ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГААР ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЭТ ТӨВЛӨРӨЛ ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ-ын төсөлд ирсэн саналын нэгтгэл

№

1

2
3
4
5

Журмын төслийн заалт

Санал

Санал ирүүлсэн
байгууллага

Саналын үндэслэл

Саналыг авсан
эсэх

Тайлбар

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь өргөн нэвтрүүлгийг хараат бус, нээлттэй, ёс зүйтэй
байлгах өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээл (цаашид “зах зээл” гэх )-д
шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс
сэргийлэхэд оршино.
1.2 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн
этгээд (цаашид “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд” гэх ) нь энэхүү
журмыг дагаж мөрдөнө.
1.3 Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид “Зохицуулах хороо” гэх ) нь
энэхүү журмыг дагаж мөрдөх үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.
2.1 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ гэж Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 4 дүгээр
зүйлийн 4.1.2-т заасан үйлчилгээг;
2.2 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь заалтад заасныг;
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2.3 Эзэмшил гэж Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчээс эхлээд эцсийн өмчлөгч,
эзэмшигч (цаашид эцсийн өмчлөгч гэх)-ийг бүрэн хамарсан жагсаалтыг;

өөрчлөх

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл
баримтлалын 3.6. Мэдээллийн аюулгүй
байдлын баримтлах чиглэлд: Хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслийн ЭЗЭМШИЛ,
ХАРЬЯАЛАЛ НЬ ИЛ ТОД БАЙХ бөгөөд үйл
“2.3.”Эзэмшил” гэж Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай
ажиллагаа нь БОДИТОЙ, ТЭНЦВЭРТЭЙ,
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн гаргасан хувьцааных нь тав ба
ХАРИУЦЛАГАТАЙ байна гэж, Өргөн
түүнээс дээш хувийг эзэмшигчийг” гэж өөрчлөх
нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 5-р зүйлд өргөн
нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа нь хараат бус,
Скаймедиа корпораци ХХК
Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.Захиргааны хэм хэмжээний акт дараах
бие даасан байна гэж заасан. Хэвлэл
саналыг авч
шаардлагыг хангасан байна: 60.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ
мэдээлэл, мэдээлэл харилцаа холбооны
Монголын Олон суваг
тодорхой болгож
хууль болон бусад хуульд нийцсэн байх; 60.1.2.тусгайлан эрх олгосон
салбар нь стратегийн хувьд ач холбогдолтой
дамжуулагчдын холбоо
найруулсан
тухайн хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх; гэж заасан. Өргөн
салбар бөгөөд эзэмшил, үйл ажиллагааны
ТББ
нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19.2.1-т “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн
хариуцлагатай байдлыг хангах ил тод байдлын
этгээдийн гаргасан хувьцааных нь тав ба түүнээс дээш хувийг
зохицуулалтыг хууль болон журамд тусгаж
эзэмшигчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, компанийн эрх бүхий албан
өгсөн байдаг. Энэ дагуу эзэмшлийн ойлголтыг
тушаалтны жагсаалт” гэж заасантай нийцүүлэх нь зүйтэй байна.
тодорхой болгох зорилгоор "Эзэмшил гэдэгт
өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн
хувьцаа эзэмшигчээс эхлээд эцсийн өмчлөгч
хүртэл нийт этгээдийг ойлгоно." гэж
найруулсан.
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2.4 Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4
дүгээр зүйлийн 4.1.29-д заасан иргэн, хуулийн этгээд, тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчийн бодлого болон удирдлагад нөлөөлөхүйц хувьцаа эзэмшигч, түүний
эцсийн өмчлөгч хүнийг;

анхаарах

нэр томьёо нь Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болон мөн Хорооны зохицуулалттай
этгээдүүдэд хамаарах ойлголт болохыг анхаарна уу.

Санхүүгийн зохицуулах
хороо

8

2.4

хасах

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 1.1-т "Энэ хуулийн зорилт нь үнэт
цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагааг зохицүүлах, хяналттавих,
хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг
зохицуулахад оршино", 4.1.16."үнэт цаасны зах зээлд оролцогч" гэж үнэт
цаас гаргагч, зохицуулалтгай этгээд болон хөрөнгө оруулагчийг; гэж
Скаймедиа корпораци ХХК саналыг авсан
заасан байна. Иймд "нөлөө бүхий хүвьцаа эзэмшигч" гэх ойлголт нь
зөвхөн тус хүүлиар зохицуулагдах үнэт цаасны зах зээлд оролцогч түсгай
зөвшөөрөлтэй этгээдүүдэд хамаарах, тэдгээрт хэрэглэгдэх ойлголт
байгааг анхаарах нь зүйтэй байна.

9

2.4

хасах

Өргвн нэвтрүүпгийн тухай хуупьд Үнэт цаасны тухай хуупь хамаарахгүй
байна .

хасах

Тус ойлголт нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
тухай хуулиар зохицуулах харилцаанд үйлчлэх, мөн хуулийн 4.1-д заасан
этгээдээр үйлчлүүлж байгаа этгээдүүдэд хамаарах, мөн хуулийн 16.1-д
заасан Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн албанаас хуулийн дагуу
шаардан гаргуулах мэдээлэл байгааг анхаарах нь зүйтэй байна.

тодорхой болгох

Эцсийн өмчлөгч гэж Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6 -д заасан хүнийг хэлнэ гэж
заасах.

УБЕГ

анхаарах

нэр томьёо нь Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болон мөн Хорооны зохицуулалттай
этгээдүүдэд хамаарах ойлголт болохыг анхаарна уу.

Санхүүгийн зохицуулах
хороо

хасах

Өргвн нэвтрүүпгийн тухай хуупьд Үнэт цаасны тухай хуупь хамаарахгүй
байна .

УБЕГ

хасах

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 1.1-т “Энэ хуулийн зорилт нь үнэт
цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих,
хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг
зохицуулахад оршино.”, 4.1.16.“үнэт цаасны зах зээлд оролцогч” гэж үнэт
цаас гаргагч, зохицуулалттай этгээд болон хөрөнгө оруулагчийг; гэж
заасан байна. Иймд “нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч” гэх ойлголт нь
зөвхөн тус хуулиар зохицуулагдах үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай
зөвшөөрөлтэй этгээдүүдэд хамаарах, тэдгээрт хэрэглэгдэх ойлголт
байгааг анхаарах нь зүйтэй байна.

10

2.5 Эцсийн өмчлөгч гэж Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6.а-д заасан хүнийг;

11 2.5

12

2.6 Холбогдох этгээд гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн
4.1.30.(а), (б), (в), (г), (д)-д заасныг;

13 2.6

14 2.6

15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн талаарх
ойлголт нь энэ журмын хавсралт 3, 5-д тухайн
хувьцааны төрөл, статус мэдээллийг тодорхой
болгох зорилгоор ашигласан байгаа бөгөөд
ямар нэгэн зохицуулалтын шинж чанаргүй тул
нэр томьёо хэсгээс хасч хавсралт 3, 5-д
ишлэл байдлаар оруулж ирэх боломжтой гэж
үзэв.

УБЕГ
Скаймедиа корпораци ХХК
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаанд
баримтлах зарчим, өргөн нэвтрүүлгийн хараат
бус, бие даасан байдлыг хангах, эзэмшлийн
хэвээр үлдээж,
ил тод байдлыг хангах, хэт төвлөрөл, тусгай
хуульд нийцүүлж зөвшөөрлийн олголт, зарчмыг хуульд
тусгасан
нийцүүлэн бодитоор хэрэгжүүлэхэд эцсийн
эзэмшигч, өмчлөгчийн мэдээлэлд тулгуурлаж
судлах, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх зайлшгүй
шаардлагатай гэж үзэж хэвээр үлдээв.

Холбогдох этгээдийн ойлголт нь тухайн
хувьцаа эзэмшигчтэй холбоотой этгээдийг
тодорхойлж өгсөн ерөнхий ойлголт бөгөөд
хэвээр үлдээж,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.5-д Монгол
хуульд нийцүүлж
Улсын Үндсэн хууль, бусад хуульд хэрэглэсэн
тусгасан
нэр томьёог үндсэн болон нийтээр хүлээн
Скаймедиа корпораци ХХК
зөвшөөрсөн утгаар хэрэглэх гэж заасныг
үндэслэл болгон авч хэрэглэсэн.
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

2.7 Нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж Компанийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйлийн
99.1-д заасныг;
2.8 Эрх бүхий албан тушаалтан гэж Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн
84.1-д заасныг;
2.9 Компанийн нэгдэл гэж Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.14 дэх
заалтад заасныг;
2.10 Сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл гэж Компанийн тухай хуулийн 89 дүгээр
зүйлийн 89.1 дэх заалтад заасныг;
2.11 Гаргасан хувьцаа гэж Компанийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь
заалтад заасныг;
2.12 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө гэж Компанийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1д заасныг;
2.13 Өрсөлдөгч гэж Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4-т заасан аж
ахуй эрхлэгчийг;
2.14 Зах зээл гэж Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-т заасныг;

2.15 Зах зээлийн төвлөрөл гэж Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9тодорхой болгох
д заасныг;

2.16 Харилцан хамааралтай этгээд гэж Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд
заасныг;
2.17 Харилцагч санхүүгийн байгууллага гэж Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.10 дахь заалтад заасныг.

26 ГУРАВ: Өргөн нэвтрүүлгийн хараат бус, нээлттэй, ёс зүйтэй байдлыг хангах

Олон нийтийг
соён гэгээрүүлэх,
мэдээ
мэдээллээр
хангах, үзэгчдийн
мэдэх эрхийг
хангах зорилгоор
тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигч
нээлттэй
хувьцаат эсхүл
хувьцаат компани
болон өөрчлөн
байгуулагдсан
хуулийн этгээд
эсхүл холбогдох
бусад этгээд нь 1
буюу түүнээс
дээш тусгай
зөвшөөрөл
эзэмших эрх
нээлттэй байлгах
саналтай байна.

Зах зээлийн төвлөрөл гэж Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн
4.1.9-д зааснаар тодорхойлох нь учир дутагдалтай байна. Өргөн
Глоб Интернэшнл төв ТББ саналыг авсан
нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшил, төвлөрлийг Өрсөлдөөний
тухай хуулиар зохицуулдаагүй.

Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагааны хэт
төвлөрлийг зөвхөн эзэмшлийн, тусгай
зөвшөөрлийн, зах зээлийн төвлөрөл гэдэг
утгаар тус тусад нь авч үзэх нь учир
дутагдалтай бөгөөд журмын хүрээнд саналын
дагуу "4.5 Хэт төвлөрөл үүсэх эсэх тухай
үнэлгээг хийхдээ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
хуулийн этгээдийн компанийн нэгдэл, нэгдмэл
сонирхолтой этгээд, холбогдох этгээд,
харилцан хамааралтай этгээд, хувьцаа
эзэмшигчээс эцсийн өмчлөгчийг харуулсан
хэлхээ холбоонд үндэслэх бөгөөд тусгай
зөвшөөрлийн тоо, төрөл, чиглэл, зах зээлийн
төвлөрөл, зах зээлийн хүч, зах зээлийн
багтаамж, үзэлтийн судалгааг харгалзан үзнэ."
гэж тодотгож найруулсан.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль 19.1 Өргөн нэвтрүүлгийг хараат бус,
нээлттэй, ёс зүйтэй байлгах зорилгоор өргөн нэвтрүүлгийн эзэмшлийг ил
тод байлгана.
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль 20.1.2.үнэт цаасны арилжаатай
холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох аргачлал, маягтын дагуу үнэн зөв
гаргаж, тогтоосон хугацаанд Хороонд хүргэх, нийтэд мэдээлэх;
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль 12.2.Улсын бүртгэлийн мэдээллийн
нэгдсэн сангийн дараах мэдээлэл нээлттэй байна:
12.2.3.хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, регистрийн дугаар, төрөл, хэлбэр, үйл
ажиллагааны чиглэл, улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо, үүсгэн
байгуулагчийн нэр, тэдгээрийн тоо, хувьцаа эзэмшигчийн нэр,
итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, Монгол телевиз ХХК
хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдсан эсэх, хэлбэр, оноосон нэр
өөрчлөгдсөн, татан буугдсан талаарх мэдээлэл;
Про медиа нетворк ХХК
Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль 6.1.Мэдээллийн ил тод байдал
дараах төрөлтэй байна: 6.1.1.үйл ажиллагааны ил тод байдал; 6.1.2.хүний
нөөцийн ил тод байдал; 6.1.3.төсөв, санхүүгийн ил тод байдал;
6.1.4.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал.
Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт
тавих журам
Үнэт цаасны бүртгэлийн журам
Компанийн засаглалын кодекс

журмаар
зохицуулах
бололцоогүй

Хуулиар эсхүл өргөн нэвтрүүлгийн талаар
төрөөс баримтлах болдого, бодлогын чиглэлд
тусгаж зохицуулах шаардлагатай гэж үзэв.
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3.1 Зохицуулах хороо нь өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
(цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх)-ийн хүсэлт гаргагчид тавих шалгуур үзүүлэлт
болон тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх үйл явц (процесс)-ыг ил тод
мэдээлнэ.

тодорхой болгох

Энэхүү журам нь Өргөн нэвгрүүлгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн
18.1, 18.2-д заасны дагуу тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3, 4.1.4 болон
4.1.5-д заасан этгээдэд хамаарахаар байгаа бөгөөд тухайн үйлчнлгээ
эрхлэгчийн үйл ажиллагаа явуулж буй зах зээл, тусгай зөвшөөрлийн
ангилал, үйл ажиллагааны зорилго зэрэг нь ялгаатай юм. Иймд тавигдах
нийтлэг нөхцөл шаардлагуудыг ерөнхийд нь тусгах, тусгайлсан нөхцөл
шаардлагуудыг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “радио, телевизийн газрын
сүлжээний үйлчилгээ”; 4.1.4 “олон суваг дамжуулах үйлчилгээ”; 4.1.5
Мобинет ХХК
“радио, телевизийн үйлчилгээ” зэрэгт нь хамааруулан тодорхойлж
өруулах саналтай байна. Тухайлбал, журмын төслийн 3 дугаар зүйлийн
3.9 дэх хэсгийн 3.9.2 дох заалт “Редакцийн бодлого”, 3.9.5 “Сэтгүүлчийн
баримтлах зарчим, ёс зүйн дүрэм” 3.9.7 “Төлбөртэй нэвтрүүлэг бэлтгэж,
нэвтрүүлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлсон журам,
удирдамж” зэрэг баримт бичгүүд нь олон суваг дамжуулах үйлчилгээ
эрхлэгчид хамаарахгүй буюу ийм төрлийн баримт бичиг батлах
шаардлагагүй байна.

саналыг авсан

Саналын дагуу радио, телевизийн үйлчилгээ
эрхлэгчид хамааралтай болон олон суваг
дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид хамааралтай
заалтуудыг илүү тодорхой, ойлгомжтой болгох
үүднээс тухайлан зааж оруулсан бөгөөд 3-р
бүлгийг шинэчлэн найруулсан.

тодорхой болгох

“Ил тод” гэж ерөнхийлж томъёолох нь тунхаглалын шинжтэй болох
магадлалтай.
Ямар шалгуур үзүүлэлтээр шийдвэрлэх, ямар үйл явцаар явах, хүсэлтийг Мобинет ХХК
шийдвэрлэх хугацаа зэрэг асуудлыг тусгах. Хэрэв тусгай зөвшөөрлийн
болон бусад журмаар шийдвэрлэх бол тухайн журмуудыг тусгах.

саналыг авсан

Журмын заалтуудын дэс дарааллыг уялдаа
холбоо, харилцан хамаарлын дагуу өөрчилж,
тухайн заалтын үргэлжлэл, тодотгож өгсөн
заалтуудыг нэг дор байрлуулж, уялдуулж
өгсөн.

саналыг авсан

Журмын заалтуудын дэс дарааллыг уялдаа
холбоо, харилцан хамаарлын дагуу өөрчилж,
тухайн заалтын үргэлжлэл, тодотгож өгсөн
заалтуудыг нэг дор байрлуулж, уялдуулж
өгсөн.

хэвээр үлдээв

Телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хөтөлбөр
дамжуулахдаа олон суваг дамжуулах
үйлчилгээ эрхлэгчийн сүлжээгээр заавал
дамжиж өрх гэрт хүрдэг. Олон улсын
зохицуулалтын зарчмын дагуу Олон суваг
дамжуулагчийн сүлжээнд холбогдох, гэрээний
нөхцөл тодорхой болгох, үнэ тариф, орлого
хуваах зарчмыг ил тод мэдээлэх зэрэгт
шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх
зорилгоор зохицуулах байгууллагын
зохицуулалт, оролцоо зайлшгүй шаардлагатай
байдаг. Иймээс ХХЗХ нь салбарт шударга
өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор
холбогдох мэдээллийг нээлттэй ил тод болгох
зохицуулалтыг энэ журамтай нийцүүлж
холбож өгсөн.

Заалтыг илүү тодорхой болгох
3.2. Зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрлийг шударгаар олгох нөхцөлийг бүрдүүлж
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тодорхой болгох
ажиллана.
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3.3 Зохицуулах хороо нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн
19.5[1], Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын
журмын 6.6[2], Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох
хасах
гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журмын 9.7-д заасан болон сүлжээнд
холбогдох техникийн нөхцөл, зааглах цэгийн байршил, төлбөрийн мэдээллийг
өөрийн албан ёсны цахим хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

Скаймедиа корпораци ХХК

Тусгай зөвшөөрлийг шударгаар олгох нөхцөлийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар Монголын Олон суваг
тодорхой тусгах.
дамжуулагчдын холбоо
ТББ
Хэрхэн яаж нөхцөл шударгаар өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх вэ? Илүү
тодорхой болгох боломжтой бол тусгах.
Мобинет ХХК

“Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний
ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын 9.7-д тодорхой заасан
байдаг

Шинэ сансар кабель ХХК
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найруулах

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн хувьд Сүлжээ хооронд
харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл,
орлого хуваарилах журмын 9.7-д заасан гэрээний нэгдсэн санг ХХЗХ-нд
Мобинет ХХК
хүргүүлж мэдээлж болох авч олон нийтэд мэдээлэх шаардлаггүй гэж үзэж
байна. Тиймээс энэ хэсгийг дээрхи байдлаар найруулах.

3.4 Зохицуулах хороо нь энэхүү журмын Хавсралт 1-д заасан тайланг улирал
32 бүрийн сүүлийн сарын дөрөв дэх долоо хоногт өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан
ил тод мэдээлнэ.

хасах

“Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 10.5, 19.5-д тодорхой бий

Шинэ сансар кабель ХХК

Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх,
сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий
нөхцөл, орлого хуваарилах журмын 2.5-д
үйлчилгээ эрхлэгч нь гэрээний нөхцөлийг
ХХЗХ-р хянуулж, нээлттэй мэдээлнэ гэж, 9.7найруулж, хэвээр
д ХХЗХ гэрээний нэгдсэн санг бүрдүүлж олон
үлдээв
нийтэд нээлттэй мэдээлнэ гэж заасан.
Холболтын гэрээний нөхцөл, холбогдох заалт
нь шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэхэд
шаардлагатай өрсөлдөөний чухал
зохицуулалт юм.
ХХЗХ-с шударга өрсөлдөх нөхцөл
бүрдүүлэхэд Зохицуулах байгууллагаас
найруулж, хэвээр гаргах, нээлттэй болгох шаардлагатай
үлдээв
мэдээллийг илүү тодорхой болгох зорилготой
бөгөөд саналыг авч ХХЗХ-с нээлттэй ил тод
байлгах мэдээллийг нэгтгэж, найруулсан.
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тодорхой болгох

Хавсралт 1-ийн сүүлийн баганад тусгагдсан тухайн компаний бизнесийн
нууцлалтай холбоотой мэдээллийг хэрхэн зохицуулах вэ?

Мобинет ХХК

саналыг авсан

Зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөлийг
бүрдүүлэх, ХХЗХ-ны үйл ажиллагааны хараат
бус, нээлттэй, ёс зүйтэй байдлыг хангах
зорилгоор тусгай зөвшөөрөл олгосон тайлан,
тусгай зөвшөөрлийг ямар үндэслэлээр
олгосон талаарх мэдээллийг нээлттэй болгох,
мөн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд
иргэдийн болон хөндлөнгийн хяналтыг бий
болгох нөхцөл бүрдүүлэхэд ач холбогдолтой
зохицуулалт юм. ХХЗХ-с дэвшилттэй хэмээн
тодорхойлсон нөхцөлийг байгууллагын нууцад
хамаарахгүй байдлаар мэдээлэх нь зүйтэй тул
саналыг зөвлөмжид тусгах боломжтой.

3.5 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай
34 хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримталж, өргөн нэвтрүүлгийн үйл
ажиллагааг хараат бус, нээлттэй, ёс зүйтэй байлгана.

хасах

“Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 5-р зүйлд дэлгэрэнгүй бий

Шинэ сансар кабель ХХК

хэвээр үлдээв

Хууль болон журмын хоорондын нийцлийг
хангах зарчмын заалт тул хэвээр үлдээсэн.
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3.6 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь албан ёсны цахим хуудастай
байна.

хасах

3.7 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь өөрийн албан ёсны цахим
хуудаст дор дурьдагдах мэдээллийг тусгай зөвшөөрөл эзэмших болсон өдрөөс
эхлэн байршуулна. Үүнд:
3.7.1 Энэхүү журмын 3.9 дэх заалтад заасан дотоод эрх зүйн баримт бичиг нэг
бүрийг баталсан болон өөрчлөлт орсон мэдээллийн хамт;
3.7.2 Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь заалтын дагуу
Зохицуулах хороонд хүргүүлсэн эзэмшлийн талаарх мэдээлэл (Хавсралт 2; 5)-ийг;
3.7.3 Компанийн засаглалын болон Үйл ажиллагааны удирдлага зохион
байгуулалтын бүтэц, схем;
3.7.4 Хэрэв Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид ТУЗ гэх)-тэй бол түүний дарга,
3.7.11-ийг хасах
36
гишүүдийн мэдээлэл;
саналтай
3.7.5 Гүйцэтгэх захирал болон бүтэц, зохион байгуулалтын нэгж нэг бүрийн
удирдлагын мэдээлэл;
3.7.6 Редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн мэдээлэл;
3.7.7 Гомдол ба хүсэлт хүлээн авах утасны дугаар, цахим захидлын болон
шуудангийн хаяг;
3.7.8 Үйлчилгээний нөхцөл, төлбөр тооцох арга зарчим, үнэ тариф;
3.7.9 Энэхүү журмын 3.11, 3.13, 4.7-д заасан мэдээллийг;
3.7.10 Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага;
3.7.11 Зохицуулах хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад.
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3.7.11-ийг
нийцүүлэх
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3.7.2 дахь
хэсгээс бусад
хэсгийг хасах

39 3.7

3.7.2-ийг хасах

1.Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2-т “Тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Зохицуулах хороонд жил бүрийн
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн
талаарх дараах мэдээллийг хүргүүлнэ.” гэж, 19.5-д “Тусгай зөвшөөрлийн
эзэмшлийн талаарх мэдээллийг Зохицуулах хороо олон нийтэд
мэдээлнэ.” гэж заасан тул Зохицуулах хороо энэ үүргээ аж ахуйн
нэгжүүдэд бус өөрт ногдуулж ажиллах.
2. Энэхүү журам нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр
зүйлд үндэслэн зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлж эзэмшлийг
ил тод байлгах үүднээс хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Гэтэл компанийн
хувьцаа эзэмшлийн буюу Өргөн нэвтрүүлгийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2
дахь хэсэгт заасан мэдээллийг бус компанийн дотоод баримт бичиг,
удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, үйлчилгээний нөхцөл, төлбөр
зэрэг мэдээллийг ил тод байлгахаар журамлаж байгаа нь хууль зүйн
үндэслэлгүй байна. Байгууллагын нууцын тухай хуулийг зөрчиж байна.

Хууль, журмаар зохицуулаагүй, шаардлагагүй мэдээллийг нэмэх,
шаардах боломжтой. Ингэснээр зохицуулах хороо, түүний албан
тушаалтны үзэмжээр аливаа асуудалд субьектив хандах нөхцөлийг
бүрдүүлж байна.

Сансар дижитал ХХК
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал,
Хөрөнгө оруулалтын бодлого, хууль
тогтоомжийн дагуу Хэвлэл мэдээлэл,
харилцаа холбооны салбар нь стратегийн ач
холбогдолтой салбарт тооцогддог бөгөөд
хэвлэл мэдээллийн ХАРААТ БУС, БИЕ
ДААСАН БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЖ,
ХАРИУЦЛАГАТАЙ, МЭРГЭШСЭН сэтгүүл
зүй, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг
төлөвшүүлэх нь НИЙГМИЙН ТОГТВОРТОЙ
найруулж, хэвээр
БАЙДЛЫГ ХАНГАНА гэж үзсэн байдаг.
үлдээв
Иймээс өргөн нэвтрүүлгийн салбарын
өрсөлдөх чадварыг дэмжих, тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг
чадавхижуулах, үйлчилгээний хараат бус,
нээлттэй, ёс зүйтэй байдлыг илтгэн
толилуулах, олон нийтийн хяналтыг бий
болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх гм зорилгоор
өөрийн үйл ажиллагааны мэдээллийг өөрөө
олон нийтэд мэдээлэх шаардлагыг тусгаж
өгсөн.

Глоб Интернэшнл төв ТББ

Саналын дагуу 3.7-дахь заалтыг шинэчлэн
найруулсан, 3.7.1, 3.7.9, 3.7.11-дэх
заалтуудыг хассан.
ХХЗХ-с олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх
мэдээлэл нь хувь хүний нууцын тухай болон
улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийн
хүрээнд мэдээлэгдэнэ. Байгууллагын нууцын
тухай хуулийн 3.2-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй
бол байгууллагын албан үйл ажиллагааны
онцлогтой холбоотой, эсхүл шударга
өрсөлдөөнд зах зээл, давуу талаа хамгаалах
Скаймедиа корпораци ХХК
зорилгоор байгууллага өөрөө нууцалж
Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.”Захиргааны хэм хэмжээний акт дараах
хамгаалалтдаа авсан, задруулбал хууль
шаардлагыг хангасан байна: “Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага” Монголын Олон суваг
ёсны ашиг сонирхолд нь хор уршиг
гэж заасан. Иймд тус хуулийн заалтад нийцүүлэх.
дамжуулагчдын холбоо
учруулж болох нууц мэдээ, технологийн
ТББ
шийдэл, төсөл, судалгаа-шинжилгээний
1.Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2-т “Тусгай
баримт бичиг, шаардлагатай техник, тоног
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Зохицуулах хороонд жил бүрийн
төхөөрөмжийг байгууллагын нууцад
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн
хамааруулж болно." гэж заасан байдаг ч
талаарх дараах мэдээллийг хүргүүлнэ.” гэж, 19.5-д “Тусгай зөвшөөрлийн
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл
эзэмшлийн талаарх мэдээллийг Зохицуулах хороо олон нийтэд
баримтлалын 3.6. Мэдээллийн аюулгүй
мэдээлнэ.” гэж заасан тул Зохицуулах хороо энэ үүргээ аж ахуйн
Сансар дижитал ХХК
саналыг авч
байдлын баримтлах чиглэлд: Хэвлэл
нэгжүүдэд бус өөрт ногдуулж ажиллах.
тодорхой болгож мэдээллийн хэрэгслийн ЭЗЭМШИЛ,
2. Энэхүү журам нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр
Монголын Олон суваг
найруулсан
ХАРЬЯАЛАЛ НЬ ИЛ ТОД БАЙХ бөгөөд үйл
зүйлд үндэслэн зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлж эзэмшлийг дамжуулагчдын холбоо
ажиллагаа нь БОДИТОЙ, ТЭНЦВЭРТЭЙ,
ил тод байлгах үүднээс хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Гэтэл компанийн
ТББ
ХАРИУЦЛАГАТАЙ байна гэж, Өргөн
хувьцаа эзэмшлийн буюу Өргөн нэвтрүүлгийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2
нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 5-р зүйлд өргөн
дахь хэсэгт заасан мэдээллийг бус компанийн дотоод баримт бичиг,
нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа нь хараат бус,
удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, үйлчилгээний нөхцөл, төлбөр
бие даасан, ёс зүйтэй байна гэж заасан.
зэрэг мэдээллийг ил тод байлгахаар журамлаж байгаа нь хууль зүйн
Хэвлэл мэдээлэл, мэдээлэл харилцаа
үндэслэлгүй байна. Байгууллагын нууцын тухай хуулийг зөрчиж байна.
холбооны салбар нь стратегийн хувьд ач
Хавсралт 2,5-д дурдсан мэдээлэлд:
холбогдолтой салбар бөгөөд эзэмшил, үйл
1. хувь хүний регистрийн дугаар, эзэмших хувь хэмжээ зэрэг хувь хүний
ажиллагааны хариуцлагатай байдлыг хангах
нууцтай холбоотой мэдээлэл агуулагдаж байгаа тул нийтэд мэдээлэх
ил тод байдлын зохицуулалтыг хууль болон
шаардлагагүй
журамд тусгайлан тусгаж өгсөн байдаг. Үйл
УБЕГ
2. улсын бүртгэлийн ерөхий хуулийн 12.2.3 дахь заалтад хуулийн
ажиллагааны хараат бус, бие даасан байдлыг
этгээдийн нээлттэй байх мэдээллийг заасан, бусад мэдээллийг
хангах харилцаа нь компанийн өдөр тутмын
хязгаартай хүрээнд олгохоор зохицуулсан тул энэ хуулийн заалттай
үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах эрх
зөрчилдөж байна.
үүрэгтэй компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай
холбоотой байдаг. Компанийн үйл
ажиллагааны мэдээллийг ил тод мэдээлэх нь
үүнд тавих олон нийтийн оролцоо, хяналтыг
бий болгох, ардчиллын суурь зарчим болсон
иргэний эрхийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх ач
холбогдолтой.
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хасах

Эзэмшлийн ил тод байдлыг “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 19
дүгээр зүйлийн дагуу Зохицуулах хороонд мэдээлэх үүрэгтэй бөгөөд олон
нийтэд мэдээлэх эсэх нь “Байгууллагын нууцын тухай” хуулийн 3 дугаар
зүйлийн 2-т заасны дагуу тухайн байгууллагын шийдэх асуудал юм.
Мөн Зохицуулах хороо нь олж авсан мэдээллийг бүхэлд нь ил тод байлгах Шинэ сансар кабель ХХК
эрхгүй бөгөөд “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 19.5-д заасны дагуу
зөвхөн тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагыг олон нийтэд
мэдээлж болох боловч тухайн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч, хувь
хэмжээний талаар нийтэд мэдээлэх эрхгүй болно.
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хасах эсвэл
өөрчлөн
найруулах

3.7.3, 3.7.4-ийг хасах, эсвэл зөвхөн ХХЗХ-д хүргүүлэх гэж засварлах
Энэхүү заалт нь Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3,2-р заалтыг
Орон нутгийн
зөрчиж байгаа бөгөөд зөвхөн хуулиар олгогдсон эрх бүхий байгууллагад
телевизүүдийн гал хөгжил
гаргаж өгөх, тухайн эрх бүхий байгууллагаас зөрчилтэй гэж үзсэн
холбоо ТББ
тохиолдолд өөрийн цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд
мэдээлэх заалт оруулах нь зохистой хэмээн үзсэн.

3.8 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь эзэмшил, холбогдох болон
42 нэгдмэл сонирхолтой этгээдээс хараат бус, бие даасан, мэргэжлийн Редакцийн
зөвлөлтэй байна.

найруулах

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид гэж бүгдэд нь хамааруулахад
хүндрэлтэй тул Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээд
гэж тусгах.

3.9 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай
хуулийн 19.1 дэх заалтын шаардлага, энэхүү журамд заасан шаардлагыг хангасан
болохыг нотолж, дор дурьдагдах дотоод эрх зүйн баримт бичигтэй байна.
3.9.1 Компанийн засаглалын дотоод журам ;
3.9.2 Редакцийн бодлого;
3.9.3 Байгууллагын ёс зүйн дүрэм;
3.9.4 Гомдол ба хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх журам;
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3.9.5 Сэтгүүлчдийн баримтлах зарчим, ёс зүйн дүрэм;
3.9.6 Хандивлагч, ивээн тэтгэгч, буцалтгүй тусламж үзүүлэгчтэй харилцах ба
хандив, тусламж хүлээн авах нөхцөл;
3.9.7Төлбөртэй нэвтрүүлэг бэлтгэж, нэвтрүүлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг
тодорхойлсон журам, удирдамж;
3.9.8 Цахим орчинд мэдээлэл байршуулах, нийтлэх журам;
3.9.9 Зохицуулах хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад.

3.9.9-ийг хасах
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3.9.9-ийг
нийцүүлэх
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хасах
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тодорхой болгох

3.10 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь санхүүгийн хараат бус байдлыг
хангаж ажиллах бөгөөд энэ нь түүний нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан
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дахь өөрийн хөрөнгө, өр төлбөрийн харьцаа зохистой байгаа эсэхээр нотлогдож
байна.
3.11 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн алдагдал тухайн тайлант
үеийн эцэст өөрийн хөрөнгийн гучин (30) хувиас хэтэрсэн, компанийн өр төлбөр нь
хоёр (2) жил дараалан өөрийн хөрөнгөөс илүү болж, хасах утгатай болсон
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хасах
тохиолдолд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
бус хурал зарлан хуралдуулж, энэхүү хурлын шийдвэрийг Зохицуулах хороонд
хүргүүлж, өөрийн цахим хуудаст байршуулна.

Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
холбоотой тухайлсан заалтууд дээр радио,
телевиз гэж тодотгож найруулсан.
Радио, телевиз болон олон сувашг дамжуулах
үйлчилгээ эрхлэгчдэд холбоотой тухайлсан
заалтуудыг тус тусад нь багцалж, шинэчилж
найруулсан.
3.9.9-ийн өөрчилж, хуульд нийцүүлж
найруулсан.
Глоб Интернэшнл төв ТББ
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал,
Хууль, журмаар зохицуулаагүй, шаардлагагүй мэдээллийг нэмэх,
Хөрөнгө оруулалтын бодлого, хууль
шаардах боломжтой. Ингэснээр зохицуулах хороо, түүний албан
Монголын Олон суваг
тогтоомжийн дагуу Хэвлэл мэдээлэл,
тушаалтны үзэмжээр аливаа асуудалд субьектив хандах нөхцөлийг
дамжуулагчдын холбоо
харилцаа холбооны салбар нь стратегийн ач
бүрдүүлж байна.
ТББ
холбогдолтой салбарт тооцогддог бөгөөд
хэвлэл мэдээллийн ХАРААТ БУС, БИЕ
ДААСАН БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЖ,
ХАРИУЦЛАГАТАЙ, МЭРГЭШСЭН сэтгүүл
зүй, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг
төлөвшүүлэх нь НИЙГМИЙН ТОГТВОРТОЙ
БАЙДЛЫГ ХАНГАНА гэж үзсэн байдаг.
Скаймедиа корпораци ХХК
Иймээс өргөн нэвтрүүлгийн салбарын
Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.”Захиргааны хэм хэмжээний акт дараах
өрсөлдөх чадварыг дэмжих, тусгай зөвшөөрөл
шаардлагыг хангасан байна: “Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага” Монголын Олон суваг
саналыг авч,
эзэмшигч хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг
гэж заасан. Иймд тус хуулийн заалтад нийцүүлэх.
дамжуулагчдын холбоо
тодорхой болгож
чадавхижуулах, үйлчилгээний хараат бус,
ТББ
найруулсан
нээлттэй, ёс зүйтэй байдлыг илтгэн
1.Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2-т “Тусгай
толилуулах, олон нийтийн хяналтыг бий
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Зохицуулах хороонд жил бүрийн
болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг зорилгоор
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн
өөрийн үйл ажиллагааны мэдээллийг өөрөө
талаарх дараах мэдээллийг хүргүүлнэ.” гэж, 19.5-д “Тусгай зөвшөөрлийн
олон нийтэд мэдээлэх шаардлагыг тусгаж
эзэмшлийн талаарх мэдээллийг Зохицуулах хороо олон нийтэд
өгсөн. Түүнчлэн өргөн нэвтрүүлгийн үйл
мэдээлнэ.” гэж заасан тул Зохицуулах хороо энэ үүргээ аж ахуйн
Сансар дижитал ХХК
ажиллагааны хараат бус, бие даасан байдлыг
нэгжүүдэд бус өөрт ногдуулж ажиллах.
хангах харилцаа нь компанийн өдөр тутмын
2. Энэхүү журам нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр
Монголын Олон суваг
үйл ажиллагаа, өдөр тутмын үйл ажиллагааг
зүйлд үндэслэн зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлж эзэмшлийг дамжуулагчдын холбоо
удирдан чиглүүлэх дотоод дүрэм, журам,
ил тод байлгах үүднээс хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Гэтэл компанийн
ТББ
удирдлага зохион байгуулалттай шууд
хувьцаа эзэмшлийн буюу Өргөн нэвтрүүлгийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2
холбоотой байдаг. Олон улсын байгууллагын
дахь хэсэгт заасан мэдээллийг бус компанийн дотоод баримт бичиг,
зөвлөмжид өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ
удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, үйлчилгээний нөхцөл, төлбөр
эрхлэгч нь эдгээр холбогдох баримт бичгийг
зэрэг мэдээллийг ил тод байлгахаар журамлаж байгаа нь хууль зүйн
баталж, дотоод үйл ажиллагаандаа мөрдөж
үндэслэлгүй байна. Байгууллагын нууцын тухай хуулийг зөрчиж байна.
ажиллах чиглэлийг өгсөн байдаг. Компанийн
ТВ үйлчилгээ эрхлэгч болон олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдэд
үйл ажиллагааны мэдээллийг ил тод
тус тусад нь тодорхойлж гаргах. Мөн 3.9.9 дэх шаардлагатай бусад
Мобинет ХХК
мэдээлэх нь үүнд тавих олон нийтийн
гэдгийг эхнээс нь тодорхой зааж өгөх нь зүйтэй.
оролцоо, хяналтыг бий болгох, ардчиллын
Мобинет ХХК

саналыг авсан

Энэ хэсэгт заасан асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу
компанийн шийдвэрлэх дотоод асуудал буюу энэхүү журмаар зохицуулах Сансар дижитал ХХК
харилцаа биш гэж үзэж байна.

хасах

Компанийн тухай хуулийн 61.1-д тодорхой бий
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хасах

Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.Захиргааны хэм хэмжээний акт дараах
шаардлагыг хангасан байна: 60.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ
хууль болон бусад хуульд нийцсэн байх; 60.1.2.тусгайлан эрх олгосон
тухайн хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх; гэж заасан.
Компанийн тухай хуулийн 76.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хууль
болон компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд
хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 76.1.2.хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах; гэж
заасны дагуу энэ нь Компанийн ТУЗ-н бүрэн эрхийн асуудал бөгөөд
Компанийн тухай хуулиар Компанийн Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ нь хурлын
шийдвэрээ аль нэг төрийн байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд мэдэгдэх
үүрэггүй болно. Иймд уг заалтыг Компанийн тухай хуульд нийцүүлэн
хасах нь зүйтэй байна.
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Өөрчлөн
найруулах

өөрийн цахим хуудсанд байршуулах гэснийг хасах Энэхүү заалт нь
Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3,2-р заалтыг зөрчиж байгаа гэж
үзсэн.
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нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа нь хараат бус,
бие даасан, ёс зүйтэй байна гэж заасан.
Хэвлэл мэдээлэл, мэдээлэл харилцаа
холбооны салбар нь стратегийн хувьд ач
холбогдолтой салбар бөгөөд эзэмшил, үйл
ажиллагааны хариуцлагатай байдлыг хангах
ил тод байдлын зохицуулалтыг хууль болон
журамд тусгайлан тусгаж өгсөн байдаг. Үйл
ажиллагааны хараат бус, бие даасан байдлыг
хангах харилцаа нь компанийн өдөр тутмын
үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах эрх
үүрэгтэй компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай
холбоотой байдаг. Компанийн үйл
ажиллагааны мэдээллийг ил тод мэдээлэх нь
үүнд тавих олон нийтийн оролцоо, хяналтыг
бий болгох, ардчиллын суурь зарчим болсон
иргэний эрхийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх ач
холбогдолтой.

Шинэ сансар кабель ХХК

Скаймедиа корпораци ХХК

хэвээр үлдээж,
найруулсан

Өргөн нэвтрүүлгийн хараат бус, нээлттэй, ёс
зүйтэй байдлыг хангах, өргөн нэвтрүүлгийн
үйлчилгээ эрхлэгч тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг
чадавхижуулах, үйл ажиллагааны
хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэхэд
үйлчилгээ эрхлэгчдийг үүрэгжүүлсэн
зохицуулалт бөгөөд ирүүлсэн саналыг хүлээн
авч "шийдвэрийн талаарх мэдээллийг өөрийн
цахим хуудаст байршуулна" гэж өөрчлөн
найруулсан.

хэвээр үлдээв

Компанийн тухай хуулийн 89.5-аар сонирхлын
зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг
нийтэд мэдээлэх үүргийг, харин 89.3.1-89.3.4дэх заалтаар сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд
үл хамаарах хэлцлийг тодорхой заажээ. Өргөн
нэвтрүүлгийг хараат бус, бие даасан,
нээлттэй, ёс зүйтэй байлгах зарчмыг хангах
зорилгоор үйлчилгээ эрхдлэгчдэд үүрэг
болгож тодотгож зохицуулсан тул хэвээр
үлдээв.

хэвээр үлдээв

Компанийн тухай хуулийн
89.4.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нь 10аас илүүгүй бол компанийн дүрэмд энэ
хуулийн 89.3-т зааснаас бусад тохиолдлыг
зааж болно гэж заасан тул холбогдох
харилцааг тухайн компанийн хувьд компанийн
дүрэмд зааж өгөх байдлаар хэрэгжүүлэх
боломжтой юм. Бусад компанийн хувьд
нийтлэг дагаж мөрдөгдөх зохицуулалт юм.

хэвээр үлдээв

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл
баримтлалын 3.6. Мэдээллийн аюулгүй
байдлын баримтлах чиглэлд: Хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслийн ЭЗЭМШИЛ,
ХАРЬЯАЛАЛ НЬ ИЛ ТОД БАЙХ бөгөөд үйл
ажиллагаа нь БОДИТОЙ, ТЭНЦВЭРТЭЙ,
ХАРИУЦЛАГАТАЙ байна гэж, Өргөн
нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 5-р зүйлд өргөн
нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа нь хараат бус,
бие даасан байна гэж заасан. Хэвлэл
мэдээлэл, мэдээлэл харилцаа холбооны
салбар нь стратегийн хувьд ач холбогдолтой
салбар бөгөөд эзэмшил, үйл ажиллагааны
хариуцлагатай, хараат бус, бие даасан
байдлыг хангах ил тод байдлын
зохицуулалтыг хууль болон журамд тусгаж
өгсөн байдаг. Санхүүжилтийн мэдээллийг
тодорхой болгох нь өргөн нэвтрүүлгийн үйл
ажиллагааны хараат бус байдлыг илтгэх чухал
шалгуур шаардлага бөгөөд холбогдох
мэдээллийг ил тод мэдээлэх нь үүнд тавих
олон нийтийн оролцоо, хяналтыг бий болгох,
ардчиллын суурь зарчим болсон олон
нийтийн нийтлэг эрх ашигт нийцсэн,
тэнцвэртэй, бодит мэдээ, мэдээлэл олж авах
иргэний эрхийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх ач
холбогдолтой.

Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Орон нутгийн
телевизүүдийн гал хөгжил
холбоо ТББ

3.12 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь санхүүгийн хараат бус,
52 тогтвортой байдал, бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах төлөвлөгөө
боловсруулж баталсан байна.
3.13 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь тухайн тайлангийн хугацааны
дараах мэдээллийг дараа жилийн нэгдүгээр улирлын дотор өөрийн албан ёсны
цахим хуудаст байршуулна:
3.13.1 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу тухайн жилд хийсэн сонирхлын
53
3.13.1-ийг хасах
зөрчилтэй хэлцлийн тоо, хэлцэл хийсэн этгээд, хэлцлийн үнийн талаарх мэдээлэл;
3.13.2 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгө, шашны байгууллага, гадаад,
дотоодын төрийн бус байгууллагын хөрөнгө, зээл, тусламж, хандиваар гүйцэтгэсэн
бараа, ажил, үйлчилгээ, мэдээлэл сурталчилгааны санхүүжилтийн мэдээлэл.
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3.13.1-ийг хасах

3.13.1-ийг
анхаарах

Компанийн тухай хуулийн 89.5-д тодорхой бий
Компанийн тухай хуулийн 89.3.”Энэ хуулийн арван хоёрдугаар бүлгийн
заалтууд дараах тохиолдолд үл хамаарна: 89.3.1.компанийн бүх энгийн
хувьцааг нэг этгээд эзэмшиж байгаа бөгөөд уг этгээд гүйцэтгэх
удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа;” гэж заасны дагуу уг заалтыг дээрх
заалтад нийцүүлэн хасах нь зүйтэй байна.

Шинэ сансар кабель ХХК

Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Компанийн тухай хуулийн 89.3."Энэ хуулийн арван хоёрдугаар бүлгийн
заалтууд дараах тохиолдолд үл хамаарна: 89.3.1.компанийн бүх энгийн
хувьцааг нэг этгээд эзэмшиж байгаа бөгөөд уг этгээд гүйцэтгэх
үдиодлагыг хэрэгжүүлж байгаа;" гэж заасны дапл/ "Скаймедиа корпораци"
Скаймедиа корпораци ХХК
ХХК-ийн 100 хувийн хувьцаа эзэмшигч нь "Скайтел" ХХК бөгөөд
"Скайтел" ХХК-ийн Гүйцэтгэхудирдлага нь "Скаймедиа корпораци" ХХКийн Гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлдэг тул уг заалтыг дээрх заалтад
нийцүүлэн хасах нь зүйтэй байна.
Компанийн тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.4.-т '‘Хязгаарлагдмал
хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нь 10-аас илүүгүй
бол компанийн дүрэмд энэ хуулийн 89.3-т зааснаас бусад тохиолдлыг
зааж болно.” гээд хамааралтай этгээдүүдийн хооронд хийгдэж болох
боловч компанийн дүрмээрээ сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдохгүй
байх хэлцэлүүдийг дурьдаж өгч болохоор заасан байх тул журмын энэхүү
зохицуулалт нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниудын хувьд
Мобинет ХХК
хэрэгжүүлэх ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлага байхгүй зохицуулалт
болохоор байгааг анхаарч үзэх хэрэгтэй
ТВ үйлчилгээ эрхлэгч болон олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдэд
тус тусад нь тодорхойлж гаргах. Зайлшгүй шаардлагатай гэвэл ХХЗХ-нд
мэдээлдэг байх
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Өөрчлөн
найруулах

Өөрийн цахим хуудсанд байршуулах гэсэн заалтыг зөвхөн ХХЗХ-д
хүргүүлэх болгож өөрчлөх
Энэхүү заалт нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн хувьд орлогын
Орон нутгийн
нэлээдгүй хувийг эзэлдэг гэрээт ажлын санхүүгийн мэдээллийг олон
телевизүүдийн гал хөгжил
нийтэд ил болгох гэсэн агуулгатай бөгөөд энэ нь аливаа төрлийн хардлага
холбоо ТББ
сэрдлэг үүсгэх, үүнээс улбаалан цаашид тухайн байгуулагуудтай хамтран
ажиллах нөхцөл бололцоог хааж боогдуулах эрсдлийг бий болгоно хэмээн
үзсэн.

3.14 Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагааны хараат бус, ёс зүйтэй байх зарчмыг
хэрэгжүүлэх зорилгоор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн эрх бүхий
албан тушаалтан нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
3.14.1 Улс төрд нөлөө бүхий этгээд бус байх ;
3.14.2 Бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн гаргасан хувьцааны
57
аль нэг төрлөөс тав (5) буюу түүнээс дээш хувийн хувьцааг эзэмшигч бус байх;
3.14.3 Бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан
тушаалтан болон Редакцийн зөвлөлийн дарга, гишүүн биш байх;
3.14.4 Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль тогтоомж зөрчиж байгаагүй;
3.14.5 Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага.
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3.14.2 дахь
хэсгийг хасах

3.14.2-ийг хасах
эсвэл өөрчлөн
найруулах

1.Энэ хэсэгт заасан эрх бүхий албан тушаалтны албан тушаалаас нь
шалтаалж Монгол Улсын Үндсэний хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2, 16
дугаар зүйлийн 3-т заасан хувь хүний аливаа хөрөнгийг шударгаар олж
авах, эзэмших, өмчлөх эрх нь зөрчигдөж байна.
2. Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд 18 дугаар зүйлийн 18.1-д “Хуулийн
этгээд нь өргөн нэвтрүүлгийн үйлчил-гээний дараах төрлийн тусгай
зөвшөөрлийн нэгээс илүүг буюу давхар эзэмшихийг хориглоно” гэж
заасан буюу 1 компани 1 тусгай зөвшөөрөл эзэмших талаар, мөн тус
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасан этгээдүүдэд өргөн нэвтрүүл-гийн
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байхаар тус тус заасан.
Харин компанийн хувьцаа эзэмшлийг хориглосон хуулийн зохицуулалт
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Өрсөлдөөний
тухай хууль, болон бусад холбогдох хуульд байхгүй.
Сансар дижитал ХХК
3. Энэ хэсгийн “Бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн...”
гэдэгт Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15
дугаар зүйлд заасан 112 төрлийн тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд
хамаарах эсэх, эсхүл зөвхөн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдүүд хамаарах эсэх нь тодорхой бус байх
бөгөөд бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, бизнес эрхлэгчдэд ийм
хуулийн шаардлага байхгүй байхад зөвхөн
өргөн нэвтрүүлгийн
үйлчил-гээ эрхлэгчдэд ийм эрхийг нь хязгаарласан зохицуулалт оруулж
байна. Манай салбарын тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн эрх
бүхий албан тушаалтны өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг хязгаарлаж байгаа нь бусад салбараас илүү дарамт, шахалт бий
болгож байна.
Монгол улсын Үндсэн хуулийн 2, 3, 12-р зүйл, “Компанийн тухай” хуулийн
19.9, “Өрсөлдөөний тухай” хуулийн 8.1-г тус тус зөрчилдсөн, “Аж ахуйн
үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 15-д заасан 112
төрлийн тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс онцгойлон Өргөн
нэвтрүүлгийн үйлчилгээнд хязгаарлалт тавьсан байна. Мөн бусад гэдгийг
тодорхой болгох эсхүл дээр дурдсан 112 тусгай зөвшөөрөл бүгд хамаарах
эсэхийг тодорхой болгох. “Үнэт цаасны тухай” хуулийн 4.1.9-д заасан
нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөн (бусад хууль
Шинэ сансар кабель ХХК
тогтоомжоор хориглоогүй болно).

саналыг
хэсэгчлэн авч,
найруулсан

Эсхүл “Өргөн нэвтрүүлгийн бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн
этгээдийн гаргасан энгийн хувьцааны хориос дээш, давуу эрхийн
хувьцааны арван таваас дээш хувийг...” гэж өөрчлөх: Дээр дурдсан (санал
6) хууль зүйн үндэслэлүүд болон журмын 4.7-д болон “Өргөн
нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 19.2.3-т нийцүүлэх
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3.14.2-ийг
найруулах
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3.14.3 дахь
хэсгийг хасах
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3.15 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Компанийн тухай хуульд
заасны дагуу[9] өөрийн болон эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн нэгдмэл
сонирхолтой этгээдийн жагсаалт (Хавсралт 2)-ыг хөтөлж, сонирхогч этгээд
танилцах боломжоор хангана.
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3.17 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь заалт (Хавсралт 2, 5), энэхүү журмын 3.7-д
заасан мэдээлэлд нь өөрчлөлт орох бүрт өөрийн албан ёсны цахим хуудсаар
мэдээлнэ.

ДӨРӨВ: Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх
нөхцөлийг бүрдүүлэх

ДӨРӨВ: Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх
нөхцөлийг бүрдүүлэх

4.1 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд, түүний хувьцаа эзэмшигч, эцсийн
өмчлөгч, тэдгээрийн холбогдох болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд, эдгээрээр
хязгаарлагдахгүй хэн боловч өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд
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шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ өрсөлдөөнийг
хязгаарласан, давамгай байдлаа зүй бусаар ашигласан аливаа үйлдлээс
татгалзана.

Мобинет ХХК

Сансар дижитал ХХК

3.14.3-ийг хасах

“Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 6.1-д заасанчлан хүнийг гарал, хөрөнгө,
үзэл бодлоор нь ялгаварлаж Иргэний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн гэж
үзэж байна. Мөн Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.5-т
“Хууль болон компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол төлөөлөн удирдах
зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ зөвшөөрсөн
Шинэ сансар кабель ХХК
тохиолдолд гүйцэтгэх захирал, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлэгч
багийн гишүүн нь өөр компани, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад давхар
ажиллаж болно.” гэж заасан. Гэтэл Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд энэ
талаар хориглосон зохицуулалт байхгүй байхад журмаар зохицуулж
байгаа нь үндэслэлгүй байна.

хасах

Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.6.”Хуулиар хориглоогүй асуудлаар
хориглосон зохицуулалт тогтоохгүй байх;” гэж заасан ба Өргөн
нэвтрүүлгийн тухай хуульд өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанд энэ
төрлийн шаардлагуудыг тогтоогоогүй, зөвхөн эрх бүхий албан тушаалтны
нэрсийг ил тод байлгах шаардлагыг хуульчилсан тул тус заалтыг бүхэлд
нь хасах нь зүйтэй байна.

хасах

“Компанийн тухай” хуулийн 91.3, “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 19.1Шинэ сансар кабель ХХК
д тус тус бий

хасах

Компанийн тухай хуулийн 89.3.”Энэ хуулийн арван хоёрдугаар бүлгийн
заалтууд дараах тохиолдолд үл хамаарна: 89.3.1.компанийн бүх энгийн
хувьцааг нэг этгээд эзэмшиж байгаа бөгөөд уг этгээд гүйцэтгэх
удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа;” гэж заасны дагуу уг заалтыг дээрх
заалтад нийцүүлэн хасах нь зүйтэй байна.

хасах

Компанийн тухай хуулийн 89.3."Энэ хуулийн арван хоёрдугаар бүлгийн
заалтууд дараах тохиолдолд үл хамаарна: 89.3.1.компанийн бүх энгийн
хүвьцааг нэг этгээд эзэмшиж байгаа бөгөөд үг этгээд гүйцэтгэх
үдирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа;" гэж заасны дагуу "Скаймедиа корпораци"
Скаймедиа корпораци ХХК
ХХК-ийн 100 хувийн хувьцаа эзэмшигч нь "Скайтел" ХХК бөгөөд
хэвээр үлдээж,
"Скайтел" ХХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлага нь "Скаймедиа корпораци" ХХКнайруулсан
ийн Гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлдэг тул уг заалтыг дээрх заалтад
нийцүүлэн хасах нь зүйтэй байна.

3.16 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь өөрийнхөө нэгдмэл
66 сонирхолтой этгээдийн жагсаалт (Хавсралт 2)-д орсон өөрчлөлтийг өөрчлөлт орсон хасах
өдрөөс хойш ажлын арван (10) өдрийн дотор[10] Зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.
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3.14.2-т байгаа “Бусад” гэдгийг хасч, “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд
заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэж өөрчлөх.
1.Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.5-т “Хууль болон
компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол төлөөлөн удирдах зөвлөл
/байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ зөвшөөрсөн тохиолдолд
гүйцэтгэх захирал, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлэгч багийн
гишүүн нь өөр компани, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад давхар ажиллаж
болно.” гэж заасан. Гэтэл Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд энэ талаар
хориглосон зохицуулалт байхгүй байхад журмаар зохицуулж байгаа нь
үндэслэлгүй байна.

Компанийн тухай хуулийн 98.1.”Хувьцаат компани нь жилийн санхүүгийн
болон үйл ажиллагааны тайлан, компанийн нэгдмэл сонирхолтой
этгээдийн нэр, тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо болон
Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх
байгууллагын дүрэм, журмаар тогтоосон бусад мэдээллийг өөрийн үнэт
цаас эзэмшигчийн хүсэлтээр танилцуулах үүрэгтэй.” гэж заасны дагуу
Хувьцаат компанид нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтаа өөрийн
хувьцаа эзэмшигчид танилцуулах үүргийг хүлээлгэсэн байна.
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн тухайд хуулиар ийм үүрэг
хүлээлгээгүй байх тул хасах нь зүйтэй.

Саналын дагуу 3.14.2, 3.14.3-ыг тодорхой
болгож найруулсан.
3.14.4, 3.14.5-ийн хассан.
Өргөн нэвтрүүлгийг хараат бус хариуцлагатай
ёс зүйтэй байлгах, эздийн өмчийн өгөөжийг
нэмэгдүүлэх, дотоод аюулгүй байдал,
байгууллагын мэдээллийн нууцлалыг хангах,
өрсөлдөөнийн хязгаарласан аливаа үйлдлээс
урьдчилан сэргийлэх зэрэг үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхэд компанийн эрх бүхий албан
тушаалтны үүрэг оролцоо чухал бөгөөд
энэхүү шаардлагыг хангасан байхад хувьцаа
эзэмшигч хяналт тавьж ажиллах
шаардлагатай юм. Энэ нь салбарт шударга,
ёс зүйтэй өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх,
хяналтын шалгуурын дотоод тогтолцоог бий
болгох ач холбогдолтой зохицуулалт юм.

Скаймедиа корпораци ХХК
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Скаймедиа корпораци ХХК
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Компани нь тухайн тайлангийн хугацаанд
хийсэн бүхий л хэлцэл бус зөвхөн сонирхлын
зөрчилтэй хэлцлийн тоо, хэлцэл хийсэн
этгээд, түүний үнийн талаарх мэдээллийг
нийтэд мэдээллэх үүрэгтэй байдаг.
Компанийн тухай хуулийн 89.3-т Энэ хуулийн
арван хоёрдугаар бүлгийн заалтууд дараах
тохиолдолд үл хамаарна гэж заасан тул 89.3.189.3.4 -д заасан тохиолдлоос бусад
компанийн хувьд нийтлэг дагаж мөрдөгдөх
зохицуулалт юм.
Мөн Компанийн тухай хуулийн 91.3-т Компани
өөрийн болон эрх бүхий албан тушаалтан,
тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн
жагсаалтыг хөтөлж, сонирхогч этгээд үзэх
боломжоор хангах үүрэгтэй гэж заасан.
Саналыг авч 3.15, 3.16-г нэгтгэж найруулсан.

хасах

“Компанийн тухай” хуулийн 91.3, “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 19.1Шинэ сансар кабель ХХК
д тус тус бий

хасах

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8.7-д заасны дагуу
Улсын бүртгэлийн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл
албан ёсны мэдээлэл учраас мэдээллийг Зохицуулах Хороонд өгөх
шаардлагагүй, шаардлагатай тохиолдолд хүссэн этгээд ороод мэдээлэл
харах эрх нь нээлттэй байгаа.

Мобинет ХХК

саналыг авсан

найруулах

Нэгдмэл сонирхол гэдгийн дор хэт баригдаж иргэний бизнес эрхлэх,
бусадтай хамтран бизнес эрхлэх эрхийг шууд хаан боогдуулж байгааг
дахин нягталж үзнэ үү. Энэ нь дээр дурдсанчлан Монгол улсын Үндсэн
хуулийн 2, 3, 12-р зүйл, “Компанийн тухай” хуулийн 19.9, “Өрсөлдөөний
тухай” хуулийн 8.1-г тус тус зөрчилдсөн, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны
тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 15-г зөрчин хуульд заасан 112
төрлийн тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс онцгойлон Өргөн
нэвтрүүлгийн үйлчилгээнд хязгаарлалт тавьсан байна. “Үнэт цаасны
тухай” хуулийн 4.1.9-д заасан нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг
зөрчсөн (бусад хууль тогтоомжоор хориглоогүй болно).

Шинэ сансар кабель ХХК

саналыг авч
Ирсэн саналын дагуу 4 дүгэр бүлэгт өгсөн
тодорхой болгож
саналыг тусгаж, дахин найруулсан.
найруулсан

тодорхой болгох

Өргон нэвтрүүлгийн, тэр тундаа олон суваг дамжуулах үйлчилгээний зах
зээлд зориудаар төвлорол бий болгох, өрсолдоонийг хязгаарлах
зорилгоор зарим үйлчилгээ эрхлэгчид хаалтын буюу онцгой эрхийн гэрээ
байгуулах, энэхүү гэрээгээр дамжуулан олон суваг дамжуулагчаас
хөтөлбөрийг түр салгах, хязгаарлалт хийх тухай хууль, тогтоомжид үл
нийцэх мэдэгдлүүдийг ирүүлж байна. Тиймээс говлөрөл бий болгох,
өрсолдоонийг хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлж болохуйц гэрээ хэлцэл
байгуулахыг хязгаарласан, хориглосон зүйл заалтуудыг ШӨХТГ-тэй
хамтран боловсруулж, баримт бичигт тодорхой тусгах шаардлагатай гэж
үзэж байна.

өөрчлөх

“4.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд давамгай байдалтай
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь өргөн нэвтрүүлгийн
үйлчилгээний зах зээлд өрсөлдөөнийг хязгаарласан, давамгай байдлаа
зүй бусаар ашигласан аливаа үйлдлээс татгалзана.” гэж өөрчлөх.

ШӨХТГ
Мобинет ХХК

3.17 дахь заалт нь 3.7-дахт заалттай
давхардсан гэж үзэж хассан.

ШӨХТГ-аас ирсэн санал болон 2
саналыг авч
байгууллагын төлөөллөл хамтран уулзалт
тодорхой болгож хийж санал солилцсоны дагуу 4 дүгэр бүлгийг
найруулсан
дахин шинэчилж найруулж, ШӨХТГ-с санал
авсан.

ШӨХТГ
Скаймедиа корпораци ХХК саналыг авч
Ирсэн саналын дагуу 4 дүгэр бүлэгт өгсөн
тодорхой болгож
саналыг тусгаж, дахин найруулсан.
найруулсан

Монголын Олон суваг
Өрсөлдөөний тухай хуулийн 7.1.”Давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч
дамжуулагчдын холбоо
дараахь ноёлох үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:” гэсэнтэй нийцүүлэх. ТББ
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4.2 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь өргөн нэвтрүүлгийн
үйлчилгээний зах зээлд аливаа хэлбэрийн монополь байдал үүсгэхгүй.

хасах

Өрсөлдөөний тухай хуулийн 5.1.”Тухайн бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд
нийлүүлэлт хийж байгаа нэг этгээд байхад л нийгмийн дундаж зардал
хамгийн бага байх боломжтой зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуй эрхлэгчийг зүй ёсны монополь байдалтай гэж үзнэ.” гэж заасан ба
харин мөн хуулийн 6, 7, 11, 12 дугаар зүйлд зүй ёсны монополь болон
давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг давамгай байдлаа хууль бусаар
ашиглахыг хориглосон зохицуулалтыг хуульчилсан. Иймд зүй ёсны
монополь байдалтай болох эсэх нь аж ахуй эрхлэгчийн эрх бөгөөд харин
энэхүү давуу байдлаар буруугаар ашиглахыг хуулиар хориглосон болно.

4.3 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нэг хуулийн этгээдэд, эсхүл нэг хуулийн этгээд,
түүнтэй холбогдох болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд, эсхүл адилтгах бусад
нөхцөлөөр дараах төрлийн төвлөрөл үүсгэхгүй ба Зохицуулах хороо төвлөрөл
73 үүсэхээс сэргийлэх үйл ажиллагааны удирдлагыг хуульд нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ:
4.3.1 Эзэмшлийн;
4.3.2 Тусгай зөвшөөрлийн;
4.3.3 Зах зээлийн.

Скаймедиа корпораци ХХК
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

ШӨХТГ

хэвээр үлдээв

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 5-р зүйлд
заасан баримтлах зарчим, 18-р зүлйд заасан
онцлог зохицуулалт, Үндэсний аюулгүй
байдлын үзэл баримтлалын дотоод аюулгүй
байдлын болон мэдээллийн аюулгүй байдлын
чиглэлд Хэвлэл мэдээллийн ХАРААТ БУС,
БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, үйл
ажиллагаа нь БОДИТОЙ, ТЭНЦВЭРТЭЙ,
ХАРИУЦЛАГАТАЙ байх, эзэмшлийн хэт
төвлөрлөөс хамгаалах, салбарыг хөгжүүлэх
бизнесийн шударга өрсөлдөх нөхцөл
бүрдүүлэх, зах зээл дэх хэт төвлөрлийг
сааруулах бодлого арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх, өрсөлдөөнт зах зээлийн
тогтолцоо руу шилжих замаар олон ургалч
үзэл санааг бий болгох үндсэн зорилтыг
дэвшүүлсэн байна. Ардчиллын суурь зарчим
болсон үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй
илэрхийлэх эрхийг хангах, ямар нэгэн эрх
мэдэлтэн, улс төр, шашин, бизнесийн
бүлэглэлээс ангид байлгах, Олон талын,
тэнцвэртэй мэдээлэл хүлээн авах ИРГЭНИЙ
эрхийг хангах, Нэг талын бус олон ургалч
үзэл, санааг дэмжих, олон талын эх
сурвалжаас мэдээлэл авах боломжийг
бүрдүүлэх зорилгоор өргөн нэвтрүүлгийн зах
зээлийг хэт төвлөрлөөс хамгаалах, хэт
төвлөрөл үүсэх нөхцөлөөс урьдчилан
сэргийлэх зарчмыг тодорхой болгож өгсөн.

өөрчлөн
найруулсан

“...хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд өөрчлөгдөх тохиолдолд...” гэж
4.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь гаргасан хувьцааных нь тав (5)
тодруулах эсхүл хасах
ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх тохиолдолд
Тодруулах эсвэл
74 Зохицуулах хорооноос эзэмшлийн хэт төвлөрөл үүсэх нөхцөл байгаа эсэх
Шинэ сансар кабель ХХК
хасах
“Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 7.4.3, 18.1 заалт нь хуулийн этгээдэд
дүгнэлтийг гаргуулсны үндсэн дээр хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэмд өөрчлөлт
хамааралтай атал хувьцаа эзэмшигч иргэнд хамааруулж байгааг
оруулж хуульд заасан хугацаанд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.
зөвшөөрөхгүй байна.
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хасах

76 4.4

найруулах

77 4.4

тодорхой болгох
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4.5 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь энэхүү журмын 4.4 дэх заалтад
заасан дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг холбогдох мэдээлэл (Хавсралт 3)-ийн хамт
гаргаж, Зохицуулах хороонд хүргүүлнэ:
4.5.1 Зохицуулах хороо нь ажлын арван (10) өдрийн дотор эзэмшлийн төвлөрөл
үүсэх эсэх тухай дүгнэлтийг Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн
7.4.3, 18 дугаар зүйлийн 18.1-д үндэслэж гаргана.

4.6 Энэхүү журмын 4.5 дахь заалтад заасан Зохицуулах Хорооны дүгнэлтийг
үндэслэн Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь холбогдох шийдвэрийг
гаргах бөгөөд тэрээр тухайн өдрөөс хойш гуч (30) хоногийн дотор дор дурьдагдах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
79 4.6.1 Хуульд заасан хугацааны дотор компанийн дүрэмд орсон нэмэлт,
өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ;
4.6.2 Зохицуулах Хороонд компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
шийдвэрийн хувийг хүргүүлэхийн хамт өөрийн албан ёсны цахим хуудаст
байршуулах;
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Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 18.2-т
шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх, хэт
төвлөрөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, 19.4д эзэмшлийн мэдээлэлд үндэслэн хэт
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19.3.”Гаргасан хувьцааных нь тав ба
төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэхэд чиглэсэн
түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч болон компанийн эрх
Скаймедиа корпораци ХХК
шаардлагатай арга хэмжээг авна гэж заасан,
бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд өргөн нэвтрүүлгийн
хэвээр үлдээж,
ӨНтХ-д зөвшөөрөгдсөн зохицуулалт ба уг
үйлчилгээ эрхлэгч нь энэ тухай 30 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд
Монголын Олон суваг
тодорхой
болгож
мэдээллийг зохих ёсоор авах шаардлагын
бичгээр мэдэгдэнэ.” гэж заасны дагуу зөвхөн хувьцаа эзэмшигч,
дамжуулагчдын холбоо
найруулсан
хүрээнд дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр
Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны мэдээллийг мэдэгдэх үүргийг
ТББ
өөрчлөлтийг эрх бүхий байгууллагад
хүлээсэн.
бүртгүүлэхээр тусгасан.
4.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь гаргасан хувьцааных
Хуулийн этгээдийн эрхийг хязгаарласан
нь тав (5) ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх
зохицуулалт бус юм. Иймд саналын дагуу
тохиолдолд Зохицуулах хорооноос эзэмшлийн хэт төвлөрөл үүсэх нөхцөл
УБЕГ
тухайн заалтыг илүү тодорхой, ойлгомжтой
байгаа эсэх дүгнэлт гаргуулсны дараа дүрэмд өөрчлөлт оруулж хуульд
болгож дахин найруулсан.
заасан хугацаанд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ. гэж
найруулах
Төвлөрөл үүсч байна гэдгийг хэрхэн тогтоох вэ? Тодорхой заалт оруулах.

Мобинет ХХК

4.4-т хийцүүлэн өөрчлөх, эсхүл хасах
Өөрчлөн
найруулах эсвэл
хасах

өөрчлөх

найруулах

Хувьцааг нь хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа тохиолдолд зохицуулах хороо
Шинэ сансар кабель ХХК
дүгнэлт гаргаж болох боловч иргэний хуулийн этгээдэд эзэмшиж байгаа
хувьцааг үндэслэн дүнгэлт гаргах эрхгүй бөгөөд энэ нь “Өргөн
нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн 7.4.3, 18.1-д тодорхой байна.

4.6-д заахдаа 30 хоногийн дотор гэсэн байна
Гэтэл “Компанийн тухай” хуулийн 17.4-т 15 хоног байхаар заасан. Иймд
өөрчлөлтийг 15 хоног байхаар өөрчлөх

4.6.1 Хуульд заасан хугацааны дотор компанийн мэдээлэлд оруулсан
өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ; гэж
найруулах
4.6.2 Зохицуулах Хороонд компанийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт
оруулах тухай шийдвэрийн хувийг хүргүүлэхийн хамт өөрийн албан ёсны
цахим хуудаст байршуулах; гэж найруулах

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 18.2-т
шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх, хэт
төвлөрөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, 19.4д эзэмшлийн мэдээлэлд үндэслэн хэт
төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэхэд чиглэсэн
шаардлагатай арга хэмжээг авна гэж заасан,
саналыг авч
ӨНтХ-д зөвшөөрөгдсөн зохицуулалт ба уг
тодорхой болгож мэдээллийг зохих ёсоор авах шаардлагын
найруулсан
хүрээнд дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр
өөрчлөлтийг эрх бүхий байгууллагад
бүртгүүлэхээр тусгасан.
Хуулийн этгээдийн эрхийг хязгаарласан
зохицуулалт бус юм. Иймд саналын дагуу
тухайн заалтыг илүү тодорхой, ойлгомжтой
болгож дахин найруулсан.

Шинэ сансар кабель ХХК
Саналыг тусгаж, дахин найруулсан. Хуулийн
этгээд нь хуульд заасан шаардлагыг хангаж
саналыг авч
ажиллах үүднээс зохих дүгнэлтийг гаргуулсны
тодорхой болгож үндсэн дээр өөрчлөлтийг эрх бүхий
найруулсан
байгууллагад бүртгүүлэхээр тусгасан тул
хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хугацаатай
зөрчилдөхгүй гэж үзсэн.
УБЕГ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуультай нийцүүлсэн.
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4.6.2-ыг хасах

4.6.2 Зохицуулах Хороонд компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
тухай шийдвэрийн хувийг хүргүүлэхийн хамт өөрийн албан ёсны цахим
хуудаст байршуулах гэснийг хасах
Энэхүү заалт нь Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3,2-р заалтыг
зөрчиж байгаа гэж үзсэн.

Орон нутгийн
телевизүүдийн гал хөгжил
холбоо ТББ

хэвээр үлдээв

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл
баримтлалын мэдээллийн аюулгүй байдлын
чиглэлд "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн
ЭЗЭМШИЛ, ХАРЬЯАЛАЛ НЬ ИЛ ТОД БАЙХ"
гэж, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 19-р
зүйлд "өргөн нэвтрүүлгийг хараат бус,
нээлттэй, ёс зүйтэй байлгах зорилгоор
эзэмшлийг ил тод байлгана" гэж заасан.

саналыг авсан

ШӨХТГ-аас ирсэн санал болон 2
байгууллагын төлөөллөл хамтран уулзалт
хийж санал солилцсоны дагуу энэхүү заалтыг
төслөөс хассан.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь давамгай байдалтай аж
ахуй эрхлэгч биш:

4.7 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь өргөн нэвтрүүлгийн зах зээлд
давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч бөгөөд өрсөлдөгчийнхөө энгийн хувьцааны
хорь (20)-оос дээш, давуу эрхийн хувьцааны арван тав (15)-аас дээш хувийг
худалдан авах, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй нэгдэх, нийлэх
тохиолдолд дараах эрх бүхий байгууллагаас холбогдох дүгнэлтийг гаргуулан авч
82 хувьцаа худалдах ба бусад хэлбэрээр шилжүүлэн авах гэж буй тухай (Хавсралт 4)гаа олон нийтэд өөрийн албан ёсны цахим хуудсаар мэдээлнэ:
4.7.1 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт өргөдөл гаргаж Өрсөлдөөний
тухай хуулийн 8.1-д заасан холбогдох дүгнэлт ;
4.7.2 Зохицуулах хорооноос энэхүү журмын 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 дахь заалтад заасан
төвлөрөл үүсэх эсэх тухай дүгнэлт.

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуульд тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч нь давамгай байдалтай аж ахуйн нэгж болохыг огт
дурдаагүй болно. Давамгай байдалтай аж ахуйн нэгж гэдэг нь
“Өрсөлдөөний тухай” хуулийн 5.2-т дурдсан аж ахуйн нэгжийг (зах
зээлийн 1/3-ыг дангаараа эзэмшдэг) хэлдэг тул тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчийг шууд давамгай байдалтай аж ахуйн нэгж гэж журамд тусгах ШӨХТГ
хууль зүйн үндэслэлгүй юм. ХХЗХ нь өргөн нэвтрүүлгийн зах зээлд
давамгай байдалтай аж ахуйн нэгжийг тогтоодог байгууллага ч биш юм.
Шинэ сансар кабель ХХК
Өөрөөр хэлбэл ХХЗХ биш Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар
нь давамгай байдалтай аж ахуйн нэгжийг тогтоодог эрх бүхий байгууллага
болохыг “Өрсөлдөөний тухай” хуулийн 15.1.6-аас харж болно.
Энгийн болон давуу эрхий хувьцааны тухай:
Энгийн болон давуу эрхийн хувьцааны хувь хэмжээг баримтлан журмын
төслийн 3.14.2, 4.4 гэх мэт зүйлд дурдагдсан хувь хэмжээг өөрчлөх

4.8 Зохицуулах хороо нь энэхүү журмын 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 дахь заалтад заасан
төвлөрөл үүсэх эсэх тухай дүгнэлтийг гаргахдаа Татварын алба[6], тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчийн харилцагч санхүүгийн байгууллага, Монголын
телевизүүдийн холбооноос дор дурьдагдах мэдээллийг гаргуулан авна. Үүнд:
4.8.1Татварын тайлан - Татварын алба
4.8.2Санхүүгийн тайлан - Харилцагч санхүүгийн байгууллага
4.8.3Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6 дахь заалтад
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заасан өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үзэлтийн судалгаа Монголын телевизүүдийн холбоо
4.8.4Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5.3 дахь заалтад
заасан өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээний хөлсийг гишүүдэд
хуваарилсан аудитын дүгнэлт - Монголын телевизүүдийн холбоо
4.8.5Монголын телевизүүдийн холбооны гишүүн бус телевиз бол хараат бус
судалгааны тайлан - Хараат бус судалгааны байгууллага
4.9 Зохицуулах хороо нь энэхүү журмын 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 дахь заалтад заасан
84 төвлөрөл үүсэх эсэх тухай дүгнэлтийг гаргахдаа шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү
журмын 4.8 дэх заалтад зааснаас бусад байгууллагаас мэдээлэл гаргуулан авна.
4.10 Зохицуулах хороо нь энэхүү журмын 4.3.3 дахь заалтад заасан төвлөрөл үүсэх
эсэх тухай дүгнэлтийг гаргахдаа Херфиндал-Хиршманы индекс (ХХИ)-ийг
85
тодорхойлно. (Энэ заалтыг 2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж
мөрдөнө)
4.11 Зохицуулах хороо нь энэхүү журмын 4.3.1 дахь заалтад заасан төвлөрөл үүсэх
эсэх тухай дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчээс эцсийн өмчлөгчийг харуулсан хэлхээ
86 холбоонд, 4.3.2, 4.3.3 дахь заалтад заасан төвлөрөл үүсэх эсэх тухай дүгнэлтийг
компанийн нэгдэл, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, холбогдох этгээд, харилцан
хамааралтай этгээдүүдийг хамарсан хэлхээ холбоонд гаргана.
4.12 Зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн харилцан хамааралтай
этгээдийг Татварын албанаас хүлээн авсан дор дурьдагдах тайланд хамрагдсан
хуулийн этгээд, хувь хүнээр тодорхойлно. Үүнд:
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4.12.1 Харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн ажил, үйлчилгээ,
бараа, гүйлгээний тайлан;
4.12.2 Үнэ шилжилтийн тайлан.

ШӨХТГ

өөрчлөн
найруулсан

ШӨХТГ

саналыг авч,
хассан

ШӨХТГ

саналыг авч,
хассан

ШӨХТГ

найруулсан

ШӨХТГ

тодорхой болгож
найруулсан

4.13 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь нэмж тусгай зөвшөөрөл
эзэмших тохиолдолд уг хүсэлтээ Зохицуулах хороонд гаргахын өмнө, мөн энэхүү
журмын 4.7 дахь заалтад зааснаас бусад этгээд буюу зах зээлд давамгай
байдалтай аж ахуй эрхлэгч биш тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Компанийн тухай
хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалтад зааснаар өөрчлөн байгуулах, мөн
хуулийн 62.1.3 дахь заалтад зааснаар өрийг хувьцаагаар солих тухай шийдвэр
88
хасах
гаргахын өмнө дор дурьдагдах дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулна.Үүнд:
4.13.1Зах зээлийн давамгай эсхүл монополь үүсэх эсэх - Шударга өрсөлдөөн,
хэрэглэгчийн төлөө газар
4.13.2Тусгай зөвшөөрлийн төвлөрөл үүсэх эсэх - Харилцаа холбооны зохицуулах
хороо
4.13.3Зах зээлийн төвлөрөл үүсэх эсэх - Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Энэ заалт нь хуулиас давсан зохицуулалт байгаа тул хасах. Нөгөө талаар
ШӨХТГ-ын эрх мэдлийн асуудлыг энэ журмаар зохицуулахгүй.

4.14 Зохицуулах хороо нь хууль тогтоомж болон энэхүү журмын 4.13.1, 4.13.2,
89 4.13.3 дахь заалтад заасан дүгнэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
нэмж тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай шийдвэр гаргана.
4.15 Зохицуулах хороо нь энэхүү журмын 4.14 дэх заалтад заасан нэмж олгосон
90 тусгай зөвшөөрлийн тухай мэдээллийг энэхүү журмын 3.4 дэх заалтад заасны
дагуу албан ёсны цахим хуудастаа байршуулж байна.

ШӨХТГ
саналыг авсан
Мобинет ХХК

ШӨХТГ

саналыг авч,
хассан

ШӨХТГ

саналыг авч,
хассан

4.16 Энэхүү журмын 4.13.1-д заасан эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч хуулийн этгээдийг Өрсөлдөөний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 , 5.3 т заасны дагуу зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч гэж үзэх эсэх тухай
шийдвэр гаргана. Үүнд:
4.16.1 Тодорхой бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд дангаараа буюу бусад этгээдтэй
хамтран, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээд үйлдвэрлэл, борлуулалтын, эсхүл
91 худалдан авалтын гуравны нэг (1/3) буюу түүнээс дээш хувийг эзэлж байвал;
4.16.2 Өрсөлдөөний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь заалт буюу энэхүү
журмын 4.16.1 дэх заалтад заасан хувьд хүрээгүй боловч бусад аж ахуй эрхлэгчийг
зах зээлд гарч ирэх нөхцөлийг хаан боогдуулах, зах зээлээс шахан гаргах чадвартай
аж ахуй эрхлэгчийг бараа бүтээгдэхүүний хүрээ, зах зээлийн газар зүйн хил
хязгаар, зах зээлийн төвлөрөл, зах зээлийн хүч зэргийг үндэслэн давамгай
байдалтай гэж үзэж болно.

Энэхүү заалтаас харахад 4.7-д тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг давамгай
байдалтай аж ахуй эрхлэгч гэдгийг одоогоор тогтоогоогүйг харж болно.

92 4.16

Журмын 4,16-р заалтанд нэмэлтээр 4,16,3-р заалт болгон Орон нутагт
өрөн нэвтрүүлгийн радио телевизийн үйлчилгээ эрхэлж бу тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн зах зээлийн хил хязгаарыг хамгаалах үүднээс
ижил төрлийн үйлчилгээ эрхлэгч тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухай
орон нутагт үйл ажиллагаа явуулахдаа орон нутгийн өргөн
нэвтрүүлгийн радио телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч тусгай зөвшөөрөл
Орон нутгийн
эзэмшигчтэй заавал хамтарч ажиллах гэсэн заалтыг тусгайлан оруулж
телевизүүдийн гал хөгжил
өгөх
холбоо ТББ
Энэхүү заалтыг нэмэлтээр оруулах нь Монгол орон даяар өргөн
нэвтрүүлгийн радио телевизийн үйлчилгээ эрхэлдэг давуу эрхтэй тусга
йзөвшөөрөл эзэмшигчид нь орон нутгийн зах зээлийн хил хязгаарыг давж,
хамрах хүрээний давуу байдлаа ашиглан орон нутгийн радио телевизийн
үйлчилгээ эрхлэгчдийн зах зээлийг булааж бйагаа эрсдлийг бууруулах
зорилготой

нэмэлт санал

4.17 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Компанийн тухай хуулийн 59
дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалтад заасан хугацааны дотор Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн жилийн үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд эрх бүхий этгээдийн өгсөн
93
хасах
дүгнэлтийг хэлэлцэн батласны дараа жил бүрийн хоёрдугаар улирлын дотор
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт хүсэлт гаргаж, давамгай байдалтай
аж ахуй эрхлэгч эсэхээ тодорхойлуулж, холбогдох дүгнэлтийг өөрийн албан ёсны
цахим хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

94 4.17

хасах

1.Компанийн тухай хуулийн 59.4-т заасан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг хуралдуулах асуудал нь Компанийн ТУЗ-ийн эрх хэмжээний
асуудал болно. Мөн хуулийн 59.7-д заасны дагуу зөвхөн Хувьцаат
компанийн энэ хуулийн 59.4-т заасан үйл ажиллагаанд Санхүүгийн
зохицуулах хороо хяналт тавих зохицуулалттай байна.
2.Өрсөлдөөний тухай хуулийн 22.1-д заасны дагуу Шударга өрсөлдөөн
хэрэглэгчийн төлөө газар нь зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай
байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоохдоо зөвхөн доорх 4 үндэслэлийг
баримтлахаар хуульчилсан. Үүнд:
1.аж ахуй эрхлэгч, байгууллага, иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол;
2.хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр гарсан мэдээлэл;
3.өөрийн санаачилгаар;
4.хуульд заасан бусад үндэслэл. Иймд аж ахуй эрхлэгч нь зах зээлд
давамгай байдалтай эсэхээ өөрөө хүсэлт гаргаж тодорхойлуулах хууль,
эрх зүйн орчин байхгүй тул уг заалтыг хасах нь зүйтэй байна.

тодорхой болгох

Шинэ сансар кабель ХХК

саналыг авч,
хассан

ШӨХТГ-аас ирсэн санал болон 2
байгууллагын төлөөллөл хамтран уулзалт
хийж санал солилцсоны дагуу энэхүү заалтыг
төслөөс хассан.

тухайн заалтыг
журмаас хассан
тул саналыг
аваагүй

Өрсөлдөөний тухай хуулийн холбогдох
заалтыг үйлчилгээ эрхлэгчдийг үүрэгжүүлэх
зорилгоор журмын төсөлд тусгасан байсныг
ШӨХТГ-с ирсэн саналыг хүлээн авч хассан.

саналыг авч,
найруулсан

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө
газарт хүсэлт гаргаж, давамгай байдалтай аж
ахуй эрхлэгч эсэхээ тодорхойлуулж, холбогдох
дүгнэлтийг өөрийн албан ёсны цахим
хуудсаар нийтэд мэдээлнэ гэж заасныг
ШӨХТГ-с ирсэн саналыг хүлээн авч хассан
бөгөөд Компанийн тухай хуулийн холбогдох
заалтыг үйлчилгээ эрхлэгчдийг үүрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны хариуцлагатай байдал,
санхүүгийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх,
төлөвшүүлэх зорилгоор журмын төслийн 3-р
бүлэгт холбогдох заалтуудтай нийцүүлэн
найруулж оруулсан.

ШӨХТГ
Скаймедиа корпораци ХХК
Монголын Олон суваг
дамжуулагчдын холбоо
ТББ

Шударга өрсөлдөөний асуудлыг зохицуулсан хуулиас давсан зохицуулалт
Мобинет ХХК
байна.

4.18 Зохицуулах хороо нь жил бүрийн гуравдугаар улирлын дотор өргөн
95 нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн шударга өрсөлдөөнийг үнэлж, дүгнэх бөгөөд
үнэлгээ ба дүгнэлтийг албан ёсны цахим хуудастаа байршуулна.
4.19 Зохицуулах хороо нь 4.18-д заасан үнэлгээг өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ
96 эрхлэгчдээс хараат бус хөндлөнгийн хуулийн этгээдээр хийлгэж болох бөгөөд
дүгнэлтийг Зохицуулах хороо гаргана.
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ШӨХТГ

ШӨХТГ-аас ирсэн санал болон 2
байгууллагын төлөөллөл хамтран уулзалт
хийж санал солилцсоны дагуу энэхүү
заалтаас ШӨХТГ-ын чиг үүрэгтэй холбоотой
хэсгийг хасч, дахин найруулсан.

ШӨХТГ

саналыг авч,
найруулсан

ШӨХТГ

найруулсан

Түүнчлэн, энэхүү журамд заасан нөхцөл, шаардлагуудыг зөрчих, улмаар
шударга бус өрсөлдөон бий болж төвлөрөл үүсэх, хэрэглэгчийн эрх ашиг
зөрчигдөх зэрэг нөхцөлүүд бий болсон тохнолдолд ХХЗХ-ны хариуцлага Мобинет ХХК
тооцох ямар арга, хэмжээ авч болох зэрэг зүйл заалтыг тус журамд
тодорхой тусгах нь зүйтэй байна.

Энэхүү журам нь өргөн нэвтрүүлгийн
салбарын өрсөлдөх чадварыг дэмжих, тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн үйл
ажиллагааг чадавхижуулах, үйлчилгээний
хараат бус, нээлттэй, ёс зүйтэй байдлыг
илтгэн толилуулах зорилготой байх бөгөөд
харин зах зээлд шударга бус нөхцөл бий
хуульд нийцүүлж болсон, хэрэглэгчийн эрх ашиг зөрчигдсөн
тусгасан
зэрэг нөхцөлд Өрсөлдөөний тухай,
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн
зохицуулалт үйлчилнэ гэж үзэж байна. ХХЗХны зүгээс Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн
зохицуулалтын хүрээнд тус хорооны
2020.12.02 өдрийн 01/2026 албан бичгээр
Зөрчлийн тухай хуульд орулах саналаа
ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн

98 5.1 Энэхүү журам нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлчилнэ.
5.2 Энэхүү журамтай холбогдон гарсан маргааныг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
99
дагуу шийдвэрлэнэ.
5.3 Энэхүү журмыг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээд нь Монгол Улсын хууль
100
тогтоомжид заасан хариуцлагыг хүлээнэ.
Радио, телевизийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөл
бүрдүүлэх, хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журам
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нэмэлт санал

Учир нь энэхүү журмаар зохицуулагдаж байгаа олон зүйл, заалт нь бусад
хууль, журамд тусгагдсан байгааг хасвал зөвхөн Радио, телевизийн
үйлчилгээнд хамаарал бүхий зүйл заалтууд үлдэж байна. Жишээ нь
3.7.6, 3.8, 3.9.2, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.8, 3.13.2, 3.14.3, 4,8, 4.9 гэх мэт.

Шинэ сансар кабель ХХК

Энэхүү журмыг радио, телевизийн үйлчилгээнд нийцүүлэн дахин
боловсруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Заавал хуулийн нэр томъёонд
баригдан өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний бүх төрөлд хамааруулж
журам гаргаж байхаар тухайн үйлчилгээний төрөлд нь нийцүүлж гаргах нь
зүйтэй болов уу.

Энэхүү журам нь Өргөн нэвгрүүлгийн тухай
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.2-д
заасны дагуу тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн
саналыг авч
4.1.3, 4.1.4 болон 4.1.5-д заасан бүх этгээдэд
тодорхой болгож хамаарна. Ирүүлсэн саналын дагуу радио,
найруулсан
телевиз болон олон суваг дамжуулах
үйлчилгээ эрхлэгчдэд холбоотой тухайлсан
заалтуудыг тус тусад нь багцалж, тодорхой
болгож, шинэчилж найруулсан.
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1.4

Энэхүү журам бүхэлдээ хараат бус, нээлттэй, ёс зүйтэй байх, шударгаар
өрсөлдөх зэрэг ёс зүйн хэм хэмжээг агуулсан байх тул мөрдөх
зарчмуудыг нарийвчлан дурдах нь зүйтэй гэж үзэж байна.
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ӨНтХуулийн
30.1.3-т заасан
Өргөн
нэвтрүүлгийн
үйлчилгээ
эрхлэгчдийн
шударга
өрсөлдөх
нөхцлийг
бүрдүүлж, жил
бүр үнэлэлт
дүгнэлт гаргах
заалтад:

Тайлбар: Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль гарснаар зах зээлд өрсөлдөж
буй телевизүүдийг Өргөн болон Арилжааны гэх хоёр ангилалд хувааж
Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сувгийн дараалалд
өөрчлөлт оруулсан нь Арилжааны телевизүүдэд онцгой хүнд туссан. Энэ
нь телевизүүдийн гол санхүүжүүлэгч байгууллага болох бизнесийн салбар
саналын дагуу
Монголын Арилжааны
болон төрийн байгууллагынханы хийж буй гэрээ, хамтын ажиллагааны
уулзалт хийж
Телевизүүдийн холбоо ТББ
хэлцлээс өдөр ирэх бүр тодорхой болж байна. Хуульд Өргөн
тайлбар өгсөн
нэвтрүүлгийн телевизүүдэд тодорхой квот тогтоож өгөөгүй тул журамд
квот тогтоож өгөх /жил бүр/, цаашилбал үнэлэлт дүгнэлтээр гарсан үр
дүнгээр тухайн суваг Өргөн болон Арилжааны сувагт шилжиж байх
саналыг өгч байна.
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Тайлбар:
Өнөөдөр Монголын телевизүүдийн холбооны 18 телевиз нь олон суваг
дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчидтэй “Харилцан холболтын гэрээ”-г
байгуулж сар бүр холболтын хураамж төлдөг. Эргүүлээд “Телевизийн
хөтөлбөр дамжуулах гэрээ”-ний хүрээнд тухайн Өргөн нэвтрүүлгийн
Харилцаа
телевизийг дамжуулсан орлогын 15 хувиас доошгүй хэмжээний хөлсийг
холбооны тухай
Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдээс авч эхэлсэн.
хуулийн 9.1.6-д
Гэтэл ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй Арилжааны телевизүүдийн
заасан Харилцаа
хувьд “Суваг дамжуулах, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ” байгуулж, өргөн
холбооны зах
нэвтрүүлгийн телевизүүдийн төлж буй “Харилцан холболтын гэрээ”-тэй
зээлд шударга
саналын дагуу
харьцуулахад 8-10 хувь өндөр төлбөрийг сар бүр төлж байна. Арилжааны Монголын Арилжааны
өрсөлдөх нөхцөл
уулзалт хийж
телевизүүдийн дамжуулж буй хөтөлбөр агуулга, чанарын хувьд Өргөн
Телевизүүдийн холбоо ТББ
бүрдүүлэхтэй
тайлбар өгсөн
нэвтрүүлгийн телевизүүдтэй ижил хэмжээнд байгаа ч бид Олон суваг
холбогдсон
дамжуулагчдаас орлогын хувь ямар нэг байдлаар авахгүй байгаа билээ.
журам батлах,
Энэ нь шударга бус өрсөлдөөн үүсгэхээс гадна телевизүүдийг том,
хэрэгжилтэд
жижгээр ялгаварлах ойлгомжгүй хуулийн зохицуулалт үйлчилж байгаагийн
хяналт тавих
тод жишээ билээ. Иймд Харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх
заалтад:
нөхцөл бүрдүүлэхтэй холбогдсон журам батлах, хэрэгжилтэд хяналт
тавих заалтад үүсээд буй нөхцөл байдлыг онцгой анхаарч, Өргөн
нэвтрүүлгийн телевизүүд болон Арилжааны телевизүүдийн Олон суваг
дамжуулах үйлчилгээ үзүүлэгчдэд төлж буй төлбөрийг нэг түвшинд
байлгах саналыг заавал тусгахыг хүсэж байна.
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Төрийн бус байгууллагын нэр дээр зөвшөөрөл авсан. Цаашид
ААҮАТЗтХууль юм уу, Компанийн тухай хуулиар зарим нэг үйл
ажиллагааны тайлан хийгдэх үү. Үйл ажиллагаа маань үүгээр
зохицуулагдах уу.

УБЕГ

Аавын ерөөл НҮТББ

саналыг авч
Ирүүлсэн саналыг үндэслэн журмын төслийг
тодорхой болгож бүхэлд нь илүү тодорхой, ойлгомжтой болгож
найруулсан
шинэчилж найруулсан.

саналыг авсан

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30.1.3-ийг
үндэслэн өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн
тусгай зөвшөөрлийг арилжааны телевизийн
тусгай зөвшөөөрөл болгох, мөн эсрэгээр нь
шилжүүлэх харилцааг хуулиар зохицуулах
шаардлагатай гэж үзэв.
Монголын Арилжааны Телевизүүдийн холбоо
ТББ-тай уулзалт хийж саналын талаар санал
солилцож, тайлбар хийсэн.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 20.5-д
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчийн олон
суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн
сүлжээнд холбогдох, хөтөлбөр дамжуулах
зарчмыг тодорхойлж өгсөн бөгөөд 20.5.4-д
бусад арилжааны радио, телевиз болон олон
суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь
харилцан тохиролцох гэж заасан. Саналыг
хуулиар зохицуулах шаардлагатай гэж үзэв.
Монголын Арилжааны Телевизүүдийн холбоо
ТББ-тай уулзалт хийж саналын талаар санал
солилцож, тайлбар хийсэн.

Төрийн бус байгууллагын хувьд журмаар
зохицуулсан харилцааг тодорхой болгож
журмын хүрээнд гаргахаар төлөвлөж буй
үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөмжид
тодорхой тусгах бололцоотой.
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Төрөөс хэвлэл мэдээллийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах тал
дээр, тэр дундаа санхүүгийн, анхаарах хууль зүйн эрх тэгш зохицуулалт
хийгдэрх үү. ТВ-дэд давуу эрх олгодог зар, реклам сурталчилгаа.

Аавын ерөөл НҮТББ

саналыг авсан

Өргөн нэвтрүлгийн тухай хуулийн 20-р зүйлд
өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сангаар
дамжуулан өргөн нэвтрүүлгийн радио,
телевизийн бүтээл үйлдвэрлэлийг дэмжих
зохицуулалт туссан. Өргөн нэвтрүүлгийн
тухай хуулийн 29.1.4-д Өргөн нэвтрүүлэг
хөгжүүлэх сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах
журмыг харилцаа холбооны асуудал
хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага
боловсруулахаар заасан. Саналыг ХХМТГ-т
хүргүүлэв.
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Нийгэмд үйлчилдэг ТББ нь икс тайлан гаргаж явуулах уу.

Аавын ерөөл НҮТББ

саналыг авсан

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 23.1д Төрийн бус байгууллага нь зохих журмын
дагуу жилийнхээ тайлан тэнцлийг гаргаж
дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор
Татварын албанд өгнө гэж заасан. Зөвлөмжид
тодорхой тусгах оруулах бололцоотой.

Хавсралт хүснэгтүүдэд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дугаар
гэснийг хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар гэж өөрчлөх

УБЕГ

саналыг авсан

саналын дагуу нийцүүлэх болломжтой.
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найруулах

