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“FOIAnet”-ийн судалгааны арга зүйг ашиглан 
Мэдээлэл авах эрхийн хэрэгжилтийг хэмжих нь 

 

Оршил  

 

 Монгол Улс Үндсэн хуулиараа ард иргэдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх 

эрх чөлөө, мэдээлэл олж авах эрх, хэвлэн нийтлэх эрхийг баталгаажуулсан байдаг. 2011 

онд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл олж авах эрхийн тухай хуулийг ИНБ-ын 

тасралтгүй нөлөөллийн үйл ажиллагааны үр дүнд баталсан бөгөөд дэлхийн улс орнууд 

дахь мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулиудтай харьцуулан үнэлэхэд 123-аас 72-

рт жагсаж байна. (https://www.rti-rating.org/country-data/).  

 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл олж авах эрхийн тухай хууль нь ил тод 

байдал, сайн засаглалыг баталгаажуулахын тулд төрийн байгууллагуудыг үйл ажиллагаа, 

хүний нөөц, төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллээ олон нийтэд 

мэдээлэхийг үүрэг болгодог. Иргэн, хуулийн этгээд мэдээлэл авахаар хүсэлт гаргах 

эрхтэй. Түүнчлэн тус хуульд иргэд, олон нийт төрийн байгууллагуудаас мэдээлэл хүсэх, 

мэдээллийг хүлээн авах процедурыг тодорхой заасан нь төрийн байгууллагуудын 

мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үндэс болсон билээ. Төрийн байгууллагууд 

иргэдийн хүсэлтийн дагуу ажлын 7 хоногийн дотор хариу өгөх үүрэгтэй бөгөөд хэрэв 

шаардлагатай гэж үзвэл хугацааг нэг удаа 7 хоногоор сунгаж болно. Хэрэв тухайн 

мэдээлэл цахим хуудас болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд нээлттэй бол, иргэд, хуулийн 

этгээд шууд танилцах боломжтой. https://www.legalinfo.mn/law/details/374  

 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл олж авах эрхийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтэд тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийн нэг нь Засгийн газрын зүгээс тухайн 

хуулийг өргөн хүрээнд сурталчилдаггүй, үүнээс үүдэн хуулийн хүрээнд олон нийтийн 

эрэлт, хэрэгцээг хангах байдал төрийн байгууллагуудад харилцан адилгүй байна. (Монгол 

Улс дахь хэвлэл мэдээллийн хөгжлийн үнэлгээ, 2016, Юнеско)  

 

 Монгол Улсын мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн ил тод байх зарчимд 

тогтоосон хязгаарлалт нь олон улсын стандарттай харьцуулахад хэт өргөн хүрээг хамарч 

байна.(http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Mongolia-Round-3-Monitoring-Report-

ENG.pdf) Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл олж авах эрхийн тухай хуулийг баталсны 

дараа Төрийн нууцын тухай, Байгууллагын нууцын тухай болон Хувь хүний нууцын тухай 

зэрэг хуулиудад өөрчлөлт оруулаагүй байдаг. Мөн бусад олон хуульд ч нууцын тухай 

заалт, хязгаарлалтууд байдаг.   

 

 2014 онд Монгол Улсын Засгийн газар Шилэн дансны хуулийг баталсан. Тус 

хуулиар төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, төсөв 

санхүүгийн улирдлагын ил тод байдлыг хангах зорилготой юм. Мэдээллийн ил тод байдал 

ба мэдээлэл олж авах эрхийн тухай, Төсвийн тухай хуулиар ч Засгийн газрын 

агентлагуудад төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, тайлагнах 

үүргийг заасан байдаг.  

 

https://www.rti-rating.org/country-data/
https://www.legalinfo.mn/law/details/374
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Mongolia-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Mongolia-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf
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 Авлигын эсрэг хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль зэрэг мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл олж 

авах эрхийг баталгаажуулсан бусад хуулиуд ч бий.   

 

Судалгаа хэрэгжүүлсэн байдал  

 

 Энэхүү судалгааны мэдээллийг цуглуулахад дөрвөн ТББ хамтарч ажилласан 

бөгөөд үүний гурав нь орон нутгийн ТББ юм. 

 

- “Глоб Интернэшнл төв” ТББ - Улаанбаатар хот  
- “Сайн засаглалыг дэмжигч иргэдийн оролцоо” ТББ – Хөвсгөл аймаг  
- “Даацтай хөгжлийн ирээдүй” ТББ - Архангай аймаг  
- “Орхон 21-р зуун” ТББ - Дархан-Уул аймаг  

 

 Судалгаанд төрөл бүрийн чиг үүрэг бүхий төрийн найман байгууллагыг 

хамруулсан. (Судалгааны арга зүйд төрийн 5-10 байгууллагыг хамруулахыг зөвлөсөн):  

  

- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУХҮЯ) 
- Улсын прокурорын ерөнхий газар (УПЕГ) 
- Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ) 
- Үндэсний аудитын газар (ҮАГ) 
- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (МХЕГ) 
- Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар (Дархан-Уул, ЗДТГ) 
- Архангай аймгийн Боловсрол, соѐл, урлагийн газар (Архангай, БСУГ)  
- Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар (Хөвсгөл, ОНӨГ) 

 

 Мэдээлэл цуглуулах ажил 2 дугаар сарын 12-ноос 3 дугаар сарын 1-ний өдөр 

хүртэл үргэлжилсэн. Энэ нь Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуульд заасан мэдээлэл авах хүсэлтэд хариу өгөх ѐстой хугацаа юм. (7+5=12 ажлын өдөр) 

 

 Мэдээлэл цуглуулах ажлыг дараах байдлаар хийсэн: Төрийн байгууллагуудын 

цахим хуудас, мэдээллийн самбарыг ажиглах, мэдээллийн ажилтан эсвэл хавсран 

гүйцэтгэж буй албан хаагчтай ярилцлага (биечлэн уулзах, утсаар холбогдох, бичгээр 

хүсэлт илгээх) хийн мэдээлэл цуглуулсан. Мэдээлэл авах хүсэлтийг албан бичгээр болон 

имэйл хаягаар аж ахуйн нэгж, иргэний зүгээс илгээсэн. (Судалгааны мэдээллийг 

дэлгэцний скрийншот, гэрэл зураг, тэмдэглэлээр баталгаажуулсан)  

 

№  
Төрийн 

байгууллага 

Цахим 

хуудас 

Мэдээллийн 

самбар 
Ярилцлага 

Мэдээлэл авах 

хүсэлт (нийт 16) 

1  УУХҮЯ  + - Утсаар ТББ , Иргэн  

2  УПЕГ  + + -    ТББ , Иргэн @  
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3  НДЕГ + + Биечлэн    ТББ , Иргэн @  

4  ҮАГ + + Бичгээр   ТББ , Иргэн @  

5  МХЕГ  + + Бичгээр ТББ , Иргэн @  

6  ДА, ЗДТГ + + Биечлэн ТББ , Иргэн   

7  АР, БСУГ - + Биечлэн ТББ , Иргэн   

8  ХӨ, ОНӨГ + + Биечлэн ТББ , Иргэн   

 

 

  

Судалгааны үр дүн  

 

39.8  
 

 

 

0-33    34-66     67-100  

 

 Агуулга Үнэлгээ 

Хэсэг 1  Ил тод тайлагнал   35.4 /шар/ 

Хэсэг 2  Институцийн/байгууллагын хэрэгжилт     25.9 

/улаан/ 

Хэсэг 3  Хүсэлтийг боловсруулах   58.2 /шар/ 

 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн хуулийн хэрэгжилтийг 

хариуцдаг бие даасан тусгай байгууллага Монгол Улсад байхгүй. Төрийн байгууллагын 

мэдээллийн бие даасан ажилтан байхгүйн зэрэгцээ хавсарч гүйцэтгэж буй ажилтнууд 

хуулийн талаарх мэдлэг ойлголт дутмаг, энэ чиглэлээрх албан ѐсны сургалтад 

Шар 
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хамраагдаагүй. Байгууллагын нууцын талаарх тодорхой зааваргүй боловч нууцын хэвшсэн 

соѐл хүчтэй, бөх голтой хэвээр байна.  

 

  

Хэсэг бүрээрх дүн шинжилгээ  

 

Хэсэг 1: Ил тод тайлагнал (төрийн 8 байгууллага)  

 

Эх сурвалж: цахим хуудас, мэдээллийн самбар  

 

Тухайн байгууллагын талаарх мэдээлэл (8 төрлийн мэдээлэл) 

 

Мэдээллийн төрөл  УУХҮЯ УПЕГ НДЕГ ҮАГ МХЕГ 
ЗДТГ, 

ДА 

БСУГ, 

АР 

ОНӨГ, 

ХӨ 

Байгууллагын чиг 

үүрэг, бүрэн эрх   
100 100 100 75 75 100 25 75 

Бүтэц, зохион 

байгуулалтын  
100 0 100 25 75 50 0 100 

Үйл ажиллагааны  50 25 0 25 75 100 50 25 

Дагаж мөрдөх хууль 

тогтоомжууд  
75 75 75 75 75 50 50 50 

Үзүүлэх 

үйлчилгээний   
25 0 100 50 50 0 0 0 

Төсөв санхүү  100 100 50 75 100 25 50 100 

Худалдан авах 

ажиллагаа, гэрээ  
25 25 50 50 50 50 0 50 

Иргэдийн оролцоо  25 25 0 25 0 0 0 0 

 

Мэдээлэл авах эрхийн талаарх мэдээлэл (4 төрлийн мэдээлэл) 

 

Мэдээллийн төрөл  УУХҮЯ УПЕГ НДЕГ ҮАГ МХЕГ 
ЗДТГ, 

ДА 

БСУГ, 

АР 

ОНӨГ, 

ХӨ 

МАЭ-ийн талаарх 

мэдээлэл  
25 0 0 25 0 0 0 0 

МАЭ-ийн хүрээнд 

хэрхэн хүсэлт гаргах 

талаарх мэдээлэл  

25 0 25 25 25 25 25 25 

Мэдээлэл авахад 

шаардагдах үнэ хөлс, 

хураамж  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Иргэдийн хүссэн 

мэдээлэл, түүний 

бүртгэлийг хийсэн 

байдал  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Дундаж оноо  УУХҮЯ УПЕГ НДЕГ ҮАГ МХЕГ 
ЗДТГ, 

ДА 

БСУГ, 

АР 

ОНӨГ, 

ХӨ 
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Нийт  45.8 29.2 41.6 37.5 43.7 33.3 16.7 35.4 

 

 

- Байгууллагын чиг үүрэг, бүрэн эрх; бүтэц, зохион байгуулалт; хууль тогтоомжууд; 

төсөв санхүүгийн талаарх мэдээллийг харьцангуй нээлттэй тайлагнадаг,  
- Төрийн худалдан авах ажиллагаа, гэрээ, түүний хуулбарыг ил болгосон байдал 

доогуур,   
- Төрийн байгууллагын үзүүлэх үйлчилгээний тухай мэдээлэл хэсэгчилснээс 

байхгүй.  
- Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн мэдээлэл маш 

бага эсвэл огт байхгүй.  
 

Хэсэг 2: Институцийн/байгууллагын хэрэгжилт (төрийн 8 байгууллага)  

 

Эх сурвалж: Одоо мөрдөж буй хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилт, мэдээллийн 

ажилтан эсвэл хүсэлтэд хариу өгөхөөр томилогдсон ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага 

 

Хэрэгжилтийн ерөнхий хүрээ  
 

Асуулт  
Тийм/Үгүй/Хэсэгч

илсэн 
Оноо 

Засгийн газар бие даасан байгууллага/агентлаг 

томилсон эсэх 
Үгүй 0 

Засгийн газрын зүгээс мэдээлэл авах эрхийн 

хяналтыг хангах бие даасан байгууллага томилсон 

эсэх? Мэдээллийн комиссар гэх зэрэг  

Хэсэгчилсэн 50 

 

Төрийн байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй байдал  

 

Мэдээллийн төрөл  УУХҮЯ УПЕГ НДЕГ ҮАГ МХЕГ 
ЗДТГ, 

ДА 

БСУГ, 

АР 

ОНӨГ, 

ХӨ 

МАЭ-ийн 

хэрэгжилтийг хангах 

тусгай мэдээллийн 

ажилтан томилсон 

эсэх  

50 0 50 50 50 0 50 0 

MАЭ-ийн хуулийн 

хүрээнд ажлын 

төлөвлөгөө гаргасан 

эсэх  

0 0 50 50 0 0 0 100 

Мэдээлэл хүсэхэд 

хүсэлтийг хүлээж 

авах, хариу өгөх 

удирдамж 

боловсруулсан эсэх  

50 0 50 50 50 0 0 0 

Мэдээллийн 

ажилтантай холбоо 

барихад шаардагдах 

0 0 100 50 50 100 0 50 
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мэдээллийг ил 

болгосон эсэх (И-

мэйлээр болон 

цаасаар мэдээлэл 

хүсэхэд шаардагдах 

мэдээлэл байгаа 

эсэх) 

МАЭ-ийн талаарх 

сургалтад 

мэдээллийн 

ажилтныг 

хамруулсан эсэх?  

0 0 50 0 0 0 0 0 

 

 

- Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар (Хяналт, үнэлгээ, дотоод аудитын газар), 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тайлангуудад Мэдээлэл олж авах эрхийн талаарх 

статистик мэдээллийг багтаагаагүй.  
- ХЭҮК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланд МАЭ-ийн зөрчил ердөө хоѐр байна 

гэж тайлагнасан.  
- Мэдээлэл өгөх үүрэг бүхий ажилтнууд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай хуулийн мэдлэг ойлголт дутмаг, МАЭ-ийн талаарх сургалтад 

хамрагдаагүй, нэгэн зэрэг хэд хэдэн ажил хавсран хийдэг.  
 
 

Хэсэг 3: Хүсэлтийг боловсруулах (Нийт 16 хүсэлт, төрийн байгууллага бүрд 2 хүсэлт)  

 

1. Хүсэлт гаргахад ихэнх байгууллага хүлээн авсан тухай баримт өгөөгүй, зөвхөн 

имэйлээр илгээсэн зарим хүсэлтийг хүлээн авсан тухай мэдэгдсэн. Зургаан 

хүсэлтэд МАЭ-ийн хуулийн зөрчил илэрсэн. Өөрөөр хэлбэл, ямар зорилгоор, 

яагаад тухайн мэдээллийг авахыг хүссэнийг тодруулж асууж, шалгаасан. Нэг 

байгууллага биечлэн уулзаж, хүссэн мэдээллээ авахыг шаардсан.   

2. Илгээсэн хүсэлтүүдэд цаг тухайд нь хариу мэдэгдсэн. Төрийн байгууллагууд  

https://www.able.mn/ платформыг ашиглах болсон нь хурдан шуурхай хариу өгөх 

боломж бүрдүүлсэн байх магадлалтай.  

3. Мэдээлэлд хариу өгсөн байдал муу байсан бөгөөд нийт 16 хүсэлт илгээснээс ердөө 

5-д нь бүрэн дүүрэн хариулт өгсөн.  

4. Хариуг ихэвчлэн бичгээр өгсөн, хоѐр хүсэлтэд утсаар хариу өгсөн.  

5. Аль ч төрийн байгууллага мэдээлэл өгөхдөө хураамж аваагүй.  

 

Зөвлөмж  

 

Хэсэг 1 

 

- Төрийн байгууллагууд ил тод болгож буй мэдээллийг бүрэн дүүрэн  тайлагнах, 

цаг хугацаанд нь нийтлэх, олон нийтэд хүртээмжтэй, ойлгомжтой байдлыг 

нэмэгдүүлэх замаар мэдээллийн чанарыг сайжруулах,  
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- Мэдээлэл авах эрх, түүний хэрэгжилтийн талаарх тоон мэдээллийг төрийн 

байгууллагууд сар, улирал, жил тутам ил тод тайлагнах, эрх бүхий 

байгууллагууд тогтмол хянаж хэвших.   
 

Хэсэг 2 

 

- Мэдээллийн тусгай байгууллага/агентлаг томилох,  
- Мэдээллийн ажилтнуудыг томилохоос өмнө Мэдээллийн ил тод байдал ба 

мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, 

дүрэм, журмын тухай сургалтад хамруулах, чадавхжуулах,    
- Мэдээллийн ажилтнуудад зориулан МАЭ-ийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 

эгэх хариуцлагатай ажиллах ажил үүргийн хуваарь, удирдамж боловсруулах, 

мөрдөх,    
- Мэдээллийн ажилтнууд МАЭ-ийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд жил бүрийн 

төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг тайлагнаж хэвших, энэ нь МАЭ-ийн явц, 

хяналтыг хангаж байх.   
 

Хэсэг 3 

  

- Төрийн байгууллагууд мэдээлэл авах хүсэлтийг хүлээн авсан тухай бичгээр, 

эсвэл имэйлээр мэдэгдэж байх,   
- Хүсэлтийн дагуу өгч буй мэдээллийн агуулга, бүрэн дүүрэн байдлыг нягтлан 

хянах.   
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