
ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ

ГАРЫН АВЛАГА
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН





Энэхүү гарын авлагыг Авлигатай тэмцэх газар болон Глоб 
Интернэшнл Төв ТББ-ын захиалгаар эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн 

сургалтад оролцогсдод зориулав.

Бие даасан боловсрол, хөгжлийн төв ТББ

2018 он

ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ

ГАРЫН АВЛАГА
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН



4 ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: 
ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙГ ОРЧИН  
ҮЕД ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛЖ БАЙНА ВЭ? 
Гүнзгийрүүлж унших: 

Таамагт суурилсан судалгаа, Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн гарын 
авлага (Юнеско 2011, цаашид  “Гарын авлага” гэх); Удиртгалыг Ёсри Фода 
(хуудас 6-7); Нэгдүгээр бүлэг, хуудас 8-10.

Ихэнх мэргэжилтэн эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн дараах 
тодорхойлолттой санал нийлдэг: 

 “Сурвалжлагч зөвхөн өөрийн санаачлага, ажлын үр дүнд, уншигч, үзэгч 
болон сонсогч нарт чухал ач холбогдолтой зүйлийг мэдээлнэ. Ихэнх 
тохиолдолд сурвалжлагын субъект судалгааны асуудлыг нууц хэвээр 
нь үлдээхийг хүсдэг.”1

Энд гурван гол чухал бүрэлдэхүүнийг онцолжээ.

1. Сэтгүүлч хэн нэгний гүйцэтгэсэн эрэн сурвалжлах, нягтлан шалгах 
ажиллагаагаар илрүүлсэн мэдээллийг задруулах эсвэл хуулбарлах 
төдийг хийх нь чухал биш.  Сэтгүүлч өөрийн хүчин чармайлтаар олж 
илрүүлсэн зүйлээ л олон нийтэд илчлэх нь чухал. Энэ бол хэн нэг албан 
тушаалтнаас нууц мэдээлэл авахаас ялгаатай гэдгийг анхаараарай. 
Манайд зарим сэтгүүлч танил тал, найз нөхдөөрөө дамжуулан цагдаа, 
шүүхийнхнээс мэдээлэл авснаа эрэн сурвалжлага хэмээн эндүүрэх нь 
бий. Хэдийгээр ийм дуулиантай “сенсаци” нь онцгой эрхтэй мэдээлэл 
агуулж болох ч эцсийн дүнд түүгээр ярилцлага хийвэл тухайн мэдээлэл 
эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйд тооцогдохгүй юм. 

2. Тухайн сэдэв, асуудал олон нийтийн маш чухал ач холбогдолтой байх 
ёстой. Үзэгчдийн амьдралд одоогоор өөрчлөлт авчраагүй байгаа ч сайн 
эрэн сурвалжлах ажлын үр дүнд тухайн асуудлыг цаашид өөрчлөхөөр 
санаачилсан нь онц чухал байх ёстой. Тодорхойлолтын энэ хэсгийг 
онолын хувьд ч тэр, практикт ч маш уян хатан ойлговол зохино. 
Олны танил хүмүүсийн амьдрал олон нийтийн хувьд чухал асуудал 
байдаг. Тиймээс эдгээр олны танил хүмүүс бол эрэн сурвалжлах үйл 
ажиллагааны объект мөн гэж маргаж болохоор. Гэтэл олны танил 
хүмүүс нь бэлэг тэмдгийн шинж чанартай байдаг. Харин олон нийт 
болон хувь хүмүүст шууд, томоохон нөлөө үзүүлэх асуудлыг эрэн 
сурвалжлах сэтгүүл зүй хөнддөг.

1 Брант Хюстон ed., Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчийн гарын авлага.
Баримт бичиг, өгөгдлийн сан болон техник хангамжийг ашиглах хөтөч, 
IRE,Дөрөвдүгээр хэвлэл, Бостон/Нью-Йорк 2002, х. viii.
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3. Зарим тохиолдолд сурвалжлагчийн илчлэх үнэнийг хэн нэгэн нуун 
дарагдуулахыг хүсэж байдагт оршино. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй 
бол нууцыг илчлэх үүрэгтэй. Викилеаксийн Жулиан Ассанже “мэдээлэл 
нууц байхад түүний эдийн засгийн үнэ цэнэ биет байдлаар өсч байдаг” 
гэжээ.

Тэгэхдээ бидний нууц гэж нэрлээд байгаа зүйлсийн ихэнх нь хэн нэгэн 
огт анхаарлаа хандуулаагүй, эсвэл утгагүй юм шиг санагддаг баримт төдий 
зүйлс байдаг. Эдгээр баримтуудыг хянан шалгаснаар бид нууцлагдмал 
байдлыг хөндөж, эсвэл анхаарал хандуулаагүй утга санааг нь ил тод 
болгодог. Үүний тод жишээ бол архивт хадгалагдаж буй баримт материалд 
хийх хянан шалгалт юм. Архивын баримт бичгийн агуулга нууц биш байж 
болох ч ихэнх тохиолдолд түүнийг үл ойшоон, нуун далдалж булшилсан 
байдаг. Гэсэн хэдий ч олон нийтэд асар чухал мэдээлэл тэнд нуугдаж байж 
болно. Бидний сайн мэдэх SPOTLIGHT кинонд архивын баримт бичгээс 
сэтгүүлчдийн хайж олсон ил мэдээлэл хэчнээн чухал ажил эхлүүлдгийг та 
бүхэн санаж байгаа биз ээ. 

Уламжлалт сэтгүүл зүй ба Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй

Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйг уламжлалт мэдээ, сурвалжлагаас ямар 
ялгаатай болохыг нарийвчлан тодорхойлсноор илүү ойлгох болно. 
Сэтгүүлчийн арга барил, мэргэжлийн стандарт, ёс зүй болон хүрэх үр 
дүнгээр энэ хоёр төрлийн сэтгүүл зүй ялгаатай байдаг. 

1. 5W1H
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2. Судалгаа

Уламжлалт сэтгүүл зүйд                                       Эрэн сурвалжлах сэтгүүл 
зүйд

Мэдээллийг тогтсон 
давтамжтайгаар түгээнэ

Мэдээлэл баталгаажиж, бүрэн 
болохоос өмнө түгээх, цацах 
боломжгүй  

Судалгааг шуурхай гүйцэтгэх 
бөгөөд бүтээл бэлтгэж дууссан бол 
үргэлжлүүлж судлах шаардлаггүй

Мэдээлэл баталгаатай болтол 
нь судалгааг үргэлжлүүлэх ба 
зарим үед түгээсний дараа ч 
үргэлжлүүлэн судалдаг

Бүтээлийг шаардлага хангахуйц 
хамгийн бага хэмжээний 
мэдээлэлд үндэслэн гаргах бөгөөд 
маш товч байж болдог

Бүтээлийг олж авч болох 
хамгийн их хэмжээний 
мэдээлэлд үндэслэн гаргах 
бөгөөд маш урт байж болно

3. Эх сурвалжтай харилцах харьцаа

Уламжлалт сэтгүүл зүйд                                       Эрэн сурвалжлах сэтгүүл 
зүйд

Эх сурвалжид ихэнхдээ үнэн зөв 
мэдээлэл өгнө гэж ханддаг.   

Эх сурвалжийн шударга 
байдалд найдаж болохгүй.

Албаны эх сурвалжууд мэдээллээ 
сайн дураараа өгдөг

Мэдээллээ нууцалдаг

Сурвалжлагч албан ёсны 
мэдээллийг хүлээн зөвшөөрөхөөс 
өөр аргагүй байдаг

Сурвалжлагч албан ёсны 
мэдээлэлд эргэлзэж буйгаа 
шууд илэрхийлэх, үгүйсгэх 
боломжтой   

Сэтгүүлч эх сурвалжуудаас бага 
мэдээлэлтэй байдаг  

Эх сурвалжууд сэтгүүлчийн 
мэдэж буй зүйлийг тэр бүр 
мэддэггүй

Эх сурвалжаа ил нэрлэдэг Ихэнхдээ эх сурвалжаа 
нэрлэдэггүй
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4. Бүтээлийн онцлог

Уламжлалт сэтгүүл зүйд                                       Эрэн сурвалжлах сэтгүүл 
зүйд

Тухайн бүтээл нь ертөнцийг байгаа 
чигээр нь хүлээн зөвшөөрсний 
тусгал

Сэтгүүлч нөхцөл байдлыг 
байгаа чигээр нь хүлээн 
зөвшөөрөхөөс татгалздаг.

Бүтээл, сэтгүүлч 2-ын хооронд 
хувийн хамаарал заавал байх 
албагүй

Тухайн сэтгүүлчийн хувийн 
хүсэл тэмүүлэлгүйгээр бүтээл 
хэзээ ч бий болдоггүй

Асуудалд сэтгүүлч төвийг сахисан 
байр сууринаас хандана

Сэтгүүлч тухайн сэдэвтэй 
холбоотой баримтанд 
шударга хандана     

Хурц өрнөл бүхий бүтэц, найруулга 
тийм ч чухал биш. Мэдээ үргэлжилж 
байдаг тул тухайн бүтээл тодорхой 
төгсгөлгүй байна.

Үр дүнд хүрэхийн тулд 
асуудалд хурц үг хэллэг 
ашиглах бөгөөд төгсгөлд нь 
уншигч сэтгүүлчийн юм уу, 
эх сурвалжийн хэлэх гэсэн 
дүгнэлтэд хүрдэг  

Сэтгүүлч зарим жижиг сажиг алдаа 
гаргах нь ноцтой үр дагавар тэр бүр 
авчрахгүй

Алдаа гаргах нь ноцтой үр 
дагавар дагуулна

Мэдээллийг хэрэглэгчид өөр эх 
сурвалж, үүсвэрээс олж авах 
боломжтой 

Өөр хаанаас ч олж авах 
боломжгүй

Зардал бага бөгөөд байгууллагынхаа 
зах зээлд эзлэх байр суурьд ямар 
нэг нөлөө үзүүлдэггүй.

Зардал, цаг ихээхэн гарздах 
боловч зах зээл дээр илүү 
байр суурьтай болно   

Дүгнэлт

Энэ бүхнээс эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйг хамтдаа тодорхойлбол:

s  Сэтгүүлч тухайн ажлыг өөрөө санаачилж сэтгэл зүрхээ бүрэн зориулдаг 
s  Мэдээллийг ялангуяа эрх мэдэл бүхий хэсэг бүлэг, хувь хүн далдлах 

эрмэлзлэлтэй 
s  Тухайн асуудал олны эрх ашиг, сонирхлыг хамарсан ноцтой үр дагавар 

үзүүлж буй 
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s  Сэтгүүлч мөрдөн сурвалжлах зарим нууц аргыг заримдаа ашиглахаас 
өөр аргагүй

s  Олон нийтийн дэмжлэг, оролцоо авах шаардлага тулгардаг
s  Хуулиар зөвшөөрдөггүй арга, хэрэгслийг сэтгүүлч заримдаа ашигладаг
s  Бүтээлээ түгээсний дараа нийгэм, тогтолцооны хүрээнд үр дүн, 

өөрчлөлт гардаг 
s  Хохирогчийг тодорхой болгосноор буруутай этгээдэд ямар нэгэн 

хариуцлага үүрүүлдэг хэмээн томъёолж болох юм.

Ийнхүү эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй нь хувь хүн, байгууллагын хууль 
бус, нийтийн ашиг сонирхол, хэм хэмжээний эсрэг үйл явдлыг олон 
түмэнд илчилснээр нийгмийн хөгжилд чухал хүчин зүйл болох эрх чөлөө, 
ардчилал, ил тод байдлыг хамгаалан, хэвлэл мэдээлэл хэмээх “дөрөв дэх 
засаглал” хүчтэй оршиж буйг харуулж байдаг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: 
ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭДЭВ ОЛОХ НЬ 

Чухал, ач холбогдол бүхий сэдэв гэж юуг хэлдэг вэ? Юу нь илүү эвтэйхэн, 
сонирхолтой түүх болдог вэ? 

Цогц, ач холбогдол бүхий сэдэвт энгийн нэгэн сэдэв дээр ажилласнаас 
илүү зардал \ялангуяа илүү цаг\ гардаг гэдэг нь ойлгомжтой. Зарим 
тохиолдолд төдийлэн үр ашиггүй хэрнээ маш их цаг, хөдөлмөр  
зарцуулчихсан байх үе байдаг. 
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Дебора Нелсон дөрвөн талбар дээр ажилладаг матриксыг хийжээ.

(Эх сурвалж: Эрэн сурвалжлах төслийн эрсдэл, үр ашгийг тооцоолох нь. 
Дебора Нелсон, Лос Анжелес Таймс)

Нелсон энэ талаар ийнхүү бичжээ: 

“Бүтээлийн ач холбогдол өндөр байх тусам би үүнд илүү их цаг, нөөцийг 
зарцуулах хүсэл эрмэлзэлтэй байх магадлалтай. Тиймээс ач холбогдол 
болон бэрхшээлийн хэмжээг харьцуулах үүднээс дараах энгийн графикийг 
ашигладаг.  Хэдийгээр энэ нь ихэвчлэн оюун ухааны дасгал байдаг ч, 
үүнийг тухайн төсөл дээр ажиллаж буй сурвалжлагчтай хамт хийж үзэх нь 
тустай байдаг. График (дээрх) нь ийм үнэлгээний нэг боломжийг харуулж 
буй юм”.

Нелсон хөдөлмөрийг хэрхэн үр ашигтай байлгах талаар бодсон байна. 
Ач холбогдол багатай цогц сэдвийг  барьж авах хэрэггүй. Гэвч юуг ач 
холбогдолтой гэж үзээд юуг ач холбогдолгүй гэх вэ? Нелсон жишээ 
гаргасан байна: Ямар нэгэн зөрчил байгаа бол, тэгээд тэрхүү зөрчил нь 
“зөвхөн” хэдэн мянган долларын асуудал байна уу эсвэл хэдэн саяын 
асуудал байна уу? Зөвхөн хэдэн зуун хүн өртсөн байна уу эсвэл хэдэн 
мянган хүн өртөж үү? Иймэрхүү төрлийн бодлууд нь тухайн сэдвийн ач 
холбогдлыг дүгнэхэд тусалдаг. 

Нелсон дараах зөвлөгөөг өгсөн байна: 

“Бүтээл нийтлэгдэхээс өмнө нотлох ёстой баримтын жагсаалтыг гарга. 
Эдгээрийн алийг нь нотлоход хамгийн амархан байгааг тодорхойлж, юун 
түрүүнд шалгаж үз. Үнэн болох нь батлагдвал дараагийн баримт руу шилж. 
Буруу бол бүтээлийн өөр санаа ол”. 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: 
МЭДЭЭЛЛИЙГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ НЬ
Баримтыг нягтлан шалгах (fact-checking) 

Хүмүүст болсон үйл явдалд аль болох ойртож очсон, хамгийн дөхүү 
мэдээллийг өгөхийн тулд мэдээллийг нягтлан  шалгах ажлыг хийхдээ 
гарааны мэдээллээ дахин нягтлахаас ажлаа эхлэх ёстой. 

Гарааны мэдээлэл

Мэдээллийг нягтлан шалгах ажил болгоны гарааны цэг нь аливаа 
нэгэн болсон явдал болон түүнтэй холбоотой бүхий л асуудлын талаарх 
одоохондоо танил бус, мэдэгдээгүй (шинэ) баттай мэдээллүүд юм. Тийм 
учраас мэдээллийг нягтлан шалгах ажил болгоны эхэнд эхлээд гарааны 
мэдээллийн “хэн (бүгдээрээ) юуг хэнд хэлэв?” гэдгийн учрыг олох хэрэгтэй 
болдог. 

Жишээ:

2016 оны 4 сарын  27 | The UB Post 

Их хэмжээний бороо орсноос 5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий гүүр нурав 

Тэс сумын гүүр Бямба гарагт орсон борооны дараа 

 Б.Хаш-Эрдэнэ 

Увс аймгий Тэс суманд шинээр барьсан гүүр Бямба гарагт орсон  их 
хэмжээний борооны үеэр нурав .

325 метр гүүрийг  Зам тээврийн яамнаас  5.38 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлж барьсан аж. Уг гүүрийг  Хятадын “HKB Интернэшнл 
Холдинг” компани барьж, 2012 оны 9 сарын 22-нд ашиглалтад 

http://ubpost.mongolnews.mn/wp-content/uploads/2016/05/guur-1_700.jpg
http://ubpost.mongolnews.mn/wp-content/uploads/2016/05/guur-2_700.jpg
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оруулжээ.  Гүүрний барилгын ажлыг тухайн үеийн Зам тээвэр, барилга 
хот байгуулалтын яамны замын хэлтсийн мониторингийн инженер 
Н.Ёндон  ахлан ажиллажээ. Салбарын яамны мэдээллээр гүүрний зураг 
төлөвлөлтийг GBET компани хийсэн байна.

Орон нутгийн иргэд гүүрний барилгын ажлыг Хятадын гэрээт 
компани чанар муутай гүйцэтгэсэнд бухимдаж байна. Увс аймгийн 
албан тушаалтнууд нурсан гүүрийг хэрхэх талаар тайлбар өгсөнгүй.   

URL: http://ubpost.mongolnews.mn/?p=19483

Бичвэрт байгаа эдгээр мэдээллийг шалгах хэрэгтэй (интернетээр 
шалга, утсаар ярь, яам, тамгын газар луу ярь, урд өмнө хэвлэлээр 
гарсан мэдээллүүдийг шалга гэх мэт).

Ингэснээр дараагийн асуултууд гарч ирнэ: Яаж явж байгаад/хэрхэн 
Бямба гарагт энэхүү осол болов (нөхцөл байдал)?

Хэн (1),. Хэн (2), Хэн (3) …  (яг, чухам) Юу?  Хэзээ  (хэдийнээс – хэзээ 
болтол), Хаана (өөр хаана, бас хаагуур). 

Эхлээд,  энэ таван асуултад маш тодорхой, аль болох дөхүү хариулсны 
дараа сая  таамаг дэвшүүлсэн асуулт тавих: Яагаад энэ гүүр нурав? 
(Мэдээллийг нягтлан шалгах ажлын үр дүнгээс хамаараад жишээлбэл 
дараах боломжийн таамгийг дэвшүүлж болно: Магадгүй, Хятадын HKB 
компани алдаа гаргасан тул, мөн магадгүй өөр бусад гүүр нурах аюул 
нүүрлэж байгаа тул). 

Мэдээллийг нягтлан шалгах ажлаа эхлэхдээ дараах гурван түлхүүр 
асуултыг тавих хэрэгтэй: 

s Миний энэхүү гарааны цэг болгон авсан мэдээлэл маань ямар төрлийн 
мэдээлэл вэ?

s Энэ мэдээлэл хаанаас гаралтай вэ? (Уг мэдээллийг хэн гаргав? – Хэн 
хэн рүү явуулав? Хэн тэр мэдээг цааш дамжуулав?)

s Уг мэдээллийг гаргагч нь гаргасан тэрхүү мэдээлэлтэйгаа ямар 
харьцаатай  вэ?

Гарааны мэдээлэл янз бүрийн  төрлийнх байна. Гарааны мэдээлэл  
заавал бичмэл үгэн хэлбэрийн эсвэл танд утсаар ирсэн мэдээлэл байх 
албагүй. Зарим тохиолдолд гарааны мэдээлэл нь санамсаргүй нөхцөл 
байдал эсвэл ажиглалтаас ч урган гарч болно. Тийм учраас сониуч чанар, 
аливааг олж харж чаддаг чадвар нь эрэн сурвалжилсан мэдээллийг 
нягтлан шалгах ажилд маш чухал!
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Дахин шалгаж нягтлах ажлын стратеги 

Мэдээллийг нягтлан шалгах ажил болгон гарааны мэдээллийг та хэрхэн 
барьцтай, баталгаатай болгож чадах вэ гэдгээс урган гарна.Тийм учраас 
дараах гурван асуултаар ажлаа эхэлж сурах хэрэгтэй

1. Би юуг дахин шалгаж, нягталж чадах бөгөөд ёстой вэ?

2. Дахин шалгаж нягтлах ажлыг хэрхэн хийх вэ? Асуултын ямар агуулгыг 
ямар эх сурвалжаас олох вэ?

3. Би юу мэдэхийг хүсч байна вэ? Мэдээллийг нягтлан шалгах ажил маань 
аль чиглэл рүү явах ёстой вэ? 

Баримтууд нь контекст дотроо байдаг

Хэн, юу, хэзээ, хаана гэсэн үндсэн дөрвөн асуултын хариулт яг л 
эвлүүлдэг тоглоомын хэсэг болгоныг өрж байгаа  мэт юм. Бүгдийг нь 
нийлүүлж байгаад нэг зураг\дүрс болгох ёстой. Харин тав дахь “Хэрхэн” 
хэмээх асуултын хариулт контекстийг бий болгодог бөгөөд цаад утга 
учрыг тайлбарладаг. 

“Хэрхэн” хэмээх асуултад хариулагдах мэдээлэл гадна үйл явцтай 
холбоотой бол, хэрвээ цаг хугацааны хувьд ямар нэгэн дараалал байгаа, 
эсвэл гадаад нөхцөл байдлыг тайлбарлаж байгаа бол энэхүү «хэрхэн, 
яаж» гэсэн асуултын хариултуудыг дахин нягталж, шалгаж болдог. 

Болсон үйл явдлыг учир шалтгаан, үр дагавартай нь тайлбарлах 
боломжтой байвал “Яагаад” гэсэн асуултад хариулт өгч болдог. Гэхдээ 
тухайн болсон үйл явдлыг болсон бүх зүйлийнх нь харилцан уялдаа 
холбоотой нь мэдэж байгаа цагт л сая энэ ажлыг хийж болно. Хэрвээ 
мэдэхгүй бол энэ талаар санаанаасаа зохиогоод худлаа ярьж байгаатай 
ижил болно. 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: 
ЭХ СУРВАЛЖ, НУУЦ ЭХ СУРВАЛЖААС 
МЭДЭЭЛЭЛ ОЛЖ АВАХ НЬ
А. Нээлттэй эх сурвалж гэж юу вэ? 

 “Нээлттэй эх сурвалж” бол чөлөөтэй, энгийн аргаар нэвтэрч болох аман 
ба бичгийн эх сурвалж юм. Үүнд: 

s Бусдын анхаарлыг хүсч буй, тиймээс сэтгүүлчидтэй яриа өрнүүлэх 
хүсэл сонирхолтой хүмүүс багтана. Тухайлбал хохирогч, хуульч, зөвлөх, 
улс төрч, өрсөлдөгч, иргэний нийгмийн идэвхтэн, эрдэмтэн, судлаач, 
шинжээчид (тухайлбал санхүү, эдийн засгийн шинжээч) байж болно. 

s Олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл, баримт бичиг багтана. Үнэндээ бол 
эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн хувьд эхлээд нийтэд нээлттэй баримт 
бичгээс мэдээлэл хайх нь хамаагүй илүү үр дүнтэй байдаг. Тэдгээр 
мэдээлэл нь бидний дэвшүүлж буй асуудал бодитой эсэхийг хэлээд 
өгдөг.

s Аливаа мэдээлэл нийтэд нээлттэй байх нь хүн бүр түүнийг олж авч 
судалдаг гэсэн үг биш.  Зарим мэдээлэл хүн бүрт нээлттэй байдаг 
хэдий ч, хэн ч цаг зав гаргаж, тэдгээрийг уншиж үздэггүй. Гэтэл тэдгээр 
баримт бичигт маш чухал асуултуудын хариулт нуугдаж байх нь олонтаа 
тохиолддог. Жишээлбэл дутуу төрөлтийн талаарх статистик тоо баримт, 
сонгуулийн мэдээлэл, шинжлэх ухааны судалгааны тайлан зэрэг хэн ч 
аваад ашиглаж болох хэдий ч, нэг ч сэтгүүлч ашиглаагүй мэдээлэлд 
тулгуурлан маш чухал асуудлыг хөндөж нийтэлсэн тохиолдол бий. 

s Нээлттэй бичгийн эх сурвалжийг хэн нэгэнд сэжиг төрүүлэхгүйгээр 
судлах боломжтой. Харин албан тушаалтнаас ярилцлага авахыг 
хүссэнээр анхааралд өртөж, мэдээлэл авах боломж хаагдах 
магадлалтай.  

s Аман эх сурвалжийн шууд хэлээд өгөхөөргүй тийм баримтыг бичгийн эх 
сурвалжаас олж авч болно. 

s Бичгийн эх сурвалж зарим тохиолдолд ярилцлага хийх гэж бөөн 
явдал болохоос сэргийлнэ. Та сэтгүүлчийнхээ хувьд ярилцлага хийх 
тухай бодож эхлэхээс хамаагүй өмнө судлаач, мэргэжилтнүүд тухайн 
асуудлаар байр суурь, туршлагаа илэрхийлчихсэн байх нь элбэг.  

s Ярилцлага өгөх сонирхолтой байлаа ч хүмүүс өөрийнх нь ярьж буй 
зүйлийг сурвалжлагч хараажаар ойлгож байвал илүү мэдээлэл өгдөг. 
Ярилцагчийн санаа зовж буй зүйл, хэл яриаг ойлгож буй эсэх нь 
сурвалжлагчийн нүүр царай, биеийн хэлэмжээс анзаарагддаг учир 
тухайн асуудлыг ойлгох хэмжээнд өөрийгөө бэлтгэхийн тулд ядаж 
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л багахан хэмжээний баримт бичгийн судалгааг ярилцлагаас өмнө 
хийсэн байх шаардлагатай. 

Б. Нээлттэй эх сурвалжийг хайх жишээ 

Одоо нэг жишээ авч үзье. Сэтгүүлчдэд ихээхэн халтайд тооцогддог 
Йемен улсын нэгэн сэтгүүлч 10 орчим жилийн өмнө шоронгийн эмэгтэй 
хоригдлуудын тухай бичсэн түүх л дээ. Түүний бүтээл гарахаас өмнө 
албаны эрх сурвалжууд сурвалжлагчид ярилцлага өгөхөөс татгалзаж,  
нам гүм байдал түүний ажлын гол садаа болж байсан аж.2 Шоронд орсон 
ядуу эмэгтэйчүүдийн тухай асуудлыг засгийн газар  тийм ч чухал зүйл 
биш хэмээн үзэж байв. Тийм ч учраас энэ сэдэвтэй холбоотой засгийн 
газрын тайлан мэдээлэл ч байхгүй, хууль эрх зүйн баримт бичиг ч үгүй 
байв. Мөн ямар нэгэн судалгааны тайлан, тэр бүү хэл сонин хэвлэлд 
гарсан нийтлэл, материал ч байсангүй. Төрийн бус байгууллагууд түүний 
сонгосон асуудлыг дэмжиж байсан хэдий ч, мэдээлэл өгөх боломж тэдэнд 
ч бас байсангүй. Цагдаа, шоронгийн мэдээлэл хаалттай байв. 

Ийм тохиолдод сэтгүүлч хүн судалгаагаа хэрхэн урагш ахиулах вэ? Эх 
сурвалжтай холбоотой баримт бичгүүдийн алийг нь олж авахад хэн ч саад 
болж чадахгүй вэ?

Йеменийн сэтгүүлчийн хувьд хариулт нь юу байсан бэ гэвэл, “хууль 
судалж, хуулийн цоорхойг олж тогтоох явдал” байв. Йеменийн хуулийг 
уншиж судлахад хэн ч саад болж чадахгүй. Тийнхүү хууль судлах явцдаа 
тэрбээр маш чухал нээлт хийсэн юм. Энэ бол: “Засан хүмүүжүүлэх 
болон нийгэмшүүлэх тухай хууль шоронд ч хэрэгждэггүй” гэсэн 
өнцөг.  

Йемен улсын шоронгийн тухай хуульд  шорон дахь засан хүмүүжүүлэх, 
дахин нийгэмшихэд бэлтгэх үйл ажиллагаанд маш чухал анхаарал 
хандуулсан байдаг. Гэвч хоригдлууд ч, шоронгоос гарсан хүмүүс ч 
хуулийн хэрэгжилтийг огт мэдэрдэггүй аж. 

Шоронгийн тухай хуулийн гуравдугаар зүйлд “Хоригдлыг үйлчилгээний 
ажил, гарын ур дүй, нийгмийн харилцаанд сургах, бие бялдрыг хөгжүүлэх, 
соёл, чөлөөт цагийн арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэг бүхий л 
аргаар засан хүмүүжүүлэх, дахин нийгэмшүүлэхэд хорих үйл ажиллагааг 
чиглүүлнэ” хэмээн заасан байв. 

Сурвалжлагчийн энэхүү нээлт түүний сонгосон асуудалтай холбоотой 
бусад мэдээллийн үүд хаалгыг нээх түлхүүр нь болжээ:

2 Wadih Al Absi, “Yemen’s women inmates: disowned by family, cast out by soci-
ety, forced back into crime”. Arij.net, Nov. 12, 2013.(Уади Аль Эбси “Гэр бүлдээ 
хаягдсан, нийгмээс тусгаарлагдсан, гэмт хэргийн ертөнцөд үлдэхээс өөр 
замгүй Йеменийн эмэгтэй хоригдлууд. Arij.net. 2013.11.12)
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Гэвч бодит амьдралд хуулийн энэхүү заалт нь засан хүмүүжүүлэх 
байгууллагын үйл ажиллагаанаас хэт хол зөрүүтэй аж. 
Мэргэжилтнүүдийн үзэж буйгаар, хоригдлуудыг сэтгэл санааны 
болон зан үйлийн хувьд засан хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааг шоронд 
огт хэрэгжүүлэхгүй байна. Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Хорооны 
ерөнхийлөгчийн үзэж буйгаар, “засан хүмүүжүүлж, дахин нийгэмшүүлэх 
үйл ажиллагааг үндсэндээ хэрэгжүүлдэггүй. Зөвхөн цөөн тооны шоронд 
л ийм ажлыг зохион байгуулдаг байж болох” аж.  

Нийтлэлийг бэлтгэх үед ярилцсан парламентын зарим гишүүн 
үүнтэй санал нийлж байна. Жишээлбэл эрхэм гишүүн Шокуай Аль Кэйди 
“Хоригдлуудад шоронгийн хананаас гадуурх амьдралд бэлтгэх зорилго 
бүхий анхаарал, халамж хэрэгтэй байна” гэлээ.

Гишүүн Абдулла Аль Хэкин энэ тал дээр засгийн газрын дэмжлэг 
дутагдаж буйг хүлээн зөвшөөрч, “Йемений арав гаруй шоронгийн засан 
хүмүүжүүлэх, дахин нийгэмшүүлэх бэлтгэл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг 
үнэлэх судалгаа яг одоо явагдаж  байна” гээд, судалгааны үр дүн нь 
хангалтгүй байгаа, үндсэндээ ямар ч төрлийн хүмүүжүүлэх, анхааран 
халамжлах ажил хэрэгжихгүй байгааг нуусангүй. 

Олон нийтийн өмнө тавьсан нэгэн илтгэлийн жишээнээс харахад, 
Засгийн газар эдгээр эмэгтэйчүүдэд үнэндээ огт санаа тавихгүй байгааг 
харж болно:

Хамгийн сүүлд болж өнгөрсөн Үндэсний хуралдааны үеэр Нийгмийн 
асуудал хариуцсан сайд доктор Эма Аль Разад Хамад “Эмэгтэйчүүдийн 
шоронг дэмжих нь манай яамны үүрэг биш” хэмээн мэдэгдсэн юм. 

Яваандаа Йемений шорон хариуцсан өндөр албан тушаалтнууд болон 
иргэний нийгмийн шинжээчид сурвалжлагчид яриа өгөхийг зөвшөөрч 
эхэлжээ. Өөрөөр хэлбэл сурвалжлагч өөрийн үнэ цэнэ, асуудлын нарийн 
учир холбогдлыг ойлгох чадвараа тэдэнд мэдрүүлж чадсан аж. Яриа 
авахыг хүсч буй хүмүүсийн сэтгэлгээ, тэдний хэл яриаг ойлгож авах нь 
сурвалжлагчийн хувьд маш чухал бөгөөд үүнийг бид ч гэсэн нийтэд 
нээлттэй эх сурвалжийг үр дүнтэй ашигласнаар хийж чадах болно. 

В. Нууц эх сурвалж гэж юу вэ?

Нууц эх сурвалжид дараах эх сурвалж орно:

s Тухайн үйл явдалд цэвэр хувийн сонирхол баримталж буй хувь хүмүүс

s Олон нийтээс, хариуцлага бүхий албан тушаалтнаас, эсвэл 
өрсөлдөгчөөсөө ямар нэг зүйлийг нуух гэсэн албан эх сурвалж 
(бизнесийн тэргүүлэгчид мөн орно)

s Бизнесийн, эсвэл засгийн газрын хамтран ажиллагч түншүүдийн 
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өөрсдөө байгуулсан бүлэг дотор, эсвэл тодорхой найз нөхдийн маш 
нягт хүрээнд ашиглагдаж буй хувийн бичиг баримт.

Ярих хүсэлгүй аман эх сурвалжийн итгэлийг олох

1. Эх сурвалж ярихаас айж байгаа үед

Олон эх сурвалж мэдээллийн хэрэгслийн дайралтад өртсөнийхөө дараа 
сурвалжлагчтай уулзаж үйл явдлын талаарх тэдний хувилбарыг сонсохыг 
хичээдэг. Ингэхдээ, олонх эх сурвалж итгэл даах, найдвартай хүн олж 
уулзахыг бодно. Ихэнх хүнд өөрийнхөө байдлыг тайлбарлах эрмэлзэл, 
бусдад өөрийгөө ойлгуулах хүсэл цаанаасаа байдаг. Хэдий тийм боловч 
тэдгээр эх сурвалжаас мэдээлэл олж авна гэдэг тийм ч амар, хурдан бүтэх 
зүйл биш юм. Энд амжилт олох эсэх нь тодорхой нөхцөлөөс шалтгаална:

s Сурвалжлагч өөрийгөө шударга, үнэнч хүн гэдгээ харуулах ёстой. 
Үүнд эх сурвалжийн тосгоноор явж байхаасаа л нэр хүндээ хичээх 
замаар хүрнэ. Аль ч тосгонд бүгд бие биеэ мэддэг . Тэд өөр хоорондоо 
сурвалжлагчийн тухай ярилцах бөгөөд хэнээс юу асуусныг хоорондоо 
хэлэлцэнэ. Түрэмгий дээрэнгүй, тэвдэж сандарсан эсвэл зөвхөн нууцыг 
сонирхсон байдалтай сурвалжлагч тэдний анхаарлын төвд удаан 
тогтож чадахгүй. 

s Сурвалжлагч өөртэй нь ярилцсан хэнийг ч байсан хамгаалах чадвартай 
ба хамгаалах ч болно гэдгээ харуулах ёстой. Үүнийг харуулах шилдэг 
арга бол эх сурвалж хүссэн тохиолдолд нэрийг нь нууцлахаа батлах 
явдал юм. Гэхдээ нэрийг нь  нууцлахыг эх сурвалж болгонд амлах 
хэрэггүй. Эсрэгээр, эх сурвалжтай тэдний мэдээлэх зүйл болон нэр 
усыг гаргах талаар тохиролцоонд хүрэх гээд үзэх хэрэгтэй.3 Учир нь 
эх сурвалжийн айдас болгоомжлолыг бодитой үнэлэх шаардлагатай 
бөгөөд энэхүү үнэлэх чадвар нь туршлагад үндэслэдэг. Энэ талаар 
судалж бусад сурвалжлагч нар юу хэлснийг үзээрэй.4 

Орчин үеийн спортын агуу эрэн сурвалжлагч Эндрю Женнингс (Andrew 
Jennings) эх сурвалжаа хамгаалж сурах нь ажил мэргэжлээ эрхлэх бүхий 
л хугацааны туршид олж авч хөгжүүлдэг чадвар юм гэж онцолжээ. 

“Хэдий хэр амжилтад хүрнэ, төдий чинээ нэрийг нь нууцлах бүх арга 
чаргыг мэддэг болохоо эх сурвалжид итгүүлж чадна...”

Эх сурвалжаас түүний хэлж буй зүйлийг өөр хэдэн хүн мэддэг, мөн тэр 
хүмүүс эх сурвалж болох боломжтой эсэхийг үргэлж асууж бай. Хэрэв 
тэр хүмүүс нь эх сурвалж болох боломжтой гэвэл эх сурвалжийн өгсөн 

3 АНУ-ын үндэсний олон нийтийн радиогийн (NPR)сүлжээ нь нэрээ нууцалсан эх 
сурвалжийн талаар нарийвчилсан бодлого боловсруулсан хэвлэл мэдээллийн 
олон байгууллагуудын нэг юм. http://ethics.npr.org/tag/anonymity/.

4  2014 оны 7 сарын 11нд  Гуглын “anonymous sourcing” (нэрээ нууцалсан эх 
сурвалж) гэх хайлтад 8800 гаруй хандалт бүртгэгджээ.
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мэдээллийг бусад эх сурвалжууд зөвшөөрөхөөс нааш ашиглаж болохгүй.

2. Сурвалжлагч бол дутахгүй гэрч гэдгийг харуулах

Нээлттэй эх сурвалжаас олж мэдэх боломжтой баримт нотолгооны 
ихэнхийг, эсвэл бүгдийг нь мэдэж буй сурвалжлагч эх сурвалж (үүний 
дотор нууц эх сурвалж ч мөн)-ийн сонирхлыг татаж байдаг. Учир нь эх 
сурвалжийн хэлэх зүйлийг ойлгож байгаа нь андашгүй байдаг байна. 

Шинэхэн сурвалжлагчид ярих хүсэлгүй эх сурвалжтай сөргөлдөх байр 
суурь эзлэх нь олонтаа тохиолддог. Энэ нь голдуу киноноос сурсан зүйл 
байх ба тэр кинонд нь нэг сурвалжлагч ганцаараа аймшигт дайсантай 
тулалдаад ялж гарч ирдэг. Түрэмгий, дээрэнгүй зан судалгааг орлодоггүй, 
тэр бол ихэнхдээ мэргэжлийн чадвар дутуу, эсвэл айж байгаагийн шинж 
байдаг. Сөргөлдөж суухаасаа өмнө сурвалжлагч сэдвээ, эх сурвалжаа, 
тэдний үйл ажиллагааг дээд зэргээр судалж мэдсэн байх ёстой. Тэгээгүй 
цагт сурвалжлагч хий сүр бадруулахаас цаашгүй бөгөөд энэ нь илэрвэл 
үр дагавар нь эх сурвалжийн тосгонд элэг доог болохоос эхлээд бие 
махбодиороо аюулд өртөх хүртэл байж болох юм. 

Хүмүүс ихэвчлэн мэдээллийг өөрийн мэдэх ямар нэгэн шинэ баримтын 
тухай ярихаас илүүтэйгээр байгаа зүйлийг нотолж, батлахыг амар гэж 
үздэг. Бид эх сурвалжийг үнэнч шударга хүн гэдэгт итгэлтэй байвал 
дэвшүүлсэн таамгийнхаа тухай асуучих хэрэгтэй. Жишээлбэл, бид “Ийм 
зүйл болсон” гэж бодож байна. Энэ зөв үү? Хэрэв би буруу бодож байвал 
надад хэлээрэй” гэж болно.

Жишээ нь, сурвалжлагч оюутны байрны албан тушаалтнаас “Надад 
байгаа мэдээллээр бол энэ хотод орон сууц хүрэлцэхгүй байгаа аж. 
Байр түрээслүүлэгчид оюутнуудаас өндөр төлбөр авч байгаа нь үүнтэй 
холбоотой юу? “ гэж асууж болно.

Нууц эх сурвалж, түүнтэй харьцах 

Энэ нь нэргүй бөгөөд нэрээ дурдуулах сонирхолгүй эх сурвалжаас 
харьцангуй өөр ойлголт юм. Олон нийт, улс орны эрх ашигт хохирол 
учруулахуйц үнэ цэнэ бүхий мэдээллийг ил гаргаснаар тухайн эх 
сурвалжийн ажил, амьдрал, гэр бүл эрсдэхээс сэргийлж сэтгүүлч, ХМБ 
тухайн эх сурвалжтай холбоотой /нэр ус, ажил албан тушаал зэрэг/ 
мэдээллийг зориудаар нууцлах тухай асуудал. Ийм эх сурвалжийг барууны 
сэтгүүл зүйд “шүгэл үлээгч” буюу “шүгэлдэгч” гэж нэрлэдэг бөгөөд тэд хэн ч 
/гол төлөв нууц мэдээлэл тээгч, түүнд ойр төрийн албан хаагч/ байж болно. 
Түүнийг ялгаж сурах нь сэтгүүлчийн ур чадвар, туршлагатай холбоотой гэж 
үздэг. Харин түүнийг нууцалж чадах эсэхээ тухайн сэтгүүлч, ХМБ эхнээсээ 
шударга хүлээх ёстой. “Шүгэл үлээгч” буюу нууц эх сурвалжаа хамгаалж 
сэтгүүлч өөрөө шоронд орсон тохиолдол гадаад оронд цөөнгүй бий. 
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Нууц эх сурвалжуудтай хэрхэн харьцаж, хамтран  ажиллах вэ? 

Нууц эх сурвалжтай харьцах, хамтран ажиллах тусгай жор байхгүй ч 
зарим орны эрэн сурвалжлагч сэтгүүлчдийн арга туршлагад тулгуурласан 
зарчмуудыг санал болгоё. Үүнд:

s Эх сурвалж болгон өөрийн үнэний хэмжүүртэйг сана. Сэтгүүлч хүн эх 
сурвалжийн бөгөөд өөрийн үнэний хэмжүүрийг даван харах чадвартай 
байх ёстой.

s Эх сурвалж зөвхөн өөрийн төлөө бус ар гэрийнхнийхээ төлөө санаа 
зовдог, тиймээс ч өөрийн тээж буй мэдээллийг ил гаргах эсэхдээ үргэлж 
эргэлзэж байдаг. Хэнд ч бүрэн итгэдэггүй. Гэсэн хэдий ч сурвалжлагчид 
найдаж ханддаг, түүнд сурвалжлагч өөрийнх нь ганц хамгаалагч мэт 
санагддаг. Амьдрал, ажил төрлөөрөө дэнчин тавьж, сурвалжлагчид 
хандаж байгаа тохиолдолд сэтгүүлч түүнийг ойлгож, хүндлэх нь зүйн 
хэрэг, түүнийг шахаж шавдуулалгүйгээр өөрөөр нь шийдвэр гаргуулах 
нь чухал.

s Эх сурвалж таныг сонгосон тохиолдолд итгэл өвөрлөсөн байдаг, 
аливаа жижиг сажиг зүйл, хандлагаар түүнийг нь хөсөрдүүлэхгүй байх, 
эхэн үедээ тэр сэтгэл санаагаа зүгээр хуваалцах зорилготой, үндсэн 
мэдээллийг хэлэхгүй байж болно. Тийм болохоор сэтгүүлч түүний итгэл 
найдварыг хүлээх чадвартайгаа харуулах ёстой. 

s Сэтгүүлчийн хувьд эх сурвалжтай нүүр тулж уулзаж, өөрийгөө 
ойлгуулах нь юу юунаас чухал байдаг. Утасны цаанаас юм уу өөр 
бусад аргаар харилцахад эх сурвалж түүнийг өөрийг нь худалдахгүй 
гэх баталгаа найдвар төрдөггүй, тиймээс тухайн эх сурвалж сэтгүүлчид 
юу юунаас илүү чухал гэдгийг нүүр тулж байгаад хэлэх нь сэтгүүлчийн 
хувьд  шударга хандлага болно.

s Мэдээлэл өгөх тохиолдолд тухайн мэдээллийн үнэн эсэхийг шалгах, 
худал хэлээгүйг тогтоох. Тэр тохиолдолд түүний аливаа болзлыг 
сэтгүүлч хүндэтгэн үзэх, бичлэг хийж болох эсэхийг эх сурвалжаасаа 
асуух ёстой.

s Асуудлаа ойлгуулах, түүний өгөх мэдээллийн ач холбогдлыг олон 
талаас ярих, чухал мэдээлэл өгснөөр олон мянган хүний эрх ашгийг 
хамгаална, шударга ёс тогтоно гэдгийг тайлбарлан таниулах нь 
сэтгүүлчийн үүрэг. Тухайн эх сурвалж эргэж буцаж алга болвол шударга 
ёс тогтохгүй гэдгийг тайлбарлан таниулах. Үүний дараа эцсийн 
шийдвэрийг эх сурвалж өөрөө гаргана гэдгийг дахин сануулах нь бас 
сэтгүүлчийн үүрэг байх ёстой.

s Зарим нэрээ нууцлах эсэхийг шийдэж чадахгүй байгаа эх сурвалжид 
түүний байр суурийг бусад хүмүүс мэдэх болно, өөрийгээ таниулна 
гэдгийг тайлбарлах, сэтгүүлчийн цаана ямар нэвтрүүлэг, ямар ХМБ 
байгааг хэлэх ёстой. Ингэснээр сэтгүүлч өөрийгөө найдвартай түнш 
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гэдгээ харуулах боломжтой.

s Эх сурвалжтай мэргэжлийн түвшинд харьцах, хэт найзархахгүй, хуурч 
мэхлэх арга хэрэглэхгүй, гэхдээ өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авна гэдгийг 
эх сурвалждаа ойлгуулах нь чухал зэрэг зарчим багтана.

Нууц эх сурвалжийг хэрхэн хамгаалах вэ? 

Сэтгүүлчийн хувьд эх сурвалжаа хамгаалах арга замууд:

s Нууц эх сурвалжийн тухай мэдээллийг алдагдуулахгүйн тулд тэдгээрийг 
өөрт ойлгомжтойгоор кодлох,

s Мэдээлэл тус бүрийг хувилан хадгалах,

s Эх сурвалжтай харилцах үед нууцлалын хэд хэдэн үе шатыг анхаарах. 
Үүнд бичлэг хийхгүй байх, тодруулга хийхгүй байх зэрэг янз бүрээр 
нэрлэж хэвшсэн ойлголт ордог. 

s Тухайн эх сурвалж ямар зорилгоор, яагаад мэдээлэл өгөх болсныг асуу, 
тэгснээр түүнийг болон өөрийгөө давхар хамгаална /Мэдээлэл өгөгч 
гомдолтой эсвэл шударга хүмүүсийн цаана нөгөө талын хүмүүсийн нэр 
төрийн асуудал байдаг/

s Тухайн асуудалтай шууд холбоогүй эх сурвалж олсноор гол эх 
сурвалжийг халхлах

s Хэлсэн зүйлийг нь ашиглахдаа албан тушаалыг нь ойртуулан, нэрийг 
нь хэлэхгүй өнгөрөх талаар өөртэй нь тохирох

s Эх сурвалжид хуульчийн зөвлөгөө өгүүлэх

s Эх сурвалждаа үнэнч бай. Хэлснийг нь бүү гуйвуул. Зөв эш тат, нууцална 
гэдгээ амла 

s Сэтгүүлч хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн хүрээнд эх сурвалжаа 
хамгаална, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн өмнө хариуцлага 
хүлээхэд бэлэн гэдгээ харуул

ХМБ-ын хувьд эх сурвалжийг хамгаалах аргууд:

s Өөрийн байгууллагын болон сэтгүүлчийн үйл ажиллагаандаа 
баримтлах зарчмын хүрээнд эх сурвалжаа хамгаалах тухай заалтыг 
тодорхой тусгаж, түүнийгээ мөрдлөг болгож хэвшүүлэх

s Мэргэжлийн болон эрх зүйн хүрээнд эх сурвалжаа хамгаалахад 
тууштай тэмцэж чадахаа илэрхийлэх /эх сурвалжийг аюулгүй газар 
байлгах, гадагш гаргах, өмнөөс нь хариуцлага хүлээх/ гэх мэт.
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ: 
GOOGLE-ЭЭС БАРИМТ МЭДЭЭЛЛИЙГ  
ХЭРХЭН ЦУГЛУУЛАХ ВЭ?

Google операторуудын боломж, хэрэгслийн талаар ойлголттой болохын 
тулд эхлээд өөрсдөө бүгдийг нээж, туршиж үзэхийг зөвлөж байна. Google-
ийн операторууд нь  Google анх бий болсон цагаас л байсан. Заримыг нь 
Google өөрөө дотоод хэрэгсэл болгон ашигладаг. 

Жич: Дараах тайлбарууд дээр [ ] гэж тэмдэглэсэн нь хайлтын цонхыг 
хэлж буй бөгөөд түүн дотор бичигдсэн зүйлсийг хайлтын цонхонд шууд 
бичнэ гэсэн үг юм.

1. String хайлт

Хамгийн түгээмэл оператор буюу хайлтыг дэмжих хэрэгсэл. Хайж буй 
түлхүүр үгийг хашилтад хийж хайвал [“түлхүүр үг1 түлхүүр үг2”] Google 
яг эдгээр үгийг ийм дэс дарааллаар, дундуур нь өөр ямар нэг үг ороогүй 
байдлаар хайна. Тухайлбал [Төрийн байгууллага] гэж хайхад төрийн эсвэл 
байгууллага гэсэн хоёр үг хамтдаа болон тусдаа зэрэг байж болох бүх 
тохиолдлоор илэрч гарч ирнэ. Харин [“Төрийн байгууллага”] гэж хайвал яг 
энэ хоршоо үгээрээ илэрцүүд гарч ирнэ.

2. Site operator

Хамгийн чухал бөгөөд хүчтэй операторын нэг. [site:domain.tld] томоохон 
тодорхой сайтуудыг хайхад ашиглана. Жишээ нь, зөвхөн төрийн 
байгууллагуудын сайтнаас мэдээлэл цуглуулъя гэвэл [site:gov.mn] гэхэд 
л хангалттай. 
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3. Тодорхой файлын хэлбэрээр хайх /filetype:/

Хайх үгнийхээ ард filetype: гэж бичээд зай авалгүй залгуулаад хайх 
файлынхаа хэлбэрийг бичнэ. Жишээлбэл [татварын тайлан filetype:pdf ] 
гэхэд татварын тайлантай холбоотой pdf файлууд гарч ирнэ.

4. Хасах тэмдэг 

Хасах тэмдэг нь [-] тодорхой түлхүүр үг бүхий сайтыг хайлтаас хасах 
боломжийг олгодог. [-түлхүүр үг]. Жишээлбэл нэг нэртэй хоёр хүн байлаа 
гэж бодоход хайж байгаа утгаас хэрэггүй сайтыг хасахын тулд хайх хэрэггүй 
хүний мэргэжлийнх нь өмнө хасах тэмдэг тавьж болно. Гэвч хэрэгцээтэй 
сайтад тухайн мэргэжлийн нэр илрэх бүрт хайлтын үр дүнгээс хасагдана 
гэдгийг санах нь зүйтэй. 
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7. Түлхүүр үгийн байршилтай холбоотой хайлтын арга:

Үүнтэй холбоотой Google-ийн нэлээд олон янзын хайлтын оператор 
байдаг. Хамгийн чухал хоёр аргыг энд дурдъя.

[inurl: түлхүүр үг]  гэж хайвал URL хаяг дотор тухайн түлхүүр үг 
багтсан үр дүн илэрнэ. Жишээлбэл, нийгмийн мэдээллийн сүлжээний 
хуудсуудад хэрэглэгчийн нэр нь үргэлж URL хаяг дотор багтдаг учир 
тухайн хүний хуудсыг хайхын тулд URL дотор багтсан нэрээр хайвал 
тухайн нэр орсон бүх постуудыг хайлтад хамруулахаас зайлсхийнэ.  
[intitle:түлхүүр үг]  тухайн сайтын гарчигт багтсан түлхүүр үгийг хайна. 
Хайж буй утга нь тухайн сайтын аль нэг булангийн гарчигт ч байж болно. 

Энэхүү хоёр аргыг ашиглахдаа хайж буй утгаа хашилтад оруулж хайж 
болох бөгөөд энэ нь [allintitle:] болон [allinurl:] гэж хайхтай ижил боловч 
хайлтын бусад аргатай давхар ашиглах боломж олгодгоороо давуу юм. 

8. Google cache

The Google cache нь Google-ийн өөрийнх нь богино хугацааны архив юм. 
Ямар нэг зүйл веб дээрээс гэнэт алга болвол хуучин хуулбар нь байгаа 
эсэхийг шалгах арга бол энэ билээ. Бусад хайлтын машинд ч ийм хуудас 
байдаг.

Хайлтыг шүүх дараах боломжийн талаарх мэдээллийг “хайлтын 
хэрэгсэл” гэсэн хэсэгт болон ахисан түвшний хайлт (advanced search) 
хэсэгт олж болно.

Google-ийн бусад хэрэгсэл 

s Одоог хүртэл бид зөвхөн Google-ийн веб хайлтын боломжуудыг авч 
үзлээ. Google-ийн хайлтын бусад үйлчилгээнд ч нэлээд олон янзын 
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хэрэгсэл байдаг. 

s Товчхон дурдвал: 

s Google-ийн зураг, дүрсний хайлтыг (image search) өнгө, дүрсний төрөл, 
хэмжээ зэргээр шүүж болно. 

s Видео бичлэгийн хайлтыг нягтрал, бичлэгийн хэмжээгээр шүүж болно. 

s Google-ийн орчуулах үйлчилгээг ашиглаж үг, өгүүлбэр, тэр бүү хэл 
бүтэн веб хуудсыг орчуулж болно. Гэхдээ энэ үйлчилгээг Англи хэлнээс 
орчуулах зорилгоор боловсруулсан  тул англиас монгол руу орчуулах 
нь япон, эсвэл германаас монгол хэлнээ хөрвүүлэхээс дээр байх аж.  
Тиймээс хэрэв та англиар уншиж чадах бол англи руу орчуулах нь илүү 
үр дүнтэй. Гэлээ ч гэсэн бусад гадаад хэлнээс монгол руу орчуулж, 
тухайн сайтад юун тухай өгүүлж буйг ерөнхийд нь мэдэж, холбоо барих 
мэдээллийг олж авах боломжтой. 

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ: 
ТААМАГ ДЭВШҮҮЛЭХ  
A. Таамаг дэвшүүлэх шинж чанар

Хэрэглэж болохуйц таамаг бүр хэд хэдэн туршилтыг давсан байх 
шаардлагтай: 

1. Бидэнд байгаа хамгийн шилдэг мэдээлэл дээр суурилсан байх .

Таамаг бол эргэцүүлэл төдий зүйл биш юм. Жишээ нь, бид үйл явдлыг 
хараад  хуйвалдаан байсан гэдгийг илтгэх бодит мэдээлэл байхгүй байхад 
“Энэ зөвхөн нууц явуулга, хуйвалдааны үр дүн” гэж хэлж болохгүй.

Харж чадахгүй зүйлээ тайлбарлахын тулд бид баримт зохиодоггүй. Бид 
мэдэж байгаа болон харсан зүйл дээрээ тулгуурлан онол боловсруулдаг. 
Үүний дараа бидний мэдэхгүй зүйлийг тайлбарлаж болзошгүй баримтуудад 
дүгнэлт хийн, түүнийгээ шалгадаг. 

Жишээ нь, хүчтэй бороо орсны дараа  уулын энгэрийн байшингууд 
нуржээ. Зарчмын хувьд байшингуудыг барилга угсралтын дүрэм, журмын 
дагуу барьсан гэдгийг бид  хэдийнэ мэдэж байгаа. 

Дараа нь бид таамгаа дэвшүүлнэ: 

s Байшинг барьсан барилгачид эсвэл түүнийг зохих ёсоор баригдсаныг 
баталгаажуулсан байцаагч, эсвэл энэ хоёр хоёулаа дүрэм, журмыг 
судлаагүй;
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s Эсвэл хүчтэй аадар бороо зэрэг онцгой нөхцөлийг авч үзээгүй 
шаардлага хангахгүй дүрэм, журам .

2. Таамагт нягтлан шалгаж болохуйц нэр томъёо ашиглах. 

Чухал мэдээлэл хэрэгтэй болоход хэн нэгэн рүү утас цохин асууснаар 
үнэн илчлэгдэнэ гэсэн буруу төсөөлөл зарим сэтгүүлчид байдаг. Санаж 
явах зүйл: Оюун ухаант хүн хэзээ ч сэтгүүлч асуусан болохоор л сайн 
дураараа мэдээлэл өгдөггүй. Харин эх сурвалжийн олонх нь сэтгүүлчид 
байгаа мэдээллийг баталгаажуулж, эсвэл үгүйсгэдэг. Таамаг дэвшүүлснээр 
бид хэн нэгэнтэй ярилцахаасаа өмнө яг ямар мэдээлэл олж авах ёстойгоо 
тод томруунаар хардаг. Ярилцлага эхлэхэд эдгээр баримт биднийг 
хүчирхэг болгодог юм. 

Барилга барихад мөрдөгдөх дүрэм, журам болон цаг уурын нөхцөл 
байдлыг харгалзан үзэхийг бидний таамаг бидэнд хэлж өгнө. Бидний 
өрсөлдөгчид албан тушаалтнуудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг 
сурвалжлан, амьд үлдэгсэд болон аврах багийнхнаас ярилцлага авч байх 
зуур бид нээлттэй эх сурвалжуудыг ашиглан тэднийг гүйцэж түрүүлнэ: 

s Хэр их бороо орсон бэ? (Цаг уурын мэдээ цуглуулдаг хэнээс ч энэ 
мэдээллийг бид авч чадна.)

s Уулын бэл хэр эгц вэ? (Бид газар дээр нь очиж хэр зэргийн налуу 
байгааг харж болно.) 

s Эдгээр барилгуудын эзэн нь хэн бэ? Хэн барьсан бэ? ( Хөршүүд 
байшингийн эзэн болон барьсан компанийн нэрийг мэдэж байж болох 
юм. Бид хөрөнгийн бүртгэлээс эзний тухай мэдээллийг олж авна. 
Хэрвээ тэнд ямар нэгэн бүртгэл байхгүй бол энэ барилгыг хууль бусаар 
барьсан болохыг бид илчилнэ. Ингэснээр дараах асуултууд урган 
гарна. Хэн, яагаад барилгын ажилд зөвшөөрөл олгосон бэ?) 

s Суурийн аюулгүй байдлын тухай дүрэм, журамд юу гэж заасан байна 
вэ? (Дүрэм, журмыг бид номын сан эсвэл онлайнаар авах боломжтой.)

s Түүний хэрэгжилтийг хэн хариуцдаг вэ? (Үүнийг ч мөн номын сан эсвэл 
онлайнаар авна.)

s Байшингуудад мэргэжлийн хяналт, улсын комисс үзлэг хийсэн үү? 
(Үзлэгийн тэмдэглэл нийтэд нээлттэй бол бид хариултыг эндээс авна.)

Бид бичиг баримтыг нягтлан судлах, хэрхэн судлах эсвэл энэ баримтыг 
хэрэглэж болохгүй гэдгийг таамаг дэвшүүлснээр ойлгодог. “Байцаагч нар 
хахууль авсан учир байшингууд нурсан” гэсэн таамаг дэвшүүлж болно. 
Энэ тохиолдолд уг үйлдлийг гэрчилж чадах гэрчийг олоход л бид гол 
анхаарлаа хандуулна. Бидэнд нууц мэдээлэл  байхгүй байхад урагшлах 
боломжгүй. Мэдээллийн эх сурвалж руу хөтлөхгүй байгаа учир энэ бол огт 
хэрэгцээгүй таамаг юм. Энэ хэрэгт холбоотой учир хахууль авсныг шууд 
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гэрчлэх хэн ч энэ тухай сурвалжлагчид хэлэхгүй.  

3. Анхлан дэвшүүлж буй  таамаг гурваас цөөн өгүүлбэрээр илэрхийлэгдэх 
ёстой. 

Залуу сэтгүүлчид өөрсдийн олж илрүүлсэн эсвэл сонссон баримтаа түүх 
юм шиг боддог. Харамсалтай нь баримт бол түүх биш. Түүх бол утга учир, 
ач холбогдол руу хөтлөх баримт болон дэс дараалсан үйл явдлын нэгдэл 
юм. Түүнийг хялбархнаар товчилж, дүгнэж болно. Тийм ч байх ёстой.

Баримтаар нотлогдсон таамгаар эхлэх түүх хэрэгтэй. Хэрвээ түүх 
байхгүй бол баримт чухал бус.

“Яагаад таамгийг гурван өгүүлбэрт багтаан бичих ёстой вэ?” 

Уншигчид түүхийг уншин ойлгохоос өмнө түүхийг өгүүлэгчийн хувьд 
түүх өөрөө утга учиртай байх ёстой. Хэрвээ таамгаа хэдхэн өгүүлбэрээр 
илэрхийлж чадахгүй байвал та түүнийг өөрөө ойлгохгүй байна гэсэн үг. 
Өөрөөр хэлбэл, та юу хайх, хэрхэн үнэн бодитыг хайж болох талаар 
ойлгохгүй байна. 

Нөгөө талаар эрэн сурвалжлах бүтээл дараах гурван бүрэлдэхүүн 
хэсгийг ямар нэг байдлаар агуулж байдаг: 

s Хүмүүст маш их зовлон шаналал учруулж буй тийм нөхцөл байдал, 
асуудал

s Тэрхүү нөхцөл байдал, асуудал хэрхэн бий болсон тухай түүх

s Тухайн асуудал, нөхцөл байдлыг шийдэхгүй бол юу болох тухай, хэрхэн 
шийдэх санал болгож байгаа хэсэг 

Дээрх хэсгүүд сайн ажиглавал өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гэсэн гурван 
цагийн хэлхээсэнд байгаа юм. Нөгөө талаар бүх асуудал заавал хүнтэй 
холбогддог. Хэн нэгэн асуудлыг эхлүүлж, хүмүүс оролцож, өртөж, бас 
зарим нь хохирдог. Тийм учраас асуудлын цаана хүмүүсийн оролцоотой 
түүх байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн оролцоотойгоор өрнөсөн үйл 
явдалд үндэслэж бид таамаглалаа томъёолно:

s Үйл явдал буюу түүх бүхэн тодорхой цаг хугацаанд хамаарах эхлэл, 
өрнөл, төгсгөлтэй.

s Бид цаг хугацааны тэрхүү өнгөрсөн, одоо, ирээдүйд хамааруулан 
таамаглалаа цогцоор нь авч үзнэ.

s Түүхийн өнөөдрийг хүртэл өрнөж ирсэн өнгөрсөн хэсгээс асуудлын учир 
шалтгааныг хайна. Одоо байгаа хэсгээс мөн чанарыг ажиглана. Улмаар 
үүн дээрээ үндэслээд ирээдүйд гарч болох эрсдэл, хор хөнөөлийг 
томъёолно.
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s Өнгөрсөнд үзүүлсэн хор нөлөөг ирээдүйд дахин давтахгүйн тулд бид 
ямар нэг шийдэл санал болгоно. 

Тиймээс таамаглал нь тодорхой цаг хугацаанд үргэлжилж байгаа, 
шалтгаан, мөн чанар, үр дагавар бүхий хүмүүсийн оролцоотой цогц 
тогтолцооны түүх гэж хэлж болно. Бид таамаглалаа цогцоор нь 
томъёолохгүйгээр зөвхөн ирээдүйн үр дагаврыг чухалчлах юм бол түүний 
шалтгаан, мөн чанарыг орхигдуулна. Үүнтэй адил зөвхөн учир шалтгааныг 
анхаарч судлах юм бол эрэн сурвалжлах ажлаа дутуу тооцоолж, улмаар 
зөв шийдэлд хүрч чадахгүй. Тиймээс таамаглалыг цогц үйл явдал болгож 
томъёолохын тулд түүнд хамаарах асуултын хариуг судална. Үүний тулд:

- Хэзээ?
- Хаана?
- Юу?
- Хэн?
- Хэрхэн?

- Яаж? гэсэн асуултад хариулах томъёоллыг бид бий болгоно. 

Жишээлбэл, авлигатай холбоотой таамаглалыг дараах байдлаар 
томъёолж болно: 

- “Авлига улам ихсэж байгаа нь асуудал юм”
- “Авлига нийгэмд хөнөөл учруулж байна”
- “Авлигыг устгахгүй бол хөгжил дэвшил ирэхгүй” гэх мэтээр. 

Эхнийх нь өнгөрсөн цаг хугацааг хамааруулсан тул ингэж томъёолбол 
бид зөвхөн авлигын учир шалтгаантай холбоотой зүйлийг л судлах болно. 
Харин удаах мэдээлэл одоо цагт хамаатай, сүүлийнх нь ирээдүйд хандсан 
байна. Түүнээс гадна эдгээрт яг хаана? Хэн? Хэрхэн? Яаж? гэх мэт 
тодорхой баримтыг хамруулаагүйгээс таамаглалыг цогцоор нь томъёолох 
боломжгүй байна. 

Тэгвэл арай тодорхой байдлаар авч үзье. “Сургуулийн орчин дахь 
авлига үр хүүхэд нь илүү сайхан амьдрах тухай эцэг эхчүүдийн итгэл 
найдварыг үгүй хийж байна” гэж томъёолж болох юм. Ингэвэл бид 
тодорхой асуудлыг дэвшүүлж байна. Ямар ч байсан сургуулийн орчинд 
авлига байгаа бөгөөд энэ нь дор хаяж эцэг эхчүүд  болон хүүхдүүд гэсэн 
хоёр бүлэгт ноцтой нөлөөлж байна гэсэн санааг дэвшүүлнэ. Бид үүнийг 
мэдэхгүй байж болно. Тиймээс энэ таамаглалаа үнэн эсэхийг нотлохын 
тулд лавшруулсан судалгаа хийнэ.

Эдгээр асуултын хариуг хайх ухаалаг загвар бол хамгийн хөнгөн 
хялбар асуултаас эхлэх байдаг. Ямар ч судалгаа угаасаа цаашлах тусам 
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гүнзгийрдэг. Учир нь, судалгааны үр дүнд маш их мэдээлэл, баримт 
цугларснаар тэр бүгдийг эмх замбараанд оруулах шаардлага гардаг. 

Тиймээс тухайн асуудалтай хамааралтай байгаа хамгийн хол, хэн 
бүхэнд нээлттэй байгаа эх сурвалжаас мэдээлэл хайна.

B. Таамаглал дэвшүүлэх нь

1. Эрэн сурвалжлахыг хүсэж байгаа таамгаа дэвшүүлэхдээ богино 
нэг өгүүлбэрээс бүрдэх ёстой. Таамаг төгс боловсруулагдаагүй байгаад 
битгий санаа зовоорой. 

Өөрт байгаа цаг хугацаа болон нөхцөл боломжийн хүрээнд эрэн 
сурвалжлах боломжтой нэг таамгийг сонго. Сонгосон таамгийн дор: Юу олж 
илрүүлэхийг хүсэж байна вэ? гэсэн асуултыг бичээрэй. Эрэн сурвалжлага 
бүр нууцыг илрүүлдэг. Өөрийн бүтээлд ямар нууцыг илчлэхийг хүсэж 
байна вэ?

Юу илчлэхийг хүсэж байна вэ? гэсэн асуултын хариулт бол түр зуурын 
таамаг юм. Жишээ нь, Байрны эзэд оюутнуудад байр түрээслэхдээ 
хулхиддаг ба тэд үүнийг хэрхэн хийдгийг олж илрүүлмээр байна. Тэд 
хариуцлага хүлээхгүй байгааг хэрхэн болиулахыг мэдмээр байна гэх 
мэтийн таамаг үр дүнгүй юм.   

Энэ бол сайн эхлэл юм. Бид түр зуурын таамгаа судалгааны 
хэрэгсэл болтол цааш гүйцэд боловсруулах ёстой. Дараах алхмуудын 
тусламжтайгаар бид зорилгодоо хүрнэ. 

Бидний  сэдэв дараах зүйлийн алинаас эхтэйг нь тодруулна:

s Эх сурвалжийн мэдээлэл (мэхлэгдсэн оюутан гэх мэт)

s Цуу яриа

s Албан ёсны мэдэгдэл (жишээ нь, зарим байрны эзэд хууран мэхэлдэг 
талаар сургуулийн удирдлагын сэрэмжлүүлэг)

s Мэдээний “судлагдаагүй үлдэгдэл”  (жишээ нь, мэхлэгдсэн оюутнуудын 
тухай сонины  мэдээний хариулаагүй асуултууд ) 

s Сэтгүүлчийн ажиглалт (жишээ нь, хуурч мэхлэхийг оролдсон байрны 
эзэнтэй тулгарч байсан). Үүнийг дараах байдлаар арай өөрөөр асууж 
болно: Чиний энэ талаар хэдийнэ мэдэх зүйл юу вэ?

Эх сурвалжаас үүдэлтэй баримтыг нарийвчлан тодруулах нь дараагийн 
алхам юм. 

Жишээ нь, хэрвээ энэ цуу яриа байсан бол тэр цуу яриа чухам юу гэж 
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өгүүлэв? “Эмч нар дутуу төрсөн нярай хүүхдүүдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
өсөж торниулахгүйн тулд устгаж байна” гэдэг цуу ярианаас эхэлсэн түүх 
хэрхэн орвонгоороо эргэж, гайхалтай бүтээл болсон туршлага бий. 

Цуу ярианы хамгийн чухал нь түүнийг шалгаж болох эсэхэд 
оршино. Энэ санааг та ойлгуулахын тулд энэ жишээг ашиглаж болно. 

s Хэрвээ сонины мэдээний судлагдаагүй үлдэгдлээс сэдэв урган гарсан 
бол тэр сонины мэдээнд ямар баримт байсан бэ?

s Хэрвээ ажиглалт байвал сэтгүүлч чухам юу ажигласан бэ?

s Эцэст нь, бидний сонгосон кейс тэдэнд өөр нэг түүх эсвэл баримтыг 
санагдуулж байна уу? Жишээ нь, өөр нэг газар үүнтэй төстэй үйл явдал 
болсон юм биш биз? Эсвэл одоогийн энэ үйл явдал өмнө нь эсвэл хэсэг 
хугацааны дараа болсон үйл явдлын давталт юм биш биз?

Илрүүлэхийг эрмэлзэж байгаа зүйл, байгаа баримтуудаа тодорхойлсны 
дараа: Энэ бол бидний мэдэж байгаа зүйлс. Бид одоо мэдэхгүй байгаа ч 
өөр юуг мэдэхийг хүсч байгаа вэ? Энэ түүхийн талаар бидэнд ямар асуулт 
байна вэ? гэж өөрөөсөө асуугаарай.  

Хариултаа Word-file-д бичих нь үр дүнтэй байдаг. Асуултуудаа “Хэрхэн...” 
гэж эхлүүлээрэй. Үйл явдал яагаад өрнөдөгт бус хэрхэн өрнөдөгт 
анхаарлаа төвлөрүүлэх нь илүү дээр байдаг. “Хэрхэн” гэж эхлэх асуултууд 
тодорхой, шалгаж болохуйц үйлдэл рүү хөтөлдөг бол “яагаад” гэж эхлэх 
асуултууд шалгаж болохгүй арга хэлбэр рүү хөтөлдөг. 

Таамгийн жишээ: Байрны эзэд байр хөлслүүлэхдээ биднийг мэхэлдэг 
гэсэн асуултууд руу хөтөлж байна: 

s Хэрхэн луйвар хийх вэ?
s Хэрхэн их сургууль үүнд оролцдог вэ?

s Хэрхэн үүнийг таслан зогсоох вэ?

Одоо уран сэтгэмжээ ашиглан эдгээр асуултад хариулах гээд үзье. 
Хариулт бүр таамгийн шинжтэй ба үнэндээ бол таамаг гэдгийг нь хэлэх 
нь зүйтэй. Хариулт бүрийг өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүн нь хүн байхаар 
эхэл. Дараа нь, үйл үг хэрэглээрэй. Энэ бол тодорхой хариулт авахад 
хэрэглэгддэг “арга”  юм. Тухайн түүхийг нягтлан шалгаж, батлахад бидэнд 
тодорхой цаг хугацаа, нөхцөл байдал хэрэгтэй байх болно. 

Хууран мэхлэгч байрны эздийн хэргийн хувьд дараах дэлгэрэнгүй 
таамгийг дэвшүүлж болох юм: 

 Байрны эзэд маш муу өрөөнд хэт өндөр түрээс болон хэзээ ч буцааж 
олгодоггүй өндөр барьцаа шаарддаг. Байрны эзэд хөлслөгчдөө 
олохын тулд зар тавин, их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг 



29ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

газруудыг ашигладаг. Их сургууль хууран мэхлэгч байрны эздийг 
илрүүлж, тэдэнд арга хэмжээ авч, мэхлэгдсэн оюутнуудад тусламж 
үзүүлэх оролдлого хийдэггүй. 

 Тэдний түүхэнд тодорхой үүрэг гүйцэтгэх түрээс, барьцаа, өрөө, байрны 
эзэд, зар гэх мэт тодорхой элементүүдийн жагсаалтыг дөнгөж сая бид 
гаргачихлаа. 

Таамгийг бүрдүүлэх санаануудаас алийг нь шалгахад хамгийн хялбар 
болохыг эхлээд тодорхойлох ёстой. Ялангуяа залуу сэтгүүлчид сэдвээ 
буруу талаас нь судлах гээд байдаг, жишээ нь эрүүгийн бүлэглэлд шургах 
гэх мэт баатарлаг адал явдлаар дамжуулан судалж болох нууцад бүх 
анхаарлаа хандуулдаг. Эрэн сурвалжлага болгон явцын дунд илүү хүнд, 
түвэгтэй болдог. Эхлээд амар хялбар ажлыг нь хийж чадахгүй бол хэзээ ч 
хүнд бэрхийг давж чадахгүй. 

Дараагийн алхам нь таамгуудаа удаанаар ажиглаж унших юм. Нягтлан 
шалгах боломжтой зүйл олж унших юм бол тухайн санааг хэрхэн нягтлан 
шалгахаа эргэцүүлээрэй. 

Дээрх жишээний хувьд:

s Оюутнуудын түрээс болон бусад байрны эздийн зах зээлийн түрээсийг 
харьцуулснаар байрны эзэд хэт өндөр түрээс болон барьцаа нэхдэг 
гэдгийг бид шалгаж болно. 

s Хэрвээ байрны эзэд зар тавьдаг бол бид оюутнуудад чиглэсэн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр (сэтгүүл, зарлалын самбар) тавьсан зар 
дундаас олж илрүүлэх боломжтой. 

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газруудад байрны эздийн 
талаар гомдол мэдүүлээд, ямар ч үр дүнд хүрээгүй оюутнуудыг олж 
тогтоох. 

Дээрх шалгалтын хувьд түрээсийн төлбөр болон байрны эздийн зарыг 
олох нь хялбар. Учир нь, эд бол нээлттэй эх сурвалжууд юм. Хамгийн 
хэцүү шалгалт бол гомдол гаргасан оюутнуудыг олж тогтоож, их сургууль 
гомдолтой холбоотой ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүйг нотлох юм. 

C. Дүгнэлт 

Эрэн сурвалжлагын судалж болохуйц таамаг (нягтлан шалгах 
боломжтой элементүүдтэй сэдвийн гол шугам болон нээлттэй эх сурвалж) 
дэвшүүлсний дараа та дараах зүйлийг онцлоорой:  

1. Таамаг дэвшүүлэх нь цаг хугацаа шаардах юм шиг санагдаж байгаа байх. 
Гэхдээ амьдралд хэдхэн минут л хангалттай. Таамаг дэвшүүлээгүйн 
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улмаас хугацаа алдана. Өдөр, долоо хоног сараар үргэлжлэх биз.  
Мэдээний сурвалжлагчид бүх зүйлийг түргэн шуурхай хийж сурсан 
байдаг. Тэгээд ч энэ нь тэдний өгөгдмөл горим. Харин эрэн сурвалжлах 
сэтгүүлчид үнэнч, шударга ажиллахын тулд идэвхи санаачилгатай 
байж түүхийг эхнээс нь хяналтандаа авсан байх ёстой. 

2. “Би бодол санаагаа нээлттэй байлгамаар байна. Нэг юм уу багц 
баримтад анхаарлаа хандуулснаар илүү чухал, ач холбогдолтой 
зүйлийг анхаарахгүй өнгөрч нөхцөл байдлын таамаг өсгөж байгаа биш 
гэж үү?” гэж асуух хүн гарах байх. 

Үнэндээ, таамаг нь сэтгүүлчийн нүдийг сохлох тохиолдол бий. Энэ нь 
дараах хоёр байдлаар илэрдэг:

s Сэтгүүлч таамагтай зөрчилдөх нотлох баримт илрүүлсэн ч түүнийг 
нотлох баримт гэж хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзах

s Сэтгүүлч ажлаа хурдан, хялбар аргаар хийхийн тулд таамгийг ухаж 
ойлголгүйгээр хэрэглэнэ. Ихэвчлэн сэтгүүлчид урьдаас тааварласан 
санаа бодолтой. Түүнийгээ батлах нотлох баримт бага ч сэтгүүлч өөрөө 
үүнд сэтгэл хангалуун байдаг. 

Эдгээр аюул заналаас сэрэмжлэх гол арга бол шударга сэтгүүлч өөрийн 
таамгаа эрэн сурвалжлагын явцад илэрч буй баримтуудтай байнга тулган 
шалгаж байдаг.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ: 
ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ  
БА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Заримдаа бидний цаг хугацаа, сэтгэл зүрхээ дайчилж хийсэн эрэн 
сурвалжилга үр дүнд хүрэх нь битгий хэл шийдвэр гаргагчид, олон нийтийн 
анхаарлыг ч татахгүй өнгөрөх тохиолдол бий. Ийм байдалд орохгүйн тулд 
эрэн сурвалжлах сэтгүүлчид хоорондоо болон бусад талуудтай хамтарч 
ажиллах нь чухал юм. Энэхүү хамтын ажиллагааны талаар ярихдаа бид 
элсүүлэх болон эвсэх загварын талаар дурдаж болно.

Элсүүлэх загвар

Дуулиант хэргийг дэлгэснээр олон нийтийн уур бухимдлыг өдөөж, 
шийдвэр гаргагчдыг ямар нэгэн юм хийхэд хүргэхийг хэлдэг. Олон нийтийг 
асуудалдаа “элсүүлж”, эрх мэдэлтнүүдээс тодорхой шийдэл шаардах 
(бүтээлээ сурталчлах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх) арга барилаар ажиллаж 
болох юм.
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Эвсэх загвар

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлч нийгмийн бусад хүчинтэй “эвсэж”, хамтарч 
ажиллаж чадвал гайхалтай үр дүнд хүрдэг болохыг Дэвид Протесс онолын 
хувьд “нээсэн”. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн түүхэнд ганц дайчин 
амжилтад хүрсэн түүх тун цөөн байдаг.

Эвсэх арга замууд:

1.  Эх сурвалжаа хуваалцах. Тухайн асуудлаар судалгаа хийсэн ТББ-тай 
хамтарч ажиллах, баримт, мэдээлэл авахыг хэлнэ. Гэвч энэ нь хэн 
нэгний тайланг аваад, сийрүүлэн бичих хэрэг биш шүү! Мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, нэмэлт судалгаа хийх боломжийг 
тэдэнд олгох, өөрсдөө хамтраад судалгаа хийх зэрэг нь “эх сурвалжаа 
хуваалцаж” буй хэрэг юм.

2.  Эрх мэдлээ хуваалцах. Өмгөөлөгч, эсвэл зарга мэдүүлэгчтэй “хамтарч”, 
хэрэгтэй баримтуудаа олж авах нь сайн үр дүнд хүргэсэн жишээ цөөнгүй 
бий (1991-Анн Мари Кастерет ХДХВ-ээр халдварлагдсан цусны хэргийг 
эрэн сурвалжилсан жишээг энд дурдаж болно). 

 Сэтгүүлчид авлигатай тэмцэх төрийн байгууллагатай хамтарч ажиллах 
(1958-Кларк Моленхоф шударга прокурор, цагдаа нартай хамтарсан 
баг бүрдүүлж, үйлдвэрчний эвлэлийн луйврын хэргийг дэлгэсэн).

3.  Мэдээллээ хуваалцах. Ийм хамтын ажиллагаа эрэн сурвалжлах сэтгүүл 
зүйн шинэ тренд болж байна. Нуух биш илчлэх, харамлах биш хуваалцах 
нь орчин цагийн эрэн сурвалжлах сэтгүүлчийн сурах шаардлагатай 
“соёл” юм. Энд Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн сүлжээ 
байгууллагын хийсэн зарим тодорхой жишээг дурдаж болох юм:

- Дэлхийн банкны амлалт (The WB`s Promise to the Poor): Дэлхийн 
банк ядуурлын эсрэг тэмцэж чадаж байгаа, эсэхийг илчилсэн

- Худалдааны нууцлал (Secrecy for Sale): 58 орны 110 гаруй сэтгүүлч 
хамтран ажиллаж, “татварын диваажин”-тай холбоотой асуудлыг 
сөхөж, компаниудын нууц эздийг илчилсэн

- Luxembourg Leaks: 26 орны 80 гаруй сэтгүүлч хамтарч, үндэстэн 
дамнасан корпорациудын татвараас зайлсхийх нууц бүтцийн 
асуудлыг сөхсөн

- Swiss Leaks: HSBC банкны нууц баримтуудыг 45 орны сэтгүүлчид 
хамтран судалж, шалгасан

- Панамын баримтууд буюу Panama Papers.
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НАЙМДУГААР БҮЛЭГ: 
ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ ЯРИЛЦЛАГА, ТЕХНИК

А. Ярилцах эх сурвалжийг тогтоох

Ярилцлага авагч “Хэнтэй ярилцах вэ” гэдгээ хамгийн эхэнд тодорхойлох 
хэрэгтэй.

s Хамгийн түрүүнд хохирогчид  байх нь түгээмэл.

s Хоёр дахь нь үйл явдлын хэтийн төлвийг гаргах чадвартай  шинжээч, 
гэрчүүд байна.

s Хамгийн ярих дургүй хүмүүс бол нөхцөл байдлын гол буруутнууд 
байдаг. Хэрэв тэд мэдэгдэл хийсэн үед баримтыг шалгах боломжийг 
бий болгодог.

s Энэ дараалал мэдээний сурвалжлагч нарын баримталдаг зарчмаас 
ялгаатай. Мэдээний сурвалжлагч нар ихэвчлэн үйл явдлын хамгийн 
өндөр зэргийн албан тушаалтан эсвэл нөлөө бүхий хүний араас 
хөөцөлддөг. Энэ хүмүүс нь эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйд  нөхцөл 
байдалд хариуцлага хүлээх хүмүүс байх нь элбэг тохиолддог. 

s Харин эрэн сурвалжлагад хамгийн тохиромжтой эх сурвалж бол 
байгууллагын дунд түвшний, гүйцэтгэх эсвэл төлөвлөх шатны хүмүүс 
юм. Тэд бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд онцын нөлөөгүй боловч 
чухал баримтыг үзэх эрхтэй байдаг. Ийм хүмүүс итгэл үнэмшилд 
хамаагүй бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэх үүрэгтэй учир 
өөрийгөө хохирогч гэж үзнэ.

Б. Ярилцагчийг судлах

Хэн нэгэнтэй ярилцахаасаа өмнө тэрбээр үйл явдалд ямар үүрэгтэй 
оролцсоныг мэдэж байх хэрэгтэй. Тэр хүн хохирогч уу, гэрч үү, буруутан 
уу? Тэр таны мэдэхгүй оролцогч, эсвэл үйл явдлыг ажигласан байж болох 
уу? 

Бид тэр хүний талаар мэдэж болох бүх баримтыг интернэтээс харсан 
байх ёстой: анкет, ярилцлага, мэдээ, г.м. байж болно. Ямар нэг салбарын 
тухай мэргэжлийн өндөр мэдлэгтэй, эсвэл үйл явдалд оролцсон үүргийг 
нь тодруулах  чадвартай нэгэн бол үүнийг анхааралдаа авна. (Жишээ нь, 
бидний сэдэвт авлигач прокурор байлаа гэхэд тэр хүн өмнө нь авлига 
авсан хэргээр буруутгагдсан эсэхийг мэдэх хэрэгтэй.)

В. Асуултаа бэлдэх: зарчим, дасгал

Дараах төрлийн асуултад түшиглэн ярилцлагын бүтцийг төлөвлөж 
болно:
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а.  Түлхүүр асуулт: Хэрэв ганцхан асуулт тавих байсан бол юу гэж асуух 
вэ? 

б.  Объектив асуулт: Энэ болсон явдал уу? Тэнд хэн байсан бэ? Хаана? 
Хэзээ? Яаж?

в.  Цаг хугацааны зурвас: Үйл явдал хэзээ эхэлсэн бэ? Яаж? Дараа нь 
юу болсон бэ? Ойрын үед юу болох вэ?

г.  Субъектив асуулт: Та үйл явдлын талаар юу бодож байна вэ? Танд 
ямар санагдсан бэ?

д.  Нөөц асуулт: Энэ тухай өөр хэн мэдэх вэ? Би хэнтэй ярих хэрэгтэй вэ? 
Эдгээр үйл явдлын талаар хэн нэгэн тайлан, санамж бичиг, эсвэл өөр 
баримт бичиг гаргасан уу? (Жишээ нь: Та гэрээнд гарын үсэг зурсан уу? 
Гэрээ танд байгаа хэвээрээ юу? Би үзэж болох уу?)

Ярилцлага бол зөвхөн асуулт, хариулт биш мэдээлэлтэй хүнтэй 
хоёр талын сонирхсон асуудлаар харилцан ярилцах юм. Нэг зүйлийг 
онцгойлоход ярилцлагын зорилго бол асуулт асуух биш, харин сонсох 
явдал. Эрэн сурвалжлагч хүн бол хүмүүсийн яриаг дэмжинэ, түүнчлэн 
хэрхэн ярьж буйг ажиглана: тэдний сэтгэл хөдлөл, биеийн хэлэмж, дуугүй 
байгаа байдал болон юуны тухай ярьж байна г.м.

Ярилцлагыг дараах байдлаар хийж болно:

1.  Ярилцлагыг “Танд юу тохиолдсон бэ” эсвэл “Та үзсэн зүйлээ дүрслээч” 
гэж эхэлнэ. 

2. Ярилцагч руугаа бага зэрэг ойрт (энэ нь та түүний яриаг сонирхож 
байгааг илтгэнэ.)

3. Ярилцагчтайгаа нүдээрээ харьц (Нүүрнээс чинь хэр сайн ярьж байгааг 
“унших” болно.)

4. Дуугаа хураахыг хүлээ. Ярилцагч үргэлжлүүлэн ярьж эхлэхийг хүлээж 
сурах хэрэгтэй. (Дуугүй байдлыг эвдэхдээ дотроо дөрөв хүртэл тоол.)

5. “Тэгэхээр та ингэж хэлж байна уу ...” гэх зэргээр хариултыг нь үе, үе 
давтана. (Ярилцагч үүнийг сонсож буйн  шинж гэж ойлгоно. Түүнчлэн та 
сонссон зүйлээ зөв ойлгосон эсэхээ баталгаажуулах боломж.)

6. “Тэр бол аймшигтай зүйл байсан”, “Миний хөөрхөн дүү” гэх мэт сэтгэл 
хөдлөл, санал бодлыг нь илэрхийлэх үгсийг анхааралтай сонсоорой. 
“Тэр зүйл яагаад аймшигтай байсан бэ, дүүгийн тань яг юу нь хамгийн 
хөөрхөн бэ” гэсэн үгээр тайлбарлахыг хүс.

7. Хариулт бүрийн дараа “Би үүнийг ойлгосон уу” гэж дотроо бод. 
Шаардлагатай бол нэмэлт баримт тайлбар, жишээ бий эсэхийг дахин 
тодруул. Ярилцагчийн олон удаа давтаж хэлж байгаа хэллэгийг 
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анхааралтай сонсох хэрэгтэй. Ийм үг ямар нэгэн онцгой утга агуулж 
байх нь бий. 

Г. Эх сурвалжид хандах

Эх сурвалж сэтгүүлчийг янз бүрээр сорьж болно. Жишээ нь “Чи яагаад 
ийм сэдэв дээр ажиллаж байгаа юм бэ?” гэж асуух нь түгээмэл. Зөв 
хариулт:

s “Энэ сэдэв чухал юм, би энэ тухай зохих ёсоор нь бичих гэсэн юм”

s “Та бол мэргэжлийн хүн”

s “Би энэ явдлын талаар танаас сонсох гэсэн юм... Бусдын хэлсэн 
зүйлийн талаар таны хариуг мэдмээр байна”.

s “Хүмүүст үнэн байдлыг мэдүүлэхэд таны туслалцаа хэрэгтэй байна. 
Дүр зургийг гүйцээн гаргахад туслаач.”

Эх сурвалж “Би чамтай юм ярихгүй” гэвэл яах вэ?” Зөв хариулт:

s “Тэгвэл өөр хэнтэй ярилцаж болохыг хэлж өгөөч.”

s “Та дараа ярихаар болбол миний утсыг тэмдэглээд авахгүй юу”

s “Би дараа илүү мэдээлэлтэй болохоороо дахиад ирье. Та өөртэйгээ 
холбоотой баримтын талаар тайлбар хэлэх эрхтэй, би таны эрхийг 
хүндлэх болно.”

Д. Ярилцлагыг дуусгах

Ярилцлагаа дуусгахын өмнө өндөр мэргэжлийн сурвалжлагч нар дараах 
зүйлийг хийдэг:

s Тэмдэглэлээ хурдан гүйлгэж хараад тодруулах зүйл байгаа эсэхийг 
нягтлана.

s “Би асуугаагүй боловч танд хэлэх гэсэн зүйл байна уу?” гэж асууна.

s “Та хэлэх гэснээ бүгдийг нь хэлж чадав уу?” гэж асууна.

s Эх сурвалж сурвалжлагчийг дараа нь хэнтэй ярилцах хэрэгтэй гэж үзэж 
байгааг асууна.

s Ярилцагчид байгаа баримт бичгийг гуйна. Ярилцагчийн албан өрөөнд 
харагдаж байгаа бичиг баримтыг ялангуяа олж авах хэрэгтэй.

Залуу сэтгүүлчдийн хувьд гаргадаг нийтлэг алдаа бол эх сурвалж тэдэнд 
асуулт нь буруу байна гэсэн дохио өгөөд байхад тэднийг сонсохгүй байх 
явдал юм. Зөвхөн бэлдсэн асуултандаа хариу авахын төлөө зүтгэх тусам 
эх сурвалжийн сэтгэл улам гонсойно.
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Өнгөн талаас гүн рүү нь буюу эх сурвалжтай ярилцах дараалал 

Асуудлыг судлахын тулд түүнийг эхлүүлсэн, гардаж оролцсон албан 
тушаалтан, хүмүүсийг эхлээд анхаарлын гадна үлдээсэн нь дээр байдаг 
тухай өмнөх бүлгүүдэд үзсэн. Учир нь, бид тэдний орооцолдсон асуудлын 
мөрөөр хойноос нь нэхэж яваа билээ. Өөрөөр хэлбэл, асуудлын гүн 
рүү орохын тулд өнгөн талаас нь ярилцлагыг чиглүүлдэг. Жишээлбэл, 
Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт явган хүний замын чулуу хаа 
сайгүй адилхан өнгө, хээтэй байгааг ажиглаж болно. Уг чулуу үйлдвэрлэгч 
компани хотын захиргааны томоохон албан тушаалтанд харъяалагддаг 
талаар цуу яриа байдаг ч хэн ч үүнийг шалгаагүй. Судалгааны ажлыг 
хийхдээ уг албан тушаалтан дээр шууд очоод тайлбар нэхэх юм бол хамаг 
зам мөрөө баллах нь дамжиггүй. Мэдээлэл олж авах аргачлал, дарааллаа 
энэ мэтээр буруу сонгосноор асуудлыг гүйцэд судалж шалгах аргагүй 
болж мэдэх юм. Тиймээс нээлттэй эх сурвалжуудаас замын тендерт орсон 
байгууллагын нэрсийн жагсаалтыг эхлээд олж авлаа гэж бодъё. Түүндээ 
үндэслэн тендерт хэд хэдэн удаа ороод ялж чадаагүй хэн нэгэнтэй 
уулзах боломжтой болж мэдэх юм. Өөрөөр хэлбэл, ашиг хүртэгчээс өмнө 
хохирсон, гомдсон хүмүүстэй уулзах юм бол асуудлын учир шалтгаан, мөн 
чанарыг нээж өгдөг. Тэд мөн нотлох баримтыг хаанаас олж авах зүг чигийг 
зааж өгөх нь элбэг. Тэдний тусламжтайгаар нотлох баримтыг олж авсны 
дараа та тендерт ялсан компанийн захирлаас тайлбар хүснэ. Хэрвээ 
таны олж авсан баримт үнэхээр ноцтой л юм бол тэд хариу тайлбар хэлэх 
нь гарцаагүй бөгөөд тэр нь ихэвчлэн нэг талыг, ялангуяа өөрсдийгөө 
өмгөөлж хаацайлсан шинж чанартай байдаг. Мэдээж энэ ярилцлагын 
явцад өргөн хүрээний бусад мэдээллийг олох боломжтой. Дараа нь хотын 
захиргааны албан тушаалтан дээр очно. Очихдоо уг компанийг байгуулсан 
талаар тухайн албан тушаалтны нэр бүхий улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 
ажиллаж байсан талаарх татварын газрын тодорхойлолт, сүүлийн хэдэн 
жил дараалан ялсан тендерийн талаарх дүн мэдээг гартаа оруулсан 
гэж бодъё. Одоо та түүнээс: “... та энэ компанитай холбоотой юу?” гэж 
асуух биш харин “та энэ компанитай холбоотой ийм ийм үйл явдлыг юу 
гэж тайлбарлах вэ?” гэх мэтээр судалгаанд суурилсан асуултын хариуг 
нэхснээр ямар нэгэн тайлбар гарцаагүй авах болно. Заримдаа тийм 
хүмүүс өөрийгөө зөвтгөх, өмөөрөх гээд илүү олон асуудлын хариуг хэлж 
өгч магадгүй юм.

Асуудлын гүнд хамгийн ойрхон байгаа хотын захиргааны түшмэдтэй 
ярилцсаны дараа эргээд тендерт байнга ялдаг компанийн захиралтай 
уулзах гэх мэтээр сүүлийн хоёр бүлгийн төлөөллөөс сөөлжүүлэн 
ярилцлага авснаар жинхэнэ түүхийг мэдэж авах болно.     



36 ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ: 
ТАЙМЛАЙН БУЮУ ЦАГ ХУГАЦААНЫ  
ДЭС ДАРААЛЛЫГ АШИГЛАХ 

Таамаг дэвшүүлсний дараа эрэн сурвалжлагч нарын ашигладаг 
хамгийн чухал хэрэгсэл бол цаг хугацааны дэс дараалал юм. Магадгүй 
хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэрэгсэл ч байж болох юм. Тэрбээр тухайн 
нэг үйл явдлын учир холбогдол ба үр дагаврыг гаргаснаар нарийн 
түвэгтэй асуудлыг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Он цагийн дэс дараалал нь 
бидний түүхэнд юу дутагдаж байгааг бидэнд харуулна. Бидний баталсан 
үйл явдлын өмнө ба дараа нь юу болсон байж болзошгүй вэ? Бидний 
цуглуулсан мэдээллийг тодорхой, бат дараалалд оруулж өгдөг. Түүнчлэн 
он цагийн дэс дараалал нь хүүрнэлийн хамгийн энгийн бөгөөд хүчирхэг 
бүтцийн суурийг бүрдүүлдэг. Яг үнэндээ бол судалгаагаа хийж байхад он 
цагийн дэс дараалал бидэнд хүүрнэлээ эхлэх боломжийг олгодог.   

Энэ бүх учир шалтгаануудын улмаас он цагийн дэс дарааллыг үүсгэн, 
баяжуулж,  цааш хэрхэн өрнөх явцыг сурсан байх ёстой:

D.  Таамагтай холбоотой тодорхой үйл явдлыг хэрхэн тодорхойлох вэ;

E.  Болсон бусад үйл явдлуудыг хэрхэн дүгнэж, батлах вэ;

F.  Эдгээр үйл явдлууд болон холбогдох баримт бичгүүдийг өгөгдлийн 
санд хэрхэн эмхлэн цэгцлэх вэ.

4.Үйл явдлын дэс дарааллыг тодорхойлох 

Он цагийн дэс дараалал бол цаг хугацааны дараалалд оруулсан 
үйл явдлын жагсаалт юм. Цаг хугацааны дэс дараалалд нэг үйл явдал 
нөгөөгийн дараа өрнөж байдаг. Таамаг бүрт он цагийн дэс дараалал 
бий, учир нь он цагийн дэс дараалал үйл  явдлуудын өрнөлийг  харуулж 
байдаг. Үүнийг батлахын тулд та таамгийг бүрдүүлж байгаа үйл явдлуудыг 
тус тусад нь тодорхойлон, эдгээр үйл явдлын жагсаалтыг бичээд үзээрэй. 
Таамагт байгаа үйл үгнүүдийг тоолсноор үйл явдлуудыг хялбархан 
тодорхойлж чадна: үйл үг бүр ялгаатай үйл явдлуудыг илэрхийлж 
байдаг. Таамагт байгаа үйл үгнүүдийг тоолон, үйл үг бүрийг үйл явдалтай 
холбосноор он цагийн дэс дарааллыг үүсгэнэ. Илүү ойлгомжтой болгохын 
тулд нэгэн таамаглалын жишээ авлаа: 

 Байрны эзэд маш муу өрөөнд  хэт өндөр түрээс болон хэзээ ч буцааж 
олгодоггүй өндөр барьцаа шаарддаг. Байрны эзэд хөлслөгчдөө 
олохын тулд зар тавин, их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
газруудыг ашигладаг. Их сургууль хууран мэхлэгч байрны эздүүдийг 
илрүүлж, тэдэнд арга хэмжээ авч, мэхлэгдсэн оюутнуудад тусламж 
үзүүлэх оролдлого хийдэггүй. 
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Энэ таамганд хэд хэдэн үйл явдал байгааг анхаарна уу. Үйл үг нь 
үйлдлийг тодорхойлж байдаг тул таамганд үйл үг гарах тоололд цаана нь 
үйл явдал агуулагдаж байдаг:  

s Байрны эзэд хэт өндөр түрээс болон өндөр барьцаа шаарддаг. 

s Байрны эзэд энэ мөнгийг оюутнуудад буцааж өгөхөөс татгалздаг. 

s Байрны эзэд хөлслөгчид олохын тулд зар тавидаг. 

s Байрны эзэд хөлслөгчид олохын тулд их сургуулийн түрээсийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг газруудыг ашигладаг.

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд байрны эздүүдэд 
түрээслэгч олоход тусалдаг.

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд хууран мэхлэгч 
байрны эздийн үйлдлийг мэдээгүй мэт дуугай өнгөрдөг. 

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд мэхлэгдсэн 
оюутнуудад тусламж үзүүлэхээс татгалздаг.

Одоо үйл явдлуудыг болсон дарааллаар нь он цагийн дэс дараалалд 
оруулцгаая. Эхлээд байрны эзэд хөлслөгч олох ёстой: 

s Байрны эзэд хөлслөгчид олохын тулд зар тавьдаг. 

s Байрны эзэд хөлслөгчид олохын тулд их сургуулийн түрээсийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг газруудыг ашигладаг.

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд байрны эздэд 
түрээслэгч олоход тусалдаг.

Одоо байрны эзэд хөлслөгчдөө элэг барина: 

s Байрны эзэд хэт өндөр түрээс болон өндөр барьцаа шаарддаг.

s Байрны эзэд энэ мөнгөө оюутнуудад хэзээ ч эргүүлж өгдөггүй. 

Эцэст нь, их сургуулиуд байрны эздийн энэ үйлдэлд хариуцлага 
тооцдоггүй:

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд хууран мэхлэгч 
байрны эздийн үйлдлийг мэдээгүй мэт дуугүй өнгөрдөг. 

s Их сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд мэхлэгдсэн 
оюутнуудад тусламж үзүүлэхээс татгалздаг.

Эдгээр үйл явдлуудын өмнө болон дараа нь ямар үйл явдал өрнөсөн 
байж болох вэ? Бид үйл явдлын явц бүрт анхаарлаа хандуулбал, дараах 
төсөөлөл буух болно: 
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s Байрны эзэд илүү олон оюутнуудыг хуурсаар.

s Оюутнууд хуульчдын тусламжтайгаар байрны эздийг шүүхэд өгнө.

Бидний таамгийн үйл явдлын дараалалыг харвал нэг үйл явдал 
дараагийн үйл явдал болох нөхцөлийг бүрдүүлж байсныг харж болох нээ.

a.  Мэхэлж болох оюутнуудыг олохын тулд байрны эздүүд зар тавин, их 
сургуулийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг газруудыг ашигладаг.

b. Мэхлэгчдэд хариуцлага тооцохоос татгалзсанаар оюутнуудын зардлаар 
энэхүү санааг дэвжин хөгжих боломжийг их сургууль олгосон. 

c.  Эцэст нь, зарим оюутнууд шүүхэд хандаж хариу барина. 

Ямар ч таамаг ашигласан бай доорх горимын дагуу ажиллаарай: 

s Таамганд гарч байгаа үйл явдлуудын жагсаалт гаргах.

s Үйл явдлуудыг болсон байж болзошгүй цаг хугацааны дэс дараалалд 
оруулах. 

s Мэдэгдэж байгаа үйл явдлуудыг тохиолдоход хүргэсэн өөр болзошгүй 
үйл явдлууд эсвэл эдгээр үйл явдлуудын дараа болж өрнөх үйл 
явдлуудыг төсөөлөөрэй. 

Санал болгох зарим үйл явдлууд бусдыгаа бодвол тийм ч сонирхол 
татахуйц бус байж болно. Одоохондоо үүнд бүү санаагаа чилээгээрэй. 
Оронд нь түүх эхлэх мөчөөс эхлээд мэдээ болохуйц үр дагавар гарах мөч 
хүртэл сайн бодож боловсруулсан баялаг цаг хугацааны дэс дараалалтай 
болоход л анхаараарай. Цаг хугацааны дэс дараалал ач холбогдолтой 
5-10 үйл явдалтай байвал нэн сайн. 

Бид энэхүү хичээлийн онолын хэсэг дээр он цагийн дэс дарааллыг 
хэрхэн ашигласан тухай сургагч багш Д.Мөнхчимэг, Ц.Чимэддондог нарын 
ажлаас жишээ татан ярилцах болно. 
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АРАВДУГААР БҮЛЭГ: 
ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЫГ МЭДЭЭЛЭХ  
ЁС ЗҮЙ ЗӨРҮҮ ОЙЛГОЛТ, ЭХ СУРВАЛЖТАЙ 
АЖИЛЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН  
ЗӨРЧИЛ, НУУЦ АЖИЛЛАГАА

Унших материал:

Монголын Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн ёс зүйн зарчим: http://www.
mediacouncil.mn/ 

Мэргэжлийн Сэтгүүлчдийн Нийгэмлэгийн “Ёс зүйн дүрэм”: Татаж авах 
хаяг: http://www.spj.org/ethicscode.asp?mobile=no

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдэд тулгардаг ёс зүйн асуудлууд нь хар ба 
цагаан байхаасаа илүү саарал өнгөтэй байх нь элбэг. Бидний баримталж 
буй байр суурь бол сурвалжлагч тухайн нөхцөл байдалд ёс зүйн хэм 
хэмжээг ягштал баримтлахаасаа илүү эрсдэлээ тооцож үзэх нь илүү үр 
дүнтэй юм. Сурвалжлагчийн үйлдлээс шалтгаалан өөрт нь болон бусдад 
ямар аюул нүүрлэж болох вэ? Сурвалжлагч тэдгээр аюулыг хэр зэрэг 
багасгаж эсвэл арилгаж чадах вэ?

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдэд учрах ёс зүйн эрсдэл нь гурван үндсэн 
сэдэвтэй холбоотойгоор үүснэ: энэ нь асуудлыг илчлэх, эх сурвалжтай 
ажиллах, ашиг сонирхлын зөрчил юм. Энэ гурвыг эрсдэл талаас нь авч 
үзье. 
А. Асуудлыг илчилсний үр дагавар

1. Үнэнийг ил гаргасны төлөө буруутгагдана

Шударга бус байдал, авлигал эсвэл зүгээр л албан тушаалд тэнцэхгүй 
байх зэрэг асуудлыг ил гаргасан сэтгүүлчдийг хөгжил дэвшилд садаа 
болж,нийгмийн хэв журмыг эвдлээ гэж буруутгадаг. Энэхүү үндэслэлээр 
бол олон нийт асуудлын талаар мэдэх тусам илүү хүнд асуудал үүсэн гарч 
ирнэ.

Жишээлбэл, 1990-ээд онд Францын засгийн газар мэдсээр байж ХДХВ-ын 
халдвартай цусан бүтээгдэхүүнийг гемофил өвчтэй хүмүүст худалдсаныг 
олон нийтэд ил болгосон сэтгүүлчийг хэт барууны үзэлтнүүдийг дэмжих 
зорилгоор үндэсний эрүүлийг хамгаалах системийг нураах оролдлого 
хийлээ гэж буруушааж байжээ5.  

5	 Hunter,	Mark.	“Ethical	Conflict	and	Investigative	Reporting	Le	Monde	and	the	
Contaminated Blood Affair.” The Harvard International Journal of Press/Politics2.2 
(1997): 77-95.

http://www.mediacouncil.mn/
http://www.mediacouncil.mn/
http://www.spj.org/ethicscode.asp?mobile=no
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Монголд шударга бус байдлыг илчилснийхээ төлөө үндэсний эрх ашигт 
харшлах үйл ажиллагаа явуулсан гэх зэргээр буруутгагдсан сэтгүүлч бий 
юу?

“Үүнийг ил болгох ёстой юу? Эсвэл үүнийг гаргаж ирээгүй бол дээр 
байсан уу? Юуны тухай ярихгүй байсан дээр вэ?” “Асуудал бодитой юу?” 
гэх мэт олон асуулт бидэнд тулгардаг. Тэгвэл “Асуудал оршин буйг хэн ч 
хүлээн зөвшөөрөхгүй бол  асуудлыг яаж шийдэх вэ? “ гэдэг асуулт эндээс 
гарч болох юм.

Хэрвээ “асуудлыг ил гаргасан ч гаргаагүй ч байдал өөрчлөгдөхгүй” гэж 
хариулбал бид “Шударга бус байдлыг буруушааснаар хэн хамгийн ихээр 
хожих вэ?” гэж асуумаар байна. 

Хариулт нь: Хохирогчид. Юм өөрчлөгдсөн ч, өөрчлөгдөөгүй ч тэд 
ганцаараа биш гэдгээ мэдэж тайвшралыг олдог. Энэ нь шударга бус 
байдал эсвэл авлигын асуудлыг эрэн сурвалжилснаар гарах наад захын 
үр дүн бөгөөд энэхүү үр дүн нь авлигал, ажилдаа тэнцэхгүй байх, нийгмийн 
болон засаг захиргааны удирдлагын зэрэг асуудлыг нийтэлж дэлгэх бүрэн 
үндэслэл болдог. “Таамагт суурилсан судалгаа” номын өмнөх үгэнд Ёсри 
Фода бичихдээ эрэн сурвалжлагчид хэн нэгэн “Хэрэг явдлыг илчилсэнд 
баярлалаа” гэж хэлэх шиг сайхан юм үгүй гэснийг санацгаая. Тэгж хэлсэн 
хүмүүсийн дотор шударга ёсонд итгэх итгэл байтугай өөрсдийнхөө 
асуудлыг хүлээн зөвшөөрүүлэх найдвараа алдсан хохирогчид олон 
байдаг юм.

Дараагийн асуулт: “сурвалжлагч асуудал байгааг зөвхөн харуулаад 
болох  уу эсвэл хэрхэн шийдвэрлэх талаар ч бас саналаа хэлэх ёстой 
юу?” 

Энэ асуулт нь объектив байх зарчмын гол цөмд анхаарлыг хандуулна. 
Өөрөөр хэлбэл сурвалжлагч хэний ч талд орох ёсгүй. Энд, ёс зүйн үндэс 
суурь нь сурвалжлагч асуудлаас гарах эцсийн үр дүнд ямар нэг сонирхол 
агуулж байгаа бол тэрээр сэдэвтээ шударгаар хандаж чадахгүйд оршино. 
Энэ онолоор бол сурвалжлагчийн цорын ганц зорилго нь болсон явдлыг 
болсон чигээр нь шударгаар мэдээлэх явдал юм. Тэрээр түүний мэдээлсэн 
зүйл ямар утгатай болох, ялангуяа уг мэдээлсэн зүйл юуг өөрчлөх ёстой, 
яаж өөрчлөх зэргийг дүгнэх эрхийг олон нийтэд үлдээх ёстой.  Үүнийг эрэн 
сурвалжлага хэрхэн үр дүнд хүрч, хэрхэн олон нийтийн дундах хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх үлгэр загвар болгон “Дайчилгааны загвар” гэж нэрлэжээ (Protess 
ба бусад, 1991)6. Энэ загвараар бол сурвалжлагч, хүмүүсийн мэдээгүй 
болон зохих ёсоор үнэлээгүй асуудлыг ил гаргаснаар энэ талаар олон 
нийтийн санал бодол бий болох бөгөөд энэ нь  өөрчлөлт хийх эрмэлзлийг 

6 Бид үүнийг эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй нийгэмтэй ямар харилцаатай болох, 
нийгэмд хэрхэн нөлөөлдөг талаар онолын хувьд бичсэн  ганц  дорвитой 
бүтээл гэж үзэж байна. 
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төрүүлнэ. Нөгөө талаар хууль тогтоогчид, гүйцэтгэгчид, хариуцлага бүхий 
албан тушаалтан гэх мэт албан үүрэгтнүүд тэрхүү эрмэлзлийг биелүүлэх 
талаар арга хэмжээ авахад хүрдэг байна.

Вудворд, Бернстайн нар “Ерөнхийлөгчийн хүмүүс” (All the President’s 
Men) номынхоо төгсгөлд ерөнхийлөгч Ричард Никсоныг огцрох ёстой ч 
гэдэг юм уу, эсвэл түүнийг шүүхээр буруутган ордноос нь хөөх хэрэгтэй гэх 
мэтээр өөрсдийнхөө дүгнэлтийг шууд хэлээгүй нь ийм учиртай гэж хэлж 
болох юм. Хэрэв тэд дүгнэлтээ илэрхийлсэн бол аль нэг талд орсон хэрэг 
болно. Зарим хүмүүс тэднийг тийм дүгнэлт гаргана гэж бодох ч ямар ч 
байсан аль нэг талыг баримтлахаас хол байх ёстой юм. 

Гэхдээ эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйд өөр нэг уламжлал байдаг. Үүний 
жишээг дэлхийн нэгдүгээр дайны дараах үеийн Францын агуу сурвалжлагч 
Альберт Лондрес гаргасан юм. Тэрээр Гайана улсын засан хүмүүжүүлэх 
газруудыг үзэж танилцаад гаргасан цуврал сурвалжлагынхаа төгсгөлд 
дөрвөн янзын шинэчлэл хийх шаардлага тавьж “Би ажлаа хийлээ. Одоо 
засгийн газар ажлаа эхлэх ёстой” гэж бичжээ. Лондресийн санал болгосон 
дөрвөн санал дөрвүүлээ эцсийн дүндээ хууль болсон юм. Энэ уламжлал 
нь шударга бус байдлыг буруушаагаад зогсохгүй, түүнээс цааш явж 
өөрчлөлт хийхийг санал болгодог.

1990-ээд онд зарим судлаачид орчин цагийн асуудлыг хэрхэн 
шийдвэрлэх тухай санал гаргах нь мэдээллийн хэрэгслийн үндсэн үүрэг 
мөн гэж баталж байв7. Бид үүнтэй санал нийлнэ, гэвч шийдвэрлэх аргаа 
нухацтай судалгаагаар баталгаажуулж, мөн байж болох өөр арга замыг 
судалсан байх нөхцөл тавина. Түүнээс дуулгавартай сэтгүүлчид шиг  
засгийн газар юм уу аль нэг намыг дэмжихийн тулд л үүнийг хийх ёсгүй 
юм. Ийм хандлага нь Грийнпийс мэтийн томоохон засгийн газрын бус 
байгууллагууд эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйд орж ирж байгаа өнөөгийн 
хөгжил дэвшилтэй нийцэж байгаа юм. 

Олон сэтгүүлч гүйцэтгэх үүргээ идэвхтэн, хамгаалагч нарын үүрэгтэй 
андуурч, хольж хутгадаг. Ийм эндүүрэл гарч ирвэл дараах зүйлд анхааръя:

s Шийдвэрлэх арга замыг санал болгож буй сурвалжлагч тухайн асуудал 
дээр өөрийн ашиг сонирхол, зорилгын талаар нууж хаах зүйлгүй 
шударга байх ёстой. 

s Тэд өөрсдийн хийсэн ажлын үр дагаврыг сайн ч байсан, муу ч байсан 
хариуцах нь гарцаагүй. 

s Сурвалжлагч нар нийгэмд сөрөг үр дагавар үзүүллээ гэж буруутгагдах 
нь элбэг тохиолддог. Тэрхүү сөрөг үр дагавар нь бодитой ч байсан, 
бодит бус ч байсан, санаатай ч байсан, санаагүй ч байсан буруутгагддаг.

7 Rosen, Jay, and Davis Merritt, eds. Public journalism: Theory and practice. Ketter-
ing Foundation, 1994.
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s Эрэн сурвалжлах сэтгүүлч шалтгаанд хөтлөгдөж болохгүй. Тэд эхлээд 
уг нөхцөл байдлынхаа үнэн зөвийг олж мэдэхийн төлөө явах ёстой. 
Ямар ч сайхан санагдсан бай, төөрөгдөл дээр эерэг өөрчлөлтийг 
босгож чадахгүй. 

s Сурвалжлагч, шийдвэрлэх ямар арга зам байж болох талаар эх 
сурвалжаасаа мэдсэн, эсвэл өөрөө бодож төсөөлсөн байж болно, харин 
дараа нь тэдгээр арга замыг амьдрал дээр хэрэгжих боломжтой эсэхийг 
нягталж үзэх хэрэгтэй. Энэ бол хүндтэй зорилго бөгөөд шударгаар бүх 
талаас нь нягт судалгаа хийж чадвал зорилгодоо заавал хүрч чадна.

2. Эрэн сурвалжилж илрүүлсэн зүйл бусдын сэтгэл санааг 
тавгүйтүүлж, эмзэглүүлж мэднэ

Эрэн сурвалжлага хийснээр шударга бус болон буруу үйлдлийг хийсэн 
этгээд тодорхой болдог. Ингэснээр тухайн этгээдийн хувьд ажлаасаа 
халагдах ч юм уу, эсвэл бизнесийн харилцагчаа алдах гэх мэт хохирол 
учирдаг. Түүнчлэн тэрээр  нийгмийн уур хилэн, шүүмжлэлтэй тулгарч 
болно. Хэрэв хийсэн буруу үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжтэй байсан бол 
эрүү үүсгэж ч болно.

Ямар нөхцөл байдалд бид хэн нэгнийг буруутгах хэрэгтэй вэ? 

Бид хэн нэгний нэр хүндэд халдаж, амьдралд нь хор хохирол учруулахыг 
юугаар зөвтгөж болох вэ?

Бид хэн нэгэнд дургүй байх нь хангалттай зөвтгөл болж чадах уу?

Өс хонзон үндэслэлтэй шалтгаан мөн үү?

Та бүхэн шударга бус байдлын эсрэг өширхөх нь зүгээр л өс хонзон 
гэж үү? гэж асууж мэдэх юм. Шударга бус байдлаас болж уурлах нь зөв 
үндэслэл боловч сурвалжлагч уураа гаргахын тулд ажиллах ёсгүй юм. 
Сурвалжлагч, дуртай ч бай, үгүй ч бай, нотлох баримтыг хөндий, тайвнаар 
авч үзэх ёстой. Сеймур Херш Вудворд, Бернстайн нарт “Киссинжерийг 
“барих” гэж байсан“ тухайгаа хэлсэн бөгөөд үүнийгээ “цэвэрхэн” хийх 
байсан гэж хэлсэн гэдэг. Өөрөөр хэлбэл, та ууртай байлаа гээд бодит 
баримтаас давж болохгүй бөгөөд уураа зөвтгөхийн тулд баримт 
орхигдуулж бас болохгүй. 

Тэд бусдыг хохироож байвал яах вэ?

Тэд санаатайгаар хохироож байна уу эсвэл санамсаргүй алдаа хийгээд 
байна уу?

Тэд үйлдлээ нуухыг оролдож, тэгснээр учруулсан хохиролоо засахад 
бүр хэцүү болгож байна уу?

Тэд хариуцлагатай албан тушаал хашдаг уу? Тэд олон хамаарагчтай 
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байгууллагыг удирддаг уу? Жишээлбэл олон нийтэд хувьцаа худалддаг 
компанийн удирдлага, эсвэл парламентын гишүүн байж болох юм.

Эдгээр асуултанд мастер сурвалжлагч хэрхэн хариулсаныг Сеймур 
Хершийн “Абу Грейб дахь эрүү шүүлт” (Torture at Abu Ghraib) бүтээлээс 
мэдэж болох юм. Энэхүү Америкийн цэргийн хяналтанд байдаг 
Иракийн шорон дахь эрүү шүүлтийн тухай нийтлэлийн эхэнд Херш  
гэмт үйлдлүүдийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Гэхдээ зөвхөн тэдгээр 
цочирдом мэдээллийг хэлээд зогсоогүй юм. Тэр хамаг анхаарлаа тэрхүү 
нөхцөл байдлыг бий болгосон бодлого боловсруулагчид болон удирдах 
ажилтнууд дээр төвлөрүүлнэ. Энэ бол маш өндөр түвшний бай бөгөөд 
тэрээр байгаа оносон юм. Иймээс хамгийн их хүчин зүтгэлийг илүү гайтай 
зүйлд нь зориулсан байна. Энэ бол ёс зүйтэй байр суурь юм. Эндрю 
Женнингс “Та хэний тав тухыг алдуулах нь дээр гэж бодох вэ? Гольфстрим 
тийрэлтэт онгоцонд сууж яваа нөхрийн үү, эсвэл унадаг дугуй жийж яваа 
нөхрийн үү?”8 гэж хэлж байжээ.

В. Эх сурвалжтай ажиллах нь ёс зүйн ажиллагаа юм

 
1. Эх сурвалж хариулах эрхтэй

Эрэн сурвалжлах ажилд ямар ч сурвалжлах ажлын нэгэн адилаар 
үйл явдалд татагдан оролцогч талууд (үйл явдлын дүр, эсвэл бай) хэн 
ч байсан уг үйл явдлаас урган гарах асуултад хариу өгч, өөртэйгээ 
холбоотой асуудлаар тайлбар хийх боломжоор хангагдсан байх ёстой. 
Мэдээж энэ нь, сурвалжлагч эх сурвалжтай ярилцсанаар бие эрхтэнээрээ 
хохирхооргүй тохиолдолд хүчинтэй. Гэвч, дээрэмчдээс ч ярилцлага авч 
болдог бөгөөд үүнийг Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, авлигыг эрэн 
сурвалжлах хөтөлбөр (occrp.org) баталжээ.9

2. Сенсаац батлагдсан байх ёстой

Сурвалжлагч нарт буруу ташаа мэдээлэл бүхий “сенсаац” мэдээ санал 
болгох явдал олонтаа тохиолддог. Энэ “сенсаац” нь шуугиант явдлын 
аль  нэг талын мэдүүлэг, эсвэл зориудаар “нууц” болгосон баримт бичигт 
үндэслэсэн байж болох юм. Ийм тохиолдолд сурвалжлагч мэдээллийг бие 
даан нягтлахаас нааш ашиглаж болохгүй. Жишээлбэл, хэдхэн жилийн өмнө 
арабын хэд хэдэн сонин Израилийн эмэгтэй сайд өөрийн улсын бодлогыг 
хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд гадаад орны дипломат ажилтнуудтай 
унтсан тухай “мэдээ” нийтэлсэн билээ. “Энэ мэдээ баталгаатай үнэн 
гэдгийг яаж мэдэх вэ? Яаж нягтлаж шалгах вэ?” Бид энэ асуултад хариулж 

8 Casebook, p. 223.
9	 Жишээлбэл,	StevanDojčinović,	BojanaJovanović	and	ChristophZotter,	“Serbian PM 

Was Warned Of Tončev’s Mafia Ties.” occrp, July 1 2013, https://reportingproject.
net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2034-serbian-pm-was-warned-of-
tonevs-mafia-ties

https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2034-serbian-pm-was-warned-of-tonevs-mafia-ties
https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2034-serbian-pm-was-warned-of-tonevs-mafia-ties
https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2034-serbian-pm-was-warned-of-tonevs-mafia-ties
https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2034-serbian-pm-was-warned-of-tonevs-mafia-ties
https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2034-serbian-pm-was-warned-of-tonevs-mafia-ties
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чадахгүй бол уг мэдээ ямар ч хэрэггүй юм. 

 
3. Нэрээ нууцалсан эх сурвалжийг болгоомжтой ашиглана

Нэрээ нууцалсан эх сурвалжийг хэрхэн ашиглах нь маш чухал ач 
холбогдолтой. Энэ нь мэргэжлийн өндөр түвшинд хүрсэн сэтгүүлчид ч 
хамаарах юм. Эх сурвалжид нэрээ нууцлах чухал шалтгаан байж таарна. 
Жишээ хэлэхэд, заримдаа эх сурвалж өшөө хонзогнолд өртөх эрсдэлтэй 
байдаг. Эх сурвалжийн талаас харахад сурвалжлагч нэр нь илчлэгдэж 
шийтгэлд өртөх эрсдэлийг дагуулна. Ийм тохиолдлыг бид дараах хэсэгт 
авч үзнэ.

Эсрэгээр, зарим үед эх сурвалж сурвалжлагчийг аргалж ашиглах, эсвэл 
өөр хэн нэгнийг хорлож харин өөрөө гэм зэмгүй үлдэх санаа агуулах 
нь бий. Сурвалжлагчийн талаас харвал нэрээ нууцалсан эх сурвалж 
өөрийнх нь нэр хүндэд илүү халтай юм. Мэдээлэл худал юм уу алдаатай 
байх, эсвэл эх сурвалж арга залиндаа сурвалжлагчийг ашигласан бол 
сурвалжлагч ажил төрлөөрөө ноцтой хохирч болох юм.10 Энэ эрсдэлийг 
эхлээд авч үзье.

Үүний тулд мэдээллийг батлах нь чухал: сурвалжлагчид мэдээлэл өгсөн 
нэр нь нууц эх сурвалжийн мэдээллийг өөр ямар эх сурвалж баталж байна 
вэ? Тэдгээр өөр эх сурвалжийг мэдээллийг баримтжуулах замаар, эсвэл 
уг мэдээллийг өөр гурван хүнээр батлуулах (нэрээ нууцалсан байж болно, 
үгүй ч байж болно)  замаар олж болох юм. Энэ хоёр арга замыг Carole 
Kerbage-н бичсэн “Баб Табаней ба Жабал Моосен-ий төлөөх тулалдаан: 
тоглоом шоглоом, бараа солилцоо, сум” (“The battles for ‘Bab Tabbaneh’ 
and ‘Jabal Mohsen’: Banter and Barter, and Bullets”) нийтлэлийн хэсгээс үзэж 
болно. Энэ хэсгийн гол цөм нь ярилцлагын материалаас бүтсэн байна. 
Гэхдээ, дэс дараатай, уялдаатай дүр зураг гаргахын тулд ярилцлагадаа 
бусад баримтыг яаж оруулж өгсөнийг анзаараарай:

s Цэргийн даргын хэлсэнийг түгээмэл хэллэгээр дэмжин өгч түүний 
үйлдлүүд нийтлэг чанартай болохыг харуулсан байна.

s “нааш цааш чиглэсэн” арилжааны сүлжээг бүхэлд нь зурагласан байна.

s Бүгд мэддэг ижил төстэй тохиолдлын нарийн ширийнийг оруулсан 
байна. 

s Сурвалжлагч уг тоглоомд оролцож буй дэлгүүр эзэмшигчийн дэлгүүр 
бүрэн бүтнээрээ байгааг харуулж байна.

Нийтлэлийн хэсэг:

10	 Өмнө	дурьдсан,	“Ethical	Conflict…”
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 Цэргийн дарга Ахмед (нэрийг нь өөрчлөв) ложистик (материал 
техникийн хангамж)-ийн шалтгаанаар улс төрийн удирдлагатайгаа 
зохицсоны үндсэн дээр Баб аль-Табанейн цэргийн дарга нараас зэвсэг 
худалдаж авахаас аргагүй байдалд орох үе байдаг гэж нотолж байна. 
Зэвсгээ хажууханд байгаа Баб аль-Табанейгаас худалдан авах нь аль 
Бааль Моосенгийн гол дунд байдаг ноён Рифаат Эйдийн байшингаас 
очиж авахаас амар юм. “Тэгж тэгж битгий буудаарай” гэх хэллэг 
эсрэг талтайгаа наймаа хийх гэсэн, үүнийхээ хариуд сүүлд харилцан 
тохиролцоо хийх дарга нарын нэвтрэх үг болчихжээ. 

Цэргийн дарга ойр орчныхоо нөлөөллийн бүсийг хариуцсан дарга 
нартай тохиролцож “Жабал Моосенгээс ирж буй үйлчлүүлэгчийг” 
буудахгүй байх талаар тохиролцдог байна. Тэр зэвсгээ хүлээн аваад 
тооцоогоо тэр дороо хийхгүй. Ар нуруундаа буудуулахгүйн тулд 
демаркацийн шугамаа давсаны дараа өөрийн нөлөөллийн бүсийн хил 
орчмоор ажиллах зуучлагчид мөнгөө аваачиж өгнө. 

Зэвсгийн ийм наймаа эсрэг чиглэлд бас хийгдэнэ. Өнгөрсөн жил Жабал 
Моосенгийн цэргийн дарга өөрийн зэвсгийн агуулахаа Баб аль-Табанейн 
байлдагч нарт худалдсан нь илэрчээ. Энэ хэрэг Сирийн сөрөг хүчний 
бүлгээс хураан авсан бууны серийн дугаарыг харьцуулж үзэхэд илэрчээ. 

“Тэгж тэгж битгий буудаарай” гэх хэллэг эсрэг талын цэргийн 
даргад мөнгө төлж тулалдааны үед өөрийн мухлаг, дэлгүүрийг сумнаас 
хамгаалах гэсэн наймаачдыг онцлох хэллэг болжээ. Фронтын шугам 
дээр Сирийн гудамж дагуу суманд огт оногдоогүй дэлгүүр ажиллаж байх 
нь гайхах зүйл биш болжээ. 

Мохамед хэмээх өөр нэгэн цэргийн дарга дэлгүүр эзэмшдэг бөгөөд 
дэлгүүрт нь өдий болтол хохирол учраагүй байгаа гэж ярьж байна. Гэвч 
тэрээр дэлгүүрээ суманд өртүүлэхгүйн тулд Бааль Моосенгийн цэргийн 
даргад сар бүр хэдийг төлдөгөө ил болгосонгүй.

Энд онцлох гол зүйл бол эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй нь амь насны 
хэмжээнд яригдах ноцтой асуудлыг хөнддөг юм. Сурвалжлагч хөнгөмсгөөр 
бусдад аюул учруулах ёсгүй. 

 
4. Инсайдер ба шүгэл үлээгчид

Залуу сэтгүүчид эрэн сурвалжлагын гол түлхүүр бол байгууллагын 
дотор эсвэл арга хэмжээн дээр өөрийн хүн (инсайдер)-тэй болох явдал 
гэж бодох нь их байдаг. The Insider кинонд өгүүлснээр “дотоод” эх сурвалж 
нь өргөн нэвтрүүлгийн түүхэнд хамгийн ашиг орлоготойд тооцогдох 60 
минут хэмээх шоуны онцлох тэмдэг байсан. Энэ тактик нь хурц хэрэг 
явдал эсвэл гаргуун нийтлэлийн эх үүсвэр болж мэдэх юм.
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Нөгөө талаар, их эрсдэл агуулдаг. Зарим эрсдэл нь эх сурвалж дээр 
бууна. Мэдээллийн хэрэгслүүд тун удалгүй шүгэл үлээгчийг сонирхохоо 
болих ба шүгэл үлээгч ч зохих шийтгэлээ амсч мэдэх юм. Эсвэл, 
сурвалжлагч дараагийн нийтлэл рүүгээ орохын зэрэгцээ тэр зүгээр л 
мартагдана. (The Insider ч бас тэгж төгсдөг.)

Өөр нэг эрсдэл бол дотоод эх сурвалж хуурамч байх явдал юм. Жишээ 
нь, “60 минут”-ын сурвалжлагч Лара Логан Бенгази дахь АНУ-ын элчин 
сайдын яаманд 2012 онд халдсан тухай нэвтрүүлгийг нэг эрэгтэйн 
дурсамжид үндэслэн гаргажээ. Гэвч эх сурвалж нь түүнтэй уулзахаас өмнө 
бичсэн илтгэлдээ үйл явдлын талаар нэлээн өөрөөр дурссан байжээ. 
Логаны сурвалжлага улс төрийн шуугиан тарьж буцаан татагджээ.11

Дахин хэлэхэд, илчилж байгаа зүйл нь хичнээн сонирхолтой, анхаарал 
татсан байсан ч, нэрээ нууцалсан эх сурвалжид итгэлтэй хандах нь 
асар их эрсдэлтэй зүйл гэдгийг ойлгох ёстой. Эрсдэл нь уг хэрэг явдалд 
оролцогч хүмүүсд ноцтой үр дагавар авчирч мэдэх ба тэд огт хийгээгүй 
зүйлд буруутгагдахад хүрч мэдэх юм.  “Ерөнхийлөгчийн хүмүүс” номондоо 
Вудворд, Бернстайн нар тэдний хийсэн алдаа зарим гэм зэмгүй хүмүүст 
ажил төрөл, нэр хүндийнх нь үнээр туссан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөнийг 
анхаараарай. Тэр алдаанууд нь нэрээ нууцалсан эх сурвалжид үндсэлсэн 
байжээ.

 
5. Эх сурвалжийг нууцаас дээгүүр тавина

А. Эх сурвалжийг хамгаалах

Бараг бүх улс оронд албаны зарим бичиг баримтыг эзэмших, нийтэд 
дэлгэхийг гэмт хэрэг гэж тодорхойлдог.  Ийм баримт бичиг нь шүүх болон 
улсын аюулгүй байдалтай холбоотой байх боловч зарим улс оронд албаны 
нууцын хүрээ маш өргөн байдаг. Зарим газарт эрх бүхий байгууллагаа 
өргөн хүрээтэй арга хэмжээг авах бололцоогоор хангахын тулд дүрэм 
журмаа санаатайгаар тодорхой бус болгодог, эсвэл дүрэм журмыг дур 
зоргоороо, үгүй бол бүр хууль бусаар ч хамаагүй сахиулдаг байна.

Хэрэв сэтгүүлчийн гарт ийм баримт бичиг орж ирвэл түүнийг хүлээж 
авах нь ухаалаг хэрэг байх. Хэрэв уг баримтаа өөрийн гэр орон болон 
ажлаасаа өөр, найдвартай  газар хадгалчихвал бүр ч ухаалаг байж мэднэ. 
Сэтгүүлч уг баримтыг өгсөн хүнээс эх сурвалж болох эсэхийг нь лавлах 
хэрэгтэй. Хэрэв болно гэвэл уг баримтыг дурдах юм уу иш татаж огтхон ч 

11 Paul Farhi, “‘60 Minutes’ retracts, apologizes for Benghazi report; CBS says it 
was misled by a source”. Washington Post, November 8 2013, via:http://www.
washingtonpost.com/lifestyle/style/60-minutes-apologizes-for-benghazi-re-
port/2013/11/08/6e7b6b9a-487e-11e3-a196-3544a03c2351_story.html?hpid=z3

http://www.washingtonpost.com/paul-farhi/2011/03/08/ABO2YCP_page.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/60-minutes-apologizes-for-benghazi-report/2013/11/08/6e7b6b9a-487e-11e3-a196-3544a03c2351_story.html?hpid=z3
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/60-minutes-apologizes-for-benghazi-report/2013/11/08/6e7b6b9a-487e-11e3-a196-3544a03c2351_story.html?hpid=z3
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/60-minutes-apologizes-for-benghazi-report/2013/11/08/6e7b6b9a-487e-11e3-a196-3544a03c2351_story.html?hpid=z3
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болохгүй.12 Уг бичгийн агуулгыг өөр арга замаар баримтжуулна.

Эх сурвалжаас уг мэдээллийг өөр хэдэн хүн мэдэж байгаа талаар, мөн 
албан ёсоор эх сурвалж болох эсэхийг нь асуулгүйгээр нууц мэдээллийг 
хүлээн авч огт болохгүй. Эмзэг эх сурвалжийг нийтэд зарлаж болохгүй. 
Энэ нь нийтэд мэдэгдэж болох өөр эх сурвалж олох хүртлээ уг мэдээллээ 
ашиглаж, иш татаж болохгүй гэсэн үг юм.

Б. Гэмгүй хүнийг хамгаалах

Мэдээллийг хайх, ашиглахдаа хариуцлагагүй ханддаг сурвалжлагч нар 
хувь хүний аюулгүй байдлыг алдагдуулах нь тийм ч ховор биш. Сүүлийн 
үеийн хирдхийм жишээ гэвэл Викиликст хадгалагдаж байсан АНУ-ын 
засгийн газрын хэдэн зуун мянган баримт бичиг санамсаргүй байдлаар 
ил болсон явдал бөгөөд үүний уршгаар дайны бүсэд ажиллаж буй АНУ-
ын агентуудын нэрс ил болсон байна. Ингэснээр тэр хүмүүсээс хэн нэг нь 
алагдсан гэх нотолгоо байхгүй байгаа ч эрсдэл байсаар байна. 

Сурвалжлагч нар, одоогоор эх сурвалж болоогүй байгаа, эсвэл хэзээ ч 
эх сурвалж болохгүй хүмүүсийг аюулд өртүүлэх тохиолдол гардаг. Жишээ 
нь тэдгээр хүмүүстэй ажлын газар дээр нь очиж уулзлаа гэхэд тэдний 
сонор сэрэмжтэй удирдлага аль хэдийнэ харилцаа холбоог нь хяналтанд 
авчихсан байж болох юм. 

В. Бие даасан байдал ба ашиг сонирхолын зөрчил

Сэтгүүлч үйл явдлын нэг юм уу хэд хэдэн оролцогчтой эд материалын, 
эсвэл сэтгэл санааны холбоотой бол ашиг сонирхлын зөрчил гарч ирнэ. 
Улмаар энэ нь уг үйл явдлын талаарх түүний үзэл бодолд нөлөөлж болох 
юм.

Ажиллаж байгаа сэтгүүлчид, эсвэл залуу сэтгүүлчид энэ талаар нэлээн 
санаа зовж болох юм. Учир нь, тэд өөрийн мэргэжилтэй холбоотой салбарт 
(олон нийтийн харилцаа г.м.) давхар ажиллах нь элбэг байдаг 

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчид өөр ажлаас олсон орлогоо эрэн сурвалжлах 
ажилдаа зарцуулах нь нийтлэг үзэгдэл юм. Үнэн хэрэгтээ үүнийг орчин 
үеийн бизнесийн загвар гэж хэлж болох юм. Нийтлэл гарсаны дараа 
ажлын хөлсөө авдаг орон тооны бус эрэн сурвалжлагчийн хувьд мөнгөний 
асуудал байнга тулгарч байдаг. Багшилж юм уу захиалгаар юм бичиж 
нэмэлт орлого олдог сэтгүүлч олон. Онгоцны үйлчлэгчээр ажиллаж, орлого 
олохын зэрэгцээ ажлын шугамаар ийш тийш явахдаа эх сурвалжтайгаа 
уулздаг эрэн сурвалжлагч сэтгүүлчийг бид мэднэ. 

12 Агуу эрэн сурвалжлагч Сеймур Херш нэг удаа засгийн газрын эх сурвалжаас 
нууц тайлан хүлээн авчээ. Тэрээр уг баримт бичгийн нэг хэсгийг иш 
таталгүйгээр дурдсан байна. Үүний маргааш эх сурвалжийг засгийн газрын 
гишүүн дуудаж “тэр тайланг Хершэд чи өгсөн үү?” гэж асуужээ.
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Гэхдээ, ухаалаг сэтгүүлч өмнө нь өөрийнх нь үйлчлүүлэгч байсан хүний 
талаар бичихээс татгалзах бөгөөд уг харилцаа дууссанаас хойш ядаж 
гурван жилийн турш бичихгүй. Үүнээс цааш, хэрэв үйлчлүүлэгч ямар 
нэг үйл явдлын оролцогчоор тодорвол уг хүнтэй өмнө нь харилцаатай 
байсныгаа илчлэх ёстой. 

Сэтгүүл зүйн ачаар баяжих боломж бишгүй гардаг бөгөөд олон сэтгүүлч 
тэр боломжийг ашигладаг. Орчин цагийн эрэн сурвалжлагчийн хувьд бол 
энэ нь алдаа юм. Ингэснээр сэтгүүлчийн замналаа дуусгаж мэдэхийн 
зэрэгцээ бүр илүү эрсдэлтэй ч учирч болзошгүй. Франц, Норвегийн агуу 
эрэн сурвалжлагч-шүүгч Ева Жолигийн хэлснээр “Та энэ ажлыг хийх 
хүсэлтэй бол таны нэр цэвэр байх ёстой”. 13

Тохиолдол 1: Жүжгийн хэсгээс...

Бодит амьдралдээр иймэрхүү том, жижиг ач тусыгяаж зохицуулах нь 
сурвалжлагч нарт нийтлэг учирдаг ёс зүйн сонголт  юм. Үүний олон янзын 
хувилбарыг ярилцаж болно.

Жишээлбэл, сурвалжлагч байгууллагын арга хэмжээнд уригдан очиход 
түүнд бэлэг өгнө. Заримдаа бэлэг нь футболка ч юм уу бейсболын малгай 
мэтийн нэг их үнэтэй биш зүйл байна. Заримдаа аяга шаазан, цаг, эсвэл 
бүр автомашин байдаг. 

Эсвэл, сурвалжлагчийг этгээд сонин, сайхан газарт аяллаар явахыг 
урих  ба бүх зардал төлөгдсөн байна, гэвч ивээн тэтгэгчтэй холбоо бүхий  
мэргэжилтэн, албаны хүмүүсийн яриаг сонсох хэрэгтэй болно.

Мэргэжлийн ёс зүйн шалгарсан зарчим нь энгийн. Багаар бодоход 
сурвалжлагч өөрийн хүлээн авсан үйлчилгээний үнийг ил болгох хэрэгтэй. 
Хэрэв энэ нь хэтэрхий санаа зовмоор бол тэдгээрээс татгалзах ёстой юм. 
Сурвалжлагч ивээн тэтгэгчийнхээ талаар шүүмжлэлтэй яриа гаргавал 
тэдгээр үйлчилгээгээ цаашид хүртэхгүй болно гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. 

АНУ-д Уотергейтийн хэрэг гарах хүртэл ийм зүйлийг хэн ч анзаарч 
тоодоггүй байсан. Харин Уотергейт сэтгүүл зүйн дүрмийг өөрчилсөн байна. 
Тэр үеэс л Мэргэжлийн Сэтгүүлчдийн Нийгэмлэг  гишүүддээ бэлэг сэлт 
тэдний шударга байдалд сэв суулгаж мэдэх ба үнэтэй бэлэг сэлт хүлээж 
авахгүй байх талаар анхааруулах болжээ.14 Ер нь бол бэлгийг хүлээн 
авах ганцхан шалтгаан байх ба тэр нь эх сурвалж гомдох тохиолдол юм. 
Гэлээ ч эх сурвалж үнэхээр гомдож байна уу, үгүй юу гэдгийг бүх талаас 
нь бодож үзүүштэй. Асуудлын гол нь өөрийгөө хүндлэхэд оршино гэж 
бид үзэж байна. Хэрэв ивээн тэтгэгч шуугиант явдалд холбогдвол түүний 
үйлдсэн өглөг сурвалжлагчийн ажилд ихээхэн хүндрэл учруулах юм. Энэ 

13 Жоли үүнийг Копенгагенд болсон  Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн дэлхийн 
зөвлөлгөөн (2001)дээр хэлжээ.

14	 Өмнө	дурьдсан,	“Ethical	Conflict	and	Investigative	Reporting.”
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нь дор хаяж гурван янзаар илэрнэ:

а. Сурвалжлагчид эх сурвалжийг хардах, түүнд дургүйцэх сэтгэл төрж 
болно. 

б. Эсрэгээр, сурвалжлагч эх сурвалжаа шударга ивээн тэтгэгч гэж үзэж 
түүнийг шударга бусаар дайралтад өртлөө гэж хандана.

в. Сурвалжлагч эх сурвалжийг хамгаалсан ч эх сурвалж үнэн хэрэгтээ 
буруу зүйл хийсэн байвал сурвалжлагч ч нэр хүндээ алдана. Эх сурвалж 
урьд өмнө сурвалжлагчид өгөөмөр хандсан нь илэрвэл хор хохирол нь 
илүү байх болно. 

Хэрэв эх сурвалж сүүлд гэмт хэрэгт ч юм уу эсвэл ёс зүйгүй үйл хэрэгт 
буруутгагдаж, харин уг хэргийг сурвалжлагч илрүүлсэн, эсвэл нийтэлсэн 
бол эх сурвалж сурвалжлагчийг урвагч гэж үзэж болох юм. Эх сурвалж 
сурвалжлагчид дургүй байж болох ч сурвалжлагч барагтайд өөрийгөө 
хүндлүүлж болдог. Харин сурвалжлагч хэн нэгэнд найз мэт хандаж байснаа 
түүний эсрэг мэдээлэл нийтэлсэн тохиолдол үүнд хамаарахгүй. Америкийн 
эрэн сурвалжлагч сэтгүүлч Кларк Молленхоф нэгэн баривчлагдсан 
шөнийн цэнгээний газрын эзэн түүнд “Сурвалжлагч нар баривчилгааны 
тухай ярихыг би тоохгүй, тэр бол тэдний ажил. Харин миний клубд шарсан 
махаар дайлуулсан байж намайг хөгийн луйварчин гэж хэлэх нь өөр хэрэг” 
гэх утгатай зүйл ярьсаныг хүүрнэж байсан юм. 

Эрэн сурвалжлагч томоохон бизнес, улс төрийн ашиг сонирхол хамарсан 
дуулиант хэрэг дээр ажиллах болбол эсрэг талынхан, өөрөөр хэлбэл 
эрэн сурвалжлагын бай бологчид сурвалжлагчийн урьд өмнөхийг нарийн 
шалгаж судлана гэдгийг мэдэж байх ёстой. Ашиг сонирхолын зөрчил гарч 
ирвэл ашиглагдаж л таарна. 

Ийм эрсдэлийг багасгахын тулд сурвалжлагч тунгалаг байдлыг 
баримтлах ёстой. 

Г. Нууцаар ажиллах нь онцгой эрсдэлтэй

Сурвалжлагч утасны засварчны нэрээр сонгуульт албан тушаалтаны 
ажлын байранд ирж утасны системийг нь шалгах гэжээ. Сурвалжлагч 
баригдаж илчлэгдэнэ. Уг албан тушаалтан шинээр гарах гэж байгаа 
хуулийг дэмжиж буйг нь эсэргүүцсэн сонгогчид утас руу нь залгахад хариу 
өгдөггүй гэж гомдол гаргасан тул шалтгааныг нь тодруулах зорилготой 
байсан гэж сүүлд тэрээр хэлжээ. Энэ хангалттай шалтгаан болж чадах уу?

Энэ бол бодитоор болсон явдал бөгөөд америкийн сурвалжлагч Жеймс 
О’Киф (James O’Keefe)-д тохиолджээ. Энэ хүний мэргэжлийн замнал 
маш ёс зүйгүй, маргаантай байсан ба эх сурвалждаа сурвалжлагчтай 
ярилцаж байгаагий нь мэдэгдэлгүй, гэнэдүүлж залилдаг аргад тулгуурлаж 



50 ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

байв.15 Түүний гол хэрэгсэл нь YouTube. Гол сэдэв нь ямагт  өөрийнх нь 
баримталдаг барууны үзэлтэй санал нийлдэггүй хүмүүс байдаг. Тэрээр 
засгийн газрын санхүүжилттэй, ашгийн бус олон нийтийн байгууллагыг 
нурааж чадсан, гэхдээ тус байгууллагын нэгэн ажилтныг гэмт хэрэгт 
хамтран оролцсон гэж гүтгэснийхээ төлөө 100 мянган ам. доллар төлөхөөс 
аргагүй болж байсан.16 Түүний сурвалжлагуудыг олоход амархан17 бөгөөд 
эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйг хэрхэн сохор зэвсэг болгон ашиглаж 
болдгийн жишээ болгож судлууштай. 

Залуу сэтгүүлчид нууц ажиллагааг адал явдал мэт боддог. Энэ нь 
баримт нотолгоо хайх, хичнээн цагаар ярилцлага буулгаж бичих зэрэг 
ажлаас хамаагүй сонирхолтой санагддаг. Мөн илүү амар хялбар юм шиг  
санагдана. Тэд тодорхой нөхцөл байдал руу явж ороод, тэндээсээ аль 
сонирхолтой материалыг нь түүж авч гарч ирээд, үзсэн харсанаа ярина 
гэж төсөөлнө. Олон нийт иймэрхүү юманд дуртай байдаг ба энэ нь нууц 
ертөнцөд нэвтрэн худал хуурмагийг шийтгэж байна гэж ургуулан бодох 
сонирхолтой нь холбоотой.

Гэвч, албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр нууц ажиллагаа явуулахад 
хоёр шалгуур тавигддаг. Нэгд, уг үйл явдал олон нийтэд маш чухал ач 
холбогдолтой байх, хоёрт, өөрөөр ажиллах ямар ч арга байхгүй байх.18 

Энэ хоёр шалгуурт хоёуланд нь  тэнцсэн явдлын нэг жишээг бид хэлэлцэж 
болно. 

Үүнтэй холбоотой ёс зүйн бусад эрсдэл:

s Нэгд, нууц ажиллагаа хийх нь эх сурвалжийн эрхийг зөрчиж байгаа хэрэг. 
Ер нь бол тэд сурвалжлагч юу хийж байгааг мэдэх, сурвалжлагчийн  
асуулт, хөндсөн сэдэвт хариулах эрхтэй байдаг. Үүнд хамаарахгүй 
ганцхан тохиолдол байдаг ба тэр нь эх сурвалж сурвалжлагчийн 
асуултад шууд хүч хэрэглэх байдлаар хариулна, эсвэл хууль бус, ёс 

15 О’Киф 2013 онд Калифорнийн нэгэн хүнд 100 мянган ам. доллар төлж 
учруулсан хохирлоо барагдуулжээ.  Тэрээр түүнийг сурвалжлагадаа биеэ 
үнэлэгчдийг рэкетлэх хэрэгт өөрийн дураар оролцсон мэтээр харуулжээ.  
Үнэн хэрэгтээ тэр хүн О’Киф-г зуучлагч гэж бодсон учир цагдаад мэдээлсэн 
аж.О’Кифөөрөө ч зуучлагч ийн дүрээр явж байсан байна. http://www.forbes.
com/sites/rickungar/2013/03/08/james-okeefe-pays-100000-to-acorn-employee-he-
smeared-conservative-media-yawns/

16 Маш шүүмжлэлтэй задлан шинжилгээ хийхэд: The Young Turks хэмээх бие 
даасан мэдээллийн хэрэгслийн мэдээний багийн бүтээл.http://www.youtube.
com/watch?v=Mxm5qlp8UqI

17 http://www.youtube.com/watch?v=9UOL9Jh61S8
18 Тоймлон үзэхэд, сүүлийн үеийн маш сайн өгүүллэг:Greg Marx, “The Ethics of 

Undercover Journalism. Why journalists get squeamish over James O’Keefe’s 
tactics”. Columbia Journalism Review, February 4, 2010, http://www.cjr.org/cam-
paign_desk/the_ethics_of_undercover_journalism.php?page=all

http://www.forbes.com/sites/rickungar/2013/03/08/james-okeefe-pays-100000-to-acorn-employee-he-smeared-conservative-media-yawns/
http://www.forbes.com/sites/rickungar/2013/03/08/james-okeefe-pays-100000-to-acorn-employee-he-smeared-conservative-media-yawns/
http://www.forbes.com/sites/rickungar/2013/03/08/james-okeefe-pays-100000-to-acorn-employee-he-smeared-conservative-media-yawns/
http://www.youtube.com/watch?v=Mxm5qlp8UqI
http://www.youtube.com/watch?v=Mxm5qlp8UqI
http://www.youtube.com/watch?v=9UOL9Jh61S8
http://www.cjr.org/campaign_desk/the_ethics_of_undercover_journalism.php?page=all
http://www.cjr.org/campaign_desk/the_ethics_of_undercover_journalism.php?page=all
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зүйгүй үйлдлийн нотлох баримтыг устгана гэдэг нь тодорхой байх 
явдал юм. Аль ч тохиолдолд нууцаар ажиллаж байгаа сурвалжлагч 
юу болоод байгааг шууд асууж чадахгүй, учир нь түүний үнэн байдал 
мэдэгдчих юм. Ийм учраас сурвалжлагч  нууц ажиллагаа дууссаны 
дараа боломжтой бол эх сурвалжтай уулзаж санал, тайлбарыг нь 
асууж сонирхох ёстой. Заримдаа сурвалжлагч  өөрийн үзсэн харсанаа 
буруугаар ойлгож тайлбарлах тохиолдол байдаг учир ингэх нь зөв 
болдог. Дашрамд хэлэхэд О’Киф байдлыг буруугаар ойлгосноосоо 
болж  гэмгүй хүнийг гүтгэжээ.

s Хоёрт, нууцаар ажиллаж байгаа сурвалжлагч нар үйл явдлыг бүхлээр 
нь биш, зөвхөн өөрсдийнхөө нууц ажиллагааг зөвтгөх хэсгийг нь ярих 
гээд байдаг хандлага байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тэд өөрсдийн үзсэн 
зүйлээс аль муу муухайг нь үзүүлж, бусдыг нь орхигдуулна. Ийм 
хандлага Фууд Лайон-гийн шившигт хэрэгт гол хүчин зүйл болсон юм. 
Уг хэргийг АНУ-ын ЭйБиСи Ньюс мэдээллийн сүлжээ нууц ажиллагаа 
явуулан эрэн сурвалжилсан юм. Уг сүлжээ, супермаркетийн сүлжээ 
дэлгүүрийг эрүүл ахуйн баталгаагүй, муудсан хүнс худалдаалсан гэж 
буруутгажээ. Сүлжээ дэлгүүрийг ажиллуулдаг компани тэдний үйл 
ажиллагааг өрөөсгөл байдлаар харуулсан гэж мэдээллийн сүлжээг 
шүүхэд өгч, заргаа авсан байна.19

s Гуравт, нууцаар ажиллаж байгаа сурвалжлагч мэдээллийн 
хязгаарлагдмал байдалд ажиллах болдог. Үнэндээ бол, ил тодоор 
ажиллаж байгаа сурвалжлагчаас хамаагүй хязгаарлагдмал орчинд 
ажилладаг. Илчлэгдэх эрсдэл нь нэмэгдэх учраас зарим баримтыг 
нягталж шалгахад маш хэцүү болдог байна.

s Эцэст нь хэлэхэд, нууцаар ажиллаж байгаа сурвалжлагч, сэтгүүлчдэд 
байдаг өөрийгөө хүндлүүлэх эрхээ алддаг. Өөрийгөө сэтгүүлч гэж 
тодорхойлохгүй байгаа хүн бол эх сурвалжийн нүдээр харахад 
тагнуул юм. Сэтгүүлчдэд дургүй эх сурвалж тэднийг зүгээр л яв гэж 
хэлнэ. Тагнуултай нүүр тулсан эх сурвалж бол зодож, тамлаж, салж 
өгөхгүй ядаргаатайг нь бол алчихаж ч магадгүй юм. Нууцаар их 
ажилладаг байсан Бразилийн агуу сурвалжлагч Тим Лопесд яг ийм 
зүйл тохиолдсон.Тэрээр амьдралынхаа сүүлчийн шөнө ядуучуудын 
хороололд мансууруулах бодис зөөгчдийн бичлэгийг нууцаар хийх 
гэж оролджээ. Түүний бичлэгийн хэрэгслийг анзаарч илрүүлсэн учир 
гудамжнаас авч яваад үхтэл нь тамлаж гэсгээжээ.20 Лопес шиг тэсвэр 
хатуужилтай, туршлагатай сурвалжлагчид ийм зүйл тохиолдож болсон 
бол хэнд ч тохиолдож болох юм. 

Хэрвээ нууц ажиллагааны төсөл хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй бол маш 

19 Kernisky, Debra A., and Ivan F. Kernisky. “We Sell Bad Meat… But They Really 
Lied: The Case of Food Lion v. ABC’s PrimeTime Live—A Legal/Ethical Conun-
drum.” Free Speech Yearbook 36.1 (1998): 61-71.

20 Дэлгэрэнгүйг Википедия-с:  http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Lopes

http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Lopes
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нарийн төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй бөгөөд уг төлөвлөгөөнд доор дурдсан 
зүйл заавал орсон байна:

s Яагаад өөр аргаар хийж болохгүй байгаа

s Яагаад олон нийтэд чухал ач холбогдолтой болох

s Сурвалжлагын газраас яаж гарах гэж байгаа

s Ямар нэг юм болбол хэн туслахаар бэлэн байдалд байх, сурвалжлагч 
тэдэнтэй хэрхэн аюулгүйгээр холбоо барих

АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: 
МЭДЭЭЛЛЭЭ ЦЭГЦЛЭН ЗОХИОН  
БАЙГУУЛАХ, МАСТЕР ФАЙЛ
Мэдээллээ цэгцлэн зохион байгуулахын ач холбогдол

Эрэн сурвалжилсан бүтээлийн судалгааны үеэр уламжлалт сэтгүүл зүйн 
судалгаатай харьцуулахад хавьгүй их мэдээлэл бүрдүүлдэг. Судалгааны 
явцад нэмэгдсээр байх мэдээллийг зөв зохион байгуулж, цэгцэлж байхгүй 
бол нэг л мэдэхэд баримт, мэдээлэл дундаа “живж”, учраа олохоо байна. 
Үүний зэрэгцээ, судалгаа хийж, дараа нь мэдээллээ зохион байгуулж, 
дараа нь бичнэ гэсэн дэс дараалал бодит амьдрал дээр хэрэгждэггүй. 
Харин судалгаа хийх явцдаа мэдээллээ эмхэлж, эмхлэх явцдаа бичих 
ажлаа эхлэх нь эрэн сурвалжах олон мундаг сэтгүүлчийн хувьд шалгарсан 
арга барил байдаг. Энэ нь эрэн сурвалжилсан бүтээл хийх үйл явцыг 
хялбаршуулж, цаг хугацааг ч хэмнэх давуу талтай.    

Мастер файл

Судалгаа хийх явцад цуглуулсан мэдээлэл цэгцтэй, хурдан олж авахад 
хялбар байх нь туйлын чухал. Үүнийг зохион байгуулахад туслах хэрэгсэл 
нь Мастер файл юм.

Энгийнээр хэлбэл Мастер файл нь олсон бүх баримт материалаа 
хадгалдаг “мэдээллийн агуулах” юм. Та мэдээлэл бүрийг агуулахад 
тодорхой системтэйгээр хийх учир эргээд хайх, олж авахад хялбар байх 
нь дамжиггүй. Хамгийн гол нь, хэрэг болох мэдээлэл бүгд нэг дор, нэг 
хэлбэрээр хадгалагдсан байх юм.

Тэмдэглэлээ дэвтэр дээр, сонины хайчилбараа шүүгэндээ, утасны 
дугаараа ухаалаг утсан дээрээ, хэрэгтэй файлуудаа флаш, компьютерт 
гэх мэтээр тус тусад нь хадгалахын оронд бүгдийг нэг файл болгон 
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нэгтгэх хэрэгтэй. Ингэснээр баримт, мэдээлэл гарын дор байж, цуглуулсан 
мэдээллээ богино хугацаанд олж, “удирдах” боломжийг бидэнд олгодог 
учраас Мастер файл хэмээн нэрлэдэг.

Өгөгдлийн сангийн өндөр үнэтэй программ хангамж худалдаж авахын 
оронд бид өөрсдийн өгөгдлийн санг үүсгэх болно. Үүнд MS Word программ 
(эсвэл Open Office, эсвэл өргөн боломж бүхий баримт бичиг боловсруулах 
дурын программ) ашиглана. Учир нь, уг программ болон үүнтэй ижил 
төстэй бусад программ нь бүх компьютерт суулгагдсан байдгаас гадна 
хайлт хийх, холбоос үүсгэх зэрэг бидний ашиглаж чадах өргөн хэрэглээний 
функцүүдтэй.

Мастер файл үүсгэх

- MS Word, эсвэл өөрт эвтэйхэн дурын программ дээр файл шинээр 
нээнэ.

- Шинэ баримт бичгийн дээд хэсэгт таамгаа бичнэ. Таны таамаг асуудлын 
голыг сануулж, судалгааг чиглүүлж өгөх учир аль болох нүдэнд байнга 
харагдахуйц байлгаж бай.

- Цуглуулсан барим мэдээллээ шинэ файл руугаа татаж оруулна. 
Ингэхдээ:

s Сонины өгүүлэл, эсвэл албан ёсны тайлан зэрэг тодорхойлсон баримт 
бичгүүдээс мэдээллийг авсан байж болно. Энэ тохиолдолд тухайн 
баримт бичгийн гарчиг, зохиогч болон огноог оруулна. Иймэрхүү эх 
сурвалжийг файлд DOCUMENT: хэмээн тэмдэглэж, компьютерийн 
гараас Control+F функцийг ашиглан хялбархан хайх боломжтой. 
Мэдээ материалыг тэмдэглэхэд зөвхөн DOCUMENT: биш, өөр дурын 
нэр томьёог ашиглаж болохыг анхаарна уу. Гэхдээ ямар ч нэр томьёо 
ашигласан бай тухайн нэр томьёо нь файлд дандаа нэг хэлбэрээр, 
тогтвортой хэрэглэгдэх ёстой. Ийм учраас бид нэр томьёоны ард 
тодорхой тэмдэгтийг (“:” гэх мэт) нэмж бичиж байхыг санал болгож 
байна.

s Мэдээллийн эх сурвалж нь хүний яриа байж болно. Энэ тохиолдолд эх 
сурвалжийг тухайн хүний нэр, албан тушаалыг түүнтэй холбоо барих 
хаягийн (утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг, вэб сайт гэх мэт) хамт 
тодорхойлно. Түүнчлэн ярилцлага хийсэн огноо, газрыг оруулна. Ийм 
мэдээллийг оруулснаар тухайн хүнээс өөр асуулт асуух шаардлага 
гарсан үед түүнийг төвөггүйхэн олох боломжтой.

s Эх сурвалжаас өгсөн мэдээллийн талаар тодорхой ойлголттой байвал 
үүнийг үйл явдалд NOTE: хэлбэрээр нэмж болно. 

s Эцэст нь, хэрэв нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай, эсвэл бусад үйлдлийг 
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гүйцэтгэх шаардлагатай бол тэдгээрийг TO DO /Хийх зүйлсийн 
жагсаалт/: хэлбэрээр оруулж болно.

Эрэн сурвалжлах ажиллагааны хүрээнд тухайн асуудалтай холбоотой 
илүү олон үйл явдлыг нээн илрүүлж болно. Тэдгээрийг нэг бүрчлэн 
аль болох дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэйгээр тохирох газарт оруулна. Ийм 
байдлаар Мастер файлаа шинэчлээд явахад өмнө нь хоорондоо ямар ч 
уялдаагүй мэт байсан үйл явдал, баримт, мэдээллийн хоорондын холбоо 
тодорч, зарим үг, өгүүлбэр хүртэл хоорондоо авцалдаж эхэлдэг. 

Үүний зэрэгцээ, таамаглаж байсан зарим үйл явдал огт өөр байх,  эсвэл 
өөр үйл явдлаар солигдож болно. Мөн хэзээ ч таамаглаж байгаагүй үйл 
явдлууд гарч ирж болно. Бидний нүдний өмнө түүх бий болох ба түүнийг 
батлахын тулд баримт нотолгоог цуглуулах шаардлагатай.

Жич: Мастер файлдаа ямар нэгэн өөрчлөлт хийхээсээ өмнө өөр нэр өгч 
файлаа хадгалж байгаарай. Санамсаргүйгээр болон ямар нэгэн байдлаар 
уствал үргэлж нөөц хувилбарыг хадгалж байх хэрэгтэй. Файлаа огноогоор 
нэрлэвэл эргээд олоход хялбар байдаг.
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Мастер файлын жишээ:

DOCUMENT: Агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэндэд эхийн 
хэвлийд бий болсон цагаас нь эхлэн сөргөөр нөлөөлдөг. Монголд 
ургийн эндэгдэл өвөл, зуны улирлын хоорондох ялгаа 3.5 дахин 
зөрүүтэй байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 10 000 хүнд ногдох 
амьсгалын замын өвчлөл огцом нэмэгдэж 2.7 дахин өссөн гэх тооцоо 
байна. Өнөөдрийн байдлаар уушгины үрэвсэл 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийн 2 дахь шалтгаан болоод байна. 2015 онд 5 
хүртэлх насны 435 хүүхэд уушгины үрэвслийн улмаас нас барсан. 
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол өндөртэй төв дүүрэгт оршин 
суудаг хүүхдүүдийн уушгины багтаамж хөдөө орон нутагт амьдардаг 
хүүхдүүдийнхээс 40 хувиар бага байна. 

Эх сурвалж: Аюулын харанга: Агаарын бохирдол ба хүүхдийн эрүүл 
мэнд, UNESCO судалгаа, 2018 оны хоёрдугаар сар

https://www.unicef.org/mongolia/Mongolias_air_pollution_crisis_
FINAL_MON.PDF

ЭШЛЭЛ: “2015 онд хатгаанаас болж олон хүүхэд нас барсан нь 
тэрний өмнөх жил улаан бурхан өвчний дэгдэлт болсонтой холбоотой 
байсан. Улаан бурхан нь өөрөө уушгины үрэвсэлд хүргэх дам үр 
дагавартай. Тиймээс үүнийг утаатай шууд холбох нь учир дутагдалтай. 
Бид одоо улаан бурхан, хатгааны вакцин хийж байгаа, үр дүн маш 
сайн гарч байгаа. 2007 онд хатгаанаас болж нас барсан хүүхдийн 
тоо огцом буурсан. Манай эмнэлэгт л гэхэд зөвхөн нэг хүүхэд үүнээс 
болж эндсэн”.

Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн захирал Б.Даш-Яндаг, 
Хүүхдийн өвчин судлалын төвийн эрхлэгчтэй эмнэлэг дээр хамт 
уулзахад ингэж хэлсэн.

Утас: 99119143

TO DO: Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал 
Б.Цогтбаатартай уулзах. 

Утас: 99114967

ТЭМДЭГЛЭЛ: Б.Цогтбаатар захиралтай ярилцахаас өмнө түүний 
дараах илтгэлээс асуултаа бэлтгэнэ: https://drive.google.com/file/
d/0B4sPO_1S4HiFWW1ZTnBVQ2g2dFU/view

https://www.unicef.org/mongolia/Mongolias_air_pollution_crisis_FINAL_MON.PDF
https://www.unicef.org/mongolia/Mongolias_air_pollution_crisis_FINAL_MON.PDF
https://drive.google.com/file/d/0B4sPO_1S4HiFWW1ZTnBVQ2g2dFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B4sPO_1S4HiFWW1ZTnBVQ2g2dFU/view
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