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Бидний үүрэг
Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авахаар 

гаргасан хүсэлтэд бүрэн дүүрэн хариулт өгөх

Хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын 

нийтэд ил тод байх ёстой 

мэдээллийг цаг тухайд нь түгээх



НҮБ-ын төрийн удирдлагын тулгуур 3 зарчим

3

1. Төрийн албан хаагчийн үнэнч 

шударга байдал
2.Хариуцлагыг дээд зэрэгт байлгах

Чи яагаад надад итгэхгүй 

байгаа юм бэ?
3.Ил тод байдал



МЭДЭХ ЭРХ

Мэдэх эрхийг хууль 

тогтоомжоор баталгажуулсан

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 

16.1. 17/ Төр, түүний байгууллагаас 

хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал 

зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар 

мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. 

Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг 

батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй 

байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах 

зорилгоор задруулж үл болох төр, 

байгууллага, хувь хүний нууцыг 

хуулиар тогтоон хамгаална;

Мэдээллийн ил тод 

байдал, мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 

хууль, 11-р зүйл



Иргэн ямар 

мэдээлэл авах 

эрхтэй вэ?

Төрийн байгууллагын  
үйл ажиллагаатай 

холбоотой мэдээлэл

Төрийн байгууллагын 
хүний нөөцтэй 

холбоотой мэдээлэл

Төрийн байгууллагын 
төсөв санхүүтэй 

холбоотой мэдээлэл

Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн

хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан
авах ажиллагааны
талаархи мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн 
хувийн ашиг сонирхол 

хөрөнгө, орлогын 
мэдээлэл



Иргэн ямар мэдээлэл 

Төрийн байгууллагаас 

авахын хориглодог 

вэ?

Хэрэг бүртгэх, 
мөрдөн байцаах, 

шүүн таслах 
ажиллагааны явцын 

талаарх мэдээлэл

Хувь хүний нууцтай 
холбоотой мэдээлэл

Хяналт шалгалт 
явуулах үүрэг бүхий 

байгууллагад 
шалгагдаж байгаа 

асуудалтай 
холбоотой мэдээлэл

Төрийн нууцын 
жагсаалт батлах 

тухай хуульд 
тусгагдсан 
мэдээлэл

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн 
оролцоотой аж ахуйн нэгж шударга 
өрсөлдөөн, зах зээл, давуу талаа 

хамгаалах зорилгоор нууцалж 
хамгаалсан мэдээлэл



Төрийн үйлчилгээ олон 
нийтэд тэгш хүрэх ёстой 

учраас

Төрийн үйл ажиллагаа 
иргэдийн эрх ашигт 
нийцсэн байх ёстой 

учраас

Мэдээлэл 
яагаад хэрэгтэй 

вэ? 



Мэдээллийг 
хэрхэн 
ашиглах вэ?

Төрийн үйл 
ажиллагаанд 
үнэлгээ өгч 

хяналт тавих

Үзэл бодол 
саналаа 
чөлөөтэй 

илэрхийлэхдээ

Төрийн 
үйлчилгээг 

сайжруулахдаа 
оролцохдоо

Төрийн 
үйлчилгээг 

түргэн, 
шуурхай, 

тэгш 
хүртээхдээ



МЭДЭЭЛЭЛ АВЧ, 

АШИГЛАХ НЬ ЯМАР АЧ 

ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ?

Төр иргэдээ 
сонсдог 
болно

Төрийн 
байгууллага, 

албан 
тушаалтан 

хариуцлагатай 
болно

Төрийн 
үйлчилгээний 

чанар 
хүртээмж 
дээшилнэ

Иргэдийн 
төрд итгэх 

итгэл 
дээшилнэ



Цахим 
хуудаст 

байршуулах

Мэдээллийн 
самбарт 

байршуулах

Иргэдийг 
хүлээн авч 

мэдээлэл өгөх

Бусад арга 
хэлбэр

Мэдээллийг ил тод 

байлгах хэлбэрүүд


