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• Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
Монгол Улсын мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн өнөөгийн 
байдал  

 
Хэлэлцүүлэг:  
Үр дүн: Мэдээлэл авах эрх, дэлхийн болон Монголын чиг хандлага, 
түүний ач холбогдлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх 

13:00 – 14:00 Фото зураг авахуулах  
Үдийн хоол 

14:00 – 15:30  Гуравдугаар хэсэг: ТХЗ-ын 16.10.2 дахь дэд зорилтын шалгуур 
үзүүлэлтийг үнэлэх үйл явц, түүний гол арга зүй  
Чиглүүлэгч: Ц.Халиун, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
 
Илтгэл:  

• Тоби Мендэл, КанадынХууль, ардчиллынтөв /Centre for Law 
and Democracy (CLD) 
Дэд зорилт 16.10.2-ын шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэх аргазүйн тойм  

 
Хэлэлцүүлэг:  
Үр дүн:ТХЗ-ын 16.10 дахь зорилтын үйл явцыг үнэлэх гол аргачлалыг 
ойлгох нь 

15:30 – 16:00 Цайны завсарлага  
16:00 – 17:30  Дөрөвдүгээр хэсэг: Судалгааны арга зүйг хэрэгжүүлсэн байдал  

Чиглүүлэгч: Ц.Халиун, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
 
Илтгэлүүд:  

• Д.Аюуш, Глоб Интернэшнл төв  
Мэдээллийн эрх чөлөөний нөлөөллийн сүлжээ (FOIAnet)-нээс 
бэлтгэсэн судалгааны арга зүйг ашигласан байдал: Судалгааны үр 
дүн, сургамж  

• Тоби Мендэл (CLD): Бусад улс орны судалгааны туршлагаас 
суралцах нь   

 
Судалгааны явцад цуглуулсан мэдээллээашиглан нөлөөллийн ажлын 
(Мэдээллийн эрх чөлөөний) хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх тухай хэлэлцэх 
 
Үр дүн:FOIAnet аргачлалыг ашиглан мэдээллийг цуглуулахдаа, 
стандартчилсан үр дүнд хүрэх 

 
2 дахь өдөр 

(3 дугаарсарын 5, Мягмар гараг) 
09:00 – 09:15  Нээлт  

Чиглүүлэгч: Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
Уулзалтын эхний өдрийн хураангуй, хоёр дахь өдрийн хүлээлт 

09:15 -10:00  Тавдугаар хэсэг: Олон улсын Үндэсний сайн дурын тайлан бэлтгэх 
үйл явцад үйл ажиллагааны үр дүнгээ нийцүүлэх 
Чиглүүлэгч: Ц.Мөнхжин, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
Илтгэл:  

• Гервин Де Рое (Дойче Велле Академи): Үндэсний сайн дурын 
тайлан ба Улс төрийн дээд түвшний чуулга уулзалтын үйл явц, 
түүнд нөлөөлөх иргэний нийгмийн оролцоо 

Хэлэлцүүлэг:  
Үр дүн: Олон улсын Үндэсний сайн дурын тайлан бэлтгэх үйл явцад үйл 
ажиллагаагаа бүрэн нийцүүлэх, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны 
(АСЕАН) орнуудад үйл ажиллагаагаа түгээн дэлгэрүүлэх зарим санаа  

10:00 –10:30  Цайны завсарлага  
10:30 –12:00 Зургаадугаар хэсэг: Үндэсний сайн дурын тайлан бэлтгэхэд 

судалгааны үр дүнг нэгтгэх нь  
 



3 

Чиглүүлэгч: Д.Аюуш, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
 

• Н.Должинсүрэн, Үндэсний хөгжлийн газрын Хөгжлийн 
бодлого,төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга: 
Үндэсний сайн дурын тайлан бэлтгэх үйл явц 

• Г.Уранцоож, Хүний эрх хөгжил төвийн тэргүүн:  
Иргэний нийгмийн байгууллагуудын санаачлагаар Үндэсний сайн 
дурын тайлан бэлтгэх үйл явц  
 

Хэлэлцүүлэг  
Үр дүн: Монголын Үндэсний сайн дурын тайлангийн үйл явцын нэгдмэл 
байдлыг хангахад чиглэсэн зарим санаа

12:00 –13:00 Үдийн хоол 
13:00 –15:00  Долоодугаар хэсэг: Үгээс үйлдэлд  

Чиглүүлэгч: Д.Аюуш, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
 

• Бид Үндэсний сайн дурын тайлангийн дараагийн мөчлөгт ТХЗ-ын 
16.10 дахь зорилтыг үргэлжлүүлэн багтаахыг хэрхэн 
баталгаажуулах вэ?  

• Монгол улсад ТХЗ-ын 16.10 дахь зорилтын хэрэгжилтийн үйл явц, 
түүнд нөлөөлөх иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүчин чармайлт 
юу байх вэ?  

• 2019 оны Улс төрийн дээд түвшний чуулга уулзалт хүртэлх 
хугацаанд ИНБ-ууд юу хийх вэ? 

• Төрөөс зөвлөлдөх үйл явц байх уу? 
• ТХЗ-ын зорилт 16.10-ын эрх зүйн орчинг сайжруулахад  засгийн 

газар хэрхэн ажиллах вэ?  
• 2019 оны Улс төрийн дээд түвшний чуулга уулзалтын талаар 

Монгол Улсын Засгийн газрын ерөнхий стратеги 
Хэлэлцүүлэг 

15:00 – 15:30 Цайны завсарлага  
15:30 – 16:30 Наймдугаар хэсэг: Дараагийн алхам  

Чиглүүлэгч: Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл төв ТББ 
• Хэн юу хийх вэ?  
• Бид хэрхэн бие биетэйгээ холбогдох вэ?  
• Улс төрийн дээд түвшний чуулга уулзалттай холбоотой нэмэлт 

уулзалтуудыг төлөвлөх сонирхолтой байна уу?  
Хэлэлцүүлэг  

16:30 – 17:00 Хаалт  
Чиглүүлэгч: Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл төв ТББ 

• В.Оюу, Гадаад Харилцааны яамны, Хүний Эрхийн хэлтсийн дарга 

17:00-17:45 Чөлөөт уулзалт- Хөнгөн зууш 
 


