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Улаанбаатар Цэвэр агаар санаачлага 2 үе 

 
Улаанбаатар хотын гэр хороололд уламжлалт зууханд чанар муутай нүүрс түлэх нь 
ялангуяа өвлийн саруудад тус хотод бий болдог агаарын бохирдлын томоохон шалтгаан 
болдог. Улаанбаатар хотын агаарын чанарын доройтол нь хотын оршин суугчдын эрүүл 
мэнд цаашлаад улс орны эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна. Иймд уламжлалт зуухыг 
утаа бага ялгаруулдаг зуухаар солих, түүхий нүүрсийг боловсруулсан, нүүрсэн суурьтай, 
утаа бага ялгаруулдаг, илүү хэмнэлттэй түлшээр солих нь тус Улаанбаатар хотод 
тулгамдаад байгаа агаарын бохирдлын асуудлын нэлээд хэсгийг богино хугацаанд 
шийдвэрлэх үр дүнтэй арга хэмжээний нэг гэж  үзэх болсон. Боловсруулсан түлшний 
найдвартай хангалт, чанар тэдгээрийг дэмжсэн хууль эрхзүйн орчин, стандартуудыг гаргах 
нь уг арга хэмжээг үр дүнтэй явуулахад зайлшгүй шаардлагатай. Засгийн Газар орлуулах 
түлшний үйл ажиллагааны тодорхой хэсэгт дэмжлэг үзүүлэхийг Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-наас хүссэн юм.  ЕСБХБ нь Засгийн Газартай 2008 оны 9-р сараас 
түүхий нүүрсийг боловсруулсан түлшээр орлуулах төлөвлөгөөг боловсруулахаар хамтран 
ажиллаж эхэлсэн. Уг төлөвлөгөөний гол хэсгүүдийг 2009 оны 6-р сард Засгийн Газраар 
батлуулахаар өргөн барьсан Түлш орлуулах үйл ажиллагааны ерөнхий хүрээнд тусгасан. 
Засгийн газар Үйл ажиллагааны хүрээ гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг зарчмын хувьд баталж, 
2010 оны 6-р сард Монгол Улсын Их хурал Агаарын багц хуулиудыг батласаны дараа тус 
банк төслийн II үеийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр болж Үйл ажиллагааны үйл  
ажиллагааны ерөнхий хүрээ гол хэсгүүдийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх 
Зөвлөхүүдийг шалгаруулж авах ажлыг гүйцэтгэсэн. Зөвлөхүүд нь Үйл ажиллагааны 
ерөнхий хүрээ холбогдох хэсгүүдийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт хууль эрх зүй, эдийн 
засаг, техникийн болон чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай бүхий л тусламж дэмжлэг 
үзүүлэх зорилготой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энэхүү баримт бичгийг дээр нэр заасан төслийн  зорилгоор, 

зөвхөн ашиглах эрх бүхий талуудад зориулан гаргасан 

болно. Энэхүү баримт бичгийг өөр бусад талууд өөр 

зорилгоор ашиглаж үл болно. 

 

Энэхүү баримт бичгийг ашиглах эрх  бүхий талуудаас бусад 

этгээдүүд өөр зорилгоор ашигласнаас үүдэн гарсан үр 

дагавар, бусад талуудаас нийлүүлсэн мэдээллийн алдаа 

мадаг, орхигдсон зүйлсийн талаар манай тал ямар нэгэн 

хариуцлага хүлээхгүй.  

Энэхүү баримт бичиг нь нууц мэдээлэл агуулсан оюуны 

өмчийн бүтээл болно. Бидний болон энэ баримтыг 

бэлтгэсэн талын зөвшөөрөлгүйгээр бусад талуудад 

үзүүлэхийг хориглоно. 
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Евроконсалт Мотт МакДоналд iii 

Оршил 

Төсөл нь Үйл ажиллагааны ерөнхий бүтцийн баримт бичгийн нэг хэсгийг бүрдүүлж байгаа 
харилцаа холбооны стратегийг судалж, түүнийг боловсруулсан цагаас хойш гарсан ахиц 
дэвшлүүдтэй уялдуулан засварлан шинэчилж сайжруулсан тайланг 2012  оны 8, 9 дүгээр 
саруудад бэлтгэн Төслийн удирдах хороонд 2012 оны 10-р сард танилцуулан хүлээлгэн 
өгсөн билээ.  
 
Энэхүү хурлаар илүү нарийвчилсан судалгааг иргдийн дунд явуулж  хэрэгжилтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө ба цагийн хуваарь мөн хэрэгжилтийн тодорхой үйл ажиллагаатай 
холбоотой үүрэг хариуцлагын хуваарьлалт зэргийг багтаасан нарийвчилсан төлөвлөгөөг 
боловсруулахыг даалгасны дагуу төслийн зүгээс мэргэжлийн зөвлөх мөн Махима 
Консалтинг ХХК-г гэрээлэн авч энэхүү судлагааг явуулж төлөвлөгөөг боловсруулав.  
 
Энэхүү тайланд холбогдох судалгаа мөн төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй оруулсан болно.  
 
 
 
 
 

 



 

Евроконсалт Мотт МакДоналд 1 

1 Удиртгал  

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар явуулж буй олон нийтэд зориулсан сурталчилгааны 
ажилд дэмжлэг үзүүлэх  зорилгоор “Боловсруулсан түлшний талаарх гэр хорооллын оршин 
суугчдын ойлголт, мэдээллийг авдаг голлох мэдээллийн сувгуудыг тодорхойлох, мөг ямар 
арга хэлбэрээр явуулвал ард иргэдэд хүрэх талаар дэлгэрэнгүй судалгаа явууллаа.  
 
Боловсруулсан түлшний талаарх гэр хорооллын иргэдийн ерөнхий ойлголт мэдлэг, 
хандлагыг тандаж, мэдээлэл авч буй суваг, агуулгыг судалж, цаашид түгээх мэдээ 
мэдээллийн агуулга, хүрээ, сувгийг үнэн зөв, бодитоор тодорхойлоход чиглэгдсэн.  
 
Судалгааг асуумж ярилцлагын аргаар нийт 3 бүлгийн 22 төрлийн тоон болон чанарын 
асуултаар авч нэгтгэсэн болно.  
 
2012 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 15-ны хооронд судалгааг авлаа. 
 
Судалгаанд Гэр хорооллын нийт 100 өрх, үүнээс: 

- Түүхий нүүрсний хязгаарлалтын бүсээс 45 өрх 
- Хязгаарлалтын бус бүсээс 55 өрхийг тус тус хамруулав.  

 

Энэхүү судалгаа нь цаашид “Максима Консалтинг” ХХК-аас дээр дурьдагдсан гэр 

хорооллын ирдгэдийн хамгийн их үздэг 10 телевизээр цацагдсан агаарын бохирдолтой 

холбоотой мэдээллийн төрөл, эх сурвалж, тоо хэмжээг энэ мониторингийн мэдээллийг 

харьцуулсан дүн шижилгээний тайлантай харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж баяжууллаа.  

(Тайланг Хавсралт 2-оос үзнэ үү.) 

 

Хөтөлбөрийг боловсруулах явцад Солид Линкс ХХК, Монголын Мянганы сорилтын сан, 

Цэвэр агаарын сан, Агаарын бохирдолыг бууруулах үндэсний хороо зэрэгтэй зөвлөлдөж 

санал солилцсон ба зарим үнэнгэ үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэн ажилласан билээ.    

 

 

 



 

Евроконсалт Мотт МакДоналд 2 

2 Судалгааны нэгдсэн дүн 

2.1 Судалгааны ярилцлагад оролцсон иргэд, өрхийн тойм 
Судалгааны ярилцлагад оролцсон иргэд, өрхийн тойм 
 
Хүснэгт 1. Судалгаанд оролцогчдын тойм 

Нас 20-35  36-55  56-70 >70 

% 31 53 13 3 
     

Хүйс  Эр Эм   

% 63 37   

     

Боловсролын 
түвшин 

Бага дунд  Бүрэн дунд  Тусгай 
мэргэжлийн  

Дээд 

% 5 43 14 38 

     

Household size 1-2 3-5 >5  

% 13 65 22  

     

Өрхийн орон 
байрны нөхцөл 

Гэр 1-2 өрөө бүхий 
хувийн 
сууцанд 

3+ өрөө бүхий 
хувийн 
сууцанд 

Гэр ба орон 
сууцанд хослон 

амьдардаг 

% 53 27 16 4 

      

Ажил 
эрхлэлтийн 
байдал 

Ажилтай  Тэтгэвэрт Ажилгүй  Оюутан  Нийгмийн 
халамжинд  

% 71 17 9 2 1 

 
 

Судалгаанд нийт 100 иргэн хариулт өгснөөс 20-35 насны 31, 36-55 насны 53, 56-70 насны 
13, 70-аас дээш насны 3 оролцогч хамрагдсан. Эдгээр оролцогчдын 63 нь эрэгтэй оролцогч 
байлаа. 
 
Оршин сууж байгаа нутаг дэвсгэрийн хувьд хязгаарлалтын бүс нутгаас буюу Баянгол 
дүүргээс 45 өрх, бусад бүс нутгийн төлөөлөл Сонгинохайрхан дүүргээс 20, Сүхбаатар 
дүүргээс 15, Чингэлтэй дүүргээс 11, Баянзүрх дүүргээс 5, Хан-Уул дүүргээс 4 өрхийг тус тус 
хамрууллаа. 
 
Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг боловсролын түвшнээр нь авч үзвэл бага боловсролтой 
3, дунд боловсролтой 2, бүрэн дунд боловсролтой 43, тусгай мэргэжлийн 14, дээд 
боловсролтой 38 иргэн хариулт өгчээ. 
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар нь авч үзвэл хөдөлмөр эрхэлдэг 71, тэтгэвэрт гарсан 17, 
ажилгүй 9, оюутан 2, группэд байгаа 1 иргэн байна. 
 
Өрхийн орон байрны нөхцлийн хувьд гэрт амьдардаг 53, 1-2 өрөөтэй байшинд амьдардаг 
27, 3 болон түүнээс дээш өрөөтэй байшинд амьдардаг 16, гэр болон байшин хослуулан 
амьдардаг 4 өрх байлаа. 
 



 

Евроконсалт Мотт МакДоналд 3 

Ам бүлийн тоогоор нь ангилвал хамгийн нийтлэг нь 3-5 гишүүнтэй өрх 65, 6 болон түүнээс 
дээш гишүүнтэй өрх 22, 1-2 гишүүнтэй  өрх 13 хамрагдсан байна. 
 
Өрхийн сарын дундаж орлогын түвшингээр нь ангилбал 200 мянга хүртэлх орлоготой 5 өрх, 
201 мянгаас  500 мянган төгрөгийн орлоготой 30 өрх, 501 мянгаас 1 сая хүртэлх төгрөгийн 
орлоготой 41 өрх, 1 саяас дээш төгрөгийн орлоготой 24 өрх тус тус хамрагдсан байна. 
 
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн түлш, халаалтад зарцуулж буй зардлыг нь авч үзвэл сард 
дунджаар 100 хүртэлх мянган төгрөг зарцуулж буй өрхийн тоо 40, 101-200 хүртэлх мянган 
төгрөг зарцуулж буй өрхийн тоо 39 байгаа нь нийт судалгаанд хамрагдсан өрхийн 79 хувийг 
эзэлж байна.  
 
 

Өрхийн 
орлого (төг) 

<= 200,000 201,000 – 
500,000 

501,000 – 
1,000,000 

>1,000,000  

% 5 30 41 24  

Түлшинд 
халаалтын 
зориулалтаар 
зарцуулж буй 
зардал (төг) 

<=100,000 100,000 – 
200,000 

>200,000   

% 40 39 21   

Түлшинд 
халаалтын 
зориулалтаар 
зарцуулж буй 
зардал нийт 
өрхийн 
орлогод эзлэх 
хувь(төг) 

<=10 % 10-20 % 20-30% 30-40% >40% 

% 33 28 17 6 161 

 
Түлш, халаалтад зарцуулж буй зардлыг өрхийн орлоготой нь харьцуулан үзвэл сарын 
дундаж орлогын 10 хүртэлх хувийг зарцуулж буй өрх хамгийн их буюу 33, 20 хүртэлх хувийг 
зарцуулж буй өрх 28, 30 хүртэлх хувийг зарцуулж буй өрх 17, 40 хүртэлх хувийг зарцуулж 
буй өрх 6, 50 хүртэлх хувийг зарцуулж буй өрх 10, харин 50-иас дээш хувийг зарцуулж буй 
өрх 6 байна.  
 
Дээрх нас, хүйс, амжиргааны түвшин, ахуйн нөхцөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, 
боловсролын түвшин зэргээс хамааран судалгаанд оролцогсдын хариултыг дүгнэн үзвэл 
боловсруулсан түлшний талаарх ойлголт, мэдлэг болон иргэдийн мэдээлэл хүлээн авч буй 
суваг нь ялгаатай байна. 
 
Ойлголтын түвшний хувьд судалгаанд оролцогчдын 50 хувь нь боловсруулсан түлшийг 
ямар нэг хэмжээнд хэрэглэсэн байгаа бөгөөд эдгээр оролцогчдын 90 гаруй хувь нь 
хандлагын хувьд эерэг байна. Өөрөөр хэлбэр хязгаарлалтын бүсэд оршин сууж буй иргэд 
болон туршиж үзсэн иргэд боловсруулсан түлшний давуу, сул тал, хэрэглээ, хэмнэлтэд 
байдлыг илүүтэйгээр мэдэрсэн, хэрэглэгчийн мэдлэг, хандлага төлөвшсөн байдалтай 
байхад огт хэрэглэж үзээгүй иргэдийн хувьд энэ байдал туйлын хангалтгүй байна.  
 
Түүнчлэн хязгаарлалтын бүсэд оршин сууж, боловсруулсан түлш хэрэглэж буй иргэдийн 
хувьд эдийн засгийн хэмнэлт гарч байгаа нь иргэдийн өгсөн зарим хариулт болон нийт 
түлээ нүүрсэндээ зарцуулж буй зардлын хувьд анзаардаж болохуйц байна. Тухайлбал 

                                                
1
 Six of these households responded to have spent over 50% of their income on heating fuels.  
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хязгаарлалтын бүсэд оршин сууж иргэдийн 48 хувь нь түлш халаалтын зардалд сард 100 
мянга хүрэхгүй төгрөгийн зардал гаргаж байхад энэ үзүүлэлт боловсруулсан түлш 
хэрэглэдэггүй бүсийн иргэдийн хувьд 32.7 хувьтай байна. Хязгаарлалтын бус бүс нутагт 
оршин сууж буй иргэдийн 43.6 хувь нь түлш халаалтын зардалд сард дунджаар 101-200 
мянган төгрөг зарцуулдаг гэсэн байхад энэ үзүүлэлт хязгаарлалын бүсийн оршин суугчдын 
хувьд үүнээс 10 хувиар бага байгаа нь нааштай үзүүлэлт юм. 
Иймд боловсруулсан түлш нь өрхийн зардлыг хэмнэж буй байдлыг судалгаанаас  харж 
болох бөгөөд үүнийг нөлөөлөл, сурталчилгааны үйл ажиллагаанд ашиглаж болохуйц бодит 
үр дүн гэж тооцож болохоор байна.   
 
Бүлгийн оролцогчдын ялгаатай байдал нь мэдээллийн сувгийг тодорхойлоход илүүтэйгээр 
нөлөөлөхүйц хэмжээнд байгаа бөгөөд үүнийг тоймлон үзвэл: 

- Насны ангилаллаар интернэт хэрэглэгч гэж хариулсан иргэдийн дийлэнх 
нь буюу 80 орчим хувь нь 20-35 насны оролцогчид байна. Түүнчлэн 
интернэт хэрэглэгч хэмээн хариулсан иргэд нь боловсролын түвшний 
хувьд харьцангүй өндөр, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг байгаа нь тодорхой 
байна. Боловсролын түвшин болон орлогын хувьд энэ хоѐр үзүүлэлт 
харилцан уялдаатай нөлөөлж байлаа. Өөрөөр хэлбэр боловсрол өндөр, 
орлого сайн байх тусам мэдээллийн хэрэглээ нэмэгдэж байна. Тухайлбал 
олон нийтийн газар, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, хэсэг хороон дах самбар 
болон интернэт, сонин сэтгүүл зэргийг боловсрол өндөртэй иргэдийн 
хувьд байнгын хэрэглээ болгосон нь харагдсан. Харин радиогийн хувьд 
дунд түвшний боловсролтой, ажил мэргэжилтэй иргэд түлхүү хэрэглэж 
байсан бөгөөд ингэхдээ голдуу нийтийн тээврийн унаа болон өөрийн 
машинд явж байхдаа сонсдог болохоо илэрхийлсэн байна.  

- Мэдээллийн олон төрлийн сувгаас зөвхөн телевиз л аливаа бүлгийн 
нөлөө байхгүй ижил тэгш байдлаар бүх оролцогчдын сонголт болох нь 
тодорхой харагдсан. Гэхдээ телевизийн аль сувгийг, ямар хөтөлбөрийг, 
хэдэн цагаар сонгон хэрэглэж байгаад бага зэргийн ялгаа ажиглагдсан. 
Жишээ нь, хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн дийлэнх нь өдөрт 4-өөс бага 
цаг телевиз үздэг гэж хариулсан байхад ажилгүй болон тэтгэврийн насны 
иргэд 4-өөс дээш цаг үздэг болохооо илэрхийлжээ.   

- Хүйсийн ялгаатай байдлын хувьд судалгаанд эрэгтэй оролцогчид давуу 
байсан бөгөөд спортын хөтөлбөр үздэг гэж хариулсан иргэд бүгд эрэгтэй 
оролцогчид байсан болохыг мөн анхаарах хэрэгтэй. 

 

2.2 Түлшний эх үүсвэр, хэрэглээний хувьд 

 
Хүснэгт 2. Халаалтын хэрэсглийн төрөл 

Орон гэрээ халаахад ашиглаж буй халаалтын хэрэгслийн хувьд яндантай уламжлалт зуух 
ашиглаж буй 36, ханан пийшинтэй холбосон уламжлалт зуух ашиглаж буй 20, сайжруулсан 
зуух ашиглаж буй 23, нам даралтын зуух ашиглаж буй 11, цахилгаан халаагуур буюу хийн 
зуух ашиглаж буй 10 өрх байна. 
Үүнээс яндантай уламжлалт зуух хэрэглэж буй иргэдийн олонх нь буюу 61% нь 
хязгаарлалтын бүс нутгийнх, харин сайжруулсан зуух хэрэглэж буй иргэдийн олонх нь буюу 
73% нь хязгаарлалтын бус бүс нутгийн иргэд байгаа нь анхаарал татлаа. Өөрөөр хэлбэл 
хязгаарлалтын бус бүс нутагт сайжруулсан зуухыг сонгон хэрэглэсэн хэрэглээ өндөр 
байгаа нь иргэдийн хувьд нааштай хандлага байгааг илтгэн харуулж байна.  

Цахилгаан ба 
хийн  

халаагуур 

Уламжлалт 
яндантай зуух  

 

Ханан 
пийшинтэй 
холбосон 

ердын зуух  

Сайжруулсан 
зуух  

НДЗ 

10 36 20 23 11 
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Хүснэгт 3. Түлшний ашиглалтын төрөл 

 
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн орон байраа халаахад ашиглаж буй түлшний төрлийг 
судлан үзвэл хамгийн нийтлэг түлш нь түүхий нүүрс хэрэглэж буй өрх нийт өрхийн 73, мод 
хослуулан хэрэглэж буй өрх 31, боловсруулсан түлш хэрэглэж буй 24, цахилгаан эсхүл 
хийн түлш хэрэглэж буй 21 өрх тус тус байна. 
 
Хязгаарлалтын бүс нутаг болон хязгаарлалтын бус бус нутгийн өрхийн ялгаатай байдлаар 
нь ангилан үзвэл:  

- Боловсруулсан түлшийг сонгон хэрэглэж буй 22 өрх, цахилгаанаар 
дулааны асуудлаа бүрэн шийдсэн 3 өрх нь хязгаарлалтын бүс нутагт 
байна.  

- Гэвч энэ бүсэд амьдарч буй иргэдийн зарим нь боловсруулсан түлшний 
олдоц муу байгаагаас шалтгаалан орон гэрээ халаахад түүхий нүүрс, 
мод, цахилгаан болон хийг хольж хэрэглэж байгаагаа нуусангүй.  

- Харин хязгаарлалтын бус бүс нутгийн иргэдийн хувьд 100% түүхий 
нүүрсийг модтой хослуулан хэрэглэж байсан төдийгүй судалгаанд 
хамрагдсан 1 өрх санхүүгийн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан хог хаягдал 
түлж байгаагаа илэрхийлсэн байна.  
 

 
Харин хоол, ундаа болгоход ашиглаж буй түлшний төрлийг судалбал хамгийн нийтлэг нь 
түүхий нүүрс буюу нийт өрхийн 54 хувьд, цахилгаан эсхүл хийг 40 хувьд, мод 24 хувьд, 
боловсруулсан түлшийг 23 хувьд тус тус хэрэглэж байна гэжээ.  
Үүнээс хязгаарлалтын болон хязгаарлалтын бус бүс нутгийн ялгаатай байдлаар нь ангилан 
үзвэл: 

- Хоол хүнсээ болгохдоо цахилгааныг ашиглаж буй өрх хязгаарлалтын бүс 
нутгийн нийт өрхийн 31 хувь байхад хязгаарлалтын бус бүс нутагт энэ 
үзүүлэлт 38 хувьтай байна. Өөрөөр хэлбэл хязгаарлалтын бус бүс 
нутгийн иргэдэд илүү эерэг хандлагатай байна гэж ойлгож болохоор 
байлаа. 

- Гэвч түүхий нүүрс ашиглаж буй байдлыг харвал хязгаарлалтын бус бүс 
нутгийн өрхийн 77.7 хувь хоол хүнсээ бэлтгэхдээ түүхий нүүрсийг 
ашиглаж байхад хязгаарлалтын бүс нутгийн өрхийн хувьд энэ үзүүлэлт 
48.8 хувьтай байна.  

- Хязгаарлалтын бүс нутгийн өрхийн 49 орчим хувь нь хоол хүнсээ 
бэлтгэхдээ боловсруулсан түлшийг ашиглаж байгааг мэдэгджээ.  

 

Түлшний 
төрөл 
 

Түүхий нүүрс Түүхий нүүрс 
ба мод 

Боловсруулсан 
түлш  

Цахилгаан ба 
хийн  
халаагуур 

Түлшийг 
халаалтын 
зориулалтаар 
ашигладаг өрх  
 

73 31 24 21 

Түлшийг 
халаалтын 
зориулалтаар 
ашигладаг өрх  
 

54 24 23 40 
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Модны хувьд иргэд боловруулсан түлш, түүхий нүүрсийг хэрэглэхдээ дагавар байдлаар 
байнга ашигладаг тул зарим иргэд энэ талаар судалгаанд дурьдаж, зарим нь огт 
дурьдалгүй орхисон байгаа нь ажигдагдсан. 
 
Дээрх орон гэрээ дулаацуулах болон хоол унд хийхдээ хэрэглэж буй түлшний хэрэглээний 
талаарх иргэдийн хандлагыг нэгтгэн дүгнэвэл судалгаанд оролцогчид түлшний олон 
төрлийг хослуулан хэрэглэж байгаа бөгөөд халаалт болон хоол ундаа хийх зориулалтад 
бага зэргийн ялгаатай байдлаар зохицуулалт хийж байна. Өөрөөр хэлбэр хоол ундаа 
хийхэд цахилгаан болон хий ашиглаж буй өрхийн тоо халаалтын зориулалтаар цахилгаан 
болон хий ашиглаж буй иргэдийн тооноос бараг 50 хувиар өндөр байна.  
 
Тухайн түлшийг сонгон хэрэглэх болсон гол шалтгааныг үзвэл илч сайтай гэсэн санал 
хамгийн нийтлэг буюу 64 хувь, үнэ хямд гэсэн шалтгаан 41 хувь, борлуулалтын цэг ойр, 
олдоц сайн гэсэн шалтгаан 38 хувийг тус тус эзэлжээ.  
 
Мөн цөөн тооны өрх бусад шалтгааныг тоочсон бөгөөд ингэхдээ хэрэглэхэд хялбар, хурдан 
асдаг, ажилладаг гэсэн байна. Хэрэглэхэд хялбар гэж хариулт өгсөн иргэд боловсруулсан 
түлш хэрэглэсэн эсхүл дулааны асуудлыг цахилгаан болон халдаг шалаар бүрэн 
шийдвэрлэсэн иргэд байсан болно. 
 
Боловсруулсан түлшний талаарх иргэдийн ойлголт мэдлэгийг судлан нийт 110 оролцогчоос 
үзэхэд ямар ч ойлголт мэдлэггүй гэж хариулсан 65 иргэн байсны дийлэнх нь буюу 61 нь 
хязгаарлалтын бүсэд хамаардаггүй дүүргийн оршин суугчид байсан. Харин тодорхой 
ойлголт мэдлэгтэй гэж үзсэн 31 иргэн байсан бол огт хариулаагүй 14 хүн байна. 
 
Түүнчлэн, боловсруулсан түлшний талаар иргэд янз, бүрийн ойлголт, мэдээлэл, 
хандлагатай байгаа нь харагдсан. Тухайлбал хязгаарлалтын бүсийн иргэд боловсруулсан 
түлшийг чухал хэрэгцээтэй, чанартай, байгаль орчинд хор хөнөөл багатай гэхчлэн эерэг 
талаас нь тайлбарласан байхад хэрэглэж үзээгүй иргэдийн хувьд сөрөг хандлага түлхүү 
ажиглагдсан нь ýíý á¿ëýãò мэдээлэл хомс байгааг илтгэж байна.  
Судалгаанд оролцсон хязгаарлалтын бүсийн иргэд болон боловсруулсан түлшийг туршиж 
үзсэн иргэдийн хувьд хамгийн нийтлэг гарсан асуудал нь олдоцгүй байна, дамлаж байна 
гэсэн сөрөг хандлага байхын зэрэгцээ хэрвээ зах зээл дээр элбэг байвал хэрэглэхэд бэлэн 
гэсэн эерэг хандлагатай байгаа нь ажиглагдлаа.  
 
Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн боловсруулсан түлшний талаарх эерэг, сөрөг ойлголтыг 
багцлан авч үзвэл: 
 

Эерэг ойлголт 
  1. Илч сайн- 41%  

2. Их ашигтай, мөнгө хэмнэдэг – 28.2 %  
3. Байгаль орчинд хор хөнөөл бага- 23 % 
4. Утаа тортог, элдэв үнэр бага -7.6 % 

Бусад  0.2 % 
 

 Сөрөг ойлголт 

  1. Олдоц маш муутай – 59.4 % 
  2. Ханан пийшинг сайн халааж чаддаггүй -  17.3% 

3. Чанар муу  - 11.7% 
Бусад 11.6% 
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2.3 Мэдээллийн сувгийн хувьд 

 
Судалгаанд оролцсон иргэдийн оршин суугаа газар мэдээ мэдээллийг хүргэхэд хамгийн 
чухал хэрэгслийг тодорхойлоход телевиз (95%), интернэт (22%), сонин сэтгүүл (21%), 
радио (17%) хувийг эзэлсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлттэй мэдээллийн хэрэгсэл байлаа. 
Үүнээс гадна иргэд хооронд буюу ам дамжсан мэдээлэл, хэсэг хорооны ахлагч, оффисийн 
мэдээллийг нийт оролцогчдын 11% нь чухал гэж үзсэн байна. 
 
Халаалт, түлштэй холбоотой иргэдийн авахыг хүсч буй мэдээллийн тухайд 47% нь 
боловсруулсан түлшний давуу тал, 41% нь энэ чиглэлээрх Засгийн газрын бодлого, үйл 
ажиллагааны талаар, 36% нь агаарын бохирдлын талаарх ерөнхий мэдээллийг, 17% нь 
шинээр гарч буй түлшүүдийг хэрэглэх, ашиглах зааварчилгааны талаарх мэдээллийг 
авахыг хүсч байгаагаа илэрхийлжээ. 
 
Харин 10% нь бусад чиглэлээр буюу боловсруулсан түлшний талаар үнэн бодит мэдээлэл, 
цахилгаанаар халаалт дулааныг шийдэх тухай, цахилгааны ашигтай хэмнэлт, хямдралын 
талаар болон төслийн сайжруулсан зуухны тухай гэх мэт бусад төрлийн мэдээлэл чухал 
гэж үзжээ. 
 
Агаарын чанартай холбоотой ямар нэг зар сурталчилгааг санаж байгаа эсэхийг танадахад 
дийлэнх нь буюу 76 % нь огт санахгүй байна гэдгээ илэрхийлсэн бол, 24% хувь нь ямар нэг 
сурталчилгааг санаж байна гэжээ. Санаж байна гэж хариулсан иргэдээс тодруулахад 
дараах сурталчилгааг дурьджээ. Үүнд: 

1. Сайжруулсан зуух зарж байгаа гэр цэгийн тухай     
2. Агаарын бохирдлын тухай      
3. ЦАС-гийн нэвтрүүлэг      
4. Машины утаатай холбоотой мэдээ      
5. Сайжруулсан зуухны сурталчилгаа      
6. Утаа бууруулдаг яндангийн филтерийн талаар     
7. Цэвэр агаар 2 төслийн тухай      
8. Агаарын бохирдлын талаар утсаар ирж буй мэдээлэл   

 
 
Олон нийтийн газарт тавигдсан мэдээ, мэдээллийг уншдаг эсэхийг тодруулахад 46% нь 
бараг уншдаггүй, 36% нь заримдаа уншдаг, 18% нь байнга уншдаг гэж хариулсан байна. 
Өөрөөр хэлбэл нийт оролцогчдын 54% нь олон нийтийн газарт байрласан мэдээллийг ямар 
нэг хэмжээгээр уншдаг байна. 
 
Олон нийтийн газарт тавигдсан мэдээ мэдээллийг уншиж буй бүлгийг тодруулбал насны 
хувь 35-аас дээш насны, дунд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэд ийм мэдээллийг 
анхааран уншдаг болохоо илэрхийлжээ. Харин 20-35 насны, ажил эрхэлдэггүй болон 
боловсрол багатай иргэдийн хувьд ийм мэдээллийг анзаарах нь бага байдаг ажээ.  
 
Түүнчлэн, иргэдийн мэдээлэл олж уншдаг олон нийтийн газруудыг тодруулбал дараах 
газрыг нэрлэсэн байна. Үүнд: 

1. Автобусны буудал – 17.6%     
2. Хорооны самбар – 23.5%     
3. Нийтийн тээвэр, автобус доторх – 17.6%     
4. Замын хажуугийн самбар – 17.6     
5. Орц – 5.8 %    
6. Гудамжны самбарууд – 11.7 %     
7. Хорооноос дэлгүүрт тавьсан зурагт самбарыг тус тус дурджээ - 5.8% 
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Сонин, хэвлэл уншдаг эсэхийг тодруулахад 36% нь бараг уншдаггүй, 28% нь долоо хоногт 
1 удаа уншдаг, 33% нь тогтмол уншдаг гэж хариулжээ. Өөрөөр хэлбэл нийт оролцогчдын 
61% нь ямар нэг хэмжээгээр сонин хэвлэл уншиж байна. Огт хариулаагүй  3% байна.  
 
Сонин, хэвлэл сонгон уншиж буй иргэдийн хувьд мөн л боловсролтой болон өрхийн 
орлогын түвшин өндөр үзүүлэлттэй байгаа иргэд энэ асуултыг түлхүү хариулсан байна. 
Өөрөөр хэлбэл өрхийн орлого, боловсролын түвшин буурах тусам сонин, хэвлэл уншихгүй 
байгаа нь харагдаж байна.  
 
Иргэдийн сонгон уншиж буй сонин, сэтгүүлийн тухайд ихэвчлэн өдөр тутмын сонин болон 
ТВ-ын хөтөлбөр, мэдээ нийтэлдэг сэтгүүлийг нэрлэсэн бөгөөд дараах хэвлэлийг зарим 
оролцогчид сонгон дурьдсан байна.Үүнд: 

1. Өдрийн сонин 
2. TV Zone 
3. Инфо 
4. Зууны мэдээ 
5. Улс төрийн тойм 
6. Өнөөдөр 
7. Тойм сэтгүүл 
8. Ардчилал 
9. Ардын эрх 
10. Зиндаа 

Эдгээрээс хамгийн олон давтагдсан нь Өдрийн сонин, TV zone сэтгүүл байсан. 
 
Радио сонсдог эсэх тухайд 53% нь сонсдоггүй, 30% нийтийн тээврийн унаанд буюу 
машиндаа, 14% нь байнга сонсдог гэж хариулжээ. Өөрөөр хэлбэл нийт оролцогчдын 44% 
нь ямар нэг хэмжээнд радио сонсдог боловч унаанд явж байхдаа сонсдог гэж хариулсан нь 
иргэд радиогийн аль сувгийг сонсож байгаагаа ихэвчлэн мэддэггүй, санамсаргүй байдлаар 
сонсдог болохыг илтгэж байна. 
 
Радио сонсдог болохоо илэрхийлсэн иргэдийг бүлгийнх нь хувьд авч үзвэл тэтгэврийн 
насныхан гэртээ болон хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд унаанд сонсдог болох нь ажиглагдсан.  
 
Нийтлэг сонсож буй радиогийн сувгийг тодорхойлоход дараах радиог нэрлэсэн бөгөөд 
эдгээрээс хамгийн олон давтагдсан нь Гэр бүлийн радио байсан. Үүнд: 

1. Гэр бүлийн радио FM 104.5 
2. FM 98.9 
3. FM 106.6 
4. FM 102.1 
5. FM 95.7 
6. FM 106.0 

 
Телевизийн хувьд өдөр бүр үзэж амждаггүй гэж хариулсан 5 иргэн, 1-2 цаг үздэг гэж 
хариулсан 10, 3-4 цаг үздэг гэж хариулсан 23, 4-өөс дээш цаг үздэг гэж хариулсан иргэн 
хамгийн их буюу 61 хүн байна. Өөрөөр хэлбэр телевиз нь хамгийн нийтлэг мэдээллийн 
хэрэгсэл болох нь уг судалгаагаар тодорхойлогдож байна.  
 
Иргэдийн үзэж буй телевизийн сувгийг судлан үзвэл агаарын сувгийг илүүтэйгээр сонгон 
үзэж байгаа бөгөөд зарим иргэд сувгаа солих замаар аль суваг дээр илүү сонирхолтой 
хөтөлбөр гарч байгааг сонгон үздэг болохоо илэрхийлсэн байна. Суваг тус бүрийг нийт 
оролцогчдын сонголтын хувиар илэрхийлэн харуулбал: 
 

1. МҮОНТВ  67% 
2. ТВ9  52% 
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3. ТВ5  30% 
4. ТВ8  28% 
5. С1   18% 
6. UBS  18% 
7. 25-р суваг 16% 
8. Боловсрол 14% 
9. Монгол ТВ 10% 
10. Ийгл ТВ  10% 
11. SBN  8% 
12. NTV  6% 
13. Шинэ Дэлхий 5% 
14. ТМТВ  2% 
15. Эх орон  3% 
16. Movie Box 1% 

 
Үүнээс үзвэл МҮОНТВ, ТВ9, ТВ5, ТВ8 сувгуудыг хамгийн их оролцогчид, үүний дараа С1, 
UBS, 25-р сувгийг сонгон үзэж байна. 
 
Телевизээс ямар төрлийн хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа талаар иргэдийн 76% нь 
мэдээллийн хөтөлбөрийг, 20% нь кино, 11% спортын хөтөлбөр үздэг гэсэн нь хамгийн их 
сонголттой хөтөлбөр байна.  
 
Õýðýãëýã÷èéí ç¿ãýýñ ìýäýýëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéã õ¿ëýýí àâàõäàà äýýðõ áàéäëààð 
õàíäñàí áàéõàä ãýð õîðîîëëûí èðãýäèéí ñîíãîí ¿çýæ áóé õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí 
õóâüä õºíäëºíãèéí ìîíèòîðèíãèéí ä¿íãýýñ ¿çâýë äàðààõ ä¿ãíýëòèéã õèéæ áîëîõîîð áàéíà. 
¯¿íä: 
 

1. Ìîíèòîðèíãèéí хугацаанд íèéò цацагдсан агаарын бохирдолтой холбоотой 

мэдээллийã өдөр тутмын тоон давтамжаар íü үзâýë öàã ¿åèéí íºõöºë áàéäàë, ¿éë 

ÿâäàëòàé óÿëäààòàéãààð òóõàéí ñýäâýýð ìýäýýëëèéí áàãòààìæ íýìýãäñýí õàíäëàãà 

áàéíà. ªºðººð õýëáýð öàã ¿åèéí ¿éë ÿâëûã äàãàí òóõàéí ñýäâýýð õýâëýë, 

ìýäýýëëèéí õýðýãñë¿¿ä àãóóëãà, áàãòààìæàà ºðãºæ¿¿ëæ áàéãàà òóë àãààðûí 

áîõèðäëûã áóóðóóëàõ ¿å øàòòàé àðãà õýìæýý òóòàìä õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí 

îðîëöîîã õàíãàõ çàìààð èðãýäýä ìýäýýëëèéã õ¿ðãýõ áîëîìæ áàéãààã èëòãýí õàðóóëæ 

áàéíà. 

2. Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí òåëåâèç òóñ á¿ðýýð äàìæóóëñàí ìýäýýëëèéí òîîí 

¿ç¿¿ëýëòèéã õàðüöóóëàí ¿çâýë õàìãèéí îëîí äàâòàìæòàé íü Éèãë òåëåâèç áàéíà. 

Èéãë òåëåâèç õýäèéãýýð ¿çýã÷äèéí òîîãîîð öººí áàéãàà áîëîâ÷ ìýäýýëëèéã õ¿ðãýæ 

áóé äàâòàìæèéí õóâüä ºíäºð áàéãàà íü èðãýäýä ìýäýýëýë õ¿ðãýõ ýåðýã õàíäëàãàòàé 

áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. ªºðººð õýëáýð, ìýäýýëëèéí õýðýãñýë òóñ á¿ð íèéãìèéí îëîí 

òºðëèéí àñóóäàëä ðåäàêöèéí ÿëãààòàé áîäëîãî áàðèìòàëæ áóé áºãººä ¿¿íèéã äàãàí 

ìýäýýëýë ò¿ãýýõ ñóâãèéã ñîíãîõîä àíõààðàõ äàâóó, ñóë òàë áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. 

ßëàíãóÿà Éèãë, Ñ1 òåëåâèçèéí õóâüä ¿çýã÷èéí òîî ÒÂ9 òåëåâèçòàé õàðüöóóëàõàä 

áàãà áàéãàà áîëîâ÷ îëîí óäààãèéí äàâòàìæòàéãààð ìýäýýëëèéã õ¿ðãýõ ºíäºð 

áîëîìæòîéã õàðóóëæ áàéíà. Õàðèí ÒÂ9, Ìîíãîë,  Ì¯ÎÍÒÂ ¿çýã÷äèéí ¿çýõ äóðòàé 

ñîíãîëòîä äýýã¿¿ð áàéð ýçýëñýí áîëîâ÷, íèéòëýë íýâòð¿¿ëãèéí áîäëîãî, ìýäýýëýë 

õ¿ðãýæ áóé äàâòàìæèéí õóâüä äóòàãäàëòàé áàéãàà þì. 

3. Öàöàãäñàí ìýäýýëëèéí õóâüä ýåðýã ìýäýýëýë 26, ñºðºã ìýäýýëýë 2, íåéòðàëü 

ìýäýýëýë 72 õóâüòàé áàéãàà íü àíõààðàë òàòàæ áàéíà. ªºðººð õýëáýð ¿çýã÷äýä 

õ¿ðãýæ áóé ìýäýýëëèéí àãóóëãàä îíöãîé àíõààð÷, èðãýäèéí çàí ¿éëä ýåðýãýýð 
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íºëººëºõ ìýäýýëëèéã, ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãèòàéãààð õ¿ðãýõýä îíöãîé 

àíõààðàõ øààðäëàãàòàé íü õàðàãäàæ áàéíà. 

4. Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæèéí õóâüä ãóðàâíû íýã íü ìýäýýëëèéí õýðýãñýë ºðñäºº 

àñóóäàë äýâø¿¿ëñýí áàéãàà íü ìýäýýëýë õ¿ðãýõ õýðýãöýý, ñîíèðõîë áàéãààã èëòãýí 

õàðóóëæ áàéíà. ¯ëäñýí õóâèéí äèéëýíõ íü òîäîðõîé òºñºë, õºòºëáºð ìýäýýëëèéí 

ñóðâàëæ áîëñîí áàéãàà íü òºñëèéí ¿éë àæèëëàãàà òºëºâëºãäñºíèé äàãóó ÿâàãäàæ 

áàéãààãèéí èëðýë ãýæ ¿çýæ áîëîõ àâ÷, òýäíèé õàìòðàã÷ áóþó Òºðèéí áàéãóóëëàãà, 

àæèë õàðèóöñàí àëáàí òóøààëòàí õàìãèéí ýõíèé ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ áîëæ 

÷àäàõã¿é áàéãààã àíõààðàõ õýðýãòýé áàéíà. ªºðººð õýëáýë áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø 

õýðýãëýõ, àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõàä ÷èãëýñýí çºâ çàí ¿éëä ñóðãàõàä òºðèéí 

àëáàí õààã÷èä õàìãèéí ÷óõàë ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ áàéõ øààðäëàãàòàé áºãººä 

ýíý ÷èãëýëýýð õýðýãæ¿¿ëæ áóé òºðèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ 

øààðäëàãàòàé íü õàðàãäàæ áàéíà. 

5. Öàöàãäñàí ìýäýýëëèéí àãóóëãûã ä¿ãíýí ¿çâýë àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõàä 

÷èãëýñýí èðãýäýä çîðèóëñàí ïðàêòèê ìýäýýëýë 65 îð÷èì õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Õàðèí 

20 õóâü íü àãààðûí áîõèðäëûí òàëààðõ åðºíõèé ìýäýýëýë áîëæ áàéãàà íü òàíèí 

ìýäýõ¿éí øèíæòýé ìýäýýëýë, àñóóäàë õàíäñàí ìýäýýëëýýñ ãàäíà çºâ, çîõèñòîé, 

ïðàêòèê à÷ õîëáîãäîëòîé ìýäýýëëèéã ¿çýã÷äýä õ¿ðãýõ õýðýãöýý áàéãààã õàðóóëæ 

áàéíà.Ýíý ä¿ãíýëò àñóóìæ ÿðèëöëàãûí àðãààð àâñàí ñóäàëãààíû ä¿íãýýð ìºí 

áàòëàãäàæ áàéíà.        

6. Öàöàãäñàí ìýäýýëëèéã òºðëººð íü àíãèëæ ¿çâýë äèéëýíõ íü áóþó 92 õóâü íü 

ñóðâàëæëàãà õýëáýðýýð áàéãàà íü ñóäàëãààãààð ãàðñàí áºãººä öîãö, èðãýäýä íýãäñýí 

îéëãîëò ìýäýýëýë ºãºõºä ÷èãëýñýí áàðèìòàò íýâòð¿¿ëýõ, ñóðòàë÷èëãààã òîãòìîë 

ÿâóóëàõ øààðäëàãàòàéã èëòãýæ áàéíà.  
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3 Судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж 

3.1 Судалгааны дүгнэлт 

 
1. Боловсруулсан түлшний талаарх иргэдийн ойлголт мэдлэг харилцан адилгүй, 

зөрүүтэй байна. Тухайлбал боловсруулсан түлшийг хэрэглэж буй иргэд давуу талыг 
нь сайнаар үнэлсэн эерэг хандлагатай байхад хэрэглэж үзээгүй иргэдийн хувьд 
ойлголт мэдлэг нэн дутагдалтай, дам үг төдий ойлголт мэдлэгтэй байна. 
 
Боловсруулсан түлшний талаарх иргэдийн ойлголт мэдлэгийн зөрүүг арилгах, 
нэгдсэн ойлголт мэдлэгтэй болгох хэрэгцээтэй байна. Ингэхдээ хязгаарлалтын 
бүсээс гадна, бусад дүүргийн оршин суугчдад боловсруулсан түлшний давуу тал, 
хэрэглээний зааварчилгаа болон энэ чиглэлээрх Засгийн газрын бодлого үйл 
ажиллагаа, агаарын бохирдлын талаарх мэдээллийг тогтмол өгөх шаардлагатай 
байна. Ялангуяа иргэд хувь хүмүүст боловсруулсан түлшийг хэрэглэж, туршиж үзэх 
боломжийг бий болгох нь бодит сурталчилгаа болох юм. 

 
2. Зөвхөн газар нутгийн байршлаар төдийгүй иргэдийн нас, боловсрол, орлогын 

байдлаас шалтгаалж мэдээлэл хүлээн авах суваг өргөн хүрээтэй, харилцан адилгүй, 
ялгаатай болсныг тооцож, залуу үе болон өндөр настай иргэдэд, боловсролын 
түвшин доогуур болон орлого багатай иргэдэд хүргэх мэдээлэл, мессеж, тэдгээрийг 
хүргэх сувгийг ялгаатайгаар тодорхойлох шаардлага гарч ирснийг анхаарах 
хэрэгтэй байна. Залуу үе болон орлого өндөр иргэдийн хувьд мэдээллийн 
хэрэгслийн харьцангүй өргөн сонголт бий болсон байхад өндөр настай болон орлого 
багатай иргэд тодорхой хүрээгээр хязгаарлагдсан байна.  

 
3. Өмнө нь хүргэж байсан мэдээлэл сурталчилгааг судалгаанд оролцсон иргэд шууд 

санаж, нэрлэж хэлж чадахгүй байгаа зэргээс үзвэл мэдээлэл сурталчилгаа 
мартагдсан байгааг харуулж байна. Түүнчлэн санаж буй сурталчилгаагаа 
илэрхийлсэн, шаардлагатай байгаа мэдээллээ тодорхойлсон зэрэг байдлаас үзвэл 
иргэдийн хувьд энэ талаарх мэдээллийг сонирхож хүлээж авах нааштай хандлага 
байгааг илтгэж байна.  

 
4. Иргэдэд нэн шаардлагатай байгаа мэдээллийн талаар илэрхийлэхдээ үнэн, бодитой 

мэдээлэл хэрэгцээтэй байдаг, цахилгааны хэмнэлт, арга зам гэхчилэн мэдээллийг 
эрэлхийлсэн нь тодорхой тухайн зорилтот бүлэгт чиглэсэн нарийн мэдээллээр 
хангаж өгөх хэрэгцээ шаардлага байгааг харуулж байна. Ялангуяа, хязгаарлалтын 
бүсээс бусад дүүрэгт амьдарч буй иргэдийн хувьд нарийн тодорхой мэдээлэл 
байхгүй байгаа бөгөөд төр захиргааны болдлого арга хэмжээний үр дүн мөн 
боловсруулсан түлшний давжуу талын талаарх мэдээлэл хэрэгцээтэй байна. 
 

5. Àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõàä ÷èãëýñýí ìýäýýëëèéí àãóóëãà, õýëáýð 
õÿçãààðëàãäìàë áàéíà. Èéìä, òîäîðõîé ìýäýýëëèéã, ¿å øàòòàéãààð, îëîí òºðëèéí 
íºëººëºë ñóðòàë÷èëãààíû õýðýãñëýýð äàìæóóëàí, ñýòã¿¿ë ç¿éí òºðºë á¿ðèéí 
ñóðâàëæëàãà, áàðèìòàò íýâòð¿¿ëýã, ñóðòàë÷èëãàà çýðýã õýëáýðýýð õ¿ðãýõ õýðýãòýé 
áàéíà. 
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6. Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ, ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàí õ¿ðãýõ òºðèéí áàéãóóëëàãûí 
¿¿ðýã õ¿ëýýñýí ýòãýýäèéã òîäîðõîé áîëãîæ, òºñºë õºòºëáºðèéí áàéãóóëëàãàòàé 
óÿëäààòàé, íýãäñýí áîäëîãî ñòðàòåãèòàéãààð àæèëëóóëàõ, ýíý ÷èãëýëýýð ÷àäàâõèéã 
áýõæ¿¿ëýõ õýðýãòýé áàéíà. 
 

7. Иргэдийн мэдээлэл хүлээн авах сувгийн тухайд телевиз нэн тэргүүний суваг болох 
нь тодорхой байна. Түүнчлэн мэдээлэл, харилцааны стратегитай нийцүүлэн олон 
нийтийн газар, радио, сонин сэтгүүл, хэсэг хороог ч ашиглаж болох боломжтой 
байна. Гэхдээ эдгээр сувгийг иргэдийн хүлээн авах боломж, нөхцөлтэй уялдуулан 
харгалзах шаардлагатай байна. 
 

8. Шинэ тутам өргөжиж буй интернэтийн хэрэглээ гэр хороололд ч түгэн тэлж байгааг 
анхааран ялангуяа хүн амын залуу бүлэгт чиглэсэн мэдээлэл, мессежийг үүгээр 
дамжуулан түгээх боломжтой болсныг анхаарах хэрэгтэй. 

 
9. Иргэдэд хандлагын нааштай өөрчлөлт, мэдээлэл хүлээн авах хэрэгцээ, сонирхол 

байгаа зэргээс харгалзан энэхүү судалгааны үр дүнд суурилан тухайн зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн мессежийг боловсруулах, түгээх өргөн боломж байна. 

 

3.2 Судалгааны зөвлөмж 

 
1. Боловсруулсан түлшний тухай ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хэрэглээг 

сайжруулахад түгээлт, олдоц хомс байгаа нь гол бэрхшээл болж байна. Иймд 
түлшний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, борлуулалтын цэгийг олноор бий болгож, 
цэгүүдийн байршлын талаарх мэдээллийг түгээх нь сурталчилгааны чухал хэсэг 
болох учиртай. 
 
Нөгөөтэйгүүр боловсруулсан түлшийг хэрэглэх хэрэгцээ, сонирхол байгаа хэсэгт ч 
хомсдол бий болсны улмаас түүхий нүүрсийг түлсээр байгаа гэдгээ иргэд илэрхийлж 
байна. Иймд, боловсруулсан түлшний талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн 
зэрэгцээ агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн, өрхөд ашиг тустай бусад 
сонголт, хувилбаруудын талаарх мэдээ, мэдээллийг нэмэгдүүлэх нь чухал байна. 
Тухайлбал, шөнийн цагаар цахилгааны хэмнэлттэй тарифийг хэрхэн ашиглаж 
дулааныг хадгалах тухай эсхүл гэр, байшингийн дулааныг алдагдуулахгүй байх 
ямар шилдэг санал санаачлага байж болох зэрэг хувилбарыг өргөнөөр таниулах нь 
зүйтэй юм. 
 
 

2. Өнөөг хүртэл гарсан мэдээлэл сурталчилгааг цөөн тооны иргэд санаж байгааг 
харгалзан өмнө явуулж байсан мэдээлэл сурталчилгааны материалыг давтан 
хүргэх, зорилтот бүлэгт чиглэсэн хэлбэрээр дахин тэдэнд ойр бүс нутаг, сувгаар 
дамжуулан хүргэх шаардлагатай байна. Ялангуяа, сайжруулсан зуух болон орон 
гэрийн дулаан алдалтыг багасгах, цахилгааны хэрэглээ, зардалд хэмнэлт хийх 
зэрэгтэй холбоотой иргэдийн ашиг сонирхолд нийцсэн мэдээллээр сурталчилгаа 
нөлөөллийн ажлыг баяжуулах нь нэн чухал юм. 

 
3. Мэдээллийн сувгийн тухайд телевиз, тэр дундаа агаарын долгионоор цацаж буй 

сувгуудыг хамгийн чухалд тооцон сонгох нь зүйтэй. Тэр дундаа эдгээр сувгуудын 
мэдээллийн хөтөлбөр, кино хөтөлбөрийн дундуур сурталчилгаа, мэдээллийг 
өргөнөөр, янз бүрийн хэлбэрээр хүргэх нь зүйтэй. 
 
Түүнчлэн, телевизийн араас орж буй сувгууд болох олон нийтийн газар, сонин 
хэвлэл, радиогоор дамжин хүргэх мэдээллийг ч иргэдэд ойр хүртээмжтэй хэлбэрт 
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шилжүүлэх хэрэгтэй. Тухайлбал, нийтийн тээврийн хэрэгслээр иргэд ихээр зорчдог 
оргил үе болох ажилдаа явах, тарах цагтай давхцуулан сурталчилгааг радиогоор 
явуулах, иргэдийн ихээр уншиж буй долоо хоног тутмын ТВ хөтөлбөрт сэтгүүл, өдөр 
тутмын сонинд мэдээллийг байршуулах, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, автобусны 
зогсоол, ус түгээх худаг, зам дагуух самбарт сурталчилгааг байршуулах зэрэг нь 
хэрэгцээтэй суваг байх болно.  
 
Иргэдийн хувьд шинэ тутам үүссэн мэдээллийн суваг болох интернэт гэр хорооллын 
иргэдийн хувьд ч түгж байгааг, ялангуяа 20-35 насныхны хувьд нийтлэг болсныг 
зайлшгүй тусгаж, мэдээлэл сурталчилгааны үйл ажиллагаандаа ашиглах нь зүйтэй. 
Тэр дундаа интернэтийн өргөн хүрээний боломж зөвхөн сурталчилгаа төдийгээр 
хязгаарлагдахгүй тул төрөл бүрийн мэдээлэл, нийгмийн маркетингийн аргуудыг 
ашиглаж болох давуу тал үүссэнийг оновчтой ашиглах хэрэгтэй. 
 

4. Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ áîëæ, ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãèéã õàðèóöàí 
õýðýãæ¿¿ëýõ òºðèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí õààã÷èéã òîäîðõîéëæ, ÷àäàâõèæóóëàí, 
ìýäýýëëèéí íàéäâàðòàé, ýõ ñóðâàëæ áîëãîí àæèëëóóëàõ õýðýãòýé áàéíà. ßëàíãóÿà, 
íèéãýìä àñóóäàë äýâø¿¿ëýýä îðõèõ áóñ àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõûí òºëºº 
õýðýãæ¿¿ëæ áîëîõ ïðàêòèê àðãà çàì, ýíý ÷èãëýëýýð õýðýãæ¿¿ëæ áîëîõ ýíãèéí ñàíàà, 
èðãýäèéí ñàíàà÷ëàãà çýðãèéã ìýäýýëæ, çýðýãöýý õýðýãæèæ áóé òºñºë, õºòºëáºð¿¿ä 
íèéãýìä õ¿ðãýæ áóé ìýäýýëëýý óÿëäóóëàí äàâõöàëã¿é, öîãö õ¿ðãýõ àæëûã çîõèîí 
áàéãóóëàëòààð õàíãàõ õýðýãòýé þì.   
 

5. Иргэдэд хүргэх мессежийн хувьд насны болон боловсролын ялгаатай байдлаас 
хамааран, мөн мэдээллийн хэрэгслийн өвөрмөц онцлогоос хамааран тусгайлан 
боловсрулав.  
Төслөөс явуулсан сóäàëãààíààñ ãàðñàí ¿ð ä¿í, ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí ìýäýýëýë 
õàðèëöààíû ñòðàòåãèòàé áàéõûã ñàíàë áîëãîæ, ¿íäñýí á¿òöèéн åðºíõèé ñàíààã 
òîéìëîí áîëîâñðóóëëàà. Óëààíáààòàð õîòûí ãýð õîðîîëолд боловсруулсан түлш 
түгээх засгийн газрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцож буй холбогдох төрийн 
байгууллагуудад зориулан боловсруулсан болно.  
 
Гэр хороолëûí îðøèí ñóóã÷äûí äóíä явуулсан àãààðûí áîõèðäëûí òàëààðõ 
ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãààíû асуулга ñóäàëãàà болон үндэсний хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр агаарын бохирдлын талаар нэвтрүүлж буй хөтөлбөр, мэдээллийн талаар 
хийсэн судалгааíû ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýí энэхүү баримт бичгийг áîëîâñðóóëлаа. 
Ñòðàòåãèд тусгасан үйл ажиллагааг ãýð õîðîîëîëä îðøèí ñóóæ áóé дараах 4 ¿íäñýí 
çîðèëòîò á¿ëýãò ÷èãëүүлэн хувааж авч үзлээ. Үүнд: 
1. Боловсролтой, өндөр орлоготой иргэд 
2. Тогтмол ажил, хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд 
3. Орлого багатай, боловсролын түвшин доогуур иргэд 
4. Тэтгэвэрийн насны болон ажилгүй гэртээ суудаг иргэд 
Эдгээр 4 үндсэн бүлэгт тохируулсан мэдээлэл, харилцааны тусгай төлөвлөгөөг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Ингэхдээ бүлэг тус бүрийн мэдээлэл хүлээн 
авч буй онцлог, мэдээллийн суваг, тухайн мэдээллийн сувгийн онцлог, мэдээлэл, 
хүлээн авах хугацаа зэргийг харгалзсан тусгай төлөвлөгөөг гарган ажиллах хэрэгтэй 
юм. 

Энэхүү мэдээлэл харилцааны төлөвлөгөөг Хавсралт# 1-ээс үзнэ үү. 
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1 Хавсралт: Мэдээлэл, сурталчилгааны стратеги, төлөвлөгөө  

 Боловсруулсан түлшний талаарх гэр хорооллын оршин суугчдын ойлголт, мэдлэгийг 
íýìýãä¿¿ëýõýä 

 чиглэсэн ìýäýýëýë, õàðèëöààíû ажлын  
 

1. Нөхцөл байдлын 
шинжилгээний товч дүгнэлт 

Èðãýäýä òóëãàìäàæ áóé àñóóäëûí òîéì: Боловсруулсан түлшний талаарх 

иргэдийн ойлголт мэдлэг харилцан адилгүй, зөрүүтэй байна. Ýíýõ¿¿ çºð¿¿ íü íàñ, 
áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áàéäëààñ õàìààðàëòàé áàéíà.  
Ìºí èðãýäèéí îéëãîëò, ìýäëýãèéí ÿëãààòàé áàéäàë áîëîí îðøèí ñóóãàà ãàçàð 
íóòãèéí áàéðøëààñ õàìààðàí ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ ñóâàã õàðèëöàí àäèëã¿é 
áàéíà. 
Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààðõ ºìíº õ¿ðãýæ áàéñàí ìýäýýëýëä õ¿ðòýýìæ, 
äàëàéö, ñèñòåìòýé áàéäàë äóòàãäàëòàé áàéãàà áîëîâ÷ ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí 
áîëîí ¿çýã÷äèéí õóâüä ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàõ, ò¿ãýýõ, ñîíèðõîõ ýåðýã 
õàíäëàãàòàé áàéíà.  
 
Øаардлагатай байãàа ººð÷ëºëò:  

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààðõ ãýð õîðîîëëûí èðãýäèéí îéëãîëò 

ìýäëýãèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õýðýãëýýã íýìýãä¿¿ëýõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààðõ ìýäýýëëèéí õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ 

çîðèëãîîð Îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéã ÷àäàâõèæóóëàõ 

 
Ашигласан судалгаа: 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøнèé хэрэглээã ò¿¿õèé í¿¿ðñнийхòýé õàðèëöóóëàí ºðõèéí 

ýäèéí çàñãèéí õýìíýëòýт áàéäëûã òîäîðõîéëñîí ñóäàëãàà 
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2. Мэдээлэл харилцааны 
стратеги 
 

Зорилтот бүлýã: 
 

I. Боловсролтой,  орлого өндөртэй иргэд: Ìýðãýæëèéí áîëîí äýýä 

áîëîâñðîëòîé, òîãòìîë ºíäºð öàëèíòàé àæèë õºäºëìºð 

ýðõýëäýã ýñõ¿ë õóâèéí áèçíåñ ýðõýëäýã, áàéíãûí õàíãàëòòàé 

ò¿âøíèé îðëîãîòîé èðãýä.  

II. Тогтмол ажил, хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд: Áîëîâñðîëûí 

ò¿âøíýýñ ¿ë õàìààðàí òîãòìîë äóíäàæ ò¿âøíèé öàëèíòàé 

àæèë, õºäºëìºð ýðõýëäýã èðãýä   

III. Орлого багатай болон боловсрол доогуур иргэд: Ýðõýëæ áóé 

àæèë õºäºëìºð íü öàëèí õºëñ õýò áàãàòàé ýñõ¿ë áîëîâñðîëûí 

ò¿âøíýýñ øàëòãààëàí àæèë õºäºëìºð ýðõýëæ ÷àäàõã¿é áàéãàà 

àæèëã¿é èðãýä  

IV. Тэтгэврийн насны болон ажилгүй гэртээ суудаг иргэд: 

Òýòãýâðèéí íàñàíä õ¿ð÷ ãýðòýý ñóóäàã áîëîí áóñàä øàëòãààí 

òóõàéëáàë íÿëõ õ¿¿õýä асрах, õºãøèí íàñòàé õ¿í àñðàõ çýðýã 

øàëòãààíû óëìààñ àæèë õºäºëìºð ýðõýëäýãã¿é èðãýä 

 
 

2.1 Ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãè 1: Боловсролтой, орлого өндөртэй иргэд 
 

Зорилтот бүлãèéí øèíæ - Õóâèéí áèçíåñ ýðõýëäýã 

- Ãýð õîðîîëîëä áàéðëàäàã ººðèéí ýçýìøëèéí ¿ë õºäëºõ õºðºíãºòýé ýñõ¿ë  àæ 

àõóé ýðõýëäýã  
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- Áè÷èã ¿ñãийн чадвар ñàéí, àëèâàà ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâч, çàäëàí øèíæëýõ 

÷àäâàðòàé 

- Ãýð îðíîî õàëààõ, õîîë õ¿íñýý áýëòãýõäýý áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã õýðýãëýõýä 

ñýòãýë ç¿éí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä áýëýí 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ, ºðãºí õ¿ðýýíèé ñóâàãòàé áîëîâ÷ õ¿ëýýí àâàõ öàã 

áàãàтай 

- ªºðñäèéí ýð¿¿ë ìýíä, àõóé îð÷èíäоо õýðýãöýýòýé ç¿éëä õàíãàëòòàé çàðäàë 

ãàðãàõаä áýëýí 

- Õóâèéí ýçýìøëèéí ìàøèíòàé 

Бэрхшээл 
 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ öàã áàãà 

- Ìýäýýëëèéí õýò îëîí òºðëèéí ýõ ñóðâàëæòàé, öàã áàãàòàé òóë áîãèíî õóãàöààíä 

ñîíãîëò õèéäýã 

Хийхийг зорьж буй 
өөрчлөлт 

- Зөвхөн бîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ë ñîíãîí õýðýãëýäýã ýåðýã çàí ¿éëä ñóðãàõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààð ¿íýí çºâ, áîäèò ìýäýýëëèéã ýðýëò õýðýãöýý 

áàéãàà îéð äîòíû õ¿ì¿¿ñòýý ò¿ãýýäýã õàíäëàãûã òºëºâø¿¿ëýõ 

Мэдээлэл харилцааны 
зорилтууд 

- Àãààðûí áîõèðäîë áîëîí áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààð ìýäýý ìýäýýëýëä 

èðãýäèéã àíõààðàë õàíäóóëäàã áîëãîõ 

- Àãààðûí áîõèðдëûí òàëààð түгээх ìýäýý, ìýäýýëëээ нэмэгдүүлэх  õýâëýë, 

ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí õàíäëàãûã íýìýãä¿¿ëýõ 

Хүргэх арга хэлбэр - Èíòåðíýò, óõààëàã ãàð óòñàíä ºðãºí àøèãëàãäàæ áóé Social media õýðýãñë¿¿äýýð 

äàìæóóëàí ìýäýýëëèéã õ¿ðãýõ. ßëàíãóÿà Facebook, Twitter ýñõ¿ë öàã àãààðûí 

ìýäýýíèé öàõèì õóóäàñ /Æèøýý íü: ººðèéí àìüäàð÷ áóé ãàçðûíõàà öàã àãààðûí 

ìýäýýã àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýýòýé õàìò àâäàã áàéõ øèíý APPS/ 

- Òåëåâèçèéí ºäºð òóòìûí ìýäýýëëèéí õºòºëáºð áîëîí öàã àãààðûí 
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õºòºëáºð¿¿äýýð äàìæóóëàí ìýäýýëýë ò¿ãýýõ 

- Òîâ÷, òîäîðõîé, àãóóëãà ñàéòàé áðîøóð, ãàðûí àâëàãûã áîëîâñðóóëàí, ýíý 

çîðèëòîò á¿ëýãò àæëûí áàéðààð, ãýðèéí õàÿãààð äàìæóóëàí õ¿ðãýõ 

- Õ¿íèé í¿äýíä òóñàõóéö ëîãî á¿õèé íýãäñýí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàð áèé áîëãîæ, 

àìüäàð÷ áóé îð÷èí, îðîí íóòàãò íü áàéðøóóëàõ 

Гол агуулга - Çºâõºí áîëîâñðóóëñàíò¿ëøèéã ñîíãîëòîî áîëãîõ íü Òàíû áîëîí ¿ð õ¿¿õäèéí 

тàíü ýð¿¿ë ìýíäýä òóñòàé 

- Öàã õóãàöàà òàíûã õýçýý ÷ õ¿ëýýõã¿é. Ãýõäýý ýíý çºâõºí àæèë, áèçíåñ, 

àìæèëòèéí òóõàé îéëãîëò áóñ. Àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõàä хожимдсон 

øèéäâýð бүү ãàðãààðàé. 

- Àãààðûí áîõèðäîë óðò íàñëàëòûã …. õóâèàð áàãàñãàæ áàéíà. Òà áîëîâñðóóëñàí 

ò¿ëø õýðýãëýñíýýð ýíý ýðñäэëèéã ... хувиар áóóðóóëæ ÷àäíà. 

- Òà íýã ºäºð ò¿¿õèé í¿¿ðñíèé îðîíä áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã õýðýãëýñíýýр 

àãààðûí áîõèðäëûã … õóâèàð áóóðóóëàõàн õóâü íýìðýý îðóóëæ ÷àäíà.   

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéí õóâüä ÷ ò¿¿õèé í¿¿ðñíýýñ … 

õóâèàð èë¿¿ àøèãòàé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààðõ ìýäýýëëèéã Òà íàéç íºõºä, õºðøòýéãýý 

õóâààëöàæ, àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõ ¿éëñýä õóâü íýìðýý îðóóëààðàé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õóäàëäàí àâàõ õàìãèéí îéðûí öýã … áèé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëýõ çààâàð 

Сувгууд, Үйл ажиллагаа 
ба материалууд 

- Social media õýðýãñë¿¿ä  

- Ìýäýýëëèéí õºòºëáºð¿¿ä 



 

Евроконсалт Мотт МакДоналд 17 

- Çàìûí õºäºëãººíèé ìýäýýëýë õ¿ðãýäýã FM ðàäèî ñóâàã 

- Áîãèíî õýìæýýíèé ðåêëàì øòîðê, çàìûí õàæóóãèéí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàð 

 

2.2 Ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãè 2: Тогтмол ажил, хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд 
 

Зорилтот бүлãèéí øèíæ - Òîãòìîë öàãààð õºäºëìºð ýðõýëäýã 

- Ãýð îðíîî õàëààõ, õîîë ундаа áýëòãýõäýý áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã õýðýãëýõ 

áàéäàë õàðèëöàí àäèëã¿é. Ýíý á¿ëãèéí çàðèì èðãýä áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø 

õýðýãëýäýã. Çàðèì íü õýðýãëýäýãã¿é. Ýíý íü õÿçãààðëàëòûí á¿ñэд õàìðàãäñàí 

ýñýõ, îðîí íóòãèéí óäèðäëàãààñ áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëýõ øààðäëàãà 

òàâüñàí ýñýõòýé øóóä õîëáîîòîé áàéíà. 

- Ãýõäýý ýíý á¿ëãèéí äèéëýíõ èðãýä áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààð ìýääýã 

áîëîâ÷ õýðýãëýý áàãà áàéãàà íü øóóä èòãýëòýé øèéäâýð ãàðãàõã¿é áàéãààã нь 

õàðóóëæ áàéíà. 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ òîäîðõîé òºðëèéí ñóâàãòàé áîëîâ÷ ìýäýýëэë хүлээн 

авах цаг багатай. 

- ªºðñäèéí ýð¿¿ë ìýíä, àõóé îð÷èíä õýðýãöýýòýé ç¿éëä çàðäàë ãàðãàõаä áýëýí 

áîëîâ÷ äóíäàæ îðëîãîòîé òóë òүүндээ тааруулан тэргүүлэх шаардлагатай 

хэрэгцээнээсээ эхлэн мөнгөө зарцуулдаг. 

- Íèéòèéí òýýâðèéí óíààãààð ºäºð òóòàìä òîãòñîí öàãò ¿éë÷ë¿¿ëäýã 

Бэрхшээл 
 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ öàã áàãà 

- Ìýäýýëëèéí òîäîðõîé ýõ ñóðâàëæòàé. Ýíý íü ãîëäóó òåëåâèçèéí ìýäýýëëèéí 

õºòºëáºð, ýñõ¿ë òîäîðõîé ñîíãîí ¿çäýã öýíãýýíò õºòºëáºð, íèéòèéí òýýâðèéí 

õýðýãñýëä çîð÷èõ öàãààð ÿâäàã ðàäèîãèéí õºòºëáºð, íèéòèéí òýýâýð, àâòîáóñíû 

çîãñîîë, äýëã¿¿ð çýðýãò áàéðøóóëñàí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàð çýðãýýð 
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õÿçãààðëäàãääàã.  

- Àëèâàà øèéäâýðт нь мөнгө, ñàíõ¿¿ãèéí хязгаарлагдмал íºõöºë áàéäàë нь 

нөлөөлж байдаг. 

Хийхийг зорьж буй 
өөрчлөлт 

- Зөвхөн бîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ë ñîíãîн õóäàëäàж àâäàã çàí ¿éëä ñóðãàõ 

Мэдээлэл харилцааны 
зорилтууд 

- Àãààðûí áîõèðäîë áîëîí áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààðх ìýäýý ìýäýýëýëä 

çîðèëãîòîéãîîð àíõààðàë õàíäóóëäàã áîëãîõ  

- Ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéã õàðüöóóëæ, áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ñîíãîí 

õýðýãëýäýã áîëãîõ 

Хүргэх арга хэлбэр - Áîãèíî, òîäîðõîé ìåññåæ áîëîâñðóóëàí àøèãëàõ 

- Ìýäýýëëèéí õºòºëáºð, òîäîðõîé ñîíãîæ ¿çäýã öýíãýýíò íýâòð¿¿ëãèéí äîîãóóð 

çàð, õºäºëãººíò òèòð õýëáýðýýð ìåññåæ óðñãàõ 

- Íèéòèéí òýýâýðò íèéòëýã öàöàãääàã çàìûí ò¿ãæðýë áîëîí áóñàä òºðëèéí 

ìýäýýëýë õ¿ðãýäýã ðàäèîãèéí õºòºëáºðººð äàìæóóëàí àæèë, öóãëàõ, òàðàõ 

îðãèë öàãààð ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ 

- Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë, àâòîáóñíû çîãñîîë, îðîí íóòãèéí ºäºð òóòìûí 

áàðàà õóäàëäàí àâäàã äýëã¿¿ð¿¿äýä ñóðòàë÷èëãàà, ìýäýýëëèéí ñàìáàð 

áàéðøóóëàõ 

Гол агуулга - Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéí õóâüä ò¿¿õèé í¿¿ðñíýýñ èë¿¿ 

àøèãòàé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø Òàíàé ºðõèéí ºâëèéí óëèðàëä ãàðãàæ áóé түлшний 

çàðäëûã … õóâèàð áóóðóóëíà. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé õýðýãëýý Òàíû ýð¿¿ë ìýíäýä çîðèóëæ áóé çàðäëûã … 

õóâèàð õýìíýíý  
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- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé äàâóó òàëûã Òà á¿ãäèéã íü ìýäнэ ãýæ áîäîæ áàéíà óó. 

ªºðèéãºº øàëãààä ¿çýýðýé. /Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé äàâóó òàëûí òóõàé ýíãèéí 

îéëãîëòóóäûã òîî÷èõ/ 

- Àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý Òàíû ñàíààã çîâîîæ áàéâàë èðãýí õ¿íèéõýý õóâüä 

õóâü íýìðýý îðóóëæ, áîëîâñðóóëсàí ò¿ëø õýðýãëýýä ¿çýýðýé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààðõ ìýäýýëëèéã Òà íàéç íºõºä, õºðøòýéãýý 

õóâààëöàæ, àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõ ¿éëñýä õóâü íýìðýý îðóóëààðàé. 

- Àãààðûí áîõèðäëîîñ ººðèéãºº áîëîí ¿ð õ¿¿õäýý õàìãààëàõûã õ¿ñâýë 

áîëîâñóóëñàí ò¿ëш õýðýãëý. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ÕÀÐ, ÕÀÐÜÖÓÓË, ÕÝÐÝÃËÝ ýñõ¿ë  

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ÒÓÐØ, Ò¯Ë, Ò¯ÃÝÝ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õóäàëäàí àâàõ õàìãèéí îéðûí öýã … д áèé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëýõ çààâàð 

 

Сувгууд, Үйл ажиллагаа 
ба материалууд 

- Öàã ¿åèéí ìýäýýëëèéí áîëîí öàã àãààðûí õºòºëáºð¿¿ä 

- Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë, àâòîáóñíû çîãñîîë 

- Ìýäýýëëèéí áðîøóð, ãàðûí àâëàãà 

- Àæèë öóãëàõ, òàðàõ ¿å äýõ, íèéòèéí òýýâðèéí óíààíä ãîë÷ëîí òàâüäàã  FM 

ðàäèîãèéí õºòºëáºð 

- Ãàð óòàñíû ìåññåæ 

- Ìýäýýëëèéí õºòºëáºð¿¿ä 

- Çàìûí õºäºëãººíèé ìýäýýëýë õ¿ðãýäýã FM ðàäèî ñóâàã 
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- Áîãèíî õýìæýýíèé ðåêëàì øòîðê, çàìûí õàæóóãèéí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàð 

 

 
 

2.3 Ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãè 3: Орлого багатай, боловсрол доогуур иргэд 
 

Зорилтот бүлãèéí øèíæ - ªäºð òóòìûí òîãòñîí õýâøèëòýé áîëîâ÷ ýðõýëæ áóé àæèë, õºäºëìºð íü 

óëèðëûí, ýñõ¿ë öàã ¿åèéí øèíæòýé òóë òîãòñîí öàã èõýâ÷ëýí áàéõã¿é. 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ ÷àäàâõè ñóë /Áè÷èã ¿ñãèéí áîëîâñðîë äóòìàã. Øèíý 

áîëîí ãàäààä íýð òîìú¸îã øóóä îéëãîõ, õýò óðò ýñõ¿ë æèæèã ¿ñýãòýé àëèâàà 

òåêñòèéã óíøèõ çýðýãò áýðõøýýë òóëãàðäàã/ 

- Ãýð îðíîî õàëààõ, õîîë õ¿íñýý áýëòãýõäýý íýí òýðã¿¿íä ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä 

õÿçãààðëàãäìàë áàéäàëäàà áàãòààí øèéäâýð ãàðãàõ øààðäëàãàòàé áîëäîã. 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ îëîí òºðëèéí ñóâàãòàé, òîäîðõîé ìýäýýëýë àâäàã öàãòàé 

áºãººä ºäºð òóòìûí àæëûí õóâààðü õàðèëöàí àäèëã¿é òóë çàðèì òîõèîëäîëä 

ìýäýýëëèéã óäààí õóãàöààãààð õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæ ãàðäàã. 

- ªºðñäèéí ýð¿¿ë ìýíä, àõóé îð÷èíä õýðýãöýýòýé ç¿éëä çàðäàë ãàðãàõ áîëîìæ 

õÿçãààðëàãäìàë áºãººä áîëîâñðîëûí ò¿âøíýýñ õàìààðàí áîëîâñðóóëñàí 

ò¿ëøíèé òàëààð áàãà îéëãîëòòîé 

Бэрхшээл 
 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ áàéäàë, õýìíýë òîãòìîë áóñ 

- Òºëáºðò ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéã îãò àøèãëàäàãã¿é 

- Ìýäýýëëèéí òîäîðõîé íýð òºðºë, ýõ ñóðâàëæòàé 

- Àëèâàà øèéäâýðèéã ñàíõ¿¿ãèéí хязгаарлагдмал íºõöºë áàéäàëòàéгаа 

óÿëäóóëàí àâ÷ ¿çýõ øààðäëàãà òóëãàðäàã. 



 

Евроконсалт Мотт МакДоналд 21 

Хийхийг зорьж буй 
өөрчлөлт 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ë çºâõºí ñîíãîæ õóäàëäàí àâäàã çàí ¿éëä ñóðãàõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä ¿ð àøèãòàé ñîíãîëò áîëîõûã õ¿ëýýí 

çºâøººð¿¿ëæ, îéëãóóëàõ 

Мэдээлэл харилцааны 
зорилтууд 

- Àãààðûí áîõèðäîë áîëîí áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààð ìýäýý ìýäýýëýëä 

àíõààðàë õàíäóóëäàã áîëãîõ  

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéã ñàéòàð îéëãóóëàõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé äàâóó òàëûã îéëãóóëàõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéг çºâ çîõèñòîé õýðýãëýõ çààâàð÷èëãààã õ¿ðãýõ 

Хүргэх арга хэлбэр - Äýëãýðýíã¿é, îéëãîõîä õÿëáàð, õÿëáàðøóóëñàí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëæ òàðààõ 

- Õÿëáàðøóóëñàí ãàðûí àâëàãà áîëîâñðóóëàí ãýðýýð òàðààõ 

- Ìýäýýëëèéí õºòºëáºð, òîäîðõîé ñîíãîæ ¿çäýã öýíãýýíò íýâòð¿¿ëýã, ÿëàíãóÿà 

òåëåâèçèéí îëîí àíãèò áîëîí óðàí ñàéõíû êèíîíû  äîîãóóð çàð, õºäºëãººíò 

òèòð õýëáýðýýð óðñãàõ 

- Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë, çàõ, äýëã¿¿ð, óñàí ñàí, õîðîî çýðýã ãàçðóóäàä 

õÿëáàðøóóëñàí, áîãèíî õýìæýýòýé, òîì ôîíòîîð áè÷èãäñýí áè÷âýð á¿õèé çóðàãò 

ìýäýýëëèéã áàéðøóóëàõ 

- Îðëîãî áàãàòàé èðãýäýä çîðèóëñàí íèéãìèéí õàëàìæèéí õºòºëáºðººð 

äàìæóóëàí ñóðòàë÷èëãààíû ìàòåðèàëûã ò¿ãýýõ 

- Ñóðòàë÷èëãààíû ¿ã, ºã¿¿ëáýð íü àëü áîëîí íèéëìýë áóñ ýíãèéí íýã ºã¿¿ëáýðýýñ 

á¿òñýí áàéõûã àíõààðàõ 

Гол агуулга - Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëýõ íü ò¿¿õèé í¿¿ðñíýýñ èë¿¿ àøèãòàé. 

- ªðõèéí çàðäëàà õýìíýõèéã õ¿ñâýë áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëý. 
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- Ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëàõûã õ¿ñâýë áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø ñîíãî. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø îëîí äàâóó òàëòàé…. 

- Òàíû ñîíãîëò ãýð á¿ëèéí ÷èíü ýð¿¿ë ìýíäýä õàìààòàé. 

- Õàëààëò äóëààíû çàðäëàà õýìíýõ øèëäýã àðãà áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø. 

- Õàëààëò äóëààíû àñóóäëàà àãààð áîõèðäóóëàõã¿éãýýð øèéäýõ àðãà 

áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø. 

- Àãààðûí áîõèðäëîîñ ººðèéãºº áîëîí ãýð á¿ëýý õàìãààëàõûã õ¿ñâýë 

áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ñîíãî. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã òóðø, ò¿ë, ò¿ãýý 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé õýðýãëýý Òàíû ýð¿¿ë ìýíäýä çîðèóëæ áóé çàðäëûã 

õýìíýíý ãýõ ìýò  

Сувгууд, Үйл ажиллагаа 
ба материалууд 

- Öàã ¿åèéí ìýäýýëëèéí áîëîí öàã àãààðûí õºòºëáºð¿¿ä 

- Òåëåâèçèéí íýã áîëîí îëîí àíãèò óðàí ñàéõíû êèíî 

- Ìýäýýëëèéí áðîøóð, ãàðûí àâëàãà, çóðàãò ñàìáàð 

- Áîãèíî õýìæýýíèé ðåêëàì øòîðê, çàìûí õàæóóãèéí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàð 

- Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë 

- Çàõ, äýëã¿¿ð, óñàí ñàí çýðýã îëîí íèéòèéí ãàçàð 

- Õîðîî, íèéãìèéí õàëàìæèéí áàéãóóëëàãà /òºðèéí áîëîí îðîí íóòàã äàõü ÒÁÁ, 

ÎÓÁ, øàøèíû áàéãóóëëàãà/ 

 
2.4 Ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãè 4: Тэтгэврийн насны болон ажилгүй гэртээ суудаг иргэд 
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Зорилтот бүлãèéí øèíæ - ªäºð òóòìûí òîãòñîí õýìíýëòýé áîëîâ÷ òîãòìîë áóñ öàãèéí õóâààðüòàé 

- Ãýð îðíîî õàëààõ, õîîë õ¿íñýý áýëòãýõäýý íýí òýðã¿¿íä ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä 

õÿçãààðëàãäìàë áàéäàëäàà áàãòààí øèéäâýð ãàðãàõ øààðäëàãàòàé òóëãàðäàã 

- Òóðøëàãà, äàäàë ä¿é áîëñîí ç¿éëäýý èòãýë ¿íýìøèë áîëîí øèéäâýð ãàðãàäàã.  

- Çàðèì òàëààð ãýð á¿ëèéí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõàä áèå äààí îðîëöîõ 

áîëîìæã¿é, ¿ð õ¿¿õýä, ýõíýð íºõºð çýðýã ãýð á¿ëèéí áóñàä ãèø¿¿ä òýäíèé 

ºìíººñ øèéäâýð ãàðãàõ òîõèîëäîë áàéäàã. Ãýõäýý ýöñèéí øèéäâýð ãàðãàõàä 

ìàíëàéëàõ ¿¿ðýãòýé îðîëöäîãã¿é ÷ øèéäâýð ãàðãàæ áóé ãýð á¿ëèéí áóñàä 

ãèø¿¿íä íºëººëºõ ÷àäâàð ñàéí. 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ îëîí òºðëèéí ñóâàãòàé, òîäîðõîé ìýäýýëýë àâäàã öàãòàé. 

- ªºðñäèéí ýð¿¿ë ìýíä, àõóé îð÷èíä õýðýãöýýòýé ç¿éëä çàðäàë ãàðãàõäàà áýëýí 

áóñ áºãººä õ¿ëýýí àâñàí ìýäýýëýë, òóðøëàãààñ õàìààðàí áîëîâñðóóëñàí 

ò¿ëøíèé òàëààð áàãà îéëãîëòòîé 

Бэрхшээл 
 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæ õàðüöàíã¿é èõ 

- Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõàä ºíäºð íàñòàé èðãýäèéí õóâüä õàðààíû áýðõøýýë 

òóëãàðäàã ìºí øèíý íýð òîìú¸î, ãàäààä ¿ã õýëëýãèéã îéëãîõîä õ¿íäðýëòýé 

áàéäàã  

- Òºëáºðò ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéã áàðàã àøèãëàäàãã¿é. Ãýõäýý öººí òîîíû 

çàõèàëæ óíøèæ хэвшсэн ñîíèí õýâëýë çýðãèéã òàñðàëòã¿é àâ÷ óíøäàã. 

- Ìýäýýëëèéí òîäîðõîé íýð òºðºë, ýõ ñóðâàëæòàé 

- Àëèâàà øèéäâýðèéã ñàíõ¿¿ãèéí íºõöºë áàéäàëòàé óÿëäóóëàí àâ÷ ¿çýæ ãàðãàäàã. 

- Àæèë àìüäðàëûí òóðøëàãà, ºìíº õ¿ëýýí àâñàí óäààí õóãàöààíû äàâòàìæ á¿õèé 

ìýäýýëýë àëèâàà øèéäâýð ãàðãàõàä ãîë íºëºº ¿ç¿¿ëäýã. 
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- Ãýð á¿ëèéí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõàä õàðèëöàí àäèëã¿é îðîëöäîã.  

Хийхийг зорьж буй 
өөрчлөлт 

- Зºâõºí бîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ë ñîíãîæ õóäàëäàí àâäàã çàí ¿éëä ñóðãàõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààð ìýäýýëëèéã áóñäàä ò¿ãýýõ äàäàë, õàíäëàãà 

òºëºâø¿¿ëýõ 

Мэдээлэл харилцааны 
зорилтууд 

- Àãààðûí áîõèðäîë áîëîí áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé òàëààð ìýäýý ìýäýýëýëä 

àíõààðàë õàíäóóëäàã áîëãîõ  

- Ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéã ñàéòàð îéëãóóëàõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéг çºâ çîõèñòîé õýðýãëýõ çààâàð÷èëãààã õ¿ðãýõ 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ñîíãîõ, õýðýãëýõ òàëààð áóñäàä íºëººëºõ ÷àäâàð 

ñóóëãàõ 

Хүргэх арга хэлбэр - Äýëãýðýíã¿é, îéëãîõîä õÿëáàð, õÿëáàðøóóëñàí çóðàãò ìýäýýëýë 

- Õÿëáàðøóóëñàí ãàðûí àâëàãà áîëîâñðóóëàí ãýðýýð òàðààõ 

- Ãýð á¿ëä õ¿ð÷ ¿éë÷ëýõ ¿éë÷èëãýý, òàíèëöóóëãà, ÿâóóëûí ñóðòàë÷èëãààíû 

õýðýãñýë, ñóðòàë÷èëãààíû ñàéí äóðûí àæèëòàí çýðãýýð äàìæóóëàí ìýäýýëýë 

õ¿ðãýõ 

- Ìýäýýëëèéí õºòºëáºð, òîäîðõîé ñîíãîæ ¿çäýã öýíãýýíò íýâòð¿¿ëýã, ÿëàíãóÿà 

òåëåâèçèéí îëîí àíãèò áîëîí óðàí ñàéõíû êèíîíû  äîîãóóð çàð, õºäºëãººíò 

òèòð õýëáýðýýð óðñãàõ 

- Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë, çàõ, äýëã¿¿ð, óñàí ñàí, õîðîî çýðýã ãàçðóóäàä 

õÿëáàðøóóëñàí, áîãèíî õýìæýýòýé, òîì ôîíòîîð áè÷èãäñýí áè÷âýð á¿õèé çóðàãò 

ìýäýýëëèéã áàéðøóóëàõ 

- Òýòãýâðèéí íàñíû áîëîí õ¿¿õäýý õàðæ áóé, ºâ÷òýé õ¿í àñðàí õàëàìæèëæ áóé 

èðãýäýä çîðèóëñàí íèéãìèéí õàëàìæèéí õºòºëáºðººð äàìæóóëàí 
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ñóðòàë÷èëãààíû ìàòåðèàëûã ò¿ãýýõ 

- ªäºð íàñòíû òýòãýâýð, íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ îëãîäîã áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí 

áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí àæèëëàæ ìýäýýëýë ò¿ãýýõ 

Гол агуулга - Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéí õóâüä ÷ ò¿¿õèé í¿¿ðñíýýñ èë¿¿ 

àøèãòàé 

- Ãýð á¿ëèéí çàðäëàà õýìíýõèéã õ¿ñâýë áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëý 

- Ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëàõûã õ¿ñâýë áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õýðýãëý 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø àãààðûí áîõèðäëûã … õóâèàð áóóðóóëíà 

- Àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõàä õ¿í á¿ðèéí ¿¿ðýã îðîëöîî ÷óõàë. Òà õóâü 

íýìðýý îðóóëàõûã õ¿ñâýë ãýð á¿ëèéí õýðýãöýýíäýý áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã 

ñîíãîí õýðýãëýýðýé. 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø õóäàëäàí àâàõûã ãýð á¿ëäýý ñàíàë áîëãîõ íü óõààëàã 

ýçýãòýéн øèíæ 

- ¯ð õ¿¿õýä ÷èíü àæèë, àìüäðàëдàà ò¿¿ðòýæ, ÿìàð ò¿ëø õýðýãëýõýý ñîíãîæ 

÷àäàõã¿é áàéíà óó? Òà áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ñàíàë áîëãîîðîé. Ñàíõ¿¿ãèéí 

õóâüä ÷, ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä ÷ õàìãèéí çºâ ñîíãîëò 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëø – Áîõèð àãààðààñ àíãèæðàõ õàìãèéí çºâ ñîíãîëò  

- Òà ººðèéí áîëîí ¿ð õ¿¿õäèéíõýý ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõûí òóëä 

áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøèéã ñîíãîæ õýðýãëýýðýé 

- Áîëîâñðóóëñàí ò¿ëøíèé õýðýãëýý Òàíû ýð¿¿ë ìýíäýä çîðèóëæ áóé çàðäëûã … 

õóâèàð õýìíýíý ãýõ ìýò  

Сувгууд, Үйл ажиллагаа 
ба материалууд 

- Öàã ¿åèéí ìýäýýëëèéí áîëîí öàã àãààðûí õºòºëáºð¿¿ä 
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- Òåëåâèçèéí íýã áîëîí îëîí àíãèò óðàí ñàéõíû êèíî 

- Öýíãýýíò õºòºëáºð òýð äóíäàà ðåàëèòè øîó, óðàëäààíò íýâòð¿¿ëýã 

- Óäààí õóãàöààãààð õýâëýãäýæ èðñýí öººí òîîíû òîãòìîë õýâëýë 

- Ìýäýýëëèéí áðîøóð, ãàðûí àâëàãà 

- Õýñýã, õîðîî, ºðõèéí ýìíýëýã 

- Óñàí ñàí 

- Áîãèíî õýìæýýíèé ðåêëàì øòîðê, çàìûí õàæóóãèéí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàð 

- ßâóóëûí ñóðòàë÷èëãààíû õýðýãñýë 

 
 
Äýýðõ 4 ¿íäñýí çîðèëòîò á¿ëýãò ÷èãëýñýí ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëýõдээ ìýäýýëëèéí ñóâãèéã ýöýñëýí ñîíãîõ, 
ìåññåæèéã áîëîâñðóóëàõàä зориулан äîîðõ төвөвлөãөөг ãàðãàæ áàéíà. 

 
Мэдээлэл харилцааны сувгуудын ерөнхий шинж 
 

Төрөл Хамрах хүрээ Мэдээллийн төрөл 
(энгийн/нарийн) 

 

Шинэчлэн 
өөрчлөх боломж 

Зардал Интерактив 
хэлбэрээр 

ашиглах боломж 
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Телевиз 

 
Хүн амын өргөн 
хүрээнд нэгэн зэрэг 
хүрэх боломжтой. 
Цахилгаан эрчим хүч 
бий эсэх, айл өрхүүд 
телевизтэй эсэх, 
телевизийн ямар 
сувгуудыг хүлээн авах 
боломжтой зэргийг 
харгалзан үзнэ.   

 

 
Нийт хүн амд хүрдэг учраас 
ихэвчлэн ерөнхий 
мэдээлэл/мэдээ/танин 
мэдэхүйн болон цэнгээнт 
хэлбэрийн нэвтрүүлгүүд 
голлодог. Энгийн мэдээлэл, 
мессежийг ролик, нийгмийн 
зар сурталчилгаа хэлбэрээр 
хүргэж болно. Илүү нарийн 
төвөгтэй мэдээллийг теле 
жүжиг, танин мэдэхүйн болон 
цэнгээнт мэдээллийн 
хөтөлбөр, ток шоу хэлбэрээр 
хүргэхэд тохиромжтой.  

 

 
Нийт хүн амд чиглэсэн 
байдаг учраас 
ерөнхий, түгээмэл 
мэдээлэл голлодог. 
Үндэсний цөөнхийн 
соѐл заншил, хэл дээр 
мэдээлэл түгээхэд 
төвөгтэй. Үзэгчдийн 
санал хүсэлтийг 
утсаар, мессежээр, 
таавар хэлбэрээр, 
захидлаар авах 
боломжтой.  

 

 
Мэдээлэл, нэвтрүүлэг, 
зар сурталчилгааг 
бэлтгэн боловсруулах 
зардал өндөр. 
Мэргэжлийн тоног 
төхөөрөмж үнэтэй, 
суурилуулан 
ажиллуулах өртөг 
ихтэй. Цацалтын үнэ 
өндөр. Үзэгчдийн 
хувьд, орлого багатай 
болон ядуу айл 
өрхүүд телевизгүй 
байх нь бий.  

 
Шууд нэвтрүүлэг, 
үзэгчидтэй утсаар 
харилцах нэвтрүүлэг, 
олон нийтэд 
тулгуурласан хөтөлбөр 
нэвтрүүлэг, баримтат 
кино зэрэг хэлбэрээр 
интерактив болон 
оролцооны хэлбэрээр 
ашиглах боломж өндөр.  

 
Радио 

 
Хүн амд өргөн 
хүрээтэй хүрэх 
боломжтой. Радио, 
хүлээн авагч, батерей 
шаардлагатай. ТВ-тэй 
харьцуулахад зардал 
хямд.  
 
 

 
Ихэвчлэн ерөнхий 
мэдээлэл/мэдээ/танин 
мэдэхүйн болон цэнгээнт 
хэлбэрийн нэвтрүүлгүүд 
голлодог. Орон нутгийн 
радиостанц, ФМ, тухайн 
олон нийтийн радио-узель 
зэргээр тодорхой зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн, өвөрмөц 
хэрэгцээ шаардлагад нь 
нийцсэн мэдээлэл цацах 
боломжтой.  

 
Орон нутгийн 
радиогоор 
шаардлагатай бол 
үндэсний цөөнхийн 
хэлээр нэвтрүүлэг 
цацах боломжтой. 
Үзэгчдийн санал 
хүсэлтийг утсаар, 
захидлаар авдаг.  

 
Үнэ өртөг òåëåâèçýýñ 
харьцангуй хямд 
боловч îðëîãî 
áàãàòàé  өрхийн хувьд 
худалда авахад 
бэрхшээлтэй. Зай, 
батерей авах 
боломжгүй байх 
бэрхшээл элбэг.  

 
Шууд нэвтрүүлэг, 
үзэгчидтэй утсаар 
харилцах нэвтрүүлэг, 
олон нийтэд 
тулгуурласан 
нэвтрүүлэг, ярилцлага , 
захидлын хариу өгөх 
зэргээр интерактив 
болон оролцооны 
хэлбэрээр ашиглах 
боломж өндөр. 

 
Видео/DVD 

 
Âèäåî гаргах заал, 
байрны багтаамжаас 
хамрах хүрээ 
шалтгаална. 
Цахилгаан эрчим хүч, 
кино гаргах төхөөрөмж 
шаардана.  
Телевизээр цацах, 
эсвэл үзэгч өөрөө 
гэртээ үзэх гэх мэт 
байж болно.  

 

 
Нийт хүн ам, тодорхой 
бүлгийн аль алинд чиглэх 
боломжтой. Ерөнхий болон 
тодорхой сэдэв аль аль нь 
байж болно. Ээдрээтэй, 
нарийн мэдээлэл, мессежийг 
энэ аргаар дамжуулан 
хүргэж болно.  

 

 
Бэлэн болсны дараа 
өөрчлөхөд төвөгтэй 
боловч технологийн 
дэвшлийн үр дүнд 
өөрчлөх, засварлах 
боломжтой.  
 

 

 
Кино бүтээхэд зардал 
өндөр, цаг хугацаа 
шаардана. Үзэгчид 
төлбөр төлж үзэх 
хэрэгтэй болдог.  
DVD-г дунд болон 
ò¿¿íýýñ äýýø 
орлоготой өрхүүд л 
худалдан авах 
боломжтой. Хямд 
зардлаар олшруулах 
боломжтой. 

 

 
Кино үзсэний дараа 
ярилцлага өрнүүлэх 
боломжтой. Асуулт, 
хариулт явуулах 
боломжтой.  

 
Сонин 

 
Бичиг үсэгт 

 
Ерөнхий болон нарийн, 

 
Хэвлэсний дараа 

 
Хэвлэх зардал өндөр. 

 
Дунд зэрэг. Уншигчид 
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тайлагдсан хүн амд 
өргөн хүрээнд хүрэх 
боломжтой 

мэргэжлийн мэдээлэл аль 
алиныг нь өгч болно. 
Тодорхой олон нийтийн 
хэрэгцээ шаардлагад 
зориулагдсан сонин гаргах 
боломжтой 

өөрчлөхөд 
бэрхшээлтэй боловч 
дараа дараачийн 
дугаарт шинэчлэн 
мэдээлэх боломжтой. 
Онлайнаар уншигчдад 
хүргэх боломжтой.  
 

Гэхдээ мэдээлэл, 
материалыг үнэгүй 
хэвлэх боломжтой. 
 

мэдээ мэдээллийн 
талаар өдөр тутам 
ярилцан, санал бодлоо 
солилцох явдал 
түгээмэл. Захидал, 
санал хүсэлтээ 
явуулдаг.  

Сэтгүүл Хүн амын тодорхой 
бүлгүүдийн сонирхол, 
хэрэгцээнд нийцсэн 
байдлаар гаргадаг 
 

Эрүүл мэнд, бусад 
асуудлаар илүү нарийн 
мэдээлэл өгөх боломжтой. 
 

Хэвлэсний дараа 
засварлах боломжгүй. 
 

Сонинтой адил Сонинтой адил 
 

Зурагт хуудас Тараагдсан хувь, 
байршил зэргээс 
хамаарна 
 

Товч бөгөөд тодорхой 
асуудалд төвлөрсөн мессеж 
өгөхөд тохиромжтой. 
Дэлгэрэнгүй, нарийн 
мэдээлэлд тохиромжгүй 
 

Хэвлэсний дараа 
засварлах боломжгүй. 
 

Боловсруулах, хэвлэх 
зардал харьцангуй 
хямд. Түгээлт өртөг 
өндөр байх 
магадлалтай. 
 

Тухайн асуудлаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд 
ашиглаж болно.  

Санамж, 
мэдээллийн 
хуудас 

Хэвлэсэн, тараагдсан 
тоо зэргээс хамаарна 
 

Эрүүл мэнд, бусад 
асуудлаар илүү нарийн 
мэдээлэл өгөх боломжтой. 
 

Хэвлэсний дараа 
засварлах боломжгүй. 
 

Зурагт хуудастай 
төстэй 

Тухайн асуудлаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд 
ашиглаж болно. 

Гудамжны 
самбар 
 

Байршлаас хамаарна Дэлгэрэнгүй нарийн 
мэдээлэлд тохиромжгүй 
 

Хэвлэсний дараа 
засварлах боломжгүй. 
 
 

Самбар түрээслэхэд 
өртөг өндөр байж 
болно 
 

Боломж хомс 
 

Хүн хоорондын 
мэдээлэл 
харилцаа 

Хувь хүмүүс, бүлгүүд Тодорхой, нарийн төвөгтэй, 
хувийн шинж чанартай 
мэдээлэл солилцоход үр 
дүнтэй 
 

Санаа бодлоо тэр 
даруйдаа харилцан 
солилцох боломжтой 
 

Сургалт, ашиглах 
материал, тээврийн 
зардал г.м 
 

Дээрээс зааварлаагүй 
тохиолдолд оролцоог 
хангах боломж маш их 

Сайн дурын 
уран сайханчид, 
явуулын театр 

Бага, дунд зэргийн 
хамрах хүрээ. Олон 
нийтийн хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслийн хүртээмж 
муутай газруудад 
ашиглахад илүү 
тохиромжтой 

Гол мэдээлэл мессежийг 
энгийн, ойлгомжтой 
хэлбэрээр тухайн орон нутаг, 
олон нийтэд тохирсон 
байдлаар цэнгээнт 
хэлбэрээр хүргэх 

Хэт уян хатан, гол 
агуулгаасаа хазайх 
эрсдэлтэй 

Зардал харьцангуй 
хямд. Зохиол бичих, 
бэлдэх, жүжиглэх, 
тээврийн г.м зардал 
шаардана 

Үзүүлбэрийн дундуур, 
эсвэл төгсгөлд 
үзэгчидтэй хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх боломжтой. 

Явуулын 
мэдээллийн 
хэрэгсэл 
 

Алслагдмал, бусад 
мэдээллийн хэрэгсэл 
хүрэхэд бэрх 
газруудад ашиглахад 
тохиромжтой 

Энгийн, ойлгомжтой 
мэдээлэл 

Шинэчлэн өөрчлөх 
боломжтой 
 

Тээврийн зардал 
шаардах боловч 
харьцангуй хямд 
төсөр 

Тараах материалтай 
хамт ашиглавал илүү үр 
дүнтэй. Асуулт хариулт 
явуулж болно 
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Зөвлөмж: 
 

 Сувгуудыг сонгохдоо хоорондын уялдаа холбоо, бие биеэ нөхөн дэмжих байдлыг нь харгалзан үзээрэй. Жишээ нь, олон 
нийтийн хэлэлцүүлгийг мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан, үр дүнг нь сурталчилах г.м 

 Мессежийг мэдээлэл харилцааны төрөл бүрийн хэрэгслээр тодорхой давталттайгаар өгч, зорилтот бүлэг асуулт тавьж, 
хариулт авах, өөрсдийн санал бодлыг хэлэх арга зам, боломжийг олго. 

 Ñàéí äóðûí сургагчдын хөтөлбөрийг үр дүнд хүргэхэд ñàéí äóðûí сургагчдыг байнга урамшуулан, сэдэл төрүүлэх, 
хяналт тавих асуудал чухал болох нь туршлагаар нотлогдсон.  

 Мэдээлэл харилцааны үйл ажиллагаанд тооноос чанарыг чухалчлах нь зүйтэй. Олон төрлийн чанаргүй, хүнд хүрэхгүй 
үйл ажиллагаа явуулснаас нэг үйл ажиллагаагаа маш чанартай явуулах нь илүү үлдэцтэй.  

 
 

Үр дүнтэй мессеж боловсруулахад санах зүйлс 

 

1. Анхаарал татахуйц 

байх: 
 

 Мессеж анхаарал татахуйц, бусдаас ялгарахуйц байж чадаж байна уу? Зорилтот 

бүлгийн төлөөлөгчид энэ талаар ямар бодолтой байна? 

 Өнгө, фонт, зураг, дүрслэл, дууны эффект, хөгжим, уриа, сонгосон суваг зэргийг 

нарийн бодож төлөвлөн сонго 

 
2. Тодорхой байх:  Мессеж нь энгийн бөгөөд шууд ойлгомжтой байна уу? 

 Нэгээс хоѐр гол мессежийг л өг! Зорилтот бүлгийн мэдэх, үйлдэх шаардлагатай нэгээс 

хоѐр гол зүйлийг л сонго.  

 
3. Ашиг тусыг нь 
харуулах: 
 

 Тухайн мессежийг хэрэгжүүлснээр зорилтот бүлэгт ямар ашиг тус гарах вэ? 

 Алсдаа гарах „том‟ үр ашгаас илүү ойрын хугацаанд гарах үр ашгийг харуулах нь 

зорилтот бүлэгт илүү хүрдэг.  
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4. Жигд, уялдаатай байх : 
 

 Материал, үйл ажиллагаа нь нэгэн ижил мессежийг өгч, бие биеэ дэмжсэнээр илүү үр 

дүнд хүрч, өөрчлөлтийг бий болгох магадлалтай. 

 “Дуугарвал дуу нэг, дугтарвал хүч нэг”гэдэг үгийг санаарай. Лого, өнгө, үг хэллэг, дуу 

хөгжим, сэдэв, дүрслэл, загвар зэргээ нэгэн жигд байлгахад анхаар.  

 
5. Тархи, зүрх аль алинд 
нь чиглүүлэх: 
 

Ìåññåæ ÷èíü çîðèëòîò á¿ëãèéí îþóí óõààí áîëîí ç¿ðõ ñýòãýëä òýíöâýðòýéãýýð ÷èãëýñýí, 
ººðñäèéíõ íü ¿ã õýëëýãýýð òýäýíä õàíäñàí, òàðõè áîëîí ç¿ðõ ñýòãýëä íü àäèëõàí õ¿ðýõ¿éö 
áàéõ øààðäëàãàòàé. Îëîí õ¿ì¿¿ñ áîäèòîé áàðèìò íîòîëãîîã õàðæ áàéæ ë àëèâàà ç¿éëä 
èòãýäýã. Çàðèì íü àëèâàà ç¿éëä èòãýæ áàéæ, äàðàà íü áàðèìò íîòîëãîîã õ¿ëýýí 
çºâøººðäºã.   
 

6. Итгэл үнэмшил 
төрүүлэх: 
 

Мэдээллийн эх сурвалж чинь зорилтот бүлгийн хувьд найдвартай эх сурвалж байж 
чадахуу? Тэд хэнийг найдвартай эх сурвалж гэж үздэг вэ? Нэр алдартай хүмүүсээс хэнтэй 
хамтарч ажиллавал үр дүнтэй байж болох вэ? 
 

7. Үйлдэл хийхэд уриалах 
 

Мэдээлэл, материалыг хүлээн авч, үйл ажиллагаанд оролцсоны үр дүнд зорилтот бүлэг 
хэрхэн өөрчлөгдөж, юу хийхийг та хүсч байна вэ? Энэ нь хэр бодитой байна вэ? 
Мэдээлэл харилцааны зорилтыг чинь хэрэгжүүлэхэд тустай бодит, тодорхой үйлдэлд 
уриалах хэрэгтэй гэдгийг санаарай.  
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2 Хавсралт: Судалгааны асуумж 

 
Гэр хорооллын оршин суугчдын боловсруулсан түлшний талаарх ойлголт, мэдээллийн 

хэрэгсэлтэй холбоотой судалгаа 
 
2012-12 сар 
Үндэслэл:  
Бүтээгдэхүүн 3.10-ын хүрээнд төсөл хагас коксжсон нүүрсэн ба үртсэн шахмал түлш зэрэг 
боловсруулсан түлшний талаар ойлголт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий мэдээлэл 
сурталчилгааны кампанит ажил явуулахад Засгийн газарт туслах үүрэгтэй.  Энэ талд Засгийн газар 
төслийн багтай хамтран ажиллах Мэдээлэл сурталчилгааны байгууллага/компанийг сонгон авч 
ажиллуулна. Кампанит ажлыг үр дүнтэй явуулах үүднээс УБЦАС-2 төслөөс гэр хорооллын оршин 
суугчид боловсруулсан түлшний талаар хэр ойлголттой, тэдний санал дүгнэлтийг авах зорилгоор 
судалгаа явуулна. Судалгааны зорилго нь хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй хамгийн тохиромжтой 
мэдээлэлсурталчилгааны хэлбэрүүдийг тогтооход үндсэндээ чиглэнэ.   
1. Судалгааны зорилт:  

 Оршин суугчдын боловсруулсан түлшний талаар ямар мэдлэг, ойлголт,хандлага, 
сэтгэгдэлтэй байгаа болон түлш хэрэглэж ирсэн туршлага ямар байгааг тогтоох,  

 Агаар чанарыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төрөл бүрийн арга хэмжээ, 
үйл ажиллагааны талаар иргэд оршин суугчид ямар ойлголт, мэдлэг, хандлага, 
сэтгэгдэлтэй байгааг тогтоох,  

 Гэр хорооллын оршин суугчдад гол чухал асуудал/мессежийг хүргэхэд хамгийн 
тохиромжтой мэдээллийн хэрэгсэл юу болохыг тогтоох,  

2. Судалгааны арга: оршин суугчидтай ярилцлага хийх  
3. Эхний түүвэр жишээний хэмжээ: 100 өрх (хариултууд тодорхой бус байх тохиолдолд тоог 

нэмэгдүүлэх) 
Үүнээс: 
Баянгол дүүргээс: 60 өрх, үүнээс түүхий нүүрс түлэхийг хориглосон бүсээс 30 өрх 
Чингэлтэй дүүргээс: 20 өрх 
Сонгинохайрхан дүүргээс: 20 өрхийг тус тус хамруулах 

4. Шалгуур үзүүлэлт:  
a. Хотын өөр өөр хэсэгт байршлын хувьд ялгаатай 6 газрыг сонгох бөгөөдтэдгээрийн 2 нь 
боловсруулсан түлш хэрэглэдэг бүс харин нөгөө 2 нь уг боловсруулсан түлш, зуухны 
туршилтын хөтөлбөрийн аль алины дэмжлэгийг одоогоор аваагүй байгаа газрууд орсон 
байна.  Судалгааны санал асуулгыг тухайн сонгосон газруудад санамсаргүйгээр ба түүвэр 
хэлбэрээр авна.   
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Санал асуулгын № __ 
 
 
A. Ярилцлага өгч байгаа хүний талаарх товч мэдээлэл:  
 
 

1. Нэр:    2. Нас: ______  3. Хүйс: Эр/Эм 

4. Дүүрэг:____________ Хороо: _______  Хэсэг:_________ 

5. Боловсролын түвшин(тохирох хэсгийг дугуйл): 

a. Боловсролгүй/бага 
сургууль дүүргээгүй/ 

b. Бага боловсрол c. Дунд /4-9 анги дүүргэсэн/ 

d. Бүрэн дунд /10-11 анги 
дүүргэсэн/ 

e.Тусгай мэргэжлийн f. Дээд (их сургууль) 

 
6. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал:_______________________________________ 

7. Орон байрны нөхцөл(тохирох хэсгийг дугуйл): 

a. Гэрт b. 1-2 өрөөтэй 
байшинд 

c. 3 болон түүнээс дээш 
өрөөтэй байшинд 

d. Гэр байшин аль 
алинд 

 
8. Өрхийн гишүүдийн тоо: _____________________ 

9. Өрхийн сарын дундаж орлого (төгрөгөөр илэрхийл):_________________ 

10. Өрхийнхалаалт, түлшнийсарындундажзардал(төгрөгөөр илэрхийл):_______________ 

 
B. Түлшний эх үүсвэр, хэрэглээ: 
 

11. Орон гэрээ халаахад ямар төрлийн халаалтын хэрэгсэл хэрэглэдэг вэ? 

a) Яндантай уламжлалт зуух 

b) Ханан пийшинтэй холбосон уламжлалт/ердийн зуух  

c) Сайжруулсан зуух (ямар төрөл)___________________________ 

d) Нам даралтын зуух 

e) Цахилгаан халаагуур/хийн халаагуур 

 
12. Орон байраа ХАЛААХАД ямар төрлийн түлш ашигладаг вэ?/Сарын дундажаар тооцох/ 
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a. Цахилгаан эсхүл хийнд 

______________төгрөг буюу нийт 
түлшний зардлын _______% 

b. 
Мод______________төгрөг 
буюу нийт түлшний 
зардлын _______% 

c. Түүхий 
нүүрсБагануур/Налайх/Алаг 
толгой 

______________төгрөг буюу 
нийт түлшний зардлын 
_______% 

 

d. Боловсруулсан түлшХКН / ХКН 
ШТ/ Үртсэн 
ШТ______________төгрөг буюу 
нийт түлшний зардлын _______% 

 

e. Аргал. Нийт түлшний 
зардлын 

______________% орчим 

f. Хаягдал. Нийт түлшний 
зардлын 

______________% орчим 

 
 

13. Хоол цай ЧАНАХДАА ямар төрлийн түлш ашигладаг вэ? 

a. Цахилгаан эсхүл хийнд 

______________төгрөг буюу нийт 
түлшний зардлын _______% 

b. Мод______________ 
төгрөг буюу нийт түлшний 
зардлын _______% 

c. Түүхий 
нүүрсБагануур/Налайх/Алаг 
толгой 

______________ төгрөг буюу 
нийт түлшний зардлын 
_______% 

 

d. Боловсруулсан түлшХКН / ХКН 
ШТ/ Үртсэн ШТ ______________ 
төгрөг буюу нийт түлшний 

e. Аргал. Нийт түлшний f. Хаягдал. Нийт түлшний 
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зардлын _______% 

 

зардлын 

______________% орчим 

зардлын 

______________% орчим 

 
14. Тухайн төрлийн түлшийг сонгон хэрэглэх болсон 2 гол шалтгаан Таны хувьд юу вэ?  

a) Түлш борлуулалтын цэг ойр, олдоц сайн байдаг  

b) Үнэ хямд 

c) Халуун, дулаан их ялгаруулдаг илч сайн 

d) Гаргаж байгаа бохирдлын хэмжээ бага 

e) Бусад (тодорхой бичих) 

 
15. Боловсруулсан түлшний талаар Та ямар ойлголт, мэдээлэлтэй байдаг вэ? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

C. Мэдээллийн сувгууд: 

16. Таны оршин суугаа газар мэдээ, мэдээллийг хүргэхэд ХАМГИЙН ЧУХАЛ хэрэгсэлюу вэ?(дор 
өгөгдсөн мэдээллийн хэрэгслээс хамгийн чухал 3-ыг сонгон дугуйл) 

a) Телевиз 

b) Радио, FM 

c) Сонин сэтгүүл 

d) Товхимол, нугалбар, ном 

e) Хүмүүсээс буюу ам дамжсан мэдээлэл 

f) Хэсэг, хорооны ахлагч/оффис/ 

g) Олоннийтийн газар дах мэдээллийн самбар 

h) Интернэт 

i) Бусад:__________________________ 

 
17. Халаалт ба түлштэй холбоотой ямар төрлийн мэдээлэл авдаг байхыг та хүсдэг вэ? Хамгийн 

чухал гэсэн 2-ыг тэмдэглэнэ үү. 

a) Энэ чиглэлээр хэрэгжүүлж буй Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа 

b) Шинээр гарч буй түлшүүдийг хэрэглэх, ашиглах зааварчилгаа  

c) Боловсруулсан түлшний давуу талууд 

d) Агаарын бохирдлын талаарх ерөнхий мэдээлэл  

a. Бусад (тодорхой бичих) 

_______________________________________________ 

 

18. Та агаарын чанартай холбоотой ямар нэг зар сурталчилгааг тодорхой санаж байна уу?  
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___________________________________________________________________ 
 

19. Та олон нийтийн газарт тавигдсан мэдээ,мэдээлийг хэр уншдаг?  

a. Бараг уншдаггүй 
b. Заримдаа уншдаг 
c. Байнга уншдаг:  
Хэрвээ тодорхой хэмжээнд уншдаг гэж хариулсан бол ХААНА байрласан 
мэдээллийн самбарыг илүү уншдагаа тодорхой бичиж өгнө 
үү._______________________________________________________ 

 
20. Та сонин хэвлэл хэр уншдаг вэ? 

a. Бараг уншдаггүй 
b. Долоо хоногт ядаж 1 удаа сонин уншдаг 
c. Тогтмол уншдаг 
Хэрвээ тодорхой хэмжээнд уншдаг гэж хариулсан болЯМАРнэр, төрлийн сонинг 
сонгон уншдаг болохоо тодорхой бичиж өгнө үү. 
_______________________________________________________ 

 
21. Та радио сонсдог уу? 

a. Сонсдоггүй 
b. Хаяа нийтийн тээврийн унаанд сонсдог 
c. Тодорхой радио, хөтөлбөрийг сонгон сонсдог 
d. Байнга сонсдог 
Хэрвээ тодорхой хэмжээнд сонсдог гэж хариулсан бол ЯМАР сувгийг сонгон сонсдог 
болохоо тодорхой бичиж өгнө үү. 
_______________________________________________________ 

 
22. Тателевиз хэр үздэг вэ? 

a. Өдөр бүр үзэж амждаггүй 
b. Өдөрт 1-2 цаг 
c. Өдөрт 3-4 цаг 
d. Өдөрт 4-өөс дээш цаг 
Хэрвээ тодорхой хэмжээнд үздэг гэж хариулсан бол ЯГ АЛЬ сувгийг сонгон уншдаг 
болохоо тодорхой бичиж өгнө үү. 
_______________________________________________________ 

 
Та үзэх дуртай ТВ-ийн хөтөлбөр, нэвтрүүлгээ тодорхой нэрлэнэ үү. 
_______________________________________________________ 

 
 

 

СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ТАНД БАЯРЛАЛАА. 
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3 Хавсралт: Агаарын бохирдлын талаарх 
медиа мониторингийн тайлан  

 
 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Тайлангийн хугацаа: 2012.11.15-2012.12.15 

Хамрах хүрээ: Гэр хорооллын иргэдийн түлхүү үзэж буй 10 телевизийн суваг  

(C1, Eagle, Education, MNB, MN25, MongolHd, TV5, TV8, TV9, UBS ) 

 

Мониторингийн түлхүүр үгс: Шинэ зуух, яндангийн шүүлтүүр, утаагүй түлш, 

цахилгаан халаагуур, Цэвэр агаарын сан, агаарын бохирдол, түүний эрүүл мэндэд 

үзүүлэх нөлөө 

 

Мониторингийн зорилт: Дээрх нэг сарын хугацаанд телевизүүдээр цацагдсан 

агаарын бохирдол, түүнийг бууруулахтай холбоотой мэдээллийн хэмжээ, 

давтамжийг гаргах, агаарын бохирдолтой холбоотой сэдвээр ярьж буй субьектуудыг 

тодруулах.  
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1. Мэдээллийн өдөр тутмын тоон үзүүлэлт:  

 
2012 оны 11-р сарын 15-аас 12-р сарын 15 хүртэлх хугацаанд C1, Eagle, Education, 

MNB, MN25, MongolHD, TV5, TV8, TV9, UBS телевизүүдээр цацагдсан агаарын 
бохирдолтой холбоотой мэдээллийг өдөр тутмын тоон давтамжаар үзүүлэв.  

Графикаас 11-р сарын 23, 11-р сарын 27-ны өдрүүдэд бусад өдрөөс илүү олон 
давтамжтай мэдээлэл гарсан нь харагдах бөгөөд 23-ны өдөр НИТХ-ын дарга 
Д.Баттулга болон бусад албаны хүмүүс “яндангийн шүүлтүүр суурилуулах ажлын явц”-
тай танилцсан нь 14 удаа телевизээр мэдээлэгдсэн байна. Харин 27-ны өдөр ямар нэг 
зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа болоогүй бөгөөд C1, TV9 телевизүүд агаарын 
бохирдолтой холбоотой сурвалжлагаа мэдээллийн хөтөлбөрүүдээр 4, 2 удаа давтан 
дамжуулсан нь ийнхүү мэдээллийн тоо өндөр гарахад нөлөөлжээ. Дээрх 1 сарын 
хугацаанд “яндангийн шүүлтүүр суурилуулах ажлын явц”-тай танилцсанаас өөр агаарын 
бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тухай өргөн далайцтай 
мэдээлэл гараагүй бөгөөд нийт мэдээллийн 29%-ийг эзэлж буй ММСС-ын Цэвэр агаар 
төсөл үйл ажиллагааныхаа тухай мэдээллийг мөлхөө байдлаар олон нийтэд 
дамжуулсан байна.  

 
2. Телевиз тус бүрээр дамжуулсан мэдээллийн тоон үзүүлэлт:  

 
 Тайлангийн хамрах хугацаанд  10 телевизийн сувгаар дамжуулсан агаарын 
бохирдолтой холбоотой мэдээллийн тоон давтамжийг суваг тус бүрээр үзүүлэв. Уг тоон 
мэдээлэлд тухайн сурвалжлага болон давтан дамжуулсан тоог хамтатган гаргасан 
болно.  
 Дээрх графикт телевизээр дамжуулсан бодит сурвалжлага болон давталтын тоог 
салган үзүүлсэн бөгөөд Eagle телевизийн хувьд хамгийн олон буюу 13 мэдээлэл гарсан 
боловч энэ нь 4 сурвалжлагыг 9 удаа давтан үзүүлсэн байна.  
 
3. Цацагдсан мэдээллийн үнэлгээг хувь хэмжээгээр харьцуулсан үзүүлэлт:  
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 Тайлангийн хамрах хугацаанд цацагдсан агаарын бохирдолтой холбоотой 
мэдээллийг эерэг, сөрөг, нейтраль үнэлгээгээр задалж, хувь хэмжээгээр илэрхийлэв.  
 Эерэг үнэлгээтэй мэдээллийг Цэвэр агаарын сангаас эх сурвалжтай утаагүй зуухны 
тухай мэдээлэл бүрдүүлж байгаа бол “хотын утааг багасгахад маш их хөрөнгө 
зарцуулаад үр дүнд хүрэхгүй байна” гэсэн сөрөг агуулгатай мэдээлэл нийт мэдээллийн 
2%-д гарсан байна.  
 
4. Цацагдсан мэдээллийг эх сурвалжаар харьцуулсан үзүүлэлт:  

 
 2012 оны 11-р сарын 15-аас 12-р сарын 15 хүртэлх хугацаанд агаарын бохирдолтой 
холбоотой цацагдсан мэдээллийг эх сурвалжаар задлан, хувь хэмжээгээр илэрхийлэв.  
 Дээрх хугацаанд ММСС-ийн Цэвэр агаар төсөл, НЗДТГ, НИТХ ба Хануй гол ХХК, 
Японы Ронан корпораци, Нийслэлийн агаарын чанарын алба болон медиа хэрэгсэл 
гэсэн эх сурвалжуудаас агаарын бохирдлын асуудлыг хөндсөн мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэсэн байна.  

Нийт мэдээллийн 1/3 нь телевизүүдийн өөрсдөө асуудлыг хөндөж сурвалжилсан 
мэдээлэл байгаа бөгөөд агуулга нь нийслэл дэх агаарын бохирдлын хэмжээ, бууруулах 
арга зам, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй хор хохирлын тухай байв. 

ММСС-ийн Цэвэр агаар төслийн үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл нийт мэдээллийн 
29%-ийг эзэлж байгаа нь дээрх графикаас харагдах бөгөөд уг төслөөс нэвтрүүлсэн 
эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнүүдээс (гонх, гэрийн дулаалга г.м) утаагүй 
зуухны талаар онцлон мэдээлж байгаа нь ажиглагдлаа. Мөн уг төсөл 2013 онд дуусах 
гэж байгаа тул иргэдийг төслийн хугацаа дуусахаас өмнө амжиж эрчим хүчний 
хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнээ авахыг сануулсан агуулгатай мэдээлэл цацагдсан байна. 
Тайлангийн хамрах хугацаанд Цэвэр агаар төслөөс ямар нэг өргөн далайцтай арга 
хэмжээ явуулаагүй байна.  

“Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба нь агаарын чанарыг тодорхойлох, хяналт, 
шинжилгээ хийх, холбогдох мэдээ гаргах, бохирдлыг бууруулах, багасгах болон агаар 
хамгаалах талаар төр, засаг, нийслэлийн удирдлагуудаас гаргасан бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, агаар хамгаалахтай холбогдсон дүрэм, журам, хөтөлбөр, стандартын 
төсөл боловсруулах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэдэг” гэсэн байгаа ч мэдээллийн 
хэрэгслийн асуудал хөндсөн сурвалжлагад агаарын бохирдлын хэмжээний талаар 1 
удаа мэдээлэл өгсөн байна. Үүнээс гадна Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хороотой холбоотой мэдээлэл энэ хугацаанд  сонгож авсан 10 телевизээр нэг ч 
гараагүйн дээр НЗДТГ, Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба зэрэг төрийн 
байгууллагуудын мэдээлэл нийт мэдээллийн 14%-ийг эзэлж байгаагаас “агаарын 
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бохирдлыг бууруулах” чиглэлд төрийн байгууллагууд хангалтгүй ажиллажээ гэж үзэж 
байна.  

 
5. Агаарын бохирдолтой холбоотой цацагдсан мэдээллийн сэдвийн задаргаа:  

 
 Агаарын бохирдолтой холбоотой цацагдсан мэдээллийг сэдвээр задлан хувь 
хэмжээгээр илэрхийлэв. Нийт мэдээллийн 41% нь утаагүй зуухтай, 23% нь яндангийн 
шүүлтүүртэй холбоотой байгаа нь Цэвэр агаар төслийн PR болон НИТХ-ын дарга болон 
бусад албаны хүмүүс “яндангийн шүүлтүүр суурилуулах ажлын явц”-тай танилцсантай 
холбоотой байна. 

6. Агаарын бохирдолтой холбоотой цацагдсан мэдээллийн төрөл:  

 
 Цацагдсан мэдээллийг мэдээллийн төрлөөр ангилж хувь хэмжээгээр илэрхийлэв. 
Эндээс агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотой мэдээллийн дийлэнх нь сурвалжлага 
хэлбэрээр олон нийтэд хүрсэн нь харагдах бөгөөд тайлангийн хамрах хугацаанд агаарын 
бохирдол, түүнийг бууруулахтай холбоотой зар сурталчилгаа яваагүй байна. 
 

Хавсралт-1:  

№ Сувгууд 
Төрөл  Хандлага 

Хугацаа 

 
 

Нэвтрүүлэг  Мэдээ  Сурталчилгаа  Эерэг Нейтрал  Сөрөг 

1 МҮОНТВ 2 5   4 3   

32:25 

секунд 

2 ТВ9   6   6     
13:24 
секунд 

3 С1   9     9   
04:52 
секунд 

4 UBS   3     3   
08:27 
секунд 

5 25-р суваг   2     2   

03:14 

секунд 

6 ТВ5   2     2   
25:40 
секунд 

7 Монгол ТВ   6     5 1 
15:38 
секунд 

8 Боловсрол               

9 

ТВ8 

  3   3     

10:27 

секунд 

10 
Ийгл ТВ 

  12     12   
10:45 
секунд 
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№ Сувгууд 

Сэдэв 

Шинэ 
зуух 

Яндангийн 
шүүлтүүр 

Утаагүй 
түлш  

Цахилгаан 
халаагуур 

Цэвэр 
агаарын 

сан 

Агаарын 
бохирдол 

Эрүүл 
мэндэд 
үзүүлэх 

нөлөөлөл 

ШУ, 
технологи, 

танин 
мэдэхүйн   

1 МҮОНТВ 4 2   1         

2 ТВ9 6       1       

3 С1 4         3     

4 UBS   3             

5 25-р суваг           2     

6 ТВ5               2 

7 Монгол ТВ   2       3 1   

8 Боловсрол                 

9 
ТВ8 

3               

10 
Ийгл ТВ 

3 4       2 3   
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4. Илтгэл  
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5 Хавсралт: Гүйцэтгэгчийн талаарх 
мэдээлэл 

 

Гэрээний нэр Улаанбаатар Цэвэр агаар санаачлага – II үе – Төслийн 

хяналт удирдлага 
 
Тайлангийн нэр Цэвэр агаарын сангийн (ЦАС) байгууллагын бүтэц зохион 

байгуулалт ба ажлын даалгавар 
 

Захиалагч    Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

 
Захиалагчийн гэрээний  

Дугаар    C22384/EBSF-2009-09-117/01 
 

Захиалагчийн 
 холбогдох мэдээлэл БОАЖЯ,  

Тогтвортой хөгжил, стратеги төлөвлөлтийн газар 
Засгийн газрын байр II  
Нэгдсэн Үндэстний гудамж  5/2 
Улаанбаатар хот-210646 
Монгол улс 

 

Зөвлөх Eвроконсалт Мотт Макдоналд 
Амстердамсевег 15, Арнхем 
Шуудангийн хайрцаг 441 
6800 AK Арнхем 
Нидерланд улс 
Утас:+31 (0) 26 357 7111, Факс: +31 (0) 26 357 7577 
И-мэйл: euroconsult@mottmac.nl,  
веб хуудас: www.euroconsult.nl 

 
 
Гэрээний менежер/  Каролин ла Чапелл 
Төслийн захирал  И-мэйл:  caroline.lachapelle@mottmac.nl 
 
     
Багийн ахлагч/  Пиет де Вилдт 
Төслийн менежер  И-мэйл: piet.wildt@mottmac.nl 
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