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ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ШИНЭ ХУУЛЬ  

Монгол Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Хүний хувийн мэдээлэл 

хамгаалах тухай хуулийг шинээр баталсан бөгөөд уг хууль 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний 

өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлнэ. 1995 онд батлагдсан Хувь хүний нууцын тухай хууль нь хувь 

хүн нууцаа өөрөө хамгаалах, хувийн мэдээллийг өөрөө нууц гэж тодорхойлох зэрэг маш ерөнхий 

зохицуулалттай байсан бол шинэ хууль нь хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах илүү 

нарийвчилсан зохицуулалтыг агуулж байгаагаараа онцлог юм.  

Бид энэхүү хууль зүйн мэдээгээр Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд орсон 

шинэлэг зохицуулалтыг тоймлон хүргэж байна. 

 

Хуульд шинээр орж ирж буй зохицуулалтууд 

Тодорхойлолт:  “биометрик мэдээлэл” гэж тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгсэл, программ хангамжийн тусламжтайгаар хүнийг 
тодорхойлох боломжтой гарын хурууны хээ, нүдний 
солонгон бүрхэвч, нүүр царай, дуу хоолой, биеийн 
хөдөлгөөний онцлог шинж зэрэг хүний бие махбодтой 
холбоотой биеийн давхцахгүй өгөгдөл; 

 “генетик мэдээлэл” гэж биологийн сорьцын 

шинжилгээгээр тогтоосон хүний бие махбод, эрүүл мэнд, 
өвлөн авсан удамшлын шинж чанарыг илэрхийлсэн 
дахин давтагдашгүй мэдээлэл; 

 “захидал харилцааны мэдээлэл” гэж захидал, илгээмж, 

цахим шуудан, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи 
ашиглан солилцож байгаа мэдээлэл; 

 “хөрөнгийн мэдээлэл” гэж мэдээллийн эзний өмчилж, 

эзэмшиж, ашиглаж байгаа эд хөрөнгийн талаарх 
мэдээлэл; 

 “хүний хувийн мэдээлэл” гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон 

хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, 
төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, 
иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, 
гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон 
шууд бусаар тодорхойлох эсхүл тодорхойлох боломжтой 
бусад мэдээлэл; 

 “хүний эмзэг мэдээлэл” гэж хүний үндэс, угсаа, шашин 

шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, захидал харилцаа, 
генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн 
хувийн түлхүүр, ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, 
бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, 
бэлгийн харьцааны талаарх мэдээлэл; 

 “эрүүл мэндийн мэдээлэл” гэж хүний бие махбод, 
сэтгэцийн эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээ авсан тухай мэдээлэл; 

 “мэдээллийн эзэн” гэж дээр дурдагдсан мэдээллийн эзэн; 

 “мэдээлэл хариуцагч” гэж хуульд заасны дагуу, эсхүл 
мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу мэдээлэл 
цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа хүн, хуулийн 
этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага. 

 “цахим тодорхойлогч” гэж хүнийг цахим орчинд 
тодорхойлох мэдээллийн системийн нэвтрэх нэр, цахим 
шуудан, нийгмийн сүлжээ, харилцаа холбооны утастай 
болон утасгүй технологийн хаяг, бусад төрлийн 
төхөөрөмж, мэдээллийн систем дэх мэдээлэл. 
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Төрийн 
байгууллага 

мэдээлэл 
цуглуулах, 

боловсруулах, 
ашиглах 

Төрийн байгууллага дараах тохиолдолд мэдээлэл цуглуулж, 
боловсруулна: 

 мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр; 

 хуульд заасан үндэслэлээр; 

 хуульд заасан тохиолдолд хөдөлмөрийн харилцааны 

явцад мэдээлэл хариуцагч эрхээ эдлэх, үүргээ 

биелүүлэх; 

 гэрээ байгуулах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг 

хангах; 

 Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэх; 

 мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

хөндөхгүйгээр хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх. 

Төрийн байгууллага дараах тохиолдолд мэдээллийг ашиглана: 

 мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр; 

 хуульд заасан үндэслэлээр; 

 мэдээллийн эзний амь нас, бие махбод, эрх,эрх чөлөө, эд 

хөрөнгөд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх, 

түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах; 

 бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол 

учруулахаас урьдчилан сэргийлэх; 

 хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож түүх, эрдэм 

шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, 

статистикийн мэдээлэл бэлтгэх. 
 

Хүн, хуулийн 
этгээд, хуулийн 

этгээдийн эрхгүй 
байгууллага 

мэдээлэл 
цуглуулах, 

боловсруулах, 
ашиглах 

Төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд, хуулийн 
этгээдийн эрхгүй байгууллага, хүн дараах тохиолдолд 
мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглана: 

 мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр; 

 хуульд заасан үндэслэлээр; 

 хуульд заасан тохиолдолд хөдөлмөрийн харилцааны 

явцад мэдээлэл хариуцагч эрхээ эдлэх, үүргээ 

биелүүлэх; 

 гэрээ байгуулах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг 

хангах; 

 тухайн мэдээллийг хуульд заасны дагуу нийтэд ил 

болгосон; 

 хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож түүх, эрдэм 

шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, 

нээлттэй өгөгдөл, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх. 

Тодорхой төрийн байгууллагаас бусад этгээд /хувь хүн, 

хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага/ 

хүний биометрик болон генетик мэдээллийг цуглуулж, 

ашиглаж болохгүй. Харин ажил олгогч зөвхөн өөрсдийн 

ажилтны биометрик мэдээллийг /үүнд гарын хурууны хээ 

хамаарахгүй/ хөдөлмөрийн журамд заасны дагуу 

ажилтныг таньж, баталгаажуулах зорилгоор ашиглаж 

болно. 
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Ажил олгогч нар ажилтны дараах мэдээллийг цуглуулж, 

ашиглаж болохгүй. Үүнд: 

- Хувийн нууцад хамаарах мэдээлэл; 

- Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллага, үйлдвэрчний 

эвлэлийн гишүүнчлэлийн мэдээлэл.  
Мэдээллийн эзнээс 

зөвшөөрөл авах 
Мэдээллийн эзэнд дараах нөхцөлийг танилцуулж, зөвшөөрөл 
авна: 

 мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл; 

 мэдээлэл хариуцагчийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон 
нэр, холбоо барих мэдээлэл; 

 цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээллийн жагсаалт; 

 мэдээлэл боловсруулах, ашиглах хугацаа; 

 мэдээллийг нийтэд ил болгох эсэх; 

 мэдээллийг бусдад дамжуулах эсэх, дамжуулахаар бол 
дамжуулах этгээд, дамжуулах мэдээллийн жагсаалт; 

 зөвшөөрлөө цуцлах хэлбэр. 

Мэдээллийн эзэн 
нас барсны дараа 

мэдээлэл 
цуглуулах, 

боловсруулах, 
ашиглах 

 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийн эзэн нас 
барсан, эсхүл нас барсанд тооцогдсон бол гэрээслэл, 
түүний гэр бүлийн гишүүн, хууль ёсны төлөөлөгчийн 
бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөр түүнд хамаарах мэдээллийг 
цуглуулж, боловсруулж, ашиглана. 

 Харин мэдээллийн эзэн нас барснаас хойш 70 жил 
өнгөрсөн тохиолдолд хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулахад, ашиглахад зөвшөөрөл шаардахгүй. 

Мэдээллийг гадаад 
улс дахь хүн, 

хуулийн этгээд 
болон олон улсын 

байгууллагад 
дамжуулах 

Хуульд, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд зааснаас бусад 
тохиолдолд, эсхүл мэдээллийн эзэн зөвшөөрөл өгснөөс бусад 
тохиолдолд мэдээллийг гадаад улс дахь хүн, хуулийн этгээд 
болон олон улсын байгууллагад дамжуулан өгөхийг хориглоно. 

Мэдээллийг устгах Мэдээлэл хариуцагч дараах үндэслэлээр мэдээллийг устгана: 

 мэдээллийг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
цуглуулж, боловсруулж, ашиглаагүй бол мэдээллийн 
эзний хүсэлтээр; 

 хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хуулийн хүчин 
төгөлдөр шүүхийн шийдвэрээр мэдээллийг устгахаар 
мэдээлэл хариуцагчид үүрэг хүлээлгэсэн; 

 хуульд заасны дагуу цуглуулж, боловсруулснаас бусад 
мэдээллийг анх цуглуулсан зорилгод хүрсэн, эсхүл 
гэрээнд заасан, эсхүл харилцан тохиролцсон; 

 хуульд заасан бусад 

Гэрээний үндсэн 
дээр мэдээлэл 

цуглуулах, 
боловсруулах үйл 

ажиллагааг 
гүйцэтгүүлэх 

 

Мэдээлэл хариуцагч мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үүргийг 
гэрээний үндсэн дээр мэдээлэл боловсруулагчид шилжүүлж 
болно. 

Мэдээллийн 
аюулгүй байдлын 

үнэлгээ 

Мэдээлэл хариуцагч хүний оролцоогүй цахим хэлбэрээр 
боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулж, 
боловсруулж, ашиглаж болон бөгөөд дараах тохиолдолд 
үнэлгээ хийнэ: 

 мэдээллийн эзний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг 
сонирхол нөлөөлөхүйц шийдвэр гаргах; 

 хүний эмзэг мэдээллийг байнга боловсруулах. 
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Мэдээлэл 
хамгаалах эрх 

бүхий байгууллага 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс мэдээлэл хамгаалах талаар 
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 хувийн мэдээлэл хамгаалалтай холбоотойгоор хүний эрх, 

эрх чөлөөнд халдсан, эсхүл халдаж болзошгүй нөхцөл 

бүрдүүлсэн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн авч 

шалгаж, шийдвэрлэх, эсхүл өөрийн санаачилгаар 

шалгаж, шийдвэрлэх, уг асуудлаар холбогдох 

байгууллагад шаардлага, зөвлөмж хүргүүлэх; 

 хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, 

хамгаалах чиглэлээр холбогдох байгууллагад шаардлага, 

зөвлөмж өгөх; 

 мэдээлэл хариуцагчийн мэдээлэл цуглуулах, 

боловсруулах, ашиглахад илэрсэн зөрчил, түүний сөрөг 

үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний 

талаар ирүүлсэн бүртгэлийг хүлээн авч хянан, цаашид 

анхаарах зүйлийн талаар зөвлөмж өгөх; 

 
Хууль зөрчигчид 

хүлээлгэх 
хариуцлага 

 Энэхүү хуулийг зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай 

хуулийн дагуу хувь хүн 500,000 - 2,000,000 төгрөг, 

хуулийн этгээд 5,000,000 – 20,000,000 төгрөгийн торгууль 

төлнө. 

 Харин Эрүүгийн хуульд зааснаар, хувь хүний нууцыг 

задруулсан бол 1,350,000 – 27,000,000 төгрөгийн 

торгууль төлөх, эсхүл 6 сар – 5 жил хүртэл хугацаагаар 

зорчих эрхийг хязгаарлах эсхүл хорих ял шийтгэнэ.  

 

Эх сурвалж: 

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390288615991 - “Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай” 

https://legalinfo.mn/mn/detail/12695 - “Зөрчлийн тухай хууль” /2017/ 

https://legalinfo.mn/mn/detail/11634 - “Эрүүгийн хууль” /2015/ 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 

Партнер В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар 

холбоо барина уу. 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол дах 

оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд 

тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн 

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390288615991
https://legalinfo.mn/mn/detail/12695
https://legalinfo.mn/mn/detail/11634
mailto:bvolodya@gratanet.com
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зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр 

дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй. 

 


