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“Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” 
сүлжээ

“Глоб Интернэшнл” ТББ
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 Мониторинг хийсэн цаг: 27408 минут

 Нэр дэвшигчдийн мэдээлэл: 1544 минут
/1,6 дахин өссөн/
 Н.Энхбаяр - 44 %
 Ц.Элбэгдорж – 56 %

 Мэдээллийн хөтөлбөрт: 1146 минут /1,75 
дахин өссөн/
 Н.Энхбаяр - 67,1 % /
 Ц.Элбэгдорж – 32,9 %
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ХМХ-ийн эффект /нөлөөлөл/ гэдэг бол сэтгүүл зүйн 
үндсэн зарчим, стандартыг илэрхий агуулаагүй, 
тухайн тохиолдлыг тоон буюу чанарын хувьд 
алинаар нь ч тооцох боломжгүй тэдгээрт 
тохирохгүй үед хэрэглэдэг тусгай категори юм. 
Өөрөөр хэлбэл энэ төрлийн бүх материалыг олон 
нийтийг мэхлэх буюу нөлөөлөх зорилгоор 
тусгайлан бэлдсэн байдаг. Сэдэвтээ хамааралтай, 
тов тодорхой, ил тод, баримттай, тэнцвэртэй, 
олон талт, цаг үеэ олсон, энгийн ойлгомжтой 
зэрэг шалгуурууд байхгүй тохиолдолд энэ  
үнэлгээг өгсөн.
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ТV-9 телевиз: 2009.05.17
“ Ням гарагийн болзоо “ Б.Жаргалсайхан 
 Энхбаяр даргын хэлсэн үгнээс “үнэгүй” гэдэг 1 

үгийг сугалж аваад одоогийн видео техникээр 
хооронд нь наагаад эвлүүлээд хэнийг ч юу ч 
ярьсан болгож болно шүү дээ. Элбэгдоржийг “ард 
түмнээ хошгоруулсан мангуу, тэнэг, ярваа” гээд л 
үг болгоныг нь тасалж аваад нийлүүлээд яая л 
даа. Тэгэж болохгүй шүү дээ. Тэгээд л тэрүүгээрээ 
эвлүүлэг хийгээд ард түмнийхээ толгойг угаах 
гээд л оролдоод байх шиг байна л даа 
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ТV-9 телевиз: 2009.05.17
“ Ням гарагийн болзоо “ сэтгүүлч 

Н.Саранчимэг 
 Миний ойлголтоор бол, сэтгүүлч хүний 

хувийн бодлоор бол хувьсгалт нам нь 
ялаад байдаг, ардчилсан нам нь авран 
хамгаалаад энгэртээ наагаад байдаг юм 
шиг ойлголт төрлөө ш дээ. Гүндалай Ард 
түмний нам байгуулаад АН-аасаа булай, 
муухай гээд л салаад явсан, эрх нь 
түтгэлзүүлэх юм болонгуут л буцаад л 
АТнамыг нялаад л АН-д эргээд ирсэн
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 2008 оны 07 сарын 01-нд тавын таван хүн буудаад алчихлаа. Энэ асуудлын 
ул мөр арилаагүй өөрсдийнх нь гарт байгаа, бүр өөрөө мэдэж байгаа. Тэгээд 
яагаад бууд гэж үүрэг өгсөн хүнийг нь олохгүй байгаа юм бэ? Буудсан эзнийг 
нь яагаад олохгүй байгаа юм бэ? 

 Нэр дэвшигч Энхбаяр улс төрийн албан тушаалтнуудыг өмчилж өөрийн юм 
шиг хүлээн зөвшөөрч ам алдлаа. 

 Н.Энхбаяр эх орон, ээж ааваа ямар ч үнэгүй зүйл гэж бодож явдагаа 
сонгогчдод зарлалаа.

 Н.Энхбаяр өөрийгөө Монгол Ерөнхийлөгч гэж нэрлэсэн боловч морь унаж 
чаддаггүй гэнэ. Отгонтэнгэрийн тахилгын үеэр унасан мориныхоо ууцыг 
хугалж хэвтүүлснийг нутгийн олон муу ёр гэж хүлээн авчээ. Өөрийгөө Монгол 
Ерөнхийлөгч гээд давхиад байдаг энэ хүн маань Монголчуудын хайртай гээд 
байдаг морь гээчийг зөв унаж чаддаггүй амьтан юм байна. Бүх зүйлийг 
үнэгүй гэдэг үүднээс тэгж хандсан уу амьтаны үнэтэй морийг амийг нь 
молхироож явдаг бол надад үнэхээр эмгэнэлтэй. Харин ч Монгол байтугай 
хэн бэ гэж хармаар, жигшмээр, зэвүүцмээр... Үгүй ээ бүр сэжиглэмээр үйл 
явдлыг би харсан. 
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Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

www.globeinter.org.mn
авна уу.
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http://www.globeinter.org.mn/
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