
Телевизээр сонгуулийн халз мэтгэлцээн хэрхэн зохион байгуулах вэ? 

 

Гарчиг 

Өмнөтгөл   

I. Сонгуулийн халз мэтгэлцээний түүхээс  

 

II. Яагаад?  

Сонгуулийн халз мэтгэлцээнийн ач тус 

Мэтгэлцээн ба сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ 

III. Юу?  

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний онцлог, зарчим 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний загвар, шаардлага, зохиол 

IV. Хэрхэн? 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний зохион байгуулалт, бусад анхаарах зүйлүүд 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний сурталчилгаа  

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний төсөв  

V. Хэн? 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний зохион байгуулагч  

 Мэтгэлцээний зохион байгуулалтын хэлбэрүүд  

Сонгуульд өрсөлдөж буй улс төрийн оролцогч талууд 

Нэр дэвшигчийн дүрэм, бэлтгэл ажил 

Нэр дэвшигчээс асуух асуулт бэлтгэх  

Нэр дэвшигч мэтгэлцээнээс татгалздаг шалтгаан  

Нэр дэвшигчийн хэлэлцээр  

Сонгуулийн халз мэтгэлцээний чиглүүлэгч, хөтлөгч 

 Хөтлөгч, чиглүүлэгчийн үүрэг  

 Хөтлөгч, чиглүүлэгчид тавигдах шаардлага 

VI. Хаана? 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээн зохион байгуулах газар сонгох 

VII. Хэзээ? 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээн зохион байгуулах тохиромжтой цаг хугацаа 

 

 



Өмнөтгөл   

 

Та бүхэнд толилуулж буй энэ гарын авлагыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлсэн 

Нээлттэй Нийгэм Формд талархал илэрхийлье!  

 Гарын авлагын бүтцийг сэтгүүл зүйн гол асуултуудад багцлан тодорхойлов. 

МЭӨ нэгдүгээр зуунд амьдарч байсан эртний Ромын зохиолч, уран ярианы багш 

Квинталиана “ Аливаа үйл явдал, үйлдлийн тухай зургаан асуултад хариут авсан цагт 

бодитой төсөөлөлтэй болно. Хэн юу хийв?, Хэзээ,  хаана юу болов?, Яаж, ямар учраас ийм 

юм болов?” гэсэн билээ. Эдгээр асуулт сэтгүүл зүйн гол асуулт болон өнөө хэр ашиглагдаж 

байна. Дашрамд дурдахад,  тэрээр “Илтгэх урлагийн сургаал” хэмээх 12 боть бичсэн юм.  

Сонгуулийн халз мэтгэлцээн бол телевизийн бусад нэвтрүүлгээс өвөрмөц ялгаатай, 

нэр дэвшигчдэд улс төрийн байр суурь, улс орны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх бодлого, 

арга замын тухай санаа бодлоо илэрхийлэх, сонгогчдын анхаарлыг  татах, нөгөө талаар 

сонгогчдод санал хураалтад мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй оролцож, өөрийнхөө төлөөллийг сонгох 

зөв шийдвэр гаргахад тусалдаг.  Халз мэтгэлцээн хийнэ гэж хэлэхэд амархан, хийхэд хэцүү. 

Үүнд суралцах шаардлагатай.   

Манай улсад сонгуулийн анхны халз мэтгэлцээнийг 1993 онд хийсэн.  Тухайн үед 

засгийн газрын мэдэлд байсан Монгол телевиз (одоогийн МҮОНТ) 1993 оны 

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны үеэр анх удаа нэр дэвшигч Д.Очирбат, 

эрдэмтэн зохиолч Л.Түдэв нартай хоёр удаагийн халз мэтгэлцээн зохион байгуулсан билээ. 

Миний бие тэгэхэд Программын захиргааны даргаа ажиллаж байлаа. Эхний халз мэтгэлцээнд 

сэтгүүлчид оролцож, нэр дэвшигчдэд сонирхсон асуултаа тавих аргаар хийсэн юм. Хоёр 

дахийг нь  шууд дамжуулж, нэр дэвшигчид үзэгчийн асуултад хариулсан билээ. Оройжин 

явсан энэ нэвтрүүлэг хоёр хэсэгтэй байсан ба мэдээний “Цагийн хүрд” хөтөлбөрийн цагаар 

түр завсарлав. Л. Түдэв гуай нэвтрүүлэх танхимаас нэлээн бухимдуу гарч ирлээ. Нэр 

дэвшигчдийн ширээн дээр би цаасан цэцэг тавьсан байв. “Цасан цэцгийг  үхсэн хүнд л өгдөг. 

Бүхэл бүтэн улсын телевиз байж, амьд цэцэг олж чаддаггүй юм уу” хэмээн тэрээр ундууцаад, 

“Халз мэтгэлцээн ийм байдаггүй. Би ч яахав, жирийн нэг нэр дэвшигч. Улсынхаа 

Ерөнхийлөгчийг ингэж бүх ард түмний шүүлтэд оруулж болдог юм уу” гэж шүүмжлэв. 

Түүний зөв байсан.  Бид үнэхээр халз мэтгэлцээн гэж юу байдгийг мэдэхгүй, өмнө нь хэзээ ч 

хийж байгаагүй, зөвхөн өөрсдийн мэдрэмж, төсөөллөөр л хийсэн билээ. Би өнөө хэр Л.Түдэв 

гуайн өмнө буруутай санагддаг. Уран бүтээлч хүн туйлын эмзэг, гярхай, сэтгэлийн 

хөдөлгөөнтэй.  Бидний алдаа түүнд нөлөөлсөн байх. Хоёр дахь хэсэгт тэрээр П.Очирбат 



ерөнхийлөгчийг шүүжмлэх, давшлах хандлагатай болсон. Санал хураалтын дүн гарахад П. 

Очирбат гуай Монгол Усын Ерөнхийлөгчөөр дахин сонгогдсон байлаа. “Гарам дээр морио 

сольдоггүй “гэсэн хэлц үг түүний сонгуулийн аяны гол илгээлт байсан юм. Энэ явдал надад 

Сонгогчдын сонголтод нөлөөлөх ийм чухал, хариуцлагатай цаг мөчид нэр дэвшигчдийн 

сэтгэл санаанд нөлөөлж болзошгүй сөрөг зүйлийг урьдчилан тооцоолох, бүх зүйлийг 

өчүүхэн, энгийн гэлтгүй нарийвчлан анхааралтай бодож, нягтлан шалгах ёстой тухай том 

сургамж байсан юм. 

Гарын авлагыг манай байгууллагаас  2008 оны зургадугаар сарын 7-10-ны өдрүүдэд 

сэтгүүлчдэд зориулан Интерньюс олон улсын байгууллагын Украин дахь салбарын багш 

Дмитро Симанскийн удирдан явуулсан “Телевизээр сонгуулийн халз мэтгэлцээн хэрхэн 

зохион байгуулах вэ?” сургалтын материал, АНУ-ын Ардчилын Үндэсний хүрээлэн (NDI)-

гийн “Нэр дэшигчдий халз мэтгэлзээн зохион байгуулах, үйлдвэрлэх нь” олон улсын 

удирдамж, мөн Серб Улсын “Шударга сонгууь ба ардчиллын төв” (CeSID)-ийн бэлтгэсэн 

“Нэр дэвшигчдийн телевизийн халз мэтгэлцээн зохион байгуулах, үйлдвэрлэх нь” 

удирдамжийг ашиглан  бэлтгэв. 

 Гарын авлага маань телевизийн сэтгүүлч, уран бүтээл, техникийн багийнханд  

сонгуулийн халз мэтгэлцээнийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, Монгол Улсынхаа 

сонгогчдын мэдээлэлтэйгээр саналаа өгөхөд нь жинтэй хувь нэмэр оруулна гэж найдаж 

байна. Та бүхэнд амжилт хүсье! 

    Глоб Интернэшнл Төвийн тэргүүн Х.Наранжаргал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сонгуулийн халз мэтгэлцээний түүхээс 

Сонгуулийн халз мэтгэлцээн олон улс оронд сонгуулийн сурталчилгааны аян, улс төр, 

нийгмийн соёлын гол чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болон хөгжиж байна. Сонгуулийн халз 

мэтгэлцээнийг 1848 онд АНУ-ын Иллионис мужийн Сенатын мэтгэлцээнээс эхэлсэн гэж 

үздэг. Мэтгэлцэгч нь АНУ-ын Конгрессын гишүүн асан Абрахам Линкольн, АНУ-ын сенатор 

Стефен Дуглас нар байжээ. Долоон цуврал мэтгэлцээнийг наймдугаар сарын 21, 27, ёсдүгээр 

сарын 15,18, аравдугаар сарын 7.13,15-ны өдрүүдэд Иллионис муцийн конгрессын 

сонгуулийн Оттова, Чарльстон, Галесбург, Кюуинси, Алтон гэсэн долоон дүүрэгт зохион 

байгуулжээ.  Цуврал мэтгэлцээ бүр гурван цаг үргэлжилсэн гэдэг.  Халз мэтгэлцээний гол 

сэдэв нь боолчлол, эвлэлдэн нэгдэх тухай байлаа. Хожим нь Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 

халз мэтгэлцээн 1948,1956 онд болжээ. Харин телевизийн анхны халз мэтгэлцээнийг 1960 

онд Сенатын гишүүн Жон Кеннеди, дэд Ерөнхийлөгч Ричард Никсон нарын дунд NBC 

телевизийн нэвтрүүлэх танхимд зохион байгуулсан байна. Түүнээс хойш, 1964, 1968, 1972 

оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр АНУ-д халз мэтгэлцээн болоогүй бөгөөд 1976 онд 

дахин сэргэж, 1980, 1984 онд зохион байгуулсан боловч саад бэрхшээл их байлаа. Иймд 1987 

онд Ерөнхийлөгчийн Халз Мэтгэлцээний Комисс1 (Сommission on Presidential Debates) 

байгуулж, Дэд Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн аяны үеэр зохион байгуулснаар тогтмолжсон 

байна. Энэ Комисс олон нийтийн корпораци бөгөөд  өнөө хэр Ерөнхийлөгчийн халз 

мэтгэлцээн зохион байгуулж байна 

2004 онд Украинд болсон мэтгэлцээнд Ерөнхийлөгчид нэр дэвшсэн Виктор Янукович, 

Виктор Ющенко нар оролцжээ. В.Янукович тухайн үед Ерөнхий сайд байсан. Тэрээр “Бид 

нар Оростой хамт байх хэрэгтэй. Европ хэрэггүй” гэсэн сонгуулийн уриатай байлаа. Харин 

В.Ющенко сөрөг хүчний удирдагч байсан ба сонгуулийн дараа Украины Ерөнхийлөгч 

болсон.  Учир нь энэхүү мэтгэлцээнээс өмнө В.Ющенког телевизээр харуулдаггүй тэрээр 

өөрийнхөө үгийг хүргэх боломж байгаагүй. Энэ мэтгэлцээнээр Украйны түүхэнд анх удаа 

сөрөг хүчний удирдагч үгээ хэлэх боломж олдсон юм. Мөн энэ үед сонгуулийн мэтгэлцээн 

хуульчлагдсан. Хэвлэл мэдээллийн тухай хуулиар биш, сонгуулийн тухай хуулиар 

зохицуулдаг болсон нь мэтгэлцээнийг мэргэжлийн түвшинд хийхэд том түлхэц болсон. 

Басхүү Украйны сэтгүүлчид мэтгэлцээнийг хийх чадах болтлоо мэргэжлийн хувьд өссөн 

байсан хэмээн онцолсон байдаг.  

Монгол улсын хувьд  1993 онд анхны ерөнхийлөгчийн сонгуульд зорилсан халз 

мэтгэлцээнийг Үндэсний телевиз хийж байжээ. Түүнчлэн 2005 оны ерөнхийлөгчийн 
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сонгууль, 2008 оны УИХ-ын сонгууль, 2009, 2013, 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 

телевизийн мэтгэлцээнийг МҮОНТВ болон бусад телевизүүд хийж байсан. Алдаа ихтэй ч  

тодорхой хэмжээгээр үүргээ биелүүлж сонгогчдын мэдээлэл авах эрхийг хангаж байсан гэж 

хэлж болох юм. Тиймээс Монголын телевиз үзэгчид мэтгэлцээний тухай ойлголттой, үзэх 

сонирхолтой байдаг. Гагцхүү сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхан бид 

мэтгэлцээний үндсэн зарчим, хэм хэмжэний дагуу улам  боловсронгуй болгох шаардлага 

байсаар байна.  

 

 1993 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээн 

 

2005 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээн 



 

 

2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээн 

 

2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээн 

 

 ЯАГААД? 

Сонгуулийн мэтгэлцээний ач тус 

Латин хэлний "мэтгэлцэх" гэсэн нэр томъёо хэдэн зууны өмнө бий болсон. Мэтгэлцээн 

бол төвийг сахисан, нэр хүндтэй форум бөгөөд улс төрийн намын удирдлагууд эсвэл 



сонгогдсон албан тушаалд өрсөлдөх нэр дэвшигчид сонгогч, хөтлөгч эсвэл өрсөлдөгчдийн 

тавьсан асуултад хариулт өгч, үзэгчид, сонсогчдод тухайн асуудлаар нэр дэвшигчийн байр 

суурийг шууд харьцуулах боломжийг олгодог. Мэтгэлцээнийг нэр дэвшигчид харилцан 

тохиролцсон дүрмийн дагуу хийдэг  бөгөөд хамгийн чухал нь шударга байдлыг хангахын 

тулд ярих хугацааг хязгаарладаг. Мэтгэлцээн нь  радио, телевиз, интернетээр олон нийтэд 

хүрдэг.  

1960 онд телевизийн мэтгэлцээн эхэлсэн хэдий ч радио өргөн нэвтрүүлгийн үеэс эхлэн 

нэр хүнд нь улам бүр нэмэгдэж байв. Тэр цагаас хойш мэтгэлцээн нь телевизийн хамгийн их 

үзэгчтэй, нөлөө бүхий сонгуулийн нэвтрүүлгийн нэг болсон. Улс төрийн утгаараа мэтгэлцээн 

нь дан- намын үйл явдал (дэлхийн хэмжээнд ховор тохиолддог), эсвэл нэр дэвшигчид 

(ялангуяа ерөнхийлөгчийн системд чухал ач холбогдолтой) ба /эсвэл өрсөлдөгч улс төрийн 

оролцогч талуудын мэтгэлцээн (нийтлэг, ялангуяа сонгуулийн кампанит ажлын нэг хэсэг 

болох) гэсэн хэлбэрүүдтэй.   

Мэтгэлцээн нь ардчилалд олон талаараа ашиг тусаа өгдөг, тэр дундаа сонгогчдод 

саналын хуудсыг  бөглөх сонголтоо мэдээлэлтэй хийхэд тусалдаг. Улс төр, нийгэм соёл, 

хөгжлийн хувьд өөр өөр дэлхийн 60 гаруй орон  улс төрийн мэтгэлцээн зохион байгуулж 

хөгжүүлж иржээ.  

Нэр дэвшигчдийн хувийн шинж чанар, шашин шүтлэг, үндэс угсааг бус олон нийтийн 

бодлогын асуудалд анхаарлаа хандуулж буй байдал, иргэний харилцааг сурталчлах замаар 

хүчирхийллийг бууруулах, сонгогдсон албан тушаалтнуудыг сонгуулийн сурталчилгааныхаа 

амлалтыг хэрхэн биелүүлснийг нэхэх зэрэг хүрээнд мэтгэлцээнийг хийдэг.  Нэг улс төрийн 

хүчин нь хэвлэл мэдээллийн орчинд давамгайлж байгаа улс орнуудад мэтгэлцээнээр бүх нэр 

дэвшигчид мөрийн хөтөлбөрөө хүргэх, өөрийгөө таниулах боломж олгодог.  

Мэтгэлцээн нь сонгууль болон ардчиллын хөгжилд дараах хувь нэмрийг оруулдаг 

 Нэр дэвшигчдэд 

Мэтгэлцээн нэр дэвшигчид улс төрийн бодлогын асуудлаар байр сууриа илэрхийлэх, 

өрсөлдөж буй албан тушаалд ажиллах чадвартай гэдгээ харуулах боломж олгодог. Зарим нэр 

дэвшигчид мэтгэлцээн нь тэднийг илүү сайн удирдагч, зохион байгуулагч  болоход тусалсан 

гэж үздэг.  

 Сонгогчдод  

Сонгуулийн мэтгэлцээний үеэр нэр дэвшигчид нэг дор хамтдаа байх нь сонгогчдод 

харьцуулалт хийх ховор боломжийг олгодог. Мэтгэлцээнээр нэр дэвшигчийн улс төрийн 

байр сууриас авахуулаад, өрсөлдөгчийн дайралтад үзүүлж буй хувь хүний сэтгэл хөдлөлийг 



хүртэл мэдэж боломжтой. Ямайкийн Мэтгэлцээний Комиссоос 2011 онд хийсэн хэд хэдэн 

мэтгэлцээний дараа олон нийтийн дунд явуулсан санал асуулгаар үзэгчид сонсогчдын 70 хувь 

нь мэтгэлцээн  нэр дэвшигчдийн байр суурийг тодруулахад тусалсан гэж хариулжээ2.  

 Улс төрийн хурцадмал байдлыг багасгахад 

Улс төрийн гүнзгий хуваагдалтай, зөрчилдөөн ихтэй улс орнуудын хувьд мэтгэлцээн нь улс 

төрийн өрсөлдөгчид тухайн асуудлаар санал зөрөлдсөн ч гэсэн бие биенээ харилцан 

хүндэтгэж харьцаж чаддаг гэдгээ харуулах боломжийг олгодог. Хурцадмал байдлыг 

бууруулах энэ үүрэг мэтгэлцээнээс ч өмнө эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөгч нэр дэвшигчид 

эсвэл тэдний төлөөлөгчид мэтгэлцээний зохион байгуулалтын нийтлэг зарчим дээр 

тохирохын тулд багагүй хугацаа зарж хэд хэдэн уулзалтыг хийдэг. Энэхүү хамтын ажиллагаа 

нь  кампанит ажлын үеэрх хурцадмал байдлыг багасгаж, сонгуулийн дараах засаглалд хувь 

нэмэр оруулах боломжтой.  

 Сонгуулийн сурталчилгаанаас ялгаатай нь нэр дэвшигчид тайзан дээр мэтгэлцээний 

дүрэмд заасны дагуу бүтээлч, нэр төртэй байдлаар ярилцаж гар барих, тэврэх зэрэг эерэг 

мессеж илгээдэг үйлдлүүдийг хийдэг. Мэтгэлцээн нь сонгуулийг тайван замаар, олон нийтэд 

нээлттэй явуулах боломжийг олгож, сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх, сонгуулийн 

маргааныг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхийг уриалдаг.  

 Сонгогдсон төрийн түшээдийн хариуцлагыг нэмэх  

 Мэтгэлцээний үеэр нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр, байр суурь, амлалт нь олон 

нийтийн бүртгэлд хамрагдана. Ялсан нэр дэвшигчээс тодорхой хугацааны дараа иргэд, 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, иргэний байгууллагууд мэтгэлцээний бичлэг, эсвэл хэвлэлийн 

материалыг иш татан дурдах замаар хариуцлага нэхэх боломжтой. Зарим улс оронд 

сонсогдсноос хойш ямар үр дүнтэй ажил хийснийг нь асуух зорилгоор сонгуулийн дараах 

мэтгэлцээнийг явуулж эхэлсэн. 

 Улс төрийн тэгш бус нөхцлийг халах 

Улс төрийн аль нэг нам эсвэл томоохон хоёр нам улс төрийн тавцан дээр ээлжилж 

тоглодог улс оронд  жижиг намын нэр дэвшигчид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр байнга 

гардаг, улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай нүүр тулдаг. Улс төрийн ийм тэгш бус 

нөхцөлд мэтгэлцээн нь нэр дэвшигчдийн дунд “тоглоомын талбарыг тэгшлэхэд” үр дүнтэй, 

аль нам гэдгээс үл хамааран радио, телевизээр шууд сонгогчдод үгээ хүргэх боломжийг 

олгодог. 

                                                           
2 Jamaica Debates Commission Post-Debate Poll Report: To assess the impact of the three National Debates, December 2011; Boxill Survey Team, 

January 2012 



 Ардчиллын эрүүл тогтолцоо 

Мэтгэлцээнийг эрүүл, боловсронгуй ардчиллын жишиг хэмээн олон улсад үздэг. Нэр 

дэвшигчид тэгш өрсөлдөх боломжтой, нээлттэй, ил тод сонгуулийн үйл явцыг илтгэдэг. 

Сонгогчид мэтгэлцээний үеэр нэр дэвшигчийн ярьж буй асуудлыг анхаарч, өмнөх амлалт, 

ажил үйлийнх нь төлөө хариуцлага нэхэх боломжтой. Зарим улс орон улс төрийн 

мэтгэлцээнийг зохион байгуулснаар олон улсад эерэг дүр төрх бүрдүүлж энэ нь эргээд эдийн 

засгийн хөрөнгө оруулалт, худалдаа, аялал жуулчлалыг дэмжихэд түлхэц болж байна.   

 

Мэтгэлцээн ба сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ 

Сонгуулийн дөрвөн төрлийн нэвтрүүлэг байдаг:  

 мэдээ, цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэг 

 мэтгэлцээн 

 төлбөртэй сурталчилгаа 

 улс төрийн намуудын сурталчилгааны үнэгүй нэвтрүүлэг 

Сонгуулийн мэтгэлцээн телевизийн хамгийн үзэгч ихтэй, сонирхолтой хөтөлбөр. 

Тиймээс мэтгэлцээн зохион байгуулах, хөтлөхөд  Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн хэм хэмжээг 

зайлшгүй баримтлах ёстой юм. Сэтгүүл зүйд аль нэг талыг баримтлалгүй, ялгаварлан 

гадуурхахгүйгээр мэдээллээ хүргэх нь үзэгч, сонсогч, уншигчдад итгэл найдварыг бий 

болгодог тэнцвэртэй байх нь мэтгэлцээнд баримтлах хамгийн чухал зарчим болдог 

 Тэнцвэр- баланс - Сэтгүүлч бага оролцож, өөрийн байр суурийг 

гаргахгүй байхаас гадна олон талт  үзэл бодолтой  байх ѐстой. Асуултаа 

урьдчилан бэлтгэсэн, товч байх тусам олон нийт сайн хүлээж авдаг 

  Хараат бус байх зарчим- Сэтгүүлчид бие даасан дуу хоолой байх 

ёстой. Улс төр, эдийн засаг, соёлын аль алиных нь онцгой ашиг 

сонирхлын төлөө албан ба албан бус байдлаар ажиллах ёсгүй бөгөөд 

уншигч, сонсогч, үзэгчиддээ аливаа улс төрийн нам, санхүүгийн 

бүлэглэлүүдийн сонирхлын зөрчлөөс ангид гэдгээ батлах ёстой.  

 Шуурхай байх- Урьдчилан бэлтгээгүй хүнийг нэвтрүүлэгт шууд 

оролцуулах нь түүнийг өөр өнцгөөс харах боломж олгодог. Шууд 

нэвтрүүлгийн үеэр хүн санамсаргүйгээр их чухал юм хэлж болно. Өмнө 

нь хэлнэ гэж бэлтгээгүй хэрнээ сандарч тэвдэхдээ үнэнээ хэлчихдэг 

Сайн сэтгүүлч хүнийг нээж чаддаг. Тэгж санамсаргүй байдлаар шинэ 

мэдээ үүсэхийг, тухайн мэдээллийг өгсөн хүнийг мэдээ бүтээгч буюу 



News maker гэнэ. Шууд нэвтрүүлгийн оролцогчид ихэнхдээ News maker 

болох боломжтой. 

 Тодорхой байх - Яг таг, тодорхой байх хэрэгтэй. Сэтгүүлч хүн өөрийн 

үзэл бодлыг илэрхийлж болохгүй. Мэтгэлцээнд бэлтгэх явцад бүх зүйл 

маш тодорхой байх ѐстой. Мэтгэлцээний загварыг оролцогчид цөм 

мэдэж байх ѐстой. Сэтгүүлч мэтгэлцээний үеэр үйл үгээр ярих тусам 

санаагаа зөв, товч илэрхийлдэг.  

 Тайлбар хийх  -  Сэтгүүлчийн шударга, шударга бусыг шүүх нь хэцүү 

байдаг. Магадгүй шударга бус харагдахгүйн тулд сэтгүүлч аль болох 

бага, товч ярихыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Учир нь сэтгүүлч их ярих тусам 

хэн нэгэнд шударга бус байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ.   

 Баримт, эх сурвалжтай байх. Эх сурвалжийн хувьд доод тал нь 

гурваас дээш их сурвалжтай байх. Мөн баримтыг тайлбараас ялгах 

хэрэгтэй. Сэтгүүлчид ямар нэг түүх ярьдаг. Тухайн асуудалд сэтгүүлч 

тайлбар хийгээд эхэлбэл шударга бус байдал бий болно. Жишээлбэл, 

миний гарт байгаа энэ ногоон үзгийг ногоон үзэг л гэж хэлэхээс би 

ногоон өнгөнд дуртай, ногоон бол сайхан өнгө гэх мэтчилэн 

өөрийнхөөрөө тайлбарлаад эхэлбэл шударга бус болно.  

 

ЮУ? 

Сонгуулийн явцад сонгогчдын улс төрийн мэдээлэл авах анхдагч эх сурвалж болохын 

хувьд, хэвлэл мэдээлэл нь сонгуулийг шударгаар явуулах, өрсөлдөгч талуудад өөрийн 

сурталчилгаа хийх, улс төрийн нам, нэр дэвшигчид, улс төрийн ач холбогдол бүхий 

мэдээллийг танилцуулахад үндсэн үүрэгтэй юм. Хэвлэл мэдээлэл нь олон түмэнд санал 

бодлоо солилцох, мэтгэлцэх, шүүмжлэх боломж олгогч индэр болохын зэрэгцээ сонгуульд 

нэр дэвшигчид, улс төрийн намуудын үзэл бодлыг сонгогчдод сайтар ойлгуулах үйлсэд 

үйлчилдэг. Мөн иргэдэд төр засгийн үйл ажиллагааны талаар бодитой дүр зургийг хүргэж, 

нийгэм дэх хамгийн чухал үйл явцын талаар мэдээлэл түгээн улс төрийн тогтолцооны алдаа 

дутагдлыг илчилж, үйл явдлын өрнөлийг цаад агуулгатай нь нэг талыг барилгүй нягтлах 

үүрэгтэй. Сонгуулийн сурталчилгааны явцад сонгогчдод үнэн мэдээлэл өгөхийн тулд 

телевизийн арилжааны сувгууд мэдээ, цаг үеийн хөтөлбөр бэлтгэн, сонгуулийн төлбөрт 

сурталчилгаа, зар сурталчилгаа нэвтрүүлж, сонгогчдын боловсролд зориулсан бие даасан 

хөтөлбөрүүд бэлтгэдэг. Харин олон нийтийн өргөн нэвтрүүлэг эрхлэгчид улс төрийн нам, нэр 



дэвшигчдэд өөрийн мөрийн хөтөлбөр, бодлогын зарчмууд, улс төрийн байр сууриа 

илэрхийлэхэд нь үнэ төлбөргүй боломж олгодог нь олон улсын жишиг юм. Сайн зохион 

байгуулсан телевизийн сонгуулийн мэтгэлцээн телевизийн сувгуудад сонгуулийн үед 

гүйцэтгэх үндсэн үүргээ биелүүлэхэд нь жинтэй хувь нэмэр оруулдаг.   

 

Сонгуулийн мэтгэлцээнийн онцлог , зарчим 

 

Хэдийгээр мэтгэлцээний зохион байгуулагчид тодорхой зарчим, нарийн дүрэм журмын 

хүрээнд маш сайн зохион байгуулж мэтгэлцээнийг хийх ёстой боловч мэтгэлцээн тааруухан 

болсон ч огт хийгээгүйгээс л дээр. Хуурамч мэтгэлцээн хүртэл сонгогчдод тодорхой 

хэмжээгээр мэдээлэл өгдөг. Зүгээр мэтгэлцээн явуулах нь сонгуулийн хүлээгдэж буй, 

салшгүй хэсэг болох эхний алхам юм. Зохион байгуулагчид сонгуулийн мөчлөг бүрээр хийж, 

цаашдаа сайжруулж болно.  

Хамгийн чухал нь шударга, зохион байгуулалттай байх. Мэтгэлцээнийг зохион 

байгуулагчид шударга, төвийг сахисан, ил тод байгууллага хэмээн нэр хүндийг бий болгох 

ёстой. Зохион байгуулалт сайтай, мэргэжлийн, нэр хүндтэй мэтгэлцээн зохион байгуулах 

чадвартай байх ёстой.  

Эцсийн зорилгоо үл умартах. Мэтгэлцээний зорилго нь сонгогчдод илүү мэдээлэлтэй 

сонголт хийхэд тусалдаг. Мэтгэлцээн зохион байгуулахдаа тодорхой нэг эрх ашиг,  

байгууллагыг сурталчилсан, орлого ашиг хөөцөлдсөн шударга бус гэж ойлгогдохоос 

зайлсхийх хэрэгтэй. 

Энгийн ойлгомжтой байх. Мэтгэлцээн нь хэвлэл мэдээлэл, уран бүтээл, улс төрийн 

асуудлыг нэгэн зэрэг зохицуулахыг шаарддаг ажил. Анх удаа мэтгэлцээн хийх гэж байгаа бол 

богино хийж болно. Богиносгосон арга нь сонгогчдод мэдээлэх үндсэн зорилгоо биелүүлэхэд 

цаг хугацаа, хүч зарцуулдаг сүүлийн минутын хүндрэлийг багасгахад тусалдаг. Нарийн 

төвөгтэй үйлдвэрлэл, зохион байгуулалтын элементүүдийг илүү туршлагатай болсны  дараа  

нэмж болно 

Нэр дэвшигчийн оролцоог хангах. Цөөн тооны улс орнууд нэр дэвшигчдийг мэтгэлцэхийг 

шаарддаг хуулиуд бий. Зохион байгуулагчид оролцоогоо хангахын тулд янз бүрийн арга 

хэмжээ авдаг. Төвийг сахисан, шударга байх зэрэг үндсэн зарчмуудыг ямар ч нөхцөлд 

золиослох ёсгүй боловч нэр дэвшигчтэй хэлэлцээ, тохироо хийж мэтгэлцээнээ нуран унахаас 

сэргийлэх нь зүйтэй. Олон нийтийн хүлээлт, хэвлэл мэдээллийн дэмжлэг зэргийн нөлөөгөөр 

нэр дэвшигчид мэтгэлцээнээс зайлсхийх явдал буурч байгаа 



 

Мэтгэлцээнийг төрийн бус байгууллага, сонгуулийн байгууллага, өргөн нэвтрүүлгийн 

байгууллага, хэвлэл мэдээллийн холбоо, бие даасан ТВ, радио зэрэг байгууллагууд зохион 

байгуулдаг олон улсын туршлага байна. Ямар байгууллага хийхээс үл шалтгаалж дараах үе 

шаттай ажлуудыг хийнэ.  

 Мэтгэлцээний төлөвлөгөө боловсруулах - цагийн хуваарь, төсөв, орон тоо, формат; 

 Мэтгэлцээнийг хийх арга барил,  түнш сонгох; 

 Мэтгэлцээнийг сурталчлах стратеги боловсруулах; 

 Мэтгэлцээний төлөвлөгөөг нам, нэр дэвшигчид танилцуулж, бусад гол тоглогчдод 

мэдээлэх; 

 Нэр дэвшигчид болон хэвлэл мэдээллийнхэнтэй зөвшилцөх; 

  Мэтгэлцээнийг зохион байгуулж, нэвтрүүлэх; 

  Ирээдүйд сайжруулахын тулд мэтгэлцээнийг үнэлэх, дүгнэх  

Тухайн улсын  нийгэм улс төрийн байдал, соёл, уламжлал хөгжлөөс шалтгаалж  мэтгэлцээн 

нь өөр өөр үр дүнг, ашиг тусыг үзүүлдэг. Тиймээс мэтгэлцээнийг зохион байгуулах хамгийн 

шилдэг загвар гэж байхгүй. Дэлхийн өнцөг булан бүрт мэтгэлцээнийг янз бүрийн загвараар 

хийж байна.  

Бүхий л мэтгэлцээнүүд дараах нийтлэг шинж чанартай байна. 

 Шударга, хараат бус байдлыг хангах 

 Мэтгэлцээн зохион байгуулах чадавхийг хангах; 

 Улс төрийн намууд, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн итгэл үнэмшлийг 

авсан байх 

  Мэтгэлцээн хийх хууль эрх зүйн зохицуулалттай байх 

 Мэтгэлцээн зохион байгуулах практик, туршлагатай байх 

 

Мэтгэлцээний загвар, шаардлага, зохиол 

Мэтгэлцээнд олон жилийн туршид янз бүрийн хэлбэрийг ашигласан. Аль форматыг 

сонгохоос үл хамааран дараахь асуудлыг авч үзэх хэрэгтэй. 

 Үзэгчдээс асуулт хүлээн авах сонгон шалгаруулах 

Юун түрүүнд мэргэжлийн хийгээд шударга байхын тулд мэтгэлцээнд оролцогчдын хүлээн 

зөвшөөрөх хөтлөгчийг сонгох хэрэгтэй. Мэтгэлцээнийг үзэгчтэй зохион байгуулахаар 

шийдсэн бол мэтгэлцээний танхимд суух үзэгчийг аль болох шударга хүнийг сонгоорой. 



Санал асуулга, үзэгчдийн асуулт, санал хүсэлтийг төвийг сахисан, хараат бус байгууллагаар 

хийлгүүлэх  

 Мэтгэлцээний сэдэв 

Сэдэв өргөн цар хүрээтэй эсвэл цөөн хэдэн асуудлаар хязгаарлагдаж болно. Эсвэл тодорхой 

сэдэв тус бүрээр цуврал хэд хэдэн мэтгэлцээнийг зохион байгуулж болно. 

 Мэтгэлцээний хугацаа  

Мэтгэлцээн хэр удаан үргэлжлэх нь олон хүчин зүйлээс хамаарна. Үүнд телевизээр нэврүүлэх 

эсэх, оролцогчдын тоо, хэдэн асуулт байх вэ зэрэг.  Туршлагаас харахад голдуу  90 минут 

орчим байдаг.  

 Нээлт, хаалтын үг 

Нэр дэвшигчид нээлт, хаалтын үг хэлэх нь асуулт тавих хугацааг багасгадаг тул тэдгээрийг 

хоёр, гурван минут хүртэл хязгаарлах хэрэгтэй болдог. Голдуу хоёр минутыг нээлт, хаалтын 

мэдэгдэлд өгдөг.  

 Асуулт,  хариулт 

Асуулт ба хариултын аль алинд нь хугацааны хязгаар тогтоох хэрэгтэй. 1996 оны АНУ-ын 

Ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээний үеэр гарсан асуултыг  20 секундэд хязгаарлажээ. 1992, 1996 

оны хотын захиргааны мэтгэлцээнд оролцож буй иргэдээс асуултаа товч бөгөөд нэг сэдвээр 

хязгаарлахыг хүссэн. Ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээнд нэр дэвшигчид хариулт өгөхдөө хоёр 

минут, няцаалтад нэг минут өгсөн. Асуулт, хариултын хугацаа тодорхой байх нь 

мэтгэлцээний үеэр хичнээн сэдвийг хөндөж болохыг тооцох боломжтой  

 Мэтгэлцээний цагийн хэмжүүр  

Нээлт, хаалтын үг, хариулт, асуултыг тогтсон минутаар хязгаарлах нь телевизийн 

мэтгэлцээнд чухал ач холбогдолтой юм. Хөтлөгч нь оролцогч болон үзэгчдэд цаг дуусах 

хугацааг мэдэгддэг. Ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээн нь нэр дэвшигчид тодорхой цаг өнгөрснийг 

мэдэгдэхийн тулд хэд хэдэн гэрлэн дохио ашигладаг. Хугацаатай холбоотой алдаа нь 

шударга бус байдлын илэрхийлэл болдог бөгөөд мэтгэлцээний тэнцвэр хангадаг хамгийн 

чухал зүйл  

 Ярих дараалал 

Хэн эхлээд ярьж, хэн дуусах вэ?  гэдэг мэтгэлцээнд тэнцвэрт байдлыг хангах нэг чухал 

ойлголт.  Тиймээс спортын арга хэмжээнүүдийн шийдэх сайн арга болох шодох, сугалаа 

сугалах зэргээр шийддэг.  

 Үзэгчид 



Мэтгэлцээн шууд үзэгчтэй болох гэж байгаа бол үзэгчээ сонгох нь  их чухал. Тасалбарын 

бодлогыг эртнээс тогтоож, мэтгэлцээний үеэр үзэгчдийн дагаж мөрдөх дүрмийг тогтоох. 

Үзэгчдийн сэтгэлийн хөдлөл, мэтгэлцээнд оролцогчдийн үзэл бодлын ялгаа зааг тодорхой 

гаргах 

 Олон нийтийн оролцоо 

Мэтгэлцээн зарлагдахад олон хүн тасалбар авах хүсэлтэй байна. Үзэгчдийн тоо, тасалбар 

тараах асуудлыг эртнээс шийдэж, тодорхой удирдамжийг дагаж мөрдүүлнэ. Сайн дурын 

ажилчидаа тасалбар түгээх, борлуулах ажилд дайчилна. Ингэх нь олон нийт/ оюутнуудын 

оролцоог давхар нэмэгдүүлдэг сайн талтай 

Мэтгэлцээний сонгодог загвар гэвэл хөтлөгч, оролцогч, зочдоос бүрдсэн байх ба 

өрсөлдөгчдөд тэгш боломж олгоход оршдог. Тухайн телевиз сонгодог загварыг баяжуулах 

боловч мэтгэлцээнд дор дурдсан үндсэн шаардлага тавигддаг.  

 

Үүнд:  

 Хөтлөгчийн үүрэг, оролцоо бага байна  

 Өрсөлдөгчдөд үзэл бодлоо илэрхийлэх тэгш боломж олгоно  

 Өрсөлдөгчдөд бие биедээ асуулт тавих боломж олгоно  

  Өрсөлдөгчдөд нэг асуудлаар мэтгэлцэх боломж олгоно  

 Өрсөлдөгчдөд асуултад хариулах, өөрийгөө илэрхийлэх адил тэнцүү цаг 

хуваарилна  



 Хэн эхэлж хариулах, ярихыг шодно  

 Мэтгэлцээнд зочдыг урьж, асуулт тавих боломж олгоно  

 Мэтгэлцээнийг рекламаар таслахгүй  

 

Телевиз бол маш онцлогтой. Нэг хүний толгой, гараар бүтдэггүй. Үүнд оператор, 

найруулагч, сэтгүүлч зэрэг хүн бүхний оролцоо хэрэгтэй. Тэгэхээр сайн төлөвлөгөө хэрэгтэй. 

Энэ төлөвлөгөөнд бүх хүний үйл ажиллагаа ойлгомжтой байх ѐстой. Төлөвлөгөөнд ерөнхий 

оператор, найруулагчийн үйл ажиллагаа, хөтлөгч хаана, хэзээ гарч зэрэг бүх зүйлийг  нэг 

бүрчлэн бичсэн байх ѐстой. Энэ хөтөлбөр нь мөн зочдод нээлттэй байх. Зочид хэн хэний дараа 

ярих, хэн асуулт тавихыг мэдэж байх ѐстой. Мэтгэлцээн бол халз тулаан юм. Хамгийн гол 

нь оролцогчдын тэгш байдлыг маш сайн хангасан байх ѐстой гэдгийг үргэлж санаж 

байх ѐстой. Мэтгэлцээний зохиол дараалал хэлбэрээр бичигдэнэ. Энэ нь оролцогчдыг тэгш 

байдалд байлгах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.  

Жишээ:  

Д/д Эхлэх цаг, 

минут 

Камер хэнийг харуулах Агуулга Хугацаа 

1 21:30 Нэр дэвшигч /...../ Танилцуулга  2 минут  

2 21:32 2 хөтлөгч    

 

Эхний хүснэгтэд эхлэх цаг, дараагийн хүснэгтэд мэтгэлцээний явцад хэзээ хаана юу гарах гэх 

зэргийг үргэлжлүүлэн нэвтрүүлэг дуусах хүртэлх бүх цаг хугацааг нарийвчлан минут, 

секундээр бичнэ. Энэ мэтчилэн үргэлжлүүлэн бичихэд 20 хуудас болдог.  

 Уркайны сонгуулийн хуульд энэ бүхнийг тодорхой тусгаж өгсөн нь ядаж загварын хувьд 

санаа авмаар байгаа юм.  

 Мэтгэлцээний үргэлжлэх хугацаа 60 минут.  

 Мэтгэлцээн Ерөнхийлөгчид нэг нэр дэвшигчийн үгээр эхэлж, нөгөө нэр дэвшигчийн 

үгээр дуусна.  

 Хэн түрүүлж үг хэлэхийг сугалаагаар шийднэ. Жишээ нь, би эхэлж ярилаа гэхэд 

мэтгэлцээн миний өрсөлдөгчийн үгээр дуусна.  

 Мэтгэлцээний эхэнд ярих нэр дэвшигчийн үг хэлэх хугацаа 10 минутаас хэтрэхгүй, 

төгсгөлд үг хэлэх хүний хугацаа 5 минутаас ихгүй байна.  

 Хоѐр нэр дэвшигчийн хугацааг тэдний ар талд байгаа цагаар хянана.  

 Эхний үг хэлсний дараагаар хоѐр оролцогч бие биедээ ээлжлэн асуулт тавина.  



 Эхний асуултыг үг хэлэхдээ хоѐрт хэлсэн өрсөлдөгч тавина. Тиймээр хоѐр дахь 

асуулт үг эхэлж хэлсэн хүнд ирнэ.  

 Асуултын хугацаа нэг минутаас ихгүй, хариулт гурван минутаас хэтрэхгүй.  

 Асуулт хариултын минут уян хатан байж болно. 10 минут дотроо 8-9 минут байж 

болно.  

 Нийт хугацаа 60 минут учраас 2 минут эргээд олдож болно.  

 Дутуу ярьсан минутаа нөхөж болдог.  

Украйны мэдээллийн төв Интерньюсийн бэлтгэсэн мэтгэлцээнийг дараах байдлаар 

хийжээ. Мэтгэлцээн гурван хэсгээс бүрдсэн.  

 Нэгдүгээр хэсэгт нэр дэвшигчдийг олон нийтэд танилцуулах. Үзэгчдэд танилцуулж, 

тэдний тухай мэдээлэл өгнө. Энд өөрсдийнх нь бэлтгэсэн роликийг цацаж агуулгад 

ямар нэг хяналт, хязгаар тавиагүй. Видео сурталчилгааны дараа өөрсдийн үгээр 

өөрийгөө танилцуулах. Өрсөлдөгчид зөвхөн студид суусан хүмүүсийн асуултад 

хариулах биш, алслагдсан үзэгчдийг татан оролцуулах зорилгоор телемостийг 

бэлтгэжээ. 

 Хоёрдугаар хэсгийн хугацаа 60 минут. Улсын мэтгэлцээнд энэ хэсэгт хоѐр өрсөлдөгч 

юуны ч тухай ярьж болдог бол энэ мэтгэлцээнд “Нэр дэвшигчдээс жирийн хүмүүс юу 

хүсэж байна вэ?” гэсэн тусгай судалгааг захиалгаар хийлгэсэн. Судалгааны үр дүнд 

хүмүүс улс төр сонирхдоггүй болох нь илэрсэн юм.  

Иргэд юу сонирхдог вэ?  

1. Нийгмийн хамгаалал  

2. Тэтгэвэр  

3. Ажил, ажлын байр  

4. Эрүүл мэнд  

5. Боловсрол  

Энгийн үзэгчид нэр дэвшигчдээс эдгээр багц сэдвийн талаар сонсохыг хүссэн. Цуврал 

мэтгэлцээний хоѐр дахь хэсэг бүрт эдгээр асуудлыг нэг нэгээр нь оруулахаар төлөвлөсөн 

байв. Нэр дэвшигчид 60 минутын турш дээрх сэдвийн аль нэгээр ярих ѐстой. Тус мэтгэлцээн 

90 минут яваад завсарлана. Энэ завсарлагаанаар бусад хэсэгтэй холбогдохоор төлөвлөсөн. 

Ингэхдээ олонд танил нэр хүндтэй хүмүүсийг оролцуулах 

 Гуравдугаар хэсэгт мэтгэлцээнийг үзэж байгаа хүмүүсээс асуулт асуух хэсэг. 

Үзэгчдээс бичгээр авсан асуултаа дэлгэцэнд байрлуулана. Нэр дэвшигчид дэлгэцэнд 

харагдах олон асуултаас сонгосон асуултынхаа тухай тайлбарлах байсан.  



Утсаар асуулт авах нь сайн хэрэг боловч үзэгчид утасдаж байхад дэлгэц дээр юу үзүүлэх вэ?, 

яаж авах вэ зэргийг зохиол дээрээ дэлгэрэнгүй бичих ѐстой.  

Vox-in-pops хийж болно. Тэнцвэрт байдлыг хангасан 4-5 асуулт бэлтгээд гудамжинд гараад 

хүнээс урьдчилаад бэлтгэж болно. Нэг оролцогчийн тухай асуухдаа “Тэр сайн хүн үү?”, нөгөө 

оролцогчийн тухай “Тэр хулгай хийсэн үү?” гэж асууж болохгүй. Асуултаар ч гэсэн тэгш 

байдлыг хадгалах хэрэгтэй. Телемост гэдэг дүрсээр илэрхийлэгддэг ойлголт. Асуулт асууж 

байгаа хүн нь дүрсээр өөрөө гарна. Үзэгчид мэдээллийнхээ 80%-ийг дүрснээс олж авдаг гэсэн 

судалгаа байдаг. Мэтгэлцээний үеэр утсаар холбогдох нь сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Шууд 

нэвтрүүлэг утсаар асуулт авна гэхэд бидний найдаж байсан шиг сайн хүн утасдаж, сайхан 

асуулт асууна гэсэн баталгаа байхгүй. Эрсдэл ихтэй. Зарим үзэгч загнах, согтуу байх эрсдэл 

байнга байдаг. 20 минутын эфирийг үзэгч  дэлгэцээсээ харц салгахгүй тас ширтээд сууж 

чаддаггүй тухай сэтгэл зүйчид судалсан байдаг. Үзэгчдийн харц нэгээс нөгөө руу байнга 

шилжиж байдгийг тогтоосон байдаг.  Тиймээс мэтгэлцээнийг ямар нэг хэмжээгээр хэсэг 

хэсэгт хуваахгүй бол үзэгчдийн сонирхол буурна. 10 минут өнгөрөхөд үзэгчдийн сонирхол 

багасна. Тиймээс 90 минутыг хэсэгчлэн хуваана. Хэсэг бүр драматург, сюжеттэй байх ѐстой.  

 

Мэтгэлцээнд хоѐр оролцогч ижил тэнцүү боломж, нөхцөлөөр хангагдаагүй бол 

мэтгэлцээний үндсэн формат эвдэгдэнэ гэдгийг сайн санах хэрэгтэй. Түүнээс гадна 

мэтгэлцээн бол телевизийн шоу гэдгийг мартаж болохгүй. Ижил тэнцүү байна гэдэг 

үзэгчдийн сонирхлыг татна. Шоу учраас аль нь ялах бол гэж үзэгчид шимтэн үзнэ. Үзэгчид 

шоу үзэх сонирхолтой. Тиймээс ялагч тодорхой байж болохгүй. Ижил түвшний байна гэдгийг 

зөв ойлгох хэрэгтэй. Жишээ болгож үзүүлбэл, Янукович, Ющенко хоѐрын хувьд нэг нь 

тухайн үед Ерөнхий сайд байсан, нөгөө нь өмнө нь Ерөнхий сайд байсан. Сөрөг хүчний лидер 

гэдгээрээ танигдсан байсан. Нийт 24 нэр дэвшигч байхад хүмүүсийн сонирхол энэ хоѐр хүн 

дээр татагдаж байсан. Америкийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд бас 20 гаруй хүн нэр дэвшдэг 

ч ялах магадлал бүхий хоѐр хүн дээр олны анхаарал тусдаг. Мэтгэлцээнд ижил тэгш 

чадамжтай хүн оролцох ѐстой.  

 

Ямайкийн 2007 оны Удирдагчдын мэтгэлцээний загвар 

Мэтгэлцээнийг "телевизэд зориулж хийсэн" бөгөөд энэ нь телевизийн хөтөлбөрийн дагуу 

ажиллана гэсэн үг юм. 

1. Мэтгэлцээн бүр 90 минут үргэлжилнэ. 

2. Мэтгэлцээн 09.00 цагт эхэлнэ 



3. Мэтгэлцээнд 20 минут, 45 минут, 70 минутын хугацаанд хоёр минутын хугацаатай гурван 

арилжааны завсарлага байх болно; 

4. Мэтгэлцээнд оролцогчид модераторын танилцуулгын дараа 2 минутын нээлтийн үг хэлэх 

болно; 

5. Мэтгэлцээнд оролцогчид нээлтийн илтгэлүүдээ уншиж болно. 

6. Нэр дэвшигчид тус бүр нэг минутын хаалтын үг хэлдэг 

7. Мэтгэлцээнд оролцогчид хэлэлцүүлэг эхлэхээс нэг цагийн өмнө эхлээд хэн нь  ярих тухай 

шийдэх ёстой. Нээлтийн үг эхэлж хэлсэн хүний өрсөлдөгч  хаалтын үгийн эхэлж хэлнэ.  

8. Хөтлөгч нь мэтгэлцээний урсгалыг удирдан чиглүүлж, цаг хэмжигч, продюсерын зааврыг 

удирдана. 

9. Бусад хоёр сэтгүүлч мэтгэлцээний оролцогчдод асуулт тавихад модератороор нэгдэж 

10. Зохицуулагч нь асуулт асуух боломжтой 

11. Мэтгэлцээнд оролцогчдоос мэтгэлцээний үргэлжлэх хугацааг асууж болох боловч 

завсарлагааны үеэр сууж болно. 

12. Мэтгэлцээнд оролцогчид завсарлагааны үеэр багийнхантайгаа зөвлөлдөж болно. Дэмжлэг 

үзүүлэх баг 30 секундын өмнө, зааврын дагуу тайзан дээр гарах ёстой; 

13. Мэтгэлцээнд оролцогч тус бүрт мэтгэлцээний үеэр гурван удаа  дэмжлэг авах зөвлөлдөх 

боломжтой. 

14. Мэтгэлцээнүүд тодорхой сэдвээр явах бөгөөд эдгээр чиглэлтэй холбоотой асуулт асууна 

15. Мэтгэлцээнд оролцогчид асуултад 90 секундын хугацаанд хариулах боломжтой. 

Няцаалтыг 45 секундын хугацаанд хийх боломжтой  

16. Мэтгэлцээнд оролцогчид модератор, болон хөтлөгчөөс асуулт асуухыг хориглоно. 

17. Мэтгэлцэгчид мэтгэлцээн эхлэхээс дор хаяж нэг цагийн өмнө ирсэн байх ёстой. 

18. Мэтгэлцээнд оролцогчид хэт цагаан болон, судалтай хувцас өмсөхөөс зайлхийнэ. Энэ нь 

телевиз үзэгчдийн анхаарлыг сарниулдаг.  

19. Стиудад 100 үзэгч оролцоно.  Үүнд 25 хүн нь мэтгэлцэгч талын, 25 нь ивээн тэтгэгчийн,  

25 нь  Үндэсний мэтгэлцээний комиссын урилгаар ирсэн байна.  

20. Завсарлагааны үеэр алга таших эсвэл  тайзны менежерийн хэлснээс бусад тохиолдолд 

үзэгчид оролцох боломжгүй. 

21. Үзэгчдийг завсарлага эхлэх эсвэл  дуусах үеэр л камер авна  

22. Үзэгч мэтгэлцэгч талыг аль нэгийг дэмжсэн өнгө, материалтай хувцас өмсөхийг 

хориглоно. 

23. Мэтгэлцээний үеэр үзэгчдийн хариу үйлдлийн дүрс үзүүлэхгүй  



24. Мэтгэлцээний оролцогч асуултанд хариулахгүй байх зэрэг хариу үйлдлийн дүрс 5 

секундээс хэтрэхгүй байна.   

25. Мэтгэлцээнд оролцогчид үзэгчидтэй ярихыг зөвшөөрдөг боловч үзэгчид хариу өгөхийг 

хязгаарласан. 

26. Асуулт, хариулт, нээлт хаалтын цагийн тоолол мэтгэлцэгчид харагдах боломжтой байнэ.  

27. Мэтгэлцээнд оролцогчид өрсөлдөгчөө нэрээр нь эелдэгээр дуудна. (Ерөнхий сайд, Сөрөг 

хүчний удирдагч биш)  

28. Мэтгэлцээний төгсгөлд мэтгэлцэгчид бие биедээ 45 секундын дотор хариулах үүрэгтэй 

асуулт тавиах бөгөөд өгсөн хариултыг 30 секундээс хэтрэхгүй тохиолдолд буцаах болно 

 

АНУ-ын 2004 оны мэтгэлцээний журам 

2004 оны ерөнхийлөгчийн болон дэд ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээний нийтлэг дүрмүүд: 

  9.00 цагт эхлэнэ 

 90 минут үргэлжилнэ 

 Нэг модератор 

 Модераторын сонгосон асуулт  (хотын уулзалтаас бусад) 

 Гэрлэн дохионы системээр цагийг харуулна  

 Ярих дарааллыг тогтоохын тулд зоос шиднэ 

 Нээлтийн үг байхгүй байна 

 Хариулт хоёр минут, няцаалт 90 секунд, модератор  хэлэлцүүлгийг нэг минутын 

хугацаатайгаар сунгаж болно 

Хаалтын үг 2 минут 

ХЭРХЭН? 

 



Мэтгэлцээнийн зохион байгуулалт, бусад анхаарах зүйл 

 

Мэтгэлцээнд бэлтгэхдээ дараах  зүйлүүдийг тооцож, шалгаж бэлдсэн байх ёстой  

Үүнд:  

 Төсөв 

 Мэтгэлцээний танхим 

 Тайз засал  

 Цахилгааны эх үүсвэрүүд  

 Хэвлэмэл материал 

 Хүний нөөц 

 Аюулгүй байдал 

 Видео бичлэгүүд 

 Интернэт 

 Мэтгэлцээний сайт 

 Нэр дэвшигчтэй хийх гэрээ, хэлэлцээр 

 Формат 

 Үзэгчид 

 Танхимын шум 

 Олон нийтийн сонирхол 

 Камерууд 

 Хэвлэл мэдээлэл 

 Мэтгэлцээний дараах үйл ажиллагаа 



 

Төсөв.Мэтгэлцээнийн төсөв зардал нэвтрүүлгийн цар хүрээ,  сурталчилгаа, аюулгүй байдал, 

эфирийн цаг, мэтгэлцээний танхим түрээслэх гэх зэрэг  бусад олон зүйлээс хамаарна. Энхүү 

арга хэмжээг хэрхэн санхүүжүүлэх талаар хамгийн эхлээд бодож үзэх нь зүйтэй. Зардлыг 

буруулах, үүнтэй холбоотой зүйлсэд туслах санхүүжүүлэгч хэн байх вэ гэдгийг тодорхойлох 

хэрэгтэй болно 

  

Мэтгэлцээний танхим. Мэтгэлцээн явуулах заалаа үнэгүй ашиглах уу, түрээслэх үү? Их 

зардал гарахгүйгээр ашиглах боломжтой олон газар байдаг. /Сургуулийн заал, иргэдэд 

үйлчилдэг төвүүд гэх мэт/. Мэтгэлцээн явуулах газраа сонгохын тулд  үзэгчдийн хэмжээ, 

гэрэлтүүлэг, акустик зэргийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэрэв  мэтгэлцээн телевиз радиогоор 

цацагдах бол мэргэжлийн студи зохимжтой. Зориулалтын студид хийхэд олон хүн оролцох 

боломж, улмаар илүү олон хүнд хүрэх хүртээмжийг багасгадаг. Энэ бүхнийг тооцоолж 

танхимаа сонгоно 

 

Тайз засал, цахилгаан хэрэгсэл. Индэр, самбар, хөтлөгчийн ширээ, тавцан, үзэгчдийн 

сандал, арын тайз чимэглэл зэргийг нарийвчилан тооцно. Чухал, нэр хүнтэй хөтөлбөр учраас 

зугаа цэнгэлийн хөтөлбөрт илүү тохирох анхаарал татахуйц гялтгар, элементүүдээс 

зайлсхийх хэрэгтэй. Нэмэлт чимэглэл нь үзэгчдийн болон нэр дэвшигчдийн анхаарлыг 

сарниулдаг тул зохион байгуулагчдад нэмэлт ажил удахаас өөр үр ашиггүй. Микрофон, 

нэмэлт гэрэл, бусад цахилгаан эх үүсвэрүүд. Мэтгэлцээнээ телевизээр цацах бол өөр ямар 

тоног өхөөрөмж шаардлагатайг мэргэжлийн хүмүүсээс тодруулна  

 

Хэвлэмэл материал. Хөтөлбөр, постер, мандат, тасалбар зэргийг хэвлэж тарааж болдог. Ийм 

зүйлс мэтгэлцээнийг таниулахад тустай төдийгүй үнэмлэх, билет нь  мэтгэлцээний эмх цэгтэй 

зохион байгуулахад ихээхэн тустай. Мөн эдгээр нь дурсгалын зүйлс болох төдийгүй дэмжсэн, 

ивээн тэтгэсэн  байгууллагуулыг сурталчилах  хэрэгсэл болдог 

Хүний нөөц, ажиллах хүч. Тоног төхөөрөмж, ялангуяа радио, телевизээр шууд цацах өргөн 

нэвтрүүлэг хийх үед эсвэл цахилгаан хэрэгслийг зохицуулахад мэргэжлийн хүмүүс зайлшгүй 

хэрэгтэй. Мэтгэлцээн зохион байгуулах ихэнх ажлуудын хувьд сайн дурын ажилтнуудын  үнэ 

төлбөргүй тусламж авч ажилладаг. Мэтгэлцээний өмнө болон мэтгэлцээний үеэр мөн дараа 

нь ажиллах олон хүн хэрэг болдог. Ийм ажиллах хүчийг оюутнуудын сайн дурын багаас 

бүрдүүлнэ. Ингэхдээ хэвлэл мэдээлэл, эсвэл улс төр, харилцаа холбооны чиглэлээр суралцаж 



буй оюутнуудыг байвал сайн. Сайн дурын ажилтнуудыг вэбсайтаараа дамжуулан  өргөдөл 

гаргуулж, анкет бөглүүлэн нээлттэй сонгон шалгаруулалт хийж авах нь зүйтэй  

 

Аюулгүй байдал. Мэтгэлцээнтэй холбоотой тоног төхөөрөмж, материалыг хадгалсан 

газруудын найдвартай байдал, танхимд суух үзэгчдийн тоо, суух дараалал, байрлал,  галын 

болон барилгын бүх холбогдох шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгах. 

 

Видео/ бичлэг. Мэтгэлцээнийг аль болох олон хүнд хүртээмжтэй болгохын тулд  хадмал 

болон дохионы орчуулгатай  явах. Эдгээр зардлыг урьдчилан тооцсон байх хэрэгтэй.  

Мэтгэлцээний үеэр телевизүүдээр шууд дамжуулах, сошиал медиагаар лайв хийх, вэбсайт 

дээрээ аль болох шуурхай  мэтгэлцээний билэгийг оруулах зэргээр хүртээмжтэй болгоно.  

 

Интернэт.Мэтгэлцээн болох огноо, байршлыг  сурталчлах, сайн дурын ажилтнууд, 

хандивлагчдыг хайж олох, тасалбар авах хүсэлт гаргах, түгээх, мэтгэлцээний үеэрх болон 

дараах санал хүсэлтийг хүлээн авах  зэргээр интэрнэтийг өргөн  ашиглана. Ийм өргөн 

мэдээлэл бүхий вэб сайтдаа бизнес эрхлэгчид болон, иргэний бүлгийг вэбсайтад мэдээллээ 

байрлуулахыг урьж мөнгө олох боломжтой. Мөн мэтгэлцээнийг вэбээр дамжуулах эсвэл 

интернетийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах талаар бодож болно. 

Цаг хэмжигч ба цаг хугацааны системүүд. Нэр дэвшигчдийн үг хэлэх хугацааг хянах нь 

мэтгэлцээний шударга байдлыг хангах чухал хэсэг юм. Хугацааны алдаа нь мэтгэлцээний 

оролцогчдын хандалтыг зөрчиж, ивээн тэтгэгчийн итгэл үнэмшил, нэр дэвшигчид оролцоход 

бэлэн байдлыг алдагдуулж болзошгүй юм. Нэр дэвшигчид болон үзэгчийн асуулт, хариултын 

цагийн хязгаарыг  дуусахыг мэдэгдэх олон бүтээлч аргыг дэлхийн улс орнууд ашигладаг.  

Эдгээрт: Хонх барьсан гар, урьдчилж бичсэн дуу чимээ (зөөлөн дуу чимээнээс чанга дуу 

чимээ хүртэл), "өнгийн гэрэл" (ногоон, шар, улаан гэрэл), компьютер тоолох цаг, өнгөт 

плакат (ногоон, шар, улаан).  гэрлэн дохио, тоолуурын цаг гэх мэт.  Чимээгүй системүүд нь 

нэр дэвшигчдэд цаг хугацаагаа хянах, анхаарал сарниулахгүй байх боломжийг олгодог давуу 

талтай юм. Ямар ч аргыг ашиглахаас үл хамааран нэр дэвшигчдэд цаг тооллын системийг 

танилцуулж, үл ойлголцол, алдаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. 

 

Ямайкийн мэтгэлцээний комиссоос гаргасан мэтгэлцээний хуваарь 



 

Мэтгэлцээнийг сурталчлах нь  

Мэтгэлцээнийг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор вэбсайт, сошиал медиа хэрэгсэлд дараах 

мэдээллийг байрлуулж болно 

 Мэтгэлцээний байгууллагын эрхэм зорилго 

  Мэтгэлцээний зохион байгуулах комиссын удирдагч  



 Мэтгэлцээний огноо, байршил, хугацаа 

 Холбоо барих хаяг, утам , имэйл 

  Хэвлэлийн мэдээ 

 Мэтгэлцээнд оролцох нэр дэвшигчид, модератор, хөтлөгч 

  Мэтгэлцээний тасалбарын талаарх мэдээлэл 

 Мэдээний нийтлэл, мэтгэлцээний сурталчилгааны редакци 

 Мэтгэлцээнд зориулж хандив авах боломжтой байх 

 Хандивлагчдад тавих шаардлага  

  Мэтгэлцээнийг шууд дамжуулах вэб платформ 

 

 

Мэтгэлцээн зохион байгуулагч зарим байгууллага хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй 

хамтран ажиллах нарийн гэрээг байгуулдаг туршлага байна. 

 

Олон орны гэрээний заалтаас түүвэрлэн авч үзвэл 

  Хамтарсан зорилтууд - Нэр дэвшигчдэд гэрэлтүүлэг, дуу чимээ, байрны өрөө, нүүр 

будалт, камерын зураг авалт гэх мэт үйлдвэрлэл чиглэлээр адил тэгш ханддаг нэр 

төртэй, шударга ёсны форумыг зохион байгуулах тал дээр харилцан амлалт өгөх. 

  Мэтгэлцээний зохион байгуулалт - Мэтгэлцээний огноо, байршил, хэлбэрийг 

мэдээлнэ. 

  Ивээн тэтгэгч, хэвлэл мэдээллийн үүрэг - Мэтгэлцээний ивээн тэтгэгч, хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагууд форумд тусалж буй зүйлээ тодорхой зааж өгнө 

  Телевиз, радио нэвтрүүлэг - Үндэсний болон олон улсын сүлжээн дэх мэтгэлцээний 

цагийн хуваарилалтыг зохицуулах. 

  Сурталчилгаа – Хэрэв арилжааны завсарлага гаргахаар төлөвлөж байгаа бол 

мэтгэлцээний  үеэр төлбөртэй улс төрийн зар сурталчилгааг цацахыг хориглох. 

  Нэвтрүүлгийн эрхийн өмчлөл - Мэтгэлцээний өргөн нэвтрүүлгийн эрхийг хэн 

эзэмшдэг хийгээд бусад ашиглаж болох эсэхийг тодорхойхойлох. Үүнд сонгуулийн 

сурталчилгаанд зориулж бичлэг ашиглах, сонгогдсон албан тушаалтнууд, эрдэм 

шинжилгээний ажилтан, судлаачид, оюутнуудад хэрхэний заасан тухай заалтууд 

орно. 



 Шууд нэвтрүүлэг - Нэр дэвшигчийн эсрэг гэж үзэж болох нэвтрүүлгийг засварлахаас 

урьдчилан сэргийлэх үүднээс мэтгэлцээнийг шууд болон бүхэлд нь харуулах ёстой 

гэсэн зааврыг бий болгоно. 

 Үйлдвэрлэлийн зардал - Мэтгэлцээний өргөн нэвтрүүлгийн зардлыг хэн бүрдүүлж 

өгөх, түүний дотор угсралтын ажил, техникийн ажилчдыг хөлслөх гэх мэт\ 

 Мэтгэлцээний сурталчилгаа - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг урьж, удахгүй болох 

мэтгэлцээнийг сурталчлах. 

 Олон нийтийн сүлжээ ашиглах- Зохион байгуулагчид сонгогчид, ялангуяа 

залуучуудыг татан оролцуулах зорилгоор нийгмийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан 

янз бүрийн идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно. Үүнд: 

мэтгэлцээнийг тойрсон асуудлаар твиттерт хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, иргэд мэтгэлцээний 

тухай Google Hangouts-аар хэлэлцүүлэг хийх,  сонгуулийн асуудлаар танилцуулга 

хийх YouTube тэмцээнийг зохион байгуулах зэргээр ажиллаж болно 

 

Мэтгэлцээний төсөв  

Мэтгэлцээн хэр үнэтэй вэ? Хэмжээ нь харилцан адилгүй байдаг бөгөөд тухайн орон нутгийн 

эдийн засаг, хувь нэмэр оруулах чадвар, мэтгэлцээн зохион байгуулах түвшин, цар хүрээ 

зэргээс хамаарна. Тухайлбал, 2005 онд Зүүн Тимор дахь Ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээн 360 

ам.доллар, 2011 онд Ямайка дахь парламентын удирдагчдын мэтгэлцээн ойролцоогоор 

40,000 ам.доллар болж байжээ. Хэрэв телевиз, радио эфирийн цагийг худалдаж авбал 

хэмжээний өртөг зардал гарна. Ихэнх тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үүнийг 

хямд үнээр, эсвэл нийтийн үйлчилгээний хэлбэрээр үнэ төлбөргүй өгдөг.  

Мэтгэлцээн хийхэд шаардлагатай зардлын жагсаалт  

• Ажилтнуудын цалин, тэтгэмж 

• Зөвлөхүүд 

• Түрээслэх газар (жишээ нь, театр, зочид буудал) 

• Телевиз, радио нэвтрүүлэг 

• Аюулгүй байдал (ж.нь мэтгэлцээн зохион байгуулах хувийн нууцлалын үйлчилгээ) 

• Хоол хүнс  (жишээ нь, мэтгэлцээний өдөр) 

• Тээвэрлэлт (ж.нь үндэсний агаарын аялал, тээврийн хэрэгсэл түрээслэх, такси гэх мэт) 

• Телевизийн үйлдвэрлэл (жишээ нь, хөдөлмөр, тоног төхөөрөмж, багц, нүүр будалтын уран 

бүтээлчид) 

• Хэвлэх болон график (ж.нь билет, програм, итгэмжлэл, зурагт хуудас) 



• Ил тод байдал (ж.нь вэб сайт, видео урсгал, телевиз, радио сурталчилгаа, сонин зар) 

• Байгууллагын зардал (ж.нь түрээс, утас, хэрэгсэл гэх мэт) 

 

Мэтгэлцээний зурагт хуудас /постер/ урилга, мандат хэвлэх нь мэтгэлцээнийг хэзээ, хаана 

болох хэн оролцох зэрэг мэдээллийг нэгэн зэрэг өгч сурталчлах бас нэг арга бөгөөд, ивээн 

тэтгэсэн байгууллагын лого, танилцуулгыг боломж олгодог давуу талтай.  

 

Малавийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээний урилга 



 

Гаити улсын  2010 оны Ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээний сурталчилгааны зурагт хуудас 



 

Ямайкийн мэтгэлцээний комисс. Үндэсний улс төрийн мэтгэлцээний зурагт хуудас  

 

Сайн мэтгэлцээнд их мөнгө хэрэгтэй тул сайн, бодитой төсөв хэрэгтэй. Бүр үйл ажиллагаа 

бүрээр нарийвчлан харвал.  

Төсвийн бүтэц:/Украйны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээний төсөв 2005/  

 Урсгал зардал Мэтгэлцээний тухай урьдчилсан пи ар, сурталчилгаа их хийх 

хэрэгтэй. Үзэгчдийн сонирхлыг татах ѐстой. Хүн бүр мэтгэлцээн болно, хэзээ, хэдэн цагт, 

хаана болох тухай мэдсэн байх ѐстой.  

 Сурталчилгаанд  

 Шууд рекламанд 

 Хэвлэлийн бага хурал 

 Орон нутагт танилцуулга хийх,  

 Бүх үйл ажиллагаанд мониторинг хийх зардал байсан.  

 Дизайны зардал.  

 мэтгэлцээний ролик бэлтгэх 



 дагалдах материалын зардалд / Үүнд цүнх, футболк, нарны шүхэр гэх 

мэт/  

 Сурталчилгаа, богино хэмжээний кино 

  Мэтгэлцээн яаж явуулах, зохион байгуулах тухай кино 

 Шинэ вэб сайт нээж ажиллуулах 

  Захиргааны зардал  

 Мэтгэлцээн явуулах үйл ажиллагааны зардал. Энэ нь хоѐр хэсгээс бүтнэ.  

o Нэгдүгээр хэсэгт шууд үйл ажиллагааны зардал. /байрны түрээс, 

техникийн түрээс орсон./ Төсөл дээр ажилласан 40 хүний цалин/ 

o Санал асуулгын зардал /Судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар 

хийлгэсэн. 1000-аас дээш санал асуулгыг боломжийн дүн гэж үздэг./  

o Ажиглах зөвлөлийн гишүүдийн цалин  

Санхүүжилт хаанаас авдаг вэ? 

 Дийлэнх мэтгэлцээний туршлагаар зардлыг босгоход сангууд, хувийн хэвшил эсвэл 

үндэсний болон олон улсын хандивлагч байгууллагуудаас  хандив, дэмжлэгийг хайдаг.  

Мэтгэлцээний зохион байгуулагчид мэтгэлцээний улс орны хөгжилд үзүүлэх үр ашиг, ач 

тусын талаар ивээн тэтгэгчдэд ойлгуулж, тэдний оруулсан хувь нэмэрийг олон нийтэд 

мэдээлэх ёстой. Ивээн тэтгэгч байгууллагын оролцоо ямар байхыг хамгийн түрүүнд шийдэх 

нь зөв. Нэр дэвшигчийн ард тайзан дээр арилжааны лого байрлуулахаас эхлээд мэтгэлцээний 

зохион байгуулалтад нөлөөлөх хүртэл асуудалд хязгаарыг тогтоох нь чухал.  Мэтгэлцээнийг 

ивээн тэтгэсэн байгууллага хараат бус, шударга байдлаараа  нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

байх.  

Мэтгэлцээнийг телевиз радиогоор дамжуулахад эфирийн цагийн төлбөр төлөхийг хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслүүд шаардаж болно. Гэхдээ олон орны ХМХүүд олон нийтийн эрх 

ашгийн төлөө, нийгмийн хариуцлагын хэлбэр болгож хөнгөлөх, үнэ төлбөргүй нэвтрүүлэх 

зэргээр ажилладаг.  

ХЭН? 

Мэтгэлцээний зохион байгуулагч 

Улс бүр өөрийн орны уламжлал, соёл, нийгэм, улс төрийн нөхцөлд тохирсон арга барилаар 

мэтгэлцээн хийж байна. Энэ нь мэтгэлцээн зохион байгуулахад суралцахаас эхлээд зохион 

байгуулагч байгууллагын нэр хүндийг өргөж, чадавхийг бэхжүүлэх хүртэл үр дүнд хүрч 

байна. Мэтгэлцээнийг хэн зохион байгуулдаг вэ? Олон улсын туршлагаас харахад дараах хэд 

хэдэн төрлийн зохион байгуулалтын хэлбэрүүд байна. 



 

Зөвхөн мэтгэлцээн зохион байгуулдаг байгууллага. Мэтгэлцээн зохион байгуулах зорилготой 

бие даасан байгууллага  ажиллах хэлбэр. Хүний нөөцөө зөвхөн мэтгэлцээнд төвлөрүүлж 

сургаж бэлтгэсэн байдаг. Ийм хэлбэр нь мэтгэлцээний “брэнд” бий болгох боломжтой. Нэр 

дэвшигчид, олон нийт, хэвлэл мэдээллийн итгэл үнэмшлийг олсон,  үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах зөвлөл, ажилтнуудтай байдаг. Ийм жишээ бол АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн 

мэтгэлцээний комисс3ыг нэрлэж болно. 

Байнгын эсвэл шаардлагатай үед байгуулдаг эвсэл. Энэхүү арга нь мэтгэлцээн зохион 

байгуулах зорилгоор янз бүрийн байгууллага, нийгмийн бүлгүүдийг холбоотон болгон 

нэгтгэх явдал юм. Хоёр болон түүнээс дээш, тэр ч байтугай арав гаруй байгууллага хоорондоо 

нэгдэж эвсэж болдог. Эвслийн арга барилын нэг давуу тал нь нэгдэж буй байгууллага бүрээс 

мэргэшсэн, зохион байгуулалтын чадавхи, боломж нөөц ихтэй боловсон хүчин цуглардаг 

учир мэтгэлцээнд орох дэвшигчдийг оролцоо өндөр байдаг. Эвслийн гишүүн 

байгууллагуудаас нь өөр тусдаа нэртэйгээр хийдэг. Ийм жишээ бол Ямайкийн Мэтгэлцээний 

комисс. Энэ комисст Ямайкийн хэвлэл мэдээллийн нийгэмлэг, худалдаа аж үйлдвэрийн 

танхим, хэвлэл мэдээллийн 18 байгууллага, хөдөлмөр, эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдийн нэгдэл, 

Нигерийн сонгуулийн мэтгэлцээний бүлэг зэрэг байгууллагууд нэгджээ4. Оролцогч бүлгүүд 

тус тусдаа онцлог шинж чанараараа нэгдэн мэтгэлцээн зохион байгуулдаг.  

Удирдах зөвлөл буюу Мэргэжлийн зөвлөл. Зарим оронд мэтгэлцээнд зөвлөгөө өгөх, удирдах, 

зохион байгуулахад туслах нэр хүнд бүхий хүмүүсийг урьж зөвлөл байгуулдаг.Удирдах 

зөвлөлийн гишүүд өөрсдийн туршлага, хувийн итгэл үнэмшил, мэдлэг чадвараараа нэр 

дэвшигчид болон иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлж чадна. Зөвлөлд төрийн зүтгэлтнүүд, шашны 

болон иргэний байгууллагын удирдагчид бусад нэр хүндтэй хүмүүс байж болно. Нийгмийн 

тодорхой хэсгийн хүндэлдэг хүнийг зөвлөлд урих нь мэтгэлцээнийг зохион байгуулах 

байгуулагын шударга, тэнцвэртэй байдлыг илэрхийлж чадна. Гана улсын Эдийн засгийн 

асуудлын хүрээлэн5 бол энэ загварын жишээ юм. 

 

Сонгуульд өрсөлдөж буй улс төрийн оролцогч талууд  

Мэтгэлцээнд хичнээн нэр дэвшигч уригдах ёстой вэ? 

                                                           
3 www.debates.org. Commission on Presidential Debates 
4 www.jamaicadebatescommission org 

   www.nedgonline.org 
5 www.ieagh.org 
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Мэтгэлцээн зохион байгуулахдаа хэдэн нэр дэвшигчийг урих вэ гэсэн бэрхшээлтэй 

тулгардаг. Зүй нь өрсөлдөж байгаа бүх нэр дэвшигчдийг багтаах ёстой ч хэт олон нэр 

дэвшигчийг бүгдийг хамруулах нь бэрхшээлтэй, зарим тохиолдолд үр дүнгүй байх нь бий.  

Зохион байгуулалтын үүднээс бүх нэр дэвшигчдийг оролцуулах нь илүү төвөгтэй болгож, 

нэр дэвшигч бүрийн ярих цаг хугацааг багасгадаг. Нэр дэвшигчийн тоог хязгаарласнаар 

сонгогчид сонгуульд нэр дэвших, засаглах магадлал өндөр байгаа дээгүүр жагсагчдын 

бодлогын талаар илүү гүнзгий мэдээлэл сонсох боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч хэд хэдэн 

нэр дэвшигчийг оруулахгүй бол урилга аваагүй жижиг намуудаас ялгаварлан гадуурхсан, улс 

төрийн зорилготой гэж олон нийтэд мэдээлж, шүүмжилдэг. Тиймээс энэ асуудлыг 

зохицуулсан хэд хэдэн хувилбар байна 

Цуврал мэтгэлцээнийг зохион байгуул.  Олон тооны нэр дэвшигчдийг оролцуулахын тулд 

зохион байгуулалттай  хэсгүүдэд хуваах боломжтой (жишээ нь найман ба түүнээс цөөн нэр 

дэвшигч гэх мэт)  Олон мэтгэлцээнийг ар араас нь эсвэл хэд хоногийн турш үе шаттайгаар 

зохион байгуулах боломжтой; Жишээлбэл, Нигерийн Сонгуулийн Мэтгэлцээний Групп 

(NEDG) нь 2007 онд Ерөнхийлөгчийн 12 мэтгэлцээнийг зохион байгуулсан бөгөөд ингэснээр 

бүх 24 нэр дэвшигч нэг өдрийн дотор хосоороо оролцож болно.  

Түвшинтэй мэтгэлцээн зохион байгуулах. Хоёр мэтгэлцээн хийж эхнийх нь бүх нэр 

дэвшигчдийг багтааж болно. Хоёр дахь нь урьдчилан тогтоосон шалгуураар 

тодорхойлогдсон рейтингт өндөртэй нэр дэвшигчид оролцоно. 

Нэр дэвшигчийн форумуудыг зохион байгуулах. Бүх нэр дэвшигчид олон нийтийн форумд 

оролцох боломжийг санал болгож, тус бүр өөрийн  ур чадвар, мөрийн хөтөлбөрөө товч 

танилцуулж, цаг хугацааны хувьд хэд хэдэн асуултанд хариулах боломжтой телевиз, радио, 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн форум зохиох.  Цөөн хэдэн нэр дэвшигчийн оролцсон гол 

мэтгэлцээний өмнө ийм форумыг зохион байгуулж болно. 

Нэр дэвшигч бүрийг олон нийтийн хүртээл болгох зорилгоор танилцуулгыг бичиж болно. 

Жишээ нь 2006 онд Перу улсад болсон мэтгэлцээний зохион байгуулагч "Трансперенсиа" 

групп 20 нэр дэвшигч тус бүрийг төрийн телевизээр цацагдах 30 минутын ярилцлагад урьсан.  

Эхний болон сүүлийн шатны мэтгэлцээнийг хоёуланг нь зохион байгуул. Хоёр шаттай 

сонгуулийн системтэй орнуудад мэтгэлцээний зохион байгуулагчид нь эхний тойргийн 

сонгуульд олон тооны нэр дэвшигчидтэй мэтгэлцээн өрнүүлж, дараа нь дахин  цөөн тооны 

нэр дэвшигчидтэй  зохион байгуулах боломжтой 

 



Мэтгэлцээнд урих нэр дэвшигчдийн тоог хязгаарлахаар шийдсэн бол хэн оролцож болохыг 

тодорхойлох шалгуур тавьж болно.  

Шалгуур тогтоохдоо дараах зарчмыг анхаарч үзнэ. 

 Ил тод байх. Дэлхий нийтийн туршлагаас харахад хамгийн үр дүнтэй шалгуур нь 

бодитой, шударга байх, олон нийтэд амархан ойлгогддог болохыг харуулж байна. 

Сонгуулийн мөчлөгийн эхэн үе буюу нэр дэвшигчид зарлагдахаас өмнө хэнийг 

мэтгэлцээнд урихаа зарлах  

 

 Олон талт шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах.  Оролцооны шалгуур үзүүлэлтүүд  

болох хууль эрх зүйн байдал, идэвхтэй намын байгууллага (нэр дэвшигчдийг 

тодруулах, мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах гэх мэт), олон нийтийн санал асуулгаар 

тодорсон гэх мэт хүчин зүйлүүдийг багтааж болно.  

 

Серб улсад дор дурдсан шалгуурыг ашигладаг ажээ.  

а. Доод тал нь судалгааны гурван байгууллагын тодорхойлсноор олон нийтийн 

дэмжлэгтэй байгаа улс төрийн оролцогчийн чансаа рейтинг 

б. Улс төрийн оролцогч талуудын улс төрийн байр суурьийг илтгэсэн тодорхой 

хөтөлбөр, тунхаг бичигтэй байх 

в. Цаашид ч сонгуульд оролцох нь улс төрийнх нь байр суурь, үндсэн суурь бүтцээр 

нотлогдсон 

Парламентын ардчилалтай зарим улс оронд Парламент дахь төлөөллөөр хязгаарлаж, 

босго тавьдаг ч жишээ байна.  

 

Нэр дэвшигчийн дүрэм, бэлтгэл ажил 

Зарим оронд нэр дэвшигчдийг мэтгэлцээний  тайзан дээр хэрхэн биеэ авч явах, хоорондоо 

хэрхэн харьцах, бие биеээ харлуулсан доромжилсон үг хэллэг хэрэглэхгүй байх,  зохимжгүй 

үйл хөдлөл, зан ааш гаргахгүй байх зэргийг уриалдаг.  Харилцан тохиролцсон ийм удирдамж 

нь нэр дэвшигчийн нэр хүндийг хамгаалах,  мэтгэлцээний үеэр шударга байдлыг дэмжих 

зорилготой  

Мэтгэлцээний удирдамж ил тод байх ёстой. Мэтгэлцээнээс өмнө мэтгэлцээний талаар 

тодорхой ойлголттой болох нь нэр дэвшигчид  өрсөлдөгчөө эсвэл зохион байгуулагчийг 



шударга бус явдалд буруутгахаас сэргийлнэ. Мөн дараах зүйлсийг ашиглаж болох эсэх тухай 

тохиролцоонд хүрсэн байдаг.  

 Бэлтгэсэн тэмдэглэл эсвэл бусад товч танилцуулгын материалыг тайзан дээр авчрах 

 Диаграм, гэрэл зураг эсвэл бусад төрлийн тулгуур гэх мэт визуал хэрэгслийг ашиглах 

  Аливаа завсарлагааны үеэр зөвлөхүүдтэй зөвлөлдөх  

 Мөн нэр дэвшигчийн хувийн нууцыг хангахын тулд мэтгэлцээний дараа тэмдэглэлийг хэн 

устгахыг баталгаажуулах нь чухал бөгөөд хувийн тэмдэглэлийг хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр цацахаас зайлсхийх хэрэгтэй.  

 

"Гар барих" ажлыг зохион байгуулах 

Мэтгэлцээний хамгийн чухал талуудын нэг бол улс төрийн өрсөлдөгчид ялгаатай байдлаа үл 

харгалзан бие биедээ хүндэтгэлтэйгээр хандаж, ярилцаж чадна гэдгийг харуулах явдал юм. 

Үүнтэй холбоотойгоор нэр дэвшигчдийн мэтгэлцээний эхлэл, төгсгөлд олон нийтийн өмнө 

гар барих нь энгийн боловч эерэг бэлгэдлийн хүчтэй нөлөөтэй үйлдэл юм. Зөрчилдөөн ихтэй  

эсвэл ардчилсан бус засаглалтай орнуудад мэтгэлцээн үндэсний эв нэгдлийг илэрхийлдэг юм. 



 

 

Мэтгэлцэх хэлбэрүүд  

Мэтгэлцээнийг сонирхолтой, мэдээлэлтэй байлгахад туслах хэд хэдэн форматыг ашиглаж 

болно.  

• Нэр дэвшигчид тайзан дээр хэрхэн байрлаж байгаа 

• Модератор, хөтлөгчийн үүрэг 

• Нэр дэвшигчдээс хэн асуух вэ 

• Тогтоосон сэдэв, хугацааны хязгаар 

Нэр дэвшигчийн байрлал  

Нэр дэвшигчдийг мэтгэлцээний тайзан дээр байрлуулах гурван үндсэн хувилбар байдаг. 

 Индэр дээр зогсох  



 Ширээ тойрч суух  

 Үзэгчдийн дунд (“town hall”” маягийн мэтгэлцээний хувьд).  

Нэр дэвшигчдийг хэрхэн байрлуулахаас нь хамааран модераторууд, хөтлөгчид хэрхэн, хаана 

байрлахаа шийддэг.  

 Нэр дэвшигчийн үе шатыг янз бүрийн оронд ашигласан зохицуулалтын жишээг үзнэ үү. 

 

Нэр дэвшигч индэр дээр зогсох  

 

 

Нэр дэвшигчид ширээ тойрч суух  

 

 

Нэр дэвшигч үзэгчдийн дунд 



 

 

Мэтгэлцээний үеэр нэр дэвшигчид асуулт тавих  янз бүрийн арга бий.  

Нэг модератортой. Нэг хүн хоёр хүний мэтгэлцээнийг зохицуулж, тохиролцсон журмыг 

дагаж мөрдөхөөс гадна нэр дэвшигчээс асуулт асуудаг. Энэ тохиолдол нэр дэвшигчийн ярих 

цагийг их байлгах, модераторын асуултыг хөнгөвчлөх зорилготой юм 

Сэтгүүлчид асуух.  Энэ тохиолдолд хэд хэдэн хүн нэр дэвшигчид асуулт тавьдаг. Модератор 

ерөнхий хэлэлцүүлгийг удирдаж, оролцож болно. Энэ тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслийн татан оролцуулдаг бөгөөд сэтгүүлчид нэр дэвшигчээс асуулт асуух хэлбэрээр 

явдаг.  Мэтгэлцээнийг шударга, сонирхолтой болгохын тулд хэд хэдэн өөр хэсэгтэй байдаг.  

Иргэдийн асуулт. Нэр дэвшигчдээс иргэд шууд асуулт асуудаг. Хөтлөгч, модератор нь 

хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, цаг хугацааны хязгаарыг зохицуулж, зарим тохиолдолд эхний болон 

дараагийн асуултыг тавьж болно. 

Иргэдээс утас, интернэт,мэссэжээр асуулт авах. Олон нийтийн зүгээс интернет, гар 

утаснаас (жишээ нь, SMS текст, и-мэйл, YouTube, Twitter гэх мэт) алслагдсан хүмүүсээс 

асуулт ирдэг. Иргэдээс ирсэн видео асуултыг мөн урьдчилан үзэж, мэтгэлцээнд оруулах 

боломжтой. Зохион байгуулагчид асуултуудаа давхардуулахгүйн тулд урьдчилан бэлтгэсэн 

байна.  

Нэр дэвшигчийн асуултууд. Мэтгэлцээнд оролцогчид бие биеээсээ  асуулт асуух 

 

Нэр дэвшигчээс асуух асуултыг бэлдэх нь 

 Бие даасан баг асуулт бэлтгэх.Сэтгүүлчид, эрдэмтэн судлаачид, бодлогын мэргэжилтнүүд 

болон зөвлөхүүд эсвэл модератор, хөтлөгч нэр дэвшигчдээс асуух асуултаа боловсруулдаг. 

Тэд олон нийтээс санаа авах эсвэл асуултыг боловсруулахад тусгай мэргэжилтнүүдтэй 



хамтарч ажиллаж болно. Мэтгэлцээний зохион байгуулагчид хяналт тавьж оролцохгүй 

бөгөөд энэ нь мэтгэлцээний дараа гарах асуулттай холбоотой аливаа шүүмжлэл, гомдолд 

хариуцлага хүлээхгүй.    

Зохион байгуулагчид өөрсдөө бэлдэх. Мэтгэлцээний зохион байгуулагчид мэтгэлцээний 

асуултыг боловсруулж болно. Зарим улс оронд олон нийт, иргэний байгууллагууд, эрдэмтэн 

судлаачид, бодлогын мэргэжилтнүүд эсвэл сэтгүүлчдээс ирүүлсэн асуултуудыг 

мэтгэлцээний зохион байгуулагчид боловсруулдаг. Зохион байгуулагчид өөрсдөө 

боловсруулах нь мэтгэлцээний агуулга, өнгө аясыг хянах боломжтой, нэр дэвшигчид асуулт 

дээр  гомдол гаргасан тохиолдолд  хариуцлага хүлээнэ 

Олон нийтийн санал асуулга. Иргэдийн хамгийн их тулгамдсан асуудлыг тодорхойлоход 

олон нийтийн санал асуулга авч болно. Эсвэл зохион байгуулагчид асуулт боловсруулахад 

олон нийтийн судалгааг  ашиглаж болно. 

Иргэдийн асуулт. Видео, аудио, эсвэл бичгээр иргэдээс асуулт авч болно. Иргэд өөрсдөө 

асуух юмуу хөтлөгч уншиж болно.Асуултуудыг урьдчиллан бэлтгэнэ.  

Дийдэнхдээ дээрх бүх төрлийн холимог хэлбэрээр асуултыг бэлтгэдэг туршлагыг манай 

оронд хэрэгжүүлвэл үр дүнтэй.  

 

Нэр дэвшигчид мэтгэлцэхээс татгалздаг шалтгаан 

• Мэтгэлцээний хугацаа нь сурталчилгааны арга хэмжээтэй давхцдаг 

• Мэтгэлцээний хэлбэр нь зохисгүй гэж үзсэн 

• Мэтгэлцээний газрууд, модераторууд эсвэл мэтгэлцээний талаар хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслийг бусад нэр дэвшигчдийн талд давуу талтай гэж үзэж байгаа 

• Мэтгэлцээний зохион байгуулагчид нэр дэвшигчид "хүндэтгэлтэй хандсан" биш 

• Нэр дэвшигч сонгуулийн сурталчилгаа хийх цаг хугацааг жагсаал цуглаан хийх эсвэл 

сонгогчдын уулзалт, уулзалтад зориулахыг илүүд үздэг 

• Мэтгэлцээн нь тухайн улсад төлөвшөөгүй 

• Шашны үйл ажиллагаатай  мэтгэлцээний өдөр давхцар 

• Бүх нэр дэвшигчид мэтгэлцээнд уригдаагүй, эсвэл эсрэгээр бүх нэр дэвшигчийг мэтгэлцээнд 

урьсан тохиолдолд 

• Нэр дэвшигч сунгаанд түрүүлж байгаа бөгөөд тэргүүлэх байр сууриа эрсдэлд оруулахыг 

хүсэхгүй байгаа 

• Үр дүнтэй мэтгэлцэх чадвартаа итгэлтэй биш байх 

• Мэтгэлцээний тухай ойлголтгүй 



• Мэтгэлцээнд ашиглах хэлээр ярихдаа муу 

• Тайзыг хуваалцах замаар улс төрийн өрсөлдөгчдөө итгэл үнэмшил өгөхийг хүсэхгүй байгаа 

Нэр дэвшигчийн хэлэлцээр 

Мэтгэлцээний зохион байгуулагч, ивээн тэтгэгч болон оролцогчид мэтгэлцээний 

нарийвчилсан нөхцөлийг тохиролцдог.  

Гэрээнд дараах асуудлууд тодорхой тусах ёстой.  

• Мэтгэлцээний хөтлөгч  

• Мэтгэлцээний сэдэв  

• Мэтгэлцээний хугацаа  

• Нээлт,  хаалтын үг 

• Асуулт, хариулт 

• Мэтгэлцээний нийт хугацаа, цагийн хэмжүүр  

• Ярих дараалал  

 

Мэтгэлцээний хөтлөгч 

 Их сайн зохион байгуулсан мэтгэлцээн нь хөтлөгчийн ур чадвар муугаас болж 

амжилтгүй болох тохиолдол бий. Гэхдээ мэтгэлцээнд хөтлөгчийн үүрэг, оролцоо харьцангуй 

бага байдаг.  Юуны өмнө уригдсан намуудад зориулсан тусгай журам зохиогоод түүнийгээ 

танилцуулж, оролцохыг зөвшөөрсөн тохиолдолд намуудтай гэрээ хийж гарын үсэг зуруулна. 

Журамтай хамт мэтгэлцээний дарааллыг мөн өгнө. Гэрээнд мэтгэлцээний явцад оролцогч 

гэрээгээ зөрчсөн тохиолдолд “эфирээс гаргана” гэсэн заалтыг оруулсан. Хоѐрдугаарт, 

хөтлөгчид өндөр шаардлага тавьсан. Телевизэд бусад нэвтрүүлгийн хөтлөгчийн ажлаас 

мэтгэлцээний хөтлөгчийнх өөр байдаг. Мэтгэлцээний хөтлөгч сайн сэтгүүлч байхаас гадна 

хэд хэдэн чухал шаардлага тавьдаг.  

Үүнд:  

 Мэтгэлцээний хөтлөгч нам бус, намын харъяалалгүй, улс төрийн хувьд хараат бус 

байх ѐстой. Парламентийн гишүүн байсан хүн мэтгэлцээний хөтлөгч байж 

болохгүй. Өөрөөр хэлбэл, улс төрд ерөөсөө хутгалдаагүй, улс төрийн ажил эрхэлж 

байгаагүй хүн байх ѐстой.  

  Зохих хэмжээгээр олонд танигдсан, нэр хүндтэй байх ѐстой. Учир нь мэтгэлцээний 

явцад улс төрчид хандан шаардлага тавьж чадах, түүний яриаг шууд таслан зогсоож 

чадах хүн байх ѐстой. Маш сайн хөтлөгч хэдий ч яг ийм шаардлага, хатуу байр 

суурь баримталж чадахгүй эмээх тохиолдол гардаг. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа 



улс төрчийг хувь хүнийх нь талаас илүү гаргаж, танилцуулдаг. Энэ нь аливаа 

сэтгүүлчийн хувьд хамгийн сайн шийдэл гэж боддог. Улс төрчид өөрийгөө хамгийн 

мундаг, шилдэг нь гэж боддог. Тиймээс тэдэнтэй харьцах сэтгүүлчийн хамгийн зөв 

байр суурь бол “Би ард түмний нэг”. Тийм учраас ард түмэн юу асуухыг хүсэж 

байна. Би түүнийг асууна. Та улс төрч ард түмэнд юу гэж хариулахаа бидэнд 

хариулах ѐстой гэж үздэг.  

 Мэтгэлцээний хөтлөгч зоригтой, хүчтэй байх ѐстой. “Зогс, дараагийн хүн” гэж хэлж 

чаддаг байх ѐстой. “Би таныг биш гудамжинд байгаа иргэдийг дэмжиж байна.” 

гэдгээ илэрхийлж чаддаг байх ѐстой.  

 

Хөтлөгч мэтгэлцээний үеэр ямар үйлдэл яаж хийхийг нарийвчлан зааж өгдөг.  

 

Хөтлөгчийн үүрэг  

 Нэгдүгээрт. Хөтлөгч мэтгэлцээнийг нээх ѐстой. Үзэгчдэд мэтгэлцээний дүрэм 

журам, зорилгын тухай тайлбарлах ѐстой.  

 Хоѐрдугаарт.Мэтгэлцээний оролцогчдыг танилцуулах ѐстой. Ингэхдээ 

оролцогчдыг адил тэгш байдлаар танилцуулна. Нэгийг нь нэр хүндтэй нэр 

дэвшигч гэчихээд, нөгөөг нь нэр дэвшигч гэдэг ч юм уу, эсвэл Монголын 

ирээдүйд сайн зүйл хийх хүн гэх гэмээр танилцуулж  болохгүй. Нэг ижил 

түвшний мэдээлэл өгөх ѐстой. 

 Гуравдугаарт. Оролцогчдын цагийг хянах ѐстой. Мэтгэлцээн адил тэнцүү 

цагийн хэмжээстэй байх ѐстой. Цагийг өлгөж, эсвэл дэлгэцэнд титрээр өгч 

болно. Ямар ч байсан мэтгэлцээн бүр цагтай байна. Хөтлөгч цаг болсоныг 

сануулах, хэтэрвэл шууд таслан зогсоох, дутуу ярьсан цагаа ашиглаж 

үргэлжлүүлэн ярьж болохыг сануулах зэргээр хяналт тавина.  

 Дөрөвдүгээрт. Мэтгэлцээн эхлэхийн өмнө сэдвийг танилцуулах үүрэгтэй.  

 Тавдугаарт. Оролцогчдод ижил төрлийн асуулт тавина.  

 Зургадугаарт. Нэр дэвшигч сэдвээс гадагш хальж эхэлбэл таслан зогсооно.  

 Долдугаарт. Мэтгэлцээнийг дуусгана  

 

Сонгуулийн явцад хэвлэл мэдээлэл сурталчилгааны их хүчтэй зэвсэг болдог. Тиймээс 

телевизүүдийг хянахгүй бол “сармагчинд гранат өгсөнтэй адил” гэсэн зүйр үгтэй адилтгаж 

болох юм. Сармагчин өөрийгөө болон бусдыг дэлбэлдэг гэсэн санаа юм. Энэ бол төрөөс 



тавьж буй хяналт биш. Сонгуулийн үеэр телевизийг хянана гэдэг бол олон нийт хяналтаа 

тогтооно гэсэн үг юм.  

Энэ хяналт хоѐр хэлбэртэй.  

 Нэгдүгээрт, сайн хуулийн засаглал. Сайн, тодорхой хуулийн засаглал маш чухал. 

  Хоѐрдугаарт, олон нийтийн байгууллагын хяналт. Олон нийтийн зөвлөл нь маш 

хүчирхэг, үр дүн бүхий зөвлөл байх ѐстой.  

Хөтлөгч нь туршлагатай нэр хүндтэй, шийдвэр гаргахдаа зоригтой хүн байх ѐстой. 

Олон улсын туршлагаас харахад мэтгэлцээний өмнө “Энэ хүн хөтөлнө” гэж хөтлөгчийг 

урьдчилан зарладаг. Хөтлөгч нь сонины болон радиогийн сэтгүүлч байж болно. Сайн 

бэлтгэгдсэн, өөр мэргэжлийн хүн байж болно. Хэрэв ийм хүнээр хөтлүүлэхээр шийдсэн бол 

урьдчилан бэлтгэдэг. Хөтлөгчид орчныг мэдрүүлэх, камертай харьцах, асуултаа хэрхэн 

тавих, оролцогчдыг хэрхэн залах, мэтгэлцээнийг удирдах, хэрэгтэй үед нь таслан зогсоох 

хэрэгт сургаж, заавал урьдчилан бэлтгэх ѐстой. Урлагийн ямар нэгэн тоглолтын өмнө прогон 

хийнэ гэдэг шиг бид ч гэсэн мэргэжлийн бус хүмүүстэй заавал тракт хийх хэрэгтэй. Ердийн 

спортын нэвтрүүлэгт спорт сайн мэддэг хөтлөгч, улс төрийн нэвтрүүлэгт улс төр мэддэг 

хөтлөгч байх ѐстой. Харин мэтгэлцээнд хөтлөгчийн үүрэг маш бага. Ердийн нэг нэвтрүүлэгт 

хөтлөгчийн үүрэг хамгийн их. Зарим тохиолдолд хөтлөгч ганцаараа бүх юмаа үүрээд гарах ч 

бий. Тэр өөрийнхөө үзэмжээр нэвтрүүлгээ удирддаг. Энэ хүн сайн, тэр хүн муу гэж ярьдаг 

хөтлөгч ч бий. Энэ сэдвийг орхиѐ гээд орхиод ч явж болдог. Харин мэтгэлцээний хөтлөгч энэ 

бүхнийг хийж болохгүй. Нэг оролцогчид нь асуулт тавин, нөгөөд тавихгүй байх эрхгүй. 

Дууныхаа өнгө, нүүрний хувирлаар оролцогчдыг дэмжсэн, эс дэмжсэн өнгө аяс гаргахгүй. 

Хоѐр оролцогчтой, хоѐр өөр өнгө аясаар харьцаж болохгүй. Мэтгэлцээнд үүнийг огт 

зөвшөөрдөггүй.  

Телевиз эмэгтэй төлөөлөл ихтэй залуу салбар. Мэтгэлцээний хөтлөгч нэг их залуу хүн 

байх нь үр дүнгүй. Хөтлөгчийг эрэгтэй, эмэгтэй, эсвэл хоѐр эрэгтэй, хоѐр эмэгтэй гээд 

хүйсийн хувьд яаж ч сонгож болдог. Гэвч хамгийн сонгодог хэлбэр нь эрэгтэй, эмэгтэй хоѐр 

хөтлөгч байх явдал 

Хөтлөгчид тавих шаардлага 

Мэтгэлцээний гэрээнд хөтлөгчид тавих шаардлагыг дараах байдлаар жагсаасан байна. 

1. Төвийг сахисан  

2. Улс төрд оролцоогүй  

3. Эх  хэлээ төгс эзэмшсэн байх чадвар / аль нэг оролцогчийн ярьдаг аялгаар ярьж 

эхэлбэл нэг нутгийн улс байна гэсэн мэдээлэл түгэхээс сэргийлдэг./  



4. Сайхан хоолойтой, тод хэллэгтэй байх ѐстой. /Монголд бол төв халх аягуугаар тод 

цэвэр ярьдаг/ 

5. Туршлагатай /ижил төрлийн нэвтрүүлэг хөтөлж байсан туршлага/  

6. Хөтлөгч нь оролцогч, үзэгчдийн хүндэтгэл хүлээсэн хүн байх ѐстой.  

7. Оролцогчдыг шууд таслан зогсоох чадвартай байх ѐстой.  

8. Хөтлөгч нь урьд өмнө телевизэд ажиллаж байгаагүй хүн байвал сайн.  

 

Мэтгэлцээн хийхэд өнөөдөр хоѐр, маргааш гурав, нөгөөдөр дөрвийг урина гэх мэт 

тодорхойгүй байж болохгүй. Хэзээ, хаана, хэдэн удаа хийсэн ч мэтгэлцээн бүгд ижил тэгш 

байх ѐстой гэдгийг битгий мартаарай. Тухайн ганц нэвтрүүлэг бус цаашид үргэлжлэх 

мэтгэлцээнүүд ч ижил тэгш нөхцөлийг тэгш сайн хангах ѐстой. Сонгосон загвараа солих гэж 

яарахын хэрэггүй. Мэтгэлцээний загвар нь одоо оролцож байгаа, оролцох гэж байгаа хүмүүст 

ижил байх ѐстой гэдгийг чухалчилж үздэг.  

Олон жилийн туршлагаас үзвэл, улс төрчид бие биенээ эсэргүүцэж үзэн ядсан, найрсаг 

биш харилцаатай байдаг. Тиймээс хөтлөгчийн ажлаас бүх зүйл шалтгаалдаг. Мэтгэлцээн 

болох болохгүй нь хөтлөгчөөс шалтгаалж байсан тохиолдол ч бий. “Хөтлөгч хэн бэ?” гэдэг 

нь нэр дэвшигч мэтгэлцээнд ирэх ирэхгүйгээ шийдэхэд хамгийн ихээр нөлөөлдөг зүйл юм. 

Олон улс төрч мэтгэлцээний хөтлөгчдөд итгэхгүй байна гэдэг. Яагаад гэвэл тэд хөтлөгчийн 

тэнцвэртэй байдалд эргэлзэж байсан. Улс төрчид болон ард түмнээс итгэлийг олж авахын 

тулд эхнээс нь хэн, хаана, яаж ажиллах вэ гээд юуг ч орхилгүйгээр толгой дараалан мэдэж 

байвал энэ нэвтрүүлэг эхнээсээ аваад хүн бүхний мэдэх хэмжээнд очиж чадна. 

Улс төрчид хаана ч байсан улс төрийн тухай ярих нь тэдэнд илүү хялбар байдаг. Харин 

ердийн хүмүүсийн асуултад хариулах нь тэдэнд хэцүү. Жишээ нь: Байгаль орчны талаар 

асуулт тавихад улс төрч аль болох бултах, зугтах арга зам хайж, “Би байгальд хайртай. Та нар 

мэдэж байгаа” гэх мэтийг хэлээд хуулийн талаар ерөнхий тайлбар хийнэ. “Монгол ардын 

хувьсгалт нам юу ч хийж чадахгүй. Харин бид л үүнийг хийнэ. Биднийг л сонго.” гэвэл 

хөтлөгч үүнийг шууд зогсоогоод: “Би танаас байгаль орчны тухай асуусан болохоос танай 

намын талаар асуугаагүй. Гол ус ширгэж байна. Үүнийг зогсоохын тулд та юу хийх вэ?” гэж 

асуух нь хөтлөгчийн үүрэг. Телевизийн ердийн нэвтрүүлэг хөтлөхөөс мэтгэлцээн хөтлөх нь 

илүү хүнд. Хөтлөгч нь тухайн хөндөгдөж буй асуудал сэдвийн тухай мэтгэлцээнд оролцож 

байгаа нэр дэвшигчдээс илүү мэддэг байх хэрэгтэй. Жинхэнэ сэтгүүлч хүн улс төр, эдийн 

засаг, нийгмийн асуудал, гадаад бодлого зэргийг сайн мэдэж байх ѐстой. Тухайлбал, 

оролцогч байгаль орчны сэдвээр худлаа яриад, эсвэл бултаж булзааруулаад байвал 



“Уучлаарай, энэ гол өчигдөр биш 3 жилийн өмнө ширгэсэн шүү дээ ” гэнэ. “Хууль баталсан” 

гэвэл, “Үгүй, батлагдаагүй” гэж хэлэх ѐстой. 

 Нэг асуултыг найман удаа тавих тохиолдол гарч байсан. Уригдаж ирсэн оролцогч 

таны асуултанд хариулахгүй бол таныг болон таны ард байгаа ард түмнийг хуурч байна гэсэн 

үг. Хариулахаас бултаад байсан учраас нэг асуултаа найман удаан тавьсан. Гэвч энэ аргыг 

мэтгэлцээнд хэрэглэж болохгүй. Мэтгэлцээний хөтлөгчийн амар хялбар тал нь өөрийнхөө 

уяанд л гүйнэ. Муу тал нь уяанаасаа алдуурч магадгүй. Нэр дэвшигч хадуурч эхэлбэл таслан 

зогсоох хэцүү бол шууд заставка буюу завсарлага өгөх арга байж болно. Найруулагч дүрсээ 

аваад өөр дүрс өгч болно. Эсвэл хөтлөгчийн үйлдлийг дэлгэцэнд өгч болно. Энэ үед хөтлөгч 

тухайн оролцогч мэтгэлцээний журмыг зөрчиж байгааг үзэгчдэд тод хэлэх ѐстой. 

Мэтгэлцээний үед найруулагч, зураглаач хэрхэн ажиллах вэ? Дүрсний хувьд хөтлөгч дандаа 

общий плантай байх ѐстойг найруулагч анхаарах хэрэгтэй. Крупный зэргээр авч болохгүй. 

Яагаад гэвэл, үзэгчдийн гол анхаарлаа хандуулах хүн хөтлөгч бус оролцогч байх ѐстой.  

 Оролцогч худлаа ярих, сэдвээс халих, цаг барихгүй байх зэрэг бэрхшээл 

мэтгэлцээний үед гарч болно. Оролцогч яаж ч зөрчлөө гэсэн цагаа зогсоохгүй бас 

мэтгэлцээнийг зогсоож болохгүй. Тиймээс л бидэнд мэргэжлийн чанартай мэтгэлцээн хийхэд 

суралцах, бэлтгэх шаардлага гарч ирж байна. Бидний гол үүрэг бол бид хүний төлөө ажиллаж 

байгаа юм шүү. Сэтгүүл зүйн стандартыг сайн мөрдвөл хүндрэл бэрхшээл бага гарна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХААНА? 

Мэтгэлцээн хийх газар 



 

Мэтгэлцээнийг хаана хийх вэ? Хэрэв телевиз эсвэл радиогоор цацагдах бол үйлдвэрлэлийн 

студид хийх хэлбэртэй байна. Өөр сонголт бол иргэний танхим, театр, сургууль, зочид 

буудлын зай талбайг ашиглаж хийдэг.  Мэтгэлцээний газрын сонгохдоо анхаарах хэдэн 

хүчин зүйл бий.  

 Өргөн нэвтрүүлэг 

Мэтгэлцээн телевизээр гарах гэж байгаа бол шаардлагатай техник хэрэгсэлд бүрэн 

тохирсон газрыг сонгох. Үүний тулд  телевиз, радио станцын мэргэжилнүүдээс зөвлөгөө 

авах, урьж ажиллуулах боломжтой.  

 Үзэгчид 

Мэтгэлцээн зохион байгуулах газрыг шийдэхдээ нэр дэвшигчдэд зориулсан тайз, телевизийн 

хэрэгсэл, сэтгүүлчдийн өрөө зэрэг нь нэлээд зай эзэлнэ гэдгийг тооцоорой. Тухайлбал,1996 

оны хотын захиргааны танхимд болсон Ерөнхийлөгч Клинтон, сенатор Боб Доул нарын 

хооронд хийсэн хэлэлцүүлгийн үеэр ашиглах боломжтой суудал 50 хувиар буурсан байна. 

Тайз өргөгч, камер гэх мэт телевизийн хэрэгслүүд их зай эзэлдэг тул үзэгчдийн тоог суудлын 

тоогоор тооцоолж болохгүй гэсэг үг юм.  

 Хэвлэл мэдээллийн төв 

Мэтгэлцээний хэмжээнээс хамааран тусдаа сэтгүүлчид ажиллах зай  гаргаж хэвлэл 

мэдээллийн төв ажиллуулж болно. Энэхүү төв нь сэтгүүлчдэд мэтгэлцээний өмнө болон 

дараа нь ажиллах боломжийг олгодог. Мэтгэлцээний танхимд орж чадахгүй байгаа 

сэтгүүлчдийн хувьд хэвлэл мэдээллийн төв нь уг үйл явдлыг талаар мэдээлэл авах газар болж 

чаддаг. Мэтгэлцээний дараа нэр дэвшигчдээс ярилцлага, тайлбар авах боломжийг олгодог. 



Хэвлэл мэдээллийн төв ажиллуулснаар 2000 гаруй сэтгүүлчдийн татан оролцуулж байсан 

мэтгэлцээний жишээ бий.  

Мэтгэлцээнийг сурвалжлахыг хүссэн сэтгүүлчдэд мандах өгөх нь  мэтгэлцээний танхим 

болон бусад газарт нэвтрэх боломжтой сэтгүүлчдийн тоог тодорхойлох, хянах, шударга 

хуваарилах боломжийг олгодог. Төрөл бүрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэрэгцээг 

анхаарч үзэх шаардлага гарна. Теле сэтгүүлчид, гэрэл зурагчдийг танхимд хаана 

байрлуулахаа тодорхойлж, тоног төхөөрөмж нь дуу чимээ, гэрэл анивчсаны улмаас анхаарал 

сарниулах эсэхийг шалгаарай. Мэтгэлцээний дараа олон сэтгүүлчид мэтгэлцээнд 

оролцогчдоос ярилцлага авах гэнэ. Хэвлэл мэдээллийн төв нь энэ бүх асуудлыг шийдэх 

шийдэл болно 

 

 Замын хөдөлгөөн 

 Мэтгэлцээнд ирэх үзэгчид, хэвлэлийнхэн, зочдоо замын түгжрэлд орохооргүй  ачаалал 

багатай газар мэтгэлцээнийг хийхээр сонгох нь нэн чухал гэнэ. Тухайн газар  оролцогчид, 

олон нийт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хялбархан  олох, нэвтрэх боломжтой байх хэрэгтэй 

аж.  

 

 Төвийг сахисан газар  

Мэтгэлцээний танхим чинь аль нэг нэр дэвшигчийн, намын харьяа байгууллага биш, 

мэтгэлцээнд оролцогчдад аль алинд хамаарахгүй газар байхаар сонгох хэрэгтэй.  

 Танхимын уур амьсгал  

Нэр дэвшигчид тав тухтай байх температурыг тохируулах нь чухал юм. Нэвтрүүлгийн үеэр 

үзэгчид буруугаар ойлгох болох нэр дэвшигчдийн хөмсөг зангидаж байгаа, эсвэл санаандгүй 

хийсэн үйлдэл мөчийн зургийг  авахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Нэмэлт гэрэлтүүлгээс болж 

халуун болох тайзан дээрх температурт онцгой анхаарал хандуулахыг зөвлөж байна. Хэрэв 

мэтгэлцээний танхим агааржуулагчгүй бол зөөврийн хэрэгсэл нэмэлтээр ажиллуулж болно.  

 Камер 

Хамгийн тохиромжтой нь камерын байрлал нь  нэр дэвшигч, модератор, үзэгчийг харуулах 

дор хаяж гурван камертай байх ёстой. Бүх нэр дэвшигчдийн нүүрэнд аль болох ойрхон 

байруулах. Энэ нь нэр дэвшигч тус бүрийг камерын линз рүү шууд харах боломжийг олгодог 

бөгөөд мөн телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд тохиромжтой.  Ийнхүү ижилхэн эгц урдаас нь 

дүрсийг авах нь  нэр дэвшигчдийг өрсөлдөгчидтэйгээ харьцуулахад өнцгөөс нь гаргахгүй 

байхаас сэргийлдэг.  



 Мэтгэлцээн болох газарт бэлтгэл сургуулилт хийх 

Хөтлөгч, модераторын нэг адил нэр дэвшигчид мэтгэлцээн болох газартай танилцах нь зөв 

байдаг. Тайз, цаг хугацааны систем, микрофон, камертай хэрхэн харьцах зэргээр бэлтгэл хийх 

нь  мэтгэлцээний чанар, мэргэжлийн түвшинг дээшлүүлж чадна.  

.  

Ямайкийн мэтгэлцээний комиссийн камерын байршлын зураг  

 

 

 

 

 

ХЭЗЭЭ? 

 



Сонгуулийн халз мэтгэлцээн зохион байгуулах тохиромжтой цаг хугацааХалз 

мэтгэлцээний зохион байгуулалтын тохиролцоо хийхийн өмнө бэлтгэл ажил  

эхэлдэг. Энэ үе шатанд дор дурдсан хоёр үйл ажиллагаа шаардлагатай.  

Үүнд:  

1. Сонгуулийн тогтолцооны үйл явц хэрхэн өрнөхөөс хамааран халз мэтгэлцээн хийх 

цаг тохиромжтой байхаар төлөвлөх 

2. Халз мэтгэлцээн болох үеийн улс төрийн орчинд шинжилгээ хийх 

Энэ хоёр үйл ажиллагаа халз мэтгэлцээн хэдийд, ямар хэв хэлбэрээр, хэнийг оролцуулах 

тухай тодорхой дүр зураг бий болгоно. 

Ерөнхийдөө халз мэтгэлцээнийг нэг удаа зохион байгуулахаар бол сонгуулийн 

сурталчилгааны төгсгөлийн шатанд хийх нь тохиромжтой ажээ. Цуврал халз мэтгэлцээнийг 

тухай орны хуулийн дагуу сонгуулийн сурталчилгаа эхлэх, дуусах үетэй уялдуулах нь зүйтэй. 

Мөн өдөр бүхэн оргил цагт төлөвлөх үү, эсвэл амралтын өдрүүдэд нийцүүлэх үү гэдгээ 

бодолцох хэрэг гарна.  

Мэтгэлцээн хийх өдөр, цаг нь олон үзэгчийг татаж, өмнөө суулгадаг алдартай 

нэвтрүүлгүүдтэй давхцаж байвал хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай урьдчилан зөвлөлдөнө. 

Жишээлбэл, Онтарио мужийн Онтарио хотод болсон 2014 оны мэтгэлцээний зохион 

байгуулагчид үндэсний хоккейн плей-оффын тоглолттой зөрүүлж мэтгэлцээнээ хийж байсан 

Дахин хэлэхэд мэтгэлцээнд 

 Эрх тэгш  

  Ижил нөхцөл байх хамгаас гол юм.  

Мэтгэлцээнээс иргэд үнэн зөв мэдээлэл олж авах ёстой. Мэтгэлцээн хэн нь мундаг гэдгийг 

харуулах жүжиг биш. Сонгогчдод сонголтоо хийхэд тусалж мэдээлэл өгөх нь аливаа 

сонгуулийн мэтгэлцээний нэг зорилго. Богино хугацаанд нийтийг хамарсан үнэн зөв 

мэдээлэл өгдөг нь мэтгэлцээний ач холбогдол. Сонгуулийн мэтгэлцээн хийж занших нь 

сонгогчдод сонголт хийх бодит боломж бүрддэг бол нэр дэвшигч, улс төрчдөд улс төрийн 

соёл төлөвшүүлж чансааг дээшлүүлж,  ХМХ нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй 

биелүүлж, үзэгч олноо татах нэгэн томоохон контент хийж сурах,  мэргэжлийн хувьд шат 

ахих гээд олон талын ач холбогдолтой юм.  

Сонгуулийн үеэр ХМХ-үүд үзэл бодлын индэр, мэтгэлцээний талбар болж, нэр дэвшигч, 

улс төрийн намуудын байр суурийг ойлгуулж, сонгогчдод зөв сонголт хийхэд туслах ёстой 

билээ. Энэ үүргийг хамгийн сайн биелүүлэх нийтлэл нэвтрүүлгийн нэг нь телевизийн 

мэтгэлцээн бөгөөд ийм төрлийн нэвтрүүлэг өнгөрсөн жилүүдэд маш олон теле сувагуудтай 



манай орны хувьд цөөхөн явж байсныг онцолмоор байна. Манай улсын хувьд сонгуулийн 

мэтгэлцээний тухай бие даасан хууль болон хэвлэлийн эрх чөлөөний хуулинд тодорхой заалт 

байхгүй. Харин сонгуулийн тухай хуулийн 82.15.-д ”Улс төрийн мэтгэлцээний талаарх 

нэвтрүүлэг, хөтөлбөр сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэгт хамаарахгүй боловч уг 

нэвтрүүлэг, хөтөлбөрт нэг намын бус, түүнчлэн бие даагч хэд хэдэн нэр дэвшигч, эсхүл өөр 

өөр нам, эвслийн дөрвөөс доошгүй төлөөлөл оролцсон байна.” гэж заасан байна.  

 

 


