
Нээлттэй Засаглал & 
Нээлттэй мэдээ



• Нээлттэй Засаглал /Нээлттэй мэдээ нь
тэргүүлэх чиглэлүүдийг шинэчлэн тогтоох
үндэс болох нь.

• Улсын салбарын манлайлалд тулгарч буй
сорилт

• Өмнө хийсэн судалгааны зарим мэдээлэл
• Сорилтын тухай бодол эргэцүүлэл



Өргөн агуулгаараа
•Нээлттэй Засаглал /Нээлттэй өгөгдөл гэдгийг  дараах байдлаар 
ойлгоно. Үүнд:

o Энэ бол олон үе давхарга бүхий, нарийн төвөгтэй
тогтолцоо бөгөөд учир мэдэх байдал, идэвх зүтгэлтэй
чанарыг шаардана ;

o Өгөгдөл нь хэрэглэхэд нээлтэй байх төдийгөөр
хязгаарлагдахгүй ;

o Оролцоог хангах болон төгөлдөршлийн үзэл санаанд
тулгуурлана;

o Зөвхөн "мэдээллийг нээлттэй болгох" дүрмийг дагаж
мөрдөхгүй

o Олон төрлийн оролцогчдод олон янзаар ойлгогддог

o Гол төлөв технологийн болон эдийн засгийн хөгжлийн
талаарх хэлэлцүүлэгтэй холбогддог



Канадын нээлттэй засаглалын бүтэц
“Канадын Нээлттэй 

Засаглалын Түншлэл”-
ын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө нь дараах 
зүйлст анхаарлаа 
хандуулдаг

Нээлттэй 
мэдээлэл

Нээлттэй баримт

Нээлттэй 
ярилцлага

Эх сурвалж:Канадын Нээлттэй Засаглалын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014-16
http://open.canada.ca/en/content/canadas-action-plan-open-government-2014-16

http://open.canada.ca/en/content/canadas-action-plan-open-government-2014-16


Канадын Нээлттэй Засаглалын Түншлэл



ЗГ нь нээлттэй 

байхыг эрмэлзэн, 

үйл ажиллагаанууд 

нь хоорондоо уялдаа

холбоотой, салшгүй 

байна.



Иргэд төвтэй  философи

• Засгийн газрын мэдээлэл рүү
хандах хандалтыг сайжруулах,
мэдээллийг хуваалцах замаар
оролцоог сайжруулах

Иргэдийн 
оролцоо

• Интернетийн үйлчилгээг 
сайжруулах, шинэчлэх замаар 
иргэд өөрсдөдөө боломж бий 
болгох арга замыг өргөжүүлэх

Үйлчилгээний 
төгөлдөршил • Төрийн үйлчилгээний

ажилтнуудын үр дүнг
ихэсгэхийн тулд, мөн иргэдэд
зориулж технологийн
төлөвлөлт, инновацийг илүү
цогц байдлаар авч үзэх

Бизнесийн 

төгөлдөршил



ICT/мэдээлэл, харилцаа, холбоо/ Сингапурт

Эдгээр үйл явц нь дээрх цаг хугацааны үечлэлээс үечлэл рүү
дэвшилтэт санаачилгуудын үндсэн дээр явагдсаар байна.





Засгийн газрын өөрчлөлт

Нээлттэй Засаглалын Түншлэл

https://www.youtube.com/watch?v=ursu7GP85qs

https://www.youtube.com/watch?v=ursu7GP85qs




Water Point Mapping System (WPMS)

http://wpm.maji.go.tz

http://wpm.maji.go.tz/


The LAPOR Process
1. Оролт

2. Тайлан баталгаажуулах 

3. Үйл ажиллагааны тайлан

4. Тайлан хянах



LAPOR Website
https://lapor.ukp.go.id

https://lapor.ukp.go.id/




Нээлттэй өгөгдөл ба 
хувийн нууц, нууцлал

Нээлттэй мэдээлэл нь чухал ач холбогдолтой ч нийгмийн
болон улс төрийн амьдралын дараах 2 хэсэгт сорилт
бэрхшээл бий болгож байна. Энэ бол : хувийн нууц (хувь
хүний) болон нууцлал (байгууллагын).

Нууцлал
Нээлттэй 
мэдээлэл 

Хувийн

амьдрал



Өгөгдлийн  нууцлалыг хангах хандлага

Өгөгдлийн талаар хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс
3 төрлийн хандлагатай тулгардаг:

Өгөгдлөө үл тоомсорлох

Прагматизмыг баримтлах 

Фундаменталист

Хэдийгээр хоорондоо адил төстэй мэдээллийн
төрлүүд (Хувийн Facebook г.м.) байдаг ч Засгийн
газраас цуглуулсан тоо өгөгдлүүд нь илүү эмзэг
талтай байдаг.



Мэдээлэлдээ анхаарал үл хандуулах

Эдгээр төрлийн хүмүүс ерөнхийдөө тэдний мэдээлэл
юунд ашиглагдаж байгаад санаа тавьдаггүй

Мөн тэрхүү мэдээллийг бусадтай хуваалцаж байгаа талаар ч 
санаа зовохгүй



Өгөгдөлд прагматик байдлаар хандагчид

Өгөгдлөө хуваалцахад зохих хэмжээнд
нээлттэй ханддаг хүмүүс энэ бүлэгт багтана

Тэд манай “Үнэнч” үйлчлүүлэгчийн картыг
эзэмшигчид байдаг

Тэд зохих хэмжээний нууцлалтай байхыг
биднээс шаарддаг



Мэдээллийн Фундаменталист

•Эдгээр хүмүүс өөрт нь  шаардлагатай 
болон үр ашигтай байхаас бусад 
тохиолдолд мэдээллээ 
хуваалцдаггүй.

• Тэд хувийн нууцлалыг шаарддаг.



Нээлттэй өгөгдлийг яагаад хүлээн авах ёстой вэ?

•Нээлттэй мэдээллийг
хүлээн авах байдал нь
хувь хүний үнэ цэн ба
оролцооны туршлага дээр
суурилсан байх ёстой

Ил тод байдал

Үнэ цэн

Хяналт



Өөр өөр мэдээлэл, өөр өөр  үүрэг 
хариуцлага?

•Дэд бүтцийн мэдээлэл: газарзүйн, байгалийн болон дэд
бүтцийн талаарх мэдээлэл. Ерөнхийдөө тийм ч нууц биш.

•Төрийн үйлчилгээний мэдээлэл: Засгийн газрын үйл
ажиллагааны тухай, мөн зарим нэгдсэн өгөгдлүүд нь нууцын
зэрэглэл агуулна

•Хувийн мэдээлэл: Хувь хүмүүс өөрийн мэдээлэлд нэвтрэх
асуудлыг өөрөө мэдэх зүй ёсны эрхтэй байна. /жишээ нь
эрүүл мэндийн г.м./



Өгөгдлийг хэрхэн яаж ашиглах  вэ 
гэдэгт…
•Хувь хүний мэдээллийн нууцыг
задруулсан болон түүнээс үүсэж
болзошгүй сөрөг үр дагавартай
холбоотой ихэнх санал гомдол нь
тухайн өгөгдөлтэй холбоотой бус, харин
түүнээс олж авсан мэдээллийг
харьцуулах болон мушгин гуйвуулах
ёсгүй байсантай холбоотой гардаг
байна

Мэдээ

Боловсруулалт

Мэдээлэл



Буу эзэмших зөвшөөрөл

• 2012 онд , The Journal News сэтгүүл мэдээллийн эрх
чөлөөний хуулийн дагуу Вестчестер болон Рокланд
хотын гар буу эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг
Google Maps дээр хэвлэн нийтэд түгээжээ.

•Энэ мэдээл хэвлэгдсэний дараа, аюулгүй байдлын
талаар санал гомдол их гарсны дээр, бас олон тооны
буу эзэмшигч уур хилэнгээ дарж ядаж байсан юм.

•Нийтийн ба хувийн мэдээллийн зааг хаана байх вэ?



Буу эзэмших зөвшөөрөл– Вестчестер хот



Өндөр хүлээлт

•Ихэнх хүн нээлттэй мэдээлэл ба их хэмжээний
мэдээлэл гэдэг нь чухам юу гэдэг талаар тодорхой
ойлголттой болжээ.

•Засгийн газар болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд
аль аль нь тэдний мэдээллийн аюулгүй, зүй зохистой
байдлыг хангаасай гэж хүсэн хүлээдэг.

•Харамсалтай нь бүгдээрээ түүнд итгэлтэй байж
чадахгүй байна



•Их Британид хүмүүс
илүү сайн сонголт
хийхийн тулд
мэдээлэлд дүн
шинжилгээ хийхэд
нээлттэй байдаг

•Иргэд өөрсдийн
мэдээллийг хэрхэн
ашиглагддаг талаар
мэдээлэлтэй байх
дуртай

•Гэсэн хэдий ч, иргэдэд
мэдээлэл хэрхэн
ашиглагдаж,
хамгаалагддаг талаар
эргэлзээ байсаар л
байна.



•Их Британий иргэд өөрсдийн
мэдээллийн аюулгүй байдалд Засгийн
газартаа итгэдэг боловч олон тооны
зөрчил тохиолдол гарсаар л байна.



Тоглоом – Нээлттэй Засгийн газрыг 
болиулах

Тоглоомын төрөл: Сөрөг асуудал

3 эсвэл 4 хүнтэй бүлэгт хуваагдана уу.

Таны зорилго бол өөрийн байгууллага дээр нээлттэй ЗГ-ыг 
болиулахад  оршино.

Сөрөг асуудлыг шийдэх төрөл бүрийн гарц, арга замуудыг
боловсруулах, үзүүлэх 20 минутын хугацаа танд байна. Сүүлд нь
бид бүгд өөрсдийн санаагаа хуваалцах болно.

Ямар нэг буруу хариулт гэж байхгүй.


