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Мониторингийн зорилго 
• болон цахим мэдээллийн хэрэгсэл, олон 
нийтийн мэдээллийн сүлжээгээр УИХ, НИТХ-
ын сонгуультай холбоотой мэдээллийн цар 
хүрээ, олон ургальч байдал, мэргэжлийн 
түвшинг үнэлэх 

 
•  УИХ, НИТХ-ын сонгуулийн үеэр хэвлэл 
мэдээллийн чөлөөт, хараат бус байдлыг 
үнэлэхХэвлэмэл  

 



Мониторингийн хамрах хугацаа  

•  Сонгуулийн сурталчилгааны өмнөх үе:   
  5.30- 6.10, 2016  
•  Сонгуулийн сурталчилгааны үе 

• 6.10 – 6.27, 2016 
• (Урьдчилсан дүнг хамрах үе: 5.30- 6.13, 2016) 

 

•  Сонгуулийн үеийн хэвлэл мэдээллийн эрх 
чөлөөт байдлын тухай санал асуулга явуулах  

 



Мониторингийн хамрах хүрээ 
Өдөр тутмын  болон 7 хоногийн сонин 

Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ: Фейсбүүк, 
Твиттер 

Цахим сайтууд 

Ажиллаж буй  150 сэтгүүлч 



Хэвлэмэл ба цахим мэдээллийн 
хэрэгслийн мониторингийн аргачлал 

• Зорилго, хамрах хүрээ 
 
• Түүвэр сонголт 
 
• Шалгуур үзүүлэлт 



Сонин, сайтын мониторингийн түүвэр 
Хэвлэмэл өдөр тутмын 5 сонин: 
 Зууны мэдээ 
 Өглөөний сонин 
 Өдрийн сонин 
 Өнөөдөр 
 Монголын мэдээ 

 
Долоо хоног тутмын 1 сонин:  
 Сэрүүлэг 
 
Цахим 5 сайт:  
 gogo.mn; news.mn; medee.mn; ikon.mn; 24tsag.mn   
 



Шалгуур үзүүлэлт: сонин, сайт 
 
• Тоон хэмжүүр 
• Нэр дэвшигч, нам, сэдвийн тухай мэдээллийн давтамж, төрөл, 
хэмжээ 

• Эмэгтэй нэр дэвшигчдийн талаар мэдээллийн давтамж, ишлэл 
• Сонгуулийн шууд сурталчилгаа болон сонгогчдын боловсролд 
зориулсан мэдээллийн эзлэх хувь 

• Далд сурталчилгааны эзлэх хувь хэмжээ 
• Бүтээлийн төрөл жанр 
• Мэдээллийн хандлага 
 
• Чанарын хэмжүүр 
• Баримт ба үзэл бодлын ялгаа зааг 
• Эх сурвалж ба мэдээллийн тэнцвэр 
• Ёс зүйн зарчмын заалтуудын түгээмэл зөрчил 
• Аналитик дүн шинжилгээтэй бүтээлийн тоо/агуулга 

 



Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний 
мониторингийн түүвэр 

Твиттер 20 аккаунт Фэйсбүүк 20 аккаунт 
I. УИХ-ын сонгуульд: 
АН-аас нэр дэвшигч 5 аккаунт 5 аккаунт 
МАН-аас нэр дэвшигч 5 аккаунт 5 аккаунт 
Бие даагч 4 аккаунт 4 аккаунт 
II. НИТХ-ын сонгуульд: 
АН-аас нэр дэвшигч 2 аккаунт 2 аккаунт 
МАН-аас нэр дэвшигч 2 аккаунт 2 аккаунт 
Бусад намаас  2 аккаунт 2 аккаунт 
III. Сэтгүүлчдийн аккаунт Твиттер 4 аккаунт Фэйсбүүк 3 аккаунт 



Шалгуур үзүүлэлт: нийгмийн мэдээллийн 
сүлжээ 
 • Нэр дэвшигчид болон сэтгүүлчдийн фейсбүүк 
аккаунтад мониторинг хийх 

• Фейсбүүк хуудсаар дамжуулан түгээж буй сонгуультай 
холбоотой мэдээллийн тоон статистикийг гаргана.   

• Нэр дэвшигчид, сэтгүүлчдийн фейсбүүк хуудсаар хэлэлцэж 
буй сэдэв болон агуулгад анализ хийж, мэдээллийг эерэг, 
сөрөг хандлагаар ангилна.  

 
• Нэр дэвшигчид болон сэтгүүлчдийн твиттер аккаунтад 
мониторинг хийх 

• Мониторингийн хугацааны твиттер дэх мэдээллийн тоон 
статистик мэдээлэл гаргана.  

• Нэр дэвшигчид, сэтгүүлчдийн фейсбүүк хуудсаар хэлэлцэж 
буй сэдэв болон агуулгад анализ хийж, мэдээллийг эерэг, 
сөрөг хандлагаар ангилна.  
 



Нэр томъёоны тайлбар 
• Сонгуулийн сурталчилгаа /төлбөртэй, захиалгатай гэж 
тэмдэглэгдсэн, сонгууль 2016 тусгай буланд байршсан нам, нэр 
дэвшигчдээс шууд явуулж буй сурталчилгаа/ 

• Далд сурталчилгаа /өдөр тутмын сэтгүүл зүйн бүтээгдэхүүн шиг 
боловч нэр дэвшигч, намыг илт дэмжсэн, уриалсан эсвэл нэр хүндийг 
сэвтээх оролдлого бүхий материалыг хэлнэ. Төлбөртэй сурталчилгааны 
нэг төрөл/ 

• Сонгуулийн цаг үеийн мэдээлэл /сонгуультай холбоотой цаг үеийн 
үйл явдлын мэдээ, СЕХ-ны мэдээлэл гм/  

• Сонгогчдын боловсролд зориулсан мэдээлэл /сонгуулийн тухай 
хуулийг тайлбарласан, сонгогчдын жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ хэрхэн 
шалгах, танай тойрогт ямар нэр дэвшигчид байгаа тухай зэрэг  
сонгогчдын мэдлэг, боловсролд зориулсан мэдээлэл/ 

• Сонгуулийн шууд бус сурталчилгаа /ажил үүргээ гүйцэтгэж 
байхдаа нэр дэвшигч өөртөө давуу байдлыг үүсгэх/  


