэмээх 6.21 дүгээр заалтыг халах. 

7.2 Хэвлэл мэдээллийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад 

7.2.1. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ажилтнууддаа аюулгүй ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал: 

3.1) Ажилтнуудынхаа аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавих ба аюулгүй байдлын 
чиглэлээр бодлого боловсруулах. 

3.2) Хөдөлмөрийн гэрээнд аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах тухай заалт 
оруулах. 

3.3) Сэтгүүлчийг эрсдэлтэй томилолтод илгээхээс өмнө орчин, эрсдлийн талаарх 
мэдээлэл урьдчилан өгөх. 

3.4) Эмэгтэй болон залуу сэтгүүлчид мэргэжлийн ажил үүргээ гүйцэтгэхэд илүү их 
эрсдэлд өртөмтгий болохыг ухамсарлан ойлгох. 

3.5) Ажилтнуудаа хуулиар олгогдсон эрхийнх нь талаар мэдлэг дээшлүүлэх. 

3.6) Сэтгүүлчдийн нууц эх сурвалжийг хамгаалахад ашиглаж болох хэмжээний эх 
сурвалж хамгаалах талаар гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх. 

3.7) Цахим аюулгүй байдлын асуудлыг тогтмол хянаж, нарийвчилсан дүн 
шинжилгээ хийх. 

7.2.2 Иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн ТББ-ууд нөлөөллийн үйл ажиллагаагаа 
бэхжүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал: 

2.1) Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдалд мониторинг хийх, эмэгтэй сэтгүүлчдийн өмнө 
тулгарч буй аюулгүй байдлын асуудлаар гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийх. 
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2.2) Ажил олгогчид болон эрх баригчдын авч хэрэгжүүлж буй үр дүнтэй бодлогыг 
сайшаан дэмжих. 

2.3) Мэдээллийн эх сурвалжаар хангах, сэтгүүл зүйн мэргэжлийн ур чадвар, ёс 
зүйн зэрэг сайн туршлагыг таниулан сурталчлах. 

2.4) Сэтгүүлчдэд, ялангуяа эмэгтэй болон залуу хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад 
эрсдэлтэй томилолтын талаар зөвлөгөө, практик зөвлөмж өгөх. 

2.5) Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын асуудлаар үр дүнтэй хамтран ажиллах, 
шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлэх, нөөц бололцоогоор хангах. 

2.6) Цахим аюулгүй байдлын талаар гүнзгийрүүлсэн мониторинг хийх, зуучлалын 
байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллийн бусад холбогдох оролцогчидтой хийх 
яриа хэлэлцээг идэхжүүлэх. 
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