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Үзүүлэнгийн жагсаалт  

Зураг 1. НҮБ-ын байгууллагуудаас мэдээлэлтэй байх эрхийн талаар гаргасан 

зарчим, стандартын цаг хугацааны үечлэл 

Зураг 2. Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур 

Зураг 3. Төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтад нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах үе шат 

Зураг 4. Төрийн болон албаны нууцыг ил болгох үе шат 

Зураг 5. Хувь хүний нууцыг хамгаалах нөхцөл 

Зураг 6. Хувь хүний нууцыг ил болгох шалгуур 

Хүснэгт 1. Монгол Улс дахь мэдээллийн ил тод байдлын хүрээ, хязгаарлалт 

Хүснэгт 2. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих механизм 

Хүснэгт 3. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар төрийн нууцад 

хамааруулсан мэдээлэл 

Хүснэгт 4. Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл 

Хүснэгт 5. Төрийн нууцад хамааруулсан мэдээллийн давхардал 

Хүснэгт 6. Мэдээллийг үндэслэлгүйгээр нууцалсан байж болохыг харуулах жишээ 

Хүснэгт 7. Хувь хүний нууцын төрөл 

Хүснэгт 8. Хувь хүний нууцтай холбоотой Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт 

Хүснэгт 9. Байгууллагын нууцыг тогтоох нөхцөл 

Хүснэгт 10. Төрийн нууцтай холбоотой гэмт хэргийн субьект 

Хүснэгт 11. Төрийн захиргааны байгууллагууд төрийн болон албаны нууцын 

журам, албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг баталсан огноо 

Хүснэгт 12. Төрийн захиргааны байгууллагуудын нууцын журам нь “Монгол Улсын 

төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-тай хэрхэн уялдаж буй 

байдал 

Хүснэгт 13. Төрийн захиргааны зарим байгууллагаас төрийн болон албаны нууцын 

журам, албаны нууцын жагсаалттай танилцуулахаас татгалзсан үндэслэл 

Хүснэгт 14. Төрийн болон албаны нууцын журам, албаны нууцад хамаарах 

мэдээллийн жагсаалт батлаагүй төрийн захиргааны байгууллагууд 

Хүснэгт 15. Аймаг дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын нууцын журам нь “Монгол 

Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-тай хэрхэн уялдаж 

буй байдал 

Хүснэгт 16. Аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын нууцын журмаар нууцад 

хамааруулсан мэдээлэл, нийтлэг байдлаар хамааруулсан мэдээлэл 
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График 1. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль болон Засгийн газрын 

тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээллийн нэгдсэн тоо 

График 2. Төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тооны өсөлт, 1995-2019 

I. УДИРТГАЛ  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 17-д Монгол Улсын иргэн төр, 

түүний байгууллагаас хууль ѐсоор 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. Үүнтэй холбоотойгоор, 1995 онд Төрийн 

нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай 

хууль, 2004 онд Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийг тус тус Монгол 

Улсын Их хурлаас баталсан.  

Эдгээр хуулийн зохицуулалт, хэрэгжилтийн байдалд Глоб Интернэшнл төвөөс 

2006 онд “Төрийн нууц ба мэдээллийн эрх чөлөө” сэдэвт судалгаа хийж, “Монголд 

энгийн иргэдийн мэдээлэл олж авах эрх туйлын хязгаарлагдмал байна. Төрийн 

нууцтай холбоотой хуулиудаар олон нийтийн ашиг сонирхол, тэдний санаа 

зовоосон мэдээллийг үндэслэлгүй нууцалж байна. Иргэдэд нээлттэй байх ѐстой 

энгийн мэдээллийг ч төрийн нууцын халхавч дор нууцалж байгаа нь харагдав. 

Мэдээлэлтэй байх эрх бүх иргэнд адил тэгш үйлчлэхгүй байна. Төрийн нууцтай 

холбоотой хуулиуд нь орчин үеийн хөгжлийн шаардлагад нийцэхгүй, ардчилал, 

хүний эрхийн мөн чанар, зарчмуудад харшилж байгаа тул нэн даруй өөрчлөх 

шаардлагатай байна” гэж дүгнэжээ. 

Үүнээс хойш, Монгол Улсын Их хурлаас 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль баталж, 1995 оны Төрийн нууцын тухай 

хууль, 2004 оны Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийг тус тус 2017 оны 

09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болгосон. Мөн Монгол Улсын Их 

хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын 

тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д “Төрийн бүх шатны байгууллагын 

удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх, бүх нийтийн оролцоо, төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийг хангасан ил тод, хариуцлагатай засаглалыг үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд бүрдүүлнэ” гэж, 2010 оны 48 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

баталсан “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ын 3.6.4.5-д 

“Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хуулиар хориглоогүй мэдээллийг эрэн 

сурвалжилж олж авах, нийгэмд түгээхэд таатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ” гэж, 

2016 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн 2.1.8-т “иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах...”, 4.1.8.1-д “хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэдээлэл олж 

авах, түгээх эрхийг баталгаажуулах”, 4.1.2.6-д заасан “өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 

өгөх ил тод, нээлттэй суваг ажиллуулах, өргөдөл, гомдол, мэдээллийг цахим 

хэлбэрээр гаргах, шийдвэрлэх, хяналт тавих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх” гэж тус 

тус заасан. 
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Иймд төрийн нууцын шинэ хууль болон бусад хууль тогтоомжийг шинжлэн судлах 

замаар, Глоб Интернэшнл төвөөс 2006 онд хийсэн “Төрийн нууц ба мэдээллийн 

эрх чөлөө” сэдэвт судалгааны дүгнэлтэд дурдсан асуудал өөрчлөгдсөн эсэхийг 

дүгнэх, цаашид мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй төрийн нууцтай 

холбоотой хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг өөрчлөх шаардлага бий эсэхийг 

тодорхойлох шаардлагатай байна.  
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II. МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ БАЙХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХАД БАРИМТЛАХ ОЛОН УЛСЫН 

ЗАРЧИМ, СТАНДАРТ 

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад Монгол Улс 

1968.01.05-нд гарын үсэг зурж, 1974.11.18-нд соѐрхон батласан. Монгол Улсын 

Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2-т зааснаар Монгол Улс олон улсын гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлэх бөгөөд 3-т зааснаар Монгол Улсын 

олон улсын гэрээ нь соѐрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин 

төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.1 

Тус пактын 19 дүгээр зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт үзэл бодолтой байх, түүнийгээ 

илэрхийлэх эрх, төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл 

харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн 

сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө баталгаажуулсан 

бөгөөд 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт энэхүү мэдээлэлтэй байх эрхийг 

хязгаарлах нөхцөлийг тусгасан.2 Тодруулбал, а/ бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх; 

б/ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ѐс 

суртахууныг хамгаалах шаардлагаас үүдэн мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх 

эрхийг хуулиар хязгаарлаж болно гэж Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт 

заасан. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүн 

эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ үндэсний аюулгүй байдал, бусад хүний эрх, эрх чөлөөг 

хохироож, нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй” гэж тусгагдсан. 

2.1.НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагуудын зохицуулалт  

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр 

зүйлийн 3 дахь хэсгийн зохицуулалттай холбоотойгоор мэдээлэлтэй байх эрхийг 

зүй бусаар хязгаарлахаас сэргийлсэн олон улсын стандартыг НҮБ-ын Хүний 

эрхийн хороо, Хүний эрхийн зөвлөл, Хүний эрхийн комиссоос тухай бүр НҮБ-ын 

Тусгай илтгэгчийн зохих тайлангийн тусламжтайгаар 1994-2011 оны хооронд 

тогтоожээ. /Зураг 1-т харуулав/ 

Зураг 1. НҮБ-ын байгууллагуудаас мэдээлэлтэй байх эрхийн талаар 

гаргасан зарчим, стандартын цаг хугацааны үечлэл 

 

                                                           
1
 Монгол Улсын Үндсэн хууль. “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 1992 он, №1 

2
 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт. Ерөнхий Ассамблейн 1966 оны 12 дугаар сарын 

16-ны 2200А(XXI) тоот тогтоолоор баталж, 1976 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. 
https://www.legalinfo.mn/law/details/1257?lawid=1257  

1994, 
НҮБ 

1996, 
НҮБ 

1998, 
НҮБ 

1999, 
НҮБ 

2000, 
НҮБ 

2010, 
НҮБ 

2011, 
НҮБ 

https://www.legalinfo.mn/law/details/1257?lawid=1257
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 НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 2011 оны 102 дугаар чуулганаар Иргэний 

болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын үзэл бодолтой байх эрх, 

үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан 19 дүгээр зүйлийг 

хэрэглэхтэй холбоотой 34 тоот ерөнхий тайлбар гаргасан.3 Энэхүү 

тайлбарын 21-36 дахь хэсэгт мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад 

баримтлах зарчмыг тогтоосон. 

 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 2010 оны 14 дэх чуулганаар НҮБ-ын үзэл 

бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих 

асуудлаарх Тусгай илтгэгчийн тайлан, түүний нэмэлт болох “Дараагийн 10 

жилд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд учрах 10 сорилт”-ын талаарх 

тунхаглалыг баталсан.4 Энэхүү тунхаглалын 8 дахь хэсэгт үндэсний аюулгүй 

байдал ба үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийн харилцан уялдааг 

тогтоосон. 

 НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссын 2000 оны 56 дахь чуулганаар НҮБ-ын үзэл 

бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих 

асуудлаарх Тусгай илтгэгчийн тайлангийн хавсралт болох 1999 оны 06 

дугаар сард гаргасан “Олон нийтийн мэдэх эрх: Мэдээллийн эрх чөлөөний 

хууль тогтоомжийн талаарх зарчим”-ыг сайшаасан.5 Тус зарчмын 4-т 

мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлах хүрээг хатуу тогтоосон. 

 НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссын 1999 оны 55 дахь чуулганаар НҮБ-ын үзэл 

бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих 

асуудлаарх Тусгай илтгэгчийн тайланг баталгаажуулсан. Энэхүү тайлангийн 

18-23 дахь хэсэгт үндэсний аюулгүй байдлын талаарх хууль тогтоомж ба 

мэдээлэлтэй байх эрхийн уялдааг тогтоосон.6 

 НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссын 1998 оны 54 дэх чуулганаар НҮБ-ын үзэл 

бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих 

асуудлаарх Тусгай илтгэгчийн тайланг баталгаажуулсан. Энэхүү тайлангийн 

46-48 дахь хэсэгт үндэсний аюулгүй байдал ба мэдээлэлтэй байх эрхийн 

уялдааг тогтоосон.7 

 НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссын 1996 оны 52 дахь чуулганаар НҮБ-ын үзэл 

бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих 

                                                           
3
 UN Human Rights Committee’s General Comment 34 on Article 19 of the International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf  
4
 Human Rights Council, Fourteenth session. A/HRC/14/23/Add.2 https://undocs.org/A/HRC/14/23/Add.2. Report of 

the Special Rapporteur on the promotion and protection of the rights to freedom of opinion and expression. 
Addendum: Tenth anniversary joint declaration: Ten key challenges to freedom of expression in the next decade.  
5
 Commission on Human Rights, Fifty-sixth session. E/CN.4/2000/63. 18 January 2000. 

https://undocs.org/E/CN.4/2000/63. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in accordance with Commission resolution 1999/36. 
Annexes. The public’s right to know: Principles on Freedom of Information Legislation. June 1999 
6
 Commission on Human Rights,Fifty-fifth session. E/CN.4/1999/64. 29 January 1999 

https://undocs.org/E/CN.4/1999/64. Report of the Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to 
freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain. 
7
 Commission on Human Rights, Fifty-fourth session. E/CN.4/1998/40. 28 January 1998 

https://undocs.org/E/CN.4/1998/40. Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, submitted pursuant to 
Commission on Human Rights resolution 1997/26.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://undocs.org/A/HRC/14/23/Add.2
https://undocs.org/E/CN.4/2000/63
https://undocs.org/E/CN.4/1999/64
https://undocs.org/E/CN.4/1998/40
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асуудлаарх Тусгай илтгэгчийн тайланг баталгаажуулсан.8 Энэхүү 

тайлангийн хавсралтаар оруулсан “Үндэсний аюулгyй байдал, үзэл бодлоо 

илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн хүртээмжийн асуудлаарх 

Йоханнесбургийн зарчмууд”-ыг НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссоос 

сайшаасан.9 Энэхүү баримт бичгийн 3 дахь хэсэг буюу 11-19 дэх зарчимд 

мэдээллийн эрх чөлөөг хязгаарлах асуудлаарх зарчмыг тогтоосон. 

 НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссын 1994 оны 51 дэх чуулганаар НҮБ-ын үзэл 

бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих 

асуудлаарх Тусгай илтгэгчийн тайланг баталгаажуулсан.10 Энэхүү 

тайлангийн 38-55 дахь хэсэгт үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг 

хязгаарлахад баримтлах зарчмыг тогтоосон. 

2.2. Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур 

Дээр дурдсан НҮБ-ын хүний эрхийг хамгаалах механизмын дагуу мэдээлэлтэй 

байх эрхийг хязгаарлахад дараах шалгуурыг баримтална. Үүнд:  

 Мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлахдаа тус эрхэд аюул занал учруулах нөхцөл 

бүрдүүлэхгүй байх /Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаас 

хэтрүүлэн мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлаж болохгүй. Хязгаарлалтын 

нөхцөл нь мэдээлэл хүсэгчийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулах, төрийн 

байгууллагын хууль бус, зохисгүй үйл ажиллагааг нуун дарагдуулахад 

хэрэглэгдэх ѐсгүй/. 

 Зөвхөн хуульд заасан нөхцөлд мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлах.  

 Тийнхүү хуульд заасан нөхцөлийн дагуу мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлахад 

зайлшгүй шаардлагатай байх, хангалттай үндэслэлтэй байх, зохих хэмжээг 

баримтлах. Энэ дагуу хязгаарлалтын арга хэмжээ нь өргөн хүрээтэй байж 

болохгүй. 

 Үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомжийн зохицуулалт нь 

үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулалгүйгээр олон нийтийн хууль 

ѐсны ашиг сонирхолтой холбоотой мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн 

этгээдийг /сэтгүүлч, судлаач, байгаль орчны зүтгэлтэн, хүний эрхийн 

хамгаалагч, бусад этгээд/ тийнхүү мэдээлэл түгээсний төлөө яллах нөхцөл 

болох ѐсгүй. 

 Нийгмийн хэв журмын талаарх зохицуулалт нь хүн эрх, эрх чөлөөгөө хууль 

ѐсны дагуу хамгаалахад хязгаарлалат болох ѐсгүй. 

                                                           
8
 Commission on Human Rights, Fifty-second session. E/CN.4/1996/39. 22 March 1996 

https://undocs.org/E/CN.4/1996/39. Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, pursuant to Commission on 
Human Rights resolution 1993/45. Annex: The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression 
and Access to Information.  
9
 Глоб Интернэшн төв. “Үндэсний аюулгyй байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн 

хүртээмжийн асуудлаарх Йоханнесбургийн зарчмууд”-ын монгол хэл дээрх орчуулга. 
http://www.globeinter.org.mn/old/publications/pub_2_2_03_07.html  
10

 Commission on Human Rights, Fifty-second session. E/CN.4/1996/39. 22 March 1996 
https://undocs.org/E/CN.4/1996/39. Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, pursuant to Commission on 
Human Rights resolution 1993/45. Annex: The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression 
and Access to Information.  

https://undocs.org/E/CN.4/1996/39
http://www.globeinter.org.mn/old/publications/pub_2_2_03_07.html
https://undocs.org/E/CN.4/1996/39
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 Нийгмийн ѐс суртахууны ойлголтыг нэг талын уламжлалын хүрээнд 

тайлбарлаж болохгүй бөгөөд хүний түгээмэл эрх, ялгаварлан гадуурхахгүй 

байх зарчимд нийцүүлэн хэрэглэнэ. 

 Мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлах хүрээ, хэмжээ нь мэдээлэл хайх, олж 

авах, түгээх арга, хэлбэрийг хязгаарлах нөхцөл болохгүй.   

 Төрийн байгууллага, түүний албан тушаалтан нь 1/ тухайн мэдээлэл нь 

хуульд заасан хууль ѐсны ашиг сонирхолтой холбоотой байх, 2/ тухайн 

мэдээллийг ил болгох, өгөх нь хуулиар хамгаалсан ашиг сонирхолд ноцтой 

хохирол учрахыг хохирлын үнэлгээгээр заавал тогтоосон байх, 3/ тэрхүү 

учрах ноцтой хохирол нь олон нийтийн мэдээлэлтэй байх ашиг сонирхолоос 

илүү чухал байх тохиолдолд мэдээллийг нууцлах, мэдээлэл өгөхгүй байж 

болно. Ингэхдээ эхний гурван хэсэгт заасан үнэлгээгээр мэдээллийг 

нууцлах, өгөхгүй байх нөхцөл бүрдсэн ч, тэр нь төрийн байгууллага, албан 

тушаалтны алдаа, дутагдлыг нуух, хаацайлах шинжтэй бол мэдээллийг 

нууцалж болохгүй. Тодруулбал, дээр дурдсан бүх нөхцөл нэгэн зэрэг, бүрэн 

хангагдсан үед мэдээлэл авах эрхийг хязгаарлаж болох юм. 

 Нууцлах, өгөхгүй байх мэдээллийг тодорхойлоход тэрхүү мэдээллийн 

агуулгыг баримтлах бөгөөд баримт бичгийн нэршил, хэлбэрийг үл 

харгалзана. Мэдээллийг нууцлах хугацаа дууссанаар тэрхүү мэдээллийн 

агуулгыг харгалзах шаардлагагүй болно. 

Зураг 2. Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур 
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заасан хууль ѐсны ашиг 

сонирхолтой холбоотой байх 
(бусдын эрх, нэр төрийг 

хүндэтгэх; үндэсний аюулгүй 
байдал, нийгмийн дэг журам, 

хүн амын эрүүл мэнд, ѐс 
суртахууныг хамгаалах) 

2/ тухайн мэдээллийг ил 
болгох, өгөх нь хуулиар 

хамгаалсан ашиг 
сонирхолд ноцтой 
хохирол учрахыг 

хохирлын үнэлгээгээр 
заавал тогтоосон байх 

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

байх 
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III. МОНГОЛ УЛСЫН ДОТООДЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: 

МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ БАЙХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ЖУРАМ 

3.1. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 

зохицуулалт 

Монгол Улсын Их хурлаас Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 

тухай хуулийг 2011.06.16-ны өдөр баталсан.11 Энэ хуулийн зохицуулалтыг 

Канадын “Хууль, ардчиллын төв” байгууллагаас хариуцан бэлтгэдэг бөгөөд 2019 

оны байдлаар нийт 61 индикатор бүхий “Мэдэх эрхийн талаарх олон улсын 

үнэлгээ”-нд нийт 150 онооноос 87 оноогоор үнэлж, 124 улсаас 63 дугаар байрт 

оруулсан байна.12 Энэ судалгааны хувьд, өмнөх хэсэгт дурдсан “Мэдээлэлтэй 

байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-ын дагуу дараах байдлаар 

шинжлэв. 

Хүснэгт 1. Монгол Улс дахь мэдээллийн ил тод байдлын хүрээ, хязгаарлалт 

№ 

Мэдээлэлтэй байх 
эрхийг 

хязгаарлахад 
баримтлах шалгуур 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн зохицуулалт 

1 

Тухайн мэдээлэл нь 
хуульд заасан 
хууль ѐсны ашиг 
сонирхолтой 
холбоотой байх 
(бусдын эрх, нэр 
төрийг хүндэтгэх; 
үндэсний аюулгүй 
байдал, нийгмийн 
дэг журам, хүн 
амын эрүүл мэнд, 
ѐс суртахууныг 
хамгаалах) 

11 дүгээр зүйлийн 11.1-т “Иргэн, хуулийн этгээд нь 
хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, 
байгууллагын хууль ѐсны ашиг сонирхлыг хамгаалах 
зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг 
хориглосноос бусад дараах мэдээллийг энэ хуулийн 
3.1-д заасан байгууллагаас авах эрхтэй” гэж заасан. 
Энэ зохицуулалт нь ил болгохгүй буюу задруулахгүй 
мэдээллийн шалгуурыг хангаж буй болохыг харуулж 
байна. Гэвч, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-т “Монголбанк, 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, өрсөлдөөний болон 
мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагад хянан шалгагдаж байгаа 
асуудалтай холбоотой мэдээлэл”, 18.1.4-т “олон 
улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах явцтай холбоотой 
мэдээлэл”-ийг задруулахгүй байхаар зохицуулжээ. 
Тодруулбал, “хууль ѐсны ашиг сонирхол”-той 
холбоогүй буюу үйл явцын ерөнхий мэдээллийг 
задруулахгүй байхаар тусгасан. Мөн 19 дүгээр 
зүйлийн 19.1-т Оюуны өмчтэй холбоотой мэдээллийг 
өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад задруулахыг 
хориглоно гэж заасан. “Оюуны өмчтэй холбоотой” 
гэдэг нь ерөнхий байх бөгөөд патент, зохиогчийн эрх, 
барааны тэмдэгээр хамгаалагдсан мэдээллээс бусад 
оюуны өмч эзэмшигч, бүтээлийн хамгаалсан огноо 
зэрэг олон төрлийн мэдээллийг задруулахгүй байх 
эрсдэлтэй байна. 

2 
Тухайн мэдээллийг 
ил болгох, өгөх нь 

18 дугаар зүйлийн 18.1.1-т “тухайн мэдээллийг нийтэд 
ил болгосноор Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 

                                                           
11

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль. “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 2011 он, 
№26 
12

 Centre for Law and Democracy. Global RTI Rating. https://www.rti-rating.org/country-data/  

https://www.rti-rating.org/country-data/
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хуулиар хамгаалсан 
ашиг сонирхолд 
ноцтой хохирол 
учрахыг хохирлын 
үнэлгээгээр заавал 
тогтоосон байх 

байдал, нийтийн эрх ашигт хохирол учруулах бодитой 
үндэслэл байгаа бол” бол тухайн мэдээллийг бусдад 
задруулахыг хориглоно гэж зохицуулсан. Мөн 
мэдээлэл авах хүсэлтийг хянан үзэхтэй холбоотой 13 
дугаар зүйлийн 13.1.4-т хүлээн авсан албан 
тушаалтан нь энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан 
үндэслэл байгаа эсэхийг хянан үзнэ гэжээ.    Мөн 
хүсэлтийг буцаах үндэслэлийн талаарх 13.2 дахь 
хэсгийн зохицуулалтад тухайн мэдээллийг ил болгох, 
өгөх нь хуулиар хамгаалсан ашиг сонирхолд ноцтой 
хохирол учрахыг хохирлын үнэлгээгээр заавал тогтоох 
талаар тусгаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол 
Улсын үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн эрх ашигт 
хохирол учруулах бодитой үндэслэлийг хэрхэн 
тодорхойлох, үнэлгээний дүнг хэрхэн үнэлэх талаар 
зохицуулаагүй байна. Мөн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т 
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах 
ажиллагааны явцад төр, байгууллага, хувь хүний 
нууцыг хамгаалах шаардлагатай бол мэдээллийг 
задруулахгүй гэж заасан. Ингэхдээ тухайн хүссэн 
мэдээлэл төр, байгууллага, хувь хүний нууцад 
хамаарах эсэх, тийнхүү хамаарч буй бол ямар 
хэмжээнд задруулах эсэхийг хэрхэн тодорхойлох 
талаар тусгаагүй.  

3 

Тэрхүү учрах 
ноцтой хохирол нь 
олон нийтийн 
мэдээлэлтэй байх 
ашиг сонирхолоос 
илүү чухал байх 

Энэ талаар тусгаагүй. 

4 

Төрийн 
байгууллага, албан 
тушаалтны алдаа, 
дутагдал, хууль бус 
үйл ажиллагааг 
нуух, хаацайлах 
зорилгогүй байх 

Мэдээллийг ил болгох буюу задруулахтай холбоотой 
хохирлын үнэлгээ, нийтийн ашиг сонирхлын эрэмбийн 
талаар зохицуулаагүй тул төрийн байгууллага, албан 
тушаалтны алдаа, дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг 
нуух, хаацайлах зорилгоор мэдээлэл өгөхгүй байх 
эрсдэлтэй байна. 

Эндээс үзэхэд, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуулийн зохицуулалт нь “Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах 

шалгуур”-ыг хангахгүй байна.  

Түүнчлэн, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хариуцсан, түүнд байнгын хяналт тавих механизм байхгүй нь 

иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрх зөрчигдөх нөхцөл болж байна. Тодруулбал, тус 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих нөхцөл нь  

 Мэдээлэл, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас 

мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, мэдээллийн сан үүсгэх, түгээх, ашиглах, 

түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, 

нууцлалын найдвартай байдлыг хангах чиглэлээр төрийн байгууллагуудын 
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дунд сургалт зохион байгуулах, тэдгээрт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа 

үзүүлэх;  

 мэдээлэл өгөх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд өөрт нь тус 

хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргийг хүлээлгэх хэлбэрээр 

хязгаарлагдаж, 

 хөндлөнгийн буюу бие даасан байгууллага тус хуулийн хэрэгжилтийг 

тогтмол хянах нөхцөлийг орхигдуулсан байна. 

Хүснэгт 2. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих механизм 

Д/д   
Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих механизм 

Шалгуур Зохицуулалт  Үйлчлэл  

1 

Хуулийн 
хэрэгжилтийг 

зохион 
байгуулах 

хэлбэр 

мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, 
мэдээллийн санг үүсгэх, түгээх, ашиглах, 
түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, 
хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай байдлыг 
хангах нийтлэг журмыг Мэдээлэл, технологийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага боловсруулах, Засгийн газар 
батлах;13 

Нэг удаагийн 
шинжтэй. 

мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, 
мэдээллийн сан үүсгэх, түгээх, ашиглах, 
түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, 
хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай 
байдлыг хангах чиглэлээр Мэдээлэл, 
технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага нь төрийн 
байгууллагуудын дунд сургалт зохион 
байгуулах, тэдгээрт мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэх; 

Нэг удаагийн 
шинжтэй. 

Сургалтын 
давтамж, 
хэлбэр 

тодорхойгүй. 

 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүрэг 
бүхий байгууллагууд өөрсдөө тус хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах боломжийг 
хангах зорилгоор тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд 
тэмдэглэлд дараах зүйлийг тусгана: 1/ 
мэдээлэл авах хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн 
этгээдийн нэр, хаяг; 2/ мэдээлэл авах хүсэлт 
хүлээн авсан, хянасан буюу буцаасан, 
мэдээллийг өгсөн хугацаа. 

Мэдээллийг 
бүрэн өгсөн 
эсэх талаар 
тэмдэглэлд 
тусгахгүй. 

2 

Хуулийн 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

хэлбэр 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүрэг 
бүхий байгууллага, албан тушаалтан 
мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
тавих хяналтыг хуульд заасан эрх хэмжээний 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ. 

Хуулийг 
хэрэгжүүлэх 

үүрэгтэй 
этгээдэд 
өөрт нь 
хуулийн 

хэрэгжилтийн 
хяналтыг 

үлдээсэн нь 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, ерөнхий 
менежертэй байгуулах үр дүнгийн гэрээнд 
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар 

                                                           
13

 Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын хавсралт “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг 
журам 
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тусгаж, үнэлгээний гол шалгуурын нэг болгон 
дүгнэнэ. 

оновчгүй. 

3 

Хуулийн 
хэрэгжилтийг 

тогтмол 
хянаж, 

хөндлөнгийн 
хяналт тавих 
байгууллага 

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 
болохоор заасан. Гэвч, тус гомдлыг ердийн 
журмаар шийдвэрлэхээр тусгасан. Үүнтэй 
холбоотойгоор мэдээллийг богино хугацаанд 
олж авах боломжгүй болж байна.  

Гомдол  
гаргахаас 
бусад үед 

хөндлөнгийн 
хяналт тавих, 

хуулийн 
хэрэгжилтийг 

хангуулах 
этгээд 

байхгүй. 

Үүний улмаас дараах бэрхшээл өдөр тутам тулгарч буйг 2019.06.28-ны өдөр 

болсон “Нууцлал ба олон нийтийн мэдэх эрх, төрийн ил тод нээлттэй байдал” 

зөвлөлдөх уулзалтад оролцогсод онцолж байв.14 Үүнд:  

 “Аливаа байгууллагаас мэдээлэл хүсэхээр мэдээлэл байхгүй гэдэг. Вэб 

сайтаас нь мэдээлэл авах гэхээр ил байхгүй. Харин очиж асуухаар 

мэдээллээ ил гаргадаг. Гэтэл энэ мэдээлэл угаасаа л ил байх ѐстой 

мэдээлэл байдаг. Энэ нь „мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа шуурхай байх‟ 

зарчимтай нийцэхгүй байна.”  

 “Төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас гаргаж өгсөн мэдээлэл үнэн зөв 

эсэхэд эргэлзээ төрөхөөр байна. Мэдээллийг шахаж шаардсан нөхцөл 

өгдөг, өгсөн мэдээлэл нь хэт товч буюу хасч, танасан байдалтай байдаг”.  

 “Байгууллагын нээлттэй самбар дээрх мэдээллийг иргэдэд өгөхгүй гэх 

үйлдэл ч гарч байна. Үүнээс гадна статистик мэдээллийг нууцлах 

тохиолдол гарч байна. Иймд төрийн байгууллагын бүх албан хаагч 

мэдээллийн ил тод байдлын талаар мэдлэг, ойлголттой байх 

шаардлагатай байна.” 

 “Албан ѐсны шийдвэр, тогтоолд дурдсан буюу тэрхүү шийдвэрийг 

гаргахтай холбоотой хэлэлцүүлэгт дурдсан тайлан, мэдээллийг авах 

гэхээр нэг жилийн өмнөх тайлан, мэдээлэл олддоггүй гэх тайлбар өгч 

байна. Мэдээлэл, баримт бичгийг хадгалах, хариуцах албан тушаалтны 

хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.” 

/2019.06.28, “Нууцлал ба олон нийтийн мэдэх эрх, төрийн ил тод 

нээлттэй байдал” зөвлөлдөх уулзалтад оролцогчийн санал, шүүмжээс/ 

Дээр дурдсан хүндрэл, бэрхшээл нь Мэдээллийн ил тод байдал ба 

мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 5.1.5-д заасан “мэдээллээр хангах үйл 

ажиллагаа шуурхай байх”, 5.1.3-д заасан “хуулийн дагуу нууцад хамааруулснаас 

бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх” зарчим хэрэгжихгүй байгаа төдийгүй 

мэдээллийг бүрэн бус, дутуу өгч буй нь тус хуулийн 14.1-д заасан "Энэ хуулийн 

3.1-д заасан байгууллага нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 

хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглоогүй мэдээллийг иргэн, хуулийн 

этгээдэд өгөх үүрэгтэй" гэснийг зөрчиж байна. Нөгөө талаар тухайн мэдээллийг 

бүрэн өгөх боломжгүй тохиолдолд хуулийн 13.1.3-д заасны дагуу “хүсэлтэд 
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 "Нууцлал ба олон нийтийн мэдэх эрх, төрийн ил тод нээлттэй байдал" зөвлөлдөх уулзалт боллоо. 
2019.06.28 https://www.gic.mn/post/r/1462  

https://www.gic.mn/post/r/1462
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дурдсан мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд байхгүй тохиолдолд тухайн 

хүсэлтийг холбогдох байгууллагад нь 2 хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай 

иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэх” гэсний дагуу бүрэн өгөх боломжгүй мэдээллийг 

аль байгууллагаас авах боломжтой талаар мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй байна. 

Түүнчлэн мэдээлэл өгөхөөс зайлсхийх буюу татгалзах үйлдэл гаргаж буй нь 

хуулийн 14.3-д заасан “Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага ... иргэдээс 

мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулахыг хориглоно” гэснийг зөрчиж 

байна. Мөн тухайн мэдээллийг хэн хариуцаж өгөх тодорхойгүй байгаа нь хуулийн 

7.1.2-т заасан "үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн 

эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, 

иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх" гэснийг зөрчиж 

байна. 

Өөрөөр хэлбэл, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуулийн зохицуулалт хэрэгжихгүй, зөрчигдөж буй нь түүний хэрэгжилтийг тогтмол 

хянаж, хөндлөнгийн хяналт тавих механизм байхгүйтэй шууд холбоотой байна.  

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5-д “Улсын Их 

Хурал, Засгийн газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний бүтцийн нэгж нь хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийн эерэг, сөрөг үр дагаврын талаарх хяналт 

шинжилгээний дүнг хууль санаачлагчид тогтмол мэдээлнэ” гэж, 51 дүгээр зүйлийн 

51.3-д “... хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээг тухайн хууль 

тогтоомжийг дагаж мөрдсөнөөс хойш 5 жил тутамд хийх бөгөөд шаардлагатай 

тохиолдолд дээрх хугацаанаас өмнө хийж болно” гэж, 52 дугаар зүйлийн 52.1-т 

“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг Улсын Их 

Хурал, Засгийн газар жилд нэг удаа тогтмол хэлэлцэж хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хууль тогтоомжид зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, 

хууль тогтоомжийг хооронд нь уялдуулах, хууль тогтоомжийг системчлэн 

кодификаци хийх, шинээр хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах зэрэг арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ” гэж тус тус заасан. Гэвч ийм үнэлгээг Улсын Их Хурал, 

Засгийн газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний бүтцийн нэгж хийсэн, түүнийг 

Улсын Их Хурал, Засгийн газар жилд нэг удаа тогтмол хэлэлцсэн талаарх 

мэдээлэл олдоогүй болно.15 

Харин Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хөгжлийн 

хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлсэн “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох 

ажиллагааг дэмжих нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр Глоб Интернэшнл төв, Зориг сан 

ТББ хамтран 2014 онд гүйцэтгэсэн “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай хуулийн 23, 24 дүгээр зүйлийн хэрэгжилт” судалгаанд “мэдээлэл 

хүссэн хүсэлтийг тусгайлан бүртгэж, хянадаг тогтолцоо бий болгосноор иргэн, 

хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах, эрхийг зөрчсөн тохиолдолд 

буруутай албан тушаалтанд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл боломж 

бүрдэнэ. Мөн төрийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд 

хуулийн 23 /Тэмдэглэл хөтлөх/, 24 /Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт/ дүгээр зүйлээр 

тусгайлан сургалт явуулах, хууль хэрэглээний эрэмбийг таниулах шаардлагатай 
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 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн бодлогын судалгааны жагсаалт http://nli.gov.mn/?cat=19  
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байна. Хуулийн хэрэглээний эрэмбийг мэдэхгүйгээс хуучин шинэ хуулиудын 

зөрчил, хийдэл, давхардлыг өөрсдийн мэддэгээр тайлбарлан хэрэглэх нь түгээмэл 

байна. Иймд эрх зүйн хэм хэмжээний актууд, түүнд тавигдах шаардлага, хууль 

ѐсыг сахиулах, хууль биелүүлж, иргэний үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг 

хангахад бүхий л талуудын хүчин чармайлт, хамтын ажиллагаа хэрэгтэй байна” 

гэж дүгнэсэн нь одоо ч нэн чухал зөвлөмж хэвээр байна.16 

3.2. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн зохицуулалт 

Монгол Улсын Их хурлаас Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг 2016.12.01-

ний өдөр баталсан бөгөөд 2017.09.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж байна.17 Энэ 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэгт төрийн нууцад хамааруулах 

мэдээллийн жагсаалтыг тусгасан.  

Хүснэгт 3. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар төрийн нууцад 

хамааруулсан мэдээлэл 

№ Төрийн нууцын хүрээ 
Төрийн нууцад 
хамааруулсан 

мэдээллийн тоо 

1 төрийн бодлогын хүрээнд 9 

2 
эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник 
технологийн хүрээнд 

4 

3 батлан хамгаалах хүрээнд 15 

4 
тагнуул, сөрөх тагнуул, хууль сахиулах ажлын 
хүрээнд 

18 

5 
мэдээллийн аюулгүй байдлын болон бусад 
хүрээнд 

14 

 

Мөн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт “Төрийн байгууллага, бусад 

хуулийн этгээд нь энэ зүйлийн 13.1-д заасан жагсаалтын хүрээнд салбар, 

байгууллагын хэмжээнд нууцлах төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг 

боловсруулж, тагнуулын байгууллагын саналыг авч Засгийн газраар батлуулна” 

гэж заасны дагуу Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

“Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт”-ыг нэмэлтээр 

баталсан.18 НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооноос гаргасан тайлбарын дагуу төрийн 

нууцын жагсаалтыг зөвхөн хуулиар тогтоох шаардлагатай.19 

Хүснэгт 4. Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл 

№ Байгууллага, салбар 

Төрийн 
нууцад 

хамаарах 
мэдээллийн 

Онц чухал 
зэрэглэлтэй 

мэдээлэл 

Маш нууц 
зэрэглэлтэй 

мэдээлэл 

                                                           
16

 Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй 
“Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр Глоб Интернэшнл төв, 
Зориг сан ТББ хамтран гүйцэтгэсэн “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23, 
24 дүгээр зүйлийн хэрэгжилт” судалгаа. Улаанбаатар. 2014, 62 дахь тал 
http://splp.parliament.mn/files/download/146047  
17

 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль. “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 2017 он, №11 
18

 Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолын хавсралт “Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалт” 
19

 UN Human Rights Committee’s General Comment 34 on Article 19 of the International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR). Paragraph 24. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf  

http://splp.parliament.mn/files/download/146047
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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1 
Монгол Улсын Их хурлын тамгын 
газар 

31 9 29 

2 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
тамгын газар 

16 3 14 

3 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 32 8 31 

4 
Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн ажлын алба, 
Стратегийн судалгааны хүрээлэн 

32 3 30 

5 Гадаад харилцааны салбар 19 1 18 

6 Батлан хамгаалах салбар 78 10 68 

7 
Хууль зүй, дотоод хэрэг, хууль 
сахиулах салбар 

56 6 50 

8 Банк, санхүүгийн салбар 21 - 21 

9 
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын салбар 

10 - 10 

10 
Барилга, хот байгуулалтын 
салбар 

14 - 14 

11 
Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухаан, 
спортын салбар 

9 - 9 

12 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбар 

11 - 11 

13 Зам, тээврийн салбар 10 - 10 

14 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн салбар 

10 - 10 

15 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбар 

12 - 12 

16 Эрүүл мэндийн салбар 10 - 10 

17 Эрчим хүчний салбар 12 - 12 

18 Авлигатай тэмцэх газар 20 2 18 

19 Төрийн аудитын байгууллага 6 - 6 

20 Сонгуулийн ерөнхий хороо 5 - 5 

21 Санхүүгийн зохицуулах хороо 4 - 4 

22 Үндэсний статистикийн хороо 5 - 5 

23 Цөмийн энергийн комисс 6 - 6 

24 Төрийн албаны зөвлөл 7 - 7 

25 
Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн салбар 

9 - 9 

26 
Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага 

5 - 5 

27 
Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар 

7 - 7 

28 Үндэсний хөгжлийн газар 5 - 5 

29 
Тагнуулын байгууллага, Төрийн 
тусгай хамгаалалтын газар 

56 8 48 

30 Онцгой байдлын салбар 13 1 12 

31 Стандарт, хэмжил зүйн газар 4 - 4 

32 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
цэц, шүүх, прокурорын 
байгууллага 

13 3 10 

33 Аймаг, нийслэлийн засаг даргын 17 - 17 
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тамгын газар 

 

Эндээс харахад, нийт 33 байгууллага, салбарт хуулиар төрийн нууцад 

хамааруулсан мэдээллийн тоо 60, Засгийн газрын тогтоолоор төрийн нууцад 

хамааруулсан мэдээллийн тоо 565 байна. Үүнээс төрийн нууцад хамааруулсан онц 

чухал зэрэглэлтэй мэдээллийн тоо 54, маш нууц зэрэглэлтэй мэдээллийн тоо 527 

байна. Энэ нь 2017.09.01-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсон Төрийн нууцын 

жагсаалт батлах тухай хуульд заасан төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тоог 

Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолоор  хэд дахин нэмэгдсэн болохыг 

харуулж байна.20 

 

 

Эдгээр төрийн нууцад хамааруулсан давхардсан мэдээлэл хэд байна. 

Тодруулбал, “Улсын Их Хурал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн газрын 

хуралдаанаар хэлэлцсэн хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл (тогтоол, 

зөвлөмж, хуралдааны тэмдэглэл)” нийт 30 удаа, “Төрийн нууц тээгчийг хүлээлцсэн, 

шилжүүлсэн, шалгасан тухай мэдээлэл” нийт 28 удаа, “Төрийн нууцад хамаарах 

асуудлаар төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдтэй харилцсан албан бичиг” 

нийт 27 удаа, “Төрийн нууцад хамааруулсан асуудал хэлэлцсэн хаалттай 

хуралдааны тэмдэглэл, баримт бичиг” нийт 21 удаа, “Төрийн нууцад хамаарах 

асуудлаар олон улсын хурал, зөвлөгөөн, чуулганд оролцох төлөөлөгчдийн ажлын 

чиглэл, удирдамж, илтгэх хуудас, танилцуулга” нийт 11 удаа давтагдсан байна. 

Үүнээс гадна 2-оос дээш, 10-с доош давтагдсан нийт 24 байна. Энэ нь бүх төрийн 

байгууллага, салбарт хамаарах төрийн нууцыг нэгтгэх, зөвхөн тухайн байгууллага, 

салбарт хамаарах төрийн нууцыг тусад нь ялгаж бичих нь зүйтэй болохыг харуулж 

байна.  

Хүснэгт 5. Төрийн нууцад хамааруулсан мэдээллийн давхардал 

№ Төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл 
Давхар
д-сан 

                                                           
20

 Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль. “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 2004 он, №4 

60 

565 527 

54 

хуулиар төрийн нууцад 
хамааруулсан мэдээлэл 

Засгийн газрын 
тогтоолоор төрийн нууцад 
хамааруулсан мэдээлэл 

маш нууц зэрэглэлтэй 
мэдээлэл 

онц чухал зэрэглэлтэй 
мэдээлэл 

График 1. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль болон Засгийн газрын 
тогтоолоор төрийн нууцад хамааруулсан мэдээллийн нэгдсэн тоо 

22 60 

565 

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

График 2. Төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тооны өсөлт, 1995-2019 
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1 

Улсын Их Хурал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн хуулиар төрийн нууцад 
хамааруулсан мэдээлэл (тогтоол, зөвлөмж, хуралдааны 
тэмдэглэл) 

30 

2 
Төрийн нууц тээгчийг хүлээлцсэн, шилжүүлсэн, шалгасан тухай 
мэдээлэл 

28 

3 
Төрийн нууцад хамаарах асуудлаар төрийн байгууллага, бусад 
хуулийн этгээдтэй харилцсан албан бичиг 

27 

4 
Төрийн нууцад хамааруулсан асуудал хэлэлцсэн хаалттай 
хуралдааны тэмдэглэл, баримт бичиг 

21 

5 
Төрийн нууцад хамаарах асуудлаар олон улсын хурал, зөвлөгөөн, 
чуулганд оролцох төлөөлөгчдийн ажлын чиглэл, удирдамж, илтгэх 
хуудас, танилцуулга 

11 

6 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой шинжлэх 
ухаан, технологийн ололт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, 
судалгааны туршилт, угсралт, төслийн ажил, технологийн тухай 
мэдээлэл 

7 

7 
Улсын онц чухал болон тусгай обьектын байршил, олгосон газрын 
нэр, зураг, хамгаалалтын зохион байгуулалт, хүч хэрэгслийн тухай 
мэдээлэл 

6 

8 
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлогын үзэл 
баримтлал, номлолын нууцалбал зохих хэсэг 

5 

9 

Улсын батлан хамгаалах, эдийн засагт чухал ач холбогдол бүхий 
үйлдвэр, онц чухал обьектод гарсан гэмт халдлага, осол, сүйрэл, 
онцгой нөхцөл байдлын үед эрх бүхий байгууллагаас авч 
хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээ, түүнтэй холбоотой 
мэдээллийн нууцалбал зохих хэсэг 

5 

1
0 

Гүйцэтгэх ажил эрхлэх эрх бүхий байгууллагын гүйцэтгэх ажлын 
мэдээллийн эх сурвалж, тэдгээрийг халхавчлахтай холбоотой 
мэдээлэл 

4 

1
1 

Засгийн газар, Төв банкнаас гадаад орон, олон улсын 
байгууллагатай банк, санхүүгийн салбарт хамтран ажиллах болон 
өр, зээл, тусламжтай холбоотой гэрээ хэлэлцээрийн төсөл, 
тэдгээрийн боловсруулалтын шатанд хамаарах мэдээ, баримт 
бичиг 

4 

1
2 

Төрийн дээд, өндөр хэмжээний айлчлалын бэлтгэл ажилтай 
холбоотой бусад яам, холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтантай харилцсан албан бичиг, холбогдох мэдээлэл 

4 

1
3 

Онцгой байдлын үеийн арга хэмжээний төлөвлөгөө, холбоо, 
зарлан мэдээллийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, энэ 
зорилгоор дэд бүтцийг ашиглах тухай мэдээлэл, удирдлагын 
хоргодох байр, төсөв, байршил, хүчин чадлын тухай мэдээлэл 

4 

1
4 

Үндэсний аюулгүй байдал, төрийн нууцад хамаарах асуудлаар 
төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдтэй харилцсан албан 
бичиг, бусад нууц тээгч 

4 

1
5 

Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл 
ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн нууцалбал зохих хэсэг 

4 

1
6 

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлаар 
тагнуулын байгууллага болон эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтнаас ирүүлсэн мэдээлэл, илтгэх хуудас, танилцуулга 

3 

1 Онцгой нөхцөл байдал бий болсон үед үндэсний аюулгүй байдлыг 3 
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7 хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын харилцан 
ажиллах төлөвлөгөө 

1
8 

Төрийн нууц тээгчийг хүлээлцсэн, шилжүүлсэн, шалгасан тухай 
баримт бичиг 

3 

1
9 

Төрийн нууцад хамаарах асуудал хэлэлцсэн хаалттай хуралдааны 
тэмдэглэл, бусад нууц тээгч 

3 

2
0 

Төрийн нууцад хамаарах асуудлаар харилцсан албан бичиг 3 

2
1 

Төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл, нууц тээгчийг ашиглан 
бэлтгэсэн ном, сурах бичиг, бүтээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажил, тайлан, илтгэл, мэдээлэл, дүгнэлт, хурал, зөвлөгөөн, лекц, 
гүйцэтгэх ажлын сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн тэмдэглэл 

3 

2
2 

Хуулиар төрийн тусгай хамгаалалтад байх албан тушаалтан, 
иргэн болон хурал, чуулган, арга хэмжээ, тээврийн хэрэгсэл, 
бусад зүйлийн байнгын болон цаг үеийн хамгаалалтын зохион 
байгуулалт, хүч, хэрэгслийн тухай мэдээлэл 

3 

2
3 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой үндэсний 
хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслийн 
ажил, түүнд оролцуулах зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник 
хэрэгслийн тоо хэмжээ болон ус хангамжийн эх үүсвэр, худалдан 
авах үйл ажиллагааны нууцалбал зохих хэсэг 

3 

2
4 

2010 оноос өмнө цаазаар авах ял гүйцэтгэсэн тухай баримт бичиг, 
мэдээлэл 

2 

2
5 

Аливаа улстай харилцах Монгол Улсын бодлого, байр суурийг 
нарийвчлан илэрхийлсэн баримт бичиг, гадаад орнуудаас 
итгэмжлэгдсэн байдлаар авсан мэдээлэл 

2 

2
6 

Архивт хадгалагдаж байгаа төрийн нууцад хамаарах мэдээ, 
баримт бичиг, бусад тээгч, архивын данс бүртгэл 

2 

2
7 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан нүүлгэн 
шилжүүлэх, баримт бичгийг солих, гадаад төрхийг өөрчлөх арга 
хэмжээг хэрэглэх журам, арга хэмжээний явц, уг арга хэмжээгээр 
хамгаалагдсан этгээдийн нууцалбал зохих мэдээлэл 

2 

2
8 

Дайны болон дайн бүхий байдлын үед ажиллах төлөвлөгөө, түүнд 
холбогдох мэдээлэл 

2 

2
9 

Хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан асуудлыг шалгасан хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны нууцалбал зохих баримт бичиг, мэдээлэл 

2 

 

Үүнээс гадна, хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2-т зааснаар албаны нууцад 

хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг тухайн хариуцсан байгууллага боловсруулж, 

тагнуулын байгууллагын саналыг авсаны үндсэн дээр асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн, байгууллагын даргын шийдвэрээр батлана. Хуулийн 5 дугаар 

зүйлийн 5.1.2-т зааснаар “албаны нууц” гэж задруулах, үрэгдүүлэх тохиолдолд 

салбарын болон төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдийн ашиг сонирхолд 

хохирол учруулах төрийн хамгаалалтад байх мэдээллийг ойлгоно. Мөн хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.2-т зааснаар албаны нууцад хамаарах мэдээлэл “нууц” 

зэрэглэлтэй байна. Энэ нь төрийн нууцаас гадна албаны нууцад хамаарах 

мэдээлэл иргэд, олон нийтэд хаалттай болохыг харуулж байна. 

Түүнчлэн, дээрх төрийн болон албаны нууцын жагсаалт нэмэгдэх боломжтой юм. 

Тодруулбал, хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4-т зааснаар байгууллага, албан 
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тушаалтны боловсруулсан, эсхүл хүлээн авсан мэдээлэл нь Засгийн газрын 

тогтоолоор баталсан төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл болон албаны нууцад 

хамаарах мэдээллийн жагсаалтад ороогүй боловч нууцлах шаардлагатай 

тохиолдолд тухайн байгууллага, албан тушаалтан нууцлах арга хэмжээ авч, 

нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтад оруулах саналаа нэн даруй 

удирдлагадаа танилцуулах бөгөөд 15.5-т зааснаар саналыг хүлээн авсан албан 

тушаалтан тухайн мэдээлэлд шинжилгээ хийж, жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах, эсхүл нууцлахаас татгалзах эсэхийг Засгийн газрын 2017 оны 246 дугаар 

тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын төрийн болон албаны 

нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-ын 3.1-т заасны дагуу шийдвэрлэнэ.21 

Зураг 3. Төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтад нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах үе шат 

 

Харин дээр дурдсан журмын дагуу удирдах албан тушаалтны байгуулах ажлын 

хэсэг ямар бүрэлдэхүүнтэй байх, тухайн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт 

гаргахад ямар шалгуур баримтлах талаар тодорхойгүй байна. Тодруулбал, 

мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулахад 2.2 дахь хэсэгт дурдсан 

НҮБ-ын Хүний эрхийн байгууллагаас тогтоосон “Мэдээлэлтэй байх эрхийг 

хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-ыг баримталдаггүй гэж үзэж болохоор байна. 

Үүний улмаас нууцлах шаардлагагүй мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад 

хамаарах мэдээллийн жагсаалтад нэмж оруулах эрсдэлтэй болж байна. 

Тухайлбал, Засгийн газрын 2019.05.17-ны өдрийн “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт 

оруулах тухай” 196 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах 

мэдээллийн жагсаалт”-ын в,к,л хэсэгт маш нууцын зэрэглэлээр, 20 жилийн 

хугацаагаар нууцлахаар “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой 

үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслийн ажил, 

түүнд оролцуулах зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн тоо хэмжээ 

болон ус хангамжийн эх үүсвэр, худалдан авах үйл ажиллагааны нууцалбал зохих 

хэсэг” гэж нэмсэн байна. Ингэснээр, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбар, Зам, тээврийн салбар дахь төрийн нууцад 
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 Засгийн газрын 2017 оны 246 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт “Монгол Улсын төрийн болон албаны 
нууцыг хамгаалах нийтлэг журам” 

1/ байгууллага, албан 
тушаалтны боловсруулсан, 

хүлээн авсан авсан 
мэдээлэл төрийн болон 

албаны нууцын жагсаалтад 
ороогүй байх 

2/ тухайн байгууллага, 
албан тушаалтан 

тэрхүү нууцын 
жагсаалтад ороогүй 
мэдээллийг нууцлах 

арга хэмжээ авна 

3/ нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалтад 
оруулах үндэслэл бүхий 

саналаа нэн даруй 
удирдлагадаа 
танилцуулна 

4/ удирдах албан 
тушаалтан ажлын хэсэг 

байгуулан 3 хүртэлх сарын 
хугацаанд тухайн 

мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийж, дүгнэлт гаргуулна 

5/ нууцын 
жагсаалтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах, 

эсхүл татгалзах 
шийдвэр гаргана 

6/ төрийн нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалтад 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай тохиолдолд 

Засгийн газарт 
танилцуулна 

7/ албаны нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалтад 

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

тушаалтанд танилцуулна 

8/ Засгийн газраас төрийн 
нууцын жагсаалтад, эрх бүхий 
байгууллага албаны нууцын 

жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулна 
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хамаарах мэдээллийн жагсаалтад нэг агуулга бүхий мэдээлэл нэмэгджээ.22 Гэвч, 

“үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой үндэсний хэмжээний 

томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслийн ажилд оролцуулах зэвсэгт 

хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн тоо хэмжээ” ил байснаар үндэсний 

аюулгүй байдал, үндэсний ашиг сонирхолд аюул, занал, хохирол учруулах нөхцөл 

тогтоогдохгүй байна. Үүнтэй холбоотойгоор дээрх мэдээлэл төрийн байгууллага 

болон хэвлэл мэдээллийн цахим хуудаст нээлттэй байгаа бөгөөд үүнийг төрийн 

задруулсан гэж үзэж буй талаарх мэдээлэл гараагүй байна. 

Хүснэгт 6. Мэдээллийг үндэслэлгүйгээр нууцалсан байж болохыг харуулах жишээ 

Төрийн нууцад 
хамаарах 
мэдээлэл 

Эх сурвалж Мэдээний бичвэр 

Үндэсний 
аюулгүй 
байдлыг 

хангахад ач 
холбогдолтой 

үндэсний 
хэмжээний 
томоохон 

бүтээн 
байгуулалт, 
дэд бүтцийн 

төслийн ажил, 
түүнд 

оролцуулах 
зэвсэгт хүчний 

бие 
бүрэлдэхүүн, 

техник 
хэрэгслийн тоо 
хэмжээ болон 
ус хангамжийн 

эх үүсвэр, 
худалдан авах 

үйл 
ажиллагааны 

нууцалбал 
зохих хэсэг 

Ерөнхийлөгчийн 
тамгын газрын 
цахим хуудас: 

 
 “Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга 

нефть 
боловсруулах 

үйлдвэрийн дэд 
бүтцийн ажлын 

явцтай 
танилцлаа” 
2019.05.24 

https://president.
mn/9054/ 

... Одоо тус газарт төмөр замыг дагасан 
авто зам, агаарын шугам зэрэг дэд бүтцийн 
ажлууд үргэлжлэх бөгөөд Сайншанд-Замын-
Үүд чиглэлийн улсын чанартай хатуу 
хучилттай авто замын Сайншанд сум руу 
салсан дөрвөн замын уулзвараас нефть 
боловсруулах үйлдвэр хүртэлх хүнд 
даацын, тусгай зориулалтын 18.8 км авто 
замын ажлыг Зэвсэгт хүчний 7780-р ангийн 
бие бүрэлдэхүүн гүйцэтгэж байгаа юм. 
Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга 
А.Ганбатын өгсөн мэдээллээр Зэвсэгт 
хүчний 7780-р ангийн 189 цэргийн алба 
хаагч Алтанширээ суманд ажиллаж байгаа 
бөгөөд хугацаат цэргийн алба хаагчдыг 
өвлийн сургалтад сурган, бүтээн 
байгуулалтын ажилд оролцуулж байгаа юм 
байна. 

Ерөнхийлөгчийн 
тамгын газрын 
цахим хуудас: 

 
“Тавантолгой-

Зүүнбаян 
чиглэлийн төмөр 

замын бүтээн 
байгуулалт 

эхэллээ” 
2019.05.24 

https://president.
mn/9042/ 

Дорноговь аймгийн Мандах сумын Будран 
багийн нутагт өнөөдөр “Төрөөс төмөр замын 
талаар баримтлах бодлого”-ын дагуу 
баригдах Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 
төмөр замын бүтээн байгуулалтын нээлт 
боллоо. 
... Өнөөдөр ийнхүү бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлснээр төмөр замын доод 
бүтцийн буюу газар шорооны, дөрвөлжин 
болон дугуй хоолой, гүүрний бүтээн 
байгуулалтын ажил эхэлж байгаа юм. Төмөр 
зам барьж байгуулахад нийт 3700 орчим 
хүн, 1352 машин механизм ажиллана. Шууд 
байдлаар 3700 орчим хүн ажил орлоготой 
болох бөгөөд шууд бусаар буюу материал, 
техник хангамж, ус, хүнс хангамж зэргээр 10 
мянга орчим хүн, тэдгээрийн гэр бүл 
төслийн барилга угсралтын бүтээн 
байгуулалтын үед орлоготой болох юм. 
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 Засгийн газрын 2019.05.17-ны өдрийн “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” 196 дугаар тогтоол 
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Бүтээн байгуулалтыг Зэвсэгт хүчний 7781 
ангийн бие бүрэлдэхүүн цалинтайгаар 
хийж гүйцэтгэнэ. 

 

Түүнчлэн, зураг 3-т харуулсан төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээллийн 

жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 2-5 дахь алхамд мэдээллийг төрийн болон 

албаны нууцад хамааруулаагүй үед, хамааруулах эсэхийг судлах 3 хүртэлх сарын 

хугацаанд ч “тухайн байгууллага, албан тушаалтан тэрхүү нууцын жагсаалтад 

ороогүй мэдээллийг нууцлах арга хэмжээ авч”, мэдээллийг үндэслэлгүйгээр 

нийтэд мэдээлэхгүй байх, иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхийг зохисгүйгээр 

хязгаарлах эрсдэлтэй байна. 

Үүнтэй холбоотойгоор, хуулийн 19 дүгээр зүйлд төрийн болон албаны нууцыг ил 

болгох үндэслэл, журмыг зохицуулсан. Тодруулбал, 19 дүгээр зүйлийн 19.1-т 

төрийн болон албаны нууцыг ил болгох дөрвөн үндэслэл заасан байна: 

 нууцлах хугацаа дуусгавар болсон; 

 нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний улмаас төрийн болон албаны нууцад 

хамааруулсан тодорхой мэдээллийг цаашид нууцлах шаардлагагүй болсон; 

 тухайн мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамаарахгүй болгосон 

хууль батлагдаж хүчин төгөлдөр болсон; 

 мэдээллийг үндэслэлгүйгээр нууцалсан нь тогтоогдсон. 

Ингэхдээ нууц баримт бичиг, бусад нууц тээгчийг ил болгох үе шатыг Засгийн 

газрын 2017 оны 246 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Монгол 

Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-ын 3.5-т 

зохицуулсан байна. Үүнийг зураг 4-т үзүүлэв. 

Зураг 4. Төрийн болон албаны нууцыг ил болгох үе шат

 

Энд ажлын хэсэг шинжилгээ хийх, үндэслэл бүхий дүгнэлт гаргах, тагнуулын 

байгууллага санал өгөхөд ямар шалгуурыг баримтлах талаар тусгаагүй байна. 

3.3. Хувь хүний болон байгууллагын нууцын эрх зүйн зохицуулалт 

3.3.1. Хувь хүний нууцын тухай хуулийн зохицуулалт 

1/ тухайн байгууллагын 
удирдлага ажлын хэсэг 

байгуулна  

2/ ажлын хэсэг 
шинжилгээ хийж, 

үндэслэл бүхий дүгнэлт 
гаргана 

3/ тагнуулын 
байгууллагын саналыг 

авна 

4/ ажлын хэсэг төрийн 
болон албаны нууцыг 

ил болгосон тухай 
нотолгоо бичнэ 

5/ нотолгоог тухайн 
байгууллагын даргаар 

батлуулна 

6/ төрийн болон албаны 
нууц төрийн 

хамгаалалтаас гарна 
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Монгол Улсын Их Хурлаас 1995.04.21-ний өдөр баталж, 1995.07.01-ний өдрөөс 

эхлэн үйлчилж буй Хувь хүний нууцын тухай хуульд хувь хүний нууцын төрөл, хувь 

хүний нууцыг хамгаалах, ил болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулсан.23 

Хүснэгт 7. Хувь хүний нууцын төрөл24 

№ 
Хувь хүний 

нууцын 
төрөл 

Шалгуур  Хувь хүний нууц 

1 
захидал 

харилцааны 
нууц Монгол Улсын 

болон гадаадын 
иргэн, 

харъяалалгүй хүн 
Монгол Улсын 

хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн 

нууцалсан бөгөөд 
задруулбал тухайн 
хүний хууль ѐсны 

ашиг сонирхол, нэр 
төр, алдар хүндэд 

илтэд хохирол 
учруулж болзошгүй 

мэдээ, баримт 
бичиг, биет зүйлийг 

хэлнэ. 

захидал, цахилгаан, илгээмж, өргөдөл 
зэрэг шуудан холбооны хэрэгслээр 
бусад хүн, байгууллагатай солилцож буй 
мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл 

2 
эрүүл 

мэндийн 
нууц 

тухайн хувь хүний бие эрхтний гажиг, 
нийтэд аюултай онцлог зарим халдварт 
өвчнөөс бусад өвчнөөр өвчилсөн тухай 
мэдээлэл 

3 
хөрөнгийн 

нууц 

зөвхөн эд хөрөнгө, оюуны өмч, эрхийн 
эзэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн 
хүмүүс мэдэх, түүнчлэн эрх бүхий 
байгууллага албан тушаалтны албан 
үүргийнхээ дагуу олж мэдсэн мэдээ, 
баримт бичиг, тоо, гэрээ хэлцэл, биет 
зүйл 

4 
гэр бүлийн 

нууц 

бусдад задруулбал тухайн хувь хүн, 
түүний гэр бүлийн гишүүдийн нэр төр, 
алдар хүнд, ашиг сонирхолд харшлах 
мэдээлэл 

5 
хуулиар 

тогтоосон 
бусад нууц 

- 
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 Хувь хүний нууцын тухай хууль, “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 1995 он, №7 
24

 Хувь хүний нууцын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл 
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Зураг 5. Хувь хүний нууцыг хамгаалах нөхцөл 

 

Тус хуулийн 6 дугаар зүйлд хувь хүний нууцыг ил болгох нөхцөлийг тусгасан 

бөгөөд Монгол Улсын батлан хамгаалах болон үндэсний аюулгүй байдлын ашиг 

сонирхол, иргэдийн эрүүл мэнд, хууль ѐсны эрх ашигт хохирол учруулахгүйн 

үүднээс зайлшгүй шаардлагатай онцгой тохиолдолд төрийн холбогдох эрх бүхий 

байгууллага /албан тушаалтан/-ын шийдвэрээр хувь хүний эрүүл мэндийн болон 

бусад нууцыг хуульд заасан хүрээнд ил болгож болно. Мөн хуулийн 5 дугаар зүйлд 

хувь хүний нууцыг хамгаалах нөхцөлийг тусгасан.  

Зураг 6. Хувь хүний нууцыг ил болгох шалгуур 

 

Хүснэгт 8. Хувь хүний нууцтай холбоотой Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт 

хувь 
хүний 
нууцыг 

хамгаалах 
этгээд 

•хувь хүн өөрөө 

•төр 

•байгууллага    

хувь 
хүний 

нууцтай 
танилцах 

этгээд 

•хуулиар тусгайлан 
эрх олгогдсон төрийн 
байгууллагын эрх 
бүхий албан 
тушаалтан 

хувь 
хүний 
нууцыг 

задруулж 
болохгүй 

этгээд 

•хуулийн дагуу олж 
мэдсэн этгээд 

•итгэмжлэлээр олж 
мэдсэн этгээд 

1. Зайлшгүй 
шаардлагатай 

онцгой 
тохиолдолд 

2. Төрийн 
холбогдох эрх 

бүхий 
байгууллага 

шийдвэр гаргах 
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Гэмт 
хэргийн 
төрөл 

Гэмт үйлдэл Гэмт этгээд Хариуцлага 

Хувь 
хүний 

нууцад 
халдах 
/13.10/ 

1. Хуулиар 
хамгаалагдсан 
хувь хүний нууцыг 
хууль бусаар олж 
авсан, бусдад 
дамжуулсан 

Хэн бүхэн 

450-5400 нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл 240-720 цаг 
хүртэл хугацаагаар 
нийтэд тустай ажил 
хийлгэх, эсхүл 1 сараас 1 
жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах 
ял шийтгэнэ 

2. харилцаа 
холбоо, цахим 
хэрэгсэл ашиглаж 
үйлдсэн 

Хэн бүхэн 

5400-27000 нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл 1-
5 жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл 1-5 жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ 

3. хуульд заасан 
үндэслэл, журмыг 
зөрчиж үйлдсэн 

Эрх бүхий албан 
тушаалтан 

Хувь 
хүний 
нууцыг 

задруулах 
/13.11/ 

1. Хуулиар 
хамгаалагдсан 
хувь хүний нууцыг 
олж мэдсэн хүн 
өөрийнх нь 
зөвшөөрөлгүйгээр 
задруулсан 

Хэн бүхэн 

450-5400 нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл 240-720 цаг 
хүртэл хугацаагаар 
нийтэд тустай ажил 
хийлгэх, эсхүл 1 сараас 1 
жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах 
ял шийтгэнэ 

2.энэ гэмт хэргийг 
хувь хүний, ажил 
хэргийн, 
худалдаа 
арилжааны 
нууцыг ажил 
үүргээ гүйцэтгэх 
явцдаа олж 
мэдсэн этгээд 
үйлдсэн 

эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, сурган 

хүмүүжүүлэгч, 
хуульч, хууль 

сахиулагч, 
нотариатч, нийгмийн 

ажилтан, төрийн 
албан хаагч, сэтгэл 

зүйч, эвлэрүүлэн 
зуучлагч, банкны 
ажилтан, аудитор 

5400-27000 нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл 1-
5 жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл 1-5 жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ 

Улсын Дээд шүүхийн тайлбарласнаар, холбогдох хуулиудаар хүлээлгэсэн үүргийн 

дагуу хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт болон шүүхэд мэдүүлэг өгөхдөө гэрч, 

хохирогч (Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт заасан өөрийн болон 

гэр бүлийн гишүүд, эцэг, эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ 

эдлэснээс бусад тохиолдолд) нь хувь хүний нууцыг задруулсныг гэмт хэрэг гэж 

үзэхгүй.25 Мөн Авлигын эсрэг хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-т зааснаар тус хуулийн 

үйлчлэлд хамаарах этгээд буюу нийтийн албан хаагч албан үүрэг гүйцэтгэх 

явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт нэн 

                                                           
25

 Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2007.12.21-ний өдрийн “Эрүүгийн хуулийн 136 дугаар зүйлийг тайлбарлах 
тухай” 50 дугаар тогтоол http://supremecourt.mn/act/view/132  

http://supremecourt.mn/act/view/132
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даруй мэдээлэх үүрэгтэй бөгөөд ийнхүү мэдээлэх үүргийг хэрэгжүүлэхэд төр, 

байгууллага, хувь хүний нууцын тухай хуулиар тогтоосон хязгаарлалт 

хамаарахгүй.26 

Эндээс үзэхэд, хувь хүний нууц өргөн хүрээтэй байх бөгөөд гэрч, хохирогч, 

нийтийн албан хаагчаас бусад этгээдийн хувьд /иргэн, сэтгүүлч/ авлигын болон 

бусад гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн талаарх нууцыг задруулсан бол түүнийг “хувь 

хүний нууцад халдах, хувь хүний нууцыг задруулах” гэмт хэрэгт буруутгах 

эрсдэлтэй болохыг харуулж байна. 

3.3.2. Байгууллагын нууцын тухай хуулийн зохицуулалт 

Монгол Улсын Их Хурлаас 1995.05.16-ны өдөр баталж, 1995.07.01-ний өдрөөс 

эхлэн үйлчилж буй Байгууллагын нууцын тухай хуульд байгууллагын нууцыг 

тогтоох, ил болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулсан.27 Харин төрийн 

байгууллагын албаны нууцтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй. 

Хүснэгт 9. Байгууллагын нууцыг тогтоох нөхцөл28 

№ Байгууллагын нууцын төрөл 
Хязгаарлалт/нууцалж болохгүй 

мэдээлэл 

1 

Улсын Их Хурал тогтоох нууц:  
хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд 
тухайн байгууллагын хууль ѐсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалах 
зорилгоор холбогдох хуулиар нууц 
гэж тогтоосон мэдээ, баримт бичиг, 
биет зүйл 

- Байгууллагын нууц нь эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтнаас хууль 
тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрх, чиг 
үүргээ хэрэгжүүлэхэд саад учруулахаар 
байж болохгүй. 
- тухайн байгууллагын явуулж буй үйл 
ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 
ашиглаж буй техник, технологийн хүн 
амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийг 
илтгэн харуулах мэдээлэл; 
- тухайн байгууллагын мэдэлд байгаа 
бөгөөд хадгалалт, хамгаалалтын горим 
нь зөрчигдсөн тохиолдолд хүн амын 
эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд 
аюул учруулж болзошгүй бүх төрлийн 
хорт, цацраг идэвхт бодисын хор 
хөнөөлийг тодорхойлсон мэдээлэл 
- гэмт хэргийн тухай болон нийтэд 
мэдээлэхээр хуульд заасан бусад 
мэдээлэл. 

2 

Байгууллага өөрөө тогтоох нууц: 
байгууллагын албан үйл 
ажиллагааны онцлогтой холбоотой, 
эсхүл шударга өрсөлдөөнд зах зээл, 
давуу талаа хамгаалах зорилгоор 
байгууллага өөрөө нууцалж 
хамгаалалтдаа авсан, задруулбал 
хууль ѐсны ашиг сонирхолд нь хор 
уршиг учруулж болох нууц мэдээ, 
технологийн шийдэл, төсөл, 
судалгаа-шинжилгээний баримт 
бичиг, шаардлагатай техник, тоног 
төхөөрөмж 

 

Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3-т зааснаар эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтан бүрэн эрхийнхээ дагуу хэрэгжүүлж байгаа хяналт 

шалгалтын явцад хууль тогтоомж зөрчиж нууцалсан байгууллагын нууцыг ил 

болгох эрхтэй бөгөөд тухайн шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдалтай 

холбогдолтой байгууллагын нууцад хамаарах зарим тодорхой мэдээллийг бусдын 

                                                           
26

 Авлигын эсрэг хууль, “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 2006 он, №35 
27

 Байгууллагын нууцын тухай хууль, “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 1995 он, №7 
28

 Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 4 болон 6 дугаар зүйл 
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хууль ѐсны ашиг сонирхолд хохирол учруулахгүй тохиолдолд нийтэд мэдээлж 

болно. 

Харин Байгууллагын нууцын тухай хууль зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн 

тухай хуулийн 10.8 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

Тодруулбал, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны нууцад халдах” зөрчил үйлдсэн буюу аж 

ахуйн нэгж, байгууллага, банк, санхүүгийн үйл ажиллагааны нууцад хамаарах 

мэдээ, баримтыг хариуцсан ажилтан, албан тушаалтан, эсхүл хууль ѐсны дагуу 

танилцсан этгээд, эсхүл уг мэдээ, баримтыг хууль бусаар олж авсан этгээд 

ашигласан, эсхүл бусдад тараасан, задруулсан бол хүнийг 300 мянган төгрөгөөр, 

хуулийн этгээдийг 3 сая төгрөгөөр торгоно. 

Эндээс үзэхэд, байгууллагын нууц гэх нэрийн дор тухайн байгууллага хууль бус 

үйл ажиллагааны мэдээллийг нууцлахгүй байх, нийтийн ашиг сонирхолд 

холбоотой мэдээллийг ил байлгах баталгааг Байгууллагын нууцын тухай хуульд 

тусгасан байна.   

3.4. Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуулийн зохицуулалт 

3.4.1. Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт 

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015.12.03-ны өдөр баталж, 2017.07.01-ний өдрөөс 

эхлэн үйлчилж буй Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад төрийн нууцтай 

холбоотой гурван гэмт хэргийг хуульчилсан байна.29 Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1.1-т заасны дагуу төрийн нууцтай 

холбоотой гэмт хэрэгт тагнуулын байгууллага хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт 

явуулна.30  

Ингэхдээ 2002 оны Эрүүгийн хуульд заасан “Төрийн нууц задруулах”, “Төрийн нууц 

мэдээ, баримт бичиг, эд зүйлийг үрэгдүүлэх” гэмт хэргээс гадна агуулгын хувьд 

өөр “Төрийн нууцыг хууль бусаар олж авах” гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын 19.11 дүгээр зүйлд шинээр бие даасан гэмт хэрэг болгон 

оруулсан байна. Ингэснээр, зөвхөн төрийн нууцыг итгэмжлэгдэн хариуцсан, албан 

тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдсэн этгээд бус иргэний хувьд энэ гэмт хэргийн 

сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч болох эрсдэлтэй болсон байна. 

Хүснэгт 10. Төрийн нууцтай холбоотой гэмт хэргийн субьект 

№ 
Гэмт хэргийн төрөл 

Гэмт хэргийн субьект 2002 оны Эрүүгийн 
хууль 

2015 оны Эрүүгийн хууль 

1 
87 дугаар зүйл.Төрийн 

нууц задруулах 
19.12 дугаар зүйл.Төрийн 

нууцыг задруулах 

итгэмжлэгдэн хариуцсан 
буюу албан тушаал, 
ажил үүргийн хувьд 

мэдсэн этгээд 

2 

88 дугаар зүйл.Төрийн 
нууц мэдээ, баримт 
бичиг, эд зүйлийг 

үрэгдүүлэх 

19.13 дугаар зүйл.Төрийн 
нууцыг үрэгдүүлэх 

итгэмжлэгдэн хариуцсан 
буюу албан тушаал, 
албан үүргийн хувьд 

мэдсэн этгээд 

3 - 19.11 дүгээр зүйл.Төрийн иргэн, сэтгүүлч, иргэний 
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нууцыг хууль бусаар олж 
авах 

нийгмийн төлөөлөл 

 

2002 оны Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт нь төрийн нууцыг итгэмжлэн хариуцах 

үүрэг хүлээгээгүй, албан тушаал, ажил үүргийн хувьд төрийн нууцыг хариуцах, 

танилцах хууль ѐсны эрхгүй этгээд болох сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагын ажилтны хувьд төрийн нууц бүхий мэдээллийг олон нийтэд ил 

болгосон тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагад татагдахгүй байх үндэс болжээ.31  

Харин Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 19.11 дүгээр зүйлийн 

зохицуулалт нь мэдээлэлтэй байх эрхэд аюул занал болж буй бөгөөд төрийн 

болон албаны нууцын жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны 

боловсронгуй бус байдлыг ашиглан иргэн, сэтгүүлчийг “Төрийн нууцыг хууль 

бусаар олж авах” гэмт хэрэгт буруутгах, сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг илчлэх 

эрсдэлтэй болж байна. Энэ нь төрийн нууц олж авсан хэргээр сэтгүүлчид эрүүгийн 

хэрэг үүсгэсэн тохиолдлоос тодорхой харагдаж байна.32 НҮБ-ын Хүний эрхийн 

комиссын 1996 оны 52 дахь чуулганаар сайшаасан “Үндэсний аюулгyй байдал, 

үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн хүртээмжийн асуудлаарх 

Йоханнесбургийн зарчмууд”-ын 18-т үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах /төрийн 

нууцыг хамгаалах/ нь сэтгүүлчийг мэдээллийнхээ эх сурвалжийг хэлэхийг албадах 

vндэслэл болгож болохгүй гэж заасан.33  

Мөн 2004.12.06-ны өдөр НҮБ-ын үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх 

чөлөөний асуудлаарх Тусгай илтгэгч, Европын аюулгүй байдал, хамтын 

ажиллагааны байгууллагын (OSCE) Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний асуудлаарх 

Төлөөлөгч, Америкийн орнуудын байгууллагын (OAS) Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 

чөлөөний Тусгай илтгэгч нарын гаргасан Хамтарсан тунхаглалд “Төрийн нууцыг 

хамгаалах үүргийг зөвхөн түүнийг хариуцсан төрийн байгууллага, албан 

тушаалтан хүлээнэ. Сэтгүүлч, иргэний нийгмийн төлөөлөгч зэрэг бусад этгээдийн 

хувьд мэдээллийг нийтэлсэн, түгээсний төлөө хууль зүйн хариуцлага хүлээх ѐсгүй. 

Төрийн нууц хариуцсан этгээд түүнийг түгээсний төлөө хариуцлага хүлээх 

нөхцөлийг Эрүүгийн хуулийн зүйл, хэсэгт тусгах ѐстой” гэсэн нь Монгол Улсын 

Эрүүгийн хуулийн 19.11 дүгээр зүйлд шууд хамаатай байна.34 

3.4.2. Зөрчлийн тухай хуулийн зохицуулалт 

Монгол Улсын Их Хурлаас 2017.05.11-ны өдөр баталж, 2017.07.01-ний өдрөөс 

эхлэн үйлчилж буй Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 15.14 дүгээр 

зүйлд “Төрийн нууцын тухай хууль зөрчих” зөрчлийг хуульчилсан байна.35 Зөрчил 

шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 6.5-д заасны дагуу төрийн 

                                                           
31

 АНУ-ын ЭСЯ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Төрийн нууц ба Мэдээллийн эрх чөлөө” төслийн хүрээнд 
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 Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative 
on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression. 6 December 2004. p.35 
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нууцын тухай хууль зөрчих зөрчлийг тагнуулын байгууллагын эрх бүхий ажилтан 

шалган шийдвэрлэнэ.36  

Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 15.14 дүгээр зүйлд зааснаар 

хуульд заасан төрийн нууцад хамааруулах; төрийн нууцтай танилцах; төрийн 

нууцыг нууцлах, эсхүл ил болгох; төрийн нууцыг шилжүүлэх, эсхүл хамгаалах 

дэглэмийг хангах талаархи тогтоосон журам зөрчсөн бол хүнийг 150,000 төгрөгөөр 

торгоно. Мөн төрийн нууцад үл хамаарах мэдээлэл нууцалсан, эсхүл хувийн 

зорилгоор ашигласан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 150,000 

төгрөгөөр торгоно. 

Энэ хуулийн зохицуулалт нь төрийн нууцад үл хамаарах мэдээллийг нууцлахыг 

хориглосноороо төрийн байгууллага, албан тушаалтны зүгээс иргэдийн 

мэдээлэлтэй байх эрхийг зөрчихөөс сэргийлсэн ач холбогдолтой байна.  

3.5. Төрийн төв байгууллагад батлан мөрдөж буй нууцын журмын 

зохицуулалт ба албаны нууцын жагсаалт 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийг 

баталсан. Энд зааснаар 13 яам, тэдгээрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн 

газрын тохируулагч агентлаг 10, хэрэгжүүлэгч агентлаг 20 байна.37 Эдгээр төрийн 

захиргааны байгууллагын хувьд, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.1, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4-т заасны дагуу албаны нууцад хамаарах 

мэдээллийн жагсаалтыг тухайн хариуцсан байгууллага боловсруулж, асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, байгууллагын даргын шийдвэрээр баталж, 

түүнийгээ цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх үүрэг хүлээсэн. Гэвч, энэхүү үүргийн биелэлт 

ихэнх төрийн захиргааны байгууллагад хангалтгүй байна. Тухайлбал, Хууль зүй, 

дотоод хэргийн яам нь байгууллагын нууцын журам болон харьяа 

агентлагуудынхаа нууцын мэдээллийн жагсаалтыг бүрэн байршуулсан бол 

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Онцгой байдлын ерөнхий газар зэрэг байгууллага 

нь нэг бол байгууллагын нууцын журмаа эсхүл албаны нууц мэдээллийн 

жагсаалтын аль нэгийг байршуулсан байна. 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

хуулийн 3 дугаар зүйлд “Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газар, төрийн захиргааны төв байгууллага, Улсын Их Хуралд ажлаа 

хариуцан тайлагнадаг байгууллагуудын дарга нар салбар, байгууллагын хэмжээнд 

нууцлах албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг 2017 оны 09 дүгээр 

сарын 01-ний өдрийн дотор батална” гэж заасан байдаг. Гэвч байгууллагын 

нууцын журам, нууц мэдээллийн жагсаалтаа баталсан Харилцаа холбоо, 

мэдээллийн технологийн газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Хууль зүй, 

дотоод хэргийн яам, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо, 

Эрүүл мэндийн яам, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, 
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Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар зэрэг төрийн байгууллагууд дээрх 

хугацаандаа багтаж нууцын журам, мэдээллийн жагсаалтаа батлаагүй байна. Мөн 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын 

тосны газрууд нь холбогдох хууль тогтоомжуудад нийцүүлэн дотооддоо дагаж 

мөрдөх дүрэм, журмуудыг боловсруулж байгаа тухайгаа судалгааны багт 

мэдэгдсэн бөгөөд Эрүүл мэндийн яамнаас судалгааны багт ирүүлсэн “Нууц 

баримт бичиг, мэдээлэлтэй ажиллах, хамгаалах журам” нь 2012.04.30-ны өдрийн 

144 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан, Үндэсний аудитын газрын цахим 

хуудаст байршуулсан “Төрийн аудитын байгууллагаас төрийн болон байгууллага, 

хувь хүний нууцад хамрагдах мэдээлэлтэй танилцах, аудит хийх, нууцлах журам” 

нь 2013.10.18-ны өдөр батлагдсан байна.  

Хүснэгт 11. Төрийн захиргааны байгууллагууд төрийн болон албаны нууцын 
журам, албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг баталсан огноо 

№ 
Байгууллагын 

нэр 
Нууцын журмын батлагдсан огноо 

Нууцад хамаарах 
мэдээллийн 
жагсаалтын 

батлагдсан огноо 

1 
Санхүүгийн 
зохицуулах 

хороо 
- 

2017.11.21-ний 
өдрийн 503 дугаар 
тушаалын 
нэгдүгээр 
хавсралтаар 

2 
Хууль зүй, 

дотоод хэргийн 
яам 

2017.12.08-ны өдрийн А/66 дугаар 
тушаалын хавсралт 

2018.04.14-ний 
өдрийн А/70 дугаар 
тушаалаар Цагдаа, 
дотоодын цэргийн 
байгууллага, Хил 
хамгаалах 
байгууллага, 
Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх 
байгууллага, 
Оюуны өмч, улсын 
бүртгэлийн 
байгууллага, 
Гадаадын иргэн, 
харьяатын 
байгууллага, 
Архивын 
байгууллага 
зэргийг нийтэд нь 
хавсралт тус 
бүрээр баталсан. 

3 
Эрүүл мэндийн 

яам 

2009 оны 357 дугаар тушаалаар 
баталсан “Эрүүл мэндийн цахим 
мэдээллийн нууцлал, аюулгүй 
байдлын журам батлах тухай” 
2012.04.30-ны өдрийн 144 тоот 
тушаалын хавсралтаар “Нууц 
баримт бичиг, мэдээлэлтэй ажиллах, 

- 
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хамгаалах журам” 

4 

Харилцаа 
холбоо, 

мэдээллийн 
технологийн 

газар 

2018.06.22-ны өдрийн А/74 дугаар 
тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар 
“Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн газраас төрийн болон 
албаны нууцыг хамгаалах дотоод 
журам” 

2018.04.27-ны 
өдрийн А/52 дугаар 
тушаалын 
хавсралт 

5 
Мэргэжлийн 

хяналтын 
ерөнхий газар 

2018.08.16-ны өдрийн А/111 тоот 
тушаалаар “Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагад төрийн болон албаны 
нууцыг хамгаалах журам” 

Монгол Улсын 
шадар сайдын 
2018 оны 02 
дугаар тушаалын 
хавсралт 

6 
Хил хамгаалах 
ерөнхий газар 

2018.05.01-ний өдрийн А/90 тоот 
тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар 
“Хил хамгаалах байгууллагын 
төрийн болон албаны нууцын 
журам” 

ХЗДХЯ-наас 
2018.04.14-ний 
өдрийн А/70 дугаар 
тушаалаар 

7 
Онцгой байдлын 

ерөнхий газар 

2018.07.10-ны А/231 тоот тушаалаар 
“Онцгой байдлын байгууллагад 
төрийн болон албаны нууцыг 
ашиглах, хадгалах, хамгаалах 
журам” 

- 

8 
Гаалийн 

ерөнхий газар 
2017.11.02-ны өдрийн А/248 тоот 
тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 

2017.11.02-ны 
өдрийн А/248 тоот 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтаар 

9 

Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний 
ерөнхий газар 

2018.05.17-ны өдрийн А/101 дүгээр 
тоот тушаалын хавсралтаар 

2018.03.26-ны 
өдрийн А/64 дүгээр 
тушаалын 
нэгдүгээр хавсралт 

10 

Шударга 
өрсөлдөөн, 

хэрэглэгчийн 
төлөө газар 

Албан бичигтээ хавсралтаар 
хүргүүлэв гэсэн боловч хавсралтаа 
илгээгээгүй, хавсралт хэдэн 
хуудастай болох тухай албан 
бичигтээ тэмдэглээгүй байна 

- 

11 
Сонгуулийн 

ерөнхий хороо 
СЕХ-ны 2018.09.19-ний өдрийн 28 
дугаар тогтоолын хавсралт 

- 

12 
Цагдаагийн 

ерөнхий газар 

ЦЕГ-ын даргын 2018.05.11-ний 
өдрийн А/123 дугаар тушаалын 
нэгдүгээр хавсралт 

- 

13 
Хүний эрхийн 

үндэсний комисс 

Цахим хуудас дээрээ байршуулсан 
гэсэн боловч байршаагүй. Мөн 
ирүүлсэн албан бичигтээ уг журмыг 
шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага 
тулгарч, шинэчилсэн төслийг 
бэлтгэж, нууцын жагсаалтыг 
батлуулахаар Тагнуулын ерөнхий 
газарт хүргүүлэхэд бэлэн болоод 
байгаа тухай дурдсан. 

- 

14 
Төрийн өмчийн 

бодлого 
зохицуулалтын 

2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн А/78 тоот тушаалаар 

2018 оны 03 
дугаар сарын 12-
ны өдрийн А/78 
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газар тоот тушаалын 
хавсралтаар 

 

Дээр дурдсан байгууллагуудын төрийн болон албаны нууцын журам нь дагуу 
Засгийн газрын 2017 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралт болох “Монгол Улсын 
төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-тай нийцэж буй эсэхийг 
дараах хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 12. Төрийн захиргааны байгууллагуудын нууцын журам нь “Монгол 
Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-тай хэрхэн 

уялдаж буй байдал 

№ Журмын зохицуулалт 

Х
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Х

Е
Г
 

М
Х

Е
Г
 

Х
Х

М
Т

Г
 

Г
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1 
Байгууллагын нууц хамгаалах нэгж, 
ажилтан 

+ + + + + + - 
+  

2 
Нууцад хамаарах мэдээллийг 
нууцлах, ил болгох 

- + + - - + - 
+ + 

3 Нууцтай танилцах эрх олгох - + + + - + + + + 

4 Нууцын албан хэрэг хөтлөлт - + + - + + + + + 

5 

Нууц мэдээлэл боловсруулах, 
хадгалах, дамжуулах систем, 
сүлжээ, техник хэрэгслийн аюулгүй 
байдлыг хангах 

- + + - -  - 

+ + 

6 

Хуулийн этгээд нууцад хамаарах 
мэдээлэл ашиглан үйл ажиллагаа 
явуулах, ажил гүйцэтгэх үед нууц 
мэдээллийг хамгаалах 

- - - - - - - 

- + 

7 
Нууц баримт бичиг, бусад тээгчийг 
шилжүүлэх, хүлээлцэх 

- + + - + - - 
+ + 

8 
Нууц мэдээллийг гадаад улс, олон 
улсын байгууллагад шилжүүлэх 

- - + - - - - 
- + 

9 Нууцын биет хамгаалалт + + + -  + + - + 

10 
Хаалттай хуралдаан зохион 
байгуулах 

- + + - - - - 
+ + 

11 Нууцын хамгаалалт тавих хяналт - + + + + + - - + 

 

Эндээс харахад, мэдээллийг нууцлах, ил болгох нөхцөлийг төрийн 

захиргааны байгууллагуудын олонх нь /Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Харилцаа 

холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Гаалийн ерөнхий газар, Онцгой байдлын 

ерөнхий газар/ журамдаа тусгаагүй, орхигдуулж буй нь мэдээлэлтэй байх эрхийг 

зохисгүй хязгаарлах нэг эрсдэл болохоор байна. 

Судалгааны багийн зүгээс дээрх төрийн захиргааны байгууллагуудаас 

тэдгээрийн төрийн болон албаны нууцын журам, албаны нууцын жагсаалттай 

судалгааны зорилгоор танилцахыг хүссэн боловч зарим байгууллагын хувьд хууль 

бус үндэслэлээр хүсэлтэд татгалзсан хариу ирүүлсэн. Энэ нь дараах хүснэгтэд 

дурдсан төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудын хувьд Төрийн болон албаны 

нууцын хууль тогтоомж, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 



33 

тухай хуулийн зохицуулалтын талаарх ойлголт, мэдлэг хангалтгүй байгааг 

харуулж байна.  

Хүснэгт 13. Төрийн захиргааны байгууллагаас төрийн болон албаны нууцын 
журам, албаны нууцын жагсаалттай танилцуулахаас татгалзсан үндэслэл 

№ 
Байгууллагын 

нэр 
Тухайн байгууллагын гаргасан үндэслэл 

Хуулийн 
зохицуулалт 

1 
Батлан 

хамгаалахын 
яам 

Журам нь албаны нууцын зэрэглэлтэй тул 
судалгааны ажилд ашиглуулах боломжгүй 

Засгийн газрын 
2017 оны 247 

дугаар 
тогтоолын 
хавсралт 

“Монгол Улсын 
төрийн нууцад 

хамаарах 
мэдээллийн 
жагсаалт”-д 

төрийн болон 
албаны нууцын 
журам, албаны 

нууцын 
жагсаалтыг 
нууцлаагүй 

2 
Зэвсэгт хүчний 
жанжин штаб 

Албаны нууцын зэрэглэлд хамаардаг учир 
танилцуулах боломжгүй 

3 Монгол банк Удирдлагын зүгээс татгалзсан 

4 
Онцгой 

байдлын 
ерөнхий газар 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд 
заасан албаны нууцтай танилцах эрх 
судлаачдад олгогдсон эсэх нь тодорхойгүй 
байх тул нууцад хамаарах мэдээллийн 
жагсаалтаа өгөх боломжгүй 

5 
Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам 

“Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн 
болон албаны нууцыг хамгаалах журам”-ыг 
олон нийтийн сүлжээнд байршуулах 
шаардлагагүй бөгөөд яамны дотоод нэгдсэн 
сүлжээ “Able”-ийн олон нийтийн цэст 
байршуулсан 

6 
Эрчим хүчний 

яам 
Журам нь албаны нууцад хамаардаг тул 
хүргүүлэх боломжгүй 

7 
Авлигатай 

тэмцэх газар 

ЗГ-ын 246 дугаар тогтоолоор баталсан 
Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах нийтлэг журмыг баримталж 
байна. АТГ-ын даргын А/30 дугаар 
тушаалаар “АТГ-ын албаны нууцад 
хамаарах мэдээллийн жагсаалт”, “АТГ-ын 
төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий албан 
тушаалтны жагсаалт”, “АТГ-ын албаны 
болон нууцтай танилцах эрх бүхий албан 
тушаалтны жагсаалт”-ыг тус тус баталсан.  
Албаны нууцын холбогдох мэдээллийг өгөх 
боломжгүй тухай мэдэгдсэн. 

 

Хүснэгт 14. Төрийн болон албаны нууцын журам, албаны нууцад хамаарах 
мэдээллийн жагсаалт батлаагүй төрийн захиргааны байгууллагууд  

№ Байгууллагын нэр Тайлбар 

1 

Монгол Улсын 
Цагаатгах ажлыг 
удирдан зохион 

байгуулах комисс 

Тус комисс нь Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3 
дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт заасан хамаарах 
нууцын зэрэглэлтэй, байгууллагын нууцад 
хамааруулсан мэдээ, мэдээлэл бусад баримт бичиг 
байхгүй тул үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа ямар 
нэгэн байгууллагын нууцын журам, албаны нууцад 
хамаарах мэдээллийн жагсаалт байхгүй болно. 

2 
Барилга, хот 

байгуулалтын яам 
“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах нийтлэг журам”-ыг баримталдаг бөгөөд 
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тусгайлсан журам байхгүй болно. 

3 
Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яам 

“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах нийтлэг журам”-ыг үйл ажиллагаандаа 
баримталдаг бөгөөд тусгайлсан журам батлаагүй 
болно. 

4 
Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яам 

“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах нийтлэг журам”-ыг баримталдаг бөгөөд 
тусгайлсан журам батлаагүй болно. 

5 
Ашигт малтмал, 

газрын тосны 
ерөнхий газар 

“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах нийтлэг журам батлагдсантай холбогдуулан 
байгууллагын нууцын журмаа шинэчлээгүй бөгөөд 
одоогоор боловсруулах шатандаа явж байна. 

6 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний 
хөгжлийн ерөнхий 

газар 

Засгийн газрын 2018.08.15-ны өдрийн “Агентлаг 
байгуулах тухай” 250 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан 
бөгөөд 2018 оны 12 дугаар сараас үйл ажиллагаа 
жигдрүүлэн ажиллаж байна. Байгууллагын албаны 
нууцын журмын төслийг боловсруулах шатанд явж 
байна. 

 

3.6. Нутгийн захиргааны байгууллагад батлан мөрдөж буй захиргааны хэм 

хэмжээний зохицуулалт 

Засгийн газраас 2017 оны 246 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын төрийн болон 

албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-г баталсан. Дээрх журмын 1.3-д 

“Байгууллага нь төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомж болон энэхүү 

журамд нийцүүлэн өөрийн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан нууц хамгаалах 

журмыг баталж мөрдөнө” гэж заасны дагуу нутгийн захиргааны байгууллага буюу 

аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар нь нууцын журамдаа дараах үндсэн 

асуудлын хүрээнд зохицуулалт хийх шаардлагатай. Үүнд:  

 Байгууллагын нууц хамгаалах нэгж, ажилтан; 

 Нууцад хамаарах мэдээллийг нууцлах, ил болгох; 

 Нууцтай танилцах эрх олгох; 

 Нууцын албан хэрэг хөтлөлт;  

 Нууц мэдээлэл боловсруулах, хадгалах, дамжуулах систем, сүлжээ, техник 

хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах;   

 Хуулийн этгээд нууцад хамаарах мэдээлэл ашиглан үйл ажиллагаа явуулах, 

ажил гүйцэтгэх үед нууц мэдээллийг хамгаалах; 

 Нууц баримт бичиг, бусад тээгчийг шилжүүлэх, хүлээлцэх; 

 Нууц мэдээллийг гадаад улс, олон улсын байгууллагад шилжүүлэх;  

 Нууцын биет хамгаалалт;  

 Хаалттай хуралдаан зохион байгуулах;  

 Нууцын хамгаалалт тавих хяналт.  

Судалгааны хүрээнд 21 аймаг, 9 дүүргийн холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдож 

байгууллагын нууцын журам болон албаны нууцын жагсаалттай танилцах хүсэлт 

тавихад зарим аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар албан бичгийн хүрээнд 

танилцуулна гэсэн бол, зарим нь байхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн бөгөөд нууцын 

журмаа танилцуулсан Булган, Баянхонгор, Орхон, Төв, Дархан-Уул, Ховд, 

Дундговь, Завхан, Говь-Алтай аймаг, Багахангай дүүргийн нууцын журмуудыг 
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дээрх тогтоолтой агуулгатай хэрхэн нийцэж байгаад дүн шинжилгээ хийв.38 

Ингэхэд, аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар мөрдөгдөж буй нууцын 

журмууд нь Засгийн газрын 246 дугаар тогтоол буюу “Монгол Улсын төрийн болон 

албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-д бүрэн нийцээгүйгээс гадна зохицуулах 

шаардлагатай зүйлсийг орхигдуулсан байна. Тухайлбал, нууцад хамаарах 

мэдээллийг нууцлах зохицуулалтыг ихэнх журмууд дээр хангалттай хэмжээнд 

хийсэн хэдий ч, нууцад хамаарах мэдээллийг ил болгох асуудлыг журамдаа 

зохицуулж өгөөгүй байна. Мөн нууц мэдээллийг гадаад улс, олон улсын 

байгууллагад шилжүүлэх зохицуулалт, хаалттай хуралдаан зохион байгуулах 

зэргийг байгууллагын журмын хүрээнд зохицуулаагүй дутагдлууд байна. 

Хүснэгт 15. Аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын нууцын журам нь 
“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-тай 

хэрхэн уялдаж буй байдал 

№ Журмын зохицуулалт 
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1 
Байгууллагын нууц хамгаалах 
нэгж, ажилтан 

+ + + + + + + + + + 

2 
Нууцад хамаарах мэдээллийг 
нууцлах, ил болгох 

- - - + - + - - + - 

3 Нууцтай танилцах эрх олгох + - + + + + + + + + 

4 Нууцын албан хэрэг хөтлөлт + - + + + + + + + + 

5 

Нууц мэдээлэл боловсруулах, 
хадгалах, дамжуулах систем, 
сүлжээ, техник хэрэгслийн 
аюулгүй байдлыг хангах 

+ + - + + + + + + - 

6 

Хуулийн этгээд нууцад хамаарах 
мэдээлэл ашиглан үйл 
ажиллагаа явуулах, ажил 
гүйцэтгэх үед нууц мэдээллийг 
хамгаалах 

- - + + + + + + + - 

7 
Нууц баримт бичиг, бусад 
тээгчийг шилжүүлэх, хүлээлцэх 

- - + + + + - + + - 

8 
Нууц мэдээллийг гадаад улс, 
олон улсын байгууллагад 
шилжүүлэх 

- - - - - - - - - - 

9 Нууцын биет хамгаалалт + - + + + + + + + - 

10 
Хаалттай хуралдаан зохион 
байгуулах 

- - - - + + - - + - 

11 
Нууцын хамгаалалт тавих хяналт 
асуудлыг тусгаж өгсөн байна. 

+ - + + + + + + + + 

 

Мөн дээрх нууцын журмуудад дараах мэдээллийг нууцад хамааруулсан авч үзсэн 

байна. Үүнд:  

                                                           
38

 Говь-Алтай аймаг болон Багахангай дүүрэг 2015 онд батлагдсан журмаа мөрдөж байгаа нь Засгийн газрын 
2017 оны 246 дугаар тогтоолтой нийцүүлж журам шинэчлэн батлаагүй болох нь харагдаж байна.   
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Хүснэгт 16. Аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын нууцын журмаар 
нууцад хамааруулсан мэдээлэл, нийтлэг байдлаар хамааруулсан мэдээлэл 

 

№ Нууцад хамаарах мэдээлэл Давхардал 

1 Албаны нууцад хамаарах асуудал хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэл 6 

2 
Албаны нууцад хамаарах асуудлаар төрийн байгууллага, бусад 
хуулийн этгээдтэй харилцсан албан бичиг  

6 

3 
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон сум, байгууллагын 
хэмжээнд төрийн болон албаны нууцын хяналт шалгалт, үзлэг 
тооллого хийсэн тухай мэдээлэл  

6 

4 
Гадаад улсын элчин сайд болон бусад төлөөлөгчидтэй уулзсан 
уулзалтын ярианы тэмдэглэл, байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр  

1 

5 Объектын зохион байгуулалтын зураг схем 2 

6 Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө 1 

7 
Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах төлөвлөгөө 

7 

8 Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө  7 

9 
Сүлжээний аюулгүй байдалд хамаарах бүтэц, зохион байгуулалт 
болон тэдгээрийн зураг /схем/ өгөгдөл, шийдэл, тохиргоо 

5 

10 
Төрийн болон албаны нууцад хамаарах баримт бичиг, нууц 
тээгчийг хүлээлцсэн шилжүүлсэн нотломж 

7 

11 
Төрийн болон албаны нууц баримт бичгийн бүх төрлийн 
бүртгэлийн дэвтэр 

6 

12 
Төрийн болон албаны нууцад хамаарах асуудлаар хэлэлцсэн 
хуралдааны тэмдэглэл, шийдвэр 

2 

13 
Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, 
тайлангийн програм хангамж  

1 

14 Цэргийн бүртгэл, нэгдсэн судалгаа 2 

15 Цэргийн штабын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө 3 

16 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн орон нутаг дахь орон 
тооны байнгын зөвлөлийн мэдээ, тайлан холбогдох бичиг баримт  

2 

17 
Терроризмтэй тэмцэх салбар зөвлөлийн тайлан, холбогдох 
мэдээлэл 

2 

18 
Улсын хамгаалалтанд туслах хүчний салбар зөвлөлийн 
мэдээллийн нууцалбал зохих хэсэг  

1 

19 
Тагнуулын байгууллагаас аймгийн Засаг даргад ирүүлсэн 
шаардлагатай мэдээ мэдээлэл 

3 

20 
Хувь хүний нууцад хамаарах асуудлаар төрийн байгууллага, 
бусад хуулийн этгээдтэй харилцсан албан бичиг  

4 

21 
Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт хамгаалалтын талаарх 
мэдээлэл 

5 

22 
Тухайн жилийн цэрэг татлагын үеэр нарийн мэргэжлийн эмч 
нарын үзлэгээр орж өвчлөлөөр хасагдсан цэргийн насны 
залуучуудын өвчлөлийн судалгаа 

1 

23 
Аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээлэл холбооны сүлжээний бүтэц, зохион 
байгуулалт, програм хангамж, мэдээлэл нууцлагч техник 
хэрэгсэл, тэдгээрийн ажиллагааны зарчим, мэдээлэл  

2 

24 
Аймгийн онц чухал болон тусгай объектын байршлыг агуулсан 
байр зүйн зураг, олгосон газрын нэр, цахим өгөгдлийн сан 

1 

25 Хувь хүний шинжлэх ухаан, технологийн ололт, эрдэм 1 
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шинжилгээ, судалгааны туршилт, угсралт, төслийн ажил, 
технологийн тухай мэдээлэл, баримт бичиг, бусад тээгч  

26 
Тухайн жилийн иргэдийн сонгуулийн хуудас, устгалын акт, 
сонгуулийн машин зэрэг түр хугацаанд нууцалбал зохих хэсэг  

1 

27 
Аймгийн иргэдийн өвчлөлийн түүх болон хувь хүмүүсийн нууцад 
хамааралтай цахим сүлжээ тэдгээрийг агуулсан мэдээлэл 

1 

28 
Мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой нууцалбал зохих 
зарим мэдээлэл 

2 

29 Байгууллагын тамга тэмдэг  1 

30 
Хувь хүний нэр төр, хууль ѐсны ашиг сонирхолд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх баримт бичиг, мэдээ, мэдээлэл 

1 

31 Хил хамгаалахтай холбоотой баримт бичгүүд 1 

32 Хурлын тэмдэглэл /зарим онцлог/ 1 

33 Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, мэдээ тайлан  3 

34 
Хууль тогтоомжид байгууллагын нууцад хамаарахаар заасан 
бусад баримт бичгүүд  

1 

35 
Өрөөний түлхүүрүүдийг сэйфэнд хийж лацдан хадгалсан 
жагсаалт  

1 

36 
Ажилтан албан хаагч нарын нийгмийн даатгалын дэвтэр, 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, төрөл, дүн 

1 

37 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг 1 

38 
Усан хангамжийн шугам сүлжээний схем, байршил, /ус түгээх 
байр дамжуулах хоолой, цэвэр усны гүний худаг/ 

2 

39 Төрийн тусгай шуудан 1 

40 Алтай хотын Ерөнхий төлөвлөлтийн зураг   

41 

Гадаад бодлогын асуудлаар боловсруулж байгаа баримт бичиг, 
гадаад орон, олон улсын санхүүгийн болон банкны 
байгууллагатай байгуулах боловсруулалтын шатны гэрээ 
хэлэлцээр хөтөлбөр, төслийн тооцоо үнийн мэдээлэл  

1 

42 
Улсын дайчилгааны даалгавар, бэлтгэлийн болон тооцоот 
жилийн төлөвлөгөө, улсын нөөцийн хэмжээ, тэдгээрийн 
санхүүжилттэй холбогдон мэдээ баримт бичиг  

1 

43 

Иргэний хамгаалалтын тайван цагийн болон онцгой үеийн арга 
хэмжээний төлөвлөгөө, холбоо зарлан мэдээллийн үйл 
ажиллагааны зохион байгуулалт, энэ зорилгоор дэд бүтцийг 
ашиглахтай холбогдсон баримт бичиг удирдлагын далдлах байр, 
төсөв, байршил, хүчин чадлын тухай мэдээлэл, биет зүйл  

1 

44 
Улсын онц чухал объектын хамгаалалтын зохион байгуулалт, хүч 
хэрэгслийн тухай мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл  

1 

45 
Оперативын удирдамж байлдааны тушаал, захирамж 
оперативын мэдээ  

1 

46 

Үнэмлэхүй солбилцолтой 1:500000, 1:100000 масштабтай байр 
зүйн зураг, улс аймгийн нутаг дэвсгэрийн гравметрийн 
зураглалыг бүх төрлийн зураг, геодези, байр зүй, агаарын 
зураглал гравметрийн ажлын тайлан 

1 

47 
Эдийн засаг, шинжлэх ухаан техник, технологийн хүрээнд алт 
эрдэнэсийн зүйл, бэлэн мөнгө, валют тээвэрлэх зам цаг хугацаа, 
хамгаалах хүч, хэрэгслийн тухай мэдээ баримт бичиг  

1 

48 
Цагдаагийн болон хорих байгууллага, дотоодын цэргийн галт 
зэвсэг, тусгай хэрэгслийн хангалт, тоо хэмжээ, хуваарилалтын 
тухай мэдээ баримт бичиг  

1 
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49 
Цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүний тоо бүртгэл, 
холбогдох мэдээ баримт бичиг  

1 

50 1:100000, 1:200000-н масштабтай байр зүйн зураг  1 

51 
Улсын хилийн батлан хамгаалахтай холбоотой олгогдсон 
газруудын байршлын жагсаалт 

1 

52 Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн сервер 1 

 
Үүнээс онц чухал зэрэглэлтэй 6, маш нууц зэрэглэлтэй мэдээллийн тоо 16, нууцын 

зэрэглэлтэй 89 мэдээлэл байгаа бөгөөд дунджаар нэг байгууллага нууцын 

журамдаа 11 төрлийн мэдээллийг нууцын жагсаалтад оруулсан байна.  

Дээрх жагсаалтад заагдсан нууцад хамаарах мэдээллээс дараах мэдээллийг 

нийтлэг байдлаар нууцын жагсаалтад оруулсан байна. Үүнд:  

- “Албаны нууцад хамаарах асуудал хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэл”,  

- “Албаны нууцад хамаарах асуудлаар төрийн байгууллага, бусад хуулийн 

этгээдтэй харилцсан албан бичиг”,  

- “Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон сум, байгууллагын хэмжээнд 

төрийн болон албаны нууцын хяналт шалгалт, үзлэг тооллого хийсэн тухай 

мэдээлэл”, 

- “Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах 

төлөвлөгөө”,  

- “Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө”,  

- “Сүлжээний аюулгүй байдалд хамаарах бүтэц, зохион байгуулалт болон 

тэдгээрийн зураг /схем/ өгөгдөл, шийдэл, тохиргоо”,  

- “Төрийн болон албаны нууцад хамаарах баримт бичиг, нууц тээгчийг 

хүлээлцсэн шилжүүлсэн нотломж”,  

- “Төрийн болон албаны нууц баримт бичгийн бүх төрлийн бүртгэлийн 

дэвтэр”. 

Уг нууцын жагсаалтад орсон мэдээллээс зарим мэдээлэл нь хэт ерөнхий 

байгаагаас үүдэн тодорхой албан тушаалтан өөрийн дур зоргоор тайлбар хийх 

боломжтой нөхцөл байдал үүссэн байна. Тухайлбал,  

- “Гадаад улсын элчин сайд болон бусад төлөөлөгчидтэй уулзсан уулзалтын 

ярианы тэмдэглэл, байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр”,  

- “Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, тайлангийн 

програм хангамж”,  

- “Аймгийн онц чухал болон тусгай объектын байршлыг агуулсан байр зүйн 

зураг, олгосон газрын нэр, цахим өгөгдлийн сан”,  

- “Мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой нууцалбал зохих зарим 

мэдээлэл”,  

- “Хувь хүний нэр төр, хууль ѐсны ашиг сонирхолд сөрөг нөлөө үзүүлэх 

баримт бичиг, мэдээ, мэдээлэл”,  

- “Хурлын тэмдэглэл /зарим онцлог/” зэрэг мэдээлэл нь хэт ерөнхий буюу 

өргөн хүрээтэй байна.  

Үүнээс гадна нууцын жагсаалтад орох шаардлагагүй мэдээллийг дээрх аймаг, 

дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын нууцын жагсаалтад орсон байгаа нь 

харагдаж байна. Тухайлбал,  

- “Алтай хотын Ерөнхий төлөвлөлтийн зураг”,  
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- “Үнэмлэхүй солбилцолтой 1:500000, 1:100000 масштабтай байр зүйн зураг, 

улс аймгийн нутаг дэвсгэрийн гравметрийн зураглалыг бүх төрлийн зураг, 

геодези, байр зүй, агаарын зураглал гравметрийн ажлын тайлан”,  

- “1:100000, 1:200000-н масштабтай байр зүйн зураг”,  

- “Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн сервер”,  

- “Байгууллагын тамга тэмдэг” гэх мэт нууцлах шаардлагагүй мэдээллийг 

нууцалсан байна. 

  



40 

IV. ДҮГНЭЛТ 

Мэдээлэлтэй байх эрх буюу мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх эрхийг 

эдлэх нь онцгой үүрэг, хариуцлага оногдуулдаг болохын хувьд түүнийг бусдын эрх, 

нэр төрийг хүндэтгэх; үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын 

эрүүл мэнд, ѐс суртахууныг хамгаалах шаардлагаас үүдэн хуулиар хязгаарлаж 

болохын Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн 

тухай олон улсын Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан.  

Ингэхдээ мэдээлэлтэй байх эрхийг зүй бусаар хязгаарлахаас сэргийлсэн 

олон улсын стандартыг НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, Хүний эрхийн зөвлөл, Хүний 

эрхийн комиссоос тухай бүр НҮБ-ын Тусгай илтгэгчийн зохих тайлангийн 

тусламжтайгаар 1994-2011 оны хооронд нэгэнт тогтоожээ. Энэхүү стандартын 

дагуу мэдээлэл хамгийн ил тод байх ѐстой бөгөөд мэдээллийг нууцлах нөхцөл нь 

дараах гурван нөхцөл буюу “мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах 

шалгуур”-ыг нэгэн зэрэг хангасан байх ѐстой. Үүнд:  

 тухайн мэдээлэл нь хуульд заасан хууль ѐсны ашиг сонирхолтой холбоотой 

байх,  

 тухайн мэдээллийг ил болгох, задруулах нь хуулиар хамгаалсан ашиг 

сонирхолд ноцтой хохирол учрахыг хохирлын үнэлгээгээр заавал тогтоосон 

байх,  

 тэрхүү учрах ноцтой хохирол нь олон нийтийн мэдээлэлтэй байх ашиг 

сонирхолоос илүү чухал байх. 

Монгол Улсын хувьд, энэ шалгуурыг Мэдээллийн ил тод байдал ба 

мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 

зохицуулалт хангахгүй байна. 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд 

мэдээллийг ил болгох буюу задруулахтай холбоотой хохирлын үнэлгээ, нийтийн 

ашиг сонирхлын эрэмбийн талаар зохицуулаагүй.  

Тодруулбал, тус хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.1.4-т “хууль ѐсны 

ашиг сонирхол”-той холбоогүй буюу үйл явцын ерөнхий мэдээллийг задруулахгүй 

байхаар, 19 дүгээр зүйлийн 19.1-т “холбоотой” мэдээллийг нууцлахаар тус 

тусгаснаар илэрч байна. Мөн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1-т “тухайн мэдээллийг 

нийтэд ил болгосноор Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн эрх ашигт 

хохирол учруулах бодитой үндэслэл байгаа бол” бол тухайн мэдээллийг бусдад 

задруулахыг хориглоно гэж зохицуулсан. Мөн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4, 13.2 дахь 

хэсгийн зохицуулалтад тухайн мэдээллийг ил болгох, задруулах нь хуулиар 

хамгаалсан ашиг сонирхолд ноцтой хохирол учрахыг хохирлын үнэлгээгээр заавал 

тогтоох талаар тусгаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 

байдал, нийтийн эрх ашигт хохирол учруулах бодитой үндэслэлийг хэрхэн 

тодорхойлох, үнэлгээний дүнг хэрхэн үнэлэх талаар зохицуулаагүй байна. Мөн 18 

дугаар зүйлийн 18.1.3-т хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагааны 

явцад төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хамгаалах шаардлагатай бол 

мэдээллийг задруулахгүй гэж заасан. Ингэхдээ тухайн хүссэн мэдээлэл төр, 

байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах эсэх, тийнхүү хамаарч буй бол ямар 

хэмжээнд задруулах эсэхийг хэрхэн тодорхойлох талаар тусгаагүй.  
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Эндээс үзэхэд, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуулийн зохицуулалт нь “Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах 

шалгуур”-ыг хангахгүй байна. Түүнчлэн, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг тогтмол хянаж, хөндлөнгийн хяналт тавих 

механизм байхгүй нь иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрх зөрчигдөх нөхцөл болж 

байна.  

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар төрийн нууцын жагсаалтыг 

Засгийн газар батлахаар зохицуулсан. Ингэснээр, Төрийн нууцын жагсаалт батлах 

тухай хуульд заасан төрийн нууцын тоо 60 байсан бол Засгийн газрын тогтоолоор 

баталсан төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн тоо 565 болж эрс өссөн. Үүнээс 

гадна, албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг төрийн байгууллагын 

удирдлага өөрөө батлахаар тусгасан тул нууцалсан мэдээллийн жагсаалтын 

нэгдсэн тоо дээр дурдсанаар хязгаарлагдахгүй юм. 

Ингэснээр, мэдээлэлтэй байх эрхийг тодорхой шалгуурын дагуу зөвхөн 

хуулиар хязгаарлах тухай Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын 

Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн зохицуулалт зөрчигдөх; хууль 

гаргахгүйгээр аливаа мэдээг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах замаар 

иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхийг зохих үндэслэлгүйгээр хязгаарлах үр 

дагавартай байна.  

Тодруулбал, мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, ил 

болгохтой холбоотойгоор тухайн байгууллагын ажлын хэсэг ямар бүрэлдэхүүнтэй 

байх, ажлын хэсэг тухайн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, түүнд 

тагнуулын байгууллага санал өгөхөд ямар шалгуур баримтлах талаар хууль болон 

Засгийн газрын 2017 оны 246 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан 

“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-д 

тусгаагүй байна.  

Үүний улмаас нууцлах шаардлагагүй мэдээллийг төрийн болон албаны 

нууцад хамааруулж байна. Энэ нь Засгийн газрын 2019.05.17-ны өдрийн 196 

дугаар тогтоолоор “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтой 

үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслийн ажил, 

түүнд оролцуулах зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн тоо 

хэмжээ...”-г “Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт”-д 

нэмсэн хэдий ч, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын цахим хуудас болон мэдээллийн 

хэрэгслээр 2019.05.24-ний өдөр “...Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн улсын 

чанартай хатуу хучилттай авто замын Сайншанд сум руу салсан дөрвөн замын 

уулзвараас нефть боловсруулах үйлдвэр хүртэлх хүнд даацын, тусгай 

зориулалтын 18.8 км авто замын ажлыг Зэвсэгт хүчний 7780-р ангийн бие 

бүрэлдэхүүн гүйцэтгэж байгаа юм. Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга 

А.Ганбатын өгсөн мэдээллээр Зэвсэгт хүчний 7780-р ангийн 189 цэргийн алба 

хаагч Алтанширээ суманд ажиллаж байгаа бөгөөд хугацаат цэргийн алба 

хаагчдыг өвлийн сургалтад сурган, бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулж 

байгаа юм байна”, “Дорноговь аймгийн Мандах сумын Будран багийн нутагт 

өнөөдөр „Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого‟-ын дагуу баригдах 

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын нээлт 

боллоо. ... Төмөр зам барьж байгуулахад нийт 3700 орчим хүн, 1352 машин 



42 

механизм ажиллана. ... Бүтээн байгуулалтыг Зэвсэгт хүчний 7781 ангийн бие 

бүрэлдэхүүн цалинтайгаар хийж гүйцэтгэнэ” гэж мэдээлснээр илэрч байна. 

Түүнчлэн, “Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг 

журам”-д заасны дагуу, тухайн байгууллага, албан тушаалтан 3 хүртэлх сарын 

хугацаанд нууцын жагсаалтад ороогүй мэдээллийг нууцлах боломжтой байна. Энэ 

нь мэдээллийг үндэслэлгүйгээр нууцлах, тухайн байгууллага, албан тушаалтны 

хууль бус, зохисгүй үйл ажиллагааны мэдээллийг нуун далдлах эрсдэл болж 

байна. 

Мөн Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад шинээр бие даасан гэмт 

хэрэг болгон тусгаж 19.11 дүгээр зүйлд заасан “Төрийн нууцыг хууль бусаар олж 

авах” гэмт хэргийн зохицуулалт нь иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхэд аюул занал 

болж буй бөгөөд төрийн болон албаны нууцын жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах үйл ажиллагааны боловсронгуй бус байдлыг ашиглан иргэн, сэтгүүлчийг 

тус гэмт хэрэгт буруутгах, эрүүгийн хариуцлагад татах, сэтгүүлчийн нууц эх 

сурвалжийг илчлэх эрсдэлтэй болж байна.  

Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын нууцын журам, нууцын 

жагсаалтын ил тод байдал хангалтгүй байх бөгөөд аймаг, дүүргийн засаг даргын 

тамгын газрын үйлчилж буй нууцын журмыг энгийн иргэд үзэхэд хүндрэлтэй байна. 

Энэ нь тодорхой албан тушаалтан өөрийн үзэмжээр тодорхой иргэдийн мэдээлэл 

авах хүсэлтийг байгууллагын нууц гэх үгээр халхавчилж мэдээлэл өгөхөөс 

татгалзах нөхцөл бий болгоход хүргэхээр байна. Мөн  мэдээллийг ил болгох 

нөхцөлийг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын олонх нь нууцын 

журамдаа тусгаагүй, орхигдуулж буй нь мэдээлэлтэй байх эрхийг зохисгүй 

хязгаарлах нэг эрсдэл болохоор байна. Түүнчлэн, нууцын жагсаалт дахь 

мэдээллийн зарим хэсэг нь хэт ерөнхий бөгөөд нууцлах шаардлагагүй мэдээллийг 

нууцад хамааруулсан байна.  

Зарим төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний албан тушаалтны хувьд 

хууль бус үндэслэлээр мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж буй нь тэдгээр төрийн 

байгууллагын албан тушаалтнуудын хувьд Төрийн болон албаны нууцын хууль 

тогтоомж, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 

зохицуулалтын талаарх ойлголт, мэдлэг хангалтгүй байгааг харуулж байна.  
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НЭГ. ТАНИЛЦУУЛГА 
 
 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16.17 дугаар зүйлд иргэний мэдээлэл авах эрхийг 
баталгаажуулсан байдаг. Тухайлбал, төр түүний байгууллагаас хууль ѐсоор 
тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамааралгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, 
хүлээн авах эрхтэй гэж заасан. Мөн НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн Анхдугаар 
чуулга уулзалтын 59 дүгээр тогтоолд “Мэдээллийн эрх чөлөө нь хүний язгуур эрх 
бөгөөд ... НҮБ-аас эрхэмлэдэг хүний эрхийн бусад хэмжүүр мөн” хэмээн дурдсан 
байна.  
 
Мэдээлэлтэй иргэн ардчилсан үйл явцад идэвхтэй оролцох, шийдвэр гаргахад 

нөлөөлөх, сайн засаглалыг бүрдүүлж, түүнд өөрийн хувь нэмрийг оруулах, 

нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэхэд чухал үр нөлөөтэй.  

Монгол Улсад 2011 оны 6-р сарын 16-нд  Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хууль баталсан. Тус хуулийн зорилт нь төрийн үйл ажиллагааны 
ил тод байдал болон иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг 
хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.  
 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчид төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах 
үйл явц нь хуулийн дагуу, бүрэн дүүрэн, тодорхой  мэдээллийг өгдөг эсэх, энэ 
харилцаанд учирч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодруулж,  иргэдийн мэдэх эрхийг 
хангахад шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг хандуулж, зөвлөмж боловсруулахад 
зорилгоор тус тохиолдлын судалгааг хийлээ.  
 
Тус судалгааг  Глоб Интернэшнл Төвийн захиалгаар 5 хүнтэй баг 2019.05.13-наас 
2019.06.21-нийг хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэв.  
 
Нийт мэдээлэл хүссэн 16 албан бичгийг, 15 байгууллагад хүргэсэн бөгөөд 12 
асуудлаар мэдээлэл хүсэв.  

1. Сангийн яам 
2. Эрчим хүчний яам 
3. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 
4. Нийгэм хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 
5. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар 
6. Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэс 
7. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын хэлтэс 
8. Эрчим хүчний бодлого зохицуулалтын газар 
9. УБЦТС ТӨХК 
10.  Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ  
11.  Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК 
12.  Эрдэнэс Монгол ХХК 
13.  БСШУСЯ-ны дэргэдэх Боловсролын үнэлгээний төв 
14.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 
15.  МУ-ын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин 
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ХОЁР. СУДАЛГААНЫ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА, ЗОРИЛГО, АРГА ЗҮЙ 
 

2.1 Хэрэгцээ шаардлага, зорилго 

Cэтгүүл зүйн зарчмын дагуу бэлтгэсэн  бодиттой, баримттай, тэнцвэртэй 

мэдээ, ярилцлага, сурвалжилга, өгүүлэл гэх мэт сэтгүүл зүйн бүтээл нь иргэний 

“мэдэх эрх”-ийг хангахад чухал үр нөлөөтэй. Тиймээс ч сэтгүүлчийн ажлын чухал 

хэсэг нь мэдээллийг эрж хайх, нягтлан шалгах юм.  

Төрийн албан хаагчаас мэдээлэл авахад 10 сэтгүүлч тутмын 7-д ямар нэгэн 

саад бэрхшээл тулгардаг тухай Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн 

зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн мониторинг –д дурдсан байна. 

Тиймээс хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчид төрийн байгууллагаас 

мэдээлэл авах  үйл явц хуулийн дагуу эсэх, учирч буй бэрхшээлийг тодруулж,  

иргэдийн мэдэх эрхийг хангахад шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг хандуулж, 

зөвлөмж боловсруулахад тус судалгааны зорилго оршиж байна. 

2.2  СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ  

Чанарын судалгаа: Тохиолдол тус бүрт дүн шинжилгээ хийлээ.  
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МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮСЭЛТ: ШАЛГУУР 

Мэдээлийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар төрийн 

байгууллагуудад ногдуулсан дараах үүргийг судалгааны нийтлэг шалгуур үзүүлэлт 

болгон ашиглав.  Үүнд:  

 Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн эсэх (14.8, 14.9 дүгээр зүйл) 

 Мэдээлэл авах болсон шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх (12.1.3  
дугаар зүйл) 

 Мэдээлэл авах хэлбэрээ сонгоход түүний дагуу хариу өгч буй эсэх (12.1.2 
дугаар зүйл) 
Хүсэлтэд дурдсан мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эсэх, 

байхгүй тохиолдолд тухайн хүсэлтийг холбогдох байгууллагад нь хоѐр 

хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэж буй 

эсэх (13.1.3 дугаар зүйл) 

 Татгалзсан хариу хязгаарлалтын зарчимд нийцсэн эсэх  

ХАМАРСАН СЭДЭВ, АСУУДАЛ: 

Нийгэмд өрнөж буй хүн бүрт хамааралтай чухал үйл явдал, олон нийтийн эрх 

ашигт нийцсэн, тэдний дунд хэлэлцэгдэж буй асуудал, сэдвийн хүрээнд мэдээлэл 

хүсэв. Үүнд:  

А. Төрийн өмчийн өмчийн захиран зарцуулалт 
Б. Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт 
В. Төрийн үйлчилгээ 
Г.  Хүний эрх  
 
 
 
 
 
 
А.  Төрийн өмчийн захиран зарцуулалт  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дагуу “Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, 

ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, 

төрийн хамгаалалтад байна”.  

Байгалийн баялаг  

Уул уурхайн хэд, хэдэн асуудлаар мэдээлэл хүссэн юм.  

Үүнд: 

1. “Эрдэнэт үйлдвэр”  ТӨҮГ нь 40 сая.ам долларыг 
хүү, торгуульгүйгээр Африкийн Стандарт банкинд төлсөн тухай 
мэдээллийг тодруулах зорилгоор мэдээлэл хүсэв.  

2. 2019 оны 2 дугаар сард Эко Алтан Заамар ХХК-ний ажлын талбайд 
осол  гарсан. Иймд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад дахин осол 
гаргахгүйн тулд хэрхэн ажиллаж байгаа тухай мэдээллийг холбогдох 
яамнаас хүссэн. 
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3. Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн 
төлөвлөгөөний  үйл явцыг тодруулах зорилгоор холбогдох хэд, хэдэн 
байгууллагаас мэдээлэл хүссэн юм. Учир нь тухайн үед гэрээг 
байгуулахад оролцсон нэр бүхий өндөр албан тушаалтнуудыг АТГ-аас 
сэжигтнээр татаж, шалгасан. Мөн УИХ-ын даргын захирамжаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсэг нь гэрээг цуцлах шаардлагатай гэсэн 
дүгнэлтийг 2019 онд танилцуулсан билээ.  
 

 Газар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх  

Монгол Улсын иргэн нь хуулиар газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй. Иргэнд 
эзэмшүүлэх, өмчлүүлж болохоор заасан газрын тухай мэдээлэл нь иргэдэд 
тодорхой, ойлгомжтой, нээлттэй байх хэрэгтэй байна. Иймд хаана, хэрхэн газар 
эзэмших, өмчлөх тухай мэдээлэл нь тухайн орон нутгийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэхийг мэдэх нь иргэдийн хувьд чухал 
юм.  

Учир нь мэдээлэлтэй байснаар иргэд эзэмших, өмчлөх газраа сонгох боломж 
бүрдэнэ. Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, 
геодези, зураг зүйн газрын үндсэн чиг үүрэгт “Бүх шатны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, санал 
санаачилгыг тусгах ажлыг зохион байгуулах” тухай багтсан байна.  Тиймээс 
судалгааны хүрээнд газрын тухай хэд, хэдэн асуудлаар Нийслэлийн газар, 
зохион байгуулалтын албанаас мэдээлэл хүсэв. Үүнд: 

 
1. Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах МАК ХХК-ний хашаа 

нийтийн эзэмшлийн зам талбайд баригдсан эсэх, тус хашааны хажуугийн 
дугуйн зам нь хувийн эсвэл нийтийн эдэлбэр газрын аль болох тухай.   
 

2.  Нийслэлийн А зэрэглэлийн бүсэд газар эзэмшигч, ашиглагчдын тухай 
мэдээллийг ил тод болгох боломж, аялал жуулчлал, үйлдвэр үйлчилгээ, 
барилга байгууламжийн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах 
зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээдэд тавих хяналтыг тодруулж мэдээлэл 
хүсэв.  
 

 
Б. Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт 
 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд 
төсөв, санхүүгийн ил тод байдалтай холбогдсон харилцааг Шилэн дансны тухай 
хуулиар зохицуулахаар заасан. 

 
Шилэн дансны тухай хуульд  “Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд 
олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоо /цаашид “шилэн данс” гэх/-г 
бүрдүүлэхэд оршино” хэмээсэн байдаг.  

 
Хуульд дурдсан олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог 

бүрдүүлэхэд иргэдийн төлж буй татвар, төлбөрийн тухай мэдээлэл нь нээлттэй, 
тодорхой байх хэрэгтэй. Байгууллагын төлбөр, тооцооны тухай мэдээлэл шилэн 
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дансанд бий боловч зарим орлого, зарлагын мэдээлэл тодорхой бус учир дараах 
хүсэлтийн дагуу албан бичиг хүргүүлэв.Үүнд:  

1. Сүүлийн таван жилийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын худалдан 
авалттай холбоотой мэдээлэл 

2. Торгуулийн мөнгө хэчнээн төгрөг төвлөрдөг, үүнээс дүрэм зөрчсөн жолооч 
нарын торгуулийн мөнгөний хэмжээ, зарцуулалтын талаарх мэдээлэл 

3. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, арилжааны банкинд 
ямар нөхцөлтэйгөөр байршуулдаг, үүний хүү, хүүгийн үлдэгдлий 

4. н талаарх тайлан 
5. Цахилгааны төлбөрийн нэхэмжлэлд багтдаг сэргээгдэх эрчим хүчийг 

дэмжих төлбөр, хог хаягдлын үйлчилгээ болон МҮОНРТ-ийн хураамжийн 
2017-2018 оны нийт мөнгөн дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

 
В. Төрийн үйлчилгээний ил тод байдал  

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд “Сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн 
ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно” гэж заасан. Төрийн өмчийн ерөнхий 
боловсролын сургуулиад нь үнэ төлбөргүй бөгөөд ердийн, олон улсын 
хөтөлбөртэй, гүнзгийрүүлсэн, төрөлжсөн гэсэн хэв шинжүүдтэй юм. Иймд ерөнхий 
боловсролын өөр, өөр хэв шинжтэй сургуулиудын ялгаатай байдал, сурлагын 
амжилтын үзүүлэлтийн тухай мэдээллийг хүслээ. 
 
Г. Хүний эрх 
 

Хүүхдийн эрх  
 
Хүүхдийн эрх нь хүний эрхийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг учраас хүүхдийн эрхийг 
хамгаалахад хүний эрхийн зарчмууд нэгэн адил үйлчилнэ. Тиймээс хүүхдийн эрх 
хэзээ ч хаана ч адил, түгээмэл байж, бүх хүүхэд эрхээ ямар нэг ялгаварлалгүйгээр 
эдлэх, хамгаалуулах, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлэх эрхтэй юм. 

....Монгол Улс нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн 
тухай Конвенцид, ОУХБ-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг 
устгах тухай 182 дугаар Конвенцид, Насны доод хязгаарын тухай 138 дугаар 
Конвенцид тус тус нэгдэн орсон ч түүгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай биелүүлж 
хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа нь  хаврын хурдан морины уралдаан дах унаач 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчныг бүрдүүлээгүй, тэдний эрх 
зөрчигдсөөр байгааг нотолж байна...(Хаврын хурдан морины уралдаан ба 
хүүхдийн эрх судалгааны тайлангийн өмнөтгөлөөс) 

Хүүхэд бол хүний эрхийн хэм хэмжээний хувьд “эрх эдлэгч” юм. Хүүхдийн эрхийг 
хангах, хамгаалахын төлөө эцэг, эх, төр, төрийн албан хаагчид болон бусад 
байгууллага, хувь хүмүүс үүрэг хариуцлага хүлээнэ. 

Тиймээс хурдан морь унаач хүүхдүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй судалгаа, бэртэж, 
гэмтсэн, эндсэн хүүхдүүдийн хохирлыг хэрхэн барагдуулсан тухай мэдээллийг 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас мэдээлэл хүссэн.  

МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН ҮЙЛ ЯВЦ 

Төр, түүний харьяа байгууллагаас албан бичгээр мэдээлэл хүсэж, биеэр болон 
шуудангаар хүргүүлсэн. Зарим тохиолдолд тухайн байгууллага руу утсаар эсвэл 
биеэр хүсэлтээ дахин уламжилсан бөгөөд албан бичгээр болон утсаар хүсэлтийн 
хариуг ирүүлэв.  
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Мэдээлэл цуглуулсан байгуулагууд:  
1.МҮОНТ-ийн Эрэн сурвалжлах нэвтрүүлгийн редакц 
2. Ийгл Бродкастинг ХХК-ний Ийгл Ньюс телевиз 
3. Бенекрафт ХХК-ний ikon.mn мэдээллийн сайт 
3. Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв 
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ГУРАВ. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН  

 

3.1  ХҮСЭЛТИЙН ТООН ҮР ДҮН 

Нийт мэдээлэл хүссэн 16 албан бичгийг 15 байгууллагад хүргэсэн юм. Нийслэлийн 

газар зохион байгуулалтын хэлтэст газар эзэмшүүлэх, өмчүүлэх тухай ялгаатай 

хоѐр асуудлаар хандаж, мэдээлэл хүсэв. Мөн ижил мэдээллийг холбогдох хоѐр 

эсвэл гурван байгууллагаас хүссэн  учир үүнийг нийтэд нь 12 тохиолдолоор 

бүртгэсэн. (Энэ тухай дэлгэрүүлэн тохиолдол тус бүрийн дүн шинжилгээнээс харна 

уу.) 

 Мэдээлэл хүссэн 16 албан бичгийн хариуд тулгуурлан хүсэлтийн тоон үр дүнг 

танилцуулж байна.  

Хүсэлт, түүний хариу Тоо 

1/ Мэдээлэл авах хүсэлтийн тоо 16 

2/ Хүсэлтэд хариу ирүүлсэн 11 

 2.1/ Бүрэн  мэдээлэл өгсөн 1 

 2.2/ Дутуу мэдээлэл өгсөн 9 

 2.3/ Мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан 1 

3/ Хүсэлтэд хариу өгөөгүй 5 

 

Ирсэн 11 хариуг хэлбэрийн хувьд авч үзвэл албан бичгээр 8,  амаар буюу утсаар 3 

байв.   

Нийт 3 хүсэлтэнд  “албан бичиг” гэж  мэдээлэл авах хэлбэрийг тодотгож оруулсан 

бөгөөд үүнээс хоѐр нь албан бичгээр хариу ирүүлсэн.  

Мөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах зорилгоор албан бичигт нээлттэй асуултуудыг 

оруулсан боловч  хариу авсан 9 тохиолдолд бүрэн дүүрэн, тодорхой мэдээлэл авч 

чадаагүй болно. Нэг тохиолдолд асуултын дагуу бүрэн дүүрэн мэдээлэл авсан гэж 

үзэж байна. 
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Хариу ирүүлээгүй 5 албан бичгийн талаарх дэлгэрэнгүйг доорх хүснэгтээс харна 

уу. 

 

 

 

№ 
Авахыг хүссэн мэдээллийн агуулга 

Мэдээлэл авахаар 
хандсан байгууллага 

1 Унаач хүүхдүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй судалгаа, 
бэртэж, гэмтсэн, эндсэн хүүхдүүдийн хохирлыг хэрхэн 
барагдуулсан тухай 

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
газар  

2 АПУ ХК-ний замын эсрэг талд МАК ХХК-ний хашаа 
нийтийн эзэмшлийн зам талбайд баригдсан эсвэл дугуйн 
зам хувийн хэвшлийн хашаанд тулж баригдсан эсэх тухай 
асуудал 

Нийслэлийн газар 
зохион байгуулалтын 
хэлтэс  

3* Нийслэлийн өндөр зэрэглэлийн буюу А зэрэглэлийн 
бүсэд газар эзэмшигч, ашиглагчдын тухай мэдээллийг ил 
тод болгох боломжтой  тухай асуудал 

Нийслэлийн газар 
зохион байгуулалтын 
хэлтэс 

4 
Стандартад банкинд “Эрдэнэт үйлдвэр“ ТӨҮГ нь төлбөр 
төлөхтэй болсонтой холбоотой мэдээлэл 

Төрийн өмчийн 
бодлого 
зохицуулалтын газар  

5 Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих төлбөр, хог хаягдлын 
болон МҮОНРТ-ийн хураамжийн талаарх мэдээлэл 

Эрчим хүчний яам 

 

Тайлбар* МҮОНТ-ийн Эрэн сурвалжлах нэвтрүүлгийн редакц нь тус байгууллагын 

мэргэжилтнээс телевизийн ярилцлага авсан бөгөөд үүнийг хариу ирүүлсэнд 

тооцоогүй болно. Энэ тухай дэлгэрэнгүй тохиолдол 5-аас харна уу. 

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн эсэх  

МИТБМАЭт хуулийн 14.7 дугаар зүйлд хариуг шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг 

тухай бүр шийдвэрлэж хариуг өгнө. 14.8 дугаар зүйлд ... ажлын 7 өдрийн дотор 

өгөх бөгөөд... 14.9 дүгээр зүйлд шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 14.8-д заасан 

хугацааг нэг удаа 7 хоногоор сунгаж болно хэмээн заасан байдаг. 

Албан бичгээр болон утсаар өгсөн хариу нь хуулийн хугацаанд багтсан эсэхийг 

доорх хүснэгтээс харна уу. 

Хугацаа (ажлын 
хоногоор) 

Хэдэн хариу ирсэн Тайлбар  

14 хоногт  10 (үүний 2 нь ажлын 7 
хоногт багтсан болно) 

Хуулийн хугацаа хэтрээгүй 

14–өөс дээш хоногт  1 Хуулийн хугацаа хэтэрсэн 

 

Хүсэлтийг шилжүүлсэн эсэх 

МИТБМАЭ-ийн тухай хуулийн 13.1.3-т мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд 

байгаа эсэх, байхгүй тохиолдолд тухайн хүсэлтийг холбогдох байгууллагад нь 2 

хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэх тухай 

заасан байдаг. 
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Мэдээлэл хүссэн 6 албан бичгийн хариуд бусад байгууллагаас авахыг санал 

болгосон боловч энэ тохиолдолд холбогдох байгууллага руу албан ѐсоор 

шилжүүлээгүй болно.  

Жич: Шадар сайд захидлынхаа хувийг тодорхой албан тушаалтнуудад явуулж, 

хариултынхаа тухай мэдэгдсэн ч хүсэлтэд хариу өгөхийг хүссэн, эсвэл даалган  

шилжүүлсэн гэж үзэхэд түвэгтэй юм. 

3.2 ТОХИОЛДОЛ ТУС БҮРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

 

A. Төрийн өмчийн захиран зарцуулалт 

 

Байгалийн баялаг  

ТОХИОЛДОЛ 1 

 

Хүсэлт гаргасан: Ийгл Бродкастинг ХХК, Ийгл ньюс ТВ 

Хаана: Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн Сайд Д.Сумъяабазар-т 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.22 

Хүсэлтийн агуулга: 2019 оны хоѐрдугаар сарын 28-ны өдөр  “Эко алтан” заамар 

ХХК-ний ажлын талбайд гарсан ослын улмаас дөрвөн хүн амиа алдсан юм. 
Мэргэжлийн байгууллагууд ослын шалтгааныг тогтоож дүгнэлтээ гаргасан. Тус 
компанийн цаашдын үйл ажиллагааны талаар гарсан шийдвэр, салбарын яамнаас 
авсан арга хэмжээ, мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас ямар шийдвэр 
гарсан тухай  

Хариу өгсөн эсэх: 2019.6.13-нд албан бичгээр хариу өгсөн  

Хүсэлтийн хариу:  

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 02/899 тоот албан бичгээр Төв аймгийн заамар сумын нутагт үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй MV-0189995, MV-021015 тоот ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч “Эко Алтан Заамар” ХХК-ний Баянголын эх алтны шороон 
ордын уурхайд гарсан ослын дагуу тус компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, 
геологи, уул уурхай, хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр хяналт шалгалт хийсэн 
тухай дүгнэлт тус яаманд ирсэн. 

Манайх Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын дүгнэлттэй танилцаж, Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан үндэслэл “Эко алтан заамар” 
ХХК-ний эзэмшиж буй MV-0189995, MV-021015 тоот ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлүүд бүрдсэн эсэх талаар дүгнэлт хүссэн албан бичгийг 2019 оны 03 
дугаар сарын 28-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлсэн. 

  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны дүгнэлтийг хүлээн авсаны дараа 
холбогдох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  

Үйл явц:  

Албан бичгийг биеэр хүргэж өгсөн. Хариу 6 дугаар сарын 19-ний өдөр буюу 
ажлын 14 хоногт ирсэн.  
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Дүгнэлт:  

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яам нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд 
дүгнэлт хүссэн албан бичгийг хүргүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү үйл явц нь 
мэдээлэл хүсэх албан бичиг явуулахаас 2 сар гаруй хугацааны өмнө өрнөсөн 
бөгөөд мэдээллийг тус байгууллаас шуурхай өгөх боломжтой гэж дүгнэж байна. 
Энэ тохиолдолд тус хуулийн 14.7 дугаар зүйлд заасан “хариуг нь шууд өгөх 
боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариуг өгнө” гэсэн зүйл зөрчигдөж 
байна. 

 

ТОХИОЛДОЛ 2 

 

Хүсэлт гаргасан: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв 

Хаана:  

 Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК  

 Эрдэнэс Монгол ХХК  
 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.6.5  

Хүсэлтийн агуулга:  

2015 онд Дубайн гэрээ буюу Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, 

санхүүжилтийн төлөвлөгөөг талууд үзэглэж, баталсан байдаг. Энэхүү гэрээний 

хэрэгжилтийг шалгасан  УИХ –ын гишүүн Д.Тэрбишдагвагаар ахлуулсан Ажлын 

хэсгийнхэн 2019 оны хавар “цуцлах шаардлагатай” хэмээх мэдэгдлийг хийсэн. 

Тиймээс тус гэрээнд тусгагдсан асуудлаар 6 дугаар сарын 5-ны өдөр мэдээлэл 

хүсэх тухай албан бичгийг Эрдэнэс Оюу толгой ХХК, Эрдэнэс Монгол ХХК тус бүрт 

хүргүүлсэн билээ.  

Мэдээлэл хүссэн асуудлууд, 

- Талууд хоорондоо үүсээд буй ямар асуудлуудаар хэрхэн ойлголцсон тухай 

-  Оюу толгой төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг шуурхайлах хүсэл 

эрмэлзэл нь юу болох, төлөвлөгөө батлах болсон шалтгаан  

- Тус бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөний  хэрэгжилт, тохиолдож 

буй  хүндрэл бэрхшээл 

- Хэрэв хүндрэл бэрхшээл бий бол, төлөвлөгөөг батлахад оролцсон талууд 

ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа тухай  

Хариу өгсөн эсэх:  

 Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК 2019.6.17-нд албан бичгээр хариу өгсөн  

 Эрдэнэс Монгол ХХК 2019.6.20-нд албан бичгээр хариу өгсөн  

Хүсэлтийн хариу:  

Оюу толгой төслийн Оюу Толгойн Далд уурхайн бүтээн байгуулалт, 
санхүүжилтийн төлөвлөгөө, Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой 
асуудлаар Улсын Их Хурлын Даргын 2018 оны 57 дугаар захирамжаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсэг ажиллаж, холбогдох санал дүгнэлтээ Эдийн засгийн 
байнгын хороонд танилцуулсан бөгөөд мэдээлэл нь олон нийтэд нээлттэй байгаа. 
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Холбогдох асуудлаар төрийн эрх бүхий байгууллагаас албан ѐсны дүгнэлт, 
шийдвэр гарсаны дараа хуулийн хүрээнд мэдээлэл хүргүүлэх болно.  

Үйл явц: Албан бичгийг хоѐр байгууллагад шуудангаар хүргүүлсэн.  Эрдэнэс Оюу 

Толгой ХХК-ний албан ѐсны цахим хуудсанд бий утсаар албан бичиг авсан эсэх 
тухай тодруулсан. Ажлын 14 хоногт багтааж хариу ирсэн.  

Дүгнэлт:  

Мэдээллийн хүсэлтэд дурдсан дөрвөн асуудлын алинд ч бүрэн, дүүрэн 

тодорхой мэдээлэл өгөөгүй. УИХ-ын Даргын захирамжаар байгуулагдсан Ажлын 

хэсгийн дүгнэлт нь олон нийтэд нээлттэй тухай албан бичигт дурдсан ч УИХ, 

Эрдэнэс Оюу толгой ХХК, Эрдэнэс Монгол ХХК –ний цахим хуудсанд дүгнэлт 

бүрэн эхээрээ тавигдаагүй байна.  

2019 оны 4 дүгээр сард Ажлын хэсэг хэвлэлийн хурал зарлаж, бүтээн 

байгуулалтын гэрээний хэрэгжилтийг хангалтгүй гэж үнэлж, цуцлах шаардлагатай 

гэсэн дүгнэлтийг тухай танилцуулсан. Хэвлэлийн бага хурлаас бэлтгэсэн мэдээ, 

ярилцлага, сурвалжлагад тус гэрээг хангалтгүй гэж үзсэн шалтгаан, цуцлах 

үндэслэлийн тухай тодорхой мэдээлэл алга байна.  

     ТОХИОЛДОЛ 3   

Хүсэлт гаргасан: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв 

Хаана: Сангийн яам 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.6.5-нд албан бичгээр хариу өгсөн   

Хүсэлтийн агуулга:  

2015 онд талууд үзэглэсэн Дубайн гэрээ буюу  Оюу толгойн далд уурхайн 

бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөөний 4.4 дүгээр зүйлд “Монгол Улсын 

Сангийн яам нь Энэхүү төлөвлөгөөг байгуулснаас ажлын 5 (таван) хоногийн дотор 

ОТ ХХК-ний мэдүүлсэн 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 онуудын санхүүгийн тайланг 

хүлээн авч баталгаажуулна” хэмээн олон нийтэд нээлттэй байгаа тус бүтээн 

байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд тусгасан байдаг.  

ОТ ХХК-ний мэдүүлсэн 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 онуудын санхүүгийн тайланг 

хэрхэн баталгаажуулсан тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнд гаргаж өгнө үү. 

Үүнд: 

1. Тайлан баталгаажуулахад оролцсон Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний 

төлөөлөл, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс ажлын хэсэгт байсан эсэх 

2. Тайланг ямар хугацаанд баталгаажуулсан, энэ нь хангалттай байсан эсэх 

3. Санхүүгийн тайланг баталгаажуулах үйл явц хэрхэн өрнөсөн тухай 

4. Ямар хууль тогтоомж, баримт бичиг болон бусад холбогдох бичиг 

баримтуудыг үндэслэж санхүүгийн тайланг баталгаажуулсан бэ? 

5. Санхүүгийн тайланг баталгаажуулахад ямар нэгэн дүгнэлт, зөвлөмж гарсан 

уу? Хэрэв гарсан бол энэхүү дүгнэлт, зөвлөмжийг ОТ ХХК-д хүргүүлсэн эсэх 

6. Сангийн яам нь Оюу толгой ХХК-д зөвлөмж хүргүүлсэн бол хэрэгжилтэнд 

хэрхэн хяналт тавьдаг тухай 

 

Хүсэлтийн хариу:  
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Засгийн газрын 2015 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар 20 

дугаар тэмдэглэл болон Ерөнхий сайдын захирамжийн дагуу 2015 оны эцсийн 

тайланг 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 123 дугаар захирамжийн дагуу Оюу Толгой 

ХХК-ний 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2015 оны 5 дугаар сарын 17-

ны өдөр хүлээн авсан. Мөн 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулагдсан 

“Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө”-ний 4.4 

дэх хэсэгт Монгол Улсын Сангийн яам нь энэхүү төлөвлөгөөг байгуулснаас ажлын 

5 хоногийн дотор ОТ ХХК-ний мэдүүлсэн 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 оны 

санхүүгийн тайлангуудыг хүлээн авч баталгаажуулна” гэж заасны дагуу 2013, 2014 

оны жилийн санхүүгийн тайланг 2015 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээн авсан 

байна.  

Үйл явц:  

Албан бичгийг шуудангаар хүргүүлсэн. Сангийн Яамны бичиг хэрэг рүү 

холбогдож, хаана цохогдсон болохыг тодруулсан. Үүний дагуу Нягтлан бодох 

бүртгэлийн хэлтсээс бэлэн болсон хариу албан бичгийг 2019 оны 6 дугаар сарын 

20-ны өдөр биеэр авсан.  

Дүгнэлт:   

Тайлан хүлээн авсан хугацаа, мөн 2013, 2014 оны жилийн эцсийн тайланг 

баталгаажуулсан тухай мэдээллийг албан бичгээр өгсөн ч 2010, 2011, 2012 оны 

тайланг хүлээн авч, баталгаажуулсан мэдээлэл алга байв.  

Мөн тайланг баталгаажуулсан Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, үйл явц, тайланг 

баталгаажуулахад үндэслэсэн баримт бичиг болон дүгнэлт, зөвлөмж гарсан эсэх 

тухай мэдээллийг огт дурдаагүй байна   

 

ТОХИОЛДОЛ 4 

 

Хүсэлт гаргасан: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв 

Хаана:  

 Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын хороо 

 Шадар сайд Ө.Энхтүвшин   
 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.30  

Хүсэлтийн агуулга: 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь 40 сая.ам долларыг аливаа хүү, торгуулгүйгээр 

Африкийн Стандарт банкинд төлсөнтэй холбоотойгоор 2018 онд Шадар Сайдаар 

ахлуулсан Ажлын хэсэг  байгуулагдсан тухай мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр олон нийтэд хүрсэн. Үүнтэй холбогдуулж дараах асуудалд мэдээлэл 

хүсч байна. 

1.Шадар Сайдаар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ямар төлөөллүүдийг 

хамруулсан тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
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2. Ажлын хэсэг нь ямар албан бичиг, нотлох баримтуудтай танилцсан тухай 

мэдээллийн жагсаалт   

3. Английн Арбитрын шүүхийн шийдвэрүүдийг давж заалдах хуралдааны үйл 

явцад Монголын талаас төлөх төлбөрийн хэмжээ ямар үндэслэл, нотлох 

баримтын дагуу буурсан мэдээлэл  

 

Хариу авсан эсэх   

 ЗГХЭГ-аас Ө.Шадар сайд Ө.Энхтүвшин 2019.6.5-нд албан бичгээр хариу 
өгсөн.  

 Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын хороо хариу ирүүлээгүй 

 

Хүсэлтийн хариу: 

1. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 148 дугаар захирамжаар Монгол 

Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшингээр ахлуулсан “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-д 

холбогдох “АйСиБиСи Стандарт банк ПЛС”-ны нэхэмжлэлтэй хэрэгт арбитр, 

шүүхийн шийдвэрүүд гарсантай холбогдуулан зохих дүгнэлт хийж, санал 

боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд гишүүдээр: 

- Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж 

- Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар  

- Уул уурхай,хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар 

- Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд дарга Г.Баясгалан  

- Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Ц.Ням-Осор 

- “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэн  

- Ажлын хэсгийн Нарийн бичгийн дарга –Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 

Дэд дарга, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга 

У.Бямбасүрэн нар орсон. 

2. Ажлын хэсэг нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Ерөнхий захирал 

Х.Бадамсүрэнгээс танилцуулсан баримт, бичиг мэдээллийг судлан 

ажилласан. 

3. Ажлын хэсгээс 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргасан санал 

дүгнэлтийг үндэслэн  

- “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д “Стандарт банк”-тай хэлэлцээ хийх үүргийг 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэнд. 

- “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д хохирол учруулсан байж болзошгүй эрүүгийн 

хэргүүдийг холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх, хохирлыг буруутай 

этгээдүүдээр төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах, Төрийн өмчийн бодлого 

зохицуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ганбат, 

Засгийн газрын эрхлэх газрын дэд дарга бөгөөд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга У.Бямбасүрэн, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-

ний Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэн нарт  

- “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний хууль ѐсны эрх ашиг, төрийн өмчийг эрсдлээс 

хамгаалах үүднээс зохих дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавьж 

ажиллахыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын даргын үүргийг түр 
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орлон гүйцэтгэх Б.Ганбат Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга 

У.Бямбасүрэн нарт тус тус даалгасан болно. 

Шаардлагатай бусад мэдээллийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Ерөнхий 

захирал Х.Бадамсүрэн болон холбогдох албан тушаалтнаас авна уу. 

 

Албан захидлын хувийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирал 

Х.Бадамсүрэн,  ЗГХЭГ-ын Дэд дарга У.Бямбасүрэнд хүргүүлсэн байна.  

Үйл явц:  

Хүсэлтийг албан бичгээр шуудангаар хүргүүлсэн бөгөөд ажлын дөрөв хоногт  
багтааж хариу ирүүлсэн.  

Дүгнэлт:  

Хүсэлтэд дурдсан гурван асуултын эхнийхэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн, 
харин үлдсэн хоѐр асуултын хариу бүрэн бус байв. Хоѐрдугаарт,  Ажлын хэсгийн 
танилцсан албан бичиг, нотлох баримтуудын хувьд, “Эрдэнэт үйдвэр” ХХК-ний 
Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэнгийн танилцуулсан албан бичиг гэсэн боловч 
албан бичиг, нотлох баримтуудын агуулгын талаар дурдаагүй байна. 
Гуравдугаарт, төлбөрийн хэмжээ буурсан тухай асуултад хариулт өгсөнгүй.  

Мөн Ажлын хэсгээс 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргасан санал 
дүгнэлтийг үндэслэн хэн, хэнд ямар үүрэг даалгавар өгсөн тухай дэлгэрэнгүй 
бичсэн байна.  

Шадар сайд захидлынхаа хувийг тодорхой албан тушаалтнуудад явуулж, 
хариултынхаа тухай мэдэгдсэн ч хүсэлтэд хариу өгөхийг хүссэн, эсвэл даалган  
шилжүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй байна.  

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах 

ТОХИОЛДОЛ 5 

Хүсэлт гаргасан: МҮОНРТ 

Хаана: Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.23 

Хүсэлтийн агуулга:  

1. Нийслэлийн өндөр зэрэглэлийн буюу А зэрэглэлийн бүсэд газар эзэмшигч, 
ашиглагчдын тухай мэдээллийг ил тод болгох боломжтой юу, хэрвээ тийм 
бол дараах газрууд хэний өмчлөл буюу эзэмшилд байдгийг тодруулж өгнө 
үү? /Зургийг хавсаргав/  

2. Хэрвээ аялал жуулчлал, үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар газар 
эзэмших, ашиглах зөвшөөрөлтэй бол тухайн зөвшөөрлийнхөө дагуу 
ашиглаж байгаа  

3.  танай алба ямар нэг байдлаар хяналт тавьдаг уу? 
4. Барилга байгууламж барих зорилгоор газар эзэмших ашиглах 

зорилгоор зөвшөөрөл аваад тухайн газартаа хоѐроос дээш жил ямар нэг 
үйл ажиллагаа явуулаагүй тохиолдолд газрыг хураан авах тухай журам 
гарсан байдаг. Энэ журам одоог хүртэл хэрэгжиж байгаа юу? 

Хариу авсан эсэх:  Үгүй  
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Үйл явц:  

Албан бичгийн биеэр тус байгууллагын Хэвлэлийн албанд хүргүүлсэн. Үүнээс 
хойш хэд, хэдэн удаа утсаар холбогдож, хүсэлтээ уламжилсан.  

Дүгнэлт: 

Эцэстээ 6 дугаар сарын 11-ний өдөр телевизийн ярилцлага хийхээр 
тохиролцов. Гэхдээ хуулийн этгээдийн мэдээллийн хүсэлтэд  албан ѐсоор хариу 
өгөх нь МИТБМАЭт хуулиар төрийн байгууллагад ногдуулсан үүрэг юм. Харин 
ХМХ-д ярилцлага өгөх нь нэг талаас сэтгүүл зүйн мэргэжлийн үйл ажиллагааны, 
нөгөө талаас тухайн байгууллагын олон нийттэй харилцах ажлын нэг хэсэг. Үүнийг 
мэдээлэлтэй байх эрхийг хангасан хуулиар зохицуулагддаггүй.   

Телевизийн ярилцлагын үеэр төрийн албан хаагчийн өгсөн хариулт тухайн 

байгууллагын байр суурийг илэрхийлж байгаа тул дор сийрүүлэв.   

- Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд газар эзэмшигч, ашиглагчийн 
нэрийг зарлах боломжтой юу? 

- Энэ нь хувь хүний нууцын тухай хуулиар хамгаалагддаг тул нийтэд 
мэдээллэхийг хориглодог.  

- Тэгвэл ямар хүмүүст хотын төв болон байршил сайтай газруудад 
газар авах боломж олдоод байдаг юм бэ, cул чөлөөтэй байгаа газрын 
кадастрын мэдээллийн санг олон нийтэд ил тод болгох боломжтой 
юу? 

- Энэ бол төрийн нууц. Жил бүр манайх газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг гаргаж, НИТХ-аар батлуулдаг. Энэ нь тухайн жилдээ иргэд аж 
ахуйн нэгжид эзэмших, ашиглах, гэрээгээр өгөх боломжтой газруудын 
хувиарлалт гэсэн үг. Үүнээс өөрөөр бүх мэдээллийг ил тод гаргах боломжгүй 
юм.  

- Тэгэхээр мэдээлэлд ойр байгаа НИТХ болон бусад албан 
тушаалтнууд ашигтай байрлалыг авч болно гэсэн үг үү?  

- Тэгж бас ойлгож болохгүй шүү дээ. 
- Зургийг нь илгээсэн газрын эзэмшигч хэн болохыг хэлж болох уу? 
- Болохгүй. Гэхдээ албан хүсэлт гаргавал байгууллагынхаа нууцын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвлөж байгаад өгөхийг хичээе.  
- Хоѐр жил буюу түүнээс дээш хугацаанд тухайн газраа зориулалтын 

дагуу ашиглаагүй бол эрхийг нь цуцлах ѐстой. Ийм маягаар хурааж 
авч болдоггүй юм уу? 

- Газар ашиглах гэрээгээр бол долоон үндсэн шаардлагыг хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр хангаагүй бол эрхийг нь цуцалдаг. Энэ бол зөвхөн нэг 
үндэслэл юм. 
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ТОХИОЛДОЛ 6 

 

Хүсэлт гаргасан: Ийгл Бродкастинг, Ийгл Ньюс ТВ 

Хаана:Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.22 

Хариу авсан эсэх: Үгүй  

Хүсэлтийн агуулга:  

Хан-Уул дүүргийн нэгдүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт тавьсан дугуйн зам МАК 

ХХК-ний барилгын хашаанд тулаад алга болдог. Ийгл Ньюс телевиз МАК ХХК-ний 

хашаа нийтийн эзэмшлийн талбайд баригдсан, эсвэл дугуйн замыг хувийн 

хэвшлийн эзэмшлийн хашаанд тулгаж барьсан эсэхийг тодруулахаар албан хүсэлт 

явуулсан.  

2019 оны дөрөвдүгээр сард Ийгл Ньюс телевизийн мэдээллийн 

хөтөлбөрөөр энэ асуудлыг хөндсөн сурвалжлага бэлтгэн нэвтрүүлсэн байна. 

Ярилцлагад орсон, Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын Алба (НЗАА)-ны 

ахлах мэргэжилтэн энэ дугуйн замыг 2016 онд 100 гаруй сая төгрөгөөр тавьсан 

тухай мэдээлээд  “Энэ газар хувийн хэвшлийнх үү, эсвэл нийтийн эзэмшил үү” 

гэсэн  сурвалжлагчийн асуултад “Сайн мэдэхгүй” гээд, “Нягталж үзээд хариу өгье” 

гэсэн юм. Сурвалжлага гарснаас хойш дээрх асуудалтай холбоотой ямар нэгэн 

шийдвэр, үйл явц өрнөөгүй тул албан бичиг явуулав. 

Үйл явц:  

Мэдээлэл хүсэх албан хүсэлтийг биеэр хүргээд, араас нь НЗАА-ны хэвлэл 

төлөөлөгчидтэй утсаар холбогдож, мэдээллийнхээ хариуг авах хүсэлтэйгээ хэд, 

хэдэн удаа илэрхийлсэн. 

Дүгнэлт:  

Нийтийн эдэлбэр газрын эзэмшил талбай руу тус барилгын хашаа хэтэрч 

баригдсан эсэх нь олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн мэдээлэл юм. Төрийн албан 

хаагч энэ тухай мэдээллийг кадастрын нэгдсэн мэдээллийн сангаас нягтлах тухай 

сар гаруйн өмнөх амлалтаа биелүүлээгүй, мөн мэдээлэл хүссэн албан бичигт 

ямар нэгэн хариу өгөөгүй тул НЗАА нь Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай хуулийг зөрчжээ.   
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Б. Төсвийн хөрөнгийн захиран зарцуулалт 

 

ТОХИОЛДОЛ 7 

 

Хүсэлт гаргасан: Ikon.mn мэдээллийн сайт  

Хаана: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ 

Хүсэлтийн агуулга:  

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын нийт худалдан авах үйл ажиллагааны тухай 

доорх хоѐр мэдээллийг хүссэн.  

1. Сүүлийн таван жилд гэрээ байгуулж, бүтээгдэхүүнийг нь худалдан авсан бүх 

компанийн нэрсийн жагсаалт 

2.  Сүүлийн таван жилд Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж, ажил үйлчилгээ 

нийлүүлсэн бүх компанийн нэрсийн жагсаалт 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.28 

Хариу авсан эсэх: 2019.6.13-нд утсаар хариу өгсөн 

Хүсэлтийн хариу: Тус байгууллагын хэвлэлийн төлөөлөгч албан бичиг хүлээн 

авсан тухайгаа утсаар мэдэгдэж, “Шилэн данс” цахим мэдээллийн сангаас харах 

боломжтой гэдгийг хэлсэн  

Үйл явц: Албан хүсэлтийг шуудангаар хүргүүлсэн ба ажлын 14 хоногт багтаж 
хариу өгсөн.  

Дүгнэлт:   

Мэдээллийн хүсэлтэд бүрэн дүүрэн мэдээлэл авч чадаагүй. “Шилэн данс” 

цахим мэдээллийн сангаас нягтлахад бүрэн мэдээлэл үгүй байв.  Шилэн дансны 

тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх тухай 

зарчмыг тусгасан боловч энэ тохиолдолд хууль зөрчигджээ.  
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    ТОХИОЛДОЛ 8 

Хүсэлт гаргасан: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв 

Хаана:  

 Эрчим хүчний яам 

 Эрчим хүчний бодлого зохицуулалтын газар 

 УБЦТС ТӨХК 

Хүсэлтийн агуулга: Айл өрх, үйлдвэр аж ахуй нэгж, албан байгууллагын 

цахилгааны төлбөрийн сар бүрийн нэхэмжлэлд сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих 

төлбөр, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж, МҮОНРТ-ийн хураамжийг багтаасан 

байдаг. Дээрх төлбөр, хураамж тус бүрийн 2017-2018 оны нийт мөнгөн дүнгийн 

талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 5 дугаар сарын 31-ний өдөр хүсэж, Монгол 

Шуудангаар хүргүүлсэн.  

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.31 

Хариу авсан эсэх: 

1. Эрчим хүчний бодлого зохицуулалтын газар нь 2019.6.19-нд албан бичгээр 
хариу өгсөн  

2. УБЦТС ТӨХК нь  2019.6.14-нд албан бичгээр хариу өгсөн   

3. Эрчим хүчний яамнаас хариу ирээгүй болно  

Хүсэлтийн хариу:  

1. Эрчим хүчний зохицуулах хороо 

 Хэд, хэдэн компанид нарны цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүд 56,4 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэр шаардлагатай байсан бөгөөд үүнийг 

сэргээгдэх эрчим хүчний тарифын орлогоор нөхөн олгосон. Цахилгаан эрчим 

хүчний төлбөрийн нэхэмжлэлтэй хамт хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж, 

телевизийн хураамж нэхэмжилж буй тухайд, цахилгаан түгээх, хангах компаниуд 

“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ, МҮОНРТ -тэй Хамтран ажиллах гэрээний 

үндсэн дээр хураамжуудыг цуглуулдаг бөгөөд Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь 

гэрээнд оролцдоггүй.    

2. УБЦТС ТӨХК нь сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг ямар хууль, 

тогтоомжийг үндэслэн тооцдог болох талаар дурдсан байна.   

 Мөн Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн Ажлын 

албатай “Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж хураан төвлөрүүлэх” гэрээ, 

Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизтэй “Хамтран ажилах” гэрээг тус 

тус байгуулан ажилладаг. Энэ байгууллагуудаас холбогдох мэдээллийг авах нь 

зүйтэй.  

Үйл явц:  Мэдээлэл хүсэхдээ мэдээлэл авах хугацааг ажлын долоо хоногт 

багтаахаар буюу 6 дугаар сарын 10-ны өдөр хэмээн тодотгон оруулсан. Ажлын 14 
хоногт хариу ирүүлсэн.   
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 Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос холбогдох албан тушаалтан 

байхгүй учраас хугацаа хойшилсон тухай утсаар хэлсэн бол УБЦТС ТӨХК ямар 

нэгэн тайлбар, шалтгаан илэрхийлээгүй болно.  

 Эрчим хүчний яам руу албан бичиг хүлээн авсан эсэх, хариуцсан албан 

тушаалтанд шилжүүлсэн эсэхийг тодруулах зорилгоор байгууллагын албан ѐсны 

фэйсбүүк хуудсанд хандахад ямар нэгэн хариу өгөөгүй. 

Дүгнэлт:  

 УБЦТС ТӨХК нь иргэдээс төлбөр, хураамж төвлөрүүлж буй. Хог 

хаягдлын болон МҮОНРТ-ийн үйлчилгээний хураамж тухайн байгууллагын 

үйлчилгээтэй хамааралгүй боловч Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд 

захирагчийн ажлын алба, МҮОНРТ-тэй байгуулсан гэрээ нь нээлттэй мэдээлэлд 

багтана. Учир нь энэ нь иргэдийн төлсөн төлбөр, үйлчилгээний хураамжийн тухай 

асуудал юм. 

 Мөн энэ тохиолдолд тухай мэдээлэл нь байгууллагын эзэмшилд байхгүй 

бол хуульд зааснаар хоѐр  хоногийн дотор холбогдох байгууллагад шилжүүлэх 

тухай хуулийн заалт хэрэгжсэнгүй.  

ТОХИОЛДОЛ 9 

 

Хүсэлт гаргасан: Ийгл Бродкастинг ХХК, Ийгл Ньюс ТВ 

Хаана: Нийслэлийн төрийн сан  

Хүсэлтийн агуулга:  

Нийслэлийн төрийн санд төвлөрсөн Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн 

жолоочийн төлсөн торгуулийн мөнгөний хэмжээ, зарцуулалтын талаарх мэдээлэл  

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.22 

Хариу авсан эсэх: 2019.6.14-нд албан бичгээр хариу авсан 

Хүсэлтийн хариу:   

Нийслэлийн 2019 оны төсөвт хүү торгуулийн орлогоор жилд 26.1 тэр бум 

төгрөгийн орлого ба үүнээс замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын 

торгуулийн төлбөрт 17.0 тэрбум төгрөг төлөвлөхөөр батлагдсан. Үүний 40 хувьтай 

тэнцэх хөрөнгийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулна. Батлагдсан 

зардлыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Зөвлөл захиран 

зарцуулна...” гэж мэдэгдсэн.   

Үйл явц: Судалгааны явцад 3-5 удаа тухайн байгууллага руу утастаж, мөн 1-2 

удаа биеэр очиж мэдээлэл авах хүсэлтээ илэрхийлсэн юм. Энэ үед тус 
байгууллагын дарга хувийн хүндэтгэх шалтгааны улмаас байсангүй.  

Дүгнэлт:  

Cудалгааны хүрээнд тухай байгууллага нь өөрийн эзэмшилд буй 

мэдээллийн дагуу асуултанд бүрэн хариулт өгсөн гэж үзэж байна. 

Хуулийн дагуу өөрийн эзэмшилд байхгүй мэдээллийг холбогдох хуулийн этгээдэд 

хоѐр хоногийн дотор шилжүүлэхийг заасан ч энэ зүйл заалт хэрэгжихгүй байна. 
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Учир нь өөрийн эзэмшилд байхүй мэдээллийг Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын  Ажлын албанаас авахыг  санал болгосон бөгөөд энэ 

тохиолдолд хүсэлтийг албан ѐсоор шилжүүлээгүй. 

  

ТОХИОЛДОЛ 10 

Хүсэлт гаргасан: МҮОНРТ 

Хаана: Нийгэм хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 

Хүсэлтийн агуулга: Нийгмийн даатгалын сангийн асуудал 

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн тодорхой хувийг 2019 оны  4 дүгээр  

сард  дампуурлаа зарласан Капитал банкинд байршуулсан байсан. “Нийгмийн 

даатгалын сан”-ийн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд,  банкинд 

байршуулах шаардлага, журмын тухай тодруулахаар доорх мэдээллийг хүсэв. 

Үүнд:  

- Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг хэрхэн захиран зарцуулдаг, банк 

санхүүгийн байгууллагад байршуулах хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн шийддэг.  

-  Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн нэр, холбогдох албан 

тушаалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл  

- 2018 оны нийгмийн даатгалын хөрөнгийн хэдэн хувь нь улсын төсөвт, хэдэн 

хувь нь банкинд, хэдэн хувь нь хөрөнгө оруулалтын сангуудад 

хуваарилагдсан бэ, энэ тухай мэдээллийг олон нийтэд зарласан уу? 

- Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг арилжааны банкинд байршуулахдаа 

ямар болзол, журам, нөхцөлтэйгөөр байршуулдаг вэ? 

- Арилжааны банкин дахь нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн хүү болон 

хүүгийн үлдэгдлийг зарцуулалтын 2018 оны тайланг ирүүлнэ үү. 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.23 

Хариу авсан эсэх: 2019.6.3-нд утсаар хариу өгсөн 

Үйл явц:  

Мэдээлэл хүсэх тухай албан бичгийг биеэр хүргүүлсэн. Бичиг хэргийн 

ажилтан нь  хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэнд 

шилжүүлсэн гэдгээ утсаар мэдэгдсэн. Мөн хүсэлт гаргаж, албан бичиг өгсөнөөс 

хойш 8 хоногийн дараа хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албаны 

мэргэжилтэн нь ямар зорилгоор тус мэдээллийг ашиглах гэж буйг тодруулсан. Энэ 

үед нэвтрүүлэг хийх зорилготой танилцуулсан бөгөөд УИХ-ын байнгын хорооны 

хуралдаанд энэ мэдээллийг өгдөг гэж хэлээд тодруулахыг хичээх болно гэв.  

Хүсэлт илгээснээс хойш 14 хоногийн дараа буюу 6 дугаар  сарын 11-ний өдөр 

биеэр хариу авахыг хүссэн боловч ярилцлага өгөх албаны хүн хуралд явсан тул 

дахин ирэхийг санал болгосон. Мөн утсаар мэдээлэл авахыг оролдсон боловч 

холбогдож чадаагүй.  

Хүсэлтийн хариу: “…Гол төлөв УИХ-ын Байнгын хорооны хуралдаанд энэ 

мэдээллийг гаргаж өгдөг гэж хэлээд тодруулахыг хичээх болно” гэж хэлсэн 



68 

Дүгнэлт: Мэдээлэл хүсэгч нь бүрэн дүүрэн мэдээлэл авч чадаагүй. Нийгмийн 

даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн нэр, холбогдох албан тушаалын 

талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл  нь нээлттэй мэдээлэлд багтах бөгөөд Нийгмийн 

даатгалын ерөнхий газрын цахим хуудасны хууль, эрх зүй цэсний УИХ-ын тогтоол 

хэсэгт Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн батлах 

тухай 2006 оны тогтоол бий. 

 Энэ тогтоолоор зөвлөлийн гишүүд нь ямар байгууллагаас ямар албан тушаалтан 

байхыг тодорхой тусгасан байна.  

Мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн зорилт нь 

“төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл 

хайх, хүлээн авах эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино” 

гэсэн боловч хуулийн этгээдийн мэдээлэл хүлээн авах эрхийг бүрэн хангаж 

чадахгүй байна.  

 

В.Төрийн үйлчилгээ 

ТОХИОЛДОЛ 11 

Хаана: Боловсролын үнэлгээний төв 

Хүсэлт гаргасан: Ikon.mn мэдээллийн сайт 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.28 

Хариу авсан огноо: 2019.6.3-нд утсаар хариу өгсөн.  

Хүсэлтийн агуулга: “Кембриджийн болон лаборатори сургуулиуд энгийн төрийн 

өмчит сургуулиудаас ялгаатай байдал болон сурлагын амжилтын үзүүлэлт”-ийн 

талаар дараах мэдээллийг хүссэн.  

1. Кембриджийн хөтөлбөртэй улсын гурван сургууль байгуулагдсанаас 

хойш хэчнээн сурагч төгссөн  

2.  Тэдгээр төгсөгчдийн сурлагын амжилтыг илтгэх үзүүлэлтүүд 

буюу Кембриджийн шалгалт болон ЭЕШ-д авсан онооны дэлгэрэнгүй 

жагсаалт 

3. Лаборатори 40 сургуулийн одоогийн байдлаар хэрэгжүүлж буй 

хөтөлбөр энгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрөөс ямар 

ялгаатай байгаа талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

4.  Лаборатори сургуулиуд энгийн сургуулиудаас давуу байж чадаж 

байгааг илтгэх тоо, баримт, үзүүлэлтүүд 

 

Үйл явц:  

5. Мэдээлэл хүссэн албан бичгийг биеэр хүргэсэн.  Боловсролын 
Үнэлгээний Төвөөс ажлын тав хоногийн дотор утсаар холбогдож хариу 
өгөхдөө дээрх мэдээлэл байхгүй тул холбогдох сургуулиудаас 
тодруулахыг санал болгосон.  

Дүгнэлт: 
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Нийт 40 гаруй Ерөнхий Боловсролын Сургууль тус бүрт хандаж, мэдээлэл 
авах шаардлага гарч байна. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуульд зааснаар тус Төв хүсэлтийг холбогдох ЕБС руу шилжүүлж, үүнийгээ 
мэдэгдэх ѐстой байсан.  

Үйл явц: Албан бичгийг биеэр хүргэсэн.  Ажлын тав хоногийн дотор утсаар 
холбогдож хариу өгсөн.   

Г. Хүний эрх  

ТОХИОЛДОЛ 12 

Хүсэлт гаргасан: Ikon.mn мэдээллийн сайт 

Хаана; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 

Хүсэлтийн агуулга:  

Үндэсний Их баяр наадам болох гэж байгаатай холбогдуулан унаач 
хүүхдүүдийн статистик мэдээллээр инфографик мэдээ бэлтгэхээр төлөвлөөд 
байна. 

Тиймээс Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт буй унаач хүүхдүүдтэй 
холбоотой дараах дата мэдээллийг гаргаж өгөхийг хүсч байгаа юм. Үүнд: 

1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт бүртгэлтэй унаач хүүхдийн тоо, 
Улаанбаатар, аймаг, сумаар буюу газар зүйн байрлалын мэдээлэл, 

2. Унаач хүүхдүүдийн насны судалгаа, 

3. Сүүлийн 10 жил дэх унаач хүүхдүүдийн бэртэж гэмтэж, эндсэн тоо, 

4. Нийт бүртгэлтэй унаач хүүхдүүдийн даатгалд хамрагдсан байдал, 

5. Осолдож гэмтсэн, эндсэн хүүхдүүд хохирлоо барагдуулж чадсан эсэх судалгаа, 

6. Унаач хүүхдүүдийн хөдөлмөрийн хөлсний судалгаа, 

Хүсэлт гаргасан огноо: 2019.5.28 

Хариу авсан эсэх: Хариулт өгөөгүй. 

Үйл явц: Мэдээлэл хүсэгчийн зүгээс хэвлэлийн ажилтантай холбогдож хүсэлтээ 

дахин уламжилсан. Энэ үед холбогдох мэргэжилтэн байхгүй, эргэж холбогдоно гэж 

хэлж байсан. Үүнээс хойш мэдээлэл өгөх үйл явц өрнөөгүй.  

Дүгнэлт:   

 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хууль зөрчжээ.  
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ДҮГНЭЛТ 
 
Нийт мэдээлэл хүссэн 16 хүсэлт, 12 тохиолдлоос хариу өгсөн байдлаас 

дүгнэхэд дараах нийтлэг асуудал гарч байна. Үүнд: 
 
1. Хариуг шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариу өгсөн 

тохиолдол байхгүй.  Нийт 10 байгууллага хуулийн хугацаанд буюу ажлын 14 
хоногт хариу ирүүллээ. Үүнээс  2 байгууллага ажлын долоо хоногт, 8 
байгууллага   ажлын 14 хоногт хариу ирүүлэв.  МИТБМАЭт хуулийн 14.8-д 
заасан хугацааг долоо хоногоор сунгасан тохиолдолд  албан ѐсоор нэг ч 
байгууллага мэдэгдээгүй болно.   
 

2. МИТБМАЭт  хуулийн 12.1.3 дугаар зүйлд дурдсан мэдээлэл авах 
шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх эрхийг зөрчсөн тохиолдол нэг 
байлаа.  
 

3. Нийт 3 хүсэлтэнд  “албан бичиг” гэж  мэдээлэл авах хэлбэрийг тодотгож 
оруулсан бөгөөд үүнээс хоѐр нь албан бичгээр хариу ирүүлсэн. Үлдсэн нэг 
тохиодолд хариу ирээгүй.  
 

4. Тус хуулийн 13.1.3 дугаар зүйлд мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд 
байгаа эсэх, байхгүй тохиолдолд тухайн хүсэлтийг холбогдох байгууллагад 
нь 2 хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэх 
тухай заалт хэрэгжихгүй байна. Хариу ирүүлсэн таван байгуулага холбогдох 
бусад байгууллагаас мэдээлэл авахыг санал болгосон боловч хүсэлтийг 
албан ѐсоор шилжүүлээгүй. 
 

5. Төрийн болон албаны нууцад хамаарахгүй мэдээллийг нууц хэмээн өгөхгүй 
байх тохиолдол нэг байсан бөгөөд МИТБМАЭт хуулийг зөрчиж байна.  
 

6. Хариу ирүүлсэн 11 байгууллагын дийлэнх нь бүрэн бус мэдэээлэл өгсөн.  
 

7. Ихэнх тохиолдолд тухайн байгуллагаас хэзээ мэдээлэл өгөх, хаана албан 
бичиг цохогдсон тухай үйл явц тодорхойгүй байна.  
 

8. Хүсэлтээ утсаар, биеэр уулзаж дахин уламжлах тохиолдлууд нэлээдгүй 
байсан бөгөөд үүний эцэст хариу ирүүлсэн.  
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ЗӨВЛӨМЖ 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль ба Төрийн 

болон албаны нууцын тухай хуульд НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагаас 

тогтоосон “мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-ыг 

хуульчлах.  

 

 Ингэхдээ, 1/ тухайн мэдээлэл нь хуульд заасан хууль ѐсны ашиг 

сонирхолтой холбоотой байх, 2/ тухайн мэдээллийг ил болгох, задруулах нь 

хуулиар хамгаалсан ашиг сонирхолд ноцтой хохирол учрахыг хохирлын 

үнэлгээгээр заавал тогтоосон байх, 3/ тэрхүү учрах ноцтой хохирол нь олон 

нийтийн мэдээлэлтэй байх ашиг сонирхолоос илүү чухал байх гурван 

нөхцөл нэгэн зэрэг хангасан тохиолдолд мэдээллийг нийтэд мэдээлэхгүй 

байх, төрийн болон албаны нууцад хамааруулах талаар тусгах. 

 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг тогтмол хянаж, хөндлөнгийн хяналт тавих механизм буюу бие 

даасан байгууллага, нэгжийг тус хуульд тусгах. 

 

 Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5, 51 дүгээр зүйлийн 

51.3, 52 дугаар зүйлийн 52.1-т заасны дагуу Улсын Их Хурал, Засгийн 

газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний бүтцийн нэгжээс Мэдээллийн ил тод 

байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн эерэг, сөрөг 

үр дагаврын талаарх хяналт шинжилгээний дүнг хууль санаачлагчид 

тогтмол мэдээлж байх, тус хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээг 

жил тутамд хийж, тэрхүү хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг Улсын Их 

Хурал, Засгийн газар жилд нэг удаа тогтмол хэлэлцэж хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хууль тогтоомжид зохих нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах, хууль тогтоомжийг хооронд нь уялдуулах, хууль тогтоомжийг 

системчлэн кодификаци хийх, шинээр хууль тогтоомжийн төсөл 

боловсруулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 

 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23, 24 

дүгээр зүйлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор мэдээлэл хүссэн хүсэлтийг 

тусгайлан бүртгэж, хянадаг тогтолцоо бий болгох. Энэ хүрээнд төрийн 

байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд тус хуулийн 23 

/Тэмдэглэл хөтлөх/, 24 /Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт/ дүгээр зүйлээр 

тусгайлан сургалт явуулах, хууль хэрэглээний эрэмбийг таниулах.  

 

 Зөвхөн хууль гаргаж мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах 

зохицуулалтыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд тусгаж, тус 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт тусгасан “Монгол Улсын төрийн 

нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт”-ыг Засгийн газар батлах 

зохицуулалтыг хүчингүй болгох.  

 

 Мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, ил болгохтой 

холбоотойгоор төрийн байгууллагад байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 
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заавал олон нийтийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

төлөөллийг тэнцвэртэйгээр оруулах талаар хууль буюу “Монгол Улсын 

төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-д тусгах.  

 

 Мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, ил болгохтой 

холбоотойгоор төрийн байгууллагын ажлын хэсэг тухайн мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, түүнд тагнуулын байгууллага санал өгөхөд 

НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагаас тогтоосон “мэдээлэлтэй байх эрхийг 

хязгаарлахад баримтлах шалгуур”-ыг заавал баримтлах талаар хууль буюу 

“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-д 

тусгах.  

 

 Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 19.11 дүгээр зүйлд заасан 

“Төрийн нууцыг хууль бусаар олж авах” гэмт хэргийн зохицуулалтыг иргэн, 

сэтгүүлч бус зөвхөн төрийн нууцыг итгэмжлэгдэн хариуцсан буюу албан 

тушаал, албан үүргийн хувьд мэдсэн этгээдэд хамаарах байдлаар өөрчлөн 

найруулах, эсхүл хүчингүй болгох.  

 

 Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын мөрдөгдөж буй нууцын 

журам болон нууцын жагсаалтыг олон нийтэд ил тод болгох. 

 

 Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын албан тушаалтнуудын 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төрийн 

болон албаны нууцын хууль тогтоомжийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг 

сайжруулах. 
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Хавсралт 1:  Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн Сайд 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 

  

 

Хавсралт 2: Эрдэнэс Оюу толгой ХХК 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 
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Хавсралт 3: Эрдэнэс Монгол ХХК 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 

  

 

Хавсралт 4: Монгол Улсын Сангийн яам 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 
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Хавсралт 5: Засгийг газрын хэрэг эрхлэх газар 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 
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Хавсралт 6:  Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар  

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу ирсэн эсэх  

 

Албан бичигт ямар ч хэлбэрээр хариу ирээгүй.   
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Хавсралт 7: Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын хэлтэс 

 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу ирсэн эсэх  

 

ТВ-ийн ярилцлага авсан бөгөөд үүнийг хариу 

ирүүлсэнд тооцоогүй болно.  
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Хавсралт 8: Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын хэлтэс 

 

Хүргүүлсэн албан бичиг  Хариу ирсэн эсэх  

 

   Албан бичигт хариу ирээгүй.  

 

Хавсралт 9: Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу ирсэн эсэх  

 

Амаар буюу утсаар хариу ирүүлсэн 
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Хавсралт 10: Эрчим хүчний зохицуулах хороо 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 
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Хавсралт 11: УБЦТС ТӨХК 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 
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Хавсралт 12: Эрчим хүчний яам 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу ирсэн эсэх  

 

Албан бичигт хариу ирээгүй. 
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Хавсралт 13:  Нийслэлийн Төрийн сангийн Хэлтэс 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу албан бичиг 
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Хавсралт 14: Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам 

 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу өгсөн эсэх  

 

Амаар буюу утсаар хариу өгсөн. Энэ үед бүрэн 

дүүрэн, хангалттай мэдээлэл өгсөнгүй. 

Асуултуудын тодруулж, мэдээлэл өгөхийг 

хичээнэ гэж тус байгууллагаас холбогдсон 

мэргэжилтэн хэлсэн боловч үүнээс хойш 

мэдээлэл өгөх ямар нэгэн үйл явц өрнөсөнгүй. 
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Хавсралт 15: Боловсролын үнэлгээний төв 

 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу ирсэн эсэх 

 

Амаар буюу утсаар хариу ирсэн.  
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Хавсралт 16: Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт 

 

 

Хүргүүлсэн албан бичиг Хариу ирсэн эсэх 

 

Албан бичигт ямар нэгэн хариу ирээгүй.  

Мэдээлэл хүсэгчийн зүгээс хэвлэлийн 

ажилтантай холбогдож хүсэлтээ дахин 

уламжилсан. Энэ үед холбогдох мэргэжилтэн 

байхгүй, эргэж холбогдоно гэж хэлж байсан. 

Үүнээс хойш мэдээлэл өгөх ямар нэгэн үйл явц 

өрнөөгүй.  
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