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• Үндэсний аюулгүй байдал
(тэсэрч дэлбэрэх бодис үйлдвэрлэх зөвлөмж, хууль бус эмийн үйлдвэрлэл, алан 
хядах үйл ажиллагаа)

• Хүүхдийг хамгаалах
(насанд хүрээгүй хүүхдийг хараалын үгс ашигласан маркетинг, хүчирхийлэл болон 
садар самуун үйл ажиллагаанаас хамгаалах)

• Хувь хүний нэр төрийг хамгаалах
(арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах, үзэн ядах буюу өдөөн турхирах)

• Эдийн засгийн гэмт хэрэг
(мэхлэлт, кредит картын хулгай хийх заавар зэрэг)

Дэлхийн улс орнуудын цахим орчинд 
зохицуулалт хийж байгаа туршлага

3-13



• Мэдээллийн аюулгүй байдал
(бусдын мэдээллийг хууран мэхлэх замаар олж авах)

• Хувийн нууцыг хамгаалах
(хувь хүний мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр түгээх, цахим харилцаагаар дамжуулан 
дарамтлах)

• Бизнесийн нэр хүндийг хамгаалах 
(гүтгэлэг, хууль бус харьцуулсан реклам)

• Оюуны өмчийг хамгаалах 
(програм хангамж, хөгжим зэрэг зохиогчийн эрхийн бүтээлийг зөвшөөрөлгүйгээр 
түгээх)

Дэлхийн улс орнуудын цахим орчинд 
зохицуулалт хийж байгаа туршлага
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Дэлхийн улс орнуудын цахим орчинд 
зохицуулалт хийж байгаа туршлага

Техникийн бус

Техникийн

Хууль 

Журам, нөхцөл шаардлага                              

Тусгай зөвшөөрөл олгох

IP хаягийг блоклох

DNS шүүлтүүр

URL шүүлтүүр гм 
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Presentation Notes
Олон улсад интернетийн зохицуулалтыг техникийн болон техникийн бус гэсэн хоёр төрлөөр хийж байна. 



Маш өндөр зохицуулалттай:
АНУ, ОХУ, Энэтхэг, Иран, БНСУ, Беларус ...

Зохицуулалттай, нэмэгдэх хандлагатай
Австрали, Франц, Тунис Израйл...

Өндөр зохицуулалттай:
Тайланд, Малайз, Сингапур ...

Бага зэрэг/зохицуулалтгүй: 
Канад, Европ болон Латин Америкийн ихэнх улсууд, Монгол, Япон ...

Тодорхой хэмжээний зохицуулалттай: 
Казакистан, Мороко, Алжир, Колумб ...

Мэдээлэл байхгүй

Дэлхийн улс орнуудын цахим орчинд 
зохицуулалт хийж байгаа туршлага
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Presentation Notes
2015 оны байдлаар интернетэд цензур хийж буй байдлаар нь дараах 5 ангилалд хамруулж байна. Монгол Улсын хувьд бага зэрэг буюу зохицуулалтгүй гэсэн ангилалд хамаарч байна.  Дэлхийн дийлэнх улс орнууд Маш их зохицуулалттай гэсэн ангилалад хамаарч байна. Харин европ улсууд болон япон зэрэг орнууд нь өөрийн зохицуулалттай 



Цахим орчны зохицуулалт - Монгол Улс

Техникийн бус – “Тоон контентийн 

үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий 

нөхцөл шаардлага”

Техникийн – DNS  шүүлтүүр 

Монгол Улс
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Олон улсад интернетийн зохицуулалтыг техникийн болон техникийн бус гэсэн хоёр төрлөөр хийж байна. 



• Холбогдох хаяг мэдээллийг нүүр хуудсанд ил 

харагдахуйц байрлуулах 

• Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгч нь насан хүрэгчдэд 

зориулсан контентээр үйлчлэхдээ хэрэглэгчдэд 18-

аас дээш насныханд зориулсныг урьдчилан 

сануулж, бүртгэл хийж, бүртгэсэн нэр нууц үгээр 

хандалт хийлгэнэ

• Хэрэглэгчийг хандах үед ямар нэгэн анхааруулга, 

зөвшөөрөл авалгүйгээр өөрийн сайтын фейсбүүк 

хуудас дээр автоматаар “LIKE” даруулахыг 

хориглоно 

Тоон контентын үйлчилгээний 
зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд:
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Presentation Notes
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн хувь өмнөх слайдад дурьдсан хуулиудаас гадна эдгээр нөхцөл шаардлагуудыг мөрдөж ажиллагыг үүрэг болгодог. Whois – домэйн нэрийн мэдээллийн сан, уг домэйн нэрийн эзэмшигчийн мэдээлэл хадгалагддагLike – уг нөхцөл шаардлагыг хүүхэд залуусыг  хүсээгүй мэдээллээс нь хамгаалах зорилгоор оруулж өгсөн, Учир нь автоматаар like даруулж насанд хүрэгчдийн зураг, садар самуун сурталчилсан мэдээ мэдээлэл хүүхдийг хүсээгүй байхад өөрөө олж очиж байна.Энэ талаар эцэг эхчүүд, болон ард иргэдээс тус хороонд засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжуулан гомдол ихээр ирдэг.



Тоон контентын үйлчилгээний 
зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага
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Presentation Notes
Мөн тус хорооноос баталсан “Тоон контентын үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага” нь цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой юм. Энэхүү нөхцөл шаардлагыг ерөнхий боловсролын зарим сургуулиуд дэмжиж сургуулийн интернет хэрэглээний журам, гарын авлагыг боловсруулахад мөрдлөг болгон ашиглаж байна



Цахим орчны зохицуулалт - Монгол Улс

• 5.2 “Төрийн байгууллага, ерөнхий боловсролын

сургууль, их дээд сургуулиудад интернетийн

үйлчилгээг үзүүлэх тохиолдолд насанд хүрэгчдэд

зориулсан веб хуудсыг хаана”

• 5.3 “Айл өрхийн интернет, интернет кафед 18-аас 

дээш насны контентруу хандах хандалтыг

хязгаарлах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор

шүүлтүүртэй интернетийн санал болгоно” гэж тус 

тус зааж өгсөн

“Интернетийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай нөхцөл шаардлага”: 
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Presentation Notes
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар тус хороноос үйлчилгээ эрхлэгчидтэй хамтарч, энэхүү үйлчилгээг нэвтрүүлэх техникийн боломжийг бүрэн бүрдүүлсэн.



Цахим тоглоомын насны ангилал

• Дэлхий дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэд хэдэн насны

ангилал тогтоогч байгууллага байдаг бөгөөд

тэдгээрээс хамгийн том нь ESRB болон PEGI нар юм.

Эдгээр байгууллагууд нь бусдаас хараат бус байдлаар

үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

• Канад болон АНУ-д гаргасан тоглоомнуудад хяналт

тавьдаг байгууллага юм.

• Тоглоомын зах зээлийн хамгийн том худалдан авагч

буюу үйлчлүүлэгчид нь АНУ-д байдаг тул энэ

байгууллагаас үнэлгээ авалгүйгээр худалдаанд гарсан

тоглоом огт байдаггүй
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Presentation Notes
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар тус хороноос үйлчилгээ эрхлэгчидтэй хамтарч, энэхүү үйлчилгээг нэвтрүүлэх техникийн боломжийг бүрэн бүрдүүлсэн.
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Цахим тоглоомын насны ангилал
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www.happywebs.mn
 Холбогдох хууль, тогтоомжийг  

таниулах, сурталчлах

 Цахим хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийн олон улсын туршлага, 
хөгжлийн чиг хандлагын талаар 
таниулах, сурталчлах

 Мэдээ, мэдээлэл хүргэх, соён 
гэгээрүүлэх

 Сайтын онлайн бүртгэл хийх

 Зохицуулагч байгууллага, сайт 
хоорондын хамтын ажиллагааг 
дэмжих

www.cybersafety.mn
 ОУЦХБ-ын гишүүн байгууллагуудын

санал санаачлагыг дэмжих

 Хүүхэд багачуудад цахим орчны 
соёлтой хэрэглээг төлөвшүүлэх

 Цахим тоглоомын насын ангилал, 
түүний зүй зохистой хэрэглээний 
талаар мэдээлэл хүргэх

 Хүүхэд багачууд, өсвөр насныхан, 
эцэг эхчүүд, багш сурган 
хүмүүжүүлэгчдэд цахим орчны 
аюулгүй байдал, зөв зохистой 
хэрэглээ, гарын авлагаар хангах

Хэрэгжүүлж буй ажлууд
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