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ГОМДОЛ
ШИЙДВЭРЛЭЛТ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ,
ЯРИЛЦЛАГА

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА
УУЛЗАЛТ, ҮЙЛ 

ЯВДАЛ

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл (ХМЗ) нь  хэвлэл мэдээллийн байгууллага- 
редакцын мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, иргэн, байгууллага аж 
ахуйн нэгжээс редакцын нийтлэл, нэвтрүүлэгт гаргасан өргөдөл гомдлыг 
барагдуулах үндсэн чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүллээ. 

2019 онд ХМЗ-д иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 106 өргөдөл 
гомдол ирүүлсэн нь таван жилийн өмнөхөөс 5 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт 
юм. 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага-редакцуудад 6, сэтгүүл зүйн багш 
оюутнуудад 3, ХМЗ-ийн гишүүд, ажлын албанд 11 удаагийн сургалтыг 
зохион байгууллаа. Эрүүл сэтгүүл зүйн аян, хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх 
хөтөлбөрийн хүрээнд 3 үйл явдал, хэвлэл мэдээллийн салбарынхан 
болон олон нийтэд зориулсан хэлэлцүүлэг, дугуй ширээний ярилцлага 12, 
хэвлэлийн бага хурал 5, кейс судалгаа, мониторингийн ажлыг 3 удаа тус 
тус зохион байгуулж, нийт 1000 гаруй хүнд хүрч ажиллажээ
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Сэтгүүл зүйн 
ёС зүйн форум-2019

2019 оны аравдугаар сарын 30-нд Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс санаачлан Сэтгүүл зүйн ёс зүйн 
гуравдугаар форумыг “Хэвлэлийн эрх чөлөө - Дижитал хувьсал” сэдвийн хүрээнд Фридрих Эбертийн Сан, 
ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа. Дэмжигч байгууллагаар GoGo 
агентлаг, NTV телевиз хамтран ажиллав. Энэ удаагийн ёс зүйн форум Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, хэрэгцээ шаардлагыг тандаж буй үед болсоноороо 
онцлог байв. 

Форумын үеэр дараах сэдвүүдийн хүрээнд үндсэн болон туслах 
илтгэлүүд, панел хэлэлцүүлгүүд болсон юм. 

   Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө – сэтгүүл зүйн хараат бус байдал /үндсэн илтгэл/ 
   Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг шинэчлэх хэрэгцээ, шаардлага /илтгэл/ 
   Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний хуулийн шинэчлэл /панел хэлэлцүүлэг/ 
   Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт, олон улсын туршлага /дүгнэлт, зөвлөмж/ 
   Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтын үр нөлөө, амжилтын түүх /илтгэл/ 
   Дижитал эрх ба ёс зүй /панел хэлэлцүүлэг/ 
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 Форумын үеэр Хэвлэл мэдээллийн 
эрх чөлөөний тухай хуулийг шинэчлэн 
найруулахдаа хэвлэлийн эрх чөлөө, хараат 
бус байдлыг улам баталгаажуулах, сэтгүүл 
зүйн ёс зүй, хариуцлагын тогтолцоог 
хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтаар 
бэхжүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулахыг 
хууль тогтоогч, шийдвэр гаргагчдын анхааралд 
хүргэлээ. 

  Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг 
хангахад сэтгүүлчид “хоточ банхар”-ынхаа 
үүргийг биелүүлэх эрх зүйн орчин байна 
уу?, үнэнд нийцсэн мэдээлэл авах иргэний 
эрхийг хамгаалахад хэвлэл мэдээллийн 
үүрэг оролцоо ямар түвшинд байгаа талаар 
хэлэлцлээ. Өөрийн зохицуулалт бол чанартай 
сэтгүүл зүйг хангах хамгийн шилдэг арга 
тул Монголын хэвлэл мэдээллийн өөрийн 
зохицуулалтын байгууллагын бодлогыг 
бэхжүүлэхэд уг форум чухал ач холбогдолтой 
байв. 

  УИХ, ХЗДХЯ-ны бодлого боловсруулагч, 
шийдвэр гаргагчдын төлөөлөл, Хэвлэл 
мэдээллийн зөвлөл, Хэвлэлийн Хүрээлэн, 

МСНЭ, Глоб Интернэшнл Төв зэрэг хэвлэл 
мэдээллийн салбарын мэргэжлийн 
байгууллага, эвсэл холбоод, нийслэл болон 
орон нутгийн сэтгүүлчдийн төлөөлөл, Сэтгүүл 
зүйн их дээд сургуулиудын судлаач багш нар 
оролцож, харилцан мэдээлэл солилцсон 
нь салбарынхан дотроо асуудлаа ярилцаж, 
шийдэл эрэлхийлсэн форум болов. 

  Форумаар хэлэлцсэн санал санаачилга, 
оролцогчдын байр суурийг ХМЗ анхааралдаа 
авч, Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний 
тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг Удирдах 
зөвлөлөөрөө хэлэлцэн батлав. 

 Форумын хүрээнд хэлэлцсэн өөр нэг 
сэдэв нь дижитал эрхийн үеийн сэтгүүл зүйн 
ёс зүйн асуудал байлаа. Сүүлийн хоёр жилд 
ХМЗ-өөс дижитал эрин үеийн мэргэжлийн 
сэтгүүл зүйн талаар идэвхтэй санал санаачилга 
дэвшүүлсний хувьд “Цахим орчинд хэвлэл 
мэдээллийн редакцийн баримтлах бодлого” 
баримт бичгийг боловсруулж, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудад удирдамж 
хүргүүлэхэд бэлэн боллоо. 

үр дүн: 

Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг 
хангахад сэтгүүлчид “хоточ банхар”-ын үүргийг 
биелүүлэх эрх зүйн орчин байна уу?, үнэнд 
нийцсэн мэдээлэл авах иргэний эрхийг 
хамгаалахад хэвлэл мэдээллийн үүрэг оролцоо 
ямар түвшинд байгаа талаар хэлэлцлээ. 
Өөрийн зохицуулалт бол чанартай сэтгүүл 
зүйг хангах хамгийн шилдэг арга тул Монголын 
хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтын 
институтыг бэхжүүлэхэд уг форум чухал ач 
холбогдолтой байв. 
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Тавдугаар сарын 1-ний өдөр 2020 оны сонгуулийг сэтгүүлчид ёс зүй, хариуцлагын өндөр түвшинд

СЕХ болон Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт танилцуулах тухай албан бичгийг 
талуудад хүргэв. 
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зүйн сургуулийн доктор, профессор О.Мөнхсайхан, 
МСНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Х.Мандахбаяр нар уг 
сургалтад оролцож гүтгэлэг, доромжлолыг хэрхэн 
зохицуулж ирсэн туршлага, Монголын хэвлэл 
мэдээллийн эрх зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй 
асуудлын талаар мэдээлэл хийлээ. 
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Арванхоёрдугаар сарын 30-нд хуурамч мэдээлэлтэй 
тэмцэх www.factcheck.mn сайтын нээлтэд ХМЗ-ийн 
гүйцэтгэх захирал Г.Гүнжидмаа оролцож, хөтөлбөрийн 
үр дүнг онцолж, цаашид хэрэгжилтэд дэмжин 
ажиллахаа илэрхийллээ. 
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ХМЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн санаачилгаар 
олон нийтэд хандсан хоёр удаагийн Хэвлэлийн 
бага хурлыг нээлттэй зарлан хийлээ. Сэтгүүлчийн 
ёс зүйтэй холбоотойгоор хүлээн авсан 
гомдол, тэдгээрийн шийдвэр болон сэтгүүлч, 
редакцуудын гаргадаг түгээмэл алдааны талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийсэн. Харин 2019 оны 
5 дугаар сарын 2-ны өдөр хийсэн хэвлэлийн 
хурлын үеэр ХМЗ-өөс сонгуулийн үеэр хэрхэн 
ажиллах талаар Гомдол хүлээн авах, барагдуулах 
журамдаа нэмэлт оруулсан тухай, Ёс зүйн 
зарчимд шинэ заалт тусгасан тухай мэдээлэл 
өгсөн. ХМЗ-өөс ёсзүйн зөрчилтэй хэмээн үзсэн 
иргэдийн гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа 
талаар мөн мэдээлэл өглөө. 
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редакцыг

Хэвлэл мэдээллийн салбарын эрх зүйн 
орчинг сайжруулах, хэвлэлийн эрх чөлөөг 
баталгаажуулах, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
дээшлүүлэх чиглэлээр асуудал хөндөж, гарц 
шийдэл хайдаг “Сэтгүүл зүйн ёс зүйн форум”- ыг 
Фридрих-Эбертийн Сан, Дойче Веллэ Академи, 
GoGo агентлаг, NTV телевизтэй хамтран гурав 
дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. 
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Орлогын эх үүсвэр нь хандив, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дэмжлэг, төслийн үйл 
ажиллагааны орлогоос бүрдэж байна. 



2019 ОНД ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ӨӨРИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ДЭМЖСЭН БАЙГУУЛЛАГУУД


