ӨМНӨТГӨЛ
Та бүхэнд 2008 оны 7 сарын 1-ний өдрийн үйл явдлын үеэр монголын хэвлэл
мэдээлэлд хийсэн мониторингийн тайланг толилуулж байна.
Мониторингийг төрийн бус 20 гаруй байгууллага эвлэлдэн нэгдэж байгуулсан,
“Онц байдалтай холбоотой хүний эрхийн зөрчлийн мониторинг, хамгаалын эвсэл”-ийн үйл
ажиллагааны хүрээнд Нээлттэй нийгэм форумын санхүүжилтээр “Глоб Интернэшнл”
төрийн бус байгууллагаас "IRIM" судалгааны хүрээлэнтэй хамтран хийсэн билээ.
Мониторингид Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг телевизийн 11 суваг,
өдөр тутмын дөрвөн сонинг хамруулж, 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ээс 9-ний хооронд
нэвтрүүлж, нийтэлсэн материалд тоон болон агуулгын шинжилгээ хийсэн болно. ХМХ-ийн
мэргэжлийн түвшинг судлахдаа нийтлэл, нэвтрүүлгийн мэдээллийн агуулга сэдвийн хүрээ,
эх сурвалжийн тэнцвэрт байдал, баримт, үзэл бодлыг заагласан эсэх зэрэг сэтгүүл зүйн
мэргэжлийн олон улсын стандартыг гол шалгуур болгон хэрэглэсэн болно.
Аливаа улс оронд үүсэн бий болсон хямралт, зөрчилт явдлын явцад ХМХ олон
нийтийн эрх ашигт үйлчлэн, хараат бус байж, нийгмийн “хоточ нохой”-н үүргээ гүйцэтгэн,
тухайн үйл явдлын тухай олон нийтэд бодитой, тэнцвэртэй мэдээлэх мэргэжлийн болон ёс
суртахууны үүрэгтэй билээ. Нөгөөтэйгүүр, олон нийтийг хамарсан нийгмийн аливаа
үзэгдэл, үйл явдлын явцад хэрэг явдал даамжирахын хэрээр хүний үндсэн эрх, эрх чөлөө
зөрчигдөх магадлал өндөр байдаг. Ийм нөхцөл байдлын үед, ХМХ иргэдэд мэдээллийг
шуурхай хүргэхийн зэрэгцээ тэнцвэртэй, шударга, үнэн бодитой, нягт нямбай ажиллах нь
хүний суурь эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх онц чухал ач холбогдолтой.
2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр үйл явдал нь монголын ардчиллын түүхэнд
тэмдэглэгдэн үлдэх нийтийг хамарсан, нийгмийг цочроосон онцгой үзэгдэл байлаа.
2008 оны УИХ-ын сонгуулийн дүнг эсэргүүцсэн жагсаал цуглаан, түүний дараа
үүссэн зөрчилт нөхцөл байдал, манай улсад анх удаа тогтоосон онц байдалтай
холбоотой хэрэг явдал нь монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн анхаарлын төвд
байж, мэдээллийг олон нийтэд шуурхай хүргэж байв. Харамсалтай нь, тухайн үйл
явдлын тухай мэдээлэл төдийлөн бодитой, тэнцвэртэй, шударга байж чадсангүй. ХМХүүд хүний эрхийн асуудлыг хөндөж байсан боловч хүний эрх зөрчигдөөгүй тухай албаны
эх сурвалжийн мэдээлэл зонхилж, өрөөсгөл, туйлширсан байдал давамгайлжээ. ХМХ
өөрөө ч хүний эрхийг зөрчсөн нь мониторингийн дүнгээс харагдсан юм.
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоосон онц байдлын үеэр МҮОНТ дангаараа
ажиллахдаа засаг төрийн хатуу хяналтын дор үйл ажиллагаагаа явуулсан нь Монголд
хэвлэлийн эрх чөлөө туйлын эмзэг байгааг харуулав. Харин сонинууд мэдээллийн
альтернатив эх сурвалж болж, иргэдийн дуу хоолойг илүү хүргэжээ.
Дээр дурдсан товч дүгнэлтийг нотолгоожуулсан мэдээллийг та бүхэнд буй
толилуулж буй мониторингийн энэ тайлангаас үзэж болно.

Төслийн удирдагч Х. Наранжаргал
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ҮНДЭСЛЭЛ
Нийтийг хамарсан зөрчилт нөхцөл байдлын үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд
нийгмийн “хоточ нохой”-н үүргээ гүйцэтгэн, тухайн үйл явдлын тухай олон нийтэд
бодитой, тэнцвэртэй мэдээлэх мэргэжлийн болон ёс суртахууны үүрэгтэй билээ.
Нөгөөтэйгүүр, олон нийтийг хамарсан нийгмийн аливаа үзэгдэл, үйл явдлын явцад хэрэг
явдал даамжирахын хэрээр хүний үндсэн эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх магадлал өндөр
байдаг. Ийм нөхцөл байдлын үед, ХМХ иргэдэд мэдээллийг шуурхай хүргэхийн зэрэгцээ
тэнцвэртэй, шударга, үнэн бодитой, нягт нямбай ажиллах нь хүний суурь эрх зөрчигдөхөөс
урьдчилан сэргийлэх онц чухал ач холбогдолтой.
2008 оны 7 сарын 1-ний өдөр болсон хэрэг явдал бол Монголын ардчиллын
түүхэнд гарч байгаагүй, нийгмийг цочроосон, хямралт, зөрчилт онцгой үйл явдал юм.
Иймд монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн анхаарлын төв байх нь зүйн хэрэг. Иймд
монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хэрхэн ажиллаж, үүргээ аль хэр шударга
гүйцэтгэсэн нь сонирхол татаж байна. Тодруулбал, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь олон
нийтийн эрх ашигт захирагдан хараат бус, олон ургальч байх зарчимд үндэслэн нэг
талаас үүссэн нөхцөл байдал, түүний шалтгаан, үр дагавар, үүнтэй холбогдуулан авсан
арга хэмжээ зэргийн талаарх төр засаг, улс төрийн нам, хүчин, иргэний хөдөлгөөн, төрийн
бус байгууллага, иргэдийн олон янзын байр суурийг мэргэжлийн өндөр түвшинд
мэдээлсэн эсэх, нөгөө талаас тийнхүү мэдээлэхдээ хүний эрхийн асуудалд хэрхэн
хандсан талаар шинжлэх ухааны үндэстэй судалгааны мэдээлэл бүрдүүлж, дүгнэлт хийх
нийгмийн хэрэгцээ үүссэн юм.
2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болсон үйл явдал, түүний үр дагаврын тухай
мэдээлж байсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй холбоотойгоор иргэд, иргэний нийгмийн
байгууллага, хүний эрхийн мэргэжилтэн, шинжээчдийн зүгээс мониторинг эхлэхээс өмнө
гарсан санал шүүмжлэлүүдийг дараахь байдлаар ангилан үзэж анхаарах шаардлага
тулгарч байв. Үүнд:
1. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдлын үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн үйл
ажиллагаатай холбогдох үнэлгээ/санал шүүмжлэл;
2. Онц байдлын хугацаанд МҮОНТ нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хэвлэл
мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль, Олон нийтийн радио телевизийн тухай
хууль, сэтгүүл зүйн олон улсын стандартуудыг баримталж ажиллаагүйтэй
холбогдох үнэлгээ/санал шүүмжлэл;
3. Онц байдлын хугацаанд ажилласан МҮОНТ нь 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдлын
шалтгаан, үйл явц, үр дагаврыг хүний эрхийн үзэл баримтлалаар хангалттай авч
үзээгүйтэй холбогдох үнэлгээ/санал шүүмжлэл.
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МОНИТОРИНГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
7 дугаар сарын 1-ний өдөр болсон үйл явдал, онц байдлын үе, түүний дараахь дөрөв
хоногт Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллаж
чадсан эсэх, ингэж ажиллахдаа хүний эрхийн асуудлыг хэрхэн тусгасныг судлах нь
мониторингийн үндсэн зорилго болно. Энэ хүрээнд дараахь багц зорилт дэвшүүлэв. Үүнд:
·

2008 оны 7 сарын 1-ээс 9-ний хооронд үйл явдал ямар дарааллаар, хэрхэн өрнөснийг
социологийн хронологийн аргаар судалж, баримтжуулах;

·

2008 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн үйл явдал, үүссэн нөхцөл байдлыг хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслүүд хэрхэн тусгасныг тодруулах;

·

2008 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн үйл явдал, үүссэн нөхцөл байдлыг нэвтрүүлэхдээ
хүний эрхийн сэдэвт хэрхэн хандсаныг тодруулах;

·

2008 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн үйл явдал, үүссэн нөхцөл байдлыг хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэлж, нэвтрүүлэхдээ хүний эрхийн болон мэргэжлийн
стандартыг хэрхэн баримталсан байдлыг тодруулах;

·

Дээрх мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тус бүрээр, мөн цаг хугацааны гурван
үечлэлээр (7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал; онц байдлын үе; онц байдлын дараах
өдрүүд) харьцуулан дүн шинжилгээ хийх.

МОНИТОРИНГИЙН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
Мониторингийг 2008 оны 7 сарын 1-нээс 8-ний өдрийг дуустал телевизийн 11 суваг,
өдөр тутмын дөрвөн сонин хамруулан дор дурдсан гурван үе шаттай хийсэн юм.
· 7 сарын 1-ний өдөр
· Онц байдлын үе (7 сарын 2-ноос 7 сарын 5-ныг дуустал)
· Онц байдал цуцлагдсаны дараахь үе (7 сарын 6-наас 7 сарын 9-нийг
дуустал)
Мониторингийн хугацаанд цуглуулсан мэдээлэл бүрийг дээрх үе шат бүхэнд авч үзэн,
дүн шинжилгээ хийсэн болно.

Ерөнхий дүгнэлт
2008 оны 07 сарын 1-ний өдрийн хэрэг явдал нь ардчилсан тогтолцоог сонгосноос
хойших монголын түүхэнд анх удаа олон нийтийг цочроосон, онцгой үйл явдал болж,
нийгэмд зөрчилт нөхцөл байдал үүсгэсэн билээ.
1. Энэ үеэр монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл жирийн өдрүүдээс илүү цагаар
ажиллаж, 7 сарын 1–ний үйл явдалтай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд шуурхай
хүргэсэн байна
2. Мониторингид хамрагдсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд (ХМХ) үүссэн байдлын
шалтгаан, нөхцөл байдал, түүнтэй холбогдуулан авсан арга хэмжээ, үр дагаварт
түлхүү анхаарсан байна. Ингэхдээ мэдээллийг өөр өөрийн өнцгөөр олон нийтэд
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хүргэсэн нь бодит мэдээлэл гэхээсээ илүү улс төрийн намуудын талцал, өөр өөр
байр суурь, үзэл бодлын дуу хоолой болжээ. ХМХ-үүд 7 сарын 1-ний үйл явдлын
шалтгааныг гэхэд 16 янзаар тайлбарлажээ
Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэргэжлийн түвшинд дүн шинжилгээ
хийхэд, 7 сарын 1-ний жагсаал цуглаан, түүний дараа үүссэн нөхцөл байдлыг
мэдээлж, сурвалжлахдаа үзэл бодлоо тулгахаас илүү баримтад түшиглэсэн сайн
талтай байна. Гэхдээ мэдээллийн эх сурвалжийн тоо, төлөөлөл, агуулга сэдвийн
хувьд мэргэжлийн хэм хэмжээ алдагдсан тул үйл явдлыг мэдээлэхдээ тэнцвэртэй
байж чадаагүй, өрөөсгөл, туйлширсан шинжтэй байсан гэж дүгнэж байна
ХМХ-ээр дамжсан 7 сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой нийт мэдээллийн хувийн
жинд хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээлэл хамгийн бага хувийг эзэлж байв.
Хүний эрхийн тухай мэдээлэл ХМХ-д 7 сарын 1-ний өдөр 0.4 хувьтай байсан бол
онц байдлын дараа 57 дахин нэмэгдэж, мэдээллийн эх сурвалжийн тоо, төлөөлөл
харьцангуй тэнцвэржсэн хэдий ч агуулгын хувьд “хүний эрх зөрчигдсөн”, “хүний эрх
зөрчигдөөгүй” гэсэн хоёр туйлд хуваагдан “хүний эрх зөрчигдөөгүй” гэсэн нь
давамгайлсан байв
ХМХ-үүд хүний эрхийн тухай тусгахдаа мэдээллийн нэг сурвалж ашиглаж, ялангуяа
онц байдлын үеэр эх сурвалжийн тэнцвэр хэт алдагдаж, төлөөллийн хувьд албаны
байр суурь хэтэрхий давамгайлан хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээлэл хэт
туйлширсан байв. “Хүний эрх зөрчигдсөн “гэж үзэж байсан хүний эрхийн төрийн бус
байгууллагын байр суурь ХМХ-д хоёр хувьд ч хүрээгүй байна
Хүний амь эрсэдсэн тухай МҮОНТВ анх удаа мэдээлсэн байна. Энэ тухай
мэдээлэл сонинуудад телевизээс илүү байжээ
Хүний эрхийн тухай бага мэдээлэлд хүний эрхийн зөрчил гарсан тухай мэдээлэл
97.2 хувийг эзэлж, нийт 30 төрлийн зөрчлийн тухай дурдсан байна. Ийм
мэдээллийн бараг гуравны нэгийг сэтгүүлч өөрийн олсон баримтад түшиглэн
түгээжээ. Энэ нь сэтгүүлчдийн хүний эрхийг хүндэтгэх хүсэл эрмэлзэл дийлэнх
байсныг харуулж байгаа юм. Харин ийм мэдээллийг хязгаарлахад Онц байдал
тогтоосон тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг, МҮОНТВ төрийн хатуу хяналт дор
ажилласан нь нөлөөлсөн гэж үзэж байна
Онц байдлын үеэр өдөр тутмын сонинууд иргэдэд ганцаас шилэх боломж
(альтернатив эх сурвалж) олгон, иргэдийн дуу хоолойг нийгэмд түлхүү хүргэжээ
Онц байдал тогтоох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар МҮОНТВ-ээс
бусад телевизийн үйл ажиллагааг дөрөв хоногийн хугацаатай зогсоон, олон
нийтийн радио, телевизэд төрийн цензурыг сэргээн тогтоож,
иргэдийн үзэл
бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээллээр үнэн
бодит, олон ургальч мэдээлэл хүлээн авах эрх, эрх чөлөөг үндэслэлгүйгээр
хязгаарласан нь Монгол Улсад хэвлэлийн эрх чөлөө туйлын эмзэг байгааг
харууллаа
1995 онд батлагдсан Онц байдлын тухай хуулийн “олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгсэлд хяналт тогтоох, эсхүл онц байдлыг цуцлах хүртэл үйл ажиллагааг нь
зогсоох” тухай зүйл заалтыг хэтрүүлэн ашиглаж, 1998 оны Хэвлэлийн эрх чөлөөний
тухай хууль, 2005 оны Олон нийтийн радио,телевизийн тухай хуулийн зохих зүйл
заалтыг зөрчсөн гэж үзэж байна

4

Нэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хандлага,
мэргэжлийн түвшин
Үйл явдлын өрнөл
Үйл явдлын хронологийн судалгаанаас үзэхэд монголын хэвлэл мэдээлэл 2008
оны 6 сарын 30-ны өглөөний 03 цагаас эхлэн сонгуулийн дүнтэй холбоотой мэдээлэл
түгээж эхэлжээ. ХМХ-үүд МАХН, АН-ын сонгуулийн штабын мэдээ, санал тоололт
будлиантсан тухай мэдээлж байв. 6 сарын 30-ны орой, 7 сарын 1-ний өдөр сонгуулийн үр
дүнг эсэргүүцсэн иргэд Сүхбаатарын талбай дээр цуглаж буй, МАХН, АН-ын мэдэгдэл,
хэвлэлийн бага хурал, Батзандан, Магнай нарын мэдэгдэл, Магнайн уриалж буй, Иргэний
эвсэл, бусад жижиг гэгдэх намын мэдэгдэл, МАХН-ын байр руу дайрч буй, МАХН-ын
байрыг шатааж буй, замын хөдөлгөөн хааж буй, иргэд, цагдаа нарын мөргөлдөөн, иргэд
цагдаа нарыг зодож буй, цагдаа нар иргэд рүү буудаж буй, эд хөрөнгө эвдэж буй гэх мэт
тухайн өдөр болсон үйл явдлыг шуурхай мэдээлсэн байна. Мөн жагсагчдад архи, мөнгө,
бензин өгсөн, насанд хүрээгүй хүүхдүүд байгаа тухай мэдээлэл оржээ. Мөн жагсагчид
яахаас ч буцахгүй улангассан, архичин, согтуу, траншейны хүмүүс, энэ бол зохион
байгуулалттай хэрэг гэх мэт мэдээлэл цацагдаж байжээ.
Телевизийн 11 суваг 7 сарын 1-ний үйл явдал, түүний дараа үүсч бий болсон
зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлд 709 цагийн эфирийнхээ 107 цаг буюу 15
хувийг зарцуулжээ. Гэхдээ суваг тус бүрээр авч үзвэл, энэ нь хоорондоо ялгаатай байна.
Үүнээс МҮОНРТ (19%), Ийгл телевиз (18.7%) энэ мэдээлэлд хамгийн их цаг зориулсан ба
дараа нь MN25 (12.1%), NTV (10.15), C1(8.1%), TV5 (6.3%) суваг орж байна. TV9, UBS
сувгийн цаг адилхан 4.9 хувьтай, харин ТМ суваг 3.7 хувь буюу хамгийн бага цагаа
зориулжээ.
Өдөр тутмын сонинууд нийтлэлийн талбайнхаа 12.6 хувийг (118716 см2) 7 сарын
1-ний үйл явдалтай холбоотой мэдээлэлд зориулжээ. Хуваарилсан зай талбайн хувьд
харьцангуй адил хэмжээтэй байгаа ба “Ардчилал”, “Зууны мэдээ” сонин тухайн үйл
явдалтай холбоотой мэдээллийг бусдаасаа илүү нийтэлсэн байна.
Сэтгүүл зүйн төрөл хэлбэрийн хувьд авч үзвэл, ХМХ-үүд мэдээллийг шуурхай
хүргэхийн тулд сурвалжлага түлхүү ашигласан ба ялангуяа телевизийн сувгууд шууд
сурвалжлага түлхүү нэвтрүүлжээ
Мониторингийн баг олон улсад баримталдаг сэтгүүл зүйн түгээмэл стандартуудыг
ХМХ-ийн мэргэжлийн түвшинд хийх шинжилгээнд мөрдлөг болгож, мэдээллийн сэдэв
агуулгын өргөн хүрээ, баримт, үзэл бодлыг заагласан эсэх, эх сурвалжийн тэнцвэрт
байдлыг хангасан эсэх гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг ашигласан болно.

Мэдээллийн сэдэв, агуулга
7 сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой мэдээллийн агуулга, сэдвийг тоймлон авч
үзвэл, телевиз нөхцөл байдалтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ - нөхцөл байдал - үр
дагавар гэсэн эрэмбээр, харин сонин нөхцөл байдлын шалтгаан - нөхцөл байдал - түүнтэй
холбогдуулан авсан арга хэмжээ гэсэн эрэмбээр асуудалд ханджээ. Ерөнхийд нь
дүгнэвэл, телевиз зөрчилт байдалтай холбоотойгоор авсан арга хэмжээнд, харин сонин
зөрчилт байдлын учир шалтгаанд анхаарлаа хандуулжээ
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·

Үйл явдлын шалтгаан

Телевиз зөрчилт байдлын шалтгаанд нийт мэдээллийнхээ 19.6 хувь, сонин 30.5
хувийг зориулсан байна. Нийт мэдээлэлд МАХН, О.Магнай, Ж.Батзандан нар буруутай
гэсэн мэдээлэл давамгайлж байна
Мониторингид хамрагдсан телевизийн сувгууд 7 сарын 1-ний өдрийн нэвтрүүлэгтээ
тухайн хэрэг явдлын шалтгааныг, энэ бол нийгмийн суурь асуудал байсан, цагдаагийн
талаар иргэд сөрөг хандлагатай байсан, сонгуулийн үр дүн нийгмийн хүлээлттэй
зөрчилдсөн, МАХН сонгууль будлиантуулсан, АН-ын, мөн түүний дарга Ц.Элбэгдоржийн
турхиралт байсан, О.Магнай, Ж.Батзандан нарын зохион байгуулсан үймээн, “Иргэний
эвсэл”, БНН зохион байгуулсан, МАХН өөрөө зохион байгуулж, байраа шатаалгасан,
цагдаагийн байгууллага шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй, Сонгуулийн
Ерөнхий хороо муу ажилласан, МАХН, АН хоёулаа буруутай, иргэд буруутай, Н. Энхбаяр
буруутай, хятадууд турхирсан гэх мэтээр 16 янзаар тайлбарлажээ.
МҮОНТ дангаараа ажиллаж байсан онц байдлын үед үйл явдлын шалтгааны
тайлбар 8 болон хоёр дахин буурч, эфирийн цагийн хамгийн их хувийг О.Магнай,
Ж.Батзандан нарын зохион байгуулсан үймээн (22.6 хувь), “Иргэний эвсэл”, БНН зохион
байгуулсан ( 18.4%) гэсэн мэдээлэл эзэлж байсан бол Магнай, Жаргалсайхан нар
хяналтаа алдсан, алга болсон, дэврээсэн гэсэн агуулгатай мэдээлэл нь бусад
шалтгаантай адил 11 хувийг эзэлжээ. Мөн МоАХ буруутай, сонгуулийн үр дүн нийгмийн
хүлээлттэй зөрчилдсөн гэсэн мэдээлэл адилхан 7.1 хувь, Ийгл телевиз турхирч байна,
Иргэний эвслийн зохион байгуулсан явдал гэх мэдээлэл 6 хувьтай байна.
Онц байдал цуцлагдсаны дараа тайлбарын тоо нэмэгдэж 14 болон цагдаагийн
талаар иргэд сөрөг хандлагатай байсан, АН-ын турхиралт, Н.Энхбаяр буруутай, хятадууд
турхирсан зэрэг тайлбар хасагдаж, Засгийн газар харуцлагагүй ажилласан, Монгол Улсын
баялгийн төлөөх тэмцэл, байдал хяналтаас гарсан гэх мэт тайлбар шинээр нэмэгджээ.
·

·

Үйл явдлын нөхцөл байдал
Ийм мэдээлэлд телевиз 20.7 хувь, сонин 23.8 хувийг зарцуулжээ. Үүнд жижиг
намууд, жагсаалд оролцогсдын сөрөг үйлдлийн талаарх мэдээлэл давамгайлсан
байна
Үйл явдлын үр дагавар
Үр дагаврын тухай мэдээлэлд телевиз 20.5 хувь, сонин 14.1 хувийг зориулжээ.
Телевиз соёлын өв устсан, харин сонин хүний амь нас эрсэдсэн талаар илүү
анхаарчээ

·

Үйл явдалтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ
Авсан арга хэмжээний тухай мэдээлэл телевизэд 24.6 хувь, сонинд 16.2 хувийг
эзэлж байна. Аль аль нь дийлэнхдээ онц байдал зарласан тухай илүү анхаарчээ

·

Хүний эрхийн асуудал
Телевиз 14.2 хувь, сонин 15 хувийг хүний эрхийн асуудалд зориулсан нь хамгийн
бага байна.
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Баримт, үзэл бодлыг заагласан байдал
ХМХ-үүд олон нийтэд хүргэсэн мэдээллийнхээ дийлэнх (телевиз 67.4 хувь, сонин 76.2
хувь) хувьд баримтад түшиглэсэн байсан нь мэргэжлийн стандартыг хангасан дэвшилттэй
үзүүлэлт байлаа.

Эх сурвалжийн тэнцвэр
Мэргэжлийн сэтгүүл зүйд хоёр ба түүнээс дээш эх сурвалж ашиглаж, төлөөллийг адил
тэнцүү хангавал мэргэжлийн хэм хэмжээг хангасан, мэдээлэл тэнцвэртэй болсон гэж
үздэг.
· Мэдээллийн эх сурвалж дунджаар нэг, тухайлбал телевизэд 1.2, сонинд 1.5 байсан
нь мэдээлэл өрөөсгөл байсныг харуулж байна. ХМХ тус бүрээр авч үзвэл, TV9
(2.1), C1 (1.8) суваг, “Өдрийн сонин (2.2)”, “Ардчилал (1.7)”, “Өнөөдөр (1.6)” сонины
эх сурвалжийн тоо мэргэжлийн стандартад илүү дөхсөн байна.
· ХМХ-үүд албаны хүмүүсийн байр суурийг түлхүү дамжуулсан байна. Ингэснээр эх
сурвалжийн төлөөллийн тэнцвэр алдагдаж, сонирхлын (хараат бус шинжээч,
төрийн бус байгууллага гэх мэт), мөн үр дагавар хүртэгсэд (энгийн иргэд,
хохирогчдын гэх мэт)-ийн дуу хоолойг орхигдуулан, нийгмийн олон талт, янз
бүрийн үзэл бодлыг тусгах мэргэжлийн хэм хэмжээ алдагджээ. Телевизийн суваг
тус бүрээр харьцуулбал, МҮОНТ-д албаны буюу төрийн байгууллагын эх сурвалж,
MN25, UBS, TV5, TV9 сувагт улс төрийн нам, хүчин, NTV, SBN, TV8 сувагт
мэргэжилтэн, шинжээч, С1, Ийгл, TV8 сувагт иргэдийн төлөөлөл давамгайлжээ

Хоёр. ХМХ хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээлсэн нь
Долоон сарын нэгний үйл явдалтай холбоотой нийт мэдээллийн хувийн жинг авч
үзвэл, хүний эрхтэй холбоотой мэдээлэл телевизэд 14.2 (15 цаг) хувь, сонинд 10.4 (12347
см2) хувь эзэлсэн байна. Ийм мэдээлэл 7 сарын 1-ний өдөр дөнгөж 0.4 хувьтай байсан
бол онц байдлын үеэр 11.1 хувь, онц байдлын дараа 22.8 хувь болж, бараг 57 дахин
нэмэгджээ.
·

Хүний эрхтэй холбоотой нийт мэдээллийн 97,3 хувийг хүний эрхийн зөрчил гарсан
тухай мэдээлэл эзэлж байна.

·

“Хүний эрхийн зөрчил гараагүй” гэсэн мэдээлэл 2.7 хувийг эзэлсэн байна. Үүнийг
Хүний эрхийн комисс, Цагдаагийн байгууллага, Улсын Мөрдөн байцаах газар, УИХын Хүний эрхийн дэд хороо, МАХН, зарим иргэн хэлжээ. Харин хүний эрхийн
чиглэлээр ажилладаг ТББ-ууд, иргэний хөдөлгөөн, өмгөөлөгч, хохирогчдын ар
гэрийнхэн, зарим нам эвсэл “ Хүний эрхийн зөрчил ихээр гарч байна” гэсэн дүгнэлт
өгч, мэдээлэл хийжээ

·

“Хүний эрх зөрчигдөөгүй” гэсэн мэдээлэл 7 сарын 1-ний өдөр гараагүй, харин онц
байдал тогтсон буюу МҮОНТВ ажиллаж байх үед 14,8 хувьтай байжээ. Онц
байдлын дараахь дөрөв хоногийн ийм мэдээлэл 85,2 хувь хүрч, эрс нэмэгджээ
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·

Телевизээр дамжуулсан хүний эрхийн тухай нийт мэдээллийн 28 хувийг Ийгл
телевиз, 25 хувийг С1 телевиз, 22 хувийг МҮОНТВ бүрдүүлж байна. Зөвхөн энэ
гурван сувгийн хүний эрхийн тухай мэдээлэл 7 сарын 1-ний үйл явдалтай
холбоотой нийт мэдээллийн 75 хувийг эзэлжээ.

·

Өдөр тутмын сонинуудад нийтлэгдсэн хүний эрхийн нийт мэдээллийн 44 хувь нь
“Өдрийн сонин”-д нийтлэгдсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байна.

·

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хүний эрхийн зөрчлийн нийт 30 орчим төрлийн
зөрчлийн тухай мэдээлжээ.
Үүнээс баривчлагдсан иргэдэд цагдаа, хүчний
байгууллагын зүгээс бие махбодын дарамт учруулах явдал байгаа тухай
мэдээллийн 21.4 хувийг телевиз, 22.2 хувийг сонин мэдээлсэн нь хамгийн их
яригдсан сэдэв байв. Харин нас барсан, шархадсан, баривчлагдсан хүмүүсийн ар
гэрийнхэнд хэлж дуулгаагүй, өвчтэй хүн хоригдож байгаа, цагдаа, иргэдээс мөнгө,
эд зүйл авсан,
хөгжлийн бэрхшээлтэй/оюуны хомсдолтой хүнийг баривчилсан
тухай мэдээлэл хамгийн бага буюу тус бүр 0.1 хувийг эзэлжээ.

·

ХМХ-үүд хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээлэхдээ үзэл бодлоос илүү баримтад
түшиглэн, эх сурвалжийн тоо, төлөөллийг харьцангуй мэргэжлийн түвшинд
хангасан хэдий ч агуулгын хувьд авч үзвэл, хүний эрхийн зөрчлийн тухай бодитой
мэдээлэл хүргэж чадаагүй байна. Тухайлбал:
Ø Хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээллийн эх сурвалжийг авч үзвэл,
телевизийн сувгууд дунджаар нэг эх сурвалж ашиглан мэргэжлийн
стандартаа зөрчсөн байна. Харин TV9 сувагт эх сурвалжийн тоо тэнцүү
байлаа
Ø Сонин дунджаар хоёр эх сурвалж ашиглаж, сонин мэргэжлийн стандартаа
хангажээ. “Өдрийн сонин”-д бусдаас илүү тэнцүү тооны эх сурвалж
ашигласан байна.
Ø ХМХ-үүд хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээлж, сурвалжлахдаа эх
сурвалжийн төлөөллийг харьцангуй тэнцвэртэй ашигласан байна.
Телевизийн хувьд, эх сурвалжийн 23.5 хувь нь албаны, 22.9 хувь нь ТББ,
холбоодын, 21.4 хувь нь иргэдийн төлөөлөл байв. Сонины эх сурвалжийн
24.7 хувь нь албаны, 38.4 хувь нь иргэдийн төлөөлөл байв

·

·

·

Хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээллийн агуулга, сэдэвт шинжилгээ хийж үзэхэд,
нийт 30 төрлийн зөрчил нийтлэгдсэн байв. Тухайлбал, баривчлагдсан иргэдийг
цохиж зодох зэргээр бие махбодын эрүү шүүлтийн хэлбэр (21,4 хувь), Насанд
хүрээгүй хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг албадан баривчилж, зодож, хүнлэг бус
хандсан (12,8 хувь), хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг зөрчсөн (10.5 хувь)
зэрэг зөрчлийн тухай түлхүү мэдээлжээ. Тодруулбал, телевизүүд цагдаа, хүчний
байгууллагын зүгээс зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотойгоор баривчлагдсан
иргэдэд бие махбодын дарамт учруулах явдал гарч байгаа тухай мэдээллийг
хамгийн олон давтамжтай нэвтрүүлсэн байна
Онц байдлын үеэр ажилласан МҮОНТВ-д мэдээллийн нэг эх сурвалж давамгайлж,
төлөөллийн хувьд 58.2 хувь нь албаны хүмүүс байсан нь тэнд төрийн цензур
үйлчилж, хүний эрхийн асуудалд зөвхөн төрийн байгууллагын байр суурийг
дамжуулж байсныг нотолж байна.
“Хүний эрх зөрчигдсөн” тухай иргэн, төрийн бус байгууллага, сэтгүүлчийн өгсөн
зургаан мэдээлэл 7 сарын 1-ний өдөр телевизээр цацагдсан бол онц байдлын үеэр
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·

төрийн бус байгууллагын төлөөллийн байр суурь 1.9 хувь, иргэдийн төлөөлөл 5.1
хувь болон буурч, онц байдал цуцлагдсаны дараа төрийн бус байгууллагын
төлөөлөл 27.6 хувь, иргэдийн төлөөллийн байр суурь 25 хувь хүрч нэмэгджээ.
Нийт мэдээллийн 26.9 хувьд сэтгүүлч хүний эрхийн зөрчлийн тухай мэдээлсэн
байна. Албаны эх сурвалжийн байр суурь 30.8 болж буурсан ч бусадтай
харьцуулахад хамгийн их хэвээр байлаа. Телевизийн сувгаас Ийгл телевизэд эх
сурвалжийн байр суурь хамгийн тэнцвэртэй байв.
Төрийн цензуртэй телевизийн ганц суваг ажиллаж байсан онц байдлын үеэр сонин
иргэдийн дуу хоолойг түлхүү хүргэсэн байна. Иргэдийн төлөөллийн байр суурь
сонинд нийтлэгдсэн хүний эрхтэй холбоотой нийт мэдээллийн 53,2 хувийг эзэлжээ

Хүний эрхийг дээдэлдэг ардчилсан нийгэмд ХМХ өөрөө хүний эрх зөрчихгүй байх
хүмүүнлэг ёс, дэг журам үйлчилдэг. ХМХ, сэтгүүлчид нийтийг хамарсан, гэнэтийн, зөрчилт
ийм үйл явдлын үеэр хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх ёстой. Харамсалтай
нь, манай ХМХ-д ийм соёл, дагаж мөрдөх журам дүрэмгүй учир 7 сарын 1-ний өдөр,
түүний дараа хүний эрхийг зөрчих явдал гарчээ.
Телевизүүд шууд сурвалжлага хийх, ярилцлага хийхдээ гэрч, хохирогсдын нүүрийг
нууцлах, дуу хоолойг нь өөрчлөх зэрэг хувиргалтын арга ашигласангүй. Энэ нь ЦЕГ-ын
албадлага, шаардлагаар телевизийн сувгуудаас авсан үйл явдлын бичлэгийг сэжигтэн,
баривчлагсдын эсрэг ашиглах боломж олгосон байна. Телевизийн сэтгүүлчид цагдааг
нотлох баримтаар хангах гэж бус олон нийтийг мэдээллээр хангах гэж үйл явдлыг
сурвалжилдаг билээ.

Гурав. Онц байдлын үеийн МҮОНТВ ба төрийн цензур
2008 оны 7 сарын 1-ний өдрийн
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар онц байдал
тогтоосноос хойш дөрөв хоногийн хугацаанд МҮОНТВ дангаар ажилласан билээ. Энэ
хугацаанд төрөөс МҮОНТВ-д хатуу цензурээ сэргээн тогтоож, төрийн удирдлагад авсан
юм. Ингэснээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу хоолойг боомилон, олон нийтэд хүрэх
мэдээллийн олон ургальч чанар алдагдаж, улс төрийн хүрээн дэх цөөнх, нийгэм дэх
жирийн иргэн, эрдэмтэн, шинжээчдийн байр суурь дарагдаж, оюун санааны хүрээнд
догматик хандлага давамгайлж, нийгмийн шударга ёс алдагдахад хүргэсэн гэж үзэж
байна.
МҮОНТ, 2008 оны 07 сарын 05-ны 00:11-00:21 цаг, 618 секунд
... Онц байдал цуцлагдлаа. Өнгөрсөн хугацаанд МҮОНТ нь Онц байдлын тухай хуульд
захирагдаж Үндэсний Аюулгүй байдлын Шуурхай штабын шууд удирдлаган дор тус
штабын мэдээлэлд үндэслэн мэдээллээ дамжуулж байсан ...

Төрийн хяналттай өдрүүдэд МҮОНТВ-ийн дэлгэцнээ гарсан эх сурвалжийн
51.1 хувь нь албаны буюу засгийн газрын төлөөлөл байв. Иргэд 4.1 хувь, төрийн
бус байгууллагын төлөөлөл 3.2 хувийг эзэлсэн бол шинжээч, ажиглагч ердөө 0.1
хувьтай байлаа.
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51.10%

25.40%

8.30%
3.20%

0.90%

1.60%

0.10%

4.10%

2.90%

2.30%

0.10%

Үүссэн нөхцөл байдлын шалтгааны тухай МҮОНТВ-ийн Долоон сарын нэгний өдөр,
онц байдлын үеэр, онц байдал цуцлагдсаны дараах дөрөв хоногийн мэдээлэлд цензур
хэрхэн нөлөөлснийг доорхи хүснэгтээс харж болно.
Онц байдлын хугацаанд өссөн гол үзүүлэлт
Өссөн үзүүлэлт
Î.Ìàãíàé, Æ.Áàòçàíäàí íàðûí çîõèîí áàéãóóëñàí үéìýýí
"Èðãýíèé ýâñýë"-èéí çîõèîí áàéãóóëñàí үéìýýí, ÁÍÍ
О.Ìàãíàé,Б.Æàðãàëñàéõàí íàð õÿíàëòàà àëäñàí/òýä àëãà
áîëñîí/äýâðýýñýí
ÌîÀÕ áóðóóòàé
Á.Æàðãàëñàéõàí áóðóóòàé
Èéãë òåëåâèç òóðõèð÷ áàéíà
Д.Ýíõáàò,Б. Ëõàãâàæàâ, Ж.Áàòçàíäàí íàðûí çîõèîí áàéãóóëñàí
æàãñààë

7 сарын 1

Онц байдлын
үеэр

Онц
байдлын
дараа

5,5

22,6

8,1

2,7

18,4

4,1

0,2

13,4

0,2

0.3

7,1

0,8

0,4

5,7

0,5

0

6,3

0,1

0,6

6,2

0

7 сарын 1-ний өдөр тухайн нөхцөл байдалд сөрөг хүчин, тухайлбал иргэний эвсэл,
БНН, түүний удирдагчид буруутай тухай мэдээлэл хамгийн ихдээ 5.5 хувь эзэлж байсан
бол төрийн хяналт дор ажиллаж байсан онц байдлын үед үлэмж нэмэгдэн дээд тал нь
22.6 хувьд хүрсэн байна. Мөн Ийгл телевиз турхирч байгаа тухай мэдээлэл гарч, 6.3
хувийг эзэлжээ.

10

Онц байдлын хугацаанд буурсан гол үзүүлэлт
Буурсан үзүүлэлт
ÌÀÕÍ ñîíãóóëèéã áóäëèàíòóóëñíû үð äàãàâàð
ÀÍ-ûí äàðãà Ýëáýãäîðæèéí òóðõèðàëò
Ñîíãóóëèéí үð äүí íèéãìèéí õүëýýëòòýé çөð÷èëäñөí
МАХН өөрөө зохион байгуулалттайгаар байраа шатаалгах
зэрэг үйлдэл хийлгэсэн
Ñîíãóóëèéí åðөнõèé õîðîî ìóó àæèëëàñàí
Нийгмийн суурь асуудлаас үүдэлтэй
Í.Ýíõáàÿð áóðóóòàé
Ñ.Áàÿð áóðóóòàé

7 сарын 1

Онц байдлын
үеэр

Онц
байдлын
дараа

25,3

0,3

15,6

14,4

0,2

1,8

9,0

7,1

10,4

7,1

0,0

12,7

5,6

1,0

0,0

3,9

0,7

3,4

3,1

0,4

0,1

1,7

0,3

1,7

7 сарын 1-ний өдөр үүссэн нөхцөл байдлын шалтгааныг МАХН сонгууль
будлиантуулсан (25.3%)-ны үр дагавар, Ардчилсан намын дарга Ц.Элбэгдоржийн
турхиралтаас (14.4%) болсон гэсэн тайлбар зонхилж байсан бол онц байдлын үеэр хэд
дахин буурч, онц байдал цуцлагдсаны дараа МАХН-ыг буруутгасан мэдээлэл давамгайлж,
дараа нь сонгуулийн үр дүн нийгмийн хүлээлттэй зөрчилдсөн тухай тайлбар 10.4 хувийг
эзэлжээ.

Цагдаа гэмтсэн, бэртсэн
Соёлын єв шатааж, устгасан
Хїний амь нас эрсэдсэн
Галлерей шатаасан
Иргэн гэмтсэн, бэртсэн
Соёлын тєв єргєєний байрыг шатаасан
Сэтгїїлч бэртэж гэмтсэн
МАХН-ын байрыг шатаасан
Урлагынхан тоглолтоо хийж…
Цагдаагийн зэвсэг хэрэгсэл…
Аэро Монгол, ХАС зэрэг бизнесийн…
МАХН-тай ямар ч хамаагїй хїмїїс эд…
Галынхныг оруулахгїй, техник…
Жуулчдын тоо багасах, Монгол…
Бусад хохирол
СТЄ-г жагсагчид би хулгайчид…
Цэрэг/цагдаа/гал/эмнэлгийн машин…
Гал унтарсан

18.6
14.5
11.2
8.8
8.2
6.8
5.2
4.7
4.7
3.8
2.7
2.5
1.9
1.6
1.4
1.4
1.1
0.8

Энэ
графикаас
онц байдлын
үеэр МҮОНТ
үүссэн нөхцөл
байдлын
шалтгааны үр
дагаврын
тухай хэрхэн
мэдээлснийг
харж болно.
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Энэ хэрэг явдлаас үүдэн цагдаа, гэмтэж бэртсэн тухай мэдээлэл 18.6 хувь
эзэлжээ. Дараа нь соёлын өв шатсан (14.5%), хүний амь эрсэдсэн (11.2%) тухай
мэдээлэл орсон байна. Сэтгүүлч гэмтэж, бэртсэн, МАХН-ын байрыг шатаасан,
урлагийнхан тоглолт хийж чадахгүйд хүрсэн, цагдаагийн зэвсэг хэрэгсэл
хангалтгүй, бизнесд нөлөөлсөн, Монгол Улсын нэр хүндэд муугаар нөлөөлж,
жуулчдын тоо багасна гэх мэт 12 төрлийн мэдээлэл тус бүрийн эзлэх хувь таван
хувиас доош байлаа.

Дөрөв. Хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин
2008 оны 7 сарын 1-ний 23 цагт Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 194 тоот зарлиг
гаргаж, нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 24 цагаас эхлэн дөрөв хоногийн
хугацаатай онц байдал тотоосон билээ. Зарлигийн 4-р зүйлд “Үндэсний олон
нийтийн радио, телевизээс бусад телевизийн үйл ажиллагааг онц байдлыг цуцлах
хүртэл зогсоох”-оор заасан юм. Ийнхүү зарлиг гаргахдаа 1995 оны 11 сарын 14-нд
батлагдсан Онц байдлын тухай хуулийн 16-р зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4-т “Олшруулах
болон дуу авиаг чангаруулах техник хэрэгслийн ашиглалтыг хязгаарлах буюу хориглох,
шаардлагатай бол түр хураан авах, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд хяналт тогтоох,
эсхүл онц байдлыг цуцлах хүртэл үйл ажиллагааг нь зогсоох” гэсэн заалтыг иш үндэс
болгожээ.
Онц байдлын тухай хууль гарсан 1995 онд Монголд төрийн мэдлийн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл давамгайлж байв. Үүнээс хойш Монголд хэвлэлийн эрх
чөлөөг баталгаажуулах, төрийн мэдлийн ХМХ-ийг либеральчлах чиглэлээр чухал
ахиц гарч, 1998 онд Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, 2005 онд Олон нийтийн
радио, телевизийн тухай хууль батлагдсан билээ.
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний хуулийн 2-р зүйлд “Хэвлэл мэдээллийн эрх
чөлөө, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чөлөөт байдлыг хязгаарласан хууль батлан
гаргахыг хориглоно”, 3-р зүйлийн 1-д ”…Төрөөс олон нийтийн мэдээллийн агуулгад
хяналт /цензур/ тогтоохгүй” мөн 3-р зүйлийн 2-т “Төрөөс ХМХ-ийн нийтлэх нэвтрүүлэх
мэдээлэлд хяналт тавих байгууллага байгуулахгүй бөгөөд ийм хяналтын үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэхгүй” хэмээн тус тус заажээ.
Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 1-д: ” Олон нийтийн
радио, телевиз үйл ажиллагаандаа хараат бус байх, бодит мэдээлэл олж авах иргэний
эрхийг хүндэтгэх, олон ургальч үзэл, ил тод байдлыг эрхэмлэх, аж ахуйн нэгж,
байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн, улс төрийн намын эрх ашгийг бус нийт үндэсний
эрх ашгийг дээдлэх үндсэн зарчмыг баримтална” гэсэн байна. Мөн хуулийн 5 дугаар
зүйлээр Олон нийтийн радио, телевизийн сурвалжлагч, редакцийн хараат бус байдлыг
хангаж, нэг дэх хэсэгт: Олон нийтийн радио, телевизийн сурвалжлагч, редакци Үндсэн
Хууль болон энэ хуулийн үзэл санаанд нийцсэн нэвтрүүлэг бэлтгэх, нийтийн хүртээл
болгоход нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн, олон нийтийн радио,
телевизийн удирдлага хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөхийг хориглоно” гэжээ.
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Ерөнхийлөгч зарлигийн дагуу онц байдлын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад
МҮОНТВ-ээс бусад телевизийн үйл ажиллагааг зогсоож, МҮОНТВ-ийн
мэдээллийн агуулгад цензур тогтоосон нь дээр дурдсан хуулийг зөрчиж, Онц
байдлын тухай хуулийн хуучинсаг заалтыг хэтрүүлэн хэрэглэсэн гэж үзэж байна.

Тав. Зөвлөмж
7 сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой хэвлэл мэдээллийн мониторингийн
дүгнэлтэд үндэслэн дараахь зөвлөмжийг гаргаж байна. Үүнд:
УИХ-д:
Ø Онц байдлын тухай хуульд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд
хяналт тогтоох тухай зүйл заалтыг Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуульд
нийцүүлэн өөрчлөх
Ø Олон нийтийн радио, телевиз онц болон дайны байдлын үеэр мэдээлэл,
сурвалжлах өөрийн журамтай байхаар ОНРТ-ийн тухай хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах
ХМХ, сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эвлэл холбоодод:
Ø Зөрчилт байдлын үед сэтгүүлчдийн баримтлах зарчим боловсруулж мөрдөх
Ø Иргэдийн дуу хоолой болж, тэдний эрх ашигт үйлчилдгийн хувьд зөрчилт
байдлын үед гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлийн баримтыг илрүүлэх,
бодитой мэдээлэх, болзошгүй зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах
Ø Хүний эрхийн асуудлыг мэдээлэх, сурвалжлахад сэтгүүлчдийн баримтлах
зарчмыг баталж, мөрдөх
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ГУРАВ. МОНИТОРИНГИЙН ДҮН

·
·
·

Дээр дурдсанчлан, мониторингийг гурван үе шаттай хийсэн болно. Үүнд:
7 сарын 1-ний өдөр
Онц байдлын үе (7 сарын 2-ноос 7 сарын 5-ныг дуустал)
Онц байдал цуцлагдсаны дараахь үе (7 сарын 6-наас 7 сарын 9-нийг дуустал)

Мониторингийн хугацаанд цуглуулсан мэдээлэл бүрийг дээрх үе шат бүхэнд авч
үзэн дүн шинжилгээ хийсэн болно.

Нэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хандлага
Мониторингийн хугацаанд, тухайлбал 2008 оны 7 сарын 1-нээс 9-ний хооронд
телевизийн 11 суваг нийт 709 цагийн нэвтрүүлэг бэлтгэж, эфирт цацсан байна.

Өдөрт
Нийт 09.VII 08.VII 07.VII 06.VII 05.VII 04.VII 03.VII 02.VII 01.VII
дунджаар

Хүснэгт 1. Телевизүүдийн 7 сарын 01-09-ний эфирийн цаг /дундаж цагаар/
МҮОНТ

Ийгл

MN25

C1

UBS

TV5

TV9

NTV

SBN

TV8

TM

Нийт

19

17

15

17

17

17

17

6

7

6

6

144

17

17
Онц байдлын үеэр МҮОНТ-ээс бусад телевиз ажиллаагүй

17

17

/С1 телевизийн эфир гараагүй/

17

17

18

18

17

15

16

16

17

17

10

14

16

11

18

18

22

17

16

17

17

19

18

16

16

17

17

19

148

78

81

62

16

16

16

15

Бичлэг
шаардлага
хангаагүй

5

Бичлэг
шаардлага
хангаагүй

6

109

8

7

124

9

8

7

128

18

18

7

7

135

89

88

83

6

35

6

33

709

18

18

17

6

7

6

6

79

Телевизийн 11 суваг Долоон сарын нэгний үйл явдал, түүний дараа үүсч бий
болсон зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлд 709 цагийн эфирийнхээ 107 цаг
буюу 15 хувийг зарцуулжээ. Гэхдээ энэ нь суваг тус бүрээр авч үзвэл, хоорондоо
ялгаатай байна. Үүнээс МҮОНРТ (19%), Ийгл телевиз (18.7%) энэ мэдээлэлд хамгийн их
цаг зориулсан ба дараа нь MN25 (12.1%), NTV (10.15), C1(8.1%), TV5 (6.3%) суваг орж
байна. TV9, UBS сувгийн цаг адилхан 4.9 хувьтай, харин ТМ суваг 3.7 хувь буюу хамгийн
бага байв.
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Долоон сарын нэгний өдөр
Телевиз:

Телевиз тус бүрээр, мониторингийн тухайн үе шат бүхэнд ийм
мэдээллийн хувийн жин ямар байсныг эфирийн нийт цагтай харьцуулан үзвэл,
/График 1/ МҮОНТ /19,0%/, Ийгл /18,7%/ ийм мэдээллийг түлхүү нэвтрүүлжээ.
График 1. Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой нийт мэдээллийн хувийн жин /mелевизээр/цаг
хугацаагаар

Зөрчилт нөхцөлт байдлын үе

Онц байдлын дараах үе

37.9
19.0

18.7

5.7
MNB

Eagle

12.115.2

MN25

13.6
8.1

C1

9.6

4.9 4.6

6.3

UBS

TV5

4.9 6.5
TV9

10.1
NTV

5.7 3.8

6.5

SBN

TV8

-

3.7 3.1
TM

Долоон сарын нэгний өдөр телевизийн сувгууд нийт 144 цагийн эфиртэй байснаас
МОҮНТ хамгийн их буюу 19 цагийн нэвтрүүлэг цацжээ. Үүний дараа Ийгл, C1, UBS, TV5,
TV9 тус бүр адилхан 17 цаг, MN25 15 цагийн эфиртэй байжээ. МҮОНТ эфирийнхээ 35.6
хувийг, Ийгл телевиз 39.4 хувийг тухайн өдрийн үйл явдалд зориулсан нь хамгийн их, тус
бүр нь адилхан 17 цагийн эфиртэй байсан сувгуудаас UBS суваг эфирийнхээ 10.4 хувийг,
TV9 суваг 10.5 хувийг ийм мэдээлэлд зориулсан нь хамгийн бага байна.
NTV, TV8, TM, SBN сувгийн нэвтрүүлэг 18 цагаас эхэлж, 6-7 цагийн нэвтрүүлэг
цацжээ. Эдгээрээс NTV суваг 56.8 хувийг тухайн өдрийн үйл явдалтай холбоотой
мэдээлэлд зарцуулсан нь хамгийн их, харин С1 суваг 17.5 хувийг зориулсан нь хамгийн
бага байна.
Онц байдлын үеэр МҮОНТ дангаараа ажиллаж, өдөрт 17-18 цагийн эфиртэй
байжээ. Долоон сарын нэгэн, түүнтэй холбоотой мэдээлэлд зориулсан цагийг өдөр тус
бүрээр авч үзвэл дараахь байдлаар хуваарилагдсан байна. Үүнд:
7 сарын 2:
7 сарын 3:
7 сарын 4:
7 сарын 5:

17 цагийн эфирийн 45 хувь(7 цаг 39 минут)
17 цагийн эфирийн 20 хувь (3 цаг 24 минут)
17 цагийн эфирийн 12 хувь (2 цаг 2 минут)
18 цагийн эфирийн 31 хувь (5 цаг 35 минут)

Өдөр тус бүрээр авч үзвэл, онц байдлын эхний өдөр эфирийн бараг хагас хувийг
Долоон сарын нэгэнтэй холбоотой мэдээлэл эзэлж, энэ нь дараагийн хоёр өдөр эрс
буурсан байна. Гэхдээ онц байдал цуцлагдахаас урьдах өдөр 30.7 хувьд дахин нэмэгджээ.
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Зураг 1 Онц байдлын үед МҮОНТ-ын нэвтрүүлэгт 7-р сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой мэдээллийн
эзлэх хувийн жин (өдрөөр)
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-

45.1

30.7
20.1
12.3

7-р сарын 2 өдөр

7-р сарын 3 өдөр

7-р сарын 4 өдөр

7-р сарын 5 өдөр

Онц байдлын үе (7 сарын 2-ноос 7 сарын 5-ныг дуустал)

МҮОНТ онц байдлын үед дангаараа ажилласан тул эфирийн цаг нь бусад
сувгийнхаас 148 цагаар илүү байгаа юм.
Онц байдал цуцлагдсаны дараахь үе (7 сарын 6-наас 7 сарын 9-нийг дуустал)
2008 оны 7 сарын 6-ны өдрөөс онц байдал цуцлагдаж, телевизийн бусад суваг
хэвийн ажиллаж эхэлсэн юм. Үүнээс хойших дөрөв хоногийн хугацаанд мониторингийг
үргэлжүүлэн хийсэн бөгөөд NTV, TM сувгийн бичлэг шаардлага хангаагүй тул мэдээлэл
алга байна.
Харин онц байдал цуцлагдсаны дараа үйл ажиллагаа нь хэвийн болох үед Ийгл
телевиз нийт нэвтрүүлгийнхээ 37,9% хувийг Долоон сарын нэгний үйл явдалд зарцуулсан
нь бусадтай харьцуулахад хамгийн их байна. Ийм мэдээллийн хувийн жин MN25, С1,
TV5, TV9 сувгийн нэвтрүүлэгт 1.6- 5.4 хувиар өсөж, UBS, SBN, ТM сувагт эзлэх хувь
буурсан байна.
Энэ хугацаанд UBS, TV5 өдөрт дунджаар 18 цаг, TV9 телевиз 17 цаг, МҮОНТ, Ийгл,
MN25 телевизүүд 16 цаг, С1 телевиз 15 цагийн эфиртэй байжээ. Харин бусад телевизүүд
6-7 цагийн эфиртэй байсан.
Зураг 2. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой мэдээлэл 7-р сарын 6-аас 9-ний өдрүүдэд
телевизийн нэвтрүүлэгт эзлэх хувийн жин (Телевизээр, тухайн телевизийн нэвтрүүлгийн нийт хугацаанд
эзлэх хувиар)
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-

32.2

11.9

15.7

4.9

МҮОНТ

3.3

Eagle

MN25

C1

UBS

6.9

TV5

5.1

TV9

7.0

6.1

SBN

TM
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Энэ өдрүүдэд МҮОНТ-д Долоон сарын үйл явдалтай холбоотой мэдээллийн цаг
эрс буурч, эфирийн нийт цагийн 4.9 хувийг эзэлсэн байна. Харин өмнө нь хаалттай
байсан сувгуудын ердийн цагийн хуваарь төдийлөн ихөөрчлөгдсөнгүй. Долоон сарын
нэгэнтэй холбоотой мэдээлэлд Ийгл телевиз хамгийн их цаг буюу нийт эфирийнхээ 32.2
хувийг, дараа нь С1 -15.7 хувь, MN 25- 11.9 хувийг зориулсан бол хамгийн бага буюу 3.3
хувь UBS сувагт ногдсон байна.

Өдөр тутмын сонин:
Мониторингид хамрагдсан “Өдрийн сонин”, “Ардчилал”, “Зууны мэдээ”, “Өнөөдөр”
сонин 9 хоногийн хугацаанд нийт 942192 см2 зай талбай бүхий материал нийтэлжээ.
“Зууны мэдээ” сонин 7 сарын 1-нд, “Ардчилал” сонин 7 сарын 4-5-ны өдрүүдэд, мөн
дөрвөн сонин 7 сарын 06-ны өдөр гараагүй байна. Өдөр тутмын сонины дугаарт өмнөх
өдрийн үйл явдлын тухай мэдээлдэг тул 7 сарын 1-ний дугаарт 6 сарын 30-ны өдөр
болсон үйл явдлын тухай хэвлэгдсэн болохыг анхаарна уу.
2

Хүснэгт 2. Сонинуудын 7 сарын 1-9-ний нийт талбайн хэмжээ/см -аар/
Сонин гарсан
өдөр
01.VII
02.VII
03.VII
04.VII
05.VII
06.VII
07.VII
08.VII
09.VII
Нийт

Дугаарын
мэдээлэл
30.VI
01.VII
02.VII
03.VII
04.VII
05.VII
06.VII
07.VII
08.VII

Өдрийн
сонин
39240
39240
39240
39240
31392

Зууны
мэдээ

39240
39240
62784
329616

23544
31392
23544
173088

31392
23544
23544
16128

Ардчилал

Өнөөдөр

Нийт

23544
23544
15696

31392
39240
39240
39240
15696

94176
133416
117720
102024
63216

23544
23544
23544
133416

47088
39240
54936
306072

133416
133416
164808
942192

Мониторингид хамрагдсан сонины нийт зай талбайн 12.6 хувь (118716 см2)-ийг
сонинууд Долоон сарын нэгэн, түүнтэй холбоотой мэдээлэлд зарцуулжээ. Ийм мэдээлэл
агуулсан зай талбайн хэмжээ нь бүх сонины хувьд ойролцоо байна.
Зураг 3. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой нийт мэдээллийн сонины нийт талбайд эзлэх
хувийн жин (Сониноор, тухайн сонины нийт талбайн хэмжээнд эзлэх хувиар)1

1

Өдөр тутмын сонинуудын 7-р сарын 1-ний дугаарт УИХ-ын сонгуулийн үр дүнг зөвшөөрөөгүй жагсаал, цуглаантай
холбоотой мэдээлэл
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30.0

26.0

25.0
20.0
15.0
10.0

14.6
11.5

12.4
8.3 9.7

7 сарын 1-ний өдрийн
дугаарт

15.9
12.4
11.6
8.5

7 сарын 2-5-ны өдрийн
дугаарт

6.5

5.0

7 сарын 6-9-ний өдрийн
дугаарт

0.0
Өдрийн
сонин

Зууны
мэдээ

Ардчилал

Өнөөдөр

Мониторингид хамрагдсан сонины нийт зай талбайн хэмжээтэй харьцуулбал,
Долоон сарын нэгний өдөр сонинууд 8.3-аас 11.6 хувийг зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой мэдээлэлд зарцуулсан байлаа. Үүнээс “Ардчилал” сонинд 11.6 хувь байгаа нь
хамгийн өндөр, “Өнөөдөр” сонин (8.5%), “Өдрийн сонин” (8.3%) сонин хамгийн бага хувь
эзэлж байна. Энэ өдөр “Зууны мэдээ” сонин гараагүй, бусад сонины хувьд 6 сарын 30-ны
өдөр болсон хэрэг явдал, тухайлбал сонгуулийн дүнтэй холбоотой намуудын мэдээлэл,
хэвлэлийн бага хурал, сонгуулийн булхай, луйврын тухай мэдээлэл орсон байв.
Онц байдлын үеэр Долоон сарын нэгний үйл явдалтай холбоотой мэдээлэл 1.5-2
дахин өссөн ба “Өнөөдөр” сонинд ийм мэдээлэл 15.9 хувийг эзэлсэн нь хамгийн их,
сонины хувьд 12.4 хувь (Ардчилал)-иас буураагүй байна.
Харин онц байдал цуцлагдсаны дараахь дөрөв хоногт “Ардчилал” сонин нийт зай
талбайнхаа 26 хувийг зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлд зориулсан нь
хамгийн их байна.
Сонин тус бүрээр авч үзвэл, 7 сарын 1-нд “Өдрийн сонин” тухайн өдрийн зай
талбайнхаа 37,8%-ийг, онц байдлын дараа “Ардчилал” 37,7 хувийг, “Өнөөдөр” сонин 30.7
хувийг тухайн өдрийн үйл явдалд зориулжээ.
Онц байдлын үеэр ийм мэдээллийн эзлэх хувийн жин ерөнхийдөө ойролцоо, гэхдээ
“Өнөөдөр” (28.3%), “Өдрийн сонин” (26.1%), “Ардчилал” (25.8%), “Зууны мэдээ” (19.8%) –
тай байлаа.
График 2. Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой нийт мэдээллийн хувийн жин /сониноор/цаг хугацаагаар

Зөрчилт нөхцөл байдлын үе

Онц байдлын үе

37.8

Онц байдлын дараах үе
37.7

31.6
26.1 26.0

30.7
25.8

19.8

28.3
18.7

17.6

Өдрийн сонин

Зууны мэдээ

Ардчилал

Өнөөдөр

Онц байдлын дараа “Ардчилал” сонины ийм мэдээлэл 37.7 хувь болон нэмэгдэж,
“Өдрийн сонин”-ы хувьд үзүүлэлт буураагүй, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ” сонин бага
хэмжээгээр буурсан ажиглагдаж байна.
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Мэдээллийн бүтэц хэлбэр
Мониторингид хамрагдсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Долоон сарын нэгний үйл
явдал, түүнтэй холбоотой мэдээллийг дамжуулахдаа шууд сурвалжлага, ярилцлага хийх,
мэдэгдэл, илтгэл дамжуулах, тайлбар тодруулга хийх, хэвлэлийн бага хурал, хурал
цуглаан сурвалжлан мэдээлэх зэрэг сэтгүүл зүйн арга хэлбэрийг ашиглаж байжээ. Мөн
шууд утас ашиглаж, үзэгчидтэй харилцаж байв. Ерөнхийдөө ХМХ-үүд мэдээллийг
шуурхай, цаг алдалгүй дамжуулахыг хичээж байсан нь мониторингийн дүнгээс харагдаж
байна. Мониторингид хамрагдсан телевизийн сувгуудын эфирийн нийт цагтай харьцуулж
үзвэл, 36 хувь орчмыг ярилцлага, 23.8 хувь орчмыг шууд сурвалжлага эзэлжээ.
График 4. Долоон сарын нэгний үйл явдалтай холбоотой телевизийн мэдээллийн хэлбэр/цаг хугацааны
үечлэлээр
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
VII/01

Онц
байдлын үе

Онц
байдлын
дараа

Нийт

Хэвлэлийн бага хурал

3.0

7.2

9.6

7.2

Мэдэгдэл

17.7

25.3

12.5

16.4

Ярилцлага

13.6

24.2

53.5

36.0

Шууд утас

2.6

0.6

1.7

1.8
0.0

Хэлэлцүүлэг

-

-

0.1

Хурал, цуглаан

8.6

1.6

0.1

3.0

Шууд сурвалжлага

45.3

15.5

13.9

23.8

Илтгэл

1.0

0.7

-

0.4

Тайлбар, мэдээлэл

7.8

21.4

8.7

10.7

Бусад

0.4

3.5

-

0.7

Мониторингийн үе шатаар авч үзвэл, 7 сарын 1-ний өдөр тухайн өдрийн үйл явдал,
түүнтэй холбоотой нийт мэдээллийн 45.3 хувь нь шууд сурвалжлага байв. Дараа нь
мэдэгдэл, ярилцлага, тайлбар мэдээний хэлбэр орж байгаа бөгөөд эфирийн нийт цагийн
2.6 хувьд шууд утас хэрэглэсэн ажээ.
Онц байдлын үеэр дангаар ажиллаж байсан МҮОНТ-ийн эфирт мэдэгдэл (25.5%),
ярилцлага (24.2% ), тайлбар (21.4%), мөн 15.5 хувийг шууд сурвалжлага эзэлсэн байна
Онц байдал цуцлагдсаны дараа телевизүүдийн дэлгэцэд ярилцлага талаас илүү
хувь эзэлж, өчүүхэн бага ч гэсэн хэлэлцүүлэг шинээр нэмэгдсэн байна.
Телевизийн суваг тус бүрээр авч үзвэл, 7 сарын 1-ний өдөр Ийгл (58 хувь), UBS (59
хувь), TV9 (57 хувь)-ийн эфирт шууд сурвалжлага талаас илүү хувь эзэлж, MN25 (62 хувь),
С1 (54 хувь) сувагт телевизэд ярилцлага өргөнөөр зонхилжээ.
График 5. 7 сарын 1-ний үйл явдалтай холбоотой телевизийн мэдээллийн хэлбэр/телевизүүдээр
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-
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-

5

4
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UBS TV5
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1

7
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-

TV9 Нийт

11

4

3
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3

5

18

19

13

3

14

-

0

-

3

Хурал цуглаан

3

-

18

-

-

38

30

9

Шууд сурвалжлага

29

58

8

25

59

35

57

45

Илтгэл

5

-

-

-

-

-

-

1

Тайлбар/мэдэгдэл

33

0

-

-

-

-

-

8

Бусад

2

-

-

-

-

-

-

0

Харин өдөр тутмын сонины хувьд үйл явдлын сурвалжлага (37.4 хувь) түлхүү,
ялангуяа 7 сарын 1-ний өдрийн дугаарт энэ нь 57.0 хувь эзэлжээ. 7 сарын 1-ний өдрийн
дугаарт ярилцлага 57 хувь эзэлж, дараа нь уншигчдын санал бодол (захидал),
сурвалжлагын хувь хэмжээ хол зөрүүгүй байлаа.
График 6. Долоон сарын нэгний үйл явдалтай холбоотой сонины мэдээллийн хэлбэр /Цаг хугацааны
үечлэлээр
Мэдээ

Сурвалжлага

Ярилцлага

Өгүүлэл, нийтлэл

Захидал, мэдэгдэл

Бусад

57.0

44.0
37.4

21.2
13.7

19.3

22.1
18.5
10.5

6.8
1.3 VII/01

16.0

24.9

17.4

19.6

17.9

20.7
12.6

11.1

7.4
0.4

Онц байдлын үед

0.2

Онц байдлын дараа

Нийт

Харин онц байдлын үеийн дугааруудад ярилцлага дийлэнх (44%), мэдээ,
сурвалжлага, өгүүллийн хэмжээ адил, онц байдлын дараахь дөрөв хоногийн дугаарт
өгүүлэл (24.9%), сурвалжлага (22.1%)-ын эзлэх хувь мэдээ, ярилцлага, уншигчдын
захидлын хэмжээнээс илүү байв.
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1.1. Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой ямар сэдэвт
илүү анхаарав
1.4.1 Телевиз зөрчилт байдалтай холбоотойгоор авсан арга хэмжээнд, харин
сонин зөрчилт байдлын учир шалтгаанд анхаарлаа хандуулжээ
Телевизүүд 7 сарын 1-ний өдрийн зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга
хэмжээний (24.6 хувь) тухай түлхүү гаргасан. Сонинуудын хувьд зөрчилт байдлын
шалтгааны (30,5 хувь) талаар хамгийн их мэдээлжээ. Телевиз, сонины хувьд удаах
асуудал нь зөрчилт нөхцөл байдал болж байв. Харин сонин, телевиз хүний эрхийн
сэдвийг бусад сэдэвтэй харьцуулбал бага анхаарсан (14.2-оос 15 хувь) байна.
Хүснэгт 3. Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн сэдэв/Телевиз, сониноор

Зөрчилт байдлын шалтгаан
Зөрчилт нөхцөл байдал
Зөрчилт байдлын үр дагавар
Зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга
хэмжээ
Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой сэдэв
Бусад
Нийт

Телевиз
19,6
20,7
20,5

Сонин
30,5
23,8
14,1

24,6

16,2

14,2

15,0

0,4
100,0

0,4
100,0

Телевиз нөхцөл байдалтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ - нөхцөл байдал - үр
дагавар гэсэн эрэмбээр асуудлыг нэвтрүүлсэн бол сонин нөхцөл байдлын шалтгаан нөхцөл байдал - түүнтэй холбогдуулан авсан арга хэмжээ гэсэн эрэмбээр асуудалд
ханджээ.

1.4.2 Зөрчилт байдлын шалтгаан: МАХН эсвэл О.Магнай, Ж.Батзандан
нар буруутай
Телевизүүдээр зөрчилт нөхцөл байдал үүссэн шалтгааныг МАХН болон түүний
удирдлагууын үйл ажиллагаатай шууд холбон тайлбарласан мэдээлэл давамгай (34 хувь)
гарчээ. Удаах шалтгаанд О.Магнай, Ж.Батзандан зохион байгуулсан эсвэл "Иргэний
эвсэл" буруутай гэх агуулга (20.2 хувь) орж байна. Мөн сонгуулийн үр дүн нийгмийн
хүлээлттэй зөрчилдсөн (14.9 хувь), АН болон түүний удирдлагуудын үйл ажиллагаа (11.8
хувь), цагдаа нар болон цагдаагийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаа (9,3 хувь)
нөлөөлсөн гэх хандлагууд давамгай байсан.
Харин өдөр тутмын сониноор МАХН болон намын даргын буруутай үйл
ажиллагаанаас (35.9 хувь), Иргэний эвсэл, БНН-ын буруутай үйл ажиллагаа (23.1 хувь),
АН-ын турхиралт (16.1 хувь), нийгэмд хуримтлагдсан суурь асуудлууд (13.2 хувиар) зэрэг
шалтгаан давамгай байв.

1.4.3 Зөрчилт нөхцөл байдал: Жижиг намууд болон жагсагчдын сөрөг
үйлдлийн талаар ихээр мэдээлсэн байна
Телевизүүд жагсагчдын хийж буй сөрөг үйлдлийн талаарх мэдээллийг илүү гаргаж
байжээ. Тухайлбал, жагсагчдыг мөнгө, шатах бодис, чулуу зэргээр хангаж зохион
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байгуулж байсан гэх мэдээлэл 8.6 хувь, жагсагчдын бүтцийн талаарх мэдээлэл (архичин,
гудамжны, хулгайч, насанд хүрээгүй хүүхдүүд г.м) 4.6 хувьтай байжээ. Цагдаа иргэдийн
хоорондын мөргөлдөөний талаарх мэдээлэл 15.6 хувь, Ж.Батзандан, О.Магнай нарын
хийж буй үйлдэл 10.1 хувь байжээ. Харин АН-ын хийж буй үйлдлийн талаар 3.1 хувь,
МАХН-ын хийж буй үйлдлийн талаар 1 хувь нэвтрүүлсэн байна.
Сонины хувьд "Иргэний эвсэл" болон бусад жижиг намуудын (55.5 хувь) сонгуулийн
үр дүнтэй холбоотойгоор гаргасан мэдэгдэл жагсаал цуглааны талаарх мэдээллийг
нийтэлж улмаар уг асуудлын хариуд МАХН ямар мэдэгдэл, хариу барьсан (10.3 хувь)
хийгээд сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн иргэд Сүхбаатарын талбай дээр цугларч байгаа
(9.9 хувь) тухай, ер нь талууд нэг нэгэндээ ямархуу мэдэгдэл гаргаж улмаар тус талбай
дээрх нөхцөл байдал хэрхэн өрнөж байсныг харуулахыг зорьжээ.

1.4.4 Зөрчилт байдлын үр дагавар: Телевиз соёлын өв устсан асуудлыг,
сонин хүний амь нас эрсэдсэн талаар илүү нийтэлжээ
Гэмтэж бэртсэн, галт зэвсэгт шархадсан, амь эрсэдсэн хүмүүс, цагдаа хүчний
байгууллагын албан хаагчид гэмтэж бэртсэн, техник хэрэгсэл эвдэрсэн, Соёлын өв шатаж
устсан, галынханыг оруулахгүй байсан, МАХН байр шатсан зэрэг сөрөг үр дагаваруудын
талаар илүү нэвтрүүлжээ. Хамгийн ихээр анхаарсан нь Соёлын төв өргөөний хэсэг шатаж
улмаар соёлын өв устсан гэх мэдээлэл. Түүний дараагаар цагдаа, хүчнийхэн гэмтэж
бэртсэн, техник хэрэгсэл эвдэрсэн, хүрэлцэхгүй байсан тухай мэдээлэл (21.3 хувь)
гаргажээ. Харин гэмтэж бэртсэн, галт зэвсгийн шархтай (10.5 хувь) хүмүүс болоод амь
үрэгдсэн хүмүүс (10.4 хувь)-ийн талаарх мэдээллийн хэмжээ, соёлын өв болоод соёлтой
холбоотой мэдээллээс 3 дахин бага, цагдаагийн албан хаагчдын талаарх мэдээллээс 2
дахин бага байжээ.
Сонинууд юуны өмнө зөрчилт байдлын үеэр хүний амь эрсэдснийг (22.9 хувь),
соёлын төв өргөө шатаж, урлаг, соёлын үнэт өв устаж, алдагдсан байдлыг түлхүү
нийтэлжээ.

1.4.5 Зөрчилт байдалтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ: Телевиз,
сонинууд онц байдал зарласан асуудалд илүү төвлөрчээ
Телевизээр онц байдал зарлах хэрэгцээ үүсээд байгаа талаар болон онц байдал
зарласан талаар (24.5 хувь), Цагдаагийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагааны
талаар (20.5 хувь), Төрийн албаны болон нөлөө бүхий хүмүүсийн уриалга, зөвлөмж,
мэдэгдэл (19.1 хувь), Цагдаагийн албан хаагчдын хэвийн болон зөв үйл ажиллагаа (15.5
хувь), Нөхцөл байдалтай холбоотойгоор төр, засаг, намуудын уулзалт арга хэмжээ (8.6
хувь) зэргийг илүү нэвтрүүлсэн байна.
Сонинууд онц байдлын хүрээнд авсан арга хэмжээг (35.7 хувь) илүү танилцуулжээ.
Мөн уг нөхцөл байдал үүсч байгаатай холбогдуулан төр, засаг, намуудын уулзалт (26.1
хувь), төрийн дээд албан тушаалтан болон албаны бусад нөлөө бүхий хүмүүсийн (18.1
хувь) мэдэгдэл, эмгэнэл, уриалга зэргийг ихээр нийтэлсэн байлаа.

1.4.6 С1 телевиз хүний эрхийн асуудлыг харьцангуй
өндөр түвшинд хөнджээ
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МҮОНТ зөрчилт байдалтай холбоотойгоор авсан арга хэмжээг, харин Ийгл, MN25,
TV9, NTV, SBN телевизүүд зөрчилт нөхцөл байдлыг илүү нэвтрүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл
болж буй үйл явдлыг түлхүү нэвтрүүлсэн байна. UBS, TV5, TV8, TM телевизүүд зөрчилт
нөхцөл байдлын шалтгаанд илүү цаг зарцуулсан бол С1 телевиз хүний эрхийн асуудлыг
өндөр түвшинд авч үзжээ.
График 7. Телевизүүдийн зөрчилт нөхцөл байдалд зарцуулсан хугацаа/сэдвээр
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Хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой
сэдэв
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0.2

0

0.5
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Телевизүүд цаг хугацааны турш ямар асуудлыг түлхүү авч үзсэнийг эрэмбэлэн
жагсаавал:
- VII сарын 01 өдөр. Зөрчилт нөхцөл байдал
- VII сарын 02 өдөр. Зөрчилт байдлын үр дагавар
- VII сарын 03 өдөр. Зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга хэмжээ
- VII сарын 04 өдөр. Зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга хэмжээ
- VII сарын 05 өдөр. Зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга хэмжээ
- VII сарын 06 өдөр. Зөрчилт байдлын үр дагвар
- VII сарын 07 өдөр. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой асуудал
- VII сарын 08 өдөр. Зөрчилт байдлын шалтгаан
- VII сарын 09 өдөр. Зөрчилт байдлын шалтгаан
/жич: 7 сарын 2-оос 5-ны өдрүүдэд МҮОНТ дангаараа ажиллаж байсан/
Үүнээс харахад онц байдал тогтоосон хугацаанд МҮОНТ зөрчилт байдлын үр
дагавар болон зөрчилт байдлыг зохицуулахаар авсан арга хэмжээнд илүү анхаарч
байжээ. Харин онц байдал цуцлагдсаны дараа бусад телевизүүд үйл ажиллагаа явуулах
болсноор зөрчлийн шалтгаан болоод хүний эрхийн асуудлын үүднээс асуудалд ханджээ.
Харин сонины мэдээллийн дундаж үзүүлэлт нь ерөнхийдөө зөрчилт байдлын шалтгааныг
эрэлхийлжээ. “Өдрийн сонин” зөрчилт нөхцөл (28 хувь) байдал, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ”
сонинууд (28 хувь, 27.2 хувь) зөрчилт нөхцөл байдал болоод үр дагаврыг анхаарсан
байна. Харин “Ардчилал” сонин үйл явдалд (45.4 хувь) илүү анхаарчээ.
Өдөр тутмын сонинууд 7 сарын 01-ээс 7 сарын 09 хооронд ямар асуудлуудыг
түлхүү авч үзсэнийг жагсаавал:
- VII сарын 01 өдөр. Зөрчилт байдлын шалтгаан
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-

VII сарын 02 өдөр. Зөрчилт нөхцөл байдал
VII сарын 03 өдөр. Зөрчилт байдлын шалтгаан
VII сарын 04 өдөр. Зөрчилт нөхцөл байдал
VII сарын 05 өдөр. Зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга хэмжээ
VII сарын 07 өдөр. Зөрчилт байдалтай холбоотой авсан арга хэмжээ
VII сарын 08 өдөр. Зөрчилт нөхцөл байдал
VII сарын 09 өдөр. Зөрчилт нөхцөл байдал

1.2. Онц байдлын үеэр МҮОНТ хэрхэн ажилласан бэ?
1.2.1 МҮОНТ онц байдлын үеэр ажиллахдаа “том” намуудын талаарх
иргэдийн сөрөг хандлагыг нуун дарагдуулж улс төрийн шинэ, бага
хүчин түүний удирдагчдыг гол буруутан болгож харуулсан
Онц байдлын хугацаанд дангаараа ажиллаж байсан МҮОНТ үзэгч олон нийтэд нэг
талыг барьсан ихээхэн тэнцвэргүй мэдээлэл хүргэж байжээ. Үүнийг дараах харьцуулсан
үзүүлэлтүүдээс харж болно.
Хүснэгт 4. Онц байдлын хугацаанд өссөн гол үзүүлэлтүүд/зөрчилт байдлын шалтгаан

Î.Ìàãíàé, Æ.Áàòçàíäàí íàðûí çîõèîí áàéãóóëñàí үéìýýí
"Èðãýíèé ýâñýë"-èéí çîõèîí áàéãóóëñàí үéìýýí, ÁÍÍ
О.Ìàãíàé, Б.Æàðãàëñàéõàí íàð õÿíàëòàà àëäñàí/òýä àëãà
áîëñîí/äýâðýýñýí
ÌîÀÕ áóðóóòàé

5,5
2,7

МҮОНТ - Онц
байдлын үеэр
22,6
18,4

0,2

13,4

0,2

0.3

7,1

0,8

Á.Æàðãàëñàéõàí áóðóóòàé

0,4

5,7

0,5

0

6,3

0,1

0,6

6,2

0

7 сарын 1

Èéãë òåëåâèç òóðõèð÷ áàéíà
Д.Ýíõáàò,Б. Ëõàãâàæàâ, Ж.Áàòçàíäàí íàðûí çîõèîí áàéãóóëñàí
æàãñààë

Онц байдлын
дараа
8,1
4,1

МҮОНТ нь зөрчилт нөхцөл байдал юунаас үүдэлтэй талаар мэдээлэхдээ
Ж.Батзандан, О.Магнай, Б.Жаргалсайхан, Д.Энхбат, Б.Лхагважав нарын хувь хүмүүс
болон "Иргэний эвсэл", БНН, МоАХ зэрэг улс төрийн хүчнүүд, цаашлаад Ийгл телевизийг
мэдээллийн бай болгож байжээ. Эдгээр шалтгаан нь 7 сарын 1-ний өдрийн дундаж
үзүүлэлтээсээ 4-65 дахин өссөн байв. Харин МАХН, түүний дарга С.Баяр, АН-ын дарга
Ц.Элбэгдорж нарын буруутай үйлдэл болон сонгуулийн үр дүн, нийгэмд хуримтлагдсан
суурь асуудлуудаас зөрчилт нөхцөл байдал үүдэлтэй гэх дээрхээс бусад мэдээллийн хувь
хэмжээ үлэмж хэмжээгээр буурсан. /Хүснэгт 5-аас харна уу/
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Хүснэгт 5. Онц байдлын хугацаанд буурсан гол үзүүлэлтүүд/зөрчилт байдлын шалтгаан

7 сарын 1

МҮОНТ - Онц
байдлын үеэр

Онц
байдлын
дараа

ÌÀÕÍ ñîíãóóëèéã áóäëèàíòóóëñíû үð äàãàâàð

25,3

0,3

15,6

ÀÍ-ûí äàðãà Ýëáýãäîðæèéí òóðõèðàëò

14,4

0,2

1,8

Ñîíãóóëèéí үð äүí íèéãìèéí õүëýýëòòýé çөð÷èëäñөí

9,0

7,1

10,4

МАХН өөрөө зохион байгуулалттайгаар байраа шатаалгах зэрэг
үйлдэл хийлгэсэн

7,1

0,0

12,7

Ñîíãóóëèéí åðөíõèé õîðîî ìóó àæèëëàñàí

5,6

1,0

0,0

Нийгмийн суурь асуудлаас үүдэлтэй

3,9

0,7

3,4

Í.Ýíõáàÿð áóðóóòàé

3,1

0,4

0,1

Ñ.Áàÿð áóðóóòàé

1,7

0,3

1,7

1.2.2 МҮОНТ онц байдлын үеэр ажиллахдаа хүний амь нас эрсэдсэн,
иргэн хүн гэмтэж бэртсэн зэргээс илүүтэйгээр цагдаа нар гэмтэж
бэртсэн тухай түлхүү нийтэлжээ.
Түүнчлэн зөрчилт нөхцөл байдал ямар байсныг харуулахдаа О.Магнайгийн уриалж
байгаа дүрс бичлэг, жагсагчид эд хөрөнгийг эвдэн сүйтгэж байгаа дүрс бичлэг, жагсагчдыг
араас нь хатгах, цүнхэнд нь мөнгө хийх зэрэг зохион байгуулалттай хэрэг ихээр гарч
байгаа тухай тайлбар зэргийг агуулсан сөрөг мэдээллийг илүү ашигласан. Зөрчилт нөхцөл
байдлын үр дагавар ямар байсан талаар мэдээлэхдээ цагдаа нар гэмтэж бэртсэн явдлыг
илүү онцолсон (18.6 хувь) бол түүнтэй харьцуулбал хүний амь нас эрсдсэн (13 хувь), иргэн
хүн гэмтэж бэртсэн (6.9 хувь) талаар бага мэдээлсэн.
График 8. Онц байдлын үеэр гарсан зөрчилт нөхцөл байдлын үр дагавар мэдээллийн бүтэц

Цагдаа гэмтсэн, бэртсэн
Соёлын єв шатааж, устгасан
Хїний амь нас эрсэдсэн
Галлерей шатаасан
Иргэн гэмтсэн, бэртсэн
Соёлын тєв єргєєний байрыг шатаасан
Сэтгїїлч бэртэж гэмтсэн
МАХН-ын байрыг шатаасан
Урлагынхан тоглолтоо хийж цадахгїйд…
Цагдаагийн зэвсэг хэрэгсэл эвдэрсэн/дутуу,…
Аэро Монгол, ХАС зэрэг бизнесийн …
МАХН-тай ямар ч хамаагїй хїмїїс эд…
Галынхныг оруулахгїй, техник хэрэгсэл эвдсэн
Жуулчдын тоо багасах, Монгол Улсын нэр…
Бусад хохирол
СТЄ-г жагсагчид би хулгайчид…
Цэрэг/цагдаа/гал/эмнэлгийн машин…
Гал унтарсан

18.6
14.5
11.2
8.8
8.2
6.8
5.2
4.7
4.7
3.8
2.7
2.5
1.9
1.6
1.4
1.4
1.1
0.8
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ АЛЬ ХЭР
МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД АЖИЛЛАВ,

2
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2.1

Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн эх
сурвалжийн тоо

2.1.1 Телевиз, сонины зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлдээ
ашигласан эх сурвалжийн тоо
мэргэжлийн стандартад хүрээгүй байна
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжин нийгэмд хүрч буй мэдээлэлд тавигддаг
чухал шаардлагын нэг нь тухайн мэдээллийн эх сурвалжийн тэнцвэрт байдал билээ.
Тиймээс мониторингийн баг эх сурвалжийн тэнцвэрт байдлыг тухайн мэдээллийн эх
сурвалжийн тоо болон эх сурвалжийн төлөөлөл гэсэн хоёр хэмжигдэхүүнээр харьцуулан
шинжилсэн юм. Сэтгүүл зүйд аливаа мэдээллийг 2 ба түүнээс дээш эх сурвалжтай байх
шаардлага тавьдаг. Гэтэл 7 сарын 1-ээс 9-ний хооронд телевиз, сониноор нийтлэгдсэн
зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн эх сурвалж дунджаар 1,2 (телевиз) - 1,5
(сонин) байгаа нь зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн эх сурвалжийн тоо
хангалтгүй байсныг харуулна.
Хүснэгт 6. Эх сурвалжийн тоо/ телевиз

Телевизийн
нэр
МҮОНТ
Eagle
MN25
C1
UBS
TV5
TV9
NTV
SBN
TV8
TM
Total

Mean

Median

Minimum

Maximum

0,99
1,05
1,46
1,62
1,75
0,94
1,80
1,25
1,68
0,81
1,95
1,20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
9
10
6
8
4
5
2
7
2
12
12

Эх сурвалжийн дундаж тоог телевизүүдээр ангилан харахад TM, TV9, SBN, UBS,
C1 зэрэг телевизүүд харьцангуй эерэг үзүүлэлттэй байгаа бол TV8, TV5, МҮОНТ зэрэг
телевизүүд харьцангуй муу үзүүлэлттэй байна.
Хүснэгт 7. Эх сурвалжийн тоо/сонин

Сонины нэр
Өдрийн сонин
Өнөөдөр
Зууны мэдээ
Ардчилал
Нийт

Mean
2,02
1,47
1,30
1,29
1,55

Median
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Minimum
0
0
0
0
0

Maximum
9
12
6
7
12

Сонинуудаас “Өдрийн сонин” илүү эерэг үзүүлэлттэй байна. Түүнчлэн эх
сурвалжгүй мэдээлэл телевиз, сонинд ойролцоо бөгөөд 10 мэдээлэл тутмын 1 нь эх
сурвалжгүй байлаа.
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Хүснэгт 8. Эх сурвалжийн тоо/сонин

Эх сурвалжийн тоо
Эх сурвалжгүй
1 эх сурвалжтай
2 эх сурвалжтай
3 эх сурвалжтай
4 эх сурвалжтай
5-аас дээш эх сурвалжтай
Нийт

Телевиз (хувь)
Үргэлжилсэн
Давтамж
хугацаа
9,8
11,1
70,1
74,8
8,1
6,0
2,7
4,1
2,6
1,8
6,6
2,2
100,0
100,0

Сонин (хувь)
Талбайн
Давтамж
хэмжээ
11,5
10,4
47,8
60,5
16,4
12,5
11,7
8,4
1,1
1,3
11,5
6,8
100,0
100,0

2.1.2 Онц байдлын үеэр МҮОНТ ажиллаж байхад эх сурвалжийн
тоо буурчээ
Зөрчилт нөхцөл байдлын үеэр (VII/01) болон онц байдлын дараах үед (VII/6-9)
телевизийн эх сурвалжийн тоо 1,3 байжээ. Харин онц байдлын үеэр 1,0 байснаас харахад
телевизийн эх сурвалжийн тоонд ахиц гараагүй, буурсан үзүүлэлт харагдаж байна. Харин
сонины хувьд онц байдлын үед 1,7 байхад онц байдлын дараах үед 1,2 болж буурчээ.
Хүснэгт 9. Телевизийн эх сурвалжийн тоо/хугацааны дарааллаар

7 сарын 1
МҮОНТ
Ийгл
MN25
C1
UBS
TV5
TV9
NTV
SBN
TV8
TM
Total

Mean
1,0
1,1
1,4
1,7
1,5
1,0
2,0
1,2
2,0
0,8
1,7
1,3

Median
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Онц байдлын үе
Mean
1,0

1,0

Median
1

1

Онц байдлын
дараа
Mean
Median
0,9
1
1,0
1
1,5
1
1,6
1
2,0
1
0,9
1
1,7
1
1,3

1

2,1
1,3

1
1
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2.2

Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн эх
сурвалжийн түвшин буюу төлөөлөл
2.2.1 Албаны эх сурвалж илт давамгайлснаар эх сурвалжийн
төлөөллийн тэнцвэр алдагджээ

Телевиз, сонинууд албаны эх сурвалжийг өргөнөөр ашигласан байна. Телевизийн
зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой нийт мэдээллийн 23.1 хувь нь албаны эх сурвалж
байгаа бол сониных 24.6 хувьтай байна. Телевизүүд тайлбартай, тайлбаргүй шууд
сурвалжлага хийх, бичлэгээ давтан гаргах зэргээр зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой
мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байсныг нь бусад гэсэн ангилалд хамруулсан. Ийм
төрлийн мэдээлэл телевизүүд харьцангуй илүү байсан. Албаны эх сурвалжийн 34,9 буюу
харьцангуй их хувь нь цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл байсан. Харин улс төрийн нам,
хөдөлгөөний эх сурвалжийн 31.8 хувь нь АН, 24.6 хувь нь МАХН байсан бол Ж.Батзандан
6.8 хувь, О.Магнай 9.7 хувийг эзэлж байлаа. МАХН-ын эх сурвалж АН-аас бага байгаагийн
гол шалтгаан нь МАХН-ын голлох гишүүд ихэнх тохиолдолд төрийн албан хаагчийн
статусаар мэдээлэл хийж байсан тул албаны гэсэн эх сурвалжид хамруулсан болно. Мөн
иргэдийн дуу хоолой 10 орчим хувьтай байгаа бол мэргэжилтэн, экспертүүдийн санал
бодол 1 хувьтай байгаа нь тун хангалтгүй үзүүлэлт юм. Мэргэжилтнүүдэд өмгөөлөгчид,
иргэн Д.Ламжав, Х.Наранжаргал, сэтгүүлч Д.Цэрэнжав, өмгөөлөгч С.Нарангэрэл, эксперт
байгууллагуудаас НҮБ, Ази номхон далайн ардчиллын түнш, Азийн сангийн Монгол дахь
төлөөлөгч, Дэлхийн зөн зэрэг байгууллагыг хамруулсан. Мөн “Онц байдал, мониторингийн
эвсэл” ТББ-уудын эвсэл, ТББ-уудын холбоо, Оюунтүлхүүр сан, Сэлэнгэ хөгжил сан,
МСНЭвлэл, FM радиогийн холбоо, Телевизүүдийн холбоо, МХБИҮХ, Зориг сан зэрэг
байгууллага ТББ-уудын төлөөлөл болж үзэл бодлоо (ТББ-ууд 5,2 хувьтай) илэрхийлсэн.
Хүснэгт 10. Эх сурвалжийн төлөөлөл/телевиз

Эх сурвалжийн
төлөөлөл

МҮОНТ

Eagle

MN25

C1

UBS

TV5

TV9

NTV

SBN

TV8

TM

Телевизийн нэр
Ний
т

Албаны
Улс төрийн нам,
хөдөлгөөн
ТББ, холбоод
Бизнесийн
байгууллага
Эрүүл мэндийн
байгууллага
Мэргэжилтэн,
эксперт, ажиглагчид
Иргэдийн төлөөлөл
Гадаадын эх сурвалж
Урлагийнхан
Шашиныхан
Бусад*

34,4

14,9

22,8

15,7

35,3

31,3

31,0

3,4

8,8

0,6

16,3

23,1

9,9

16,2

16,8

12,5

8,4

10,1

1,1

22,8

34,4

29,3

19,8

14,7

2,6

1,9

3,9

22,9

7,2

8,8

9,2

14,5

5,2

0,6

2,2

1,1

1,7

0,0

2,8

1,8

2,3

1,2

0,4

3,6
2,2
3,1
0,2
42,4
100,
0

12,9
1,0
16,2

9,4

22,2

5,4

5,7

30,1
100,
0

45,3
100,
0

10,0

0,8
2,3

1,1

1,9
20,1
100,
0

5,5

43,6
100,
0

1,3

1,2

1,4
1,1

24,5
0,5

42,5
100,
0

1,7

32,6
100,
0

68,3
100,
0

12,9
0,7
0,2

28,0

31,2
100,
0

40,8
100,
0

34,3
0,6
13,4
100,
0

10,6
1,1
5,6
0,1
36,5
100,
0

* Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өөрөө
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Сэтгүүл зүйн стандартын үүднээс мэдээллийн эх сурвалжийг мэргэжилтний,
сонирхлын, үр дагаврыг хүртэгсэд гэсэн гурван төлөөллөөр баталгаажуулж чадвал түүний
тэнцвэрт байдал сайтар хангагддаг билээ. Энэ өнцгөөс харвал зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой мэдээллийн хувьд асуудлын буруутнаар илүү сэрдэгдсээр буй МАХН,
О.Магнай, Ж.Батзандан болоод зарим иргэд, цагдаагийн зэрэг албаны эх сурвалжуудыг
ашигласан боловч хөндлөнгийн ажиглагч, мэргэжилтэн, экспертүүдийг орхигдуулснаар
мэдээллийн эх сурвалжийн тэнцвэрийг хангаж чадаагүй байна.
Хүснэгт 11. Эх сурвалжийн төлөөлөл/сонин
Эх сурвалжийн төлөөл
Албаны
Улс төрийн нам, хөдөлгөөн
ТББ
Бизнесийн байгууллага
Эрүүл мэндийн байгууллага
Мэргэжилтэн, экспертүүд

Өдрийн сонин
10,8%
34,0%
3,1%
1,0%
3,6%
1,0%

Иргэдийн төлөөлөл
Бусад*
Гадаадын эх сурвалж

Сонины нэр
Өнөөдөр
Зууны мэдээ
30,9%
42,6%
12,1%
16,9%
1,0%
3,4%
5,3%
3,4%
2,9%
4,7%
1,0%

22,7%
14,9%
8,8%

12,6%
29,0%
3,4%

100,0%

100,0%

Урлагынхан

Ардчилал
16,3%
43,8%
2,0%
1,3%
,7%
1,3%

Нийт
24,6%
26,1%
2,3%
2,8%
3,0%
,9%

2,0%
24,3%
2,7%

2,6%
28,8%
2,0%

11,0%
24,1%
4,4%

1,3%

,9%

100,0%

100,0%

100,0%

1,9%

Нийт

* Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өөрөө

2.2.2 Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн эх сурвалжийн
тэнцвэрт байдал цаг хугацааны турш хэрхэн өөрчлөгдөв
§ 7 сарын 01. 7 сарын 1-нд телевизүүд шууд сурвалжлага болон түүний бичлэгийг
ихээр (44,8 хувь) ашигласан. Түүний дараагаар улс төрийн нам хүчний (19.3 хувь) болон
албаны эх сурвалж (17.8 хувь) илүү ашиглагджээ. Нарийвчилбал, албаныхаас цагдаагийн
байгууллага, улс төрийн нам хүчнээс МАХН –ын байр суурийг илүү харуулсан.
График 9. 7 сарын 1-нд телевизүүд хэний байр суурийг давуу нэвтрүүлэв
44.8

17.8

19.3

16.0
0.3

-

1.4

0.2

0.1

-

-
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Баримт 1.
TV9 телевиз, 2008 оны 07 дугаар сарын 01 өдөр,
Н.Энхбаяр: Сонгуулийн дүнтэй санал нийлэхгүй байж болно, жагсаал цуглаан зохион
байгуулагчид, оролцогчид үүнийгээ зогсоохыг шаардаж байна, үгүй бол бүрэн эрхийн
хүрээнд арга хэмжээ авна

Үүнийг телевиз бүрээр харьцуулбал албаны эх сурвалжийг MN25, UBS, TV5, TV9 телевиз,
улс төрийн нам хүчнийг NTV, SBN, TV8 телевиз, мэргэжилтэн экспертүүдийг С1 телевиз,
иргэдийн төлөөллийг Ийгл, MN25, C1, TV8 телевиз илүүтэйгээр эх сурвалжаа болгосон
бол бусад эх сурвалжийг МҮОНТ, Ийгл давуу ашигласан.
Баримт 2.
MN25 телевиз, 2008 оны 07 дугаар сарын 01 өдөр,
Шууд утсаар иргэн: Цагдаа нар өөрсдөө иргэд рүү дайрч байгаа нь, цагдаа нараар
хамгаалуулж байгаа нь буруу, энэ нь нөхцөл байдлыг хөөрөгдөж байна
20цаг 50-52 минут, 127 сек
Баримт 3.
“Өнөөдөр” сонин №151 дугаар
Энэ өвчин нь АН-ын бүлгээр дамжин хүчтэй илэрч заримдаа хурц зөрчил болон өрнөж
байсан нь улс төрийн нөхцөл байдал үе үе "урваж шарвахад" томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн
билээ. ...Сү.Батболд Таван толгойн хувьцаанаас татгалзан, иргэний эр зориг гаргаж
байхад "Женко" Баттулга улам бүр барьцаа лавшруулж шунаж, эд хөрөнгө тойрсон хувийн
амбицдаа хэтэрхий их хөтлөгдсөөр ирсэн явдал үүнийг гэрчилнэ. ... Ялна гэсэн дэндүү
хөөргөн итгэл нь өнөөдөр О.Магнайг Сонгинохайрхан дүүрэгт суулт хийхэд хүргэж,
Ж.Батзандангаар саналын хайрцаг хулгайлуулав. Улс төрд ялж, ялагдаж ирсэн МАХН, АНын ах нар нь ингэж хөгөө хөлдөө чирч байгаагүй гэдгийг чухалчлан дурсая. ... Унаад
босохдоо уйлдаг, хорсол тээдэг бөхчүүдэд Монголчууд хэзээнээс дургүй. Нэг удаагийн
ялагдлаар нэг насны шившиг дагуулах нь улстөрчийн шинж биш билээ.
2008 оны 07 дугаар сарын 01 өдөр, а3 дугаар тал

§

Онц байдлын үеэр – МҮОНТ хэрхэн ажиллав?

07 дугаар сарын 01-ний шөнө Монгол Улсын Ерөнхийлөгч онц байдал
тогтоох зарлиг гаргасан бөгөөд энэ 4 хоногийн хугацаанд МҮОНТ-ээс бусад
телевизийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргасан. Энэ хугацаанд МҮОНТ
Үндэсний Аюулгүй Байдлын зөвлөлийн дэргэдэх Шуурхай штабын (ҮАБШШ)
мэдэлд ажиллаж байсан баримт байна.
Баримт 4.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 05 өдөр
Сэтгүүлч: Онц байдал цуцлагдлаа. Өнгөрсөн хугацаанд МҮОНТ онц байдлын тухай хуульд
захирагдаж ҮАБШШ-ын шууд удирдлага дор, тус штабын мэдээлэлд үндэслэн мэдээллээ
дамжуулж байсан.
00 цаг 11-21 минут, 618 сек
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Баримт 5.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 05 өдөр
С.Баярын мэдээллээс
МҮОНТ-ийн сэтгүүлч: Онц байдлын хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хэрхэн ажиллах
тухай хуулийн заалт байдаг уу? Өнгөрсөн 4 хоногийн хугацаанд ММ агентлаг Онц
байдлын штабын мэдэлд ажилласан гэж хэлж болно. Энэ нь зохистой үйлдэл мөн байсан
юм уу? Өнгөрсөн 4 хоногийн хугацаан дахь олон нийтийн телевизийн хөтөлбөрийн
бүтцийг олон нийтийн телевизийн бодлого биш байсан гэдгийг ард түмэн ойлгохгүй
шүүмжилж байгаа. Үүнийг та юу гэж бодож байна вэ?
С.Баяр: Ер нь ийм нөхцөл байдалд бид хаана хаанаа бэлэн биш байна. Онц байдал гээд ийм
нэг хуультай байсан. Яг ийм нөхцөл байдал үүссэний дараа л олон хүн энэ хуулийг сөхөж
үзсэн байх. Хууль байгаа учраас энэ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах тодорхой бололцоонууд
нээгдсэн. Тэгэхдээ олон зүйл тодорхойгүй байгаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл яаж ажиллах
тухай та асууж байна. Энэ тухай ямар нэгэн тогтоосон дүрэм журам байхгүй. Тиймээс
ҮАБЗ нийгмээ тайван болгох, ард түмнийг дэврээхгүй байх олон янзын батлагдсан,
батлагдаагүй эх үүсвэрээс олон нийтэд түгээж, тэр нь эмх замбараагүй байдал дэврээхгүй
байх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс энэ 4 хоногт МҮОНТ-ийг ажиллуулах шийдвэр гаргасан...
Сэтгүүлч: МҮОНТ онц байдлын хугацаанд ҮАБШШ-ын шууд удирдлага дор, тус штабын
мэдээлэлд үндэслэн мэдээллээ дамжуулж байсан.
Баяр: Хэвлэл мэдээллийн тухайд хууль тодорхой заалт байхгүй. Бид хуулийн хүрээнд
ажилласан. Сайн ажилласан хүмүүсийг Монголын төр сайшаах хэрэгтэй. Муу ажилласан
хүмүүс байхыг үгүйсгэхгүй. Хууль зөрчсөн хүмүүсийг шалгах шаардлагатай. Бид бүгдээрээ
эвтэй байх ёстой
20 цаг 11-13 минут, 264 сек

Онц байдлын хугацаанд МҮОНТ-ээр цацагдсан нийт зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой мэдээллийн 51,5 хувь нь албаны эх сурвалжтай байсан (График 9). Албаны эх
сурвалжийн 37,5 хувь нь цагдаагийн байгууллагын, 23,2 хувь нь Засгийн газрын байр
суурийг харуулсан. Харин бусад гэсэн ангилалд хамруулсан эх сурвалжууд 25,4 хувийг
эзэлж байлаа. Онц байдлын үеэр МҮОНТ-ээс гаргаж байсан бусад гэсэн ангилалд
хамруулсан бичлэгүүд нь ихэвчлэн Ж.Батзандан, О.Магнай болон зөрчил гаргаж байсан
иргэдийн үйлдлийг буруутай, зохион байгуулалттай байсан гэдгийг нотлох шинж чанартай
байсныг дурьдах хэрэгтэй. Эдгээр эх сурвалжийн дараа улс төрийн нам хүчний байр
суурийг түлхүү харуулсан. Үүнээс 55,1 хувь нь МАХН-ын байр суурь байсан бол АН-ынх
5,9 хувь, зөрчилт байдлын буруутнаар сэжиглэгдэж буй Ж.Батзандан 6,8 хувь, О.Магнай
8,5 хувь, Б.Жаргалсайхан 10,2 хувь байсан.
График 10. Онц байдлын хугацаанд МҮОНТ хэний үзэл санааг давуу нэвтрүүлэв
51.10%
25.40%
8.30%

3.20%

0.90%

1.60%

0.10%

4.10%

2.90%

2.30%

0.10%
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Иргэдийн байр суурийг 4,1 хувиар харуулсан байна. Гэсэн ч шууд утсаар холбогдсон
иргэдийн дийлэнх нь АН болон Ж.Батзандан, О.Магнай нарын эсрэг үзэл бодол
илэрхийлж байсан.
Баримт 6.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 02 өдөр
Шууд утас-Иргэн: Энэ ард түмний сонголт байсан. Магнай, Батзандан нар ард түмнийг
турхирлаа. Тэд яагаад ярихгүй байна. Ард түмэн гэж өчигдөрийн талбай дээр цугларсан
танхай балмад хүмүүсийг хэлэхгүй.
13 цаг 50-52 минут, 155 сек

Дээрхээс дүгнэхэд онц байдлын хугацаанд МҮОНТ-ийн редакцийн хараат бус
байдал зөрчигдөж, нэг талыг барьсан тэнцвэргүй мэдээлэл цацагдаж байжээ. Үүний гол
шалтгаан нь ҮАБЗ-ийн дэргэдэх Шуурхай штабын (ҮАБШШ) шууд удирдлаган дор
ажилласан явдал юм.

Онц байдлын дараах үеэр

§

Онц байдал цуцлагдаж бусад телевизийн үйл ажиллагаа эхэлснээр телевизийн
зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн эх сурвалжийн тэнцвэрт байдал
харьцангуй дээшилсэн байна. Тухайлбал, албаны эх сурвалж 51,1 хувь байснаа багасч
15,6 хувь, иргэдийн дуу хоолой 4,1 хувь байснаа дээшилж 26,1 хувь, ТББ-ын байр суурь
3,2 байснаа 14,4 хувь, экспертүүдийн байр суурь 0,1 байснаа 1,6 хувь болж тус тус өссөн.
График 11. Онц байдлын дараах хугацаанд телевизүүд хэний үзэл санааг давуу нийтлэв

Онц байдал
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/Жич: Онц байдлын үеэр зөвхөн МҮОНТ ажиллаж байсан/
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Дээрхээс дүгнэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн дуу хоолойг захиргааны аргаар
боомилж өргөн нэвтрүүлгийн хүчирхэг хэрэгсэлийг төрийн удирдлаганд авснаар олон
нийтэд хүрэх мэдээллийн олон ургальч чанар алдагдаж улс төрийн хүрээн дэх цөөнх,
нийгэм дэх жирийн иргэдийн, шинжлэх ухааны эрдэмтэн, экспертүүдийн байр суурь
дарагдаж оюун санааны хүрээнд догматик хандлага, шударга бус байдал ноёрхдог байна.

Баримт 7.
Eagle телевиз, 07 дугаар сарын 06 өдөр
Саатуулах байрны гадна байсан ар гэрийнхэн: Цагдаа нар аваад явлаа гэсэн, дэнжийн 1000
дээрээс харахад буу тулгаад бороохойдож байсан. Бүр жаахан хүүхдийн дуу гарч байсан.
Цагдаа нар бидний хөлд буудлаа шүү гэж байсан. Цагдаад хэлэхэд танай хүүхэд ямар
хамаатай юм буудна гэж сүрдүүлсэн. Цагдаа нар баривчилна гэж дарамталж байсан.
Эндээс гарч ирсэн хүүхдүүд хөл, гар нь доголсон, бие нь хөх няц болсон гарч ирсэн.
09 цаг 55-56 минут, 104 сек

2.3

Зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлд
баримт эх сурвалжийг заагласан уу?

2.3.1 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой асуудлыг үзэл бодлоос илүүтэйгээр баримтанд
түшиглэж нийтэлжээ
Сэтгүүл зүйн стандарт ёсоор мэдээллийн үнэн бодит байдлыг тандахдаа нэг талаас
мэдээллийн тэнцвэрт байдал, нөгөө талаас сэтгүүлч тухайн мэдээллийг хийхдээ баримтад
түшиглэсэн эсэх, баримт үзэл бодлын зааг ялгааг гаргаж өгсөн эсэхийг шалгуур болгох
нийтлэг тохиолдол байдаг. Тиймээс мониторингийн хүрээнд энэхүү шалгуурыг авч
ашигласан билээ.
Мониторингийн хугацаанд телевиз, сонинд нийтлэгдсэн мэдээллийн дийлэнх хувь нь
баримтад түшиглэсэн байлаа. Энэ нь сайн үзүүлэлт бөгөөд сонины зөрчилт мэдээллийн
76,2 хувь нь, телевизийн зөрчилт мэдээллийн 67,4 хувь нь баримтанд түшиглэжээ.
Хүснэгт 12. Баримт, үзэл бодлыг заагласан эсэх (телевиз, сонин)

Баримт
Үзэл бодол
Баримт, үзэл бодлыг тодорхой заагласан
Баримт үзэл бодлын зааг тодорхойгүй
Нийт

Телевиз
67,4
4,7
10,7
17,1
100,0

Сонин
76,5
11,3
8,8
3,4
100,0
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2.3.2 Телевиз, сонины зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой
мэдээллийн баримт, үзэл бодлын зааг ялгаа хугацааны турш хэрхэн
өөрчлөгдөв?
Баримтад тулгуурласан мэдээллийн хувийн жин телевиз, сонинд ижил хазайлттай
байгаа ба зөрчилт байдлын үеэс онц байдлын үед өсөж нийт мэдээллийн 80,2-83,7 хувь
болж, онц байдлын дараа телевизэд 61,4 хувь, сонинд 82,8 хувь болж хэлбэлзжээ.
Телевизийн эфирт сэтгүүлчийн үзэл бодлоор нийтлэгдсэн мэдээ, мэдээллийн хувийн жин
хамгийн бага хувьтай байгаа ба 7.4 хувиас хэтрээгүй бол баримт үзэл бодлыг заагласан,
зааглаагүй мэдээллийн хувийн жин онц байдлын өмнөх болон дараах үед ойролцоо (13,917,9 хувь) хэлбэлзэлтэй байсан.
Харин онц байдлын үеэр мэдээллийн 80,2 хувь нь баримтад тулгуурласан байлаа.
Сонины хувьд телевизээс нэлээд ялгаатай бөгөөд онц байдлын үед баримт 80,8 хувь, онц
байдлын дараах үед 72,9 хувь, үзэл бодол 18,6 хувь орсон байв.
Онц байдлын өмнөх үед Ийгл (99,8 хувь), NTV (99,8 хувь), SBN (93,0 хувь), TV8 (92,1
хувь) телевизүүдийн зөрчилт байдалтай холбоотой мэдээлэл бүхэлдээ баримтад суурилж
байсжээ. Харин MN25 (32,2 хувь), C1 (41,2 хувь), UBS (19,8 хувь), TM (48,1 хувь)
телевизүүд баримтыг хамгийн бага ашигласан ба хамгийн олон баримт, үзэл бодлын зааг
тодорхойгүй мэдээллийг нэвтрүүлсэн.
Харин сонины хувьд Ардчилал сонины (78,4 хувь) зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой мэдээллийн үнэмлэхүй хувь нь баримтад сууриласан байгаа бол үүний
дараагаар Өнөөдөр (56,4 хувь), “Өдрийн сонин” (23,5 хувь) орно.
Дүгнэвэл хэдийгээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой мэдээлэл хийхдээ баримтад түшиглэж байсан нь сайшаалтай ч эх сурвалжийн
тэнцвэрт байдлыг хангаагүй байна.
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ

3.1

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД ХҮНИЙ
ЭРХИЙН
ЗӨРЧЛИЙН
Хүний эрхийн мэдээлэлд
зориулсан
нийтТУХАЙ
цаг, талбай
МЭДЭЭЛСЭН ҮҮ?

3

36

3.1

Хүний эрхийн мэдээлэлд зориулсан нийт цаг,
талбай

Мониторингийн хугацаанд (7 сарын 1-ээс 9-ний өдрүүдэд) хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл (ХМХ)-ээр гарсан зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн агуулгад шинжилгээ хийж
үзэхэд хүний эрхийн асуудлаар нийт зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн
хамгийн бага буюу телевизэд 14.2 (15 цаг), сонинд 10.4 (12347 см2) хувийг эзэлж байна.
График 12. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн хувийн жин/ХМХ-ийн
төрлөөр

Телевиз

Сонин

23.524.6

20.5
18.7

22.2
20.7

24.9
19.6

14.2
10.4
0.3 0.4

3.2 Хүний эрх зөрчигдсөн / зөрчигдөөгүй тухай
мэдээллийг хэн хийв?
Хүний эрхийг зөрчөөгүй гэсэн шууд агуулгатай мэдээлэл хүний эрхтэй холбоотой
нийт мэдээллийн 2.7 хувийг эзэлнэ. Харин хүний эрхийн зөрчил гарсан тухай мэдээлэл
үлдсэн 97,3 хувийг нь эзэлж байна.
Хүний эрхийн зөрчил гараагүй гэсэн мэдээллийг Хүний эрхийн комисс, Цагдаагийн
байгууллага, Улсын Мөрдөн байцаах газар, УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороо, МАХН болон
зарим иргэд мэдээлж байсан бол хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг ТББ-ууд, иргэний
хөдөлгөөнүүд, өмгөөлөгчид, хохирогч, иргэдийн ар гэрийнхэн, зарим нам эвсэл болон
бусад байгууллагаас хүний эрхийн зөрчил ихээр гарч байна гэсэн дүгнэлт, мэдээлэл хийж
байсан.
07 дугаар сарын 01-нд буюу зөрчилт нөхцөл байдлын үед оролцогч хоёр талын эрх
зөрчигдөж байгааг хөндсөн ганц мэдээлэл гарсан нь 23 цаг 36 - 46 минутанд Ийгл
телевизийн ЗОЧНЫ ЦАГ нэвтрүүлгээр хүний эрхийн байгууллагуудыг төлөөлж
н.Энхжаргал, Т.Ундаръяа нар зөрчилт нөхцөл байдалд оролцогчдын эрх зөрчигдөж байна
гээд улс төрийн намуудад хандаж уг нөхцөл байдлыг намжаахыг уриалсан.
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Баримт 8.
Ийгл, 07 дугаар сарын 01 өдөр
Энэ хүчирхийллийг хурдан намжаах ёстой. Намжаахдаа аль болох энэ хүмүүсийн бие
махбодид (хүмүүс гэдэгт энэ тэмцэл хийж байгаа, мөн цэрэг цагдаагийхан ч гэсэн хүмүүс)
энэ хоёр талын бие махбод, эрүүл мэнд эд эрхтэнд нь нэг их хохирол учруулахгүйгээр нэн
яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай.
Асуудлыг өөр өнцгөөр харахгүй бол болохгүй байна. Хүний эрхийн төлөө ажилладаг
хүмүүс энд ирээд байна. Энэ цаг үед сонгууль булхайтай болсон болоогүй нь, хэн ялсан
ялагдсан нь чухал биш байна. Яг энэ цаг үед нэг Монгол үндэстэн бие биенийхээ эсрэг
хүчирхийлэл үйлдэж, цус урсгаж байгаа энэ явдлыг нэн даруй зогсоох нь чухал байна. Тийм
учраас улс төрийн нам хүчнүүд, энэ явдалд турхирч оруулсан хэсэг бүлэг хүмүүс, бүгдээрээ
нэгдэх хэрэгтэй. Нэн даруй зогсоох хэрэгтэй байна. Төрийн механизм ажиллахдаа гар
хоосон иргэдийн эсрэг хүч хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. Нөгөө талаасаа иргэд
өөрсдийнхөө сонголтыг хүндэтгэсэггүй гэж илэрхийлэхдээ бас хүчирхийллийн аргаар
асуудалд хандахгүй байх шаардлага гарч ирж байна.
Хүний эрхийн төлөө ажилладаг төрийн бус байгууллагын зүгээс бүх улс төрийн
хүчнүүд сонгуулийнхаа ажлыг нэг удаа түр хаяад Монгол үндэстний эрх ашиг гэдэг зүйл
дээр төвлөрөөд Монгол улсынхаа төлөө юу хийж чадах вэ гэдгийг бид хармаар байна. Энэ
дээр бодитой алхам хиймээр байна.
23 цаг 36 минут

Онц байдал тогтоосон хугацаа буюу ганц МҮОНТ ажиллаж байх үед хүний эрхийн
асуудлаар мэдээлэл бага гарсан. Тухайлбал, мониторингийн хугацаанд гарсан хүний
эрхийн асуудлаарх мэдээллийн 14,8 хувь нь гарсан. Энэ хугацаанд гарсан мэдээллийн эх
сурвалж нь Засгийн газар, Хүний Эрхийн Дэд Хороо, Мөрдөн байцаах газар болон
хоригдож байсан зарим иргэд хүний зөрчилт байдалд оролцогчдыг баривчлах, хорих
болон цагдаа нарын үйл ажиллагаа хүний эрхийг ямар нэгэн хэмжээгээр зөрчөөгүй тухай
мэдээллийг өгчээ.
Баримт 9.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 03 өдөр
ХЭҮК-ын дарга Солонго: 7.1-ний үйл явдал бол хууль бус үйл ажиллагаа. Комисс байнга
анхааралдаа байлгаж байгаа. ... Эрүү шүүлт явуулахгүй, өмгөөлөгчтэй байлгах талаар
албан бичиг явуулсан. Өчигдөрийн байдлаар 720-иод хүнээс 21 хүүхэд 20 эмэгтэй байна.
Өнөөдөр хүний эрх зөрчигдөж байгаа талаар ар гэрээс нь олон гомдол ирж байгаа.
Гүндалай, Баттулга гишүүнтэй хоригдож байгаа хүмүүстэй уулзсан. Тэнд хүч хэрэглэсэн,
хүний эрх зөрчсөн зүйл илрээгүй. Харин ХМХ-ийн хязгаарлалт хуулинд тусгагдсан байгаа.
ХМХ-ийг хязгаарлаж болно.
20 цаг 45 минут

Баримт 10.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 05 өдөр
Хоригдож байсан иргэн: Зодсон барьсан зүйл хараагүй. Нөхцөл байдал зүгээр гайгүй байсан
15 цаг 02минут
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Баримт 11.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 05 өдөр
НЦГ-ын албадан саатуулах, баривчлах төвийн дарга: Энд хүн нүдэж, зодсон асуудал
байхгүй. Согтуу хөлчүү, хашгирч уриалсан хүн маш их байсан. Өглөөний 05 цаг өнгөрөөд
дайръя, давшъя гэх яриа гарч эхэлсэн. 05 цагаас албан хаагчиддаа бороохой тавьж эхэлсэн.
Эндээс гараад ирсэн хүмүүс олигтой юм ярьдаггүй. Энд хүн зодуулаагүй.
15 цаг 03минут

07 дугаар сарын 05-ны шөнө 00 цагт Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн бүрэн
эрхийнхээ хүрээнд тогтоосон онц байдлын хугацаа дууссантай зэрэгцээд TV9, NTV зэрэг
телевиз эфирээ нээсэн. Эфирээ нээсэн телевизүүд уран сайханы кино гаргаад эфирээ
хаасан бол NTV телевиз онц байдлын хугацаанд хорих байрны үүдэнд бэлдсэн
нэвтрүүлгээ үзүүлснээр эфирээ хаасан.
Онц байдлын дараа өдрөөс хаагдсан арилжааны телевизүүд өмнөх өдрүүдэд
бэлтгэсэн нэвтрүүлгээрээ эфирээ эхэлсэн юм. Мониторингийн хугацаанд хүний эрхийн
асуудлаар гарсан нийт мэдээллийг үнэмлэхүй хувь буюу нийт мэдээллийн 85,2 хувь нь
гарчээ. (Мониторингийн судалгаанд 07 дугаар сарын 01-нээс 09 өдрийн 07 цагаас 02 цагийн
телевизийн бичлэгийг ашигласан. Мөн 07 дугаар сарын 06-аас 09-ний өдрийн NTV болон TV8
телевизийн бичлэг шаардлага хангаагүйн улмаас мониторингийн мэдээлэлд хамруулаагүйг
анхаарна уу)
Баримт 12.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 06 өдөр
Хүний Эрхийн Комиссын дарга Солонго: 07 дугаар сарын 01-ны үйл явдалыг хувь хүнийхээ
хувьд ч, комиссын даргын хувьд ч хууль бус гэж үзэж байгаа... Өчигдөр болон өнөөдөр Хүний
Эрхийн Үндэсний Комисс баривчлах болон цагдан хориг газарт ажиллаад ирсэн... Өчигдөр
би Цагдаагийн Ерөнхий Газарын үүрэг гүйцэтэгэгч Амарболд Генралын нэр дээр эрүү
шүүлтээс энэ улсуудаа урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг талаар.
Өчигдөр миний үүргийг аваад манай ажилтан очиж ажилласан... Тэнд 21 хүүхэд, 20 орчим
эмэгтэй байсан. Өнөөдрийн байдлаар тэнд хүүхдүүд байхгүй... Өчигдөрийн нөхцөл
байдлаар байдал хэвийн, цагдаагийн байгууллагын ажилтны зүгээс байцаагдааж байгаа
хүндээ хүч хэрэглэсэн буюу зодсон, эрх чөлөөнд нь халдсан ямарваа нэгэн байдал
байгаагүй... Ганц худагт мөн адил нөхцөл байдал хэвийн, явдаг ажил явдагаараа явж
байсан...
Баттулга гишүүний хүсэлтээр өнөөдөр би 15 цагаас Баттулга гишүүнтэй хамт Гүндалай,
Батбаатар гишүүн хамт явж нөхцөл байдлыг нүдээрээ харсан. Биднийг очиход үед ч
цагдаагийн байгууллагын алба хаагчийн зүгээс аливаа нэгэн баривчлагдсан хүнд хүч
хэрэглэсэн, зодож байгаа, цохиж байгаа нөхцөл илрээгүй...
19 цаг 42 минут
Баримт 13.
UBS, 07 дугаар сарын 07 өдөр
ХЗ-ийн байнгын хорооны дэд дарга Ц.Шаравдорж: Зөвхөн хүний яриагаар ингэж хандаж
болохгүй, хууль хамгаалалтынхныг байлцуулж зөрчигдсөн эсэхийг шалгах хэрэгтэй (хүний
эрх)
20 цаг 45 минут
Баримт 14.
Ийгл, 07 дугаар сарын 08 өдөр
ЦЕГ-Амарболд: Хүний эрхийг янз бүрийн байдлаар зодсон, дарамталсан гэсэн мэдээлэл
яригдаж байна. Огт ийм зүйл байхгүй. Энийг хүний эрхийн, хөндлөнгийн, прокурорын
3.3 Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой
байгууллага болон УИХ-ын гишүүд өөрсдөө үзсэн.

мэдээллийн хувийн жин хэрхэн өөрчлөгдөв?

19 цаг 18 минут
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3.3.1 Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн
хувийн жин 7 сарын 1-ээс хойш 57 дахин нэмэгджээ
Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн хувийн жинг цаг
хугацаанаас хамааруулан авч үзвэл телевизийн хувьд 7 сарын 1-ний үеэр дөнгөж 0,4 хувь
байсан бол онц байдлын үед, МҮОНТ ажиллаж байхад (VII/02-05) 11.1 хувь, онц байдлын
дараах үед (VII/06-09) 22.8 хувь болж зөрчилт байдлын үеэс 57 дахин, онц байдлын үеэс
өсчээ. Харин сонины хувьд онц байдлын үеэр 10,7 хувь, онц байдлын дараа 11,8 хувь
болж мөн өссөн байна. /Зөрчилт нөхцөл байдалтай мэдээллээс хувь бодогдсон/
Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн хувийн жинг өдөр
тус бүрээр нь харьцуулахад нэлээд хэлбэлзэл ажиглагдаж байна.
График 13. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн хувь/цаг хугацаагаар

Зөрчилт байдлын үед телевизээр хүний эрхийн асуудалтай холбоотой мэдээлэл
гараагүй гэхэд болно. Сонины цаг үеийн шинжтэй мэдээлэл бүтэн өдрөөр хоцорч
нийтлэгддэг учир нийтлэгддэг учираас зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэл
байхгүй юм. Онц байдлы хугацаанд МҮОНТ-ээр хүний эрхийн асууудалтай холбоотой
мэдээлэл хангалгүй хэмжээнд гарсан нь уг телевиз ҮАБЗ-ын шуурхай штабын мэдэлд
ажилласантай шууд холбоотой. Онц байдлын хугацаанд гарсан хүний эрхийн асуудлаарх
мэдээллүүд хүий эрх зөрчигдөөгүй гэсэн хандлагатай байсан нь нийгэмд тархсан “хорих
байранд иргэдийн эрхийг зөрчиж байна” гэсэн хандлагыг намжаах зорилготой байсан байх
үндэслэлтэй юм.
Баримт 15.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 04 өдөр
ЦЕГ-ын Амарболд: 700 гаруй саатуулсан дээр 50 гаруй мөрдөн байцаагч ажиллаж байна. тэд бүгдээрээ
бичиг баримтгүй, хүүхдүүдийг хэн болохыг нь тогтоогоод сулалж байна. бид гэмт хэргийг сэжигтэй
хүмүүсийг барьсан. Буруугүй хүмүүсийг сулалж байна.
ЦЕГ-ын Т.Сайнжаргал: Цагдаа нар дүрс бичлэгтэй тодорхой баримттай хүмүүсийг саатуулсан. Урд
цэцэрлэгч савтай бензин тарааж байсан яриа гараад байгаа. Гэм буруугүй нь тогтоогдсон хүмүүсийг
3.3.2
өнөөдрөөс эхлэн суллаж байгаа гээд цагдаагийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг тайлбарлаж 15
3.3.3 цагдаагийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж байгааг хэлэв. Онц байдал зарласнаас гэмт
прокурор
3.3.4 тоо эрс буурсан
хэргийн
09 цаг 02 минут
3.3.5
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3.3.2 Ийгл, С1, МҮОНТ гуравн хүний эрхийн зөрчилд илүү анхаарчээ
Телевизийн хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой 7 сарын 1-ний
өдөр болоод онц байдлын дараах үеийн 27.8 хувийг Ийгл телевиз, 25 хувийг С1 телевиз,
21.5 хувийг МҮОНТ бүрдүүлж байгаа бөгөөд зөвхөн энэ гурван телевиз хүний эрхийн
зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой нийт мэдээллийн 75 буюу үнэмлэхүй хувийг
бүрдүүлж байна. Бусад телевизүүд 1-ээс 11 хувийг бүрдүүлжээ. Онц байдлын үеэр зөвхөн
МҮОНТ ажиллаж байсан тул хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг дангаараа
бүрдүүлж байсан.
Хүснэгт 13. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн хувь_телевизээр

7-р сарын 1
МҮОНТ
Eagle
MN25
C1
UBS
TV5
TV9
SBN
TM

16,7
16,7
16,7
16,7

33,3
100,0

Онц
байдлын
үе
100,00

100,0

Онц байдлын
дараах үе

Ерөнхий
үзүүлэлт

4,0
34,1
1,3
30,7
2,1
2,1
5,8
13,2
6,7
100,0

21,5
27,8
1,2
25,0
1,7
1,7
4,7
10,7
5,6
100,0

График 14. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн давтамж, үргэлжилсэн
хугацаа /нийт зөрчилт мэдээллийн давтамж, үргэлжилсэн хугацаанд эзлэх хувь/

Хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн үргэлжилсэн хугацаа
Хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн давтамж
37.6

27.7
21.5

25.0

21.9

15.1
10.7
7.1
3 1.7

0.9 1.1
MYOНT

Eagle

MN25

C1

UBS

5.1

5 4.7
1.7

TV5

0 0
TV9

NTV

3.8

5.6

0 0
SBN

TV8

TM
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3.3.3 Өдрийн сонин хүний эрхийн зөрчилд илүү анхаарчээ
Өдөр тутмын сонинуудад нийтлэгдсэн хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай
холбоотой мэдээллийн 44 хувь нь “Өдрийн сонин”-д нийтлэгдсэн нь хамгийн өндөр
үзүүлэлт болж байна. Харин “Зууны мэдээ” сонинд 5 хувь нь нийтлэгдсэн нь хамгийн бага
үзүүлэлт юм.
График 15. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн хувь (сониноор)
Ардчилал
21%
Өдрийн
сонин
44%

Зууны мэдээ
5%
Өнөөдөр
30%

График 16. Хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн давтамж, талбайн
хэмжээ (сониноор)

Хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн эзлэх талбайн хэмжээ
Хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн давтамж

42.2

43.8

29.7

30.1
25
20.5

2.9

Өдрийн сонин

Өнөөдөр

5.4

Зууны мэдээ

Ардчилал

3.4 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хүний эрхийн зөрчлийн
ямар хэлбэрт түлхүү анхаарав
3.4.2 Телевизүүд цагдаа, хүчний байгууллагын зүгээс зөрчилт нөхцөл
байдалтай холбоотойгоор баривчлагдсан иргэдэд бие махбодын
дарамт учруулах явдал байгаа талаар түлхүү мэдээлсэн
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Мониторингийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийтлэгдсэн хүний
эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлийн агуулгат шинжилгээ хийж
үзэхэд нийт 30 орчим төрлийн зөрчил нийтлэгдсэн байв. Тухайлбал, баривчлагдсан
иргэдийг цохиж зодох зэргээр бие мах бодын эрүү шүүлтийн хэлбэр (21,4 хувь), Насанд
хүрээгүй хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг албадан баривчилж, зодож, хүнлэг бус хандсан
(12,8 хувь), хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг зөрчсөн (10.5 хувь) зэрэг зөрчлүүд
түгээмэд мэдээлэгдэж байсан. Тодруулбал телевизүүд цагдаа, хүчний байгууллагын
зүгээс зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотойгоор баривчлагдсан иргэдэд бие махбодын
дарамт учруулах явдал гарч байгаа тухай мэдээлэл олон давтамжтай нэвтрүүлсэн.
(хүснэгт 14-өөс үзнэ үү)
Баримт 16.
Eagle телевиз, 7 дугаар сарын 06 өдөр.
Ар гэрийнхэн: Талбайн гинжин дээр сууж байхад нь аваад явсан. Ар гэрийнхэнтэй нь холбоо
бариагүй. Ажлаа тарж яваад баригдсан. Нэрийг нь хэлж өгөхгүй байна. Цагдаа нар биднийг хүч
хэрэглэнэ шүү гэж сүрдүүлж байна
9 цаг 03 минут, мэдээ

Хэвлэлээр хүний эрхийн зөрчлийн талаар мэдээлсэн ч ихэвчлэн амьд явах, эрүүл
аюулгүй орчинд амьдрах, хамгаалуулах, шударга шүүхээр шүүлгэх, мэдээлэл авах зэрэг
хэлбэрүүдийг нь илүүтэй хөндсөн ч жагсаал цуглаан хийх, үзэл бодлоо илэрхийлэх,
эвлэлдэн нэгдэх зэрэг хэлбэрүүдийнх нь талаас асуудлыг авч үзээгүй байна.
Хүснэгт 14. Хүний эрхийн зөрчлийн хэлбэрүүд (ХМХ-ийн хэлбэрээр)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Хүний эрхийн зөрчлийн хэлбэрүүд

Телевиз

Сонин

21,4%

22,2%

12,8%

6,1%

10,5%

2,4%

8,4%

5,9%

7,6%

18,8%

Баривчлагдсан иргэдийг орон гэрт нь мэдээлсэн эсэх

7,1%

6,8%

Баривчлагдсан иргэдийн эрх, өмгөөллийн тухай

6,9%

4,0%

Онц байдал тогтоосныг иргэд мэдээгүй байсан

3,9%

0,5%

Иргэдийг бөөнөөр нь хорьсон бичлэг

3,1%

Албадан саатуулах байрны багтаамж, нөхцөл байдлын тухай

2,5%

6,9%

Албадан саатуулах байрны хоол тэжээлийн хангамжийн тухай

2,2%

11,7%

Иргэдийг доромжлох, гүтгэх

1,7%

Цагдаагийн ажилтнууд баривчлагсдын ар гэрийнхнийг сүрдүүлсэн

1,4%

Насанд хүрээгүй хүүхдийг баривчилан үндэслэлгүйгээр хорьж буй
ТВ-ийн ажилтнууд хүний үндсэн эрх болох үзэл бодлоо чөлөөтэй
илэрхийлэх эрхийг зөрчсөн
Шархадсан хүнийг баривчилсан

1,4%

Баривчлагдсан иргэдийг цохиж зодох зэргээр бие мах бодын эрүү шүүлтийн
хэлбэрийн тухай
Насанд хүрээгүй хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг албадан баривчилж, зодож,
хүнлэг бус хандсан тухай
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг зөрчсөн тухай
Баривчилагдсан иргэдэд хэрэг тулгах, айлган сүрдүүлэх зэргээр сэтгэл санааны
дарамт үзүүлсэн тухай
Зөрчилт нөхцөл байдалд холбогдолгүй жирийг иргэдийн хомроглон баривчилсан
тухай (ажлаа тарж яваад, гэрийнхээ үүдэнд гм)

16
17 Хорих байгууллагуудад шалгалт явуулсан/шалгалт сайн байгаа

1,3%
1,2%
1,1%
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ар гэрийнхэн нь хүлээж байна/санаа зовж байна/хайж байна

1,1%

Олон талт мэдээлэл авах эрхийг нь зөрчсөн

0,8%

Онц байдал өөрөө хүний эрх зөрчсөн

0,7%

Баривчилагсдын ар гэрийнхнийг дарамталсан

0,6%

Хоригдож байсан хүмүүсийг суллаж байгаа

0,6%

Хоригдож байсан хүүхэд/эмэгтэйчүүдийг сулалсан

0,6%

Эмэгтэйчүүдийн дотуур хувцсыг тайлуулсан

0,4%

Хүний эрхийн зөрчил гарсан эсэхэд шинжилгээ хийх

0,4%

Үхсэн/шархадсан/баривчилагдсан иргэдийн ар гэрийнхэнд хэлээгүй

0,1%

Өвчтэй хүн хоригдож байгаа

0,1%

Цагдаа мөнгө, эд зүйл авсан

0,1%

Хөгжлийн бэрхшээлтэй/оюуны хомсдолтой хүмүүсийг барьсан

0,1%

Бусад

0,0%

14,6%

100,0%

100,0%

Нийт

Баримт 17.
Ийгл телевиз, 7 дугаар сарын 06 өдөр
Сэтгүүлч: Саатуулагдсан хүмүүсээр хэрэг хүлээлгэх гэж зодож, эрүүл шүүлт тулгаж байна
гэж иргэд мэдээлсэн. Энэ талаар хүний эрхийн комисст одоогоор ямар нэгэн гомдол
ирээгүй байна. Өчигдөр тус комиссоос албадан саатуулах байранд очсон байна. Тэрээр
дүрсгүй мэдээлэл өглөө
11 цаг 16 минут

Баримт 18.
Eagle телевиз, 7 дугаар сарын 06 өдөр,
Ар гэрийнхэн: Тэднийг цэргүүд тамлаж байна. Ажлаа тарж явахад нь барьж авсан. Хариу
өгөхгүй байна. Хүмүүсийг зодож байна. Төмрөөр балбаж, цементэн дээр мөлхүүлж байна.
9 цаг 11 минут мэдээ

Баримт 19.
Шигтгээ 6: Ардчилал сонин, 07 сарын 07 өдөр
Энэхүү буу сумтай холбоотой хэргийг цагдаагийнхан өөрсдөө биш, прокурорын мөрдөн
байцаах албаар шалгуулах болсон нь мөн л дуулга бамбайтнууд тэдгээр иргэдийг
буудчихсан байх магадлалыг улам өсгөж байгаа юм. ...Энгийн хувцастай нэг ч цагдаа
байхгүй шахам юм яриад байсан нь худлаа болж таарч байна. Цагдаа нарт галт зэвсэг
хэрэглэх зөвшөөрөл өгөөгүй, тиймээс манай дуулгавартай алба хаагчид хэн рүү ч жинхэнэ
сумтай буу шагайгаагүй гэсэн нь худлаа болох нь батлагдаж байна. Мэдээлэл чөлөөтэй
болох тусам энэ мэтээр эрх баригчдын нууцлахыг хичээж буй нууцууд задарч эхэллээ.
Хамгийн гол нь хоорондоо ямар ч авцалдаа, уялдаагүй мэдээллүүдийг цацаж өөрсдөө
үгэндээ унах замаар олон нийтэд булхайгаа дэлгэсээр байна.
№135, 3 нүүр, Өгүүлэл нийтлэл
Баримт 20.
ТМ телевиз, 07 дугаар сарын 07.
1-р эмнэлгийн эмч сувилагч нарын яриа, Буудуулсан хүмүүс орж ирсэн, нас барсан, цагдаа
нар байлдааны сумтай буугаар буудсан
21 цаг 20 минут 44

Баримт 21.
МҮОНТ, 07 дугаар сарын 08 өдөр
Т.Ундаръяа: Биднийг энэ баримтжуулалтыг хийж байхад 70-аад хүн сураггүй байна гэж
хэлж байсан. Тэдгээрийн дунд 10 хэдэн хүүхдүүд суллагдаагүй байгаа гэсэн мэдээлэл бидэнд
байгаа. Эмэгтэйчүүд байгаа. Тэр дундаа жирэмсэн эмэгтэйчүүд байгаа гэсэн мэдээлэл
байна. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байсан... Саатуулагдсан, суллагдсан, одоо
саатуулагдаж байгаа бүх хүмүүсийг эрхийг
бүрэн хангахад нэн дариу анхаарах
шаардлагатай байгаа гээд бид түрүүнд хэлж байсан өмгөөллөөр хангах, дээрээс нь насанд
хүрээгүй хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эмэгтэйчүүдэд онцгой анхаарах
шаардлагатай байгаа. Тэр бүх нөхцөлөөр нь хангахыг бид шаардаж байгаа.
18 цаг 06 минут

Баримт 22.
SBN телевиз,07 дугаар сарын 08 өдөр
Сэтгүүлч: Баривчлагдсан хүмүүс дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн өвчтэй, хүүхэд,
3.5
Хүний эрхийн сэдэвт мэдээллийн эх сурвалжийн тоо
эмэгтэйчүүд олон байсан гэнэ. Хүүхдүүдээс өмгөөлчггүйгээр мэдээлэл авсан. 72 цагийн
турш ар гэрийнхэн нь мэдэгдээгүй нь хууль зөрчсөн. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний яриаг
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр цацсан.
00 цаг 04 минут

3.5.2 Телевизүүд нэг эх сурвалж дээр тулгуурласан, сонинууд 1-2 эх
сурвалж дээр тулгуурласан мэдээллийг өгчээ
Мониторингийн хамрах хугацаанд телевизээр гарсан хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл
байдалтай холбоотой мэдээллийн 65,9 хувь нь 1 эх сурвалжтай мэдээлэл байна. Энэ нь
телевизүүд тэнцвэрт байдлыг хангасан мэдээллийг өгч чадаагүй, мэдээллийн тэнцвэр
хангалтгүй байгааг харуулж байна. Харин сонины хувьд хүний эрхийн сэдэвт нийт
мэдээллийн 42,6 хувь нь 1 эх сурвалжтай, 36,9 хувь нь хоёр эх сурвалжтай мэдээлэл
байгаа нь эх сурвалжийн тэнцвэрт байдал телевизтэй харьцуулахад харьцангуй сайн
байгааг харуулж байна. Гэхдээ эх сурвалжийн тоо нь дангаар мэдээллийн тэнцвэрт
байдлыг харуулахгүй гэдгийг дурдах хэрэгтэй.
Хүснэгт 15. Телевиз, сониноор нэвтрүүлсэн мэдээллийн эх сурвалжийн тоо

Эх сурвалжгүй
1 эх сурвалжтай
2 эх сурвалжтай
3 эх сурвалжтай
4 эх сурвалжтай
5-аас дээш
Нийт

Телевиз
1.7
65.9
21.5
5.6
2.5
2.9
100

Сонин
4.2
37.6
42.9
0.5
0
14.9
100
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Хүснэгт 16. Телевизээр гарсан хүний эрхийн зөрчлийн мэдээллийн эх сурвалжийн тоо
Телевизийн нэр

Mean

Median

Minimum

Maximum

1,01

1,00

0

3

Eagle

1,52

1,00

0

9

MN25

0,90

1,00

0

1

C1

1,79

1,00

1

5

UBS

1,53

1,00

1

3

TV5

1,00

1,00

1

1

TV9

2,10

2,00

1

4

SBN

1,28

1,00

0

5

1,49

1,00

1

3

1,46

1,00

0

9

МҮОНТ

TM
Нийт

Үндсэндээ телевизүүд хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой сэдэвт
дунджаар 1 эх сурвалж, сонин 2 эх сурвалж ашигласан байна.

Хүснэгт 17. Сониноор гарсан хүний эрхийн зөрчлийн мэдээллийн эх сурвалжийн тоо
Сонины нэр

Mean

Median

Minimum

Maximum

Өдрийн сонин

2,19

1,00

0

9

Өнөөдөр

1,64

2,00

1

2

Зууны мэдээ

1,50

1,50

1

2

Ардчилал

1,73

1,00

0

7

Нийт

1,89

1,00

0

9

3.5.3 Эх сурвалжгүй мэдээллээр МҮОНТ харьцангуй илүү байна
МҮОНТ-ийн хүний эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн 15
хувь нь эх сурвалжгүй байсан бол Ийгл телевиз 3,7 хувь, MN25 10 хувь, SBN телевиз 1,1
хувь нь эх сурвалжгүй мэдээлэл цацжээ. Харин сонины хувьд “Өдрийн сонин” хүний
эрхийн зөрчилт нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийн 9,1 хувь, “Ардчилал” сонин 6,7
хувь нь эх сурвалжгүй мэдээлэл байна. Эх сурвалжгүй мэдээллийн эзлэх хувийг тооцвол
дараах байдлаар эрэмбэлэгднэ. Үүнд:
График 17. Эх сурвалжгүй мэдээллийн эзлэх хувийн жин (Телевизээр)
Телевизийн нийт мэдээлэлд эзлэх эх сурвалжгүй мэдээллийн
хувийн жин
Нийт эх сурвалжгүй мэдээлэлд эзлэх телевизийн хувийн жин

71.8%
15.0%
МЇОНТ

23.1%
3.7%

10.0%2.6%

1.1% 2.6%

Eagle

MN25

SBN
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График 18. Эх сурвалжгүй мэдээллийн эзлэх хувийн жин (Сониноор)
Сонины нийт мэдээлэлд эзлэх эх сурвалжгүй мэдээллийн хувийн жин
Нийт эх сурвалжгүй мэдээлэлд эзлэх сонины хувийн жин
75.00%

25.00%
9.10%

6.70%

0
Єдрийн сонин

Єнєєдєр

Зууны мэдээ

Ардчилал

Телевизээр нэвтрүүлсэн хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой нийт эх сурвалжгүй
мэдээллийн 71,8% нь МҮОНТ-ээр, 23,1% нь Ийгл телевизээр нэвтэрсэн байна. Харин
сонины хүний эрхийн сэдэвт эх сурвалжгүй мэдээллийн 75% нь “Өнөөдөр” сонинд
нийтлэгджээ. МҮОНТ болон ийгл гэсэн хоёр телевиз нь бусад телевизтэй харьцуулахад
зөрчилт нөхцөл байдлын тухай мэдээллийг хамгийн их нэвтрүүлсэн телевизүүд юм.
Баримт 23.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 2 өдөр
Сэтгүүлч: ...4 хүний амь нас эрсэдсэн. 1-р эмнэлэг дээр 1 хүн буудуулж үхсэн. Эмч нарын гар
дээр 2 хүн үхсэн. Эмнэлэг үнэхээр ачаалалтай ажилласан. Өчигдрийн буун дуунаар өвчтэй
хүмүүсийн бие тогтворгүй байгаа...

Баримт 24.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 5 өдөр
Сэтгүүлч: ...Иргэдийн дунд хоригдлуудад дарамт шахалт үзүүлж байгаа гэсэн яриа гарч
байгаа. Хяналт сайн байгаа тул ийм асуудал байхгүй юм байна...
15 цаг 10 минут, 17 сек

3.5.4 Эх сурвалжийн тоо телевиз, сонинуудад хангалтгүй байна
Хамгийн олон эх сурвалжтай мэдээлэл өгсөн телевиз болон сонины эх сурвалжийн
дунджийг бодон жагсаавал:
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Хүснэгт 18. Эх сурвалжийн дундаж. Телевиз, сониноор

Д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Телевизийн нэр
TV9
C1
Eagle
UBS
TM
SBN
МҮОНТ
TV5
MN25
Дундаж

Эх сурвалжийн тооны
дундаж
2,1
1,8
1,5
1,5
1,5
1,3
1,0
1,0
0,9
1,5

Сонины нэр
Өдрийн сонин
Ардчилал
Өнөөдөр
Зууны мэдээ

Дундаж

Эх сурвалжийн
тооны дундаж
2,2
1,7
1,6
1,5

1,9

Эх сурвалжийн дундаж 2.0 ба түүнээс дээш байвал тухайн мэдээлэл тэнцвэртэй гэж үздэг.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн мэдээллийн эх сурвалжийн тоог харахад TV9 телевиз,
“Өдрийн сонин” эх сурвалжийн тооны тэнцвэртэй байдлыг хангажээ. Энэ бол нийт
хугацааны үзүүлэлт юм. Харин хугацааны явцад буюу онц байдал цуцлагдсаны дараах
үеийн сонины эх сурвалжийн тооны дундаж нь онц байдал тогтоосон үеийн дунджаас 2.21.4 болтлоо буурсан үзүүлэлт гарч байгаа нь онц байдлын хугацанад МҮОНТ нь ҮАБЗ-ийн
шуурхай штабын мэдэлд ажилаж, мэдээллийн эх сурвалжаа болгож байсантай холбоотой.
Телевизийн хувьд 7 сарын 1-нд 1.5, онц байдлын үед 1.0, /жич: Онц байдлын үед зөвхөн
МҮОНТ нэвтрүүлгээ цацаж байсан/, онц байдал цуцлагдсаны дараа 1.6 болж өсчээ.
Мониторингийн хугацаанд хүний эрхийн сэдэвт мэдээллийн эх сурвалжийн тэнцвэрт
байдлыг хангах гол хүчин зүйл болох эх сурвалжийн тоо телевиз, сонинуудад хангалтгүй
байсан гэж үзэж байна.

3.6 Эх сурвалжийн төлөөлөл
Телевизүүд албаны, сонинууд иргэдийн төлөөллийг эх сурвалжаа болгожээ.
Мониторингийн хугацаанд телевизээр гарсан хүний эрхийн сэдэвт мэдээллийн 23.5%
/давтамжаар/нь албаны, 22.9 хувь нь ТББ, холбоодын, 21.4 хувь нь иргэдийн төлөөллийн
зүгээс хийгджээ. Харин сонины хувьд 24.7 хувь нь албаны, 38.4 хувь нь иргэдийн
төлөөлөл, 15.1 хувь нь сонины өөрийн мэдээлэл байна. Эдгээр нь эх сурвалжийн хувьд
олон талт байр суурийг илэрхийлж байсан гэж үзэж болох юм.
7 сарын 1-нд: Энд телевизийн мэдээлэл багтах бөгөөд Иргэдийн төлөөллийн 2
(33,3 хувь), ТББ, холбоодын 1 (16,6 хувь), телевизийн өөрийн мэдээлсэн 3 (50 хувь)
мэдээлэл байна. Иргэдийн төлөөлөл буюу энгийн иргэдийн зүгээс насанд хүрээгүй хүүхэд
эмэгтэйчүүдийг зодож, хүнлэг бус хандсан, иргэдийг доромжлох, гүтгэх хандлага гарч
байгаа тухай, телевизийн зүгээс дээрх зөрчил дээр уг нөхцөл байдалд холбогдолгүй
жирийн иргэдийг хоморголон баривчилсан тухай мэдээллийг өгч байлаа.
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Баримт 25.
С1 телевиз, 2008 оны 7 дугаар сарын 1
СБД-ийн ЦХ-ийн гадна байгаа иргэд (сурвалжлага): Цагдаа нар 1 жирэмсэн эмэгтэй, 2
оюутан баривчилсан. Жирэмсэн эмэгтэйг гэдэс рүү нь өшиглөсөн, зодож байна. Ахиад хоёр
оюутныг зодоод алчихлаа гэж байна. Энд хүнээ авъя гээд ирсэн хүмүүсийн өөдөөс шууд
буудаж байна.
23 цаг 29-36 минут 496 сек

Онц байдлын үе: Онц байдлын үеэр МҮОНТ-ээр нэвтрүүлсэн хүний эрхийн сэдэвт
нийт мэдээллийн 58.2 хувь нь албаны мэдээлэл байна. Эдгээр албаны мэдээллийн 40.2
хувь нь Цагдаагийн байгууллага, 26.1 хувь нь Засгийн газар, 4,3 хувь нь Хүний эрхийн дэд
хороо, 6,5 хувь нь Хүний эрхийн комиссын мэдээлэл бөгөөд бусад нь УИХ, ХЗДХЯ болон
НҮБ, УМБГ, ҮАБЗ-өөс хийсэн мэдээллүүд юм. Мөн МАХН-аас хийсэн мэдээлэл 8,2 хувь,
1,9 хувь нь ТББ, Холбоод, 5,1 хувь нь иргэдийн төлөөллийн мэдээлэл байгаа бөгөөд
мэргэжилтэн экспертүүдийн мэдээлэл байхгүй. Сонинд нийтлэгдсэн мэдээллийн 21,3 хувь
нь албаны, 53,2 хувь нь иргэдийн төлөөллийн зүгээс хийгдсэн мэдээлэл зонхилж байна.
Албаны эх сурвалжтай 10 мэдээллийн 4 нь (40 хувь) Цагдаагийн байгууллагын, 4 (40 хувь)
нь Хүний эрхийн үндэсний комиссын, 2 (20 хувь) нь Засгийн Газрын мэдээлэл. “Өдрийн
сонин” Иргэдийн төлөөллийн 15 (60 хувь), ТББ, холбоодын 3 (12 хувь), албаны 2 (8 хувь)
мэдээлэл , “Өнөөдөр сонин” Иргэдийн төлөөллийн 10 (52,6 хувь), албаны 6 (31,5 хувь)
мэдээллийн 4 нь Цагдаагийн байгууллагын, 2 нь Хүний эрхийн комиссын мэдээлэл,
“Зууны мэдээ” сонин Засгийн газрын 2 (100 хувь) мэдээллийг, “Ардчилал” сонин АН-ын 1
(100 хувь) мэдээллийг нийтэлжээ. /Жич: Сонин тус бүрийн мэдээллийн давтамжаас хувь
бодов/
Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссоос баривчлагдсан иргэдэд хэрэг тулгах, айлган
сүрдүүлсэн тухай, албадан саатуулах байрны нөхцөл байдлын тухай, баривчлагдсан
иргэдийн эрх, өмгөөллийн тухай мэдээллийг голчлон хийсэн бол Засгийн газрын
мэдээлэлд иргэдийг доромжлох, гүтгэх, шархадсан хүнийг баривчилсан, онц байдал өөрөө
хүний эрх зөрчсөн тухай мэдээллийг, Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэлд зөрчилт
нөхцөл байдалд холбогдолгүй иргэдийг хоморголон баривчилсан, баривчлагдсан иргэдийг
орон гэрт нь мэдээлсэн эсэх, цагдаагийн ажилтнууд баривчлагсдын ар гэрийнхнийг
сүрдүүлсэн, онц байдал өөрөө хүний эрх зөрчсөн тухай эерэг мэдээллийг түлхүү өгчээ.
Баримт 26.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 3
ХЭК-ын дарга Солонго: ...7.1-ны үйл явдал бол хууль бус үйл ажиллагаа. Комисс байнга
анхааралдаа байлгаж байгаа. /Олон улсын Хүний эрхийн конвенцийн талаар хэлэв/ Эрүү
шүүлт явуулахгүй, өмгөөлчтэй байлгах талаар албан бичиг явуулсан. Өчигдөрийн
байдлаар 720-иод хүнээс 21 нь хүүхэд, 20 нь эмэгтэй байна. Өнөөдөр хүний эрх зөрчигдөж
байгаа талаар ар гэрээс олон гомдол ирж байгаа. Л.Гүндалай Х.Баттулга гишүүнтэй
хамт хоригдож байгаа хүмүүстэй уулзсан. Тэнд хүч хэрэглэсэн, хүний эрх зөрчсөн зүйл
илрээгүй байгаа. ХМХ-ийн хязгаарлалт хуулинд тусгагдсан байгаа. ХМХ-ийг хязгаарлаж
болно...
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Баримт 27.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 5
...Сэтгүүлч: Байцаагдаж байгаа хүмүүст өмгөөлөгч авах эрх бүрэн бүрдсэн, одоогийн
байдлаар өмгөөлөгчгүйгээр байцаалт өгсөн хүн цөөхөн байгаа. Мөрдөн байцаах үйл
ажиллагаанд өчигдөрөөс эрхлэн дарамт шахалт үзүүлэх явдал гарлаа гэж албаныхан хэлж
байна...
15 цаг 06-07 мин,29 сек
Баримт 28.
Өдрийн сонин, 2008 оны 7 дугаар сарын 4
Гэмтсэн залуугийн ар гэрийнхэн: ...Эрүүл саруул хүү минь цэл залуу насандаа эрэмдэг
болсонд гомдолтой байна...
№160, 2-р тал
Баримт 29.
Өдрийн сонин, 2008 оны 7 дугаар сарын 4
...Хүний эрхийн ажилтны нүдэн дээр хүн бороохойдож болохгүйгээ тэд мэдэх л байлгүй
дээ...

Баримт 30.
Зууны мэдээ, 2008 оны 7 дугаар сарын 3
... Ерөнхийлөгчийн засаглал жинхэнээр тогтох нь ээ гэнэ. 4-5 биш, заавал ч үгүй 40-50
хүний амь үрэгдэж байж Онц байдал тогтоох байсан юм шиг аашилж байна. Бүхэл бүтэн
байшин шатаагаад, 5 хүний амийг авч яваад цаашаа өөр юуг ч сүйтгэх байсныг хэн ч биш,
гагцхүү үүнийг өдөөгч, турхирагч зохион байгуулагчид нь л мэдэх байсан тэр галын
хөөрлийг чухам Онц байдал зогсоож чадсан юм...
№160, 3-р тал

Онц байдлын дараах үе: Хугацааны энэ үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
гарсан мэдээллүүдийн эх сурвалж аль нэг нь давамгайлсан биш, тархсан шинжтэй байна.
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График 19. Мэдээллийн эх сурвалжийн байр суурь (давтамжаар)
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Сонин

26.9

15.9
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Телевиз

“Өдрийн сонин”-д гарсан 7 мэдээллийн 3 (42,8)-ыг Иргэдийн төлөөлөл, 3-ыг (42,8
хувь) ХМХ, 1 (14,2 хувь) нь АН-ын зүгээс хийсэн байна. Харин “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ”
сонин УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хорооноос хийсэн мэдээллийг, “Ардчилал” сонин АН,
Хүний эрхийн дэд хороо, ХМХ, Хараагүйчүүдийн холбооноос гаргасан мэдээллийг
нийтэлсэн байна. Онц байдлын дараах үед МҮОНТ-ийн мэдээллийн эх сурвалжийн
төлөөлөл харьцангуй олон болов. Албаны мэдээллийн хугацааг багасгаж, тус мэдээллээс
гадна Улс төрийн нам хөдөлгөөн, АН, ИХН-ын тухай, Хүний эрхийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудын эвслээс хийсэн мэдээлэл, цагдаагийн болон иргэдийн ар
гэрийнхнийг эх сурвалжийн төлөөлөл болгон нэвтрүүлэв. Eagle телевизийн хувьд АН,
Цагдаагийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл, ТББ-уудын эвслийн хийсэн мэдээллийг
харьцангуй тэнцвэржүүлэн гаргав. MN25-р Хүний эрхийн комисс, ИХН, С1-ээр ТББ-уудын
эвсэл, хохирогч иргэд, UBS-ээр албаны болон иргэдийн төлөөллийн, TV5-аар Хүний
эрхийн дэд хороо, Иргэдийн төлөөлөл, TV9-өөр ТББ-ын эвсэл болон иргэдийн төлөөлөл,
SBN-ээр АН, ТББ-уудын эвсэл, ИХН, ТББ-ын эвсэл, хохирогч иргэдийг эх сурвалжийн
төлөөлөл болгон түлхүү ашиглажээ.
Баримт 31.
Ардчилал, 2008 оны 7 дугаар сарын 8
Монголын Хараагүйчүүдийн холбоо: Оюуны хомсдолтой хүнийг улс төрийн золиос болголоо
хэмээн эсэргүүцэж, төрийн 3 өндөрлөгт хандлаа.
№134,3-р тал
Баримт 32.
Ардчилал, 2008 оны 7 дугаар сарын 9
...Энэхүү буу сумтай холбоотой хэргийг цагдаагийнхан өөрсдөө биш, прокурорын мөрдөн
байцаах албаар шалгуулах болсон нь мөн л дуулга бамбайтнууд тэдгээр иргэдийг
буудчихсан байх магадлалыг улам өсгөж байгаа юм. ...Энгийн хувцастай нэг ч цагдаа
байхгүй шахам юм яриад байсан нь худлаа болж таарч байна. Цагдаа нарт галт зэвсэг
хэрэглэх зөвшөөрөл өгөөгүй, тиймээс манай дуулгавартай алба хаагчид хэн рүү ч жинхэнэ
сумтай буу шагайгаагүй гэсэн нь худлаа болох нь батлагдаж байна. Мэдээлэл чөлөөтэй
болох тусам энэ мэтээр эрх баригчдын нууцлахыг хичээж буй нууцууд задарч эхэллээ...
№135, 3-р тал

51

Баримт 33.
Eagle, 2008 оны 7 дугаар сарын 6
Ар гэрийнхэн: ...Талбайн гинжин дээр сууж байхад нь аваад явсан. Ар гэрийнхэнтэй нь
холбоо бариагүй. Ажлаа тарж яваад баригдсан. Нэрийг нь хэлж өгөхгүй байна. Цагдаа нар
биднийг хүч хэрэглэнэ шүү гэж сүрдүүлж байна...
09 цаг 07-10 минут,192 сек

3.7 Баримт, эх сурвалжийг заагласан эсэх
Мэдээллийг нэвтрүүлэхдээ баримтад тулгуурлах тал дээр сонин телевизээс өндөр
хувьтай байгаа нь харагдаж байлаа (График 20). Гэвч үзэл бодолд тулгуурласан
мэдээллийн тоогоороо сонины үзүүлэлт телевизийнхээс өндөр байна. Ерөнхийдөө сонин,
телевизийн аль аль нь баримт, үзэл бодлыг заагласан мэдээллийг өгсөн байна. Иймээс
сонин, телевиз тус бүр дээр эдгээр үзүүлэлтийг бодов.
График 20. Баримт, үзэл бодлыг заагласан эсэх, давтамжаар (Телевиз, сониноор)
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Сонин: Онц байдлын үеэр Зууны мэдээ, Ардчилал сонины мэдээллүүд тодорхой
баримт дээр тулгуурлажээ. Өнөөдөр сонины нэг мэдээлэл баримт үзэл бодлын зааг нь
тодорхойгүй байгаа бөгөөд энэ нь цагдаа хүчнийхэн хүн буудаж хөнөөсөн байж болзошгүй
тухай мэдээлэл юм. Харин Өдрийн сонины нэг мэдээлэл баримт, эх сурвалжийг тодорхой
заагласан байгаа нь мөн л цагдаа хүчнийхэн хүн буудаж хөнөөсөн байж болзошгүй тухай
мэдээлэл байсан нь сонирхолтой.
Баримт 34.
Өнөөдөр, 2008 оны 7 дугаар сарын 5
...Үймээнд оролцсон залуусыг буудсан этгээдүүдийг
байгууллагынхан баримтжуулахаар ажиллаж буй гэнэ...

цагдаагийн

болон

тагнуулын

№155,1-р тал
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Баримт 35.
Өдрийн сонин, 2008 оны 7 дугаар сарын 7
МАХН өөрсдөө үймээнийг турхирч галдан шатаах ажиллагааг явуулж иргэдээ буудах тушаал
өгсөн юм биш үү? Нийтлэлд: Би буруу сонссон ч байж магадгүй. Ерөнхий сайд энэ хэрэг явдалд
бусад улс төрийн намуудыг буруутгаагүй. Тэр тухай би үг дуугараагүй. Та нар санаж байгаа
биз хэмээн өрөөндөө ирүүлсэн хэдэн сэтгүүлчээсээ асууж байна лээ. Нөгөөдүүл нь
дуугарсангүй бодвол толгой дохисон биз ээ. ...Цагдаагийн хувцас өмсөж, дохиололтой машин
хүлэглэсэн бүлэг дээрэмчид, Онцгой байдлыг далимдуулан иргэдийг бөөн бөөнөөр нь
хуйлруулан буудаж... тав зургааг нь алсан... биш юм аа. Сэтгэлд нэг л бууж өгөхгүй байна...
№162,7-р тал

Харин онц байдлын дараа “Зууны мэдээ” болон “Өнөөдөр” сонины Хүний эрхийн сэдэвт
мэдээлэл бүгд тодорхой баримттайгаар нийтлэгдэн гарсан бол “Өдрийн сонин”-д гарсан 7
мэдээллийн 4 (57,1 хувь) нь, “Ардчилал” сонины 14 мэдээллийн 4 (28,5 хувь) нь
сэтгүүлчийн үзэл бодлыг илэрхийлсэн мэдээлэл байна. Эдгээр үзэл бодлыг тусгасан
мэдээллийн агуулга нь Цагдаа хүчнийхэн хүн буудаж хөнөөсөн байж болзошгүй, буудсан
тухай, Албадан саатуулах байрны багтаамж, нөхцөл байдал, хоол тэжээлийн тухай,
Баривчлагдсан иргэдэд хэрэг тулгах, айлган сүрдүүлэх зэргээр дарамталсан тухай
мэдээллүүд байна.
Телевиз: МҮОНТ-ийн хувьд онц байдлын өмнөх үед баримт, үзэл бодлыг тодорхой
заагласан мэдээлэл өгч байсан бол онц байдлын үед нэвтрүүлсэн мэдээллийн 8,9 хувь нь
үзэл бодол, 10,2 хувь нь баримт үзэл бодлыг заагласан эсэх нь тодорхойгүй, 11,3 хувь нь
баримт, үзэл бодлыг бүрэн заагласан, 69,6 хувь нь баримт дээр тулгуурласан мэдээлэл
өгчээ. Үзэл бодол дээр суурилсан мэдээллийн агуулга нь насанд хүрээгүй хүүхэд,
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг зодож, хүнлэг бус хандсан тухай, баривчлагдсан иргэдэд хэрэг
тулгах, айлган сүрдүүлэх зэргээр сэтгэл санааны дарамт үзүүлсэн тухай, баривчлагдсан
иргэдийн эрх, өмгөөллийн тухай, Албадан саатуулах байрны багтаамж, нөхцөл байдлын
тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг зөрчсөн тухай зэрэг мэдээллүүд байна.
Баримт 36.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 2
Сэтгүүлч: ЦЕГ-ийн даргын сэтгэл нэлээд тогтворгүй байсан. Нийт 400 гаруй хүн гэмтсэнээс
нэлээд гэмтэлтэй 90 гаруй хүн байна.
07 цаг 18 минут, 14 сек

Баримт 37.
ТМ, 2008 оны 7 дугаар сарын 7
Хөтлөгч шууд утсаар холбогдсон хүний үгийг тасалж "Шуугиан сенсааци үүсгэж болох,
хэтэрхий туйлширсан зүйлийг хязгаарлана" гэв.
19 цаг 06-07 минут, 28 сек
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Онц байдал цуцлагдсаны дараа МҮОНТ-ээр нэвтрүүлсэн Хүний эрхийн сэдэвт
мэдээлэл нь бүгд баримт дээр тулгуурласан мэдээлэл болсон.
Eagle телевизийн хувьд онц байдлын өмнө баримт дээр тулгуурлан мэдээллээ хүргэж
байсан бол онц байдлын дараагаар нэвтрүүлсэн мэдээллийн 72,9 хувь нь баримт, 23,3
хувь нь баримт, үзэл бодлыг тодорхой заагласан, 3,8 хувь нь баримт, үзэл бодлын зааг
тодорхойгүй мэдээллээс бүрдэж байна. MN25 телевиз онц байдлын өмнө баримт, үзэл
бодлын зааг тодорхойгүй нэг мэдээлэл нэвтрүүлсэн бол онц байдлын дараагаар
нэвтрүүлсэн 9 мэдээллийн 3 нь /33,3 хувь/ баримт, 5 /55,5 хувь/ нь баримт, үзэл бодлыг
заагласан, 1 /11,1 хувь/ нь баримт үзэл бодлын зааг нь тодорхойгүй мэдээлэл байна. Онц
байдлын өмнө С1 телевиз баримт үзэл бодлыг тодорхой заагласан 1 мэдээлэл, онц
байдлын дараа баримтад тулгуурласан мэдээлэл 29,2 хувь, баримт үзэл бодлыг тодорхой
заагласан мэдээлэл 39,8 хувь, баримт үзэл бодлыг зааг нь тодорхойгүй мэдээлэл 31
хувьтай байна. ТМ телевиз онц байдлын өмнө Хүний эрхийн сэдэвт 2 мэдээлэл
нэвтрүүлснээс 1 нь баримт, 1 нь баримт эх сурвалжийг тодорхой заагласан, онц байдлын
дараах үед баримтат мэдээлэл 8,5 хувь, баримт үзэл бодлыг тодорхой заагласан
мэдээлэл 74,5 хувь, баримт, үзэл бодлын зааг нь тодорхойгүй мэдээлэл 17 хувийг эзэлж
байна. UBS, TV5, TV9 телевизүүдийн хувьд онц байдлын өмнө хүний эрхийн сэдэвт
мэдээлэл хийгээгүй бөгөөд онц байдлын дараа хийгдсэн мэдээллээс харвал UBS, TV5
телевиз баримт, үзэл бодлыг тодорхой хэмжээгээр зааглаж өгчээ. Харин TV9 телевизийн
баримт үзэл бодлыг тодорхой зааглаагүй мэдээлэл 43,9 хувьтай байна.
Баримт 41:
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 3
НЦГ-ын Хүүхдийн асуудал эрхэлсэн дарга Болдбаатар: Насанд хүрээгүй хүүхдүүд бусадтай
дарвиж үймсэн. Шөнийн цагаар дунд нь явж байсан хүүхдүүдийг барьсан. Насанд хүрээгүй
гэсэн шалтгаанаар сулласан...
18 цаг 07-08 минут, 57 сек
Баримт 38.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 5
УМБГ-ын ахлах байцаагч: Дарамталж байцаасан зүйл байхгүй. Ар гэрээс нь гомдол санал
ирж байгаа. Тухай бүрт нь хариу өгч байна...
15 цаг 12-13 минут, 25 сек
Баримт 39.
МҮОНТ, 2008 оны 7 дугаар сарын 5
Сэтгүүлч: ...72 цагийн дотор хэрэгт холбогдолгүй хүмүүсийг сулласан. Шаардлагатай
хүмүүсийг мөрдөн байцаах алба болон ганц худагт шилжүүлсэн байна...
15 цаг 02-03 минут, 23 сек
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Баримт 40.
Eagle, 2008 оны 7 дугаар сарын 9
Сэтгүүлч: Энд байсан иргэдээс зарим нь утсаар гэрээсээ мэдээлэл авсан гэдгээс хэлж байна.
ҮАБЗ-ийн хурлын дараа утсаар тодруулахад Ганболд бол юу ч мэдэхгүй гэж хариулж байхад
ЦЕГ-ын дарга Амарболд зөвхөн МҮОНТ-ээр мэдээлэл өгсөн гэж байна. Эндээс харахад энд
байсан хүмүүс онц байдал зарлагдсаныг мэдээгүйгээс энгийн иргэд хэлмэгдсэн байх
магадлалтайг харуулж байна.
14 цаг 12-13 минут, 39 сек

Баримт 41.
Ардчилал, 2008 оны 7 дугаар сар 9
...Энэхүү буу сумтай холбоотой хэргийг цагдаагийнхан өөрсдөө биш, прокурорын мөрдөн байцаах
албаар шалгуулах болсон нь мөн л дуулга бамбайтнууд тэдгээр иргэдийг буудчихсан байх магадлалыг
улам өсгөж байгаа юм. ...Энгийн хувцастай нэг ч цагдаа байхгүй шахам юм яриад байсан нь худлаа
болж таарч байна. Цагдаа нарт галт зэвсэг хэрэглэх зөвшөөрөл өгөөгүй, тиймээс манай дуулгавартай
алба хаагчид хэн рүү ч жинхэнэ сумтай буу шагайгаагүй гэсэн нь худлаа болох нь батлагдаж байна.
Мэдээлэл чөлөөтэй болох тусам энэ мэтээр эрх баригчдын нууцлахыг хичээж буй нууцууд задарч
эхэллээ. Хамгийн гол нь хоорондоо ямар ч авцалдаа, уялдаагүй мэдээллүүдийг цацаж өөрсдөө үгэндээ
унах замаар олон нийтэд булхайгаа дэлгэсээр байна...
№135,3-р тал
Баримт 42.
Өдрийн сонин, 2008 оны 7 дугаар сарын 8
Хөгжлийн бархшээлтэй иргэн Ц.Баяндалайн аав: ...Эрх баригчид сэтгэцийн өвчтэй хүүг минь сая төгрөг
авч үймээнд оролцуулсан гэж хүчээр худал хэлүүлсэн...
№163, 7-р тал
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ЗӨРЧСӨН ҮҮ?

4

Зөрчилт нөхцөл байдлын үеэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүд хүний эрхийг
зөрчсөн үү? гэсэн асуултанд хариулахын тулд нэг талаас Монгол Улсын иргэн хүн
ямар эрхтэй вэ? гэдгийг тодруулах нь зүйн хэрэг юм. Нөгөө талаас хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэлүүд нийгмийн өмнө ямар үүрэг хүлээдэг вэ? гэдгийг давхар
тодорхойлж иргэний болоод хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хоорондын эрх, үүргийн
уялдаанд тулгуурлан асуудлыг шинжиллээ.
1.1 Иргэний эрх ба ХМХ-ийн үүрэг
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд “Хүн төрөлхтний ам бүлийн гишүүн
бүхэнд угаас заяасан нэр төр болон тэдний адил тэгш байдлыг баталсан, хүний
зайлшгүй эдлэх ёстой хараат бус, чөлөөт байдлыг баталгаажуулсаныг хүний эрх
хэмээн ойлгоно” гэжээ. Манай оронд иргэдийн үндсэн эрх, эрх чөлөөг Монгол
Улсын Үндсэн Хуулиар баталгаажуулсан байдаг. Үүнд, амьд явах, эрүүл, аюулгүй
орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах,
өмчлөх, өв залгамжлах, ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, нийгмийн халамжид
хамрагдах, шууд буюу төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан төрийг удирдах
хэрэгт оролцох, эвлэлдэн нэгдэх, өргөдөл гомдол гаргах, шийдвэрлүүлэх,
халдашгүй чөлөөтэй байх, шударга шүүхээр шүүлгэх, шашин шүтэх эс шүтэх, итгэл
үнэмшилтэй байх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, жагсаал цуглаан хийх, төр болон
төрийн байгууллагаас төрийн нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, олж
авах, өөрийн нутаг дэвсгэр дотроо чөлөөтэй аялах, зорчих зэрэг эрхийг багтаасан
байдаг.
ХМХ нь олон нийтэд мэдээлэл түгээхдээ иргэний дээрх эрхийг хөндөх ёсгүй
бөгөөд гагцхүү үнэнийг олж мэдэх олон нийтийн эрх ашигт үйлчлэх эрхэм
зорилготой байж, төрийн байгууллага, албан тушаалтаны үйл ажиллагаанд
хяналт тавих үндсэн үүрэг хүлээсэн байдаг.2 Өөрөөр хэлбэл ХМХ нь иргэний
эдлэх ёстой үндсэн эрхэд багтах мэдээлэл авах эрхийг хангах үндсэн
зорилготойгоор оршин тогтнох эрх зүйн. Энэ улсын иргэн бүр эрхээ бүрэн эдэлж
өөрөө мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, дүн шинжилгээ хийж, хяналт тавих
боломжгүй тул энэ эрхээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан эдэлдэг
бөгөөд ихэнхдээ иргэн өөрт нь үйлчилдэг хэвлэл мэдээлийн хэрэгсэлд итгэж,
өөрийнхөө өмнөөс төр болон түүний тухай мэдэх ёстой мэдээллийн талаар
мэдээлэл хайх, олж авах, түгээх үүргийг хүлээлгэдэг байна3.
2

Глоб интернэшнл ТББ, Нээлттэй Нийгэм Форум "Төрөөс мэдээлэл хэрхэн олж авах вэ?" УБ.,2007он
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1.2 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хүний ямар эрхийг, хэрхэн зөрчив?
Иргэд нэг талаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хүртэгч бол
нөгөө талаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн объект болдог. Хэрэв энэ өнцгөөр
харвал 7 сарын 1-ээс 9-ний хооронд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй харьцаж
байсан иргэдийг хоёр бүлэгт хувааж болно.
1. Үзэгч, уншигчид буюу мэдээллийг хүртэгчид: Үүнд нийт телевиз үзэгч
болоод сонин уншигчдыг хамруулж болох бөгөөд тэдний дараах эрхийг
ХМХ-үүд хөндсөн.Үүнд:
-

Үнэн бодитой мэдээлэл авах: ХМХ-үүд үзэгч, олон нийтэд хэр үнэн бодит
мэдээлэл өгч байсан нь мэдээллийн эх сурвалжийн тэнцвэрт байдлаар
илэрхийлэгддэг бөгөөд энэ утгаараа телевиз (ялангуяа МҮОНТ)
сонинууд мэдээллийн эх сурвалжийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж
чадаагүй тул олон нийтэд үнэн бодит мэдээлэл өгөх үүргээ
биелүүлээгүй.

-

Үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх: Онц байдал тогтоосон 4
хоногийн хугацаанд дангаараа ажилласан МҮОНТ иргэдийн шударга дуу
хоолой болох үзэл бодлоо илэрхийлэх суваг болон ажиллаж чадаагүй.
Мониторингийн дүнгээс харахад энэ хугацаанд иргэдийн байр суурийг
ердөө л 4,1 хувиар харуулсан бөгөөд эдгээрийн дийлэнхи нь Иргэний
эвсэл болон АН-ыг буруутгасан өнгө аястай байсан. Мөн иргэдийн
саналыг шууд утсаар авахдаа дээрх өнгө аяс бүхий сэтгэгдэлийг бүрэн
нэвтрүүлж бусад тохиолдолд тухайлбал МАХН-ыг буруутгасан, хүний
эрхийн талаар хөндөн ярьсан иргэдийн яриаг гүйцэд сонсолгүйгээр утсыг
нь тасалж байсан зэрэг нь Монгол Улсын иргэн хүний эдлэх ёстой үг
хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн нь
харагдаж байна.

2. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн объект болсон иргэд: Үүнд жагсаал
цуглаанд оролцогчид, зөрчилт нөхцөл байдалд оролцогчид, үзэл бодлоо
илэрхийлж буй энгийн иргэд, зөрчилт нөхцөл байдлын буруутан хэмээн
сэрдэгдэж буй улс төрчид (Магнай, Батзандан гм), зөрчилт нөхцөл байдалд
хэрэгтнээр татагдсан иргэд болоод түүний ар гэрийнхэн зэрэг нийгмийн
төлөөллийг хамруулах боломжтой. Тэдний хувьд дараах эрхүүд хөндөгдсөн.
Үүнд:
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-

Нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулах:
Телевизүүд ихэнхдээ дээрх субъектуудээс шууд сурвалжлага авахдаа,
эсвэл зөрчилт байдлын тухай мэдээлэл авах, мэдээлэл цацах, үйл
явдлын процессыг харуулахдаа тухайн иргэний нэр, албан тушаалыг
нууцлах, нүүрийг нууцлах, дуу хоолойг нь өөрчлөх зэрэг хувиргалтын
арга ашиглаагүй. Үүний улмаас мэдээлэл өгсөн хувь хүн, албан
байгууллагын ажилтан өөрийн өгсөн мэдээлэл, ярилцлагаараа эргээд
хариуцлага хүлээх, тайлагнах шаардлагатай тулгарч байсан. /2 хүн
буудуулж нас барсан тухай эмч нарын ярьсан яриа болон түүний дараа/.
Зөрчилт нөхцөл байдлын буруутан хэмээн сэрдэгдэж буй улс төрчид
(О.Магнай, Ж.Батзандан гм)-ийн хувьд тэднийг илтээр дайрсан, зөрчилт
нөхцөл байдлын зохион байгуулагч мэтээр үзүүлсэн шторкийг олон
давтамжтайгаар МҮОНТ-ээр онц байдлын хугацааны турш зар
сурталчилгаа мэт цацсан. Энэ нь МУҮХ-ийн 2-р бүлэгт заасан “Гэм
буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт
хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно” гэсэн заалтыг зөрчсөн
бөгөөд илэрхийгээр хүний нэр төр, алдар хүндэд халдсан хэрэг гэж үзэж
болно. Ийнхүү халдахдаа нотлох баримт болгож хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний /сэтгэхүйн хувьд эрүүл сэтгэх чадваргүй нь эмнэлэгийн
магадлагаагаар тогтоогдсон/ яриаг оруулсан нь нэг талаас тухайн
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний сул талыг бүдүүлгээр ашигласан, нөгөө
талаас гэм буруутай нь хуулиар тогтоогдоогүй хуулийн этгээдийг
/О.Магнай/ гүтгэн нийгмийн дайсан мэтээр сурталчилсан нь ХМХ хүний
эрхийг бүдүүлгээр зөрчсөн үйлдэл юм.

Дээрхээс дүгнэхэд зөрчилт нөхцөл байдлын үеэр ХМХ иргэдийг үнэн
бодитой тэнцвэртэй мэдээллээр хангах тал дээр хангалттай сайн байж чадаагүй,
түүнчлэн онц байдлын хугацаанд МҮОНТ-ийн редакцийн хараат бус байдал
ноцтой хэмжээгээр алдагдаж нэг талыг барьсан тэнцвэргүй мэдээлэл цацагдаж
байсан. Эдгээр нь хүний үндсэн эрхэд хамаарах4 мэдээлэл өгөх, авах, үзэл бодлоо
чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, жагсаал цуглаан хийх, нэр төр,
алдар хүндээ хамгаалуулах, халдашгүй дархан байх зэрэг олон чухал эрхүүдийг
бүдүүлгээр зөрчихөд хүргэсэн байна. Ардчилсан засаглалтай орны хувьд энэ нь
байж боломгүй үзэгдэл юм.

4

НҮБ-ын анхдугаар чуулганы 59 дэх тогтоолоор мэдээлэл авах эрх чөлөөг хүний үндсэн эрх хэмээн
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ТАВДУГААР ХЭСЭГ
ЗӨРЧИЛТ ҮЙЛ ЯВДЛЫН
ХРОНОЛОГИ

5

6-р сарын 30.
03.00
06.00
09.00

10.00
12.00

13.00

МАХН-ын зүгээс уг сонгуульд нэр дэвшигчдийг багаар нь сонгох
хандлагатай байгаа бөгөөд МАХН ялах магадлалтай байгаа талаар
мэдээлэв.
МАХН сонгуулийн дүнгийн талаар мэдээлэл хийлээ. Тэдний гишүүд
дэмжигчдээсээ авсан мэдээлж байгаагаар МАХН 8 аймагт багаараа, 7
аймагт дийлэнхийг авч, ялалт байгуулах нь тодорхой байгаа гэлээ.
АН-аас сонгуулийн урьдчилсан дүнг мэдээллээ. Архангай, Хөвсгөл,
Баянхонгор, Өвөрхангай зэрэг том тойргуудад олонхи болж байгаа
бөгөөд АН ялах магадлал өндөр байна гээд МАХН-ын зүгээс
өөрсдийгөө ялж байна гэсэн мэдээлэл хийж байгаа нь боломжгүй
зүйл гэлээ.
Санал тоололт дээр будлиан гарч байгаа тухай мэдээллүүд
телевизүүдээр цацагдав.
Филантрофи хөгжлийн төлөө төвийн тэргүүн н.Мөнхцэцэг сонгууль
маш их зөрчилтэй байна, нийтлэг гарч байгаа зөрчил бол сонгогчдын
нэрсийн жагсаалтанд гарч байгаа зөрчил гэлээ.
МАХН-ын Ерөнхий Нарийн бичгийн дарга Ё.Отгонбаяр мэдээлэл
хийлээ. Тэрбээр хөдөө орон нутагт ерөнхийдөө санал тоолж дууссан
байна, өглөөний ярьж байсан чиг хандлага улам баталгаажиж байна
гээд МАХН-ыг дэмжиж байгаа ард түмэн, хамтарч ажилласан хүмүүст
баярласнаа илэрхийлэв.
УИХ-ын сонгуулийн хөдөө орон нутгийн урьдчилсан дүнг
телевизүүдээр мэдээлэв.
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Телевизүүдийн шууд утсаар сонгуулийн урьдчилсан дүнг эсэргүүцсэн
иргэд ихээр холбогдож санал бодлоо илэрхийлж байлаа. Мөн 22, 26-р
тойргийн хороонд санал тооллогын явцад будлиан гарч байгаа
мэдээлэл цацагдав.
Иргэний эвслийн зүгээс санал тооллого шударга явагдахгүй байна гэж
мэдээллээ.
22-р тойрогт ИЭ-ээс нэр дэвшигч Ж.Батзандан сонгогчдын саналын
хуудастай хайрцгийг булааж, зохицуулахаар очсон цагдааг зодсон
тухай мэдээлэл цацагдав.
23-р тойрогт бие даан нэр дэвшигч Б.Лхагважав хүсэлт гаргажээ.
Тэрээр С.Баярын Засгийн газар сүүлийн 7 хоногт иргэдийг шилжүүлж
луйвар хийсэн, санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин тооллого
явуулахыг хүсчээ.
УИХ-ын сонгуулийн урьдчилсан дүнг телевизүүдээр мэдээлэв.
Сонгуулийг шударга бус боллоо гэж АН-ын байрны гадаа иргэд
цуглаж байна. Тэд бухимдаж, ардчиллын төлөө саналаа өгсөн бүх
хүмүүсийг ирж нэгдэхийг уриалж байжээ.
ИЭ-ийн тэргүүн Д.Энхбат сонгууль будлиантай, шударга бус боллоо.
МАХН
хэтрүүлж байна. Ард түмний сонголтыг эрх баригчид
хүндэлсэнгүй. Бид энэнтэй тэмцэхээс аргагүй болж байна хэмээн
мэдэгдэв.
Сүхбаатарын талбай дээр сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн иргэд
цуглажээ.
Сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн иргэд, зарим нэр дэвшигчид МАХНын байрны үүдэнд жагслаа.
26-р тойрогт нэр дэвшсэн О.Магнай, Б.Жаргалсайхан нар сонгуулийг
будлиантай явагдлаа хэмээн үзэж өлсгөлөн зарлахаар болжээ.
Цугласан иргэд Баянгол зочид буудал руу очжээ. Учир нь тэнд МАХНын удирдлага цайллага зохион байгуулж байна гэсэн мэдээлэл
тарсан байв.

7-р сарын 1.
09.00
10.00

12.00

Иргэд телевизүүд рүү утасдаж сонгууль шударга бус явагдаж байгаа
тухай мэдээлж байв.
Иргэний эвслийн тэргүүн Д.Энхбат УИХ-ын сонгуулийн 22,26-р
тойргууд дээр санал тооллого шударга биш болж байгаа тухай
мэдээлэл хийв.
ИХН-ын дарга Ж.Батзандан сонгогчдын саналын хайрцгийг авч
зугтсан тухай мэдээллүүд цацагдав.
Ардчилсан намын дарга Ц.Элбэгдорж сонгуулийн дүнгийн талаар
байр сууриа илэрхийлэв. Тэрээр МАХН ард түмний өгсөн заналд мэс
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13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

засал хийж, сонгуулийг булхай луйвар болгож, ялалт байгуулж байна
гэлээ.
Ардчилсан намаас нэр дэвшигчид болох Р.Бурмаа, Б.Мөнхтуяа нар
өөрсдийн дэвшсэн тойрогт сонгууль хэрхэн будлиантсан тухай
мэдээлэл, баримтыг өгүүлэв.
Сүхбаатарын талбай дээр сонгуулийн дүнг эсэргүүцсэн иргэд цугларч
байна. Мөн Иргэний эвсэл, бие даагчдын төлөөллүүд, тэдний
дэмжигчид ирж МАХН сонгуулийг булхайтай явуулсан гэцгээж байна.
Ж.Батзандангийн тэргүүлсэн иргэдийн жагсаал төрийн ордонг тойрч
“Ху нам зайл” хэмээн хашгирч байна.
О.Магнай, Б.Жаргалсайхан нар СХД-ээс жагсаалаа эхлүүлэв.
Ж.Батзандан болон Эрс шинэчлэл тэргүүтэй хөдөлгөөнүүд сонгуулийг
булхайтай боллоо гэж үзэн дахин явуулах шаардлагыг СЕХ-д
хүргэлээ.
“Шударга сонгуулийн төлөө” иргэний нийгэм, төрийн бус
байгууллагуудын төлөөлөл сонгогчдын нэрсийн жагсаалт хэвлэхээс
эхлээд зөрчилтэй байсан, ил тод, шударга болоогүй тухай мэдээлэв.
АН-ын дарга Ц.Элбэгдорж Сүхбаатарын талбай дээрх жагсагчидтай
уулзжээ.
Иргэд телевизийн шууд утсанд холбогдож сонгууль шударга бус болж
байгаа тухай саналаа илэрхийлж, ард иргэдийг Сүхбаатарын талбай
дээр цуглахыг уриалж байв.
О.Магнай тэргүүтэй жагсагчид МАХН-ын байр руу дайрч ороод буцаж
түрэгдэн гарч ирэв.
МАХН-ын байрны гадаа жагсаал болж байна. Тус байрны шилэн
хаалга хагарч, цонхнууд руу чулуу шидэн хагалжээ.
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын ХМА-ны дарга, хурандаа Т.Сайнжаргал
6-р сарын 30-нд болсон сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн жагсаал
цуглаан нь хууль зөрчсөн, зүй бус танхайрал байсан, нийгмийн хэв
журам алдагдаж байгаа тухай, мөн нэр дэвшигч Ж.Батзандан
саналын хайрцгийг авч зугтах гэх мэт үйлдлүүд гаргасан тухай
мэдээллийг хэвлэлийнхэнд хүргэлээ.
Иргэд МАХН-ын байр руу чулуу шидэж, цагдаа нартай маргалдан,
зодоон үүсгэж байна. Тэднийг удирдаж буй микротой хүмүүсийн
зүгээс цагаан хоолойгоор “Цагдааг битгий зодоорой, чулуу шидэж
болохгүй” хэмээн хэлж байв.
Иргэний эвслийн тэргүүн Д.Энхбат, Ж.Батзандан нар МАХН-ын
байрны өмнө ирж сонгууль шударга бус болсон, хэрвээ АН, ИЗН-аас
сонгогдсон нэр дэвшигчид мандатаасаа татгалзвал Иргэний эвсэл
татгалзахад бэлэн гээд иргэдийг тайван байхыг, цагдаа нар руу
халдахгүй байхыг уриалж, иргэдийг турхирч буй хүмүүс байж болохыг
сануулав. Мөн Сүхбаатар дүүрэгт бие даан нэр дэвшигч Б.Лхагважав
тус дүүрэгт хэрхэн сонгогчдын саналыг луйвардсан тухай өгүүллээ.
МАХН-ын дарга С.Баяр намынхаа байранд сэтгүүлчдэд мэдээлэл
хийлээ. Тэрээр АН-ын дарга Ц.Элбэгдоржийн хариуцлагагүй
мэдэгдлээс болж улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдлөө, сонгуульд
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намаа ялагдуулсныхаа хариуцлагыг өөр зүйлд тохох гэж оролдлоо
хэмээгээд МАХН төрөөсөө, иргэдээсээ хамгаалалт хүсч байна гэв.
Жагсагчдын байдал ширүүсэж, МАХН-ын байрны ойролцоох эд
хогшлыг эвдэж сүйтгэн, цагдаа нар руу дайрч байна.
АН-ын дарга Ц.Элбэгдорж ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, УИХ-ын дарга
нартай уулзах хүсэлтээ тавьлаа.
МоАХ Сүхбаатарын талбай дээр сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн
жагсаал хийх тухайгаа мэдэгдэв.
МАХН-ын байрыг хамгаалж байсан цагдаа нар тус байранд хоргодож,
гаднаас иргэд чулуу шидэж, дотроос цагдаа нар нулимс асгаруулагч
хийг тавьж байна. МАХН-ын байранд байгаа хүмүүс гарч чадахгүй
байна. Цагдаа нар мөн хийн буу ашиглаж байна.
Дотоодын цэргийн нэмэлт хүч МАХН-ын байранд хүч нэмэгдүүлэн
очлоо.
МАХН-ын байрны ойролцоо жагсаалд оролцож байсан иргэдийг
баривчилж эхлэв. Мөн МАХН-ын байрны гадаа архи, мөнгө тарааж
иргэдийг турхирч байгаа тухай иргэд ярьсан байна.
Цагдаа нарын буудсан резинэн сумтай буунд өртсөн хүмүүс түргэн
тусламж үзүүлж байна.
МоАХ-ны жагсаал цуглаан Сүхбаатарын талбай дээр болж байна.
Хонхны дуу эгшиглэж, АН-ын туг, далбааг барьсан иргэд ихээр
цугласан байв.
МАХН-ын байр болон тус байрны ойролцоо байсан автомашинд гал
тавьлаа. Гал командын болон эмнэлгийн машинуудыг жагсагчид
ойртуулахгүй байв.
МАХН-ын байранд байсан хүмүүсийг гаргасан бөгөөд МАХН-ын дарга
С.Баяр болон нарийн бичгийн дарга нар нь үлдсэн тухай мэдээлэл
телевизээр цацагдав.
МоАХ-ны жагсаал үргэлжилж байна. Машины тэвшин дээр зассан
индэр дээр Ц.Элбэгдорж, Д.Сосорбарам нар үг хэлж, сонгууль
будлиантсан, АН ялах байсан тухай ярив.
ГССЗҮТ дээр иргэд болон цагдаа нар, сэтгүүлчид гэмтэж бэртэн ирж
байгаа тухай, мөн бууны сумны шархтай хүн эмнэлэгт ирсэн тухай
телевизүүдээр мэдээлэв.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр зүй бус үйлдлээ зогсоохыг сануулж, онц
байдал тогтоох анхааруулга бүхий мэдэгдэл хийв.
Цагдаагийн нэмэгдүүлсэн хүч ирж нулимс асгаруулагч хий цацан,
хийн буугаар буудсанаар МАХН-ын байрны өмнө байсан хүмүүс
тархсан байдалтай боллоо.
Иргэд бэртэж гэмтэн ЯТТ болон ГССЗҮТ-д ирж байна.
Өмгөөлөгч С.Нарангэрэл болж буй нөхцөл байдал нь Үндсэн хуулийн
зөрчиж байна гээд онц байдал тогтоох шаардлагатай байгаа тухай
телевизээр мэдээлэв.
Ерөнхийлөгч парламентад суудалтай намуудын дарга нартай
уулзлаа. Намуудын дарга нар өөр өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж
байсан бөгөөд сонгууль шударга бус явагдсаныг голчлон ярьж,
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МАХН-ын дарга С.Баярын зүгээс онц байдал зарлах шаардлагатай
байгааг илэрхийллээ. Уулзалтанд оролцогсодын ихэнх нь уг явдлыг
хүчирхийлэл хэрэглэхгүйгээр зогсооё гэдэг дээр санал нэгдэж байлаа.
МАХН-ын байрны 1,2-р давхар, мөн 2 машин шатсан байдалтай
байна. Жагсагчид баригдаж буй зочид буудлын дэргэд байсан
бульдозерыг асаан шатаж буй машиныг дайрах оролдлого хийж
эхэлжээ.
ГССЗҮТ-д бэртэж гэмтсэн 58 хүн ирээд байгаагаас 22 нь цагдаагийн
ажилтан байгаа тухай телевизүүдээр мэдээлэв.
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын ХМА-ны дарга, хурандаа Т.Сайнжаргал
уг жагсаал хууль зөрчин явагдаж байгаа бөгөөд жагсагчид МАХН-ын
байрыг галдан шатааж эд зүйлийг тонон дээрэмдэж байгааг хэлээд
гэмт этгээдүүдийг барих үйл ажиллагаа үргэлжилж байна гэв. Мөн
цагдаа нар ихээр бэртэж гэмтэж байна гэсэн мэдээллийг өглөө.
Хүний эрхийн төлөө ажилладаг ТББ, иргэдийг төлөөлж Т.Ундаръяа,
н.Энхжаргал нар болж буй үйл явцын талаар мэдээлэл хийлээ. Тэд
улс төрийн намууд сонгуулиас өөр зүйлийг харахгүй байна гээд,
үүсээд буй нөхцөл байдалд намууд сонгуулийн асуудлыг орхиж,
иргэдийн эрх, бие эрхтэнд гэмтэл учруулахгүйгээр байдлыг намжаах
шаардлагатай тухай мэдэгдэв.
Жагсагчид СТӨ-ний Б корпусын 1,2-р давхарын цонхыг хагалж
дотогшоо орж байна гэсэн мэдээллийг телевизээр нэвтрүүлэв.
Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн байр руу жагсагчид дайран
цонхыг хагалж, баривчлагдсан хүмүүсийг суллахыг шаардав. Харин
тус хэлтэс хүч нэмэгдүүлэх зорилгоор 20-30 дотоодын цэргийг
авчирчээ.
Жагсагчид төв замын хөдөлгөөнийг хаасан тухай мэдээлэл цацагдав.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр нийслэл Улаанбаатар хотод онц байдал
зарлах зарлиг гаргалаа. Тус зарлигийн хүрээнд МҮОНТ-ээс бусад
телевизийн үйл ажиллагааг 00 цагаас эхлэн зогсоов.
Ардчилсан намын дарга Ц.Элбэгдорж хүчирхийлэл гарч байгаад
харамсаж, уг хүчирхийлэл гарах ёсгүй байсан, үүнийг зогсоох хэрэгтэй
гээд ард иргэдээ тайван байхыг сануулав.
СТӨ-нд гал авалцаж, Уран зургийн галерей шатаж байна.
ЦЕГ-ын ХМА-ны дарга хурандаа Т.Сайнжаргал: 6-р сарын 30-наас
эхлэн АН-ын дэмжигчид хэв журам алдагдуулж эхэлсэнээс үүдсэн энэ
жагсаал сүүлдээ хяналтаас гарч, тонон дээрэмдэлт, балмад зүйл
болж, улмаар цагдаагийн байгууллага руу халдах хандлагатай байна
гээд цагдаа нар хийн буу, газ ашигласан боловч хүч хүрэхгүй байгаа
тул жирийн иргэд цагдаа нарыг хүч хэрэглэх арга хэмжээ авахыг хүсч
байна гэсэн мэдээлэл хийв.
Цагдаа нар өргөтгөсөн баривчилгааг эхлүүллээ.
1-р эмнэлэг дээр галт сумтай буугаар буудуулж хүнд шархадсан 2 хүн
орж ирээд нас баржээ.
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ГССЗҮТ-д 84 хүн очсоноос 12 нь хэвтэн эмчлүүлж, 2 хүн хагалгаанд
орохоор бэлдэж байгаа бөгөөд гэмтэж бэртэгсдийн дийлэнх нь нуруу
нугасандаа хатуу мохоо зүйлээр цохиулсан иргэд байгаа ажээ.
Цагдаа нарын баривчилгаа үргэлжилж байна.
Цагдаа нар баривчилгааг үргэлжлүүлж, нөхцөл байдлыг хяналтандаа
авчээ.
Шатсан Соёлын Төв Өргөөний дотоод нөхцөл байдал, эвдэрч сүйдсэн
эд хогшлыг МҮОНТ-ээр үзүүлэв.
Ерөнхий сайд С.Баяр, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Ц.Мөнх-Оргил
нар МАХН-ын байр, Сүхбаатарын талбай орчмоор явж, нөхцөл
байдалтай танилцав.
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МАХН-ын байранд гарсан гал бүрэн унтраагүй байгаа бөгөөд
угаартаж нас барсан байж болзошгүй хүний цогцос тус байрнаас
олджээ.
ЦЕГ-ын дарга Ч.Амарболд 480 гаруй хүнийг саатуулсан, 400 гаруй
цагдаа ямар нэгэн байдлаар бэртсэн, 97 хүн эмнэлэгт хэвтсэн тухай
мэдээлэв.
Ерөнхий сайд С.Баяр гэмтэж бэртсэн цагдаа, төрийн албан
хаагчидтай уулзжээ.
ХЗДХЯ-ны сайд Ц.Мөнх-Оргил эмх замбараагүй байдал зогссон
хэмээгээд ийм үйлдэл хийсэн, хийх гэж байгаа хүмүүст хатуу цээрлэл
хүлээлгэх тул онц байдлын хугацаанд онцын шаардлагагүй бол
гадуур явахгүй байх хэрэгтэй гэв.
Улсын дээд шүүхээс онц байдал зарласантай холбогдуулан авах арга
хэмжээний тухай захирамж гаргалаа.
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс улс төрийн намуудад, ТББуудад, ард иргэддээ хандсан зөвлөмж гаргажээ.
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 3 дахь удаагаа хуралдлаа.
АН-ын зөвлөл хуралджээ. Тэд хүний амь нас эрсэдсэнд харамсаж
байгаагаа илэрхийлээд галт зэвсэг хэрэглэж хүний амь нас
хохироосон, баригдсан хүмүүсээс худал мэдүүлэг авахаар эрүү шүүлт
тулгаж байгаа тухай мэдээлэв.
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Ц.Мөнх-Оргил ГХЯ-ны байранд,
гадаадын төлөөлөгчдөд болсон үйл явдал, цаашид авах арга
хэмжээний талаар мэдээлэл хийв.
Засгийн газрын хуралдаанаар галт зэвсэг хэрэглээгүй тухай, хоригдож
байгаа хүмүүсийг шуурхай шалгаж буруугүйг нь суллах, ахин ийм
цуглаан жагсаал болгохгүй байх талаар арга хэмжээ авах, мөн
гарцаагүй шаардлагатай байгаа 1 тэрбум 60 сая төгрөгийг гаргахаар
болсон тухай яригдав.
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Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлээс сэтгүүлчдийг гэмтэж
бэртсэнд харамсаж байгаагаа илэрхийлж, төр засгаас хэвлэл
мэдээллийн газруудыг хамгаалалтанд авахыг шаардаж, нийт
сэтгүүлчдийг тэнцвэртэй, ил тод мэдээлэл хийхийг уриалав.
ЦЕГ-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ч.Амарболд зөрчилт нөхцөл байдлын
үед нулимс асгаруулагч, резинэн сумтай буу хэрэглэсэн, галт зэвсэг
хэрэглэх тушаал өгөөгүй гээд, харин иргэд буутай явна гэсэн
мэдээлэл ирсэнийг шалгаж байгаа гэлээ.
УИХ-ын чуулган хаалттай хуралдахаар болов.
Ц.Мөнх-Оргил, Ч.Амарболд нар мэдээлэхдээ жагсаал цуглаан, эмх
замбараагүй байдал үүсэх нь урьд нь тодорхой болсон байсан гээд
Улаанбаатар хотын зарим газар бүлэг хүмүүс цугларч, онц байдлын
дараа жагсаал цуглаан хийх яриа гарч байна, үүнийг таслан зогсоохыг
шаардаж байна. Хууль зөрчсөн хүмүүсийг хуулийн дагуу цээрлүүлнэ.
Цагдаа нэр резинэн сумтай буу, бамбай, нулимс асгаруулагч хэрэглэж
байснаас галт зэвсэг хэрэглээгүй гэлээ.
СЕХ-ны дарга Б.Баттулга сонгуулийн урьдчилсан дүнг танилцуулав.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Онц байдал зарлах шаардлага байсан тухай,
хохирогчдод эмгэнэл илэрхийлж байгаагаа илэрхийлэн мэдэгдэл
хийв.
УИХ-ын дарга Д.Лүндээжанцан ерөнхийлөгчийн зарласан онц байдал
тогтоох тухай зарлигийг УИХ-ын хуралдаанаар хэлэлцээд, баталсан
тухай мэдээлэл өгөв.

7-р сарын 3.
14.00

17.00

18.00

Онц байдлын штабаас зөвлөмж гарчээ. Энэ нь нийслэлийн тодорхой
хэсгүүд дээрх хамгаалалт болох хуягт зэргийг буулгах, хүний амь нас
эрсэдсэн асуудлыг прокуроор шалгуулах, хоригдож байгаа насанд
хүрээгүй хүүхдүүдийг суллаж ар гэрт нь хүлээлгэн өгөх талаар аж.
Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын зүгээс 7 сарын 2-ны байдлаар 21
хүүхэд, 20 орчим эмэгтэй хоригдож байсан бол өнөөдөр нэг ч хүүхэд
байхгүй, 16-17 цагийн хооронд саатуулах байранд ажиглалт хийхэд
цагдаагийн байгууллагын ажилтны зүгээс баривчлагдсан хүмүүсийн
эрхэнд халдсан, дарамталж байцаасан зүйл байхгүй байсан гэсэн
мэдээллийг өгөв.
МАХН-ын байрыг түрээслэгчид эд зүйлсээ алдаж, сүйтгүүлсэн тухай
телевизээр мэдээлэв.

7-р сарын 4.
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13.00

15.00
18.00

21.00

Онц байдлын штабын зүгээс мэдээлэл өгөв. Энэ нь Онц байдлын
цагийг богиносгож, замын хөдөлгөөнийг чөлөөлсөн, баривчлагдаад
буй 75 хүүхдээс 73-ыг нь сулласан, нийгэм бүхэлдээ хяналтад орж
тайван болсон тухай мэдээлэл байв.
Нийслэлийн Цагдаагийн Газрын Олон нийттэй харилцах албаны
дарга н.Ганболд онц байдал зарласантай холбоотой гэмт хэргийн тоо
буурч байгааг хэлэв.
Ерөнхийлөгч улс төрийн намуудын төлөөлөлтэй уулзаж, нөхцөл
байдлыг тайван замаар шийдэх, сонгуулийн зөрчлийг арилгах талаар
хамтарсан уриалга гаргажээ.
АСА групп цагдаагийн байгууллага болон Улсын Филармонийхонд
хандив өргөжээ.
ЦЕГ-ын ХМА-ны дарга, хурандаа Т.Сайнжаргал Иргэний Эвсэл,
түүний тэргүүлэгчид уг үйл явдлыг зохион байгуулсан гэсэн дүгнэлтэд
хүрсэнээ мэдээлэв.
Хөх Монгол, Даяар Монгол хөдөлгөөнүүдийн зүгээс болсон үйл
явдалд харамсаж буйгаа илэрхийлж, хүлээцтэй, тайван байхыг
уриалсан тухай телевизээр мэдээлэв.

7-р сарын 5.
20.00
21.00

22.00

Ерөнхий сайд С.Баяр болж өнгөрсөн үйл явдлын талаар сэтгүүлчдэд
байр сууриа илэрхийлэв.
Монголын Телевизүүдийн Холбоо болж өнгөрсөн үйл явцад
харамсаж, гэмт этгээдүүдэд хариуцлага хүлээлгэх, сэтгүүлчдийг ямар
ч нөхцөлд ажиллах боломжоор хангах, ХМХ-үүд хуулиа мөрдөж
ажиллах хэрэгтэй зэрэг асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэнийг
телевизээр нэвтрүүлэв.
Онц байдал цуцлагдах болсонтой холбогдуулан ерөнхийлөгч
Н.Энхбаяр мэдэгдэл хийлээ.

7-р сарын 6.
09.00
10.00

Онц байдал цуцлагдах болсонтой холбогдуулан ерөнхий сайд С.Баяр
мэдэгдэл хийлээ.
Хоригдсон хүмүүст эрүү шүүлт тулгаж зодож байгаа тухай Иргэний
нийгмийн байгууллагууд, баривчлагсдын ар гэрийнхний нь гомдол,
санал гарсаныг телевизүүдээр мэдээлж эхлэв.
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11.00
13.00

14.00
15.00

20.00

Олон улсын Эмнести Интернейшнл байгууллагаас баривчлагдсан
хүмүүстэй хүний эрхийн үүднээс хүндэлж харьцах ёстойг мэдэгдэв.
Л.Гүндалай хоригдогсдын нөхцөл байдалтай танилцсан тухай
мэдээллийг телевизүүдээр нэвтрүүлэв.
Глоб Интернейшнл ТББ-ын тэргүүн Х.Наранжаргал зөрчилт байдлын
үеэр ХМХ-үүд үүргээ гүйцэтгэж ажилласанд талархаж байна гээд онц
байдлын үеэр хууль зөрчин ХМХ-ийг төрөөс хаасан нь буруу, энэ нь
хүний эрхийг зөрчиж байгаа явдал гэлээ.
Ж.Батзанданг баривчилсан тухай мэдээллийг телевизүүдээр цацав.
Жагсагчдын дунд энгийн хувцастай аюулаас хамгаалахынхан
үймээнийг өдөөн хатгах маягаар оролцоогүй хэмээн ТЕГ-ын бие
төлөөлөгч мэдэгдлээ.
АН-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Д.Дорлигжав мэдээлэл хийлээ.
Тэрбээр онц байдал зарлах нь зөв байсан боловч хэрэгжилтэд нь
шүүмжлэлтэй хандаж байна гэлээ.
Цагдаагийн байгууллагаас үнэлгээ гаргажээ. Үймээн дээд цэтгээ хүрч
зорилгоосоо хазайн дээрэм тонуул болж, улмаар СБД-ийн ЦХ,
НИБМА руу дайрсан. Үүнийг зогсоох ганц арга нь онц байдал тогтоох
байсан гэв.
Засгийн Газраас эмгэнэлийн хуудас ирүүлсэнийг телевизүүдээр
мэдээлэв.

7-р сарын 7.
16.00

17.00
18.00

УИХ-ын Хүний Эрхийн Дэд Хороо, хүний эрхийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагынхан уулзаж хорих
байранд хүний эрх зөрчигдөж буй эсэх талаар ярилцжээ. Хүний
эрхийн
чиглэлээр
үйл
ажиллагаа
явуулдаг
төрийн
бус
байгууллагуудын зүгээс саатуулагдах байранд хүний эрх зөрчигдөж
байгаа талаар ярьсан байна. Харин Хууль зүйн байнгын хорооны дэд
дарга Ц.Шаравдоржийн зүгээс зөвхөн хүний яриагаар ингэж дүгнэж
болохгүй, хууль хяналтынхныг байлцуулж, шалгаж байж хүний эрх
зөрчигдсөн эсэхийг тогтоох хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байжээ.
О.Магнай УМБГ дээр байцаагдахаар ирээд саатуулагдав.
Хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй ТББ-ууд
нэгдэн саатуулагдсан хүмүүсийн эрх зөрчигдөж байна, тэднийг
эрүүдэн шүүж, хэрэг хүчээр тулгаж байна гэсэн мэдээлэл өгөв.
АН-аас болж буй үйл явц, сонгуулийн дүнтэй холбоотойгоор 3 ажлын
хэсэг байгуулсанаа зарлаад, сонгуулийг дахин явуулах шаардлагатай
гэв.
МАХН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ё.Отгонбаяр хэрвээ эрх
бүхий байгууллага шалгаад будлиан гарсан гэж үзвэл сонгуулийг
дахин явуулахад айх зүйл байхгүй гэв.
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19.00

О.Магнайгаас 1 сая төгрөг авсан гэж хэлсэн хүн хөгжлийн
бэрхшээлтэй болохыг түүний аав нь, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
нийгэмлэгийн тэргүүн н.Баясгалан нар хэлж байгаа мэдээллийг
телевизүүдээр мэдээлэв.
Парламентад суудалтай МАХН-аас бусад намууд сонгуулийн саналын
хуудсыг дахин тоолох арга хэмжээ авах тухай шаардлагыг СЕХ-нд
хүргэжээ.
Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ч.Амарболд
хоригдсон хүмүүсийг зодсон, дарамталсан гэсэн гэсэн яриа гарч
байгаа нь ор үндэслэлгүй зүйл гэсэн няцаалт өглөө.
Ж.Батзандан Ганц худагийн урьдчилан хорих төвд өлсгөлөн зарласан
тухай мэдээлэл телевизүүдээр гарав.

7-р сарын 8.
13.00

17.00

18.00

19.00

20.00

ИХН-аас төрийн 3 өндөрлөгт хандан шаардлага хүргүүлжээ.
Ж.Батзандан, О.Магнай нарыг хууль зөрчин баривчиллаа гээд ХЭҮК-т
хандан хүний эрхийн зөрчлөөс сэргийлэх, хамгаалах үүргийн талаар
тайлбар хүссэн байна.
ЦЕГ-аас мэдэгдэл гаргажээ. Цагдаагийн ажилтнуудыг жагсаалд
оролцсон, турхирсан гэх мэтээр баримттай бус мэдээлэл явуулж
байгаа нь тус газрын нэр хүндэд халдах гэсэн оролдлого гээд хэвлэл
мэдээллийн байгууллагуудаас баримтгүй мэдээлэл нэвтрүүлэхгүй
байхыг хүсэв.
Хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус
байгууллагууд
нэгдэж
эвсэл
байгуулснаа
зарлалаа.
Тэд
саатуулагдсан иргэдийг баривчлахаас авахуулаад, саатуулж байгаа
хугацаанд хүний эрхийн маш олон ноцтой зөрчил гарч байна гэж
мэдээлэв.
АН-ын ҮЗХ хуралдаж 5 ажлын хэсэг байгуулсан тухайгаа мэдээлэв.
Тэд сонгууль будлиантуулсан тул ТЕГ, ЦЕГ, ИБМУТ, ХХЕГ-ын
удирдлагуудыг, мөн ЗГ-ыг огцрох ёстой гэж үзжээ.
Онц байдлын хугацаанд МҮОНТ тун хангалтгүй, цагдаагийн нэг студи
шиг л ажилласан хэмээн сэтгүүлч Д.Цэрэнжав байр сууриа
илэрхийллээ.
Иргэн Д.Ламжав шаардлагагүй нөхцөлд галт зэвсэг хэрэглэсэн хэмээх
байр суурийг илэрхийлэв.
Хүний эрхийн хуульчид иргэдийг олноор нь баривчлахдаа хорих
байрны наад захын шаардлага хангаагүй нөхцөлд хорьсон, эрүүдэн
шүүлт тулгаж байна гэж мэдээлснийг телевизээр нэвтрүүлэв.
ХХЕГ-аас мэдээлэл хийв. АН-ын зүгээс тус байгууллагыг сонгуульд
ашиглах зорилгоор гадаадад суугаа 80 мянган иргэний нэрсийг
МАХН-д гаргаж өгсөн хэмээн мэдэгдсэн нь ташаа зүйл гэжээ.
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21.00

Монголын Ардчилсан Холбооноос эрхээ эдэлж, үгээ хэлсэн хүмүүсийг
баривчилсаныг
эсэргүүцэж
суллахыг
шаардсан
мэдэгдлийг
дамжуулав.

7-р сарын 9.
17.00
13.00

19.00

21.00

ИБМУТ-ыг хуурамч үнэмлэх хэвлэж сонгууль будлиантуулсан хэмээх
АН-ын зүгээс хийсэн мэдэгдлийг үгүйсгэж, тус байгууллагаас хариу
мэдэгдэл хийлээ.
Иргэний хөдөлгөөнүүд ХБХ хийв. Тэд болж өнгөрсөн үйл явдалд
О.Магнай, Ж.Батзандан нарыг буруутган, Ганц худагт хорьж байгааг
буруушааж, эрх баригч нам хүчнүүд үүнд буруутай гээд наадмын
дараа хуулийн дагуу жагсаал цуглаан хийнэ гэж мэдэгдэв.
УИХ-ын Хүний Эрхийн Дэд Хорооноос ЦЕГ-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгч
Ч.Амарболдыг дуудан ирүүлж саатуулагдсан иргэдийн эрх зөрчигдсөн
эсэх талаар ярилцжээ. Ч.Амарболдын зүгээс саатуулагдсан иргэдэд
эмнэлгийн тусламж үзүүлж байгаа бөгөөд эрүү шүүлт тулгасан
асуудал байхгүй гэсэн хариултыг өгчээ.
Өмгөөлөгч н.Баасанхүү баривчлагдсан хүүхдүүдийг хорьсон хэвээр
байгаа, мөн тэднээс өмгөөлөгчгүйгээр байцаалт авч байгаа нь хууль
бус гэдгийг мэдэгдлээ.

ДӨРӨВ. МОНИТОРИНГИЙН АРГАЧЛАЛ
ХАМАРСАН ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА
Мониторингийг 2008 оны 7-р сарын 1-ний 8:00-аас 9-ний 00 цаг хүртлэх хугацаанд
гарсан 11 телевизийн нэвтрүүлэг, 2008 оны 7-р сарын 1-ээс 9-ний дөрвөн өдөр тутмын
сониныг хамруулан хийв. Үүнд:
Телевиз
Сонин
МҮОНТ
Өдрийн сонин
UBS
MN-25
ТV5
ТV9

Өнөөдөр
Зууны мэдээ
Ардчилал

Eagle
NTV
ТМ
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С1
SBN
ТV8
МОНИТОРИНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Судалгааг судлаач, мэргэжилтнээс бүрдсэн баг зөвлөхийн тусламжтайгаар
гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны арга зүй, аргачлалыг "IRIM" судалгааны институт
боловсруулав. Судалгааны мэдээллийг социологийн контент анализ, хронологийн аргаар
бүрдүүлж, SPSS, E-Views программаар боловсруулсан болно. Хүний эрхийн мэргэжилтэн,
хуульчдыг оролцуулсан судалгааны арга зүй боловсруулах уулзалтыг гурван удаа зохион
байгуулав. Мониторингийн мэдээллийг “МАКСИМА” ХХК-ний бичлэгийг ашиглан
бүрдүүллээ.
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Мониторингийн баг телевиз, сонины мэргэжлийн түвшинг үнэлэхдээ олон улсад
баримталдаг сэтгүүл зүйн түгээмэл стандартын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглав5. Үүнд:
1. Эх сурвалжийн тэнцвэрт байдал
Эх сурвалжийн тоо: Сэтгүүл зүйд аливаа мэдээллийг хоёр ба түүнээс дээш эх сурвалжаар
баталгаажуулах стандарт тавьдаг. Эх сурвалжийн тоог дараах хэлбэрээр ангилсан:
1. Эх сурвалжгүй;
2. 1 эх сурвалжтай;
3. 2 эх сурвалжтай;
4. 3 эх сурвалжтай;
5. 4 эх сурвалжтай;
6. 5 ба түүнээс дээш эх сурвалжтай.
Эх сурвалжийн төлөөлөл буюу түвшин: Тухайн хөндөж буй асуудлын талуудыг
ижил түвшинд хамруулж авч үзсэн байх шаардлага тавьдаг. Хэдийгээр 2 ба түүнээс олон
эх сурвалж ашигласан ч зөвхөн нэг талын байр суурийг харуулсан бол эх сурвалжийн
тэнцвэр алдагдсан гэж үздэг. Эх сурвалжийн төлөөллийг дараах хэлбэрээр ангилсан:
1. Албаны (Ерөнхийлөгч, УИХ, Засгийн газар, Цагдаа гэх мэтээр задарна);
2. Улс төрийн нам, иргэний хөдөлгөөний (МАХН, Ардчилсан Нам, Иргэний Зориг Нам,
Бүгд найрамдах нам гэх мэтээр задарна);
3. Төрийн бус байгууллагууд (Нэрээрээ задарна);
4. Бизнесийн байгууллагууд;
5. Эрүүл мэндийн байгууллагууд;
6. Мэргэжилтэн, экспертүүд (нэрээрээ задарна);
7. Иргэдийн төлөөлөл;
8. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл;
9. Бичгийн эх сурвалж;
10. Гадаадын эх сурвалж;
11. Тодорхой бие хүмүүс (нэрээрээ задарна);
5
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12. Бусад.

2. Баримт, үзэл бодлыг заагласан эсэх
Мэдээ, мэдээллийг түгээхдээ хувийн үзэл бодлоос ангид байж, баримттай өгүүлэхийг
илтгэнэ. Энэхүү шалгуур үзүүлэлтийг дараах хэлбэрээр ангилсан:
1. Баримт;
2. Үзэл бодол;
3. Баримт үзэл бодлыг тодорхой заагласан;
4. Баримт үзэл бодлын зааг нь тодорхойгүй.
3. Мэдээллийн сэдэв агуулгын хүрээ
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь аливаа үйл явдлын талаар нийтэлж, нэвтрүүлэхдээ
тухайн асуудлыг илэрхийлж буй олон янзын сэдэв агуулгыг тэнцвэртэй нэвтрүүлэх
үүрэгтэй. Энэ нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн олон ургальч байдлыг илэрхийлэх нэг
хэмжүүр болдог. Мэдээллийн сэдэв агуулгыг дараах хэлбэрээр ангилсан:
1. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдлын шалтгаан;
2. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал;
3. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдлын үр дагавар;
4. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал холбоотой авсан арга хэмжээ;
5. 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал холбоотой Хүний эрхийн сэдэв;
6. Бусад.
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