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Агуулга

• Сонгуулийн сурталчилгаа, мөрийн 

хөтөлбөр 

• Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах 

эрх бүхий этгээд, тэдгээрийн 

бүртгэл хөтлөх, үнэмлэх олгох

• Сонгуулийн сурталчилгааны төрөл

• Хууль бус сурталчилгааг хориглох, 

зөрчлийн талаар мэдээлэх



Сонгуулийн сурталчилгаа, мөрийн 

хөтөлбөр

Сонгуулийн 
мөрийн 

хөтөлбөр 

Нам, эвсэл, 
хамтарсан нам

Аудитаар 
хянуулна

Ерөнхийлөгчид
нэр дэвшигч

Бие даан нэр 
дэвшигч

Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нийцсэн байдалд болон 

хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийн талаарх тооцоо, судалгааг төрийн  

аудитын байгууллагаар хянуулсан байна.



Сонгуулийн сурталчилгаа

ЭХЛЭХ

санал авах өдрөөс 20 хоногийн өмнө 

эхлүүлж санал авах өдрөөс 1 хоногийн 

өмнө дуусгана. /68.2/ 2017.6.06

ДУУСАХ

санал авах өдрөөс  24 цагийн өмнө 

буюу санал авах өдрийн 00:00
цагаас өмнө зогсооно. /68.6./

2 хэвлэлийн хуудас, ухуулах болон зурагт

хуудас, зурагт самбар, намын далбаа зэрэг

нь дуусах хугацаанд хамаарахгүй. /68.8/

2017.6.25 

00:00 

цагаас 

өмнө

23:00 цагаас дараа өдрийн 07:00 цаг хүртэлх хугацаанд чанга 

яригч ашиглахыг хориглоно. /70.5.6/



Самбарын байршил тогтоох 

• Сурталчилгааны самбар 

байрлуулах байршлыг ИТХ-

ын Тэргүүлэгчид тогтооно. 

–4 дүгээр сарын 01-нээс өмнө



Сонгуулийн сурталчилгааны арга, хэлбэр

68.3.1 • Cурталчилгааны материал хэвлүүлэх тараах

68.3.2

• Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд сонгуулийн 
сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах

68.3.3
• Намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах 

68.3.4
• Сонгогчидтой уулзалт, хурал цуглаан хийх

68.3.5
• Ухуулах байр ажиллуулах

68.3.6
• Радио, телевизийн нэвтрүүлэг ашиглах

68.3.7
• Цахим хуудас ашиглах

69
• Сонгуулийн сурталчилгаанд тээврийн хэрэгсэл ашиглах



Нэр дэвшигчийн хэвлэмэл материалын төрөл 
Х

эв
л
эм

эл
 м

ат
ер

и
ал - 3 хэвлэлийн хуудас сонин

- 3 хэвлэлийн хуудас сэтгүүл

- 2 хэвлэлийн хуудас ухуулах болон зурагт 
хуудас (A3 бичгийн цаасны хэмжээнээс илүүгүй 
байна)

- 2 хэвлэлийн хуудас нэр дэвшигчийн 
намтар

- 3 хэвлэлийн хуудас хийсэн ажлын тайлан



Сурталчилгаа явуулах 

эрх бүхий этгээд

Нэр дэвшигч /штаб/

•Менежер

•Шадар туслагч

•Ухуулагч



Нэр дэвшигч 1

Менежер 1

Шадар туслагч 500 сонгогч тутамд 

1-с илүүгүй

Ухуулагч 200 сонгогч тутамд

1-с илүүгүй

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн штаб

•СЕХ /менежер, шадар туслагч/ 

•сум, дүүргийн сонгуулийн хороо үнэмлэх 

олгоно. /ухуулагч/



Хэвлэмэл материалд 

тавигдах шаардлага

Сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл 

материалын нүүр тус бүрийн доор 

эрхлэн хэвлүүлсэн этгээдийн нэр, эсхүл 

тэдгээрийн сонгуулийн штабын нэрийг 

дурдах ба хариуцлагыг сонгуулийн 

штабын удирдлага хүлээнэ. /77.6/



Хууль бус сурталчилгаа 

• Сонгуулийн тухай хуулийн 70-р 

зүйл.

–Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс 

хойш санал хурааж дуустал

–Сонгуулийн сурталчилгааны 

хугацаанд.



Сонгуулийн сурталчилгааны 

зөрчлийн талаар мэдэгдэх

• Сонгогчид бэлэн мөнгө, эд зүйл тараасныг 

сонгогч баримттайгаар цагдаагийн 

байгууллагад мэдэгдэж болно.

• Сонгогч хууль бусаар мөнгө, эд зүйл тараасан 

этгээд захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага 

хүлээсэн бол тараасан бэлэн мөнгө, эд 

барааны үнийн дүнг 20 дахин 

нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх мөнгөн урамшууллыг 

олгож, гэм буруутнаар нөхөн төлүүлнэ. 

Сонгуулийн тухай хууль 71-р зүйл
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