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1. Танилцуулга 
 

Энэхүү гарын авлага сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах сэтгүүл зүйн ур чадварыг 

дээшлүүлэх шинэлэг арга, мөн сонгуулийн талаарх мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх арга 

техник, хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар өгүүлнэ. Уг гарын авлагыг сонгуулийн үеэр 

олон улсын хэмжээнд өргөн хүрээтэй ашиглаж болох боловч нэн тэргүүнд улс төрийн 

тогтворгүй байдалтай гэж тодорхойлгдсон улс орнууд, мөн ардчилалд шилжиж буй 

орнуудын сэтгүүлчдийг дадлагжуулахад хэрэглэх зорилгоор тусгайлан боловсруулсан 

юм. Тухайн гарын авлагыг ур чадвар хөгжүүлэх чиг үүрэг бүхий дадлагажуулагчдад нэн 

тэргүүнд зориулав. Үүнээс гадна, сурвалжлагчид, ХМХ-ийн эрхлэгчид болон удирдлагууд 

сонгууль болон түүнийг мэдээлж, сурвалжлах тухай мэдлэг ойлголтоо сайжруулах 

боломжтой. Тиймээс уг гарын авлагаар дамжуулан олгох мэдлэг ойлголтыг аль болох 

өргөн цар хүрээнд түгээх, хуулбарлах, сэтгүүлчийн хөтөч болгон ашиглах нь зүйтэй.  

 

Тус гарын авлагыг Réseau Liberté байгууллагын хэрэгжүүлж буй сэтгүүл зүйн хөгжлийн 

хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан ба Канадын Олон улсын Хөгжлийн агентлаг (CIDA) 

санхүүжүүлсэн юм. Гаитийн хэвлэл мэдээллийг дэмжих зорилго бүхий тус хөтөлбөр нь 

CBC/Канадын радиогийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Олон нийтийн өргөн 

нэвтрүүлгийн ажилтан бэлтгэх институт болон Монреаль хотноо төвтэй “Alternatives” ТББ 

хэмээх хоѐр түнштэй юм.  

 

2005 – 2006 онд Гаитид зохион байгуулагдсан сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах 

сэтгүүлчдийг бэлтгэх хэд хэдэн уламжлалт сургалтын дараа “Эрх чөлөөний сүлжээ” 

байгууллага нь өөр хандлага, өөр арга замыг эрэлхийлсэн юм. Тэд, сэтгүүлч, хэвлэл 

мэдээллийн ажилтнуудад зориулж ажлын байрнаас гадуур сургалт семинар хийхийн 

оронд тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагааны үеэр хамтарч ажиллахыг чухалчилсан 

билээ.  

 

Сайтар судлан шинжилсний үндсэн дээр тухайн шинэлэг хандлагыг “дадлагажуулалт” 

хэмээн бидний нэрлэж буй хэвлэл мэдээллийг хөгжүүлэх шинэ арга зүй болгон 

боловсрууллаа. Үүнийг дадлагажуулагчийн энэххүү гарын авлагад тусгахаас гадна, 

Гаитийн туршлага, сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах асуудлыг багтаав.  

 

Гаитийн гарын авлагыг Монреалийн “Сүлжээний эрх чөлөө” байгууллага, Копенгаген 

дахь “Олон улсын хэвлэл мэдээллийн дэмжлэг” (IMS) болон Ванкувер дахь “Хэвлэл 

мэдээлэл ба ардчилал” (M&DG) байгууллагуудтай хамтарч боловсруулсан юм. Эдгээр 

хоѐр байгууллага нь агуулга боловсруулахад чухал хувь нэмэр оруулсан билээ. 

“Сүлжээний эрх чөлөө” байгууллагын нэгэн адил эдгээр байгууллагууд дэлхий даяар 

хэвлэлийн эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжиж, зөрчилдөөнд нэрвэгдсэн улс орнуудын ХМХ, 

сэтгүүлчдийг дэмжин ажилладаг.  

 

Гаитийн туршлагын ололт амжилтад үндэслэн сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах уг гарын 

авлагыг дэлхийн хэмжээнд ашиглаж болох юм гэсэн шийдэлд хүрсэн. Ингэхдээ аль ч 

орны сонгуулийн үйл явцыг мэдээлж, сурвалжлах сэтгүүлчдийг дадлагажуулах үндсэн 
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аргыг заахдаа ардчилалд шилжиж буй улс орнуудад түлхүү анхаарав. Гарын авлага нь 

дадлагажилтын тодорхойлолт болон зорилго, арга барил, мөн тухайн улс орны 

сонгуулийн үйл явц, улс төрийн нөхцөл байдлын талаар дадлагажуулагчдын мэдвэл 

зохих асуудал, сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаа, өдөр тутамд 

баримтлах практик зөвлөгөө, дадлагажуулах ажлын бэлтгэл базаах талаар өгүүлэх 

болно.  

 

Энэхүү гарын авлага нь радио, телевиз, сонин, сэтгүүл, онлайн ХМХ-ийг хамарснаараа 

зөвхөн радио, телевизэд төвлөрсөн Гаитийн гарын авлагаас ялгаатай. Мөн түүнчлэн 

арга хэрэглүүр дотроо чөлөөт, шударга сонгуулийн олон улсын хэм хэмжээ, сонгуулийг 

мэдээлж, сурвалжлах төлөвлөгөө бэлтгэх, интернэтийг хэрэглэх зөвлөмжийн зэрэгцээ 

санал болгох цахим хуудсуудын талаар нэмэлт мэдээлэл агуулав. Гэсэн хэдий ч, уг 

гарын авлагыг ашиглах дадлагажуулагчид өөрийн үйл ажиллагаа явуулах гэж буй улс 

орны талаар нэмэлт мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай гэдгийг онцлох нь зүйтэй. Уг 

гарын авлагад хайх, олж авах мэдээллийн төрлийг мөн багтаалаа.  

 

Эцэст нь, гарын авлагын төгсөлд буй асуумжийг дадлагжуулах үйл ажиллагаагаа үнэлж 

дүгнэхэд ашиглаж болно. Эдгээр асуумж мөн уг гарын авлагыг бэлтгэсэн 

байгууллагуудад ч тустай. Бид хийсэн ажлаа эргэн харж, засч сайжруулахын тулд 

хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг авахдаа таатай байх болно. 

 

Тус гарын авлага нь гурван гол оролцогчдын нягт хамтын ажиллагааны үр дүн билээ. 

Копенгаген дахь “Олон улсын хэвлэл мэдээллийн дэмжлэг” (IMS) байгууллага нь гарын 

авлагын үзэл баримтлал, арга зүйг боловсруулахад идэвх санаачилга гаргаж, гарын 

авлагыг боловсруулах үйл явцыг бүхэлд нь хянаж байв. Монреаль дахь “Сүлжээний эрх 

чөлөө” (Réseau Liberté) байгууллага нь гарын авлагын танилцуулга, арга хэрэглүүр 

болон Гаитийн туршлагыг боловсруулсан бол Ванкувер дахь “Хэвлэл мэдээлэл ба 

ардчилал” групп (M&DG) улс орны нөхцөл байдал, хэвлэл мэдээлэл ба сонуулийн орчин, 

сонгуулийн арга хэрэлүүр, практик мэдээлэл, интернэтийг судалгаанд ашиглах нь 

хэсгүүдийг бэлтгэв. CBC/Канадын радиогийн дэргэдэх Олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн 

ажилтан бэлтгэх институт нь сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулахад хувь нэмэр оруулсанд бид талархаж байна. Үүнээс гадна, 

НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соѐлын байгууллагын (ЮНЕСКО) дэмжлэг 

туслалцаанд бид гүнээ талархаж байна.  

 

Гарын авлага таны таалалд нийцнэ хэмээн найдахын сацуу ажилд тань өндөр амжилт 

хүсье.  
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2. Улс орны нөхцөл байдал: ажлаа эхлэхийн өмнө 
 

Тойм 

Дадлагажуулагчид болон сургагч багш нар сэтгүүлчдийн нэгэн адил өмнө нь очиж 

байгаагүй улсад очихын өмнө тухайн улс орноо эрчимтэй судлахыг хүсэх нь ойлгомжтой. 

Ингэх нь тухайн улс орны талаар ерөнхий ойлголттой болоход маш чухал. Эдгээр 

ойлголтод улс орны хүн ам зүй, түүх соѐл, улс төрийн сүүлийн үеийн болон өнөөгийн 

нөхцөл байдал болон хэвлэл мэдээллийн орчин багтана. Тухайн сонгуулийн нөхцөл 

байдлыг тодорхойлоход эдгээр мэдээлэл чухал. Мөн та сонгуулийн тухайн орчны талаар 

мэдвэл зохино.  
 

Орчин үед улс орны хүн ам зүй, эдийн засгийн нөхцөл байдал, эрүүл мэндийн 

стандартаас эхлээд боловсролын түвшин хүртэлх бүх талын мэдээллийг тухайн улсын 

тухай онлайн лавлах, цахим хуудсаас олж авах боломжтой. Тодорхой цахим хуудсаас 

мэдээлэл хайхдаа хүн амын насжилт, санал өгөх иргэдийн тоо баримт, суурь боловсрол 

эзэмшигчдийн тоо баримт, үндэстэн угсаатан, шашин шүтлэг, хэл соѐл, төвийн, орон 

нутгийн хүн ам зэрэг мэдээ баримтад анхаарах нь зүйтэй. Эдгээр нь анхаарал 

хандуулбал зохих сонгогчид, сонгогчдын боловсролын асуудал бэрхшээл, анхаарлын 

гадна орхигдох эрсдэлтэй хүн ам, бүс нутаг зэрэг асуудлыг тодорхойлох тул хэвлэл 

мэдээллийг сонгуулийн сурталчилгааг мэдээлж, сурвалжлах үйл ажиллагааг 

чиглүүлэхдээ харгалзан үзэх нь зүйтэй.  

 

Суурь мэдээлэл агуулсан цахим хуудсыг дурын цахим хайлтын системээр “улс орнуудын 

лавлах” гэсэн түлхүүр үгээр хайж, олох боломжтой. Тухайлбал, BBC World Country 

Profiles, IRIN, Allafrica.com, Oneworld.net, the Lonely Planet жуулчдын хөтөч, 

зөрчилдөөний дараахь улс орнуудын талаарх эх сурвалж бүхий INCORE лавлах, CIA 

World Factbook зэрэг эх сурвалжуудаас англи хэл дээр мэдээлэл авч болно. Үүнээс гадна 

олон тооны бусад эх сурвалж бий. Дадлагажуулагчдад зөвлөхөд, орон нутгийн хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгсэлд тухайн мэдээлэл байхгүй байх магадлалтай тул бага оврын хөтөч 

авч явах хэрэгтэй. Нутгийн иргэдийг өдөөн хатгах, гутаахуйц мэдээлэл агуулсан зүйл бүү 

авч яваарай.  

 

2.1. Улс төрийн суурь мэдээлэл 
 

Улс төрийн нөхцөл байдал 

Сонгуульд эрх мэдлийн төлөө өрсөлдөгч улс төрийн намууд оролцдог учраас тухайн 

орны улс төрийн түүхэн замналын талаарх гол баримт сэлтийг судлах нь чухал. Энэ нь 

улс төрийн намуудын сурталчилгааны үеэрх анхаарал татахуйц баримт сэлт, үйл явдал 

байж болно. Улс орны тусгаар тогтнолын өдөр, дотоодын болон хил хоорондын 

мөргөлдөөн, сонгуулийн сурталчилгаанд сайн, муугаар нэр нь дурдагдаж буй түүхэн 

хүмүүсийн нэрс зэргийг мэдэж байх нь зүйтэй.  

 

Нягтлан шалгууштай бусад асуудлын тухайд, өмнөх засгийн газрууд хэр зэрэг тогтвортой 
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ажиллаж байсан, цэрэг арми, бусад хүчин, олон улсын зүгээс аль зэрэг хөндлөнгөөс 

оролцож байсан зэрэг асуудал багтана. Түүнчлэн, ерөнхийлөгчийн засаглал, 

парламентын ардчилал, хаант засаг зэрэг улс төрийн тогтолцоог нь судлах 

шаардлагатай. Мөн сүүлд явагдсан орон нутгийн сонгуулийн төлөв байдлыг ойлгож 

мэдэх нь тустай.  

 

Улс төрийн өнөөгийн нөхцөл байдал 

Дадлагажуулагчид улс төрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэлтэй байх нь 

онцгой чухал. Өмнөх засгийн газрын эрх барих хугацаанд ямар асуудал дэвшүүлж 

байсан, эдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байсан, үүнээс болж тухайн сонгуулийг 

явуулах болсон эсэхийг олж мэдээрэй. Дадлагажуулагчид улс төрийн гол нам, эвслийн 

нэр, тэдгээрийн үзэл баримтлал, удирдагчид, нэр хүндийнх нь талаар мэдэж байх нь 

зүйтэй. Эдгээр мэдээлэл нь дадлагажуулагчдад сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах ажил 

тэнцвэртэй явагдаж байгаа эсэхийг дүгнэхэд хэрэг болно. Анхааралдаа авах бусад хүчин 

зүйлсийн тухайд, ардчиллын түвшин, иргэний нийгмийн хүчин чадал, шүүхийн 

байгууллага, гүйцэтгэх засаглалын хууль дээдлэх ѐсыг сахиж, хүний эрхийг хүндэтгэн 

дээдлэх байдал, авлига болон хуулийн зөрчил, угсаатны бүлгүүдийн хоорондын улс төр, 

эдийн засгийн ялгаатай байдал зэрэг асуудал хамаарна. Хэвлэн нийтлэл, улс орны тойм 

мэдээллээс гадна, Хүний эрхийн манаач (Human Rights Watch), Эмнести Интернэшнл, 

Фрийдом Хаус (Freedom House), Олон улсын хямралын асуудал хариуцсан бүлэг гэх мэт 

олон улсын байгууллагуудын тайлан илтгэл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүний 

хөгжлийн индексийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүдээс мэдээлэл авч болно. дээр үндэслэж 

дээрх дүгнэлтэнд хүрч болно. Сонгуулийн мониторинг хийдэг олон улсын ажиглагч 

байгууллагуудын тайлангаас ач холбогдолтой мэдээлэл авах боломжтой.  

 

2.2. Хэвлэл мэдээллийн орчин 

Нэн тэргүүнд тухайн орны хэвлэлийн эрх чөлөөний байдал, зохицуулалтын зарчмуудыг 

судлах шаардлагатай. Тэгээд эдгээр эрх чөлөө, зохицуулалт нь бодит байдалтай хэр 

нийцэж буйг тодорхойлох шаардлагатай. Зарим улс оронд жишээлбэл, хэвлэлийн эрх 

чөлөөг үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжоор хамгаалдаг хэдий ч эрх баригчид 

болон ХМХ-ийн зүгээс өдөр тутам зөрчих тохиолдол байдаг.  

 

Хэвлэл мэдээллийн зохицуулалт 

Нягтлан үзэх шаардлагатай хэвлэл мэдээллийн зохицуулалтын асуудлуудад: 

 

• Хэвлэлийн эрх чөлөөний үндсэн хуулиын баталгаажилт: бусад хууль тогтоомжид 

туссан уу? Шүүх эрх мэдлийн зүгээс эрх баригчид, бусад ашиг сонирхлыг сөрж, уг эрх 

чөлөөг үр дүнтэй хамгаалдаг уу?  

• Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл, өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулах байгууллага хэвлэл 

мэдээллийн зохицуулалтын байгууллагууд хэр зэрэг эрх мэдэлтэй вэ? Засгийн 

газраас хараат бус уу? Авлигаас ангид уу? Хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалдаг уу? 

Хариуцлага алдсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд үнэн шударгаар шийтгэл 

ногдуулдаг уу?  
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• Агуулгын хязгаарлалт: Хэвлэл мэдээллийн нийтлэл, нэвтрүүлгийг цагдан хянах 

хуулийн заалт бий юу? Эдгээр хязгаарлалтыг хэн тогтоодог вэ? Шүүхэд давж заалдах 

боломж бий юу? Үзэн ядах үг хэллэгийг зохицуулах хууль бий юу? Эрүүгийн хуулийн 

гүтгэх тухай заалтыг засгийн газрыг шүүмжилсэн хэвлэл мэдээллийг нухчин дарахад 

ашигладаг уу? 

• Интернэт: интернэтийн хүртээмж аль хэр вэ? Интернэтийг зохицуулдаг уу ал эсвэл 

цагдан хянадаг уу? Интернэт хэр нөлөөтэй вэ? 

• Эзэмшлийн хязгаарлалт: Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийг засгийн газар, хууль 

тогтоомж, чөлөөт зах зээлийн зарчмын алинаар тогтоодог вэ? 

• Сэтгүүлчдийн бүртгэл/магадлан итгэмжлэл: Сэтгүүлчээр хэн ажиллахыг заасан хууль 

байдаг уу? Энэ хуулийг хэн хэрэгжүүлдэг вэ? Хуулийг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 

чөлөөг хязгаарлахад хэрэглэдэг үү? 

• Өргөн нэвтрүүлгийн ХМХ: Үүнийг яаж зохицуулдаг вэ? Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл 

явц шударга байдаг уу? Олон нийтийн болон төрийн мэдлийн өргөн нэвтрүүлэгийн 

ХМХ-ийг хувийн хэвшлийнхээс ялгавартай ханддаг уу? Эдгээр хууль тогтоомж хэр үр 

нөлөөтэй вэ? Нууцын тухай хууль, улс төрийн нөлөөлөл буюу хүнд суртал эдгээр 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд саад тотгор болдог уу? 

 

Хэвлэл мэдээллийн салбар  

Дадлагажуулагчид ХМХ-ийн бүтцийг судлах шаардлагатай. Үүнд: 

 

• Төрийн хяналтад байдаг болон хувийн хэвшлийн ТВ, радио, сонин хэвлэлийн тоо, 

тэдгээрийн хэрэглэгчдийн тоо? 

• Зохицуулалтын үр нөлөө: ХМХ-үүд хэвлэл мэдээллийн болон иргэний хуулиудыг 

дагаж мөрддөг үү? 

• Томоохон ХМХ-үүд хараат бус байдаг уу, улс төрийн хараа хяналтанд байдаг уу эсвэл 

ялгавартай ханддаг уу? Эзэмшигчид, бусад сонирхогч талууд сэтгүүлчдийг нэг талыг 

барьсан мэдээ, нийтлэл бичихийг албаддаг уу?  

• ХМХ-ийн нөлөөтэй байдал: ХМХ нь бусдын итгэлийг хүлээн, хараат бус байдгийн 

улмаас нэр хүндтэй юу? Эсвэл ХМХ-ийг эрх мэдэл бүхий сонирхлын бүлгүүдийн дуу 

хоолог илэрхийлдэг гэж үздэг уу? ХМХ нь олон нийтийн санал бодолд хамгийн чухал 

нөлөө үзүүлэгч мөн үү? 

Сэтгүүл зүйн бүлэг 

Дадлагажуулагчид сэтгүүл зүйн бүлгийн талаар ч мөн ойлголттой байх хэрэгтэй. Үүнд: 

 

• Сэтгүүл зүй нь үнэн зөв, мэдээллийн шударга тэнцвэртэй байдал болон нийтэлж буй 

материалынхаа төлөө үүрэх нийгмийн хариуцлага зэрэг мэргэжлийн тодорхой хэм 
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хэмжээг баримталдаг уу?  

• Сэтгүүлчдийн ажиллах нөхцөл, тэдний аюулгүй байдал, мэргэжлийн сургалт, тоног 

төхөөрөмж, цалин хөлс, нийгэм дэх болон тухаын ажлын байран дээр эзлэх байр 

суурь нь ямар вэ? Цалин бага, сүрдүүлэг дарамтад өртддөг эсвэл эрх нь зөрчигддөг 

сэтгүүлчид амь зуухын тулд авлигад автах, тэнцвэртэй бус мэдээ сурвалжилга 

бэлтгэх, өөрийн цензурт автах эрсдэл их байдаг.  

• Сэтгүүлчдийн нийгэмлэг, эвлэл холбоо байдаг уу? Тэдгээр нь хараат бус уу эсвэл улс 

төрийн ашиг сонирхолтой нягт холбоотой юу? Улс төр, олон нийт болон сэтгүүлчдийн 

хүрээнд нөлөөтэй юу? 

• Сэтгүүл зүйн сургууль, сургалтуудын хүрээлэн бий юу? Тэдний зүгээс 

дадлагажуулагчдад дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнтэй хамтран ажиллах боломж бий юу?  

• Хөөн цөлөгдсөн, гадуурхагдсан хэвлэл мэдээллийн бүлэглэл байдаг уу? Тэдгээрийн 

хэрэглэгчдийн болон нөлөөллийн хэмжээ хэр вэ? Гадаадын ХМХ хэр нөлөөтэй вэ? 

• Сэтгүүлчдэд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах боломж бий юу? Эдгээр 

сургалт хэр үр дүнтэй вэ? Ур чадвар дээшлүүлэх өмнөх үйл ажиллагааны тайлан бий 

юу? 

 

Дадлагажуулагчид боломжийнхоо хэрээр өөрсдийн ажиллах ХМХ-тэй холбоотой дээрх 

мэдээлэлд анхаарах нь зүйтэй. Үүнээс гадна, тухайн улс орны талаарх хэрэгцээт 

мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн тайлан мэдээ, “19 дүгээр зүйл”, Олон улсын 

сэтгүүлчдийн холбоо (IFJ), Чөлөөт илэрхийллийн олон улсын сүлжээ (IFEX) зэрэг олон 

улсын байгууллагуудын тайлан, цахим хуудсаас авч болно.  

 

Эцэст нь хэвлэл мэдээллийн төрлүүдийн үзүүлэх үр нөлөөг харгалзах хэрэгтэй. Үүнд, 

сонин хэвлэлийн хүртээмж бичиг үсгийн боловсролын хэмжээгээр хязгаарладаж буй 

эсэх; төрийн мэдлийн хэвлэл мэдээлэл хот болон хөдөө ижил хэмжээнд давамгайлж 

байна уу; радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн ток шоу нь улс төрийн мэтгэлцээний хамгийн 

нөлөө бүхий хэлэлцүүлгийн тоонд багтах уу; хувийн радио станцууд хөгжмийн зугаа 

цэнгэлийн нэвтрүүлгүүдээрээ алдартай боловч мэдээнд бага цаг зарцуулдаг уу; 

арилжааны бус, жишээлбэл, шашны, төрийн бус байгууллагын гэх мэт, ХМХ-үүдийн нэр 

хүнд, нөлөө хэр вэ? Эдгээр асуудал дадлагажуулагчдын стратеги эсвэл түүнтэй хамтран 

ажиллах сэтгүүлчдийн хандлагад нөлөөлөх боломжтой.  

 

2.3. Сонгуулийн орчин 
 

Чухал асуултууд  

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлахад баримтлах зарчим, чөлөөт, шударга, ардчилсан 

сонгуулийн олон улсын хэм хэмжээ, хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг, үнэн зөв мэдээ, 

сурвалжилга хэрхэн бэлтгэх талаар уг гарын авлагын “Арга хэрэгсэл” бүлгээс харж 
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болно. Гэвч дадлагажуулагчид өөрсдийн ажиллах сонгуулийн тухайн орчны талаар аль 

болох нарийн тодорхой мэдээлэлтэй байх шаардлагатай.  

 

Дадлагажуулагчид дараах асуудлыг судлах нь зүйтэй:  

• Сонгууль явагдаж буй шалтгаан. Энэ нь анхны ардчилсан сонгууль мөн үү? Тухайн 

сонгууль нь төр, засгийн эрх барих хугацаа дууссан учир явагдаж байна уу, эсвэл эрх 

баригчид төрийн эргэлтийн улмаас огцрох болсон тул явагдаж байна уу? Өмнөх 

сонгуулиуд тайван замаар, шударгаар явагдсан уу? 

• Ямар ямар асуудлуудыг хөндөж байна? Бие даан нэр дэвшигчид болон улс төрийн 

намууд тэдний рейтингийг өсгөх, эсвэл тэднийг шүүмжилсэн асуудлыг сонгуулийн 

сурталчилгааны үеэр хөндөнө. Дадлагажуулагчдад улс төрийн нам, эвслүүд улс 

оронд тулгараад буй ядуурал, ажилгүйдэл, боловсролын хүртээмж, орон сууцны 

хангамж, амин чухал нөөц болох ус, цахилгаан, хууль тогтоомж, хүний эрхийг дээдлэх 

зэрэг илэрхий чухал асуудлуудад анхаарлаа хандуулж байгаа эсэхийг тодорхойлох 

шаардлагатай. 

• Ямар дүрэм журам үйлчилж байна вэ? Дадлагажуулагчид сонгуультай холбоотой иж 

бүрэн дүрэм журмуудыг судлах хэрэгтэй. Эдгээр материалыг ихэвчлэн Сонгуулийн 

хороо эсвэл сонгууль удирдах байгууллагаас эрхлэн гаргадаг. Ихэнх тохиолдолд 

сонгуулийн дүрэм журмууд чөлөөт, шударга сонгуулийг баталгаажуулдаг юм шиг 

боловч тэдгээрийн хэрэгжилт сул, авлига, сүрдүүлэгт автах, эсвэл төсөв хөрөнгө 

болоод аюулгүй байдал хангалтгүйн улмаас бодит байдал өөр байдаг. Сонгогчдын 

бүртгэл нь сонгуулийн хорооны шударга байдал, үр нөлөөг хэмжих чухал үзүүлэлт 

мөн. Улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуульд оролцох эрхийг хасах нь мөн 

ноцтой асуудал болно. 

• Нэр дэвшигчид гэж хэн бэ? Дадлагажуулагчид бүх нам, эвслийн талаар тэдгээрийн 

өмнө явуулж байсан үйл ажиллагаа, өнөөгийн амлалт, санхүүгийн байдал болон гол 

нам, эвслийн улс төрд эзлэх байр суурь, мөн тэднийг дэмжигчдийн гол суурьшил бүс, 

бүлгүүдийн талаар нарийвчилсан мэдээлэл бүхий жагсаалттай байх нь зүйтэй. Үүнээс 

гадна дадлагажуулагчид, гол нам, эвслийн үзэл баримтлал, удирдагчдын нэрсийг олж 

мэдсэн байх нь зүйтэй. Учир нь намууд ихэвчлэн ѐурталчилгаа явуулахдаа намынхаа 

нэрийн өмнөөс бус өөрсдийн удирдагчдын нэрийг ашигладаг. 

• Сонгогчид гэж хэн бэ? Бүх нийтийн санал хураалт явагдаж байгаа эсэх, мөн түүнд 

оролцоход аливаа тодорхой бүлгүүд, тухайлбал эмэгтэйчүүд, үндэстний цөөнх, 

нийгмийн давхарга эсвэл бүс нутгаар ялгаварлан гадуурхах, саналыг нь өгүүлэхгүй 

байх явдал гарч байгаа эсэхийг тогтоох ѐстой. Сонгогчдод саналаа өгөх боломж 

байна уу, эсвэл дарамт шахалт байна уу, аюулгүй байдал хэр хангагдсан, ѐс заншил, 

мэдээлэл дутмаг байдал эсвэл оршин суух байршлын онцлогоос үүдээд сонгуульд 

оролцохгүй байх магадлал хэр вэ?  

• Олон улсын ашиг сонирхол юу вэ? Тухайн улс оронд сонгууль явагдахад гадны, 

жишээлбэл НҮБ гэх мэт олон улсын байгууллага, тодорхой улс орны дарамт шахалт 
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бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн нөлөөлсөн үү? Олон улсын болон гадаадын ямар 

ажиглагчид сонгуулийн үйл явцад мониторинг хийж эсвэл сонгууль явуулахад 

дэмжлэг үзүүлж байна вэ? Эдгээр нь сонгуулийн сурталчилгааны явцад мэдээллийн 

чухал эх сурвалж болно.  

• Сонгууль ямар хуваариар явагдах вэ? Дадлагажуулагчид тодорхой үйл явдал, 

тухайлбал, нэр дэвшигчдийг тодруулах хугацаа, сонгогчдыг бүртгэж дуусах хугацаа, 

сонгуулийн сурталчилгаа дуусах өдөр, санал хураах өдөр, санал тоолох хугацаа, 

сонгогдсон эрх баригчдын ажлаа хүлээн авч, засгийн газар бүрдүүлэх зэрэг үйл 

явдлуудын хуваарийг мэдэх шаардлагатай. Мөн ерөнхийлөгчийн болон хууль тогтоох 

байгууллагын сонгууль болох эсэх, хэзээ болохыг анхааралдаа авбал зохино. 

• Бүх нийтийн санал хураалт болон орон нутгийн сонгуулийн хувьд өөр хууль тогтоомж 

үйлчилж болох бөгөөд эдгээр нь үндэсний хэмжээнд явагдах сонгуулиас ялгаатай 

байх магадлалтай. Тиймээс эдгээр ялгааг олж тогтоон, судлах нь зүйтэй.  
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3. Дадлагажуулалтын арга зүй 
 

Аливаа улс орны ХМХ-д ажиллаж буй сэтгүүлчдийг сонгуулийн үеэр туршлагатай сургагч 

багш нар чиглүүлэн зааварчлах үйл ажиллагааг бид дадлагажуулалт гэж нэрлэж байгаа. 

Дадлагажуулагчид нь байгууллагатай хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд төрөл бүрийн хэвлэл 

мэдээллийн редакцийн хамт олон, сэтгүүлчидтэй өөрийн мэдлэг, туршлагаас хуваалцан 

хамтран ажиллана. Дадлагажуулалтын хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа нь богино байхаас 

илүүтэй хэдэн долоо хоног үргэлжилсэн тохиолдолд үр дүнтэй байх нь ажиглагдсан.  
 

Дадлагажуулах үйл ажиллагааны хандлага нь уламжлалт сургалт семинараас үндсээрээ 

ялгаатай. Семинар нь ихэвчлэн лекц уншсаны дараа дадлага ажил хийдэг боловч тухайн 

улс орны ХМХ-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох боломжгүй байдаг. Харин 

дадлагажуулах үйл ажиллагаа нь дадлагажуулагчдад хамтран ажиллаж буй ХМХ, 

сэтгүүлчдэд тулгарч буй асуудал бэрхшээл, тэдний нөөц бололцоог бодитоор харах 

боломж олгодог.  

 

Тухайн үйл ажиллагаа дадлагажуулагчдаас сэтгүүл зүйн ур чадвар, мэдлэгийг шаарддаг. 

Бүхнийг мэдэх албагүй ч, сайн дадлагажуулагч нь мэргэжлийн түвшинд зөвлөгөө өгөх 

чадвар эзэмшсэн байх хэрэгтэй.  

 

Дадлагажуулах үйл ажиллагааны үр дүн нь дадлагажуулагчид болон хамтран ажиллагч 

сэтгүүлч, ХМХ-ийн аль алины идэвх санаачлага, хандлагаас ихээхэн шалтгаална. 

Дадлагажуулагчид өөрсдийн ажил, мэргэжлийн туршлагаасаа бусадтай хуваалцах гэж 

томилогдсон туршлагатай сэтгүүлчид гэж өөрсдийгөө ойлгохоос гадна өөрийн хамтран 

ажиллах редакцийн хамт олон, сэтгүүлчдэд өөрсдийгөө ийм байдлаар танилцуулна.  

 

 

Бусдад өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлэх 

Энэ нь удирдлагын үүрэг даалгавраар бус сэтгүүлчид өөрсдөө дадлагажуулагчийг 

хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг. Дадлагажуулагчдын хандлага, зан харьцаа бол тэдний 

ажлын үр дүн, амжилтын үндэс юм. Тэд мэдлэг, туршлагаасаа үл хамаарч өөрсдийгөө 

эрхлэгчид биш, мөн ХМХ-ийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх гэж ирээгүй гэдгээ 

байнга санаж байх нь зүйтэй. Тэд редакцийн бие бүрэлдэхүүний ажлын талбар дээр нь 

өөрсдийн мэдлэгийг түгээн, зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. Ингэхдээ тэдний мэргэжлийн хараат 

бус байдлыг хүндэтгэнэ. Энэхүү нарийн чимхлүүр ажлын зорилго нь бусдын ажлыг 

чиглүүлж, тэднийг захирах бус дэмжин сайшаахад оршино.  

 

Дадлагажуулалтын ийм арга барил нь үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд маш 

чухал. Үүнээс л хамаарч редакцийн ажилтнуудын зүгээс бүрэлдэхүүндээ 

дадлагажуулагчийг оруулах саналыг хэрхэн хүлээн авах, сэтгүүлчид өөрсдийн өдөр 

тутмын үйл ажиллагаанд гадны хүн оролцохыг хэр хүлээн зөвшөөрөх зэрэг асуудал 

шалтгаалдаг.  
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Мэргэжлийн бэлтгэл, сургалтын нэгэн адил, дадлагажуулх арга зүйн хөтөлбөрийн 

агуулга, чиглэлийг боловсруулахдаа ХМХ-ийн удирдлагуудтай урьдчилан тохиролцох 

хэрэгтэй. Дадлагажуулах үйл ажиллагааг нарийвчлан тайлбарлах шаардлага гарна. 

Учир нь дадлагажуулагчид нь ХМХ-ийн удирдлага болон ажилтнуудтай мөр зэрэгцэн 

ажилладагаараа ялгаатай. Ингэхийн нэг давуу тал нь ХМХ-ийн ажилтнууд сургалт, 

семинарт оролцохгүйгээр өөрийн ажлын байран дээр ажлаа хийх боломжтой. Тухайн үйл 

ажиллагааг удирдан явуулж буй байгууллагууд нь дадлагажуулагчдын ажлыг ажиглан 

хянана. Эдгээр байгууллага ихэнхдээ хэвлэлийн эрх чөлөөний асуудлаар мэргэшсэн 

олон улсын байгууллага байдаг. Ийм төрлийн сургалт, дадлагажуулах үйл ажиллагааг 

сонгуулиас бусад нөхцөлд ч хэрэгжүүлэх боломжтой.  

 

Дадлагажуулагчдыг томилолтоор явахаас өмнө тэднийг бэлтгэхэд онцгой анхаарах 

шаардлагатай. Уг гарын авлага үүнд туслана. Дадлагажуулагчдад гарын авлагатай 

ажиллахад шаардлагатай ур чадвар эзэмшсэн байх шаардлагтай. Мөн хийж гүйцэтгэх 

ажил үүрэг, тухайн улс орны түүх, улс төрийн ерөнхий нөхцөл байдал, болох гэж буй 

сонгуулиуд, хэрэгцээ шаардлага, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа, тухайн оронд 

ажиллах, амьдрах нөхцөл зэрэг асуудлыг судална.  

 

Дадлагажуулагчид ажлын дараа хяналт тавих байгууллагын зохицуулагчтай ажлын 

гүйцэтгэлээ хэлэлцэж байх нь чухал. Дадлагажуулагчдын туршлага нь шинэ ХМХ-д 

ажиллах бүрт хуримтлагдах бөгөөд үйл ажиллагагаа тухайн нөхцөл байдалд тохируулах 

хэрэгцээ шаардлагын улмаас багийн гишүүд бие биетэйгээ туршлага хуваалцах нь 

ихээхэн ач холбогдолтой. Хэвлэл мэдээллийн зарим удирдлагууд эсвэл эзэмшигчид 

дадлагажуулагчидтай байгууллагынхаа асуудыг нээлттэй хэлэлцдэг атал, зарим нь 

зөвхөн сэтгүүлчдийнхээ арга барил, ур чадварыг дээшлүүлэх тал дээр анхаарал 

хандуулах хүсэлтэй байж болно. Өдөр тутмын эдгээр уулзалтууд нь тулгарч буй саад 

бэрхшээлээ хуваалцаж, багаараа тодорхой ХМХ-ийн асуудлыг шийдвэрлэх, үйл 

ажиллагаанд оролцогчдын дунд хамт олонч уур амьсгалыг бэхжүүлэхэд тустай.  

 

Дадлагажуулагчид хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн сайн аргуудын нэг нь редакцийн үйл 

ажиллагаанд, жишээлбэл, мэдээллийн бүтээгдэхүүн хэлэлцэх хуралд оролцох явдал юм. 

Ийм төрлийн хурал зохион байгуулддаггүй бол санал болгож болно. 

 

Дадлагажуулагчид сэтгүүлчдийг хэвлэлийн бага хурал, бусад арга хэмжээг 

сурвалжилхад дагаж явбал илүү үр дүнтэй. Ингэж ажиллах нь дадлагажуулагчид болон 

сэтгүүлчдийн хоорондын харилцааг бэхжүүлэхэд тустай гэдгийг Гаитийн туршлагааас 

харж болно.  

 

Уян хатан бай, дасан зохицох чадвартай бай  

Дадлагажуулалт нь үйлчилгээ үзүүлэгч олон улсын байгууллага болон тухайн үйлчилгээг 

авч буй ХМХ-ийн хоорондын сайн дурын идэвх санаачилга учраа дадлагажуулагчид 

хамтран ажиллах ХМХ-ийн удирдлага, сэтгүүлчидтэй үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэх 

чиглэлийг тодорхойлж болно. Дадлагажуулагчийн ажил болоод түүнийг үр нөлөөг хүлээн 

зөвшөөрөх нь хүлээн авч буй хүмүүс үүнийг хэр ач холбогдолтой гэж үзэхээс үргэлж 
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шалтгаална. Удирдлага болоод сэтгүүлчдийн тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн 

тогтоосон асуудал нь дадлагажуулагчдын харж байгаагаас өөр байвал ажлын 

төлөвлөгөөгөө үүнд тохируулах эсвэл өөрчлөхөөс өөр замгүй. Сургалт гэдэг нь 

зорилгоосоо үл хамаарч хүчээр тулгаж болох зүйл биш юм.  

 

Тиймээс дадлагажуулагч нь уян хатан, аливаа нөхцөлд дасан зохицох чадвартай байвал 

зохино. ХМХ-ийг үйл ажиллагаагаа дүгнэхэд нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх нь 

дадлагажуулах үйл ажиллагааны шилдэг хэлбэр юм. Ингэхдээ, дадлагажуулагчтай 

хамтран анхаарал хандуулвал зохих асуудал, цаашид ямар асуудал авч хэлэлцэхээ 

илүү нарийвчлан тодорхойлох шаардлагатай. Харин дадлагажуулалт нь бүх асуудал 

бэрхшээлийг хэдхэн хоногийн дотор шийдэхгүй.  

 

Дадлагажуулах хөтөлбөрийн төгсгөлд хуримтлуулсан туршлагынхаа талаар тухайн 

нөхцөл байдлаас хамаарч ХМХ, сэтгүүлчидтэй хамтарсан буюу ганцаарчилсан тайлан 

бэлтгэж болно. Тус гарын авлагын хавсралтад буй Гаитийн туршлага нь 

дадлагажуулагчид, хөтөлбөрийн удирдагчдын олж авсан мэдлэг юм. Дадлагажуулагчид, 

сэтгүүлчдийн хамтарсан тайлан, дадлагажуулагчдыг хариуцсан байгууллагад өгөх 

тайланг зэрэг нь цаашид илүү нарийвчилсан судалгаанд ашиглах нь гарцаагүй. Эдгээр 

тайлан бэлтгэхдээ цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс гадна ХМХ-ийн 

ажилтнуудын мэдлэг мэргэжлийг байнга дээшлүүлэх асуудлыг хөндөх шаардлагатай. 

Зөвлөмжийг хэрэгцээ шаардлагыг нарийвчлан тодорхойлсны үндсэн дээр гаргадаг. Уг 

гарын авлагын төгсгөлд буй цаашид улам боловсронгуй болгоход ач холбогдол бүхий 

асуулгыг зааварлагчид болон түүний ажилласан байгууллагуудын зүгээс бөглөх нь 

зүйтэй.  

 

Орчуулагчид 

Дадлагажуулагчдыг сонгохдоо хамтран ажиллах хүмүүсийн хэлээр ярих чадварыг 

харгалзана. Гэхдээ зарим тохиолдолд дадлагажуулагчдад орчуулагчийн туслалцаа хэрэг 

болж болзошгүй. Тиймээс хөтөлбөрийн удирдагчдын зүгээс дадлагажуулагч, 

орчуулагчийн хооронд найрсаг харилцаа үүсэхэд анхаарах нь зүйтэй. Орчуулагчид нь 

хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүйн талаар ойлголттой байвал сайн. Гэхдээ тэрээр ХМХ-ийн 

хооронд өрсөлдөгч байгууллагын ажилтан байж болохгүй. Дадлагажуулагч нь 

орчуулагчдаа уг гарын авлагыг өгч, бүхэлд нь танилцсан эсэхийг шалгах шаардлагатай. 

Үүнээс гадна, орчуулагч нь дадлагажуулагчид болон сургаж байгаа хүмүүсийн хэлсэн үг, 

үзэл бодлыг зөв тусгаж чадах эсэхийг нягтлах хэрэгтэй. Зөвлөх үйл явц хурдацтай 

явагдагддаг албан бус, үргэлжилсэн хэлэлцүүлэг байдаг тул энэ үед нэг бус 

орчуулагчийн хэрэг гарч магадгүй.  
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4. Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах арга хэрэгсэл 
 
Улс төрийн байдал тогтворгүй улс орон дахь хэвлэл мэдээлэл, сонгуулийн талаар 

дадлагажуулагчдад зориулсан  

 

4.1. Тайлбар зурвас 

 

Асуудал бэрхшээл 

Нийгмийн зөрчилдөөн, тогтворгүй байдал үүссэн улс орнуудад явагдах сонгууль бол 

сэтгүүлчдийн хувьд асар их бэрхшээл дагуулдаг. Энэ цаг үед олон нийт болон хэвлэл 

мэдээлэл нь өөрчлөлт шинэчлэлт, тухайлбал төр засаг, улс төр болон улс төрчдийг 

өөрчлөх эрмэлзлийг дэмжин, анхааралдаа авна. Тэр бүү хэл ардчилал хөгжсөн орны 

хэвлэл мэдээлэлд ч сэтгэлийн хөөрлийг дэмжиж, намууд хоорондын өдөөн хатгалга, 

үгүйсгэлд анхаарлаа хандуулан, иргэдийн дуу хоолой, нийгэмд тулгарч буй бодит 

асуудлуудыг үл тоомсорлох хандлагууд илэрдэг.  

 

Үнэн зөв, тэнцвэртэй, шударга, хариуцлагатай байх гэдэг сэтгүүл зүйн мэргэжлийн хэм 

хэмжээнд хүрээгүй нийгэмд энэ эрсдэл нь улам нэмэгддэг. Сул дорой хууль тогтоомж, 

мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэж буй сэтгүүлчдийн хамгаалалт байхгүй орчинд, ХМХ-ийг төр 

засаг эсвэл авлигын болон улс төрийн сэдэлтэй өмчлөгчид хянаж байгаа нөхцөлд энэ 

бүх асуудал тохиож болзошгүй бөгөөд мэдээ, нийтлэл нь ихэвчлэн тал тохой татсан 

шинжтэй байдаг. Ийм орчин дахь мэргэжлийн сэтгүүл зүй хүртэл эцсийн үр дүнд 

нийгмийн итгэлийг алддаг байна.  

 

Сонгууль нь сэтгүүл зүйн хувьд үнэхээр ноцтой бэрхшээл дагуулдаг. Гэсэн ч нээлттэй 

явагдаж, шударга ѐсонд нийцэх өргөн цар хүрээтэй дүрэм журмаар хязгаарлагдсан, 

тайван замаар өөрчлөлт рүү хүргэх асуудлыг шийдвэрлэхэд ардчилсан сонгууль бол 

аливаа зөрчилдөөний зохицуулагч нь юм. Нэгэн зэрэг эдгээр дүрэм журмыг удирдлага 

болгож, нийгэмд оршин буй бэрхшээлийг ойлгож мэдэх, санал өгөх бүхээгэнд мэдээлэл 

сайтайгаар сонголтоо хийхэд нөлөөлөх үйл явцад хувь нэмэр оруулах нь сэтгүүл зүйн 

хамгийн сайн боломж билээ.  

 

Сонгууль гэгч хууль ѐсны “бужигнаан”-ы үед дадлагажуулагчдын хэрхэн ажиллахыг 

сэтгүүлчдэд зааварчлан итгүүлэх нэгдмэл ѐс зүй буюу зарчим, эсвэл ѐс суртахууны хэм 

хэмжээ бол сонгууль чөлөөт, шударга явагдах ѐстой гэдэг ухагдахуун юм. Чөлөөтэй гэдэг 

нь бүх нам эвсэл, нэр дэвшигч болон сонгогчдын үг чөлөөтэй гэсэн үг. Шударга гэдэг нь 

сонгуулийн сурталчилгаа болон санал хураалт нь авлигагүй бөгөөд айх айдасгүй 

явагдахыг хэлнэ. Хэвлэл мэдээлэл нь “чөлөөтэй, шударга” нь давамгайлахыг боломжийн 

хэрээр хангах үүрэгтэй.  

 

Мэргэжлийн ур чадвар нэн чухал  

Мэдээллийн үнэн зөв, тэнцвэртэй байдал, ярилцлага авах, материалаа хянах чадвар 

гэдэг сэтгүүл зүйн үндсэн ур чадвар дутах аваас үйл ажиллагаанд дүрэм журам, горимын 
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мэдлэг, мөн чөлөөт, шударга сонгуульд мэдээллээр хувь нэмэр оруулах ажил хангалтгүй 

явагдана гэсэн үг юм. Дадлагажуулагчид мэргэшсэн байх нь сонгуулийн үйл явцыг 

сурвалжлах үндэс гэдгийг онцлохдоо мэргэжлийн ур чадвар дээшлүүлэх ажлыг сонгууль 

сурвалжлах сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаатай байнга холбохыг эрмэлзэж магадгүй. 

Мэргэжлийн сэтгүүл зүйн ѐс зүйг онцлох нь сэтгүүлчдийн, тэр бүү хэл өрсөлдөгч ХМХ-

ийн хооронд холбоо тогтооход нөлөөлж болно. Ингэх нь хувь хүний хувьд үйл явдлыг 

мэдээлэхдээ шуугиан тарих, ялгаварлан гадуурхах буюу мушгин гуйвуулах зэргээс 

зайлсхийх боломж олгоно. Дадлагажуулалтын энэхүү аргын үнэ цэнэ нь мэргэжлийн 

сэтгүүлч- дадлагажуулагчид сурвалжлагч, редакторуудтай ажлын талбар дээр хүртэл 

хамтран ажиллах, боломжит тохиолдол бүрт мэргэжлийн хэм хэмжээ болон мэргэжлийн 

зан байдал үзүүлж байдагт оршино.  

 

Бие даалтын хэрэглэгдэхүүн 

Дадлагажуулагчдад санал болгож буй энэхүү цогц хэрэглэгдэхүүний агуулга болон 

мэдээлэл нь олон эх сурвалжаас иш татсан бөгөөд зохиогчдын туршлага дээр 

үндэслэгдсэн юм. Зарим хэрэглэгдэхүүнийг дадлагажуулагчдад, заримийг нь тэдэнтэй 

хамтран ажиллах сурвалжлагч, редакторуудад зориулсан. Эдгээр хэрэглэгдэхүүн нь 

сонгуулийн талаар оршил ойлголт болон сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах тодорхой арга 

хэрэгслийг багтаана. Дадлагажуулагчид ямар хэрэглэгдэхүүнийг хэзээ ашиглахыг 

өөрсдөө шийдэх бөгөөд сурвалжлагчдад тэдгээрийг мэдээлэх ажилд нь удирдлага 

болохуйц хэрэглэгдэхүүнийг хувилан тарааж болно. Сурвалжлагчдад зориулсан 

ИМПАКС, “Олон улсын хэвлэл мэдээллийн дэмжлэг” байгууллагуудаас эрхлэн гаргасан 

(ISBN 0-9733391-1-X, интернэтэд мөн тавигдсан байгаа) “Хэвлэл мэдээлэл ба сонгууль. 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах гарын авлага” (Media and Elections: An Elections 

Reporting Handbook) товч гарын авлагыг дадлагажуулагчид ашиглан, тараахыг зөвлөж 

байна.  

 

4.2. Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах арга хэрэглүүр 

 

Ардчилсан сонгуулийн үндсэн зарчмууд нь:  

 

1. Сонгууль чөлөөтэй бөгөөд шударга явагдах ѐстой  

2. Хэвлэл мэдээлэл нь “мэдээлэх”, “хоточ нохой” байх, сонгогчдын “дуу хоолой” 

болох гэсэн гурван үүргээ биелүүлэх.  

 

Дадлагажуулагчид сонгууль бол тэдний нийтлэлд дүрслэгдэж буй эрчимтэй, удаан 

үргэлжлэх чухал явц гэдгээс илүү юм гэдэг ойлголтыг сэтгүүлчдэд өгөх шаардлагатай. 

Ихэнх улс орон болон хүмүүсийн хувьд сонгууль гэдэг нь ирээдүйгээ шийдвэрлэх чухал 

шийдвэр бөгөөд түүний үр дүн нь ХМХ сонгуулийн сурталчилгаа, санал хураалтыг хэрхэн 

мэдээлэхээс шалтгаална. Дадлагажуулагчдад ХМХ-ийг нам эвсэл, нэр дэвшигчдийн 

талаар мэдээлэхээс дутахгүйгээр сонгуулийн үйл явцын шударга байдлыг мэдээлэхэд 

анхаарлаа хандуулахыг хөхиүлэн дэмжих нь чухал.  

 

Сонгууль сайн явагдахын тулд чөлөөт, шударга байх ѐстой. Мэргэжлийн сэтгүүлчдийн 
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сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах явцад баримтлах хоѐр чухал зүйл нь “чөлөөтэй, 

шударга” гэдэг ухагдахуунууд юм.  

 

“Чөлөөтэй” гэдэг нь энгийнээр хэлбэл сонгуулийн сурталчилгааны явцад нэр дэвшигчид, 

нам эвслүүд, сонгогчид нь үгээ чөлөөтэй хэлэх нөхцөл бүрдсэн байх. Энэ нь улс төрийн 

тоглогчдод ХМХ-үүд адилхан хүртээмжтэй байх үүрэгтэй гэсэн үг. Энэ нь хэвлэл 

мэдээлэл тэднийг ялгаварлан гадуурхалгүй мэдээлэхийг хэлнэ (Эрх тэгш гэдэг нь тэнцүү 

гэсэн үг биш бөгөөд сонгуульд оролцох нам эвслээс хамаарч нэр дэвших төлөөлөгчдийн 

харьцааг юм). 

 

Сонгууль мөн шударга байх нь зайлшгүй. Иргэн бүрийг саналаа нууцаар өгөх 

боломжоор хангасан дүрэм журам батлагдсан байх шаардлагатай. Бүх нэр дэвшигч, 

нам, эвслүүд сонгуулийн сурталчилгаа хийхдээ хөндлөнгийн оролцоо, айх айдасгүйгээр 

тэгш эрх, адил боломж эдлэх ѐстой. Дүрэм журмыг ягштал дагаж мөрдөх шаардлагатай 

бөгөөд саналын үр дүнг хүн бүр хүндэтгэн үзвэл зохилтой.  

 

ХМХ-ийн үүрэг  

ХМХ нь сонгуульд дараахь гурван чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнд:  

 

1. Нэгдүгээрт, ХМХ нь хүмүүст сонгуулийн талаар мэдээлж байдаг. ХМХ нь хүмүүст 

хоорондын ялгааг нь тодорхойлж, өөрсдийн сонголтоо хийхийн тулд улс төрийн 

бүх намуудын сурталчилгааны тухай шударга мэдээлбэл зохино. Үүнээс гадна, 

ХМХ нь тоймч, тайлбарлагч болон ток-шоуны хөтлөгчдийн санал бодлыг 

дамжуулж болно. Мөн сонгуулийн хорооноос нэр дэвшигчид гэж ямар хүмүүс 

болох, саналаа хаана өгөх, нууц санал хураалт хэрхэн явагдах талаар иргэдэд 

танилцуулах мэдээ, мэдээлэл хүргэнэ. ХМХ-ээр мөн улс төрийн намуудын 

хүмүүсийн дэмжлэг авах зорилгоор хийх сурталчилгааг нийтэлж, нэвтрүүлж 

болно.  

 

2. Хоѐрдугаарт, ХМХ нь сонгуулийн сурталчилгаа, санал хураалтын шударга 

байдалд хяналт тавих “хоточ нохой” мөн. Чухамдаа, ХМХ нь зарим нэгэн нэр 

дэвшигчид айх, эмээх гэдэг шалтгаанаар үгээ чөлөөтэй хэлэх эрх чөлөөгүй байгаа 

талаар мэдээлэх үүрэгтэй. Мөн сонгууль болон санал хураах явцад авлига байгаа 

эсэх, сонгуулийн хороо үүргээ шударгаар биелүүлж байгаа эсэхийг мэдээлэх нь 

зүйтэй.  

 

3.  Гуравдугаарт, ХМХ нь сонгогчдын “дуу хоолой” байх ѐстой. Сонгууль гэдэг нь 

зөвхөн улс төрчдөд зориулж явагддаггүй. Сонгууль жирийн иргэдэд үгээ хэлэх 

боломж олгож, тэдний бодлоор ямар асуудлууд яагаад чухал гэдгээ хэлэх 

боломж юм. ХМХ нь ард түмний дунд орж, үгээ хэлэх гэсэн жирийн сонгогчдын 

“дуу хоолой” нь байж, үгээ хэлж чадахгүй байгаа, урьд өмнө нь үл тоомсорлогдож 

байсан хүмүүсийн “дуу хоолой” нь байх ѐстой.  
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Сонгуулийн сурталчилгааны гурван зүйл 

Сонгуулийн хороо нь сонгуулийн сурталчилгаа явуулах тухай дүрэм журам батална. Уг 

журамд ХМХ мэдээлэл хүргэхдээ шударга байдлыг хэрхэн хангах тухай заалт орж болох 

боловч ХМХ-ийн анхаарлаа хандуулах асуудал, мэдээлэх зүйлийн тухай заалт 

байдаггүй.  

 

Ардчилсан сонгуулийн үеэр сэтгүүлчид юуг анхаарах вэ?  

Санал хураах өдрийн өмнөх сурталчилгааны явцад ХМХ дор хаяж гурван зүйлийг 

мэдээлсэн байх ѐстой. Үүнд: 

  

1. Улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигчид.  

ХМХ нь намуудын эрх мэдэл, нэр хүнд, нам, эвслээс нэр дэвшигчдийн тоо, 

ямар хүрээ, бүлгийг хамардаггүй талаар мэдээлэх ѐстой. ХМХ нь сонгогчдод 

сонгуульд оролцогч нам тус бүрийн талаар мэдээлэл өгөх нь зүйтэй. Гэвч 

олон нэр дэвшигчтэй том намуудын тухай илүү мэдээлэл түгээх магадлалтай. 

Мөн бие даан нэр дэвшигчдийн талаар мэдээлбэл зохино.  

 

2. Дэвшүүлж буй асуудлууд.  

Улс төрийн нам, эвсэл бүрт өөрсдийн хамгийн чухал гэж үзсэн асуудал, 

сонгогчид яагаад уг намыг сонгох хэрэгтэй гэдэг талаар өөрсдийн үзэл бодол 

байдаг. ХМХ нь нам, эвслүүдийн нэг чухал асуудлаар тухайн намаас 

баримталж буй бодлогын ижил төстэй болон ялгаатай талыг мэдээлж, 

сонгогчдод харьцуулалт хийхэд нь хангалттай мэдээлэл өгөх. Сонгуулийг 

мэдээлж, сурвалжлахдаа аль нэг талыг баримтлахгүй. Энэ нь ямар сонголт 

хийхийг сонгогчдод уриалах ѐсгүй гэсэн үг. Сурвалжлагчид нь редактор, 

тоймч, тайлбарлагчдад энэ үүргийг үлдээнэ. ХМХ нь хүмүүсийн чухал гэж үзэж 

буй боловч зарим улс төрчдийн хөндөх дургүй асуудлуудыг мөн олж 

тодорхойлох нь зүйтэй. 

 

3. Санал өгөх явц 

Сонгуулийн хороо, ХМХ-ийн аль аль нь хүмүүсийн оролцоог хангахын тулд 

сонгуулийн явцын талаар мэдээлнэ. Энэ нь сонгогчид хэрхэн бүртгүүлэх, 

сурталчилгааны үргэлжлэх хугацаа, саналыг хэн тоолох, намуудын 

сурталчилгаанд зарцуулах хөрөнгө мөнгө болон өөр бусад асуудлуудыг 

багтаасан байна. ХМХ нь санал хураах явцыг ажиглаж, дүрэм журам нь 

авлига, тал засалгүйгээр аль ч намд тэгш мөрдөгдөж буй эсэх эсвэл 

сонгогчдын аль нэг бүлэг нь дүрэм журмын зөрчил гаргаж байгаа эсэхийг 

хянах үүрэгтэй.  

 

Сонгуулийн хороо 

Сонгуулийн хороо нь сонгууль чөлөөт, шударга явагдах нөхцөлөөр хангасан дүрэм 

журам баталдаг, бүхэлдээ хараат бус байгууллага хэмээн үзэж болно. Гэвч мэдээ 

явуулдаг ХМХ сонгуулийн явц болон сонгуулийн хороог анхааралтай ажиглах “хоточ 

нохой”-ны үүрэг гүйцэтгэх ѐстой. Чөлөөт, шударга сонгууль явуулах ажил нь нарийн 
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төвөгтэй учир сонгуулийн сурвалжлагчид сонгуулийн хорооны талаар, түүний явуулж буй 

үйл ажиллагаа, сонгуулийн дүрэм журам, тэдгээр нь мөрдөгдөж буй эсэх тухай 

мэдээлэлтэй байх нь зүйтэй. ХМХ нь сонгуулийн дүрэм журмыг мэдэж байх аваас 

сонгуулийн сурталчилгааны талаар тодорхой мэдээлэх, сонгуулийн хороог зохих арга 

хэмжээ авахуулахын тулд дүрэм журмын зөрчлийн талаар мэдээлэх боломжтой болно. 

ХМХ нь тус хорооны авах арга хэмжээний талаар мөн мэдээлдэг.  

 

“Хоточ нохой” болох ХМХ-д зориулсан асуултууд: 

 

•  Эрх бүхий иргэн бүр сонгох эрхтэй юу? Санал өгөхийн өмнө сонгогчдын нэрс 

жагсаалтанд хэрхэн бүртгэгддэг вэ? 

 

•  Эмэгтэйчүүд болон цөөнхийн бүлгүүд санал өгөх явцад өөрсдийгөө аюулгүй байна гэж 

үздэг уу? Тэднийг сонгуулийн байранд учирч болох дарамтаас хамгаалдаг уу?  

 

•  Улс төрийн бүх нам, эвсэл айх айдасгүйгээр олон нийтийн цуглаан зохион байгуулах 

эрх тэгш боломжоор хангагддаг уу? Тэднийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?  

 

•  Төрийн мэдлийн ХМХ-д улс төрийн бүх нам, эвсэлд шударга үндсэн дээр эфирийн 

болон нээлттэй мэтгэлцээний адил тэнцүү цаг гаргадаг уу?  

 

• Төрийн албан хаагчид төвийг сахисан байр суурь баримталдаг уу? Эрх баригчид 

сонгуулийн сурталчилгааны үеэр аль нэг намд давуу эрх олгох ѐсгүй. Цагдаа, хүчний 

байгууллага бүх намыг адил хамгаалах үүрэгтэй.  

 

•  Сонгуулийн штаб, хэсгийн хороодын аюулгүй байдал хангагдсан уу? Саналын хуудсыг 

хэн хамгаалдаг, үнэн шударгаар тоолох ажлыг хэн хариуцдаг вэ?  

 

Цагдаа, хүчний байгууллага нь бүх нам, эвслийн хамгаалалтыг хариуцаж, тэдэнд төвийг 

сахисан байр сууринаас хандахгүй байх, эсвэл зарим иргэдийн сонгуульд оролцох 

эрхийг хязгаарлаж байх нь мэдээлэх ѐстой асуудал юм. ХМХ энэ талаар мэдээлэх 

үүрэгтэй. Сонгуулийн хороог хариу үйлдэл хийхийг шаардах ѐстой. Бусад нам, эвслийг 

саналаа хэлэхийг шаардах ѐстой. ХМХ нь мэдээ, мэдээллээрээ дамжуулан аливаа 

зөрчлийг илчилж, чөлөөт, шударга сонгуулийг хамгаалах үүрэг хүлээсэн байдаг.  

 

Сонгуулийн хороо нь ХМХ-ийн үнэн зөв байдлыг хангах нь  

Сонгуулийн хороо нь ихэнх тохиолдолд сонгуулийн сурталчилгаа, санал хураах явцад 

ХМХ-ийн баримталбал зохих дүрэм журам баталдаг. Төрийн мэдлийн ХМХ болон бусад 

бүх ХМХ нь цацаж, нийтэлж байгаа мэдээний хэсэгт эсвэл нээлттэй мэтгэлцээнд бүх 

намуудын баримтлах байр суурины талаар мэдээллээр хангах шаардлагыг тусгаж болно. 

ХМХ улс төрийн зар сурталчилгааг хүлээн авах тухай дүрэм журам байж болно. 

Сурвалжлагчид болон мэдээний редакцийн удирдлагууд тухайн дүрэм журмын талаар 

мэдэж байх ѐстой.  
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ХМХ-ийн эзэмшигчид нь сэтгүүлчээсээ аливаа намд давуу эрх олгосон мэдээ, мэдээлэл 

нэвтрүүлж, нийтлэхийг даалгасан ХМХ-ийн тухай яригдах аваас, сонгуулийн хорооноос 

баталсан дүрэм журам нь мэргэжлийн сэтгүүлчдэд мэдээний тэнцвэртэй байдал 

шаардахыг нь хамгаалахад тусална. Сэтгүүлч ХМХ-ийн шударга, эрх тэгш хүртээмжийн 

талаар хорооноос гаргасан журмыг үндэслэж болох бөгөөд удирдлагадаа нэг талыг хэт 

баримталбал сонгуулийн хороо торгууль шийтгэл ногдуулах болно гэдгийг тайлбарлах 

нь зүйтэй.  

 

ХМХ-ийн эзэмшигчид болон мэдээний редакцийн удирдлагууд улс төрийн талаар 

баримталдаг үзэл бодлоо мэдээний нэвтрүүлгээс тусдаа илэрхийлж байвал зохилтой. 

Нэвтрүүлж, нийтэлж буй мэдээг редакцийн материалууд болон хэвлэл мэдээллээр 

илэрхийлж буй үзэл бодлоос салангид байлгах нь олон нийтийн ХМХ-д итгэх итгэлийг 

нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг.  

 

Сонгуулийн хороо нь чөлөөт, шударга сонгууль явуулах зорилгоор сонгуулийн явцад 

жирийн үед байдгаас илүү хараат бус, олон талт хэвлэл мэдээллийн орчин бий болгож 

болно. Гэвч сонгуулийн хороо нь эрх баригчдын оролцоо, аль нэг намд давуу эрх олгох, 

авлига, нөөц чадвар хүрэлцэхгүй байх зэрэг бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Тиймээс ХМХ 

тэдний үйл ажиллагааг тал тохой таталгүй хянаж, мэдээлж байх үүрэгтэй юм. 

 

Сонгуулийн сурталчилгааг мэдээлж, сурвалжлах нь 

Ихэнх нам, эвслүүд сонгогчдод удирдагч нь таалагдах аваас тухайн намаас нэр 

дэвшигчдийн төлөө саналаа өгнө гэсэн үүднээс өөрсдийн удирдагчдыг анхаарлын төвд 

байлгахыг эрмэлздэг. Иймээс тухайн намын сонгуулийн сурталчилгаа нь намын 

удирдагчаа онцолж, чухал байр суурь олгох илтгэл, намын хурал цуглаан, хэвлэлийн 

бага хурлаас бүрддэг. Гэвч ХМХ-ийн ажил нь удирдагчдын хэлж байгаа үг бүрийг 

давтахаар хязгаарлагдахгүй. Мөн илтгэл хаана тавигдсан, хэдэн хүн оролцсон, жирийн 

иргэд үүнийг хэрхэн хүлээж авсан, улс төрийн өрсөлдөгчид юу гэж хэлсэн талаар мэдээ, 

сурвалжилгадаа тусгах нь зүйтэй. Сонгогчид харьцуулалт хийж, бие даасан шийдвэр 

гаргах боломж эдлэхийн тулд мэдэх эрхтэй.  

 

Улс төрийн нам, эвслийн төлөө тогтмол саналаа өгдөг сонгогчид болон шийдвэрээ 

гаргаагүй, тодорхой бус сонгогчид  

Ихэнх улс төрийн нам, эвслүүд тэдний төлөө байнга саналаа өгч заншсан сонгогчдод 

найдвар тавьдаг бөгөөд нам, эвслүүд тэдний саналыг баталгаатай, найдвартай 

байлгахын тулд тэдэнд амлалт өгдөг. Гэвч, үр дүн нь таагдашгүй байгаа сонгуулийн 

нөхцөлд, нам, эвслүүд зөвхөн өөрсдийн тогтмол сонгогчдын дэмжлэгэд тулгуурлан 

сонгуульд ялалт байгуулах явдлыг хангаж чадахгүй. Тэдэнд анх удаа сонгууль өгч 

байгаа хүмүүс эсвэл хуучин намаараа сэтгэл хангалуун бус байгаа хүмүүс зэрэг 

тогтворжоогүй сонгогчдыг татах шаардлага тулгарна. Сэтгүүлчид тогтворжоогүй байгаа 

сонгогчдын санал бодлыг судалж, тэдний талаар мэдээлэхийн зэрэгцээ намууд тэдний 

дэмжлэгийг авахын тулд амлаж байгаа зүйлсийн талаар мэдээлж, сурвалжлах 

шаардлагатай. 
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ХМХ-ийг ашигласан булхайгаас зайлсхийх 

Улс төрийн нам, эвслүүд нь ихэнх хүмүүс мэдээ явуулдаг ХМХ-ээр үзэж, сонсож байгаа 

зүйлдээ итгэдэг гэдгийг андахгүй. Нам эвсэл бүр нь өөрсдийн удирдагчийг эсвэл нэр 

дэвшигчийг сонгогчдын гэрт нь эсвэл сургууль дээрээс нь мэдээлэх, хүүхэд үнсэх, урам 

зориг дүүрэн хүмүүс түүнийг угтаж байх зэрэг сонгогчдын сэтгэл татахуйц “шинэ, 

өөрсдөд нь ашигтай” нөхцөл бүрдүүлэхийг чармайдаг.  

 

Мэргэжлийн сэтгүүлчид нэр дэвшигчдэд ашигтай мэдээллийг үл тоомсорлож чадахгүй, 

учир нь бусад өрсөлдөгч ХМХ энэ талаар мэдээлэх болно. Сэтгүүлчийн хувьд, жирийн 

сонгогчдын нэрийн өмнөөс тухайн нам энэ амлалтаа хэрхэн, ямар байдлаар 

хэрэгжүүлэх тухай тодорхой асуулт тавих ѐстой. Сэтгүүлчид нь нэр дэвшигчдийг 

ашигтай байдлаар таниулах мэдээ, бусад нэр дэвшигчдийн талаар тэнцвэртэй байхын 

тулд нөгөө нэр дэвшигчдийн дэвшүүлж буй асуудлуудад хариу үйлдэл үзүүлэхийг 

санал болгож болно. Асуултууд нь эелдэг бөгөөд хүндэтгэсэн байвал зохилтой бөгөөд 

жирийн сонгогчдын нэрийн өмнөөс болон чөлөөт, шударга сонгуулийг хангах 

сонирхолын дагуу тавигдсан ѐстой. Сонгууль нь улс төрчдийн төлөө бус сонгогчдын 

төлөө явагддаг гэдгийг мартаж болохгүй.  

 

Илтгэлийг мэдээлэх нь  

Улс төрийн илтгэл нь тухайн намыг дэмжиж заншсан дэмжигчдийн үнэнч байдлыг 

сэргээх, мөн асуудлыг нь шийдэж, амьдрал ахуйг нь дээшлүүлэх амлалтуудаараа шинэ 

дэмжигчдийг татах зорилго агуулдаг. Мөн бусад нам эвслийг сул дорой эсвэл авлигад 

өртсөнөөрөө сонгогчдын сэтгэл татамгүй хэмээн харагдуулахыг зорьдог. Гэвч илтгэл нь 

дайрч довтолсон үг хэллэг хэрэглэж, бусад улс төрчид руу дайрах сэтгэл хөдлөлийг 

өдөөх боломжтой. Иймэрхүү дайралтыг сэтгүүлчид цензургүй бөгөөд үнэн зөвөөр 

мэдээлэх үүрэгтэй. Гэвч дайрах өнгө аяс агуулсан мэдээ нь дайрлагад өртсөн нөгөө 

талын шуурхай үйлдлээр боломжийн хэрээр тэнцвэржүүлэгдэх шаардлагатай бөгөөд 

илтгэлийн талаар мэдээ, сурвалжилгадаа үүнийг тусгах ѐстой. Жирийн сонгогчдын 

хариу үйлдлийг ч бас тусгах нь зүйтэй.  

 

Мэргэжлийн сэтгүүлчид мэдээ бэлтгэхдээ өөрийн үзэл бодол буюу шүүмжлэлээс 

зайлсхийвэл зохино. Мэргэжилтнүүд төвийг сахисан буюу үнэнч шударга байх ѐстой тул 

илтгэлийн явцад хөөргөн дэмжиж, алга ташдаггүй.  
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Үзэн ядах үг хэллэг 

 

Үзэн ядах үг хэллэгийг яах вэ? Үзэх үг хэллэг нь тодорхой бүлэг 

хүмүүсийг харьяалагдаж буй овог аймаг, нийгмийн бүлэг, шашин шүтлэг 

зэргээс хамааран хүнлэг бус гэдгийг ойлгуулахыг оролдсон, эдгээр 

хүмүүсийг бүлгийнх нь хувьд хавчин шахах, устгахыг уриалан дуудсан 

эртний номлол, зүйрлэл зэргийг агуулсан үг хэллэгийн бүх хэлбэр юм. 

Үзэн ядах үг хэллэг хэрэглэж байгаа хүн нь нэр нөлөө бүхий этгээд байх 

аваас, энэ тухай заавал мэдээлэх ѐстой. Үзэн ядахад турхирсан үг 

хэллэгийг хариу үйлдэл үзүүлэлгүй орхиж хэзээ ч болохгүй. Үзэн ядах үг 

хэллэг олон улсын хүний эрхийн зөрчил мөн. Сэтгүүлчид үзэн ядах үг 

хэллэгийн хариуд хараат бус шинжээчид, хүний эрхийг хамгаалагчид, мөн 

үзэн ядах үг хэллэгийн золиос болсон хүмүүс ямар хариу үйлдэл үзүүлж 

буйг сурвалжилж, мэдээ, нийтлэлдээ оруулах шаардлагатай.  

  

 

 

Олон нийтийн санал асуулга – Хууртахгүй байх  

Улс төрийн нам, эвслүүд нь сонгогчдын аль бүлэгт ямар асуудал чухал гэдгийг олж 

илрүүлэхийн тулд олон нийтийн санал асуулгыг ашигладаг. Санал асуулга олон 

нийтийн дунд үүсээд буй нийтлэг асуудал бэрхшээлийг харуулдаг тул нам эвслүүд 

зарим тохиолдолд сурталчилгааны үеэр өгсөн амлалтуудаа өөрчлөхөд хүрдэг. Санал 

асуулга нь сонгогчид зэргэлдээ байгаа хүмүүсийн санаа бодлыг мэдэхийг хүсч, тэдний 

нэгэн адил саналаа өгөх шийдвэр гаргах магадлалтай тул сонгогчдод ч мөн нөлөөлдөг 

юм.  

 

Гэвч санал асуулга нь тухайн цаг мөчид хариулт өгч байгаа хүмүүсийн санал бодлын 

товч илэрхийлэл юм. Санал асуулга нь сонгогчид шинэ мэдээлэлтэй болоход тэдний 

санал бодол, шийдвэр нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг таамаглах боломжгүй. Тиймээс санал 

асуулгын талаар өдөр тутам онцлон мэдээлэх шаардлагагүй. Учир нь сонгогч болон 

ХМХ-ийг бие даан шийдвэр гаргахаас илүүтэйгээр олон нийтийн санаа бодлыг дагахад 

нөлөөлж болно.  

 

Санал асуулгыг улс төрийн нам эвсэл, бусад сонирхогч талууд сонгогчдод 

нөлөөлөхийн тулд буруугаар ашиглах эрсдэлтэй. Сэтгүүлчид нь мэргэжлийн 

байгууллагуудын явуулж буй санал асуулгын талаар мэдээлж байх шаардлагатай 

бөгөөд тухайн цаг мөчид хүмүүсийн санаа бодлыг бодитоор харуулахад дүрэм журмыг 

ягштал дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Мөн олон нийтийн санал асуулга явуулдаг мэргэжлийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааны үндэслэлийг мэдэж байх хэрэгтэй.  

 

Сонгогчдын дуу хоолойг мэдээлж, сурвалжлах нь: Нэр дэвшигчдийг сонгогчдын 

асуултад хариулдаг болгох  

Сонгуулийн сурталчилгаа улс төрчдийн бус сонгогчдын хүсэл сонирхлын дагуу явагдах 



 

23 

 

ѐстой. Чухамдаа сонгогчид л санал өгөх өдөр шийдвэр гаргадаг. Сонгууль мэдээлж, 

сурвалжлах сэтгүүлчийн томоохон зорилтуудын нэг бол улс төрчдийн илтгэл, хэвлэлийн 

бага хурлаар тэдний үүсгээд байгаа шуугианд авталгүйгээр сонгогчид болон бусад 

иргэдийн хүсэн хүлээж буй асуудлыг мэдээлж, сурвалжлах явдал юм.  

 

Сонгогчийн нэгэн адил бодох  

Үйл явдлыг хараат бусаар сурвалжлах хөтөлбөрөө гаргахдаа ХМХ нь сонгогчдын дуу 

хоолойг илэрхийлэгчийн хувиар өөрсдийгөө харах хэрэгтэй. Ингэж хандах нь сэтгүүлчдэд 

нам эвслийн сурталчилгаанаас гадуур ярилцлага авах хүмүүс болон асуудлыг олоход 

тустай. ХМХ нь жирийн хүмүүсийн бодож, ярьж байгаа асуудлын тусгал нь байх ѐстой. 

Хүмүүсийн бодож санадаг зүйл нь ерөнхийдөө аюулгүй орчинд амьдрах, баталгаатай 

ажлын байраар хангагдах, цэвэр ус хэрэглэх, хүүхдүүддээ чанартай боловсрол олгох 

зэрэг асуудал байдаг. Тэд, жишээ нь, шинэ гүүрэн зам бариулах, чанартай замаар 

давхих, хямд шатахуун хэрэглэхийг хүсдэг. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улс 

төрчдийн зүгээс ямар ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлэхийг мэдэхийг хүснэ. ХМХ-ийн нэг 

үүрэг бол сонгогчдын дуу хоолой нь болж, тэднийг шийдвэрээ гаргахад нь туслах 

үүднээс улс төрийн нам, эвслээс эдгээр асуултын хариуг авах явдал юм. 

 

Сонгогчдын дуу хоолойг хүргэхэд үнэн зөв, шударга, тэнцвэртэй байдлыг баримтлах 

шаардлагатай. Нийгэмд тулгарч буй хамгийн чухал асуудлыг дэвшүүлэхийн тулд хүйн 

бүлгүүдийн хараат бус манлайлагчид, хангалттай тооны иргэдтэй ярилцахад цаг 

хугацаа, хүчин чармайлт шаардагдана. Тиймээс сонгогчидтой адил бодож сэтгэх нь дан 

ганц ярилцлагаар хязгаарлагдахгүй, илүү олон мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх шаардлага 

тулгарна. Энэ нь мөн тэднийг улс төрчдөд чухал асуултууд тавихад хүргэдэг.  

 

Ток-шоу болон утсаар шууд холбогддог нэвтрүүлгүүдээр дамжуулан сонгогчдын зүгээс 

улс төрчдөөс асуулт тавьж, сонгогчдын дуу хоолойг илэрхийлж болно. Хөтлөгчид мөн 

сонгогчид тухайн асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар саналыг нь сонсч болно. Улс 

төрчдийг ток-шоунд оролцох, ярилцлага өгөх үеэр тухайн асуудлуудыг боломжит 

шийдлийн хамтаар дэвшүүлж, тэднээс хариулт авах хувилбар бий.  

 

Сонгогчдын дуу хоолой байх нь ХМХ-ийн ганц үүрэг биш. ХМХ нь улс төрийн нам эвсэл, 

нэр дэвшигчдийн дэвшүүлж байгаа асуудлыг мөн мэдээлж, сурвалжлах үүрэгтэй. Эцсийн 

дүнд сонгогчид хэний төлөө саналаа өгөхөө өөрсдөө л шийднэ.  

 

Өөр санал бодол, өөр бүлгийн дуу хоолойг эрэлхийлэх нь 

Эмэгтэйчүүд, цөөнхийн бүлэг, орлого багатай иргэд зэрэг хүмүүс дуу хоолойгоо тэр бүр 

илэрхийлдээд байдаггүй тул хэвлэл мэдээлэл тэдний дуу хоолой болох ѐстой. Мөн газар 

зүйн байршлаараа бус эрхэлж буй ажлаараа адил төстэй, тхуайлбал, газар тариалан 

эрхлэгчид, багш нар, наймаачид, ахмад дайчид зэрэг нийгмийн тодорхой хэсэг бүлэг 

хүмүүст тулгамдаж буй улс төрчдийн үл тоомсорлодог олон асуудал бий.  

 

Гэвч сэтгүүлч нь эмзэг бүлэгт хамаарах эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг яаж хүргэх вэ? 

Тухайлбал, эмэгтэйчүүдийн дундаас тодорхой бүлгийн удирдагчийг нь олж болно. 
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Эмэгтэйчүүдийн цуглардаг газрыг асууж сурагла. Эмэгтэйчүүдийн асуудлаар мэргэшсэн 

эрдэмтэд, хүний эрхийн мэргэжилтнүүд зэрэг хүмүүсийг олж уулз. Эмэгтэйчүүдийн дунд 

санал асуулга явуул. Сонгогч эмэгтэйчүүд харьцуулалт хийж, хэний төлөө саналаа 

өгөхөө шийдэхийн тулд тэдний эмэгтэйчүүдийн буй асуудал бэрхшээлүүдийг нэг бус 

нэжгээд улс төрийн удирдагчийн сонорт хүргэх нь зүйтэй.  

 

Улс төрчдөөс ярилцлага авах нь  

Сэтгүүлч хүний аливаа мэдээ, сурвалжилга хийхэд тавих үндсэн зургаан асуулт нь: Хэн? 

Юуг? Хэзээ? Хаана? Яагаад? Хэрхэн? 

 

Гэвч нэр дэвшигчдээс хүссэн хариултаа авахын тулд Юуг? Яаж? Яагаад? гэсэн гурван 

асуулт тавих нь үр дүнтэй.  

 

Жишээлбэл, улс төрчөөс: Дүүргийн гудамжаар урсах бохир усны асуудлыг 

шийдвэрлэхэд танай намын зүгээс юуг анхаарах вэ? Энэ дүүрэг яаж ийм урт хугацааны 

турш танай засгийн газрын анхаарлын гадна үлдсэн бэ? Энэ олон жилийн турш дүүрэгт 

яагаад бохир зайлуулах, ус цэвэрлэх төхөөрөмж суурилуулаагүй вэ? гэж асууж болно. 

 

Эдгээр асуултууд нь нэр дэвшигчийг хариултаа бодоход хүргэдэг. Ийм асуулт тавьсан 

тохиолдолд “тийм”, “үгүй” гэсэн товч хариулт өгөх боломжгүй тул эдгээрийг нээлттэй 

асуулт гэдэг.  

 

Бусад зөвлөгөө:  

 

•  Товч асуулт тавьж бай. Гол асуултаа тавихын өмнө урт тайлбар тавих аваас улс 

төрчид гол асуултыг үл ойшоож, тухайн тайлбарт хариулна.  

•  Нэгэн зэрэг хоѐр асуулт бүү тавь. Улс төрчид хариулахад амархан асуултад л 

хариулна.  

• Ярилцлага авахын өмнө судал. Тухайн хүн урьд өмнө юу ярьж байсныг олж мэд. Олон 

нийт тухайн улс төрчөөс юу асуухыг хүсч байгааг олж тогтоо. Өрсөлдөгчид болон 

шүүмжлэгчдийн санал бодлыг олж мэд. Шүүмжлэлд хариу өгөхийг улс төрчөөс хүс.  

•  Ярилцлага эхлэхээс өмнө асуултаа боловсруул. Түүний дотор нээлттэй асуулт 

тавихад бэлд.  

Сонгуулийн сурталчилгаа үеэрх хамгаалалт болон аюулгүй байдал:  

 

• Улс төрийн нам эвслүүдийн ашигладаг өнгөтэй ижил өнгийн хувцас, нам эвслийн 

бэлэг тэмдэг, улс төрийн уриатай хувцас бүү өмс.  

•  Улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн зүгээс тал тохой татах байдлыг үл ойшоо. 

Мэдээ бэлтгэхдээ үнэгүй унаагаар үйлчлүүлэх шаардлага гарсан ч мэдээ, 
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сурвалжилгыг үнэн зөв, тэнцвэртэй хүргэ.  

•  Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтан гэдгээ баталсан биеийн байцаалт, бичиг 

баримт биедээ авч явж бай.  

•  Ямар ч тохиолдолд зэвсэг хэрэглэл биедээ авч явахаас зайлсхий. Зэвсэглэсэн 

сэтгүүлчийг террорист гэж эндүүрэх эрсдэлтэй.  

•  Онц аюултай томилолтоос сэтгүүлчид татгалзах эрхтэй.  

•  Сэтгүүлч нь аюултай томилолтод явахдаа шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр 

хангагдаж, гэнэтийн ослын даатгал хийлгэсэн байх шаардлагатай.  

•  Ажил олгогчдоо тулгарсан халдлага, сүрдүүлэг заналхийллийн талаар заавал мэдэгд. 

Хэвлэл мэдээллийн бүх байгууллага нь сэтгүүлчийн эсрэг үйлдсэн халдлага, 

заналхийллийн талаар мэдээлж байх үүрэг хүлээдэг ба сонгуулийн хорооноос 

сэтгүүлчдийг хамгаалахыг шаардах ѐстой.  

•  Редактор, хамт ажиллагсад, гэр бүлийн гишүүддээ хаашаа явах, хэзээ эргэн ирэхээ 

заавал хэл.  

•  Сэтгүүлчдийн эсрэг сүрдүүлэг, заналхийлэл, халдлагаас хамгаалах хамгийн сайн арга 

бол мэдээ, сурвалжилгаа аль нэг талд үйлчлэлгүй, тэнцвэртэй хүргэх явдал юм. Аль 

аль талын байр суурийг хүргэх нь сонгогчдод ч тэднийг харьцуулж, сонголтоо зөв хийх 

боломж олгодог.  

Санал хураалт, түүний үр дүн  

Санал өгөх өдөр нь мэдээний онцлох үйл явдал мөн. Учир нь хэвлэл мэдээлэл нь 

сонгогч бүрийн сонгох эрхийг хэрэгжүүлэх, саналын хуудас бүрийг шударгаар тоолох, 

булхай луйвар гаргахгүй байхад өөрийн чадах бүхнээ хийх ѐстой. Энэ нь сонгуулийн 

хорооноос баталсан санал хураах дүрэм журмын талаар ойлголттой байх, эдгээр 

журмууд мөрдөгдөж буй эсэхэд хяналт тавихыг хэлнэ. Санал хураах явцад булхай 

луйвар, хөндлөнгийн оролцоо байвал энэ тухай мэдээлэх ѐстой ч тухайн хүрээллээс хэт 

халихгүй байвал зохино. Бусад тойрог, орон нутагт санал хураалт зөрчилгүй, шударга 

явагдаж болно шүү дээ. Сонгогчдын санал луйвардсан ганц л тохиолдол сонгуулийг 

бүхэлд нь хүчингүй болгодоггүй. ХМХ нь мэдээ, сурвалжилга бэлтгэхдээ маш хянамгай 

байх шаардлагатай бөгөөд саналын хуудас тоолох ажиллагааны талаар үнэн зөв, бодит 

мэдээлэл дамжуулах үүрэгтэй. Алдаа мадагтай мэдээлэл нь өдөөн хатгах шинжийг 

илэрхийлж болзошгүй.  

 

Сурвалжлагчид ямар ч тохиолдолд өөрсдөө санал хураалтад хөндлөнгөөс оролцох 

оролцох ѐсгүй.  

 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь санал тоолж, сонгуулийн үр дүнг зарласнаар 

дуусгавар болохгүй. ХМХ нь санал хураалтын чиг хандлага, тодорхой нэр дэвшигчдийн 

нэр хүнд өсөх, буурах болсон шалтгаан, ингэснээр иргэдийн сэтгэл ханамж хэр 
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өөрчлөгдсөн эсэхэд задлан шинжилгээ хийж, мэдээлэх нь зүйтэй. Шинээр бүрдэх 

засгийн газрын хариуцан тайлагнах үйл ажиллагааг нэхэх үүднээс сонгуульд ялсан 

намын мөрийн хөтөлбөрийг олон нийтэд эргэн сануулах нь зүйтэй. Дахин сонгууль 

явагдах тохиолдолд түүний бэлтгэл ажлын талаар мэдээлж, сурвалжлах шаардлагатай.  

 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах үзэл баримтлал  

ХМХ-үүд ихэнхдээ сонгуулийн сурталчилгааг мэдээлж, сурвалжлах өөрийн гэсэн 

загвартай байдаг. Цуврал мэдээ, нэвтрүүлэг зэрэг ийм загвар нь сонгуулийн үйл явцыг 

өргөн хүрээтэй, тэнцвэртэй хүргэх зорилготой бөгөөд сонгогчдод сонголтоо хийхэд нь 

туслах үйл ажиллагааны нэг хэсэг болдог. 

 

Цуврал мэдээ, нэвтрүүлэг:  

 

• Цуврал нийтлэл, нэвтрүүлгийн дугаар бүр нь тодорхой нэг нам, эвсэл, нэр дэвшигчид 

төвлөрдөг хэдий ч цувралын төгсгөлд сонгуульд оролцогч бүх нам эвслийн 

төлөөллийг жигд хангаж, тэдэнд адил тэгш боломж олгох ѐстой.  

• Тусгайлсан сэдвээр дугуй ширээний ярилцлага хийх 

• Цувралын загварыг өөрчилж болно. Жишээлбэл, долоо хоног бүр нам эвслээс нэг нэг 

төлөөлөгч оролцуулж, нэг гол асуудлаар тэдний баримталж буй бодлогын ялгаатай ба 

ижил төстэй байдлыг хэлэлцэх. Энэ нь сонгогчдод харьцуулалт хийх, тэрхүү асуудлын 

шийдлийг оновчтой гаргаж гэж үзсэн нам эвсэл, нэр дэвшигчийг сонгох боломж 

олгодог.  

• Шууд утас ажиллуулах. Студид цугларсан нам эвслийн төлөөлөл тухайн орны өнцөг 

булан бүрт оршин суух сонгогчдын шууд хариулна. Ингэх нь сонгуулийн 

сурталчилгааны туршид улс төрийн бүх нам эвслийг хамруулж, гол сэдвийг хэлэлцэх 

боломжтой. 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах хөтөлбөрийн тогтсон загвар нь уран бүтээлийн баг 

буюу редактор, судлаачдад урьдчилан судалгаа хийх, хэлэлцүүлэг хэрхэн өрнөхийг 

урьдчилан таамаглах, зайлшгүй шаардлагатай асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэх нөхцөл 

бололцоо олгодогоороо давуу талтай. Энэ явцдаа мөн өмнө бэлтгэсэн хөтөлбөр, 

хөндсөн асуудлуудаа эргэн харах, шаардлагатай гэж үзвэл тэдгээрээс иш татах, эцэст нь 

цуврал мэдээ, нэвтрүүлгийн бодит, тэнцвэртэй байдлыг хангах шаардлагатай.  

 

Зөрчилдөөнийг мэдрэмжтэй сурвалжлах нь  

Сонгууль бол зөрчилдөөн юм. Сонгууль бол ирээдүйд гарах өөрчлөлт, түүнийг даван 

туулах тухай асуудал юм. Засгийн газар өөрчлөгдөх үү, эсвэл бодлого нь өөрчлөгдөх үү, 

иргэдийн төлөөлөл солигдох уу? Зарим нэг нь үүнийг хүлээн зөвшөөрнө, зарим нь үгүй. 

Энэ бол улс төрийн зөрчилдөөн юм. Ардчилсан сонгууль бол улс төрийн зөрчилдөөнийг 

хүчирхийлэлд хүргэхээс өмнө тайван замаар шийдвэрлэх арга юм.  

 

Улс оронд үүсээд буй гүн гүнзгий үл зөвшилцөл улс төрийн зөрчилд хүргэж болзошгүй 
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бөгөөд энэ байдлын талаар сонгуулийн сурвалжлагчид ойлголттой байх хэрэгтэй. Зарим 

хүмүүсийн өөрчлөхийг шаардаж буй, харин нөгөө нэгний эсэргүүцээд байгаа асуудал юу 

вэ? Гол асуудал юу байсан бэ? Өөрчлөлтийг хүсэж буй, эсвэл эсэргүүцэж буй хүмүүсийг 

хэн төлөөлж байна вэ? Зөрчилдөөний суурь шалтгаанд мэдрэмжтэй хандах нь 

сонгуулийн үеэр дан ганц улс төрийн мэтгэлцээнийг мэдээлэхийн зэрэгцээ бусад 

асуудлыг илүү өргөн хүрээнд мэдээлэх боломж олгодог. 

 

Зөрчилдөөний үндэс  

Хоол хүнс, орон сууц, ажлын байр зэрэг хязгаарлагдмал нөөцийн хүртээмжийн тэгш бус 

байдал нь зөрчлийн хамгийн нийтлэг шалтгаан юм. Ядуурал нь зөрчилдөөнийг тэтгэдэг. 

Бие биенийхээ талаар буруу ташаа ойлголттой бүлэг хүмүүсийн хоорондын харилцаа 

холбоо дутмаг байдлаас болж зөрчилдөөн үүсч болно. Жендер, арьс өнгө, нийгмийн 

давхарга, шашин шүтлэгт суурилсан тэгш бус хандлагын үндэс суурийг тавьсан хууль 

тогтоомж зөрчилдөөнийг дэвэргэж болзошгүй. Урт хугацааны турш оршин тогтносон 

авлига, хөрш зэргэлдээх бүлэг хүмүүс аль эсвэл улс орноос айх айдас ч мөн 

зөрчилдөөнд хүргэж болзошгүй. Тайван замаар, ардчилсан улс төрийн бодлогын дагуу 

шийдвэрлээгүй зөрчилдөөн эцэстээ хүчирхийлэл болж хувирдаг. Зөрчилдөөнд 

мэдрэмжтэй хандах талаар илүү их мэдээллийг IMPACS болон IMS (ISBN 87-989502-0-7) 

байгууллагуудаас эрхлэн гаргасан “Зөрчилдөөнд мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй: 

Сурвалжлагчдад зориулсан гарын авлага”-аас үзэж болно.  

 

Үг хэллэгээ нягтлах нь  

Сэтгүүлчдийн хувиар мэдээ, сурвалжилгадаа хэрэглэж буй үг хэллэг бусдад ойлголт өгч 

болно, аль эсвэл дургүйцлийг нь төрүүлж болно. Үг хэллэг бол сэтгүүлчдийн ажил 

үүргээ гүйцэтгэхэд ашигладаг хүчтэй хэрэгсэл бөгөөд үүнийг хэрэглэхдээ сөрөг дагавар 

үүсгэхээс ямагт зайлсхийх ѐстой. Ялангуяа сонгуулийн үеэр сонгогчдын анхаарлыг 

татах зорилгоор нэр дэвшигчид сэтгэл догдлуулсан мэдэгдэл хийх үед энэ хамаатай.  

  

Зайлсхийхийг хичээх:  

 

• Мэдээлэл өгөхөөсөө илүүтэйгээр өдөөн хатгасан, буруутгасан өнгө аястай, тодорхой 

бус үг хэллэг хэрэглэхээс зайлсхийх нь зүйтэй. Сонгуульд нэр дэвшигч ийм өнгө 

аястай үг хэллэг хэрэглэсэн бол мэдээ болгон түгээхээс илүүтэйгээр тухайн нэр 

дэвшигчид шууд хамаатуулах нь зүйтэй.  

• Сурвалжлагчид мэдээ сурвалжилга бэлтгэхдээ үйл явдлыг дүрсэлсэн “зандалчлах, 

зэрэмдэглэх, сүйрүүлэх” гэх мэт үг хэллэгээс зайлхийх хэрэгтэй. Учир нь эдгээр үг 

хэллэг өөрсдийгөө хохирогч гэж үзэж байгаа хүмүүсийн үг бөгөөд сурвалжлагчид хэн 

нэгний талд ордоггүй. Ийм үг хэллэгийг зөвхөн хэн нэгний хэлсэн үгнээс иш татаж 

болно.  

• Хэсэг бүлэг хүмүүсийг террорист, бишрэн шүтэгч, хэт туйлшрагч гэх мэтээр нэрлэхээс 

зайлсхийх. Ийм үг хэллэг хэрэглэх нь сурвалжлагчдийг тодорхой бүлгийг 

буруутгаснаар өөрийн байр сууриа илэрхийлж байна гэж үзэх талтай. Тухайн бүлгийн 
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өөрсдийнх нь хэрэглэдэг нэршлийг ашигла. Хэрэв улс төрийн нэр дэвшигчид иймэрхүү 

үг хэллэг ашиглавал баримт болгон мэдээлэхээс илүү шууд тэдний үг гэж ойлгуулах 

нь зүйтэй. Сонгуульд нэр дэвшигч тодорхой бүлгийн эсрэг ийм өнгө аястай үг хэллэг 

хэрэглэсэн бол мэдээ болгон түгээхээс илүүтэйгээр тухайн нэр дэвшигчид шууд 

хамаатуулах нь зүйтэй.  

 

4.3. Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах олон улсын хэм хэмжээ 

  
Чөлөөт, шударга сонгууль нь тухайн улс орон дахь ардчиллын хэмжүүр хэмээн дэлхий 

нийтээрээ үздэг. Чөлөөт гэдэг нь сонгуульд оролцогч иргэн бүр, нэр дэвшигч бүрийн үг 

хэлэх эрх чөлөө хангагдсан байхыг хэлнэ. Шударга гэдэг нь сонгуулийн хууль тогтоомж, 

дүрэм журам авлигаас хамгаалах үүднээс хүн бүрт адил тэгш үйлчилдэг байхыг хэлнэ. 

Үүнээс гадна ардчилсан сонгуулийг тодорхойлсон бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн олон 

улсын хэм хэмжээ байхгүй. Ардчилал гэдэг нь өөрөө маргаантай үзэл баримтлал. 

Ардчилал болон сонгуулийн олон улсын туслалцааны хүрээлэнгийн (Institute for 

Democracy and Electoral Assistance ) тодорхойлсноор, шийдвэр гаргах эрх мэдэл нь адил 

тэгш эрхтэй иргэдийн хяналтад байдаг улс төрийн засаглал юм.  

 

Гэсэн хэдий ч, олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн сонгуулийн хэм хэмжээ нь бүх нийтийн 

сонгуулийн эрхийг баталгаажуулсан, санал хураалтын нууцлалыг хангасан, албадлага 

шахалтаас ангид, “нэг хүн-нэг санал” гэсэн зарчим бүхий чөлөөт, шударга, тогтмол 

явагдах сонгууль юм. 1946 оны Хүний эрхий түгээмэл тунхаглал, 1966 оны Иргэний 

болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын ардчилсан сонгуулийн 

тодорхойлолтод эдгээр зарчмыг дурдсан байдаг. Үүний дараа, нийт иргэдийн адил 

тэнцүү төлөөлөл, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эрх тэгш байдал, цөөнхийн болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах асуудлыг хүлээн зөвшөөрсөн.  

 

2002 онд Хуулиар дамжуулан ардчиллыг тогтоохыг төлөөх Европын Зөвлөлөөс 

боловсруулан гаргасан “Сонгуулийн асуудлаарх сайн туршлага”-д ардчилсан сонгууль 

гэдэг нь түгээмэл, эрх тэгш, чөлөөт, нууц, шууд санал хураах зарчим бүхий, тогтмол 

хугацаанд явагдах сонгуулийг хэлнэ эжээ.  

 

• Түгээмэл гэдэг нь бүх иргэд санал өгөх эрхээ эдэлж, нас, оршин сууж буй газар, 

бусад үндэслэлтэй хязгаарлалтын дагуу шаардлага хангаж байвал сонгогдох 

эрхтэй.  

• Эрх тэгш гэдэг нь сонгогч бүр нэг удаа санал өгөх, суудлын тоог тойргуудад адил 

тэнцүү хуваарилах, сонгуулийн сурталчилгаа хийх боломж, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл бүх нам эвсэл, нэр дэвшигчдэд адил тэнцүү хүртээмжтэй байх, цөөнхийг 

ялгаварлан гадуурхахгүй байж, эрх тэгш хамруулахыг хэлнэ. 

• Чөлөөт гэдэг нь сонгогчид төрийн болон бусад хөндлөнгийн оролцоогүйгээр үзэл 

бодлоо баримтлах, улс төрийн нам эвслийг нээлттэй дэмжих, мэдээлэл болон 
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сонгуультай холбоотой дүрэм журмыг аливаа саадгүйгээр, эрх тэгшээр олж авахыг 

хэлнэ.  

• Нууц гэдэг нь санал хураах байранд сонгогчдын нэрс нууц, сонгогчид саналаа 

нууцаар гаргахыг хэлнэ.  

• Шууд гэдэг нь сонгууль шууд сонгох байдлаар явагдахыг хэлнэ.  

Янз бүрийн оронд мажоритар, пропорционал, эсвэл холимог гэх мэт сонгуулийн төрөл 

бүрийн тогтолцоо үйлчидэг. Сонгуулийн эдгээр тогтолцоо нь бүх нийтийг хамарсан, 

оролцоонд тулгуурласан, төлөөллийн, хариуцан тайлагнасан, ил тод, иргэдийн хүсэл 

эрмэлзэл, хүлээлтэд соргог мэдрэмжтэй байж гэмээнэ ардчилсан хэмээн тооцдог.  

 

Гэсэн хэдий ч асуудлын гол нь ардчилсан сонгуулийн ийм зарчмыг зөвшөөрөн батлах 

бус, харин тэдгээрийг сонгуулийн үед дээд зэргээр, жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэхэд 

оршино. Энэ нь хэдэн зуун зохицуулалт, дүрэм журамд тусгагдаж, сонгуулийн үед 

шударгаар мөрдөгдөж, дараа нь сонгуулийн үр дүнг ардчилсан гэж тодорхойлж болох 

үйл явц юм. Энэхүү тодорхойлолтыг дан ганц тухайн улс орны хэмжээнд бус, мөн олон 

улсын хамтын нийгэмлэгийн зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн байх ѐстой. Олон улсын хамтын 

нийгэмлэгээс өрнөсөн үйл явц, ардчилалтай холбоотой олон улсын хэмжээг даган 

мөрдсөн эсэхийг судална. Улмаар, НҮБ, Европын хамтын нийгэмлэг, Америкийн муж 

улсуудын байгууллага болон бусад байгууллага, улс орны зүгээс тухайн орны сонгуулийг 

ажиглаж, ардчилсан шударга ѐсонд нийцсэн эсэхэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх зорилго бүхий 

туршлагад суурилсан хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Сонгуулийн үеэрх хэвлэл мэдээллийн үйл 

ажиллагаа эдгээр үнэлгээ дүгнэлтийн гол хэсэг болдог.  

 

НҮБ-ын Сонгуулийн туслалцааны алба нь дэлхийн хэмжээнд сонгуулийн хамгийн том 

ажиглагч байгууллага бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

www.un.org/Depts/dpa/ead/eadhome.htm холбоосоос авч болно.  

Сонгуулийн мониторинг, мониторинг хийдэг байгууллагын тухай цогц мэдээллийг 

www.beyondintractability.org/essay/election_monitoring/ холбоосоос авч болно.  

 
 

4.4. Суурь сэтгүүл зүй  
 

Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн асар их туршлага хуримтлуулсан дадлагажуулагчид нь 

хамтран ажиллаж буй хүмүүсийнхээ мэдээ, сурвалжилга хийх ур чадварт сургах, 

дээшлүүлэх талаар олон янзын арга хэрэглэнэ. Тэдний сэтгүүл зүйн болон 

дадлагажуулах арга хэрэгсэл энд өгөгдсөнөөс илүү арвин байх нь мэдээж. Ялангуяа 

хурцадмал зөрчилдөөнт улс оронд сэтгүүл зүйн аливаа үзэл баримтлал, ур чадварыг 

хэзээ, яаж танилцуулах вэ гэдгээ тогтоох нь уян хатан байдал, арга ухаан шаардана. Энэ 

бүлэг дэх сэдвүүдийг өөрөө гардаж хийх нөхцөлд хэрхэн ажиллахыг сануулах, арга 

барил тодорхойлох үүднээс өгсөн. Суурь сэтгүүл зүйн тухай энэ хэсэг нь мэдээ 

бэлтгэхдээ тунгаан бодох нь, ур чадвар; арга барил; зохион байгуулалт гэсэн гурван 

хэсгээс бүрдэнэ.  

http://www.un.org/Depts/dpa/ead/eadhome.htm
http://www.beyondintractability.org/essay/election_monitoring/
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4.4.1. Мэдээ бэлтгэхдээ шүүн тунгаах ур чадвар  

 

Мэдээ гэж юу вэ? 

Мэдээ гэж хүмүүсийн ярьдаг зүйл юм. Мэдээ бол өөрчлөлт, шинэчлэл, аюул занал аль 

эсвэл нэр алдартай хүмүүсийн тухай мэдээлэл. Мэдээ гэж хүмүүсийг асуулт тавихад 

хүргэдэг зүйл юм. “Төв гудамжинд юу болсоныг сонссон уу? Цагдаа хүн бүрийг зогсоож 

байна гэсэн. Яагаад?”, “Тэд гэмт этгээдийг баривчлах гэж оролдож байгаа гэж би 

сонссон”, “Бензиний үнэ дахиад нэмэгдэж байгааг сонссон уу?”, эсвэл “Хөөе! 55 хүн 

Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшихээр бүртгүүлсэн байна”, “Тийм гэнэ ээ. Би тэдний 

талыг нь мэдэхгүй юм байна. Тийм олон хүнээс бид яаж сонголтоо хийх болж байна?”  

 

Ихэнх хүмүүсийн хувьд, энэ нь тэдний гудамжинд, хүй олных нь дунд, амьдарч буй 

хотод нь, улс оронд нь өрнөж буй явдлын тухай мэдээ тэдний сонирхолыг хамгийн 

ихээр төрүүлдэг. Нийтийг түгшээсэн асуудал, тухайлбал, айдас (догшин шуурга), үхэл 

(Иракт нэг өдөр 150 хүн алагдсан), амьд үлдэх (Айр Франсын онгоц Торонто хотноо 

сүйрч, бүгд амьд үлдсэн) гэх мэт асуудлын талаар биш л бол ихэнх хүмүүс хол өрнөж 

буй үйл явдлыг төдийлэн сонирхдоггүй.  

 

Мэдээг радиогоор, телевизээр интернэтээр болон бусдын амнаас сонсдог. Тэгвэл мэдээ 

яаж бүтээгддэг вэ? Мэдээг сэтгүүлчид, сурвалжлагчид болон продюсерууд гадуур явж, 

эрж хайдаг. Тэд хүмүүсийн мэдээнээс юу олж мэдэхийг хүсдэгийг мэдэрдэг? Өрнөж буй 

үйл явдал, энэ нь тэдэнд хэрхэн нөлөөлөж болох талаар мэдээлэл түгээхийг хүмүүс 

хэвлэл мэдээллээс хүлээдэг.  

 

Мэдээний өгүүлэл гэж юу вэ?  

Суурь сэтгүүл зүй өгүүлэл дамжуулдаг. Энэ нь та найзтайгаа аль эсвэл гэр бүлийнхээ 

хэн нэгэнтэй болж өнгөрсөн эсвэл болох гэж байгаа үйл явдлыг ойгомжтой, тодорхой, 

нээлттэй ярилцдагтай адил юм. Та мөн ямар учиртай, яагаад гэдгийг хэлнэ. Товчхондоо, 

суурь сэтгүүл зүй гэдэг нь мэдээлэл бүхий харилцан яриа юм.  

 

Сайн өгүүлэл Хэн? Хэрхэн? Юуг? Хаана? Хэзээ? Яагаад? гэдэг асуултын хариултыг 

агуулсан байдаг. Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлахад эдгээр асуулт нь мэдээний 

өгүүллийн үндсэн агуулгыг тодорхойлоход тусална. Нэр дэвшигч хэн бэ, аль намын хүн 

бэ? Тэр юуг амлаж байна вэ? Амлалтаа яаж биелүүлэх вэ? Тэр амлалтаа хэзээ 

биелүүлэх вэ? Түүний сурталчилгааг хэн санхүүжүүлж байгаа вэ? Ялалт байгуулваас энэ 

нь нэр дэвшигчийн гаргах шийдвэрт яаж нөлөөлөх бол? Харин энэ мэдээллийг 

сонгогчдод илүү учир утгатай болгохын тулд мэдээний өгүүлэл бусад нэр дэвшигч тухайн 

асуултуудад хэрхэн хариулсныг дурдах нь зүйтэй. Өгүүлэл бүрийг тэнцвэртэй болгох 

боломж тэр бүр гарахгүй хэдий ч цуврал өгүүлэл шударга, тэнцвэртэй төлөөллийг илтгэх 

ѐстой.  

 

Үүрэг хариуцлага  

Сонгууль бол мэдээ, сурвалжилгын нэгэн төрөл юм. Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах 
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ажил мэргэжлийн сэтгүүлчдэд үүрэг хариуцлага ногдуулдаг. Үүнд, эх сурвалж нэрээ 

хэлэх боломжгүй бол түүнийг нууцлах, мэдээг гагцхүү шударгаар, хуулийн дагуу олж 

авах, бусад эх сурвалжаас мэдээлэхдээ баримтыг нягтлахгүйгээр мэдээлэхээс 

зайлсхийх үүрэгтэй. Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр буруу ташаа мэдээллийг мэдсээр 

байж давтан мэдээлж, нийтлэх, нөгөө талыг хариу тайлбар хэлэх боломж олгохгүйгээр 

гүтгэсэн доромжилсон үг хэллэг хэрэглэхээс зайлсхийх ѐстой. Ингэснээр сайтар 

мэдээлжсэн сонгогчид сонголтоо чөлөөтэй хийж, ардчилсан сонгууль болно.  

 

Нягт нямбай байх  

Нэр дэвшигчийн нэрийг алдаагүй бичээд зогсохгүй дүрслэн өгүүлэх, иш татах, нөхцөл 

байдлыг хүргэх, асуудалд хандахдаа хэтрүүлгээс ямагт зайлсхийх шаардлагатай. 

Хүмүүс, байршил, үйл явдлыг буруу ташаа дүрслэн өгүүлэх нь бусдыг төөрөгдүүлнэ. 

Таны үндсэн мэдээлэл буруу ташаа гэдгийг хүмүүс мэдэх нь тусгүй. Аливаа бусад 

мэдээлэл нь зөв байсан ч та хүмүүсийн итгэлийг алдах болно. Тэд тантай харьцахаа ч 

болих магадлалтай.  

 

Нягт нямбай байдал нь нийт бичвэр үг үсэг, дүрмийн алдаагүй байхаас эхэлдэг гэдгийг 

мэргэжлийн сэтгүүлчид андахгүй. Толь бичиг ашигла, эсвэл компьютер дээрээ зөв 

бичгийн дүрмийн программ суулга. Өргөн нэвтрүүлэгт зориулсан бичвэрт хүртэл зөв 

бичвэл зөв дуудагдана гэдгийг санахад илүүдэхгүй.  

 

Шударга, тэнцвэртэй өгүүлэл 

Сонгуулийг шударга, тэнцвэртэй сурвалжилна гэдэг нь аливаа өгүүлэл, тодорхой цаг 

хугацаанд гарах хэд хэдэн өгүүллийн маяг загвар, янз бүрийн нам, эвсэл, нэр 

дэвшигчдийн үзэл бодлыг агуулахыг хэлнэ. Нэр дэвшигч бүр, нам эвсэл бүрийн талаар 

нэг өгүүлэлд багтаах аргагүй. Гэхдээ мэргэжлийн сурвалжлагчид аль нэг нэр дэвшигчийг 

нөгөөгөөс илүүд үздэггүй. Тэд олон нийтэд асуудлыг олон талаас нь харуулж, 

ойлгуулахын тулд бусдын өмнөөс асуулт асууж, хариултыг харьцуулж, олон янзын санаа 

бодлыг хүргэх, тайлбарлах, мөн суурь мэдээллийг нэмж тайлбарладаг.  

 

Тэнцвэртэй байх гэдэг зөвхөн найрсаг хандах асуудал биш юм. Энэ нь, ялангуяа нэр 

дэвшигчид сурталчилгааны үеэр бие биенээ байнга буруутгаж байгаа бол зайлшгүй 

баримтлах зарчим мөн. Нөгөө талын хариу тайлбарыг аваагүй л бол аль нэг талыг 

буруутгасан, доромжилсон өнгөн аястай мэдээлэл бүү тараа. Харин, нэр дэвшигч А нэр 

дэвшигч Б-гийн тухай доромжилсон өнгө аястай ярьсан бол та үүнийг мэдээлж болно.  

 

Гэхдээ, та мэдээний өгүүллийн тэнцвэртэй байдлыг хангах үүднээс аль болох нэр 

дэвшигч Б-тэй ярилцаж, түүний байр суурийг мөн өгүүлэлдээ оруулах шаардлагатай.  

 

Эх сурвалжийг дурдах 

Мэдээний өгүүлэлд мэдээлэл өгөхдөө эх сурвалжийг дурдах ѐстой, түүнээс иш татах 

ѐстой. Жишээ нь, Цэнхэр тэнгэр намын Жаки Файпамал сонгогдвол бензиний үнийг 

бууруулна хэмээн хэлсэн гэж бодъѐ. Мэдээ, сурвалжилгадаа Файмапал нь ингэж хэлсэн 

гэдгийг цохон хэлэх нь уншигч, сонсогч, үзэгчдэд энэ нь сэтгүүлчийн өөрийн санаа биш 
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гэдгийг мэдэх боломж олгоно. Хэрэв тэд тухайн мэдэгдэлтэй санал нийлээгүй бол 

сэтгүүлчид бус хэнд хандахаа мэднэ.  

 

Эх сурвалжаа хамгаалах үүрэг  

Эх сурвалжийн зүгээс сэтгүүлчид хандан чухал ач холбогдолтой мэдээлэл өгсөн бөгөөд 

нэрээ нууцлахыг хүсвэл сэтгүүлч эх сурвалжийнхаа нэрийг НУУЦЛАХ үүрэг хүлээнэ. Энэ 

нь тэр бүр олж авах боломжгүй мэдээллийг эх сурвалжаас авах боломжийг хэвлэл 

мэдээлэлд олгож буй сэтгүүлчийн үүрэг хариуцлагад итгэх итгэл юм.  

 

Гэсэн хэдий ч эх сурвалжаа хамгаалах нэрийдлээр нягт нямбай байх, шударга, 

тэнцвэртэй байхыг умартан, цуурхал тараасан, хэн нэгнийг зэмлэн буруушаасан мэдээ, 

сурвалжилгаа зөвтгөх ѐсгүй.  

 

4.4.2. Арга барил  

 

Асуулт тавих  

Сэтгүүлчид цаг ямагт асуулт тавьдаг боловч хүссэн хариултаа авч чаддаггүй. Нээлттэй 

асуулт нь хэрэгтэй мэдээллээ олж авах нэг арга юм. Энэ асуултад “тийм”, “үгүй” гэсэн, 

ярилцлагыг төгсгөлд хүргэх хариулт өгөх боломжгүй байдаг. Нээлттэй асуулт нь нэр 

дэвшигчийг бодох, бүрэн хариулт өгөхөөс өөр аргагүй байдалд оруулдаг. Эдгээр асуулт 

“юу/юуг”, “яагаад”, “яаж, хэрхэн” гэж эхэлж, нэр дэвшигчийг тайлбарлахаас өөрцгүй 

байдалд оруулдаг. Шатахуун импортлогчдод үнээ бууруулахгүй гэвэл гатахууны үнийг 

хэрхэн үнэ бууруулах вэ? Шатахуун импортлогчдод татаас өгөх ажлыг та яаж хийх вэ? 

Үүний төсөв хөрөнгийг хаанаас гаргах вэ? Шатахуун импортлогчид үнээ бууруулахгүй 

бол та юу хийх вэ? Эдгээр нь улс төрчдийг ярихад хүргэдэг асуултууд юм. 

  

Тодорхой байх  

Шууд, товч иш татахаас бусад тохиолдолд сэтгүүлчид мэдээлж, сурвалжлахдаа өөрийн 

үгийг ашигладаг. Нэр дэвшигчдийн нуршсан, ойлгоход төвөгтэй, булзааруулсан 

мэдэгдлийг боловсролын түвшин харилцан адилгүй хэрэглэгчдэд ойлгогдохоор энгийн 

үгээр хөрвүүлэн, дамжуулах нь сэтгүүлчийн нэг ур чадвар билээ. Нэр дэвшигчийн үг 

тодорхой бус, ойлгомжгүй байсан бол зөвхөн энэ тухай л мэдээл. Өөрөөр хэлбэл, ойлгож 

чадаагүй, тодорхой болгон тайлбарлаж чадахгүй зүйлийг давтах хэрэггүй.  

 

Олон үгтэй байх тусам өгүүлбэр урт болж, ойлгогдоход хэцүү болдог. Энгийн үг хэл 

ашиглах нь илүү ойлгомжтой болгодог.  

 

Хувийн үзэл бодол  

Мэдээ бэлтгэхдээ сэтгүүлчид өөрийн үзэл бодлыг сонгуулийн мэдээ, сурвалжилгад 

оруулахаас зайлсхийнэ. Олон нийт таны тухайн нэр дэвшигчийн талаарх үзэл бодлыг 

бус өрнөж буй үйл явдлын талаар сонсохын тулд танд найддаг.  

 

Юунаас зайлсхийх вэ?  

Сэтгүүлчид улс төрийн нам, нэр дэвшигчдээс бэлэг байсан ч юм авч болохгүй. Болж 
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өгвөл нэр дэвшигчдийн унаагаар бүү яв. Ганц нэгээрээ нэр дэвшигчидтэй хамт явснаас, 

сэтгүүлчид бөөнөөрөө унаа хөлслөн, түүнийхээ үнийг хувааж төлсөн нь хавьгүй дээр. 

ХМХ-үүд нь хувь сэтгүүлчдийнхээ үнэн шударгаар, бусдын нөлөөлөлд авталгүй мэдээлж, 

сурвалжлах чадварыг дордуулахгүйн тулд үйл ажиллагааны болон томилолтын зардлаа 

хуваан гаргаж, томилолтоор очих газраа хамтдаа байрлаж болно.  

 

Иргэн бүрт зориулан мэдээлж, сурвалжлах  

Сонин хэвлэл аль эсвэл электрон ХМХ-д зориулж мэдээлж, сурвалжлахаас үл хамааран, 

мэргэжлийн сэтгүүлид нэг удаа нэг л хүнтэй ярьж байгаа гэдгээ мэддэг. Мэдээ, 

сурвалжилгаа тодорхой болгохын үүднээс мэргэжлийн сэтгүүлчид таньдаг хэн нэгнийхээ 

тухай бодож, дотроо түүнд бичиж, түүнтэй ярьдаг.  
 

Арга мэх  

Сонгуульд нэр дэвшигчид хүмүүст үгээ хүргэхийн тулд ХМХ-ийг ашигладаг тул, 

сэтгүүлчид баримт сэлт цуглуулахаас гадна арга мэхэнд автахгүй байхыг хичээх 

хэрэгтэй. Улс төрчид хэлж, ярьж буй зүйлээ сонгогчдын таалалд нийцүүлэх зорилгоор 

“шинэ, шинэлэг, өөрчлөлт, эрч хүч, алсыг харах, дэвшилтэт, сайжруулах” гэх мэт эерэг 

утга илэрхийлсэн үг ихэвчлэн хэрэглэдэг. Улс төрчдийн хэлсэн үгийг шууд иш татахаас 

бусад тохиолдолд сэтгүүлчид эдгээр үгийг дахин давтаж дамжуулах шаардлагагүй.  

 

Улс төрчид, тэдний төлөөлөгчид тухайн нэр дэвшигчийн таалалд нийцүүлэх үүднээс 

сэтгүүлчдэд мэдээ, сурвалжилгаа яаж хийхийг заахыг оролддог. Аль эсвэл ийм 

зорилгоор мэдээнд өөрсийнхөө тайлбарыг нэмэх санал тавьдаг. Үүнийг “тойруулга” 

гэдэг. Тэнцвэртэй байдлыг хангахын тулд бусад нэр дэвшигчийн үзэл бодлыг сонсох, 

тойруулгыг сөрөх нь чухал. Гэвч сэтгүүлчид дан ганц “тойруулга”-д найдах бус, мөн 

сонгогчдоос санаа бодлыг нь асуух, мэргэжилтнүүдийн үзэл бодлыг сонсох зэргээр 

өөрсдөө бодож сэтгэх нь илүү үр дүнтэй. 

 

Ялангуяа, сонгуулийн сурталчилгааны үеэр сэтгүүлчид олон нийтэд аль болох 

тодорхой, хоѐрдмол утга агуулаагүй өгүүлэл хүргэх үүднээс асууж тодруулж байх 

хэрэгтэй. Хэрэв нэр дэвшигч шинэ зүйл амлаж байвал, өмнө амлаж байсан зүйлээс энэ 

нь вугаараа ялгаатай талаар тодруулж асуу. Уг амлалтыг яаж биелүүлэх гэж байгаа 

талаар асууж тодруул.  

 

Сэтгүүлчид нэр дэвшигчдээс хэрэгцээт мэдээллээ авахын тулд нарийвчлан асуух нь 

зүйтэй. Хэрэв нэр дэвшигч нарийн асуудлын талаар удахгүй мэдээлнэ эсвэл асуудлыг 

хараахан гүнзгий судлаагүй байна гэх зэрэг хариулт өгвөл, хоосон амлалт мөн эсэхийг 

тодруулах нь сэтгүүлчийн өөрсдийн мэдэх хэрэг. Сайтар бодож тунгаасан асуултад 

дээрх хариултыг авч чадна. “Амлалтаа ямар арга замаар хэрэгжүүлэхээ мэдэхгүй байж 

та энэ амлалтыг яаж өгч чадаж байна вэ? Таны төлөвлөө хэт ерөнхий байхад сонгогчид 

яагаад таны төлөө саналаа өгнө гэж?” “Энэ нь биднийг яаж хямралаас гаргах вэ?” 

 

Ард түмний өмнөөс ярьж байгаа гэх нэр дэвшигчдийн талаар мэдэж байх нь зүйтэй. 

Хэрэв нэр дэвшигч “ард түмний энэ хуулийг өөрчлөхийг хүсч байна” гэж хэлсэн бол 
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сэтгүүлч “Үүнийг та яаж мэдэж байна вэ? Ямар санал асуулга дээр үндэслэж ингэж 

хэлэв? Үүнийг нотлох судалгаа байгаа юу?” гэж асуух шаардлагатай.  

 

Сэтгүүлчид сүрдүүлэг занаилхийллээс хол байхыг хийчээх хэрэгтэй. Мэдээ, 

сурвалжилгад нөлөөлөхийн тулд зарим нэр дэвшигчийн төлөөлөгчид сэтгүүлчдийг 

айлган сүрдүүлэхийг оролдож болзошгүй. Ийм тохиолдол гарвал аль болох гэрчүүдийн 

өмнө бичлэг хийж, мэдээ, сурвалжилгадаа энэ талаар дурдаарай. Хэрэв ингэх 

боломжгүй, аль эсвэл хэт аюултай гэж үзвэл, удирдлагадаа заавал хэл дуулга. 

Сэтгүүлчид аль болох сүрдүүлэг заналхийллийн тохиолдлыг илчлэхийн тулд энэ талаар 

заавал олон нийтэд мэдээлж байх нь зүйтэй.  

  

Ярилцлага хийх урлаг  

Сонин хэвлэл, электрон ХМХ-ийн аль алиных нь хувьд ярилцлага бол сэтгүүлч болон 

нэр дэвшигч, эх сурвалжийн хооронд тохиролцох үйл явц юм. Энэ үйл явц нь нэр 

дэвшигчээс аль болох их хэмжээний мэдээллийг илрүүлэх тухай тохиролцоонд 

аажимдаа хүрэх тухай асуудал юм. Сэтгүүлч ярилцлага авч буй нэр дэвшигчийг хүнийх 

нь хувьд маш анхааралтай сонсож, хүмүүст үгээ хэлэхэд нь тусалж дэмжих ѐстой.  

 

Амжилттай ярилцлага дөрвөн үндсэн зарчимд тулгуурладаг. Үүнд:  

 

1)  Ярилцлага авахын өмнө тэр хүний мэдэж байгаа зүйлсийг олж мэдэх 

2)  Ярилцлагын зорилгоо тодорхойлох, тухайлбал тэр хүнээс ямар мэдээлэл, өгүүлэл, 

баримт нотолгоо олж авахаа мэдэх  

3)  Ярилцлага бүхэнд эрх тэгш хүмүүсийн хооронд өрнөж буй гэсэн хандлагаар хандах, 

бүх нэр дэвшигчдэд адил тэгш хандах 

4)  Асуулт, хариулт аль хэр хүнд, маргаантай байхаас үл хамааран бусдад найрсаг, 

хүндэтгэлтэй ханд. Хамгийн адгийн хүмүүст ч санаа бодлоо олон нийтэд хүргэх 

боломж олгох ѐстой. Тухайн хүн илэн далангүй хариулт өгөх зориг гаргахаар 

ойлгомжтой, илэн далангүй асуулт тавьж, хүндэтгэлтэй хандаж, итгэлийг нь төрүүл. 

 Ярилцлагын үед:  

 

1)  Ярианд анхаарлаа сайтар хандуулах 

2)  Тодруулж асуухдаа бага зэрэг урагш тонгойх  

3)  Анхааралтай байж, ярианд оролцож буй гэдгээ ойлгогдохоор хэмжээнд суудлаа 

эзлэх. Бөгтийхгүй байх, cуудал дээрээ эргэхгүй байх, амаа ангалзуулахгүй байх, 

эвшээхгүй байх.  

4)  Ойлгомжгүй зүйл гарвал тэр дор нь асуух. Ярилцлага өгч буй хүн гэнэт сонирхол 

татахаар зүйл хэлбэл хүлээлгүй дэлгэрүүлж асуух. Үл ойлголцол үүсэх, сонирхол 
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татах яриа өрнөх үед шуурхай хариу үйлдэл хийх.  

5)  Ярьж байгаа хүний нүд рүү харж, зөөлөн яриаг нь ойлгож байгааг буйгаа 

илэрхийлэхийн тулд толгойгоо үл мэдэг дохь. Сэтгэлээсээ нгэж гэмээнэ үр дүнтэй.  

 

Ярилцлагын үед ЗАЙЛСХИЙХ:  

 

1)  Нэг дор хоѐр буюу түүнээс дээш асуулт бүү тавь. “Та ноѐн ABC-тэй ямар 

харилцаатай вэ, түүнд эрх мэдлээ эргүүлэн авах боломж бий юу?” гэж асуувал нэр 

дэвшигч хоѐр асуултын сүүлийнхэд нь эсвэл аль амарханд нь хариулах 

магадлалтай.  

2)  Хүссэн хариултаа авахаар асуулт бүү тавь. Ийм асуулт сэтгүүлчийн зөв, зочны буруу 

гэсэн сэтгэгдэл төрүүлдэг. Энэ нь “Та тэгж бодоогүй гэж үү?”, “Та тэгэх ѐсгүй байсан 

биш үү?“ гэх мэт асуулт юм  

3)  Үзэл бодлоо асуултдаа бүү оруул. Ингэх нь мэдээллийн чухал урсгалыг зогсоож, нэр 

дэвшигчийг өөр зүйлийн тухай ярихад хүргэдэг.  

4)  Тулгасан асуулт бүү тавь. “XYZ шиг хүн яаж ерөнхийлөгчөөр сонгогдож чадав аа?” 

XYZ тохиромгүй хүн гэх тулгасан аястай асуулт нь нэр дэвшигчийн санаа бодолтой 

нийлэхгүй байж болно. Иймээс тухайн нэр дэвшигч сонор сэрэмжээ дээшлүүлж, 

мэдээллээ дарагдуулахад хүргэнэ. Дээрх асуултын “XYZ сонгогдсоныг та юу гэж 

бодож байна?” гэж асуухад болно.  

5)  Асуулт тавихдаа өдөөн хамтгасан, мэдрэмжгүй үг хэллэг бүү ашигла. “хэт 

туйлширсан үзэлтний хувьд, та яагаад …?” гэж асуухад таны асуултыг тасалдуулах 

магадлалтай. Зочин тантай “хэт туйлширсан үзэлтэн” гэдэг үгийн талаар маргаж, 

өөрийн байр суурийг хамгаалж эхлэх бөгөөд та асуултандаа хариулт авах боломжоо 

алдлаа гэсэн үг.  

6)  Нэг талыг барьсан үг хэллэг бүү ашигла. Жишээ нь, “Банана намынхантай хийсэн 

уулзалт танд яаж таалагдав аа?” гэхийн оронд “Банана намынхантай хийсэн уулзалт 

танд ямар санагдав?” гэж асуух нь оновчтой. Сайн ярилцлага хийдэг сэтгүүлч бол 

төвийг сахисан, өөрийн бодлоо илэрхийлэхгүйгээ нэр дэвшигчээс хэрэгтэй мэдээлэл 

авдаг.  

7)  Хэт сунжирсан асуулт бүү тавь. Богино асуулт тодорхой байдаг бөгөөд булзааруулах 

цаг өгөхгүйгээр тодорхой хариулт шаарддаг.  

 

Өгүүллээ хянан засварлах  

Хянан засварлана гэдэг нь өгүүллээ олон нийтэд хүргэхээс өмнө хэрхэн уншигдаж 

байна, хэрхэн сонсогдож байна гэдгийг эргэн хянана гэсэн үг. Мэдээний өрөөний хэн 

нэгнийг олон нийт гэж төсөөлөн, түүгээр өгүүллээ уншуулах аль эсвэл өөрөө чанга 

уншиж өгч болно. Үүний дараа олон нийтийн дүрд тоглосон хүн “Энэ хэсэг тодорхой бус 
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байна. Өөрөөр хэлэх арга байна уу?”, “Энэ өгүүлбэр жаахан чанга/сул байна. Үнэхээр 

ийм явдал болсон уу?, “Нэр дэвшигч юу хэлэх гэсэн юм бол?” гэх мэтээр танаас асууж 

тодруулна.  

 

Хамт ажилладаг хүнээсээ “Үүнийг чи юу гэж бодож байна?” гэж асуух замаар өгүүллээ 

хянан засварлаж болно. Хянан засварлах ажил цаг бага зарцуулдаг боловч ийм аргаар 

сэтгүүлчид бие биендээ тусалснаар илүү сайн өгүүлэл бий болдог.  

 

Редакцийн уулзалт  

Сонин хэвлэл, электрон ХМХ-ийн алинаас үл хамааран, мэдээний өрөөнд ажилладаг бүх 

сэтгүүлч, продюсер, редактор өдөр бүр тухайн өдөр бэлтгэх мэдээ, сурвалжилгыг яаж 

хийх талаар санаа бодол тээж ажилдаа ирдэг. Аливаа санаа нь сонины өгүүлэл, сэтгүүл, 

телевиз, мэдээний үйлчилгээ, өөрийн үзсэн, сонссон зүйлс, эх сурвалж, хэвлэлийн 

мэдээ, өрнөж буй үйл явдал зэрэг, мөн таны илүү ихийг мэдэхийг хүссэн ямар ч 

асуудлаас урган гарч ирж болно. Сэтгүүлчид эдгээр санааныхаа тухай ярих, бусадтайгаа 

хуваалцах, мэтгэлцэхэд бэлэн байх хэрэгтэй. Үдээс өмнө, редакцийн баг тухайн өдрийн 

хийх ажлаа төлөвлөх уулзалт хийх хэрэгтэй. 

 

Уулзалт хийх  

Уулзалт бүр дээр хүн бүр өөрийн санаагаа танилцуулж, бусдын асуултад хариулан, 

өөрийн санаагаа хамгаална. Тухайн санааг дан ганц асуудал талаас бус өгүүлэл маягаар 

танилцуулах нь зүйтэй. Жишээлбэл, гэмт хэргийн талаарх өгүүллийг “Зарим бүлэглэлийн 

удирдагчдын зүгээс цагдаад хандахаас эмээж байгааг би мэдэж байна. Яагаад гэвэл ... ” 

гэж эхэлж болно. Тухайн өдрийн хувьд хамгийн чухал гэж хүн бүр зөвшөөрсөн өгүүллийн 

жагсаалтыг гаргана. Уулзалтыг удирдаж буй редактор, удирдлагын зүгээс өгүүллийг 

санал болгосон сэтгүүлчид уг даалгаврыг хариуцуулна. Сонирхол бага татсан санааг 

дараа өдөр хэлэлцэхээр товлоно. Шинэ санаа гарч ирэхийн хэрээр эдгээр санаа 

төлөвлөгөөний жагсаалтаас хасагдана.  

 

Редакцийн уулзалт дээр тавих асуулт:  

 

•  Яагаад энэ өгүүлэл чиний сонирхлыг татсан бэ? Яагаад энэ миний санааг зовоож 

байна вэ?  

•  Яагаад өнөөдөр гэж?  

•  Энэ өгүүллийн сэтгэл хөдөлгөх зүйл нь юу вэ?  

•  Ингэснээр ХМХ-ийн хэрэглэгчдэд яаж туслах вэ? Эдгээр хүмүүсийн хүсч буй зүйл энэ 

мөн үү?  

•  Үүний тухай бид өмнө нь дуугарсан уу? Үүнд шинэлэг юм бэ?  

•  Энэ санаа хэтэрхий хөнгөмсөг, эсвэл шоу бизнес шиг үү?  
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•  Энэ тухай хэнтэй ярилцах вэ?  

•  Энэ асуудлаар өөр байр суурьтай хэн байж болох вэ?  

•  Ийм өгүүллийг бид хэрхэн мэдээлж, сурвалжлах вэ?  

•  Энэ өгүүллийг бид утсаар ярилцаж бэлтгэх үү, аль эсвэл биечлэн ярилцах, тойм 

хэлбэрээр бэлтгэх зэргийн алинаар хийх вэ? Энэ өгүүллийн бодит нөхцөл байдал, 

суурь мэдээллийг бид хэрхэн яаж хүргэх вэ?  

•  Орхигдуулсан өөр асуудал байна уу? Дутуу зүйл байна уу?  

 

Уулзалт нь шуурхай, цаг барьсан байх ба ихэвчлэн 40 минутаас хэтрэхгүй байх.  

 

Өгүүлэл бэлтгэх томилолт 

Сайн сэтгүүлчийн хийх анхны алхам нь тухайн өгүүллийн цаг хугацаа, байршлыг тогтоох. 

Мөн тэнд хэн хүрэлцэн иэрхийг урьдчилж мэдсэнээр дан ганц ярилцлага хийхээс илүү 

мэдээлэл авах боломжтой. Цагаасаа эрт оч. Тэнд цугларсан хүн бүрээс мэдээлэл 

цуглуулахыг бод. Товлосон цагаасаа хоцордог сэтгүүлч өөр ажил олж хийсэн нь дээр.  

 

4.4.3. Логистик ба технологи  

 

Ярилцлага товлох 

Тэмдэглэл хөтлөх цаг хугацаа давчуу үед тухайн сэдвийн талаар сайн мэдлэгтэй хүн 

бүр сайн ярилцлага өгөх чадвартай байдаггүйг санах хэрэгтэй. Эсвэл өргөн радио, 

телевизэд ярилцлага өгөхдөө маруухан байж болно. Иймээс ярилцлага авах гэж буй 

хүнээ сайн бэлдэх шаардлагатай.  

 

Ярилцлагыг товлохдоо өөрийгөө хэн болох, яагаад энэ ярилцагыг авах болсон, ямар 

мэдээлэл хүсч буйгаа тайлбарла. Ярилцлага хийхийнхээ өмнө хэд хэдэн асуулт асууж, 

тухайн хүн таны ярилцах хүн мөн эсэхийг тогтоох нь зүйтэй. Илүү тодорхой мэдээлэл 

өгч чадах арай дөнгүүр нэгэн олдох боломжтой гэж танд санагдаж ч магад. 

 

Радио, телевизэд ярилцлага авах гэж байгаа бол товлосон цаг, байршил, ярилцлагын 

үргэлжлэх хугацаа зэрэг мэдээллийг ярилцлага авах гэж буй хүндээ мэдээлэх хэрэгтэй. 

Мөн биечлэн ярилцах уу, шууд нэвтрүүлэгт орох уу, яриаг урьдчилж бичиж монтажлах 

уу, мэтгэлцээнд оролцох уу гэдгийг тодорхой хэл. Ярилцлага хийх хүмүүсийнхээ утасны 

дугаар, овог нэрийн дуудлага зөв эсэхийг тодруулж, ярилцлагын үеэр, дараа дурдаж 

болох түүний талаарх сонирхол татахуйц мэдээллийг олж ав. Товлосон цаг өөрчлөгдөж 

болзошгүй тул ярилцлага өгөх хүн сэтгүүлчийн утасны дугаарыг мөн мэдэж байх 

хэрэгтэй. 

 

Шинэ зай, багтаамж ихтэй санах ой 

Сонин хэвлэл, радиогийн сурвалжлагчид ажлаасаа гарахын өмнө дуу бичлэгийн 
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хураагуурт шинэ зай хийсэн эсэхийг шалга. Мөн илүү зай биедээ авч яв. Цахим 

хураагуурын зай амархан дуусдаг. Олон хүнтэй ярилцлага хийх тохиолдолд нөөц санах 

ой/мемори карт авч яв. Тус бүрийн агуулгыг дэр нь тэмдэглэ.  

 

Телевизийн хувьд, зай, гэрэл, микрофон, хөл зэрэг зураглаачийнхаа хүнд ачаанаас 

үүрэлцэх хэрэгтэй. Зураглаачдаа нөөц зай, хальс, диск, микрофоны утас болон 

шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмж авахыг сануулаарай.  

 

Газар дээрээс нь мэдээлж, сурвалжлах  

Томилолтоор яваа сурвалжлагчид гар утастай байх шаардлагатай. Тухайн газарт очсоны 

дараа өөр нэмэлт мэдээлэл цуглуулах эсэхийг редактораасаа лавлах нь зүйтэй. 

Мэдээлэл цуглуулж, ярилцлага авч дууссан талаар, мөн өгүүлэл өөрчлөгдөх тохиолдолд 

редактор эсвэл удирдлагадаа мэдэгд.  

 

Радиогийн сурвалжлагчид студид эсвэл чимээгүй орчинд бичлэг хийхээс бусад 

тохиолдолд дууны түвшин тохирсон эсэх, саатал гараагүй эсэхийг шалгах үүднээс 

чихэвч зүүх шаардлагатай.  

 

Шууд нэвтрүүлэг хийх үед сурвалжлагчид радиогийн хөтлөгчтэй утсаар холбогдох 

шаардлагатай бол тоног төхөөрөмжөө урьдчилан бэлдсэн байна. Мөн хөтлөгчийн зүгээс 

сурвалжлагчид тавих асуултыг нь бэлдэж өгөх, өөрөө ярьж дууссанаа хөтлөгчид 

мэдэгдэхийн тулд түүнд хандаж хэлэх үг зэргээ урьдчилан тохирох хэрэгтэй. Түүнчлэн 

ярилцаж буй, эсвэл хэлсэн үгнээс нь иш татах хүнийхээ ажил албан тушаалыг зөв 

бичиж тэмдэглэсэн байна.  

 

Амьд, тодорхой мэдээ туурвих нь  

Сэтгүүлчдийн зарим нь мэдээлэл цуглуулдаг. Нөгөө хэсэг нь мэдээ туурвиж, уншигч, 

сонсогч, үзэгчийн анхаарлыг татах, сонирхлыг нь төрүүлэх, ямар нэг мэдлэг олгох 

хэмжээний сайн өгүүлэл туурвидаг. Сайн сэтгүүлчид өгүүлэл сайн хүрнэгч байх ѐстой.  

 

Радиогийн сурвалжлагчдын хувьд бичлэг тавихын өмнө нэвтрүүлэгт оролцох хүнээ 

хоѐр өгүүлбэрт багтаан танилцуулах ур чадвартай байх ба 40 секундээс хэтрүүлэх 

хэрэггүй. Богино байх тусмаа сайн. Сонсогчид радио сонсож байхдаа ихэвчлэн өөр юм 

хийж байдаг тул урт бичлэгний учрыг ойлгоход төвөгтэй.  

 

Үүний нэгэн адил сонин хэвлэлийн сэтгүүлчид богино ишлэл хийх нь зүйтэй. Ихэнх нь 

уншигчдын хүсч буй товч бөгөөд тойм мэдээлэл хийх аргад суралцаагүй байдаг. Нэр 

дэвшигчийн хэлсэн үгнээс иш татахад хэтэрхий урт байвал түүний хэлсэн гол санааг 

өөрийн үгээр товчилж бич.  

 

Нэр дэвшигчийг хүссэнээр нь яриулах тийм индэр бий болгох нь сэтгүүлчийн үүрэг биш. 

Сонсогчдод тухайн өгүүллийг илүү сайн ойлгуулах үүднээс тухайн нэр дэвшигчийн 

хэлсэн үгнээс сонгож иш татах, эсвэл бичлэгийг хасч танах нь сэтгүүлчийн сонголт.  
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Сэтгүүлчийн ажил гэдэг нь дан ганц бусдын хэлснийг давтах бус мэдээлж сурвалжлах 

явдал юм.  

 
4.5. Сонгуулийн мэдээ, сурвалжилгыг төлөвлөх  
 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах төлөвлөгөөг сурталчилгаа эхлэхээс өмнө 

боловсруулах нь чухал. Үйл явдалд хариу үйлдэл үзүүлэхээс илүүтэйгээр урьдчилан 

төлөвлөж, мэдээлж сурвалжлах асуудлаа тодорхойлох нь зүйтэй. Эс тэгвээс томоохон 

арга хэмжээ зохион байгуулж буй нам эвсэл, нэр дэвшигч таны анхаарлыг татаж, таны 

мэдээний сэдэв болно. Төлөвлөгөө гаргахдаа шударга, тэнцвэртэй байж, бүх нэр 

дэвшигчдэд адил тэгш хандана гэдгээ чанга дуугарсан, шуугиан тарьсан улс төрчдөд 

ойлгуул. Түүнчлэн чанга дуугарсан улс төрчийн үгийг дамжуулахдаа бусад нэр 

дэвшигчдийн санаа бодлыг оруулахаа мартуузай. Нэр дэвшигчид хэвлэл мэдээллийн 

анхаарлыг татахдаа, тэнцвэртэй мэдээлэл гаргуулахыг хүсдэггүй. Тэнцвэртэй мэдээлэл 

нь хараат бус мэдээ сурвалжилга бэлтгэх төлөвлөлтөнд чухал үүрэгтэй.  

 

Сонгогчдын дуу хоолойг илэрхийлэх үзэл баримтлыг сана. Сонгогчдын ярьж буй, санааг 

нь зовоож буй асуудлыг тусгах нь эргээд нэр дэвшигчид эдгээр асуудалд анхаарал 

хандуулж, тэднийг энэ талаар ярихад хүргэнэ.  

 

Сонгууль сурвалжлах төлөвлөгөө бэлтгэж байхдаа болгоомжтой хандаарай. Жишээлбэл, 

танай хүн хүч, хөрөнгө санхүү хязгаарлагдмал бол цөөн асуудал сонгон авч, хийсэн шиг 

хийх нь зүйтэй. Энэ нь юм бүхнийг хамруулж, дутуу дулимаг хийхээс хавьгүй дээр.  

 

Анхаарвал зохих асуулт  

Танай хамрах хүрээ хязгаарлагдмал уу? (үндэсний, бүсийн, орон нутгийн хэмжээний аль 

нь) Тодорхой зарим үйл явдал дээр бусад радио, телевиз, сонинтой хамтарсан нь дээр 

үү? Өргөн нэвтрүүлгийн хэд хэдэн станц, сүлжээ улс төрийн мэтгэлцээн, олон нийтийн 

уулзалтыг дамжуулах камер, микрофон, дуу, дүрсний нэг багц ашиглан хамтран 

ажиллавал хямд төсөр биш үү? Бусад станц, сонинтой хамтранх нь хөрөнгө мөнгө 

хэмнэхээс гадна хараат бус байдлаа хадгалах боломж олгоно. Санал хураалтын 

тооллогын үр дүнг мэдээлж, сурвалжлахдаа бусад ХМХ-тэй хамтран ажиллах 

боломжтой. Ийм туршлага олон оронд нийтлэг байдаг. Энэ нь сонсогч бүр, уншигч бүр 

ижил мэдээлэл авахад тустай. Ийнхүү ажиллахад, радио, телевиз, сонин, онлайн ХМХ 

бүр сонгуулийн үр дүнг өөрийнхөөрөө мэдээлж, тайлбарлах хэмжээний редакцийн 

хараат бус байдлаа хэвээр хадгална.  

 

Сонгуулийг мэдээлж сурвалжлах төлөвлөгөөгүй бол та олон нийтэд чанартай, 

тодорхой, тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэхэд анхаарахаас илүүтэйгээр гагцхүү тухайн үйл 

явдалд хөтлөгдөх болно.  
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Сонгуулийн мэдээ, сурвалжилга 

 

Төлөвлөгөөгүй бол:  

Та доорх үйл явдлыг мэдээлж 

сурвалжлах хандлагатай байна: 

 

Нам эвслээс зохион байгуулж байгаа 

арга хэмжээ 

Нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр 

Хэн түрүүлж байна? 

Нам эвслийн стратеги 

Нам эвслийн хэвлэлийн төлөөлөгчийн 

хэлсэн үг 

Нам эвслийн нэр хүнд 

Нам эвслийн өнгөрсөн түүх 

 

Төлөвлөгөөтэй бол:  

Та доорх дараах мэдээ, сурвалжилгыг 

бэлтгэнэ: 

 

Нам эвслийн мөрийн хөтөлбөрт задлан 

шинжилгээ хийх 

Иргэдийн асуусан асуултад хариулах 

Ашиг сонирхлыг олж мэдэх 

Санал болгож буй шийдлийн талаар 

мэдээлэх 

Эрэн сурвалжилга хийх 

Нам эвслийн чадамжийн талаар 

мэдээлэх 

Нам эвслийн үйлдлийг мэдээлэх 

 

 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах төлөвлөгөө гаргах  

 

Гурван үе шат: сонгуулийн сурталчилгааны өмнө, туршид болон дараа  

Өнгөрсөн сонгуулийн сурталчилгааны үеэр хэн аль намд харъяалагдаж байсан, нам 

эвсэл тус бүр хэдэн нэр дэвшигчтэй байсан зэрэг тоо баримт цуглуулах нь чухал. 

Түүнчлэн, нэр дэвшигч бүр, сонгуулийн тойрог бүр, өрсөлдөгч бүрийн тухай суурь 

мэдээлэл цуглуулна. Энэ баримтжуулалтыг судалгаа, хэвлэлийн мэдээ, сонин, 

интернэтийн мэдээллээр байнга баяжуулж, сурталчилгааны гурван үе шат бүхэнд 

ашиглана.  

 

Сонгуулийн мэдээ, сурвалжилгын төлөвлөгөө хийх тогтсон загвар байхгүй. Гэхдээ 

түүнийг бэлтгэх нь сонгуулийг чанартай мэдээлж, сурвалжлахад чухал үүрэгтэй.  

 

Чөлөөт сэтгэлгээгээр эхэл: Баримт сэлт цуглуул. Үүнд, сонгуулийн хууль, сонгуульд 

оролцогч бүх нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн нэр, холбоо барих утас, олон нийтийн санал 

асуух судалгаа хийдэг байгууллагууд, сонин хэвлэлийн мэдээ нийтлэл, онлайн судалгаа, 

зарцуулахаар зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө мөнгөний хэмжээний тухай мэдээлэл орно.  

 

Бүх нам эвслээс сонгуулийн хуваарийг нь асуу. Нам эвслүүд зохион байгуулах арга 

хэмжээгээ урьдчилан төлөвлөдөг. Сонгуулийн штаб, санал хураах байрнуудын 

байршлын талаар мэдээлэл цуглуул.  

 

Мэдлэг бүхий хүмүүс, улс төрийн тоймч, улс төр судлаач, сонгуулийн сурталчилгааны 
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үеэр нэр нь дурдагдах магадлалтай шинжээчдийн жагсаалт гарга. Эдгээр хүмүүсийн 

зарим нь сурталчилгааны үеэр болон дараа нь мэдээ, сурвалжилга хийхэд үнэлж 

баршгүй хувь нэмэр оруулж болно.  

 

Ажлын байраа бэлтгэ: сонгуулийн үеэр цуглуулсан бүх баримт сэлт, мэдээ 

материалаа цуглуулж, санал солилцох, уулзалт хийх буланг мэдээний өрөөндөө 

гарга.  

 

Улс төрийн намууд хэвлэл мэдээлэлгүйгээр тэд оршин тогтнох боломжгүй. “Намайг 

магтах, муулах нь хамаагүй, миний тухай л ярь!” гэдэгтэй утга адил. Гэсэн хэдий ч 

сэтгүүлчид улс төрийн нам, эвслийн мэдэгдэл, арга хэмжээ нь жинхэнэ бодит уу аль 

эсвэл хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн анхаарлыг татах үүднээс ингэж байна уу гэдгийг 

олж тогтоох ѐстой.  

 

Сэтгүүлчийн хувьд, жирийн сонгогчдын нэрийн өмнөөс тухайн нам, эвсэл өгж буй 

амлалтаа хэрхэн, ямар арга замаар хэрэгжүүлэх тухай тодорхой асуулт тавих ѐстой 

гэдгээ мартаж болохгүй. Тухайн нам өмнө эсэргүүцэж байсан асуудлаа одоо яагаад 

дэмжих болов гэдэг нь асуух ѐстой асуулт. Яагаад, юуг, хэрхэн яаж гэж эхлэх нээлттэй 

асуулт тавихаа мартуузай. Эдгээр асуулт улс төрчдийг бүрэн хариулт өгөхөд хүргэдэг. 

 

Олон нийтийг мэдээлэлтэйгээр саналаа өгөхөд туслах үүднээс нам, эвсэл бүрийн талаар 

үнэн шударга, тэнцвэртэйгээр мэдээлбэл зохино. Ерөнхийдөө, энэ нь нам, эвсэл бүрийг 

адил тэнцүү мэдээлж, сурвалжилна гэсэн үг.   

 

Олон нийтийн санал асуулга бол тухайн үедээ улс төрийн нэр хүнд хэр байгааг хэмжих 

нэг арга юм. Хэрэв тухайн санал асуулгад тулгуурлаж болмооргүй санагдвал долоо 

хоногт нэг удаа хамт ажиллагсадаасаа нэр хүндтэй гэж үзсэн 5-10 нэр дэвшигчийг тус 

бүр жагсааж бичихийг хүсч болно. Жагсаал бүрт нэгээс гурван нэр дэвшигч давтагдах 

магадлал өндөр байдаг. Энэ нь тухайн долоо хоногт аль нэр дэвшигчид анхаарал 

хандуулах талаар санаа өгнө. Сонгуулийн сурталчилгаа эрчимжихийн хэрээр зарим нэр 

дэвшигчийн хувийн чанар, санаа бодол нь таны анхаарлыг бусад нэр дэвшигчдээс илүү 

татаж болно. Иймээс дээрх жагсаалт өөрчлөгдөх боломжтой. Рейтинг нь өндөр биш 

байгаа нэр дэвшигчдийн талаар мөн мэдээлж, сурвалжилж, тэдний хөндөж буй асуудлыг 

рейтинг өндөртэй нэр дэвшигчийнхтэй харьцуулах нь мөн чухал. Таны жагсаалтад 

доогуур байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч олны нүдэн дээр нэр хүнд нь өсч байгаа бол та 

уян хатан байж, зохих түвшинд мэдээлэх ѐстой.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

 

 

5. Практик мэдээлэл  
 

Харилцаа холбоо 
 

Та цаг ямагт найдвартай харилцаа холбоотой байх ѐстой. Дэлхий дээр ашиглаж буй гар 

утасны ихэнх нь GSM технологи хэрэглэдэг. Олон улсын роумингийн үйлчилгээнээс 

тухайн орон нутгийн сим карт ашиглах нь хамаагүй хямд. Ихэнх тохиолдолд тухайн орон 

нутагт ирж буй дуудлага үнэ төлбөргүй байдаг. Орон нутгийн карт мөн нэмэлт нэгжийн 

багцтай байх тохиолдол бий.  

 

Хэрэв та өндөр хурдны интернэт ашиглах боломжтой бол www.skype.com зэрэг сүүлийн 

үеийн үнэгүй ярьдаг үйлчилгээ ашиглан зөөврийн компьютерээр ярих боломжтой. 

Эдгээрийг хувийн хэрэгцээнд мөн ашиглаж болно. Гэсэн хэдий гар утсыг орлож чадахгүй. 

 

Тээвэр  
 

Оршин суугаа газраасаа хөдлөхийн өмнө унаа тээврийг чинь хэн хариуцаж байгааг олж 

тодруул. Түүн дотроо нисэх буудлаас тосох, гаргаж өгөх унаа багтана. Таксигаар очих уу 

эсвэл байгууллага чинь унаа хөлслөх үү? Өөрийг чинь хэн тосох вэ? Сум нэвтэрдэггүй 

утээврийн хэрэгсэл хэрэг болох уу? Хамгаалалт шаардлагатай юу? Аливаа 

зөрчилдөөнөөс зайлсхийхийн үүднээс тусгай маршрутаар явах уу? Энэ бүхнийг аян замд 

гарахаасаа өмнө заавал нягтлан шалгаарай.  

 

Мэдээлэл  
 

Дараах мэдээлийг тэмдэглэлийн дэвтэр, гар утас, зөөврийн компьютерийн аль алинд нь 

бичиж тэмдэглэ. Аль нэг мэдээллээ алдлаа гэхэд хэрэгцээт мэдээлэл аль нэг 

төхөөрөмжид чинь хадгалагдсан байна.  

  

•  Багийн бүх гишүүд, зохион байгуулагчдын гар утасны дугаар  

•  ХМХ, мэргэжлийн байгууллагуудын холбоо барих утас, хаяг  

•  Засгийн газрын гол яамдын (Харилцаа холбоо, Аюулгүй байдал, Боловсролын яам, 

Шилжилтийн засгийн газрын холбоо харилцаа) холбоо барих утас, хаяг 

•  Сонгуулийн хороо, сонгуульд оролцогч улс төрийн нам эвсэл, гол гол нэр дэвшигчид  

•  Томоохон ТББ-ууд, хүний эрхийн бүлгүүд, эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд  

•  Цагдаагийн байгууллагын утас (НҮБ-ын суурин төлөөлөгчийн газар, ажиллагсдынх нь 

утас)  

•  Орон нутгийн такси үйлчилгээ  

http://www.skype.com/
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•  Орон нутгийн эмнэлэг, эмийн сан, эмч, шүдний эмч  

•  Гол элчин сайдын яамд, ын газрууд 

•  Орон нутгийн сүм хийдийн бүлгэм, шашны номлол түгээгчид. Тэд тухайн орны нөхцөл 

байдлын талаар мэдээллийн чухал эх сурвалж юм. 

•  Сэтгүүлчдийг хамгаалах хороо (Committee to Protect Journalists), Хил хязгааргүй 

сурвалжлагчид (Reporters without Borders), Олон улсын сэтгүүлчдийн холбоо 

(international Federation of Journalisis)-ны харилцаа холбоо. Эдгээр байгууллага 

бэрхшээлтэй тулгарсан сэтгүүлчдэд тусламж үзүүлдэг.  

Аюулгүй байдлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тухайлбал тухайн улс оронтой 

холбоотой анхааруулга сэрэмжлүүлгийг Олон улсын мэдээний аюулгүй байдлын 

хүрээлэн (International News Safety Institute INSI)-гийн www.newssafety.com цахим 

хуудаснаас авч болно. Мөн тус хүрээлэнгээс гаргасан аюулгүй байдлаа хангах зарчмын 

талаар www.newssafety.com/safety/index.htm холбоосноос судлаарай. Түүнчлэн 

ЮНЕСКО болон Хил хязгааргүй сурвалжлагчид байгууллагаас эрхлэн гаргасан 

“Сэтгүүлчдэд зориулсан практик хөтөч” гарын авлагыг www.reseau-

damocles.org/IMG/pdf/GUIDE_Anglais_2002.pdf холбоосоос авч болно.  

 

Тогтмол харилцаа холбоо  
 

Шинэлэг, цаг үеийн мэдээллээс илүү чухал зүйл байхгүй. Багийн нөхөдтэйгээ байнга 

ярилц. Мэдээлэл болон дадлагажуулалтын явцын талаар санал солилцож, юу нь 

болж байна, юу нь болохгүй байгаа тухай, аюулгүй байдлын нөхцөл, орон нутгийн чиг 

хандлага зэрэг асуудлаар ярилц. Өөрт байгаа мэдээллээ бусадтай хуваалцах нь 

чухал.  

 

Мэдээллээс бүү хоцор  

 

• Өргөн нэвтрүүлгийн мэдээ сонсож, ахиц дэвшлээ үнэлэхийн тулд авсаархан 

зөөврийн радио хүлээн авагч биедээ авч яв  

• Орон нутгийн сонин хэвлэлийг тогтмол уншиж, орон нутгийн телевизийн суваг байнга 

үз  

• Орон нутгийн болон олон улсын мэдээний цахим хуудсыг тогтмол үз.  

• Олон улсын: www.bbc.co.uk  

• Дэлхийн мэдээний сүлжээ: www.wnEurope.com  

• Африк: www.irinnews.org, www.allafrica.com, www.westafricanews.com,  www.afrol.com

• Ойрхи Дорнод: www.mideastweb.org  

• Ази: www.asianewsnet.com  

• Кавказ: www.caucastimes.com  

• Латин Америк: www.ipsnews.net/latin  
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Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө  
 

Дадлагажуулагчид ихэнхдээ улс төрийн байдал тогтворгүй улс оронд томилолтоор 

ажилладаг. Тэнд нөхцөл байдал хурцдах эрсдэлтэй. Иймд анхаарал сэрэмжтэй байх нь 

чухал.  

 

•  Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө олж ав. Онц байдлын үед юу хийхээ багийн гишүүн 

бүр мэддэг байх ѐстой. Бослого тэмцэл, өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бусад үйл 

явдлын үед хэнтэй холбоо барьж, ямар дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, шаардлагатай 

тохиолдолд хэзээ, хаана уулзахаа мэддэг байх ѐстой.  

•  Биедээ байнга орон нутгийн газрын зураг авч явж, түүнийгээ үе үе харж бай  

•  Ямар газар байршлаас зайлсхийхээ мэдэж ав  

•  Ганцаараа бүү яв, бас байнга сонор сэрэмжтэй бай  

•  Такси, бусад тээврийн хэрэгслийн зогсоолын байршил, гол онгоцны буудлын 

байршлыг олж мэд  

•  Биедээ хувийн бичиг баримт, бэлэн мөнгөтэй яв  

•  Санамсаргүй үйл явдал тохиоход бэлэн бай  

 

Зан байдал:  

  

•  Бусдыг хүндэтгэ, найрсаг бай  

•  Нутгийн зан заншилд суралц  

•  Бусдын анхаарлыг өөртөө бүү төвлөрүүл  

•  Улс төрийн нам, эвсэлтэй холбоотой гэж сэрдэхээр энгэрийн зүүлт, тэмдэг, туг дарцаг 

бүү хэрэглэ  

•  Цагдаа, улс төрийн намын гишүүдтэй хамт бүү яв  

•  Цаг ямагт нөхөрсөг бай, төвийг сахь  
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6. Эх сурвалж: Интернэтээс хэрэгцээт мэдээллээ хайж олох  
 

Зөвлөгөө ав  
 

Интернэтийн хүртээмж газар бүрт харилцан адилгүй. Эрх баригчид нь аль хэр хяналт 

тавьдагаас хамааран та хэрэгтэй зүйлээ олж авч чадахгүй байж мэднэ. Саяхан Хятадад 

Yahoo болон Google-ийн хийсэн тохиролцоог бусад улс орон анзаарсан. Интернэтэд орж 

болох ч мэдээллийн чөлөөт урсгал хязгаарлагдмал байж болно.  

 

•  Интернэт байнга хувьсан өөрчлөгдөж байна. Өнөөдөр байгаа зүйлийг өчигдөр байсан, 

аль эсвэл маргааш байж байна гэж хэлэхийн аргагүй.  

•  Олж авсан мэдээлэл чинь үнэн бодит гэдгийг батлах аргагүй. Сонссон, эсвэл уншсан, 

ялангуяа албан ѐсны мэт харагдавч танил бус цахим хуудсанд итгэхийн хэрэггүй.  

 

Хайлтын ямар систем, ямар лавлах хэрэглэх вэ?  

Дэлхий нийтээрээ www.google.com - ыг хэрэглэж байна. Гэсэн хэдий ч хайлтын бүх 

системыг ашиглаж хэвшвэл зүгээр. Учир нь хайлтын систем бүр ижил зарчмаар 

ажиллаж, адил үр дүн өгдөггүй.  

 

Сэдвийн лавлах, ангилсан каталогийн жагсаалт  

www.yahoo.com, www.excite.com, www.beaucoup.com – г дараахь тохиолдолд 

ашиглаарай:  

•  Өргөн хүрээний сэдэв, санаа судлах  

•  Өөрийн судалж буй сэдвээр ганц нэг цахим хуудас биш, бүрэн хэмжээний жагсаалт 

гаргах бол  

 

Нарийвчилсан хайлтын  

www.altavista.com, www.google.com, www.hotbot.com - г дараахь тохиолдол ашиглаарай.  

•  Тусгай баримт сэлт, хүмүүс, үйл явдал, сэдэв хайх, эсвэл тухайн сэдвээр хэд хэдэн 

үзэл санаа байгаа бол  

•  Эдгээр цахим хуудас мөн тусгай анкет бөглөж, гүнзгий хайлт хийх боломж олгодог  

 

Хайлтын зарим систем англи хэлээр энгийн асуулт бичихэд илэрц гарч ирдэг:  

www.altavista.com, www.google.com, www.yahoo.com, www.dogpile.com, 

www.brainboost.com. Бусад хэл дээр ч мөн хайлт хийх боломжтой  

www.msn.com, www.altavista.com, www.google.com, www.yahoo.com. 

 

Практик зөвлөмж:  

 

•  Юу хүсэж буйгаа мэд. Үгээ олон тоон дээр биш ганц тоон дээр хэрэглэ. Түлхүүр үгийн 

адил төстэй хэд хэдэн хувилбарыг турш  

http://www.beaucoup.com/
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•  Нийтлэг, ерөнхий үгийг онцгойлсон нэр томъѐо ашиглахгүйгээр бүү хэрэглэ. Жишээ 

нь, нам гэдэг хэт ерөнхий нэр томъѐо тул улс төрийн нам, намын бодлого, эсвэл 

ардчилсан нэмэх нь улсын нэр гэж хайсан нь дээр.  

•  Тодорхой өгүүлбэрээр хайх бол “Ардчилсан нам” гэж хашилтад бичиж хай. Хашилтгүй 

тохиолдолд аль нэг бичвэр орсон ардчилсан нам гэсэн бүх мэдээлэл гарч ирнэ  

•  Хайж буй мэдээлэлдээ түлхүүр үгээ оруулах. Ингэхдээ нэмэх тэмдэг тавих, эсвэл AND 

гэж бичих. Жишээлбэл, нам + ардчилал  

•  Хайж буй нэр томъѐогоо тусгаарлахын тулд хасах тэмдэг, эсвэл нэр томъѐоныхоо яг 

өмнө NOT гэж бичээрэй. Жишээ нь, Эйнштейн - харьцангуйн онол, эсвэл Einstein NOT 

харьцангуйн онол  

Тайлбар: Интернэтийн хайлтын талаар 140 хуудас бүхий ЮНЕСКО-гийн гарын 

авлагыг үзье гэвэл google-ээс “The NET for journalists” гэж хайгаарай. 

 

Сонгуультай холбоотой цахим хуудас 
 

Уйгагүй хайвал онлайнаар бараг бүх нарийн мэдээллийг олж авч чадна. Сонгуулийг 

мэдээлж, сурвалжлах тухай дадлагажуулагчдад хэрэгтэй мэдээллийг олж болох зарим 

цахим хуудсыг дурдвал:  

 

“Ардчилсан сонгуультай холбоотой чухал мэдээллийн бүрэн лавлах”, “Ардчилал, 

сонгуулийн туслалцааны хүрээлэн”-гийн www.aceproject.org цахим хуудаст бий 

 

“Сонгуулийн тогтолцооны олон улсын сан”: www.ifes.org/  

 

“Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр хэвлэл мэдээлийн шударга байдалд хийх 

мониторинг”, Патрик Мерло (Patrick Merloe. Washington DC, NDI: Tacis, 1995)  

 

“Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах сургалтын төслийн тайлан, олон улсын хэвлэл 

мэдээллийн хөгжлийн байгууллага”, Internews: 

www.internews.org/activities/elections/default.htm  

 

“Сонгууль, хэвлэл мэдээллийн асуудлаарх ЮНЕСКО-гийн хөтөч”, “19-р зүйл (Article 

19)” Иракийн сонгуулийн тухай нийтлэлд тулгуурлав. Гэвч өргөн хүрээнд ашиглаж 

болно. portal.unesco.org  

 

“Олон улсын сэтгүүлчдийн холбоо”-ны сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах гарын авлага 

www.ifj.org/pdfs/electionreporting.pdf  

 

“Хэвлэл мэдээлэл ба сонгууль: Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах гарын авлага” 

www.impacs.org  

 

http://www.ifes.org/
http://www.ifj.org/pdfs/electionreporting.pdf
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7. Мэдээний өрөөний санамж: Энэ хуудсыг мэдээний 
өрөөнийхөө хананд өлгөөрэй.  
 

Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь: Миний өгүүлэл бүрэн гүйцэд үү?  
 

Сэтгүүлч бүр, редактор бүр сонгуулийн мэдээ, сурвалжилга хийхээр гарахдаа дараах 

асуултыг өөртөө тавь. Үүнд: 

 

1. Энэ өгүүлэл нягт нямбай юу? Баримт сэлт, нэр ус нь зөв үү? Энэ мэдээлэл үнэн гэдэгт 

би өөрөө итгэж байгаа юу?  

 

2. Энэ өгүүлэл алдаа мадаггүй, шударга, тэнцвэртэй юу? Хоѐр талын байр суурийг 

оруулсан уу, эсвэл өөр санаа бодлыг тусгасан уу? Аль нэг нам, эвсэл, нэр дэвшигчид 

давуу байдал олгосон юм биш биз?  

 

3. Энэ нь хариуцлагатай сэтгүүл зүйн зарчимд нийцэж байгаа юу? Мэдээлэл олж авахын 

тулд хээл хахууль өгсөн үү, эсвэл хууль бус арга хэрэглээгүй биз? Эх сурвалжаа 

хамгаалсан уу, сонгуулийн болон хэвлэл мэдээллийн хууль зөрчөөгүй биз? 

 

4. Энэ өгүүллийг сонгогчдод зориулсан уу? Сонгогчдод зориулсан чухал мэдээлэл 

агуулсан уу? Сонгогчдын санаа зовоож буй асуудлыг тусгасан уу? 

 

5. Энэ нь бүрэн дүр зураг мөн үү? Хэрэглэж буй үг хэллэг, гэрэл зураг, дүрс, дуу бичлэг 

тухайн үйл явдал дээр болсон хамгийн гол чухал зүйлийн дүр зургийг илтгэж байна 

юу? 

 

6. Сонгогчдыг өөрийн ашиг сонирхлын төлөө ухаалаг санал өгөхөд нь туслахуйц 

чанартай мэдээллээр хангаж байгаа юу?  

 

7. Энэ сонгууль чөлөөтэй, шударга явагдаж байна уу? Энэ сонгуулийн тухай мэдээлж, 

сурвалжлах өөр зүйл байна уу? 

 

Хэвлэл мэдээлэл ба сонгууль, Росс Хорвардын “Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах гарын 

авлага”-аас авав. An Elections Reporting (Handbook. By Ross Howard. IMS-IMPACS. 2004)  
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8. Дадлгагажуулагчдад зориулсан асуулга  
 
Гарын авлагыг боловсруулсан баг таныг уг гарын авлагыг хэрхэн ашигласан талаар 

мэдэхийг хүсч байна. Иймээс та дараах асуулгад оролцож, бидэнд International Media 

Support байгууллагын хаягаар илгээнэ үү (Холбоо барих мэдээллийг тус гарын авлагын 

хоѐрдугаар нүүрнээс харна уу.) 

  

1.  Та энэ дадлагажуулах арга зүй, гарын авлагыг хэзээ, хаана, бие даасан 

дадлагажуулагч, байгууллагын алины хувьд ашигласан бэ? Дадлагажуулах хөтөлбөр 

хэр хугацаанд үргэлжилж, хэдэн хүнийг хамруулсан бэ? Өөрийн нэр, холбоо барих 

мэдээллийг бичнэ үү.  

 

2. Бие даасан дадлагажуулагч, эсвэл байгууллагын хувьд гарын авлагыг хэр хэмжээнд 

ашигласан бэ? Тогтмол, өдөр тутам, долоо хоногт нэг удаа, тодорхой хуваарьгүйгээр 

хэд хэдэн удаа, эсвэл огт хуваарьгүй юу?  

 

3. Гарын авлагын аль хэсэг хамгийн хэрэгтэй, үр өгөөжтэй байсан бэ? 

 

4. Танилцуулга, арга зүй, сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах арга хэрэгсэл, суурь сэтгүүл 

зэрэг бүлгийн аль нь илүү үр дүнтэй байсныг тайлбарлана уу. 

 

5. Гарын авлагын аль бүлгийн, хэд дэх хуудсыг хувилж, оролцогчдод тараасан бэ?  

 

6. Гол ач холбогдол бүхий ямар сэдэв энэ гарын авлагад тусгагдаагүй вэ? Үүнийг та яаж 

шийдсэн бэ?  

 

7. Гарын авлагын шинэчилсэн хувилбар хийвэл ямар нэмэлт материал оруулахыг та 

зөвлөж байна вэ?  


