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Хавсралт # 1 

 

МҮОНРТВ-ээр  6 с арын 9-нөөс 6 сарын 25-ны өдрийг дуустал хугацаанд 
явуулах төлбөргүй сурталчилгааны хуваарийг 2008 оны 6-р сарын 4-ны өдөр СЕХ-
ноос баталсан. Төлбөргүй сурталчилгааны цагийг нам бүрт 75 минут, бие даан нэр 
дэвшигчдэд нийтэд нь 75 минут гэж хуваарилсан байна. 6-р сарын 9-нөөс 6-р 
сарын 27-ныг дуустал МҮОНТВ 1977 минут, МҮОНР 1366 минутын төлбөргүй 
сурталчилгааг тус тус  явуулжээ.  

МОНГОЛЫН ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗ 

 
МҮОНТВ 

Тус телевиз энэ хугацаанд нийт 50 цаг 33 минут 57 секундын сонгуулийн 
сурталчилгаа хийжээ. Үүнээс нэвтрүүлгийнхээ 30%-ийг МАХН-д, 14%-ийг АН-д 
зарцуулсан байна. ЭОН-д 9%, ИЗН-д 7%, Иргэний Эвсэл, ҮШН -д ижилхэн 6%, 
БНН, МоАХН, ХХН-уудад ижилхэн тус бүр 5% оногдсон бол МУНН -д 4%, ЭЧХН-д 
3%, МЛН-д хамгийн бага буюу 2% тус тус оногджээ.  

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

Мэдээллийн чанарыг авч үзвэл, нэвтрүүлгийн 67% нь төвийг сахисан, 28% 
нь эерэг, 5% нь сөрөг мэдээлэл байна. 

Эерэг мэдээллийн 28% нь МАХН-д, 11% нь ЭОН-д 10% нь АН-д ногдож 
байна. МЛН, ҮШН -д адил тэнцүү 7%, И ргэний Эвсэл, ИЗН-д ижилхэн 6%, БНН, 
МоАХН-д адилхан 5%, ЭЧХН, МУНН-д адилхан 4% тус тус ногджээ. ХХН-д хамгийн 
бага буюу 3% оногджээ.  

Сөрөг мэдээллийн цаг АН, МАХН-д ойролцоо оногдсон бөгөөд энэ нь АН -д 
42%, МАХН-д 38%-тай байлаа. МУНН-д 5%, МоАХН-д 4%, Иргэний Эвсэлд 1% тус 
тус оногджээ. Бусад намын талаар сөрөг хандлагатай мэдээлэл цацаагүй байна. 

Төвийг сахисан мэдээллийн 30% нь МАХН-д, 14% нь АН-д, 9% нь ЭОН-д, 
8% нь ИЗН-д оногджээ. Харин ХХН, ҮШН, Иргэний Эвсэл -д тус бүр адил 6% -ийн 
нэвтрүүлгийн цаг зориулсан байна. БНН-д 5%, МоАХН, МУНН-д адилхан 4%, 
ЭЧХН-д 3%-ийг зориулав. Харин МЛН-д төвийг сахисан мэдээллийн хамгийн бага 
буюу 1% оногджээ. 

 “МҮОНТВ”-нь бие даагчдад нийт нэвтрүүлгийн цагийн 4% -ийг зарцуулсан 
байна. Эерэг мэдээллийнхээ 4%-ийг, төвийг сахисан мэдээллийн 4% -ийг тус тус 
зориулжээ. Бие даагчдад сөрөг мэдээллийн багагүй хувь буюу 10% нь оногджээ. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

МҮОНРТВ нь УИХ-ын сонгуулийн хуульд зааснаар сонгуулийн аливаа 
төлбөртэй сурталчилгаа явуулах ёсгүй. Гэсэн хэдий ч МҮОНТВ 829 минутын 
төлбөртэй сурталчилгааны шинжийг агуулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж дамжуулсан 
байна Энэ нь 3,5 % болж байна. 

Төлбөртэй сурталчилгаа 

Далд сурталчилгаа 
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МҮОНТВ мониторингийн хугацаанд 218 удаа 1759 минутын далд 
сурталчилгаа явуулсан нь нийт нэвтрүүлгийн 7,5 %-ийг эзэлж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
1975 минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 8.4 % болж байна.  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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МҮОНР 

Энэ хугацаанд тус радио нь нийт 38 цаг 20 минут 53 секундыг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний хамгийн их буюу 35% -ийг МАХН-д зориулсан 
бол АН-д 13%-ийг зориулжээ. МҮОНР-нь бусад жижиг намд харьцангуй тэнцвэртэй 
цаг зориулжээ. Учир нь ИЗН, МоАХН-д адилхан 7% ногдсон бол, ҮШН, ЭОН-д адил 
6%-ийг цаг зарцуулсан байна. БНН, Иргэний Эвсэл, ЭЧХН-д адилхан 5% ногдож, 
МУНН, ХХН-д адилхан 4%-ийн цаг оногдов.  Харин  АТН, МЛН-ын тухай дурдаагүй 
байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

 Мэдээллийн өнгө аясыг авч үзвэл төвийг сахисан мэдээлэл хамгийн их буюу 
60% болжээ. Харин эерэг мэдээлэл 27%, сөрөг мэдээлэл 3%-тай байлаа.  

Эерэг өнгө аястай мэдээллийн 46%-ийг МАХН эзэлсэн бол АН 12%-ийг, ИЗН 
10%-ийг, МоАХН 9%-ийг, ЭОН 6%-ийн эерэг мэдээллийн тус тус эзлэв. ЭЧХН, ИЭ, 
БНН, МУНН ойролцоо буюу 2-4%-ийн хугацааг эзэлсэн байна.  
 Сөрөг мэдээллийн дийлэнху буюу 65%-ийг АН-д, 29%-ийг МАХН-д 
зориулжээ. МҮОНР -н сөрөг мэдээллийн 5% -нь ҮШН -д, үлдсэн 1% нь МУНН -д 
оногдсон байна. 
 Төвийг сахисан мэдээллийн 21% нь МАХН-д, 11%-нь АН-д зориулагсан 
байна.  ҮШН, ЭОН, ИЗН, Иргэний Эвсэл, ЭЧХН, БНН, МУНН, МоАХН, ХХН зэрэгт 
бүгдэд ойролцоо буюу 7-6% ногджээ. 

 “МҮОНР”-нь бие даагчдад нийт нэвтрүүлгийн цагийн 7% -ийг зориулсан 
байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 4%-ийг, төвийг сахисан мэдээллийнхээ 9%-ийг 
тус тус зориулжээ. Тус радио нь бие даагчдын талаар сөрөг хандлагатай мэдээлэл 
нэвтрүүлээгүй байна. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

МҮОНР хуулийн дагуу мөн л төлбөрт сурталчилгаа явуулах ёсгүй. Гэтэл энэ 
хугацаанд төлбөрт сурталчилгааны шинж агуулсан 265  минутын нэвтрүүлэг  
дамжуулжээ. Энэ нь 1 % болсон байна. 

Төлбөртэй сурталчилгаа 

МҮОНР энэ хугацаанд 216 удаа 671 минутын далд сурталчилгаа явуулсан 
нь нийт нэвтрүүлгийн 2,6 % байна. 

Далд сурталчилгаа 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
2746 минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 10,5% болж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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МҮОНРТВ-ээс бусад радио, телевизэд УИХ-ын сонгуулийн хуулийн дагуу 
төлбөрт сурталчилгаа нийт нэвтрүүлгийн 10 %-иас хэтрэх ёсгүй.  

БУСАД ТЕЛЕВИЗ 

 
UBS телевиз 

UBS телевизийн 183 цаг 39 минут 56 секундын нэвтрүүлэг мониторингд 
хамрагдав. Тус телевиз нэвтрүүлгийнхээ дийлэнх буюу 45% -ийг МАХН-д, 29%-ийг 
АН-д зориулжээ. Харин ИЗН, ҮШН-д нэвтрүүлгийнхээ адил тэнцүү 5%-ийг, Иргэний 
Эвсэлд 4%-ийг, ЭОН-д 2%-ийг тус  тус  зориулс ан байна. БНН,  МоАХН, МУНН-д 
адилхан 1%-ийг ногдуулж, МЛН, ЭЧХН, ХХН-ын талаар ердөө л 12 -74 секунд 
дурджээ. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

Мэдээллийн чанарын хувьд дийлэнх буюу 84% нь эерэг, дөнгөж 14% нь 
төвийг сахисан, 2% нь сөрөг хандлагатай байв. 
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Эерэг мэдээллийн хамгийн их буюу 45% нь МАХН-д ногдож, АН-д 29% нь 
оногдов. ҮШН-д эерэг мэдээллийн 5%, ИЗН, Иргэний Эвсэл-д адил тэнцүү 4% -ийг 
оноожээ. ЭОН, МоАХН, МУНН-д ойролцоо буюу 1-2%-ийг оногджээ. Үлдсэн бусад 
намын талаар эерэг аястай мэдээлэл цацаагүй байна. 

Сөрөг мэдээллийн мөн 51% нь МАХН-д оногдсон бол  АН-д ойролцоо буюу 
48% ногдсон байна. БНН-ын талаарх сөрөг мэдээлэл 1% болжээ. Бусад намын 
талаар сөрөг мэдээлэл алга байна. Үлдсэн 1% нь ҮШН-ын талаарх мэдээлэл байв. 

Төвийг сахисан мэдээллийн 45% нь МАХН, 30% нь АН-ын тухай байна. ИЗН-
д 11% ногдсон бөгөөд ҮШН -ын талаарх мэдээлэл 7%-ийг, ЭОН, БНН-ын талаарх 
мэдээлэл  адилхан 2%-ийг тус тус эзэлжээ. Харин Иргэний Эвслийн талаар төвийг 
сахисан байр сууринаас мэдээлсэн байдал нь 1% болж бусад намын талаар 
төвийг сахисан байр сууринаас мэдээлсэн нь 1%-д ч хүрээгүй байна. 

 “UBS” телевиз нь бие даагчдад нийт нэвтрүүлгийн цагийн 7% -ийг зориулсан 
байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 9%-ийг, төвийг сахисан мэдээллийнхээ 2%-ийг 
тус тус бие даагчдад зориулжээ. Энэ телевиз нь бие даагчдын талаар сөрөг 
хандлагатай мэдээлэл нэвтрүүлээгүй байна. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус телевизийн төлбөрт сурталчилгаа нийт нэвтрүүлгийн 30% -ийг эзэлж 
байна. Энэ нь тус телевиз хуулийн хязгаарлалтыг 20 %-иар хэтрүүлсэн гэсэн үг 
юм.  

Төлбөртэй сурталчилгаа 

Тус телевиз энэ хугацаанд 837 удаа буюу 9056 минутын далд сурталчилгаа 
явуулсан нь нийт нэвтрүүлгийн 32,1 %-ийг эзэлж байна. 

Далд сурталчилгаа 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
3933 минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 13,9% болж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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Ийгл 

 Энэ хугацаанд тус телевиз нь нийт 165 цаг 26 минут 25 секундыг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний хамгийн их буюу 40%-ийг АН эзэлж байв. Дараа 
нь МАХН-д 20% нь ногдож, ИЗН 10%, Иргэний Эвсэл 9%-ийг эзэлжээ. Харин бусад 
телевиз дээр харьцангуй бага хувь эзэлдэг  БНН-д 5% ногдов. ҮШН-д 3% оногдсон 
бол ЭОН, МУНН, АТН-уудад адилхан 1%-ийн нэвтрүүлгийн цаг ногдсон байна. 
Бусад намын талаарх мэдээлэл 1%-д ч хүрээгүй байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

 Мэдээллийн чанарын хувьд төвийг сахисан мэдээлэл  59% -тай давамгайлж 
байв. Эерэг мэдээлэл 37%-ийг эзэлж сөрөг хандлагатай мэдээлэл 4% байлаа.  

Эерэг мэдээллийн 46% нь АН-д, 21% нь МАХН-д оногдсон байв. Иргэний 
Эвсэл, ИЗН-д адил тэнцүү 7% оногджээ. УИХ -д суудалтай ЭОН, БНН ижилхэн тус 
бүр 2%-ийг эзэлжээ. Бусад намд зарцуулсан цаг нь 1%-д ч хүрээгүй байна. 
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 Сөрөг өнгө аястай мэдээллийн 65%-ийг МАХН дангаараа эзэлж байна. 
Сөрөг мэдээллийн 23%-ийг АН эзэлж, 9% нь Иргэний эвсэлд ногдсон байв. Харин 
БНН-д 3%-ийг сөрөг мэдээлэл оногдсон байна. Бусад намд зарцуулсан цаг нь 1%-
д ч хүрээгүй байна.  

Ийгл телевиз нь төвийг сахисан мэдээллийнхээ хамгийн их буюу 37% -ийг 
АН-д зориулжээ. МАХН-д 16%, ИЗН-д 13% оногдсон бол УИХ-д суудалгүй боловч 
сонгогч олны анхаарлын төвд байж ХМХ -үүдэд багагүй цаг эзэлдэг Иргэний 
Эвсэлд 10%-ийг зориулсан байна. БНН-д 8%, ҮШН -д 4%, МУНН-д 2% цаг ногдсон 
байна. Харин ЭОН, АТН, МоАХН-д адил тэнцүү 1% -ийн төвийг сахисан 
мэдээллийн цаг зарцуулсан байна.  

 “Ийгл” телевиз нь бие даагчдад нийт нэвтрүүлгийн цагийн 10% -ийг 
зориулсан байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 15%-ийг, төвийг сахисан 
мэдээллийнхээ 7%-ийг тус тус зориулжээ. Тус телевиз нь бие даагчдын талаар 21 
секундын сөрөг хандлагатай мэдээлэл нэвтрүүлсэн нь 1%-д ч хүрээгүй байна. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус телевизийн төлбөрт сурталчилгаа нийт нэвтрүүлгийн 23,3 % -ийг эзэлж 
байна. Энэ нь тус телевиз хуулийн хязгаарлалтыг 13,3 %-иар хэтрүүлсэн гэсэн үг 
юм.  

Төлбөртэй сурталчилгаа 

Тус телевиз 415 удаа 5430 минутын далд сурталчилгаа явуулсан нь нийт 
нэвтрүүлгийн 19,7 %-тай тэнцэж байна.  

Далд сурталчилгаа 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
3055  минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 11,1% болж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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ТВ-5 

Энэ хугацаанд тус телевиз нь нийт 115 цаг 08 минут 58 секундыг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүнээс 47% -ийг МАХН-д, 34%-ийг АН-д зориулсан 
байна.  ҮШН-д 5%, Иргэний Эвсэлд 6% ногдсон бол ЭОН, БНН, ИЗН-д тус  бүр 
ижилхэн 1%-ийн мэдээллийн цаг оногджээ. МУНН, МоАХН-д багахан хугацаа 
зориулсан нь 1%-д ч хүрээгүй юм. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

 Мэдээллийн өнгө аясын хувьд нэвтрүүлгийн 66% нь эерэг, 32% нь төвийг 
сахисан 2% нь сөрөг байв. 

 Эерэг мэдээллийн 49% нь МАХН-д, 35% нь АН-д зориулагджээ. Иргэний 
Эвсэл эерэг мэдээллийн 6%-ийг,  ҮШН 4% -ийг, эзэлсэн бол ИЗН, ЭОН, БНН тус 
бүр ижилхэн 1%-ийг эзлэв. 

Сөрөг мэдээллийн 62%-ийг АН дангаараа эзэлж, МАХН-д 38% нь оногджээ. 
Харин Иргэний Эвсэлд сөрөг мэдээллийн 1% зориулагдсан байна. ИЗН -д 27 
секунд, БНН-д 1 с екундын сөрөг мэдээллийн цаг ногджээ. Бусад намын талаар 
сөрөг аястай мэдээлэл явуулаагүй байна. 

Төвийг сахисан мэдээллийн 45% нь МАХН-ын, 31% нь АН-ын тухай байлаа. 
ҮШН-д 7%-ийг, Иргэний Эвсэлд 5%-ийг, БНН, ЭОН-д  адилхан 2%-ийг тус тус 
зориулжээ. Харин ИЗН-д 1% оногдов. 

 “ТВ-5” телевиз нь бие даагчдад нийт нэвтрүүлгийн цагийн 5% -ийг зориулсан 
байна. Мөн түүнчлэн эерэг мэдээллийнхээ 5% -ийг, төвийг сахиса н 
мэдээллийнхээ7%-ийг тус тус зориулжээ. Тус телевиз нь бие даагчдын талаар 
сөрөг хандлагатай 28 секундын мэдээлэл нэвтрүүлсэн нь 1%-д ч хүрээгүй юм. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус телевизийн төлбөрт сурталчилгаа нийт нэвтрүүлгийн 14,9% -ийг эзэлж 
байна. Энэ нь тус телевиз хуулийн хязгаарлалтыг 4,9%-иар хэтрүүлсэн гэсэн үг.  

Төлбөртэй сурталчилгаа 
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Тус телевиз энэ хугацаанд 579 удаа, нийт 4678 минутын далд сурталчилгаа 
явуулсан нь нэвтрүүлгийнх нь 17,6%-тай тэнцэж байна. 

Далд сурталчилгаа  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
3257  минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 12,3% болж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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ТВ 9  

Энэ хугацаанд тус телевиз нийт 139 цаг 05 минут 24 секундыг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний 49% нь МАХН -д, 31% нь АН-д ногдож байна. 
Иргэний Эвсэл, ИЗН, ҮШН -д тус  бүр адил тэнцүү 3% -ийг оноожээ. Харин БНН-д 
2%, ЭОН, МУНН-д ижилхэн 1%-ийг зориулсан байна. Бусад намд зарцуулсан 
хугацаа нь 1%-д ч хүрэхгүй байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

 Өнгө аясын хувьд эерэг мэдээлэл давамгайлж, энэ нь 71%-ийг эзэлжээ. 
Харин төвийг сахисан мэдээлэл 11%, сөрөг мэдээлэл 18% болсон байна. 
 Энэ телевизийн эерэг өнгө аястай мэдээллийн 40% нь МАХН -д, 34% нь АН-
д зориулагдав. Харин Иргэний Эвсэл, ИЗН, ҮШН адил тэнцүү 4%-ийг, БНН 2%-ийг, 
ЭОН, МУНН-д адилхан  1% оногджээ. 
 Сөрөг мэдээллийн 81%-ийг МАХН дангаараа эзэлж байлаа. Харин АН 43%-
ийг эзэлсэн байна. Иргэний эвсэл, ҮШН, ИЗН, ЭОН -д тус  бүр ижилхэн 1% -ийн 
сөрөг мэдээллийн цаг ногдож байна. Бусад намын талаар нэвтрүүлсэн сөрөг 
мэдээлэл нь 1%-д ч хүрээгүй байна. 

Төвийг сахисан мэдээллийн 53% нь МАХН-д, 36% нь АН-д оногдов. ИЗН-д 
3%, Иргэний Эвсэл, ҮШН -д адилхан тус бүр 2% ногдож, БНН, ЭОН -д адил тэнцүү 
тус бүрдээ 1%-ийн төвийг сахисан мэдээллийн цаг оногджээ. 

 “ТВ-9” телевиз нь бие даагчдад нийт нэвтрүүлгийн цагийн 7% -ийг зориулсан 
байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 10%-ийг, төвийг сахисан мэдээллийнхээ 2% -
ийг зориулсан байна. Бие даагчдын талаар 4 минут 36 секундын сөрөг мэдээлэл 
хүргэсэн нь 1%-д хүрээгүй байна. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус телевизийн төлбөрт сурталчилгаа нийт нэвтрүүлгийн 22,9% -ийг эзэлж 
байна. Энэ нь тус телевиз хуулийн хязгаарлалтыг 12,9 %-иар хэтрүүлсэн гэсэн үг 
юм.  

Төлбөртэй сурталчилгаа 

Тус телевиз энэ хугацаанд 456 удаа, нийт 6110 минутын далд сурталчилгаа 
явуулсан нь нэвтрүүлгийнх нь 20,8%-тай тэнцэж байна. 

Далд сурталчилгаа   

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
1996  минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 6,8% болж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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25-р суваг 

Энэ хугацаанд тус телевиз нь нийт 163 цаг 51 минут 00 секундыг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний 3 5%-ийг АН-д, 32%-ийг МАХН-д зориулсан 
байна. Иргэний Эвсэл 9%-ийг эзэлж, ИЗН-д 6%, ҮШН-д 2%, ЭОН-д 1% ногдсон 
байна. Бусад намд зарцуулсан хугацаа нь 1%-д хүрээгүй байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

Мэдээллийн өнгө аясыг авч үзвэл дийлэнх нь буюу 85% нь эерэг, 13% нь 
төвийг сахисан, 2% нь сөрөг хандлагатай байв. 

Тус телевиз эерэг мэдээллийнхээ 37%-ийг АН-д, 33%-ийг МАХН-д 
зориулжээ. Иргэний Эвсэл, ИЗН адилхан 7%-ийг,  ҮШН 2%-ийг тус тус эзэлж, ЭОН-
д хамгийн бага буюу 1% нь оногджээ. 

Сөрөг мэдээллийн 67%-ийг МАХН дангаараа эзэлж, АН-д 29% нь ногдсон 
байна. Иргэний Эвсэл, ИЗН, ҮШН-д тус бүр 1%-ийн сөрөг мэдээллийн цаг эзэлжээ. 
Бусад намын талаар сөрөг өнгө аястай мэдээлэл цацаагүй байна. 
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Төвийг сахисан мэдээллийн 25%-ийг АН, 25%-ийг  Иргэний Эвсэл, 16%-ийг 
МАХН эзлэв.   ҮШН -д 2%-ийн төвийг сахисан мэдээллийн цаг оногдож, ИЗН, ЭОН, 
МоАХН-д тус бүр адилхан 1% нь ногджээ. 

 “25-р суваг” телевиз нь нийт нэвтрүүлгийн цагийн 15% -ийг бие даагчдад 
зориулсан байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 13%-ийг, сөрөг мэдээллийн 1% -ийг 
тус тус бие даагчдад зориулжээ. Төвийг сахисан мэдээллийн хамгийн их цагийг 
буюу 29%-ийг бие даагчид дангаараа эзэлсэн байна. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус телевизийн төлбөрт сурталчилгаа нийт нэвтрүүлгийн 37,6% -ийг эзэлж 
байна. Энэ нь тус телевиз хуулийн хязгаарлалтыг 27,6%-иар хэтрүүлсэн гэсэн үг 
юм.  

Төлбөртэй сурталчилгаа 

Тус телевиз энэ хугацаанд 818 удаа, нийт 8002 минутын далд сурталчилгаа 
явуулсан нь нэвтрүүлгийнх нь 38,5%-тай тэнцэж байна. 

Далд сурталчилгаа 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
2164  минут буюу нийт нэвтрүүлгийн 10,4% болж байна. 

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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ӨДӨР ТУТМЫН СОНИН 
“Өнөөдөр” сонин 

Энэ хугацаанд тус сонин нь нийт 88,868 см2 зай талбайгаа сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний 45% -ийг МАХН, 29%-ийг АН эзэлжээ. Иргэний 
Эвсэлд тус сонин 5%, ЭОН-д 4%-ийг зориулсан бол , ИЗН, ҮШН -д адилхан 3% 
ногдож МУНН-д 2% оногджээ. Бусад намын талаар дурдсан боловч 1%-д ч 
хүрээгүй байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

 “Өнөөдөр” сонины нийтлэлийн 47% нь эерэг, 40% нь төвийг сахисан, 13% нь 
сөрөг өнгө аястай байлаа. 

Эерэг ө нгө аястай мэдээллийн дийлэнхи хувийг МАХН эзэлсэн нь 42% 
болжээ. Харин АН 33%-ийг эзэлсэн байна. ЭОН, Иргэний Эвсэлд адил тэнцүү 7% 
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ногдож, МУНН-д 3%,  ИЗН-д хамгийн бага буюу 1% нь оногджээ. Харин бусад 
намын талаар эерэг аястай мэдээлэл нийтлээгүй байна. 

Сөрөг өнгө аястай мэдээллийн дийлэнхи буюу 56%-ийг АН дангаараа 
эзэлсэн байна. Харин МАХН-д 27% оногдсон бөгөөд Иргэний Эвсэл, ИЗН, ҮШН -д 
тус бүр адил тэнцүү  3%, ногдсон байна. Сөрөг мэдээллийн 2% нь БНН-д ногдож, 
АТН, ЭЧХН тус тус адилхан 1%-ийг эзэлжээ. 

Төвийг сахис ан мэдээллийн 50% нь МАХН, 21% нь АН, 6% нь Иргэний 
Эвсэлд ногджээ. ИЗН-д 5%, ҮШН -д 4% оногдов. ЭОН, МУНН, ЭЧХН-ууд ойролцоо 
буюу 1-2%-ийг эзэлжээ.  
 

 “Өнөөдөр” сонин нь нийт нийтлэлийн талбайнхаа 9%-ийг бие даагчдад 
зориулсан байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 7%-ийг, төвийг сахисан 
мэдээллийнхээ 10%-ийг бие даагчдад зарцуулжээ. Энэ сонин бие даагчдын 
талаар сөрөг өнгө аястай мэдээлэл нийтэлсэн нь 3% болов. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус сонин энэ хугацаанд 294 далд сурталчилгааны материал нийтэлсэн 
байна. 

Далд сурталчилгаа  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
18504 см

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 

2

 
 буюу сонины нийт зай талбайн 1,9 %-ийг эзэлж байна.  
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Өдрийн сонин 

Тус сонин энэ хугацаанд 98,664 см2 зай талбайгаа сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний 44% -ийг МАХН-д, 32%-ийг АН-д зориулжээ. 
Иргэний Эвсэлд 5%, ҮШН-д 4%, ИЗН-д 2%-нь тус тус ногджээ. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

Мэдээллийн өнгө аясын хувьд эерэг нийтлэл д авамгайлсан бөгөөд энэ нь 
56% болжээ. Харин төвийг сахисан мэдээлэл 33%-ийг эзэлж, сөрөг мэдээлэл 11%-
ийг нийтэлсэн байна.  

Эерэг хандлагатай мэдээллийн 48% нь АН-д, 24% нь МАХН-д оногдсон 
байна. Харин ҮШН-д 6% нь, Иргэний Эвсэлд 4%, ИЗН-д 2% оногдов. Бусад намын 
талаар эерэг аястай мэдээлэл нийтлээгүй байна. 
 Өдрийн сонины сөрөг өнгө аястай нийтлэлийн 95% нь МАХН-ын тухай 
мэдээлэл байв. Харин АН-д сөрөг аястай мэдээллийн 1% нь оногджээ. 
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Төвийг сахисан мэдээллийн 51% нь АН, 23% нь МАХН-ын тухай байлаа. 
Иргэний Эвсэлд төвийг сахисан мэдээллийн 7%, ҮШН-д 4%, ИЗН-д 3% нь ногджээ. 
 

 “Өдрийн сонин” нь нийт нийтлэлийн талбайнхаа 13%-ийг бие даагчдад 
зориулсан байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 16%-ийг, төвийг сахисан 
мэдээллийнхээ 12%-ийг бие даагчдад зарцуулжээ. Энэ сонин бие даагчдын 
талаар сөрөг өнгө аястай мэдээлэл нийтэлсэн нь 4% болов. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус сонин энэ хугацаанд 311 далд сурталчилгааны материал нийтэлсэн 
байна.  

Далд сурталчилгаа  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
14545 см2 буюу сонины нийт зай талбайн 1,4 %-ийг эзэлж байна.  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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“Зууны мэдээ” сонин 

 Энэ хугацаанд тус сонин нь нийт 107,971 см2 зай талбайгаа сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний 54% -ийг МАХН дангаараа эзэлж байна. АН-д 
нийтлэлийн талбайн 30% нь ногджээ.  ҮШН, ИЗН, Иргэний Эвсэл, ЭОН-д ойролцоо 
буюу 2-3%-ийн нийтлэлийн зай талбайг зарцуулсан байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

Мэдээллийн өнгө аясын хувьд зай талбайн 56% нь төвийг сахисан, 32% нь 
эерэг, 12% нь сөрөг хандлагатай байлаа. 
 Эерэг аястай мэдээллийн дийлэнхи буюу 61%-ийг МАХН дангаараа эзэлсэн 
бол 24% нь АН-д ногджээ. ҮШН -д 2%-ийн зай талбай оногдсон бол ИЗН, Иргэний 
Эвсэл, ЭОН тус бүр адил тэнцүү 1%-ийг  эзлэв. 
 Сөрөг хандлагатай мэдээллийн  дийлэнх буюу 66% нь АН-ын, 29% нь 
МАХН-ын тухай мэдээлэл байлаа. Сөрөг аястай мэдээллийн 3% нь ҮШН -д 
оногдож, Иргэний Эвсэл, ЭОН, ИЗН-ууд адилхан 1%-ийн талбайг эзэлжээ. 
 Тус сонины төвийг сахисан мэдээллийн дийлэнхи буюу 55 %-ийг МАХН 
дангаараа эзэлсэн байв. Харин АН-д 27%-ийн зай талбай оногдсон байна. Иргэний 
Эвсэл, ИЗН адил тэнцүү тус тус 5%-ийг эзэлсэн бол ҮШН, ЭОН-ууд ойролцоо буюу 
2-3%-ийн талбайг эзэлсэн байна. Бусад намд зориулсан талбай нь 1%-д ч хүрэхгүй 
байна. 

  “Зууны мэдээ” сонин нь нийт нийтлэлийн талбайнхаа 5%-ийг бие даагчдад 
зориулсан байна. Харин эерэг мэдээллийнхээ 10%-ийг, төвийг сахисан 
мэдээллийнхээ 3%-ийг бие даагчдад зарцуулжээ. Энэ сонин бие даагчдын талаар 
сөрөг өнгө аястай мэдээлэл нийтэлсэн нь 2% болов. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус сонин энэ хугацаанд 339 далд сурталчилгааны материал нийтэлсэн 
байна. 

Далд сурталчилгаа  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
14064 см

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 

2 

 
буюу сонины нийт зай талбайн 2%-ийг эзэлж байна.  
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ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН СОНИН 
Хүмүүс сонин 

Энэ хугацаанд тус сонин нийт 38,102 см2 зай талбайг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулсан байна. Үүний 53% нь АН -ын тухай, 30% нь МАХН-ын 
тухай мэдээлэл байлаа. ИЗН, ҮШН, Иргэний Эвсэл, ЭОН -д тус сонин 1-4%-ийн зай 
таблайг зориулжээ. БНН-д 58 см2 талбай зориулсан нь 1%-д ч хүрээгүй байна. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

“Хүмүүс” сонины мэдээллийн 56% нь төвийг сахисан, 37% нь эерэг, 7% нь 
сөрөг өнгө аястай байлаа. 
 Эерэг аястай мэдээллийн дийлэнх буюу 58%-ийг АН-д, 28%-ийг МАХН-д 
зориулжээ. Харин ИЗН-д 5%-ийг, Иргэний Эвсэлд 3%-ийг, ҮШН -д 1%-ийг 
зарцуулав. 
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Сөрөг мэдээллийн 50% нь АН-д 34% нь МАХН-д, 16% нь ҮШН -д оногдов. 
Бусад намын болон бие даагчдын талаар сөрөг хандлагатай мэдээлэл нийтлээгүй 
байна. 

Төвийг сахисан мэдээллийн 47%-ийг АН эзэлж, МАХН-д 33% нь ногдсон 
байлаа. ҮШН, ИЗН -д адил тэнцүү 4%, ЭОН -д 2% тус бүр оногджээ.  Иргэний 
Эвсэлд 39 см2 талбай ногдсон нь 1%-д ч хүрээгүй байна. 
 
 “Хүмүүс” сонин нь нийт нийтлэлийн талбайнхаа 7%-ийг бие даагчдад 
зориулсан  байна. Бие даагчдад эерэг мэдээллийн зай талбайн 5%-ийг зарцуулсан 
бол сөрөг аястай мэдээлэл нийтлээгүй байна. Харин төвийг сахисан мэдээллийн 
10%-ийг эзэлжээ. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус сонин энэ хугацаанд 113 далд сурталчилгааны материал нийтэлсэн 
байна. 

Далд сурталчилгаа  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 649 
см

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
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буюу сонины нийт зай талбайн 0,4%-ийг эзэлж байна.  
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“Сэрүүлэг”  сонин 

Энэ хугацаанд тус сонин нь нийт 25,315 см2 зай талбайг сонгуулийн 
сурталчилгаанд зориулжээ. Үүний 50%-ийг АН-д, 31%-ийг МАХН-д, 11%-ийг ИЗН-д 
зориулсан байна. Иргэний Эвсэлд 2%-ийг зориулсан бөгөөд БНН, ҮШН-д ижилхэн 
1% нь оногджээ. 

Тэнцвэрт сурталчилгаа  

Мэдээллийн агуулгын чанарын хувьд 69% нь эерэг, 29% нь төвийг сахисан, 
2% нь сөрөг өнгө аястай байлаа. 

Эерэг мэдээллийн дийлэнхи буюу 51% нь АН-ын тухай нийтлэл байв. Харин 
МАХН-д 41%,  ИЗН-д 2% нь зориулагджээ. Иргэний Эвсэл, БНН, ҮШН зэрэгт 
адилхан тус бүр 1% оногдов. 

Сөрөг аястай мэдээллийн 83% нь АН-д, 9% нь МАХН-д оногдов. Бусад 
намын талаар сөрөг хандлагатай мэдээлэл нийтлээгүй байна. 

Төвийг сахисан мэдээллийн 45%-ийг АН, 33%-ийг ИЗН эзэлжээ. Харин 
МАХН-д төвийг сахисан мэдээллийн 7% оногдсон байна. 

 “Сэрүүлэг” сонин нь нийт нийтлэлийн талбайнхаа 4%-ийг л бие даагчдад 
зориулсан  байна. Эерэг мэдээллийн зай талбайн 3%-ийг зарцуулсан бол сөрөг 
аястай мэдээлэл 8%-ийг эзэлжээ. Харин төвийг сахисан мэдээллийн 7% нь 
оногдов. 

Бие даагчдад зарцуулсан цаг 

Тус сонин энэ хугацаанд  91 далд сурталчилгааны материал нийтэлсэн 
байна. 

Далд сурталчилгаа  

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 
1764 см

Сонгогчдын боловсрол, мэдлэгт зориулсан материал, СЕХ-ны мэдээлэл 

2

 
 буюу сонины нийт зай талбайн 2,3%-ийг эзэлж байна.  
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