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15 жилийн тэртээд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс 
Дани улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн 
дэмжлэгтэйгээр “Монголын хэвлэл 
мэдээллийн мониторинг” төслийг эхэлж 
байхад хэвлэл мэдээллийн салбарынхан 
“Наад ажил чинь бүтэхгүй дээ” хэмээн 
эргэлзэл, эсэргүүцлийн үг олонтаа унагаж 
билээ. Анхны тайлангаа хэвлээд олон нийтэд 
тарааж эхлэхэд ч судалгааны ач холбогдлыг 
үл ойшоосон, эргэлзсэн байдлаар хүлээн 
авсан хүн бишгүйдээ л байв.

Ардчилал өрнөж, зах зээлийн эдийн засагт 
шилжсэнээс хойшхи эхний арван жилд 
Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын тухай 
статистик тоо баримт үндсэндээ байгаагүй 
бөгөөд ихэвчлэн Хууль зүйн яамны бүртгэлээр 
л хэвлэл мэдээллийн тухай ерөнхий тоон 
баримжаа авдаг байсныг бид мэднэ. Харин 
1999 онд хэрэгжсэн хэвлэл мэдээллийн 
мониторингийн анхны судалгаагаар Хууль 
зүйн яаманд бүртгүүлсэн 1130 мэдээллийн 
хэрэгслээс зөвхөн 197 нь тухайн жилд үйл 
ажиллагаагаа явуулсныг анх удаа тогтоосон 
билээ. Мөн нэг сонин дунджаар хичнээн 
хувиар борлогдсон, жилд Монгол улс даяар 
хичнээн ширхэг сонинг ямар үнээр худалдан 
авсан, хэвлэл мэдээллийн аль хэрэгсэл 
ямар байгууллагад харъяалагддаг, хэвлэл 
мэдээллийн салбарт хичнээн хүн ажилладаг, 
эдгээрээс нь хэд нь сэтгүүлчээр ажилладаг, 
тэд ямар боловсрол эзэмшсэн, ямар техник 
хэрэгсэл ашиглаж байгаа талаарх шинжлэх 
ухааны үндэслэл бүхий мэдээлэл гаргаж, жил 
бүр шинэчилж, харьцуулж эхэлсэн юм. 

Судалгааны мэдээллийг бүрдүүлж, нягтлан 
шалгаж,  эмхэтгэхийн тулд жил бүр 4-6 
сарын хугацаанд 5 – 8 судлаач уйгагүй 
хөдөлмөрлөдөг. 15 жилийн туршид тийнхүү 
бүрдүүлсэн мэдээлэл маань өнөөдөр 
Монголын хэвлэл мэдээллийн өнгө төрх, 
хөгжлийн чиг хандлагын тухай түүх болон 
баримтжиж,хэвлэл мэдээллийн салбарынханд 
төдийгүй эрдэмтэн судлаач, шийдвэр гаргагч, 
олон улсын байгууллагуудад энэ салбарын 
тухай мэдээлэл авах, тулгамдсан асуудлуудыг 
дэвшүүлэх хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 
найдвартай эх сурвалж нь болж чадсан. 
Тийм учраас юун түрүүнд энэхүү судалгааг 
хэрэгжүүлэхэд хичээл зүтгэл, хүч хөдөлмөр, 

оюун ухаан, сэтгэл зүрхээ зориулж, мэдлэг 
чадвараа дайчлан ажилласан үе үеийн бүх 
судлаачиддаа юун түрүүнд гүн хүндэтгэл 
илэрхийлэн, чин сэтгэлийн баяр хүргэе!

Энэхүү судалгааг 15 жилийн туршид тогтвортой 
үргэлжлэхэд хувь нэмрээ оруулж, холбогдох 
мэдээллийг шударгаар, саадгүй ирүүлж 
байсан хэвлэл мэдээллийн байгууллага, мөн 
бидний ажлыг дэмжиж олон жилийн туршид 
хамтран ажилласан Харилцаа Холбооны 
Зохицуулах Хороо, Улсын Бүртгэлийн 
Ерөнхий Газар, Монголын сайтын холбоо, 
Мэдээллийн сайтуудын ассоциаци, “Монгол 
шуудан” ТӨХК, “УБ шуудан” ХХК, “Скай Пост” 
ХХК, “Түгээмэл шуурхай шуудан” ХХК болон 
хэвлэлийн биржийн хамт олонд сэтгэлийнхээ 
гүнээс талархал илэрхийлье.

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Гүйцэтгэх захирал

М.Мөнхмандах, Ph.D
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“Монголын хэвлэл мэдээлэл - Өнөөдөр” 
мониторингийн судалгааны мэдээлэл 
бүрдүүлэх ажил 2013 оны 12 дугаар сараас 
эхэлж 2014 оны 5 дугаар сарыг хүртэл 
үргэлжиллээ. Энэ хугацаанд Харилцаа 
Холбооны Зохицуулах Хороо, Монголын 
сайтын холбоо, Мэдээллийн сайтуудын 
ассоциаци, шуудан компаниудын ирүүлсэн 
мэдээлэл болон Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн 
өөрийн бааз дээр үндэслэн Улаанбаатар 
хотод үйл ажиллагаагаа явуулж буй 350 орчим, 
орон нутагт ажиллаж буй 160 орчим хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудаас мэдээлэл 
бүрдүүллээ. 

Судалгааны мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл тус бүрийн онцлогийг харгалзсан 
30 – 35 асуулт бүхий анкетыг ашиглан 
бүрдүүлсэн. Улаанбаатар хотод байршиж 
буй хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тухайд 
холбогдох албан тушаалтантай биечлэн 
уулзаж, зарим тохиолдолд цахим шуудангаар 
мэдээллээ авч байв. Харин хөдөө орон 
нутгийн байгууллагуудаас мэдээлэл авахдаа 
цахим шуудангаас гадна утсаар ярилцлага 
хийсэн болно. 

Судалгааны мэдээллийг бүрдүүлэхэд 
Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн зургаан судлаач 
ажилласан бөгөөд Австрали улсын сайн 
дурын мэргэжилтэн Аннабел Боуер арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажилласан юм. 

Судалгааны тайлан нь бүтэц, агуулгын хувьд 
өмнөх жилүүдийн тайлантай адилхан хэдий 
ч мэдээлэл бүрийн дор тайлбарыг бичин 
оруулж, зарим харьцуулсан график, дүрсийг 
нэмж өгсөнөөрөө уншигчдад ойлгомжтой, 
хэрэглэхэд хялбар болголоо.

Аливаа судалгааны мэдээллийг бүрдүүлэхэд 
тулгардаг хүндрэл бэрхшээл уг ажлыг 
тойроогүй бөгөөд зарим хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагууд ялангуяа хөдөө орон 
нутгийнхантай холбогдож чадахгүй байх 
тохиолдол гарч байв. Түүнчлэн судалгаанд 
оролцохоос татгалзах, үнэн бодит мэдээллээ 
өгөхөөс зайлсхийх тохиолдол гарч байлаа. 

Гэсэн хэдий ч судалгааны багийн зүгээс 
судалгааны ач холбогдлыг ойлгуулах, өгсөн 
мэдээллийн үнэн бодит эсэхийг хянаж 
нягтлах, давхар баталгаажуулах зэргээр олон 
нийтэд чанартай мэдээллийг хүргэхээр хичээн 
ажилласан болно. 

Энэ удаагийн тайланд мониторингийн хүрээнд 
цуглуулсан мэдээллээс гадна дараах хоёр 
судалгааны дүнгээс оруулав. Эдгээр нь:

- “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ашиглалтын 
байдал”. 2013 оны 11 дүгээр сард үндэсний 
хэмжээнд 1200 хүнийг хамруулан явуулсан 
санал асуулгын судалгааны дүн
- “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа”. 
2014 оны 1 дүгээр сард Улаанбаатар хотын 700 
өрхийн дунд санал асуулга, тэмдэглэгээний 
хүснэгтийг ашиглан явуулсан судалгааны дүн 
зэрэг болно.
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