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Судалгааны тухай

2020 оны 12 сар

300 оролцогч

Цахим асуулга



Судалгааны тухай

Итгэх түвшин 95% 

SPSS

Сэтгүүл зүйн бүтээлч ажилтнууд



Судалгаанд 
оролцогчдын 
мэдээлэл

78%

22% Улаанбаатар 
хотод

Хөдөө орон 
нутагт 15%

2%

34%

41%

5%

2%

1%

Сонин

Сэтгүүл

Телевиз

Мэдээллийн сайт

Радио

ХМА

ОУ агентлаг

1. Газар зүйн байршил

2. Ажиллаж буй байгууллага



47%

21%

21%

4%

7%

Сэтгүүлч, сурвалжлагч

Редактор, тоймч

Алба, хэлтсийн дарга

Зураглаач, эвлүүлэгч, эх 
бэлтгэгч, дизайнер

Бусад3. ХМ салбарт ажилласан жил

4. Албан тушаал / ажил үүрэг

Судалгаанд 
оролцогчдын 
мэдээлэл



16%

48%

26%

7%

3%

25 хүртэлх нас

26-35 нас

36-45 нас

46-55 нас

56-аас дээш нас 28%

72%

Эрэгтэй
Эмэгтэй

5. Нас

6. Хүйс

Судалгаанд 
оролцогчдын 
мэдээлэл



Зорилго:

Бүх нийтийн бэлэн байдалд

шилжсэн үед хэвлэлийн эрх чөлөө, 

сэтгүүл зүйд тулгарч буй

асуудлуудыг тодорхойлох



Судалгааны асуулт

January 20XX

March 20XX

October 20XX

1. Эх сурвалжийн тэнцвэртэй
байдлыг хангаж чадсан эсэх, 
хүндрэл бэрхшээл

2. Мэдээллийг
- олж авах, нягтлан шалгах
- түгээх

саад бэрхшээл учирсан эсэх
3. Төрийн байгууллагын зүгээс
ямар нэг дарамт, шахалтад
өртсөн эсэх 4. Нийгэмд өрнөж буй бусад

асуудлыг хөндөн сурвалжилж
буй эсэх

5. Мэргэжлийн ёс зүйгээ
баримтлан ажиллаж чадсан
эсэх

6. Сэтгүүлчид цаашид юунд
анхаарвал зохистой вэ



Ихэвчлэн 
биечилж 
ажилласан

Цахимаар 
болон 
биечилж

Цахимаар 
давамгайлж 
ажилласан

Сэтгүүлчид ямар хэлбэрээр 
ажилласан бэ?

40% 20% 30%



1. Эх сурвалжийн тэнцвэртэй байдлыг
хангахад саад бэрхшээл учирч байна уу?

19% 53% 28%

2/3 1/3

Тийм, 
байнга

Тийм, 
хааяа

Үгүй 
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Албаны эх сурвалж хэр хэмжээг эзэлж байна 
вэ?

38% 33%

2/3 1/3

Бүх 
мэдээлэл

Ихэнх 
мэдээлэл

Бусад эх 
сурвалжуудыг 
хамт 
ашигласан

28%
а

л

б

а

н

55+

ОН

Сонин
ТВ



Эх сурвалжийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад 
тулгарсан хүндрэл бэрхшээл

- Мэдээлэл өгөх эх сурвалжийн дутагдалд орсон

- Албаны эх сурвалжууд зөрүүтэй, уялдаа холбоогүй 

мэдээлэл өгсөн

- Төрийн бусад албаныхан ажиллахгүй, бүх мэдээлэл 

хаалттай байсан нь

- Нэг урсгалаар мэдээлэл өгч байсан нь

- Сэтгүүлчид өөрийн цензурт автсан 



2. Мэдээллийг
- олж авах, нягтлан шалгах
- Түгээхэд саад бэрхшээл учирсан эсэх

19%

33%

38%

10%

Саад бэрхшээл 
тохиолдоогүй

Бага зэрэг саад үүсч байна

Ер нь саадтай байна

Маш их саад учирч байна

Мэдээлэл олж авах, нягтлан 

шалгахад

39%

34%

24%

3%

Саад бэрхшээл 
тохиолдоогүй

Бага зэрэг саад үүсч байна

Ер нь саадтай байна

Маш их саад учирч байна

Мэдээлэл түгээхэд



Мэдээлэл олж авах, нягтлан шалгахтай 
холбоотой хүндрэлийн жишээ

- Хөл хорио, хөдөлгөөний хязгаарлалттай холбоотой биечлэн явж 

мэдээлэл олж авах, нягтлан шалгах боломжгүй

- Албаны эх сурвалжуудтай холбогдох боломж бхгүй, 

холбоо барих хаяг тодорхойгүй

- Бусад эх сурвалжийг баттай бус гэж зарлаж, албаны эх 

сурвалжийг ашиглахаас өөр аргагүйд хүргэсэн

- Сэтгүүлч өөрөө болон холбогдох эх сурвалжуудын интернет, 

шинэ технологийн хэрэглээ муу



- Сэтгүүлч, ХМБ-г ялгаварладаг

- Сэтгүүлч өөрөө өвдөх, халдвар авах эрсдэл дагуулж буй 

учир

- Эх сурвалжууд торгуулиас болгоомжилж мэдээлэл 

өгөхгүй болсон

Мэдээлэл олж авах, нягтлан шалгахтай 
холбоотой хүндрэлийн жишээ



- Бэлдэж буй мэдээлэл нь түгээх хэмжээний хангалттай 

биш байх (эх сурвалж хангалтгүй)

- Албаны өгсөн мэдээлэл нь зөрүүтэй байгаад иргэд 

бухимдаж, тэр нь мэдээллийг шууд түгээхэд хүндрэл 

болж байсан

- Ковидтой холбоотой мэдээний доорх сэтгэгдлийг устгах, 

бичүүлэхгүй байх гм дарамт

- Албаныхаас өөр мэдээ түгээхгүй гэсэн редакцын үзэл

- Санхүүгийн үйл ажиллагаа доголдсон / 

хэвлэмэл сонин

Мэдээлэл түгээхтэй холбоотой хүндрэлийн 
жишээ



25%

75%
үгүй

3. Төрийн байгууллагын зүгээс ямар нэг 
дарамт, шахалтад өртсөн эсэх

- Сэтгэгдэл бичүүлэхгүй хаасан

- Хаана, торгоно, шүүхэд өгнө гм 

- Live хийлгэхгүй, шууд нэвтрүүлгээс татгалзах

- Хэвлэлд ялгавартай хандах, 11 цагийн хуралд 

оруулахгүй байх

Редактор, тоймч, албаны дарга

26-45 нас

6-20 жил



4. Нийгэмд өрнөж буй бусад асуудлыг 
хөндөн сурвалжилж буй эсэх

1/3

2/3

Ковидын мэдээлэл давамгайлсан
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5. Мэргэжлийн ёс зүйгээ баримтлан 
ажиллаж чадсан эсэх

Чадсан – 20%

Мэр сэр зөрчил гарсан – 46%

Нэлээн зөрчил гарсан – 17%

Мэдэхгүй – 17%

З

ө

р

Ч

и

л

Редактор, тоймч, 

албаны дарга

УБ

26-45 нас



5. Ёс зүйн зөрчлийн жишээ

Хувийн нууцад хүндэтгэлтэй хандаагүй

Худал, баттай бус мэдээ тараасан

Эх сурвалжаа нягтлахгүй байна

Хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах, гүтгэх, доромжлох

Сенсаацтайгаар мэдээлэл түгээж байна

Хэт дайрч давшилж, хүндэтгэлгүй харьцаж байна

Оновчгүй асуулт асуух, мэргэжлийн бус байна



6. Сэтгүүлчид цаашид юунд анхаарвал
зохилтой вэ?

- Өөрийн аюулгүй байдлыг хамгаалах

- Мэдлэг боловсролоо нэмэгдүүлэх

- Онцгой нөхцөлд хэрхэн ажиллах 

тодорхой заавартай болох

- Ур чадвар /хууль, технологи/

- Суурь мэдлэг 

- Харилцааны соёл

Өөрт чиглэсэн:



6. Сэтгүүлчид цаашид юунд анхаарвал
зохилтой вэ?

- Мэргэжлийн ажлаа гүйцэтгэхтэй холбоотой

- Эерэг, соён гэгээрүүлсэн мэдээ түгээх

- УОК, төрийн үйл ажиллагаа, санхүүд хяналт тавих

- Эмзэг бүлэг, нийгмийн орхигдож буй хэсгүүд рүү анхаарах



6. Сэтгүүлчид цаашид юунд анхаарвал
зохилтой вэ?

- Мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүйгээ дээдлэх

Ёс зүйн зарчмаа баримтлах  

- үнэн бодит, тэнцвэртэй байдал

- хүнлэг байх

- түрүүлж мэдээлэх гэж дутуу дулимаг, 

эрсдэлтэй зүйл хийхгүй байх

Сошиал медиад эмх замбараагүй мэдээлэл түгээхгүй 

байх



6. Сэтгүүлчид цаашид юунд анхаарвал
зохилтой вэ?

- Өргөн хүрээнд

- Төртэй хамтарч ажиллах

- Хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах

- Өөр хоорондоо эв нэгдэлтэй байх



Дүгнэлт



Бүх нийтийн бэлэн байдалд 
шилжсэнээс хойш хэвлэлийн эрх чөлөө 
хумигдсан

Ер нь 
санал 
нийлж 
байна

Бага зэрэг 
санал нийлж 
байна

Санал 
нийлэхгүй 
байна

59% 32% 9%



Дүгнэлт

Эх сурвалжийн дутагдалд орсон

Эх сурвалжийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад саад 

учирсан

Албаны эх сурвалж ашиглахаас өөр аргагүй байдалд 

хүргэсэн (нэг урсгал, хаалттай байдал, уялдаагүй 

мэдээлэл)



Дүгнэлт

Технологийн хэрэглээ муу

Мэдээлэл олж авах, нягтлан шалгахад хүндрэл учирсан

Сэтгүүлч, ХМБ ялгаварлалд өртсөн

Эх сурвалжууд болгоомжилсон

Сэтгүүлч өөрөө халдвар авах эрсдэл байсан



Дүгнэлт

Хаана, торгоно, сэтгэгдэл бичүүлэхгүй гм дарамт

Мэдээлэл түгээхэд хүндрэл учирсан

Албаны мэдээлэл зөрүүтэй байгаа нь

Санхүүгийн үйл ажиллагаа доголдсон

Албаныхаас өөр мэдээ түгээхгүй гэсэн редакцын 

үзэл



Дүгнэлт

Сэтгүүлчид өөрийн цензурт автсан 

Ёс зүйн зөрчлүүд гарсан

Улаанбаатар хотын мөн ХМ салбарт 6-

20 хүртэлх жил ажиллагсад илүү 

шүүмжлэлтэй хандаж байна

Төрийн байгууллагын дарамтад өртсөн



Дүгнэлт

Сэтгүүлчид аюулгүй байдлаа хамгаалах

Мэдлэг, боловсрол, харилцаа, технологийн мэдлэгээ 

дээшлүүлэх

Төрд хяналт тавих, орхигдож буй бүлгүүд рүү ажиллах

Ёс зүйг баримтлах, ХЭЧ нэгдэж ажиллах, төртэй 

хамтран ажиллах



Цаашид юу хийх вэ? САНАЛ

Хэвлэл мэдээллийнхэн төрийн, редакцын, өөрийн 

цензурт автаж байна. Иргэдийн хувьд ч үг хэлэх, үзэл 

бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэлтэй байх, авах эрх, эрх 

чөлөө хумигдаж байна. Үүний цаад учир шалтгааныг 

олон талаас нь судлах, залруулах арга замыг 

тодорхойлж, ажиллах

Холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд дээр 

ажиллаж, үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, 

мэдээлэлтэй байх, авах эрх, эрх чөлөөг зохицуулсан 

харилцаанд дүгнэлт хийх, тохиромжтой гарц, гаргалгааг 

санал болгох, хууль зүйн боломжуудыг ашиглах



Цаашид юу хийх вэ? САНАЛ

Хэвлэл мэдээллийн зүгээс мэдээллийг олгож, түгээж буй 

албаныхантай харилцан ойлголцож ажиллах  

Сэтгүүлчид нээлттэй эх сурвалжийг ашиглан мэдээлэл 

олж авах, түгээх ур чадвараа ахиулах, шинэ технологийг 

эзэмшүүлэх сургалт, хамтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн 

байгууллагууд төлөвлөж, хэрэгжүүлэх



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

ganchimeg@mediacouncil.mn

976 - 88006811

mailto:ganchimeg@mediacouncil.mn

