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Талархал 
 
2009 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны үйл явцад мэргэжлийн 
байгууллагын хувьд хөндлөнгийн ажиглалт хийснээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хараат 
бусаар, мэргэжлийн түвшинд үйл ажиллагаагаа явуулж чадсан эсэхэд бодит үнэлгээ өгөх 
боломжийг олгосон  Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн түүний санхүүжүүлэгч 
NED байгууллагад Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн хамт олноос гүн талархал илэрхийлье. 

 
Төсөл хэрэгжүүлэгч: Хэвлэлийн Хүрээлэн 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Товчилсон үг 
 
МҮОНР-Монголын үндэсний олон нийтийн радио 
 
ХХ- Хэвлэлийн хүрээлэн 
 
МАХН - Монгол ардын хувьсгалт нам 
 
АН - Ардчилсан нам 
 



Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны мониторинг 

 

6 |Нүүр                     Хэвлэлийн Хүрээлэн, Мэдээлэл Судалгааны Алба,   
           Утас:70113475, Факс:11-350002, Вэб:www.pressinst.org.mn 
 

 

НЭГ. МОНИТОРИНГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ 
 

1.1. Судалгааны зорилго, зорилт 
 
Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сонгогчдод 
тэнцвэртэй мэдээлэл түгээж, шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж ажиллаж байгаа эсэх, 
редакцийн хараат байдал болон нэр дэвшигчдэд хандах хандлага, байр суурийг 
хөндлөнгөөс ажиглахыг зорилоо. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтыг 
дэвшүүлэв.  
Үүнд 

 Хэвлэл мэдээллийнхэн аль нэр дэвшигчийг илт давуу дэмжиж, илүү их цаг, зай 
талбай зарцуулж байна, ямар өнгө аястай мэдээлэл түлхүү нийтэлж нэвтрүүлж 
байна? 

 Сонгуулийн үеэр сонгогчдын мэдлэг, боловсролд хэр их мэдээлэл зориулав? 
 Сэтгүүлчид хэрхэн ажиллаж, гарсан нийтлэл, нэвтрүүлгүүд нь сэтгүүл зүйн шалгуур 

шаардлагыг хангаж чадав уу?  
 

1.2. Түүвэр хамрах хүрээ 
 
Судалгааны түүврийг хийхдээ уншигч, захиалагчийн тоогоороо тэргүүлдэг хамгийн 
түгээмэл 10 сонинг сонгон авсан. Үүнд: өдөр тутмын “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”, “Зууны 
мэдээ”, “Ардын эрх”, “Зууны мэдээ”, “Нийгмийн толь”, “Өглөөний сонин”, “Үндэсний 
шуудан” гэсэн долоон сонин, 7-10 хоног тутмын “Хүмүүс”, “Сэрүүлэг”, “Монголчуудын 
амьдрал” гэсэн гурван сонин юм. Мөн улс орны өнцөг булан бүрт цацагддаг МҮОНР-г 
сонгон мониторинг хийлээ. 
 
Хамрах хүрээний хувьд сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн 4 сарын 8-ны өдрөөс дуусах 5 
сарын 22-ны хүртэл сар хагасын турш хэвлэгдэн гарч уншигчдад хүрсэн дээрх сонинуудын 
бүх дураарыг шүүв.  Тодруулбал, Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Зууны мэдээ, Нийгмийн толь 
сонины тус бүр 40 дугаар, Ардын эрх, Өглөөний сонины тус бүр 33 дугаар, Сэрүүлэг, 
Хүмүүс, Монголчуудын амьдрал сонины тус бүр 7 дугаар нийт 296 дугаар сонин юм.  
 
Харин МҮОНР-ийн 5 сарын 8-аас 5 сарын 22-ыг хүрэлх 14 өдрийн 06:00-23:00 хүртэл нийт 
238 цагийн хөтөлбөрийг MP3, аудио хуурцагт хуулан авч мониторинг хийсэн болно.  
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1.3. Судалгааны аргачлал 

 
Мэдээлэл бүрдүүлэх аргачлал 
 
Мэдээлэл бүрдүүлэхдээ сонгуультай холбоотой бүх мэдээллийг нарийвчлан бүртгэн 
авахаас гадна сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл, сонгогчдын боловсролд зориулсан 
мэдээлэл нь сэтгүүл зүйн шалгуурыг хэр хангаж байгааг тооцсон юм.  
 
Үүнд: Сэтгүүл зүйн бүтээл бол 

1. Бичлэгийн төрөл 
Мэдээ, ярилцлага, сурвалжлага, асуудал хөндсөн өгүүлэл, хөрөг, нийтлэл нь түгээмэл 
хэрэглэгддэг бичлэгийн төрөл сонгон авч мөн нэр дэвшигчдийн гэрэл зураг, судалгааны 
дүн мэдээг энэ бүлэгт хамруулсан.  
 

2. Эх сурвалжийн тоо 
Тухайн мэдээллийг бэлтгэхэд ашигласан эх сурвалжуудыг тоогоор илэрхийлэн гаргасан. 
Тухайлбал, нэг, хоёр, гурав ба түүнээс дээш хэмээн ангилан бүртгэв. Мэдээллийн эх 
сурвалжийн тоо олон байх тусмаа мэдээллийг илүү баталгаажуулж, тэнцвэрт байдлыг 
илэрхийлдэг хэдий ч эх сурвалжийн түвшинг заавал харгалзан үзэх нь чухал байдаг.  
 

3. Эх сурвалжийн түвшин 
Сэтгүүл зүйн бүтээл нь мэргэжлийн бүлэг, сонирхолын бүлэг, үр дагавар хүртэгсдийн 
бүлгээс эх сурвалжаар татан оролцуулж чадсан бол тэнцвэртэй мэдээлэл хэмээн үздэг. 

- Мэргэжлийн бүлэг /хөндлөнгийн хараат бус мэргэжлийн бүлгийнхэн, эрдэмтэн 
судлаач, мэргэжилтэн г м/ 

- Сонирхолын бүлэг /нам, нэр дэвшигчид, намын гишүүн гм/ 
- Үр дагавар хүртэгсэд /иргэд, сонгогчид/ 

 
Мэдээлэл боловсруулах аргачлал 
 
А. Тîîí øèíæèëãýý 
 
¯¿íèéã õèéõäýý íàì, íýð äýâøèã÷äýä ÕÌÕ-ýýñ çîðèóëñàí ýôèðèéí öàã, çàé òàëáàéã 
õýìæèнэ.  
 
Радио 
Нэр дэвшигчдэд çîðèóëñàí öàãèéã õýìæèõäýý яриаг ìèíóò, ñåêóíäýýð òîîöно. Óëñ òºðèéí 
àëü íýã ýòãýýäèéí òóõàé ººðºº áóñ ñýòã¿¿ë÷, ýñâýë ººð íýãýí ýòãýýä, ýñâýë ºðñºëäºã÷ íü 
íýã ºã¿¿ëáýðò áàãòààí äóðäààä ºíãºðâºë øóóä íýã ñåêóíä ãýæ òîîöно. 
Óëñ òºðèéí ýòãýýäèéí òàëààðõ ìýäýýëýë ãóðâàí ñåêóíäýýñ äýýøã¿é áîë ìºí íýã ñåêóíä ãýæ 
òîîöно.  
 
Сонин 
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Ñîíèíóóäûí õóâüä óëñ òºðèéí ýòãýýä¿¿äýä çîðèóëñàí òàëáàéã ñì2 òîîöîæ, òóõàéí íàì, íýð 
äýâøèã÷èéí òóõàé øóóä áóñààð /ººð íýãýí ýòãýýä, ºðñºëäºã÷ íü/ íýã ºã¿¿ëáýðò áàãòààí 
äóðäààä ºíãºðºí òîõèîëäîëä íýã ñì2 ãýæ õýìæñýí áîëíî. 
 
Б. ×àíàðûí øèíæèëãýý 
 
×àíàðûí øèíæèëãýýãýýð ñîíãóóëüä ºðñºëäñºí óëñ òºðèéí íàì, íýð äýâøèã÷äèéí òàëààðõ 
ìýäýýëëèéí àãóóëãà íü ýåðýã, ñºðºã, òºâèéã ñàõèñàí /íåéòðàë/ àëèí áàéñíûã ¿íýëнэ. Ýíý 
íü òóõàéí õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãà ñîíãóóëüä ºðñºëäñºí íàì, íýð äýâøèã÷äýä àëü 
õýð øóäàðãà õàíäñàíû ¿íýëãýý þì. ¯íýëãýý íü òàâàí øàòëàëò õýìæýýñòýé. ¯¿íä:  

 
Нýã ãýñýí ¿íýëãýýã òóõàéí ýòãýýäèéã ìàø ýåðýã áóþó ¿íýëãýýã òóõàéí óëñ òºðèéí 
ýòãýýäèéã ìàø ýåðýã áóþó ìàãòñàí, áèøèðñýí, òàõèí ø¿òñýí áàéäëààð, ìýäýýëýë íü 
õýò ýåðýã ñýòãýë òºð¿¿ëýõ¿éö, ñýòãýëèéí õºäºëãººí àãóóëñàí òîõèîëäîëä ºãнө.  
 
Õî¸ð ãýñýí ¿íýëãýýã õýò ìàãòàí áèøèðñýí áèø ÷ ñîíãîã÷äîä òóõàéí ýòãýýäèéí òàëààð 
ýåðýã ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ¿éö ìýäýýëëèéã àãóóëñàí áîë ºãнө.  
 
Ãóðàâ ãýñýí ¿íýëãýýã òóõàéí ýòãýýäèéí òàëààð áàðèìòòàé, ñýòãýë õºäëºëã¿éãýýð 
ìýäýýëëèéã õ¿ðãýñýí òîõèîëäîëä ºãíº. 
 
Äºðºâ ãýñýí ¿íýëãýýã òóõàéí ýòãýýäèéã ìóóëàõ õàíäëàãàòàé, ¿çýã÷äýä ñºðºã 
ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ¿éö áîë ºãнө. 
 
Тàâ ãýñýí ¿íýëãýýã óëñ òºðèéí ýòãýýäèéã èëò ìóóëñàí, ñºðºã ñýòãýëèéí õºäºëãººí  
ãàðãàæ áóðóóòãàí, èëò íýã òàëûã áàðüñàí áîë ºãнө. 

 
Äýýðõ òàâàí øàòëàëûã àøèãëàæ, íýãòãýí ä¿ãíýõäýý ýåðýã, ñºðºã, òºâèéã ñàõèñàí /íåéòðàë/ 
ãýñýí ¿íäñýí ãóðâàí ò¿âøèíò áàéäëààð ä¿ãíýнэ. Ó÷èð íü òóõàéí ýòãýýäèéí òàëààðõ 
ìýäýýëëèéã ¿íýëýõäýý àæèãëàã÷èä õýò òóéëøðàí, ýðãýëçýõ àñóóäàë ãàðãàõã¿éí ¿¿äíýýñ 
òàâàí øàòëàëä õóâààí ¿çýæ áàéíà. 
 
Сонгуультай холбоотой мэдээллийн нэр томъёоны тайлбар 
 
Ñîíãóóëèéí ¿åýð ÕÌÕ-ýýð òºëáºðòýé ñóðòàë÷èëãààíààñ ãàäíà ÑÅÕ-íû ìýäýýëýë, 
ìýäýãäýë, ñîíãóóëèéí ¿éë ÿâäàëòàé õîëáîîòîé ñýòã¿¿ë ç¿éí ìýäýý, ñîíãîã÷äûí 
áîëîâñðîëä çîðèóëñàí íýâòð¿¿ëýã, íèéòëýë çýðýã ÿíç á¿ðèéí ìàòåðèàëûã íèéòýëæ, 
íýâòð¿¿ëäýã. Èéì ó÷ðààñ õýâëýë ìýäýýëëèéí ìàòåðèàëûã ñîíãóóëèéí ìýäýýëýë áà 
òºëáºðòýé ñóðòàë÷èëãàà ãýñýí àíãèëëààð àâ÷ ¿çэхээс гадна далд сурталчилгааг бүргтэж 
авсан юм. Мөн нэр дэвшигчдийн гэрэл зураг, аль нэг нам эвслээс гаргасан мэдэгдэл, 
няцаалтыг хамруулсан.  
 

1. Ñîíãóóëèéí ìýäýýëýë ãýæ ñîíãóóëèéí êàìïàíèò àæëûí íèéò õóãàöààíä õýâëýë 
ìýäýýëëèéí íèéòýëæ, íýâòð¿¿ëñýí ñîíãóóëüòàé õîëáîîòîé àëèâàà ìýäýýëëèéã 
õýëíý. ¯¿íä ñîíãóóëèéí ¿éë ÿâäëûí òóõàé ìýäýý, ñóðâàëæëàãà, ñîíãîã÷äûí 
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áîëîâñðîëä çîðèóëñàí ìàòåðèàë, ÑÅÕ-íû ìýäýãäýë, ìýäýýëýë, ñîíãóóëèéí 
ñóðòàë÷èëãààã õàìðóóëæ îéëãîíî. 

 
2. Ñîíãóóëèéí ñóðòàë÷èëãàà ãýæ óëñ òºðèéí íàì, ýâñýë, íýð äýâøèã÷èéí ç¿ãýýñ 

ñîíãîã÷äûí ñýòãýë ñàíààíä íºëººëæ, àëü áîëîõ îëîí ñàíàë àâàõûí òóëä õýâëýë 
ìýäýýëëýýð íèéòýëæ, íýâòð¿¿ëñýí àëèâàà ìàòåðèàëûã õýëíý. ¯¿íä ñîíãóóëèéí 
ìºðèéí õºòºëáºð, ¿éë àæèëëàãàà, íýð äýâøèã÷èéí íàìòàð, ýðõýëæ áóé àæèë 
çýðãèéã òàíèëöóóëàõ, òàéëáàðëàõ çîðèëãîîð ñýòã¿¿ë ç¿é, ïè-àðûí àðãûã õîñëóóëàí 
áýëòãýñýí õýâëýë ìýäýýëëèéí òºëáºðò ìàòåðèàë, çàð ñóðòàë÷èëãààã õàìðóóëæ 
îéëãîíî. 

 
3. Äàëä ñóðòàë÷èëãàà ãýæ çîõèõ ¸ñîîð îíöîëæ òîäîòãîîã¿é, ºäºð òóòìûí ñýòã¿¿ë 

ç¿éí á¿òýýãäýõ¿¿í øèã ìºðòºº íýð äýâøèã÷, óëñ òºðèéí íàìûã илт äýìæñýí, ýñâýë 
ýñðýã íàì, òýäãýýðèéí íýð äýâøèã÷èéí íýð õ¿íäèéã ñýâòýýõ ãýñýí îðîëäëîãî á¿õèé 
õýâëýë ìýäýýëëèéí ìàòåðèàëûã õýëíý. Èéì ìàòåðèàë íü ÿìàð íýã áàéäëààð 
òºëáºðòýé õèéãäñýí, ýñâýë íýð äýâøèã÷ íàìûí òóõàéí õýâëýë ìýäýýëëèéí 
õýðýãñýëä òîãòîîñîí õÿíàëòûí íºëººãººð íèéòýëñýí, íýâòð¿¿ëñýí ìàòåðèàë áàéíà. 
Äàëä ñóðòàë÷èëãàà íü èõýíõ òîõèîëäîëä íýð äýâøèã÷, íàìûí òºëáºðòýé 
ñóðòàë÷èëãàà áàéäàã. Ãýõäýý äàëä ñóðòàë÷èëãàà óëñ òºðèéí íàì, íýð äýâøèã÷èéí 
îðîëöîîã¿é, òýð á¿¿ õýë ººðñäºº ò¿¿íèéã õ¿ñýýã¿é áàéõàä ÷ ãàðàõ òîõèîëäîë 
áàéäàã. 

 
Сонгуулийн сурталчилгааг баримжаалах нэр томъёоны тайлбар 
 
Дîð äóðäñàí 12 ¿ç¿¿ëýëòèéí àëü íýãýíä áàãòñàí õýâëýë ìýäýýëëèéí ìàòåðèàëûã 
òºëáºðòýé ñóðòàë÷èëãàà ãýæ ¿çнэ. ¯¿íä: 

• Òºëáºðòýé, çàõèàëãàòàé ãýæ òýìäýãëýãäñýí 

• Сонгууль -2009 гэсэн тусгай буланд байршсан 

• Íàì, ìºðèéí õºòºëáºðèéí ñóðòàë÷èëãàà 

• Ñ¿ëæýýò íýâòð¿¿ëýãò íàìûí òºëººëºë, íýð äýâøèã÷ îðîëöñîí 

• Ñ¿ëæýýò íýâòð¿¿ëýã áèø áîëîâ÷ íàìûí òºëººëºë, íýð äýâøèã÷ îðîëöñîí 

• Íýð äýâøèã÷èéí õºðºã 

• Ìýäýýíèé õºòºëáºðò ñîíãóóëèéí øòàáààñ, ìºí íýð äýâøèã÷èéí òóõàé õèéñýí ìýäýý, 
ñóðâàëæëàãà 

• Íàìûí ëîãî, òàíèõ òýìäýã á¿õèé ìýäýý, ìýäýýëëèéí òóñãàé õºòºëáºð 

• Íàìûí ëîãî, òýìäýãëýë á¿õèé øóóðõàé ìýäýýëýë 

• Íàì, íýð äýâøèã÷èéí ðåêëàì, øòîðê, ðîëèê 

• Õàìòðàí áýëòãýñýí íýâòð¿¿ëýãò íàìûí òºëººëºë, íýð äýâøèã÷ îðîëöñîí 

• Íàìûí òºëººëºë, íýð äýâøèã÷ àðèëæààíû, íèéãìèéí ñóðòàë÷èëãààíä îðîëöñîí 
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Далд сурталчилгааны хэлбэрүүд 
 
“À” õýëáýð: 

ÓÈÕ, Çàñãèéí ãàçàð, ò¿¿íèé õàðúÿà àãåíòëàã, òºð çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, ñàéä, 
äàðãà, àëáàí òóøààëòíóóäûí оролцоотой íýâòð¿¿ëýã/íèéòëýë¿¿ä. Ñîíãóóëèéí 
êàìïàíèéí ¿åýð Çàñãèéí ãàçàð, ÿàì, àãåíòëàã, ÇÄÒÃ-ûí äýðãýäýõ õýâëýë ìýäýýëëèéí 
àëáà, òåëåâèçèéí ñòóäèóä ñîíãóóëüä íýð äýâøигчийг äàãàëäàí ÿâæ, òýäýíòýé 
õîëáîîòîé ìýäýý ñóðâàëæëàãà áýëòãýí õýâëýë ìýäýýëëýýð öàöñàí, àëèâàà 
çàõèàëãàòàé, îéä çîðèóëñàí ìýíä÷èëãýý, òàëàðõëûí øèíæòýé íýâòð¿¿ëýã/íèéòëýëèéã 
ýíý õýëáýðò õàìðóóëñàí áîëíî. 

 
“Б” õýëáýð: 

Ñîíãóóëüä îðîëöîæ áóé óëñ òºðèéí íàì, íýð äýâøèã÷èéã ÿíç á¿ðèéí ¿éë ÿâäàë, 
àñóóäàëä ¿íäýñëýëòýé áà ¿íäýñëýëã¿éãýýð, çîðèóäààð õàìààòóóëñàí íýâòð¿¿ëýã/ 
íèéòëýë¿¿ä.  

¯¿íä: 

• Óëñ òºðèéí íàì, íýð äýâøèã÷èä õàìààòàé, òýäíèé îðîëöñîí ¿éë ÿâäàë, 
àñóóäëûã çîðèóäààð ñóðâàëæèëæ ìýäýýëýõ 

• ßìàð íýãýí ¿éë ÿâäàë, àñóóäëûã óëñ òºðèéí íàìûí àëáàí òóøààëòàí, íýð 
äýâøèã÷ýýð òàéëáàðëóóëàõ, òýäíèé ñàíàë áîäëûã òóñãàéëàí àâ÷ îðóóëàõ 

• Áîäèò øààðäëàãàã¿é áàéõàä óëñ òºðèéí íàì, ýâñýë, íýð äýâøèã÷èéí òàíèõ 
òýìäýã, çóðàã, ä¿ðñ, íýð, òýäíèé äóó õºãæèì çýðãèéã àíõààðàë òàòàõóéöààð 
íèéòëýõ, ¿ç¿¿ëýõ, 
ñîíñãîõ ãýõ ìýò 

 
“Â” õýëáýð: 

Òóõàéí õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãà, ñýòã¿¿ë÷äèéí ç¿ãýýñ óëñ òºðèéí íàì, ýâñýë, 
íýð äýâøèã÷äèéí òàëààð äàãíàí ñóðòàë÷èëñàí íýâòð¿¿ëýã/íèéòëýë¿¿ä.  

• ¯¿íä: Õýâëýë ìýäýýëýë, ñýòã¿¿ë÷ ººðºº óëñ òºðèéí íàì, íýð äýâøèã÷èéí òºëºº 
ñàíàëàà ºãºõ, ºãºõã¿é áàéõûã èë áà äàëä àðãà õýëáýðýýð óðèàëàõ 

• Óëñ òºðèéí íàì, ýâñýë, íýð äýâøèã÷èäòýé ÿðèëöëàãà õèéõäýý òýäíèé ÿðèàã 
òàñëàõ, òàñëàõã¿é áàéõ, ýñâýë àñóóëò òàâèõ, òàâèõã¿é áàéõ àðãààð íýã òàëûí 
áàéð ñóóðèéã èëýðõèéëýõ 

• Óëñ òºðèéí íàì, ýâñýë, íýð äýâøèã÷äèéí òàëààð ÿíç á¿ðèéí ñàíàë áîäëûã ò¿¿æ 
îðóóëàõ, ýñâýë îðóóëàõã¿é áàéõ àðãààð äàí íýã òàëûí áàéð ñóóðèéã èëýðõèéëýõ 
Óëñ òºðèéí òºëáºðòýé ñóðòàë÷èëãàà ãýäãèéã òîäîðõîé îéëãóóëàõã¿é íóóæ õààõ, 
äàëäëàõ çàìààð ñýòã¿¿ë ç¿éí íýâòð¿¿ëýã/íèéòëýë ãýæ îéëãóóëñàí ãýõ ìýò. 

 
“Г” õýëáýð:  

Иргэд, сонгогчид буюу олон нийт аль нэг нэр дэвшигчийг дэмжиж ил давуу 
байдлаар, нэг талыг барьсан мэдээлэл түгээх, сэтгүүл зүйн бүтээлүүд зөвхөн үр дагавар 
хүртэгсэдийг эх сурвалжаа болгон сөрөг эсвэл эерэг өнгө аястай мэдээллийг түлхүү 
мэдээллэл, нийтлэх, олон нийт дэмжигчид сайн дуруураа хөдөлгөөн, цуглаан зохион 
байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа.  
ХОЁР. ТОГТМОЛ ХЭВЛЭЛИЙН МОНИТОРИНГ 



Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны мониторинг 

 

11 |Нүүр                     Хэвлэлийн Хүрээлэн, Мэдээлэл Судалгааны Алба,   
           Утас:70113475, Факс:11-350002, Вэб:www.pressinst.org.mn 
 

2.1. Тогтмол хэвлэлүүд сонгуулийн сурталчилгааны үеэр хэрхэн ажиллав 
 
Сурталчилгааны явцад өдөр тутмын болон чөлөөт хэвлэлээс бүртгэн авсан сонгуультай 
холбоотой нийт мэдээлэл 499.460 см2 байв. Энэ нь сонинуудын нийт талбайн 9.7 хувь нь 
бөгөөд A2 хэмжээтэй 312 орчим нүүр мэдээлэл юм.   
 

График1. Хэвлэлээр сонгуулийн мэдээлэл, сурталчилгааны материал хэр их 
нийтлэглэв 

 
 
“Үндэсний шуудан” сонин 2009 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны үеэр 
92.702 см2 талбай буюу А2 хэмжээтэй 58 орчим нүүрийг сонгуулийн сурталчилгаанд 
зориулжээ. Энэ нь сонгуулийн сурталчилгааны үед хамгийн их талбайг зориулсан сонин 
байв.   
 

График2. Сонгуулийн сурталчилгааны материалыг  аль сонин хамгийн 
түлхүү нийтлэсэн бэ?  
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2.2. Сонгуулийн сурталчилгаа 
 
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдэд зориулсан талбайн хэмжээ ойролцоо буюу 
АН-аас нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржтой холбоотой мэдээлэл 51 хувь, Н.Энхбаяртай 
холбоотой мэдээлэл 49 хувь байна.  
 

График 3. Нэр дэвшигчдэд зориулсан талбайн хэмжээ 

 
 
 
Сонгуулийн үеэр нь төлбөртэй, төлбөргүй сурталчилгаанд 377.009 см2 талбай буюу А2 
хэмжээтэй  236 орчим нүүрийг зарцуулжээ.  Энэ нь сонины нийт талбайн 6.6 хувь нь юм.  
 

График 4. Сонгуулийн сурталчилгаа 
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Сонин хэвлэлээр сонгуулийн сурталчилгааны үед далд сурталчилгаа илт давамгайлж 
байлаа. Өөрөөр хэлбэл, өдөр тутмын болон чөлөөт хэвлэл дэх сонгуулийн үеэр цацагдсан 
сурталчилгааны 55 хувь нь буюу 178.608 см2 нь далд, 45 хувь нь буюу 158.401 см2 нь 
төлбөртэй сурталчилгаа байв.  

График 5. Сурталчилгааны хэлбэр 

 
 
Сонгуулийн сурталчилгааны явцыг гурван үед ангилсан. Нэгдүгээрт сурталчилгааны эхний 
үе (4 сарын 4-өөс 5 сарынн 10), хоёрдугаарт сурталчилгааны дунд үе (5 сарын 11-ээс 5 
сарын 17), гуравдугаарт сурталчилгааны сүүлийн үе (5 сарын 18-аас сарын 23) юм.  

График 6. Сурталчилгааны хэлбэр /  цаг хугацааны хувьд 

 
Сурталчилгааны эхний үед нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа ихэвчлэн  ил  хэлбэрээр, дунд 
үед далд хэлбэрээр, сүүлийн үед ил хэлбэрээр цацагджээ. Өдөр тутмын сонинд далд 
сурталчилгаа давамгайлж чөлөөт сонинд төлбөртэй сурталчилгаа давамгайлж байв.  
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Өдөр тутмын сонинд далд сурталчилгаа нь нэр дэвшигчдийг илт дэмжсэн эсвэл сөрөг 
агуулгатай нүүр дамнасан нийтлэлүүд түгээмэл байв. Мөн ямар нэг улс төрч, албан 
тушаал бүхий  эрх мэдэл бүхий этгээдтэй ярилцсан томоохон нийтлэлүүд өдөр тутмын тэр 
дундаа олон хуудастай хэвлэгддэг “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”, “Зууны мэдээ” сонинуудад 
түгээмэл гарчээ.   
 

График 7. Хэний далд сурталчилгаа илүү байв 

 
Сонгуулийн сурталчилгааны тал орчим хувь нь далд сурталчигаа байсан. Тэгвэл түүний 
51.2 хувь нь Ц.Элбэгдоржийн тухай, 4,.8 хувь нь Н.Энхбаярын тухай байв.  
 

График 8. Нэр дэвшигчдийн далд сурталчигаа ямар өнгө аястай байв 

 
Нэр дэвшигч Н.Энхбаярын тухай далд сурталилгааны нидээгүй хэсэг нь эерэг байсан бол 
нэр дэьшигч Ц.Элбэгдоржийн тухай далд сурталчилгааны талаас их хувь нь сөрөг байна.  
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Хүснэгт 1. Аль сонинд хамгийн их далд сурталчилгаа нийтлэгдэв 

  Ñîíèíû íýð Òàëáàé (см2) хувь 
1 ªãëººíèé ñîíèí 27286 17.5 

2 Çóóíû ìýäýý 26835 17.2 

3 ªäðèéí ñîíèí 23421 15.0 

4 Àðäûí ýðõ 20644 13.2 

5 ¯íäýñíèé øóóäàí 19837 12.7 

6 ªíººäºð 17193 11.0 

7 Õ¿ì¿¿ñ 8940 5.7 

8 Ñýð¿¿ëýã 6949 4.5 

9 Ìîíãîë÷óóäûí àìüäðàë 4502 2.9 

10 Íèéãìèéí òîëü 289 0.2 

   Нийт 155896 100.0 
 
 
График9. Далд сурталчилгааны аль хэлбэр хамгийн түгээмэл байв  

 
*далд сурталчилгааны хэлбэрийг аргачлал хэсгээс харна уу! 
 
График10. Хэний далд суртачилгаа их байж, ямар хандлагаар мэдээллэв 
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2.3. Сурталчилгааны өнгө аяс 
 
Сонгуулийн үеэр цацагдсан нэр дэвшигчдийн сурталчилгаанд сөрөг өнгө аястай мэдээлэл 
давамгайлж байв. Тухайлбал, нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн тухай мэдээллийн 54.9 хувь 
нь өрсөлдөгчөөс ирүүлсэн сөрөг өнгө аястай мэдээлэл, харин нэр дэвшигч Н.Энхбаярын 
эсрэг нийтэлсэн сөрөг агуулгатай мэдээлэл сурталчилгааны нийт талбайн 40 орчим хувь 
байна. 
 

График 11. Нэр дэвшигчдийн тухай түлхүү ямар өнгө аястай мэдээллийг 
нийтэлж байв 

 
          *Талбайгаар 
 
Дээрхээс харахад МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаярт зориулсан талбай харьцангуй бага 
байсан боловч түүнд зориулсан эерэг мэдээлэл давамгайлсан байна. Харин АН-аас нэр 
дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн тухай тогтмол хэвлэлд илүү их нийтлэгдсэн боловч талаас илүү 
хувь нь сөрөг мэдээлэл байна.  
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График 12. Н.Энхбаярын тухай (МАХН-аас нэр дэвшигч) түлхүү ямар өнгө 
аястай мэдээллийг нийтэлж байв 

 
 
 
График 13. Ц.Элбэгдоржийн тухай (МАХН-аас нэр дэвшигч) түлхүү ямар өнгө 
аястай мэдээллийг нийтэлж байв 
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2.4. Сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл 

 
Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл буюу СЕХ-ноос 
гаргасан мэдээ, мэдээлэл, уриалга, сонины редакцаас эрхлэн бэлтгэсэн сонгогчдод  
хандсан мэдээ, мөн сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 47.965 см2 буюу А2 
хэмжээтэй 30 орчим нүүр мэдээлэл нийтлэгджээ.  
 

График 14. Сонгуулийн тухай мэдээлэл 

 
 
 
График 15. Сонгуулийн тухай мэдээлэл бичлэгийн ямар төрлөөр голдуу 
бичигдэв 

 

Сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл нь голуу “мэдээ”, “ярилцлага”,”сурвалжлага”-аар 
бичигджээ. 
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График 16. Сэтгүүл зүйн бүтээл бол эх сурвалжийн тоо 

 
*давтамжаар 

Сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл нь ихэвчлэн нэг эх сурвалжтай мэдээлэл байхад 30 
орчим хувь нь ямар ч эх сурвалжгүй, сэтгүүлчид эх сурвалжийг дурдаагүй мэдээлэл байв.  

 

График 17. Эх сурважийн түвшин 

 

*Давтжмжаар 

Эх сурвалж ашигласан мэдээллүүд нь тэнцвэрт байдлыг төдийлөн хангаагүй байв. 
Өөрөөр хэлбэл, нийт мэдээллийн 60 орчим хувь нь сонирхолын буюу нам, нэр дэвшигч, 
намын гишүүнээс авсан мэдээлэл байв.  
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2.5. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 
 
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос гаргасан, нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр зэрэг 
сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл сурталчилгааны үеэр нийтлэгдсэн нийт 
материалын ердөө 6 хувь нь байлаа.  
 
 

График 18. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 

 
 
 

График19. Сонгогчдод зориулсан мэдээлэл/цаг хугацааны хувьд 

 
 
Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээллийн талаас илүү хувь нь сурталчилгааны 
эхний үед цацагджээ. Харин сурталчилгааны сүүлийн үед хамгийн бага цацагдсан байна. 
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2.6. Нэр дэвшигчдийн гэрэл зураг, мэдэгдэл, няцаалт 
 
 
Сурталчилгааны нийт материалын 5 хувь нь нэр дэвшигчдийн гэрэл зураг байв. Гэрэл 
зургийн 60 орчим хувийг Ц.Элбэгдоржид зориулжээ. 
 

График 20. Аль нэр дэвшигчийн зураг илүү их нийтлэгдэв 

 
 
 
Нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн зураг түлхүү нийтлэгдсэн боловч түүний зурагнууд голдуу 
сөрөг өнгө аясыг агуулжээ. Харин нэр дэвшигч Н.Энхбаярын гэрэл зураг харьцангуй бага 
нийтлэгдсэн атал дийлэнх нь эерэг өнгө аясыг агуулсан байна.  
 
График 21. Гэрэл зургийн хандлага 
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График 22. Сонгуулийн штабаас ирүүлсэн мэдэгдэл, няцаалт 
 

 
 
 

Хүснэгт 2. Тогтмол хэвлэлүүд гарсан мэдэгдэл 
 

Ñîíèíû íýð Давтамж Òàëáàé 

Àðäûí ýðõ 2 928 см2 

Çóóíû ìýäýý 3 641 см2 

ªãëººíèé ñîíèí 3 517 см2 

ªäðèéí ñîíèí 8 805 см2 

ªíººäºð 10 871 см2 

Õ¿ì¿¿ñ 2 114 см2 

Ìîíãîë÷óóäûí àìüäðàë 2 470 см2 

Нийт  30 4346 см2 
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2.7. Өдөр тутмын сонинууд сонгуулийн сурталчилгааны үеэр 

 
График 23. Ардын эрх 
 

Сурталчилгааны явцад сонины нийт 
материалын 14.8 хувь нь буюу 62678 
см2 сонгуультай холбоотой мэдээлэл 
нийтлэгджээ. 
 
 Сонгуулийн сурталчилгааны 48.8 
хувь нь МАХН-аас нэр дэвшигч 
Н.Энхбаяр, 51.2 хувь нь АН-аас нэр 
дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 

 
 
График 24. Зууны мэдээ 
 

Сурталчилгааны явцад сонины нийт 
материалын 6.5 хувь нь буюу 55108 
см2 сонгуультай холбоотой мэдээлэл 
нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 62.9 хувь 
нь МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 
37.1 хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
 

 
График 25. Нийгмийн толь 
 

Сурталчилгааны явцад сонины 
нийт материалын 7.2 хувь нь буюу 
50108 см2 сонгуультай холбоотой 
мэдээлэл нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 47.6 хувь 
нь МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 
52.4 хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
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График 26.Өглөөний сонин 
 
Сурталчилгааны явцад сонины 
нийт материалын 13.3 хувь нь 
буюу 67588 см2 сонгуультай 
холбоотой мэдээлэл нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 47.6 
хувь нь МАХН-аас нэр дэвшигч 
Н.Энхбаяр, 52.4 хувь нь АН-аас 
нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн 
тухай байв. 

 
График 27. Өдрийн сонин 
 

Сурталчилгааны явцад сонины 
нийт материалын 8.5 хувь нь буюу 
58420 см2 сонгуультай холбоотой 
мэдээлэл нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 47.7 хувь 
нь МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 
52.3 хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
 

 
 
График 28. Өнөөдөр 
 

Сурталчилгааны явцад сонины нийт 
материалын 7.2 хувь нь буюу 68957 см2 
сонгуультай холбоотой мэдээлэл 
нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 49.6 хувь 
нь МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 
50.4 хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
 
 

 
 
График 29.Үндэсний шуудан 

Сурталчилгааны явцад сонины 
нийт материалын 11.8 хувь нь буюу 92720 
см2 сонгуультай холбоотой мэдээлэл 
нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 58.1 хувь нь 
МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 47.9 
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хувь нь АН-аас нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
 
 

2.8. Чөлөөт сонинууд сонгуулийн үер 
 
График 30. Хүмүүс 

 
Сурталчилгааны явцад сонины 

нийт материалын 11.8 хувь нь буюу 92720 
см2 сонгуультай холбоотой мэдээлэл 
нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 34.2 хувь нь 
МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 65.8 
хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
 
 

 
 
 
График 31.Сэрүүлэг 

 
Сурталчилгааны явцад сонины 

нийт материалын 18.7 хувь нь буюу 
15162 см2 сонгуультай холбоотой 
мэдээлэл нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 41.2 хувь 
нь МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 
58.8 хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
 
 

 
 
 
График 32. Монголчуудын амьдрал 

 
Сурталчилгааны явцад сонины 

нийт материалын 13.4 хувь нь буюу 
10841 см2 сонгуультай холбоотой 
мэдээлэл нийтлэгджээ.  
 
Сонгуулийн сурталчилгааны 35.1 хувь 
нь МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаяр, 
64.9 хувь нь АН-аас нэр дэвшигч 
Ц.Элбэгдоржийн тухай байв. 
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ГУРАВ. МҮОНР-ИЙН МОНИТОРИНГ 
 

3.1. МҮОНР-оор сонгуультай холбоотой мэдээлэл хэр их цацагдав 
 
2009 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа албан ёсоор 4 сарын 
8-аас эхэлсэн боловч Хэвлэлийн Хүрээлэн 5 сарын 8-аас 22-ыг хүртэлх 14 хоногийн 
МҮОНР-ийн хөтөлбөрт мониторинг хийсэн юм (цаашид сурталчилгааны явцад гэнэ). СЕХ-
ноос гаргасан цагийн хуваарийн дагуу нэр дэвшигчдийн төлбөртэй нэвтрүүлэг цацах эрх 
энэ өдөр эхлэв.   
 

График 33. Радиогоор сонгуультай холбоотой мэдээлэл, сурталчилгаа 
хэрхэн цацагдав 

 
*цагаар 

 
Сурталчилгааны явцад цацагдсан ил ба далд сурталчилгаа, сонгуультай холбоотой 
мэдээ, мэдээлэл, СЕХ-оос гаргасан сурталчилгааны зэрэг нь 6 цаг 48 минут үргэлжилж 
МҮОНР-ийн хөтөлбөрийн ердөө 3 хувийг эзэлж байна.  
 

График 34. Мэдээгээр сонгуулийн тухай мэдээллийг хэр их цацав 

 
*цагаар 
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Өглөөний 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, өдрийн 12:00, 13:00, 14:00, оройн 18:00, 19:00, 
20:00, 22:00 цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр сурталчилгааны явцад 2 цаг 11 минут 
сонгуультай холбоотой мэдээ явжээ. Үүнд: сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл, 
сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл, нэр дэвшигчдийн сурталчилгааны явцыг 
танилцуулсан мэдээллийг хамруулж ойлгоно.  
Нэр дэвшигчдийн сурталчилгааны явцыг танилцуулсан мэдээлэл голдуу оройн 18:00 
цагийн мэдээгээр явж байхад сонгогчдод зориулсан сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл 
өдрийн 12:00 цагийн мэдээгээр голдуу цацагдахаас гадна зарим өдөр 13:00, 14:00 мөн 
өглөөний мэдээгээр дахин давтан хүргэж байв.  
 
 

3.2. Сонгуулийн сурталчилгаа 
 
МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаярт харьцангуй олон цаг зарцуулжээ. Энэ нь 122 минут 26 
секунд ба  АН-аас нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржид 102 минут 28 секунд зарцуулжээ. 
Мониторинг хийх явцад нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа СЕХ-оос баталсан цагийн 
хуваарийн дагуу явахаас гадна мэдээллийн хөтөлбөр дэх нэр дэвшигчдийн 
сурталчилгааны явцын мэдээг энэ бүлэгт хамруулж ойлгоно. Мөн нэр дэвшигчдийн халз 
ярилцлага 90 минут, 2 намын сурталчилгааны хаалтын үйл ажиллагааг 15:15 минут 
мэдээлсэн юм.  
 

График 35. Хэнд илүү их цаг зарцуулав 

 
    *Минутаар 
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График 35. Сурталчилгааны хэлбэр 

 
   *Минутаар 
 
Нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа голдуу ил хэлбэрээр цацагдаж байв. Далд сурталчилгаа 
ердөө 10 минут 14 секунд үргэлжлсэн байна. Үүний дийлэнх нь буюу 75 хувь нь МАХН-аас 
нэр дэвшигч Н.Энхбаярын сурталчилгаа байсан бөгөөд Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж буй ажил, үйл явдлыг албан тушаалтан, УИХ-ын гишүүн мэдээллэх, 
олон нийт дэмжих зэргийг үүнд хамруулсан юм.   
 

Хүснэгт 3. Сурталчилгааны хэлбэр / нэр дэвшигчдээр 

 
Сонгуулийн сурталчилгаа Далд сурталчилгаа 

Үргэлжилсэн 
хугацаа (') 

Хувь 
Үргэлжилсэн 
хугацаа (') 

Хувь 

Í.Ýíõáàÿð (ÌÀÕÍ-ààñ íýð äýâøèã÷) 114:44 56.1 7:42 75.2 

Ö.Ýëáýãäîðæ (ÀÍ-ààñ íýð äýâøèã÷) 89:56 43.9 2:32 24.8 

Нийт 204:40 100.0 10:14 100.0 

*минутаар 
 
Сонгуулийн ил ба далд сурталчидгаа аль ч хэлбэрээр МАХН-аас нэр дэвшигч 
Н.Энхбаярын тухай мэдээлэл харьцангй их цацагджээ.  
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3.3. Сурталчилгааны өнгө аяс 
 

Хүснэгт 4. Сурталчилгааны өнгө аяс / нэр дэвшигчдээр 

 

Н.Энхбаяр (МАХН-аас нэр дэвшигч) Ц.Элбэгдорж (АН-аас нэр дэвшигч)
Үргэлжилсэн хугацаа 

(') Хувь 
Үргэлжилсэн хугацаа 

(')  Хувь 

Ýåðýã 105:09 85.9 83:52 81.3 
Òºâèéã ñàõèñàí 3:00 2.5 4:43 4.6 
Ñºðºã 14:17 11.7 14:33 14.1 
Total 122:26:00 100.0 103:08:00 100.0 

*минутаар 
 
Нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа өнгө аясыг ажихад МАХН-аас нэр дэвшигч Н.Энхбаярын 
сурталчилгааны эерэг өнгө аястай мэдээлэл АН-аас нэр дэвшигч Ц.Элбэгдоржийн эерэг 
өнгө аястай мэдээллээс 21 минутаар илүү цацагджээ. Мониторинг хийх явцад мэдээллийн 
хөтөлбөрөөр ихэвчлэн нэр дэвшигчдийн сурталчилгааны үйл явцыг тодруулбал, аль 
аймаг, суманд сурталчилгаа хийж байгаа, аль дүүрэгт ямар бүлгийн хүмүүстэй уулзаж 
байгаа тухай түлхүү мэдээлж байв. Харин нэр  дэвшигчдийн сурталчилгааны төлбөртэй 
цагуудаар сөрөг PR-ын шинжтэй мэдээлэл нилээдгүй ажиглагдлаа.  
 
 

График 37. Сурталчилгааны өнгө аяс / нэр дэвшигчдээр 

 
*минутаар 
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3.4. Сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл 
 
Сонгуулийн сурталчилгааны явцад МҮОНР-оор сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл 193 
минут 59 секунд цацагджээ. Үүнд: СЕХ-ны даргын ярилцлага, СЕХ-оос сонгогчид саналаа 
хэрхэн өгөх тухай, саналын хуудсыг хэрхэн бөглөх тухай, сонгуульд идэвхтэй оролцохыг  
уриалсан, сонгогчдын боловсролд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгаа нилээдгүй байв.  
 

График 38. Сонгуулийн тухай мэдээлэл 

 
*минутаар 
Нийт сонгуулийн тухай мэдээлэл, сурталчилгааны ердөө 1.4 хувь нь сонгуулийн тухай 
ерөнхий мэдээлэл байв.  
 

График 39. Хөтөлбөрийн бүтцийн хувьд 

 
*минутаар 
 
Сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээлэл радиогоор ямар хэлбэрээр түлхүү цацагдсан тухай 
бүртгэхэд 68 хувь нь мэдээллийн хөтөлбөрөөр, 24 хувь нь нэвтрүүлгээр дамжуулан 
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цацагджээ. Тухайлбал 11:00 цагийн мэдээгээр “8:11 улс төрийн мэдээллийн цаг”-аар 
сонгогчдод сонгуулийн тухай ойлголт өгөх, өмнөх Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай 
архивын мэдээлэл зэрэг байв.  
 

График 40. Бичлэгийн төрлөөр /мэдээллийн хөтөлбөрөөр/ 

 

    *давтамжаар 
 
Мэдээллийн хөтөлбөрөөр цацагдсан сонгуулийн тухай ерөнхий мэдээллийг сэтгүүл зүйн 
бичлэгийн төрлөөр  ангилбал дийлэнх олонхи нь “мэдээ”, үлдсэн хэсэг нь “ярицлага” 
байна. Ярилцлагууд нь ихэвчлэн СЕХ-ны дарга Лувсанжав болон бусад холбогдох албан 
тушаалтантай хийсэн мэдээлэл байв.  
 

График 41. Эх сурвалжийн тоо 

 
    *давтамжаар 
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График 42. Эх сурвалжийн түвшин 

 
    *давтамжаар 

 
3.5. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 

 

График 43. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 

 
*минутаар 
 
График 44. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл хөтөлбөрийн 
бүтцийн хувьд 
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График, хүснэгтийн жагсаалт 

Сонины мониторинг 
 
График1. Хэвлэлээр сонгуулийн мэдээлэл, сурталчилгааны материал хэр их нийтлэглэв 
График2. Сонгуулийн сурталчилгааны материалыг  аль сонин хамгийн түлхүү нийтлэсэн бэ?  
График 3. Нэр дэвшигчдэд зориулсан талбайн хэмжээ 
График 4. Сонгуулийн сурталчилгаа 
График 5. Сурталчилгааны хэлбэр 
График 6. Сурталчилгааны хэлбэр /  цаг хугацааны хувьд 
График 7. Хэний далд сурталчилгаа илүү байв 
График 8. Нэр дэвшигчдийн далд сурталчигаа ямар өнгө аястай байв 
График9. Далд сурталчилгааны аль хэлбэр хамгийн түгээмэл байв  
График10. Хэний далд суртачилгаа их байж, ямар хандлагаар мэдээллэв 
График 11. Нэр дэвшигчдийн тухай түлхүү ямар өнгө аястай мэдээллийг нийтэлж байв 
График 12. Н.Энхбаярын тухай (МАХН-аас нэр дэвшигч) түлхүү ямар өнгө аястай мэдээллийг 
нийтэлж байв 
График 13. Ц.Элбэгдоржийн тухай (МАХН-аас нэр дэвшигч) түлхүү ямар өнгө аястай мэдээллийг 
нийтэлж байв 
График 14. Сонгуулийн тухай мэдээлэл 
График 15. Сонгуулийн тухай мэдээлэл бичлэгийн ямар төрлөөр голдуу бичигдэв 
График 16. Сэтгүүл зүйн бүтээл бол эх сурвалжийн тоо 
График 17. Эх сурважийн түвшин 
График 18. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 
График19. Сонгогчдод зориулсан мэдээлэл/цаг хугацааны хувьд 
График 20. Аль нэр дэвшигчийн зураг илүү их нийтлэгдэв 
График 21. Гэрэл зургийн хандлага 
График 22. Сонгуулийн штабаас ирүүлсэн мэдэгдэл, няцаалт 
График 23. Ардын эрх 
График 24. Зууны мэдээ 
График 25. Нийгмийн толь 
График 26.Өглөөний сонин 
График 27. Өдрийн сонин 
График 28. Өнөөдөр 
График 29.Үндэсний шуудан 
График 30. Хүмүүс 
График 31.Сэрүүлэг 
График 32. Монголчуудын амьдрал 
 
Радиогийн мониторинг 
 
График 33. Радиогоор сонгуультай холбоотой мэдээлэл, сурталчилгаа хэрхэн цацагдав 
График 34. Мэдээгээр сонгуулийн тухай мэдээллийг хэр их цацав 
График 35. Хэнд илүү их цаг зарцуулав 
График 35. Сурталчилгааны хэлбэр 
График 37. Сурталчилгааны өнгө аяс / нэр дэвшигчдээр 
График 38. Сонгуулийн тухай мэдээлэл 
График 39. Хөтөлбөрийн бүтцийн хувьд 
График 40. Бичлэгийн төрлөөр /мэдээллийн хөтөлбөрөөр/ 
График 41. Эх сурвалжийн тоо 
График 42. Эх сурвалжийн түвшин 
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График 43. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл 
График 44. Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл хөтөлбөрийн бүтцийн хувьд 
 
Хүснэгт 1. Аль сонинд хамгийн их далд сурталчилгаа нийтлэгдэв 
Хүснэгт 2. Тогтмол хэвлэлүүд гарсан мэдэгдэл 
Хүснэгт 4. Сурталчилгааны өнгө аяс / нэр дэвшигчдээр 
Хүснэгт 3. Сурталчилгааны хэлбэр / нэр дэвшигчдээр 

 


