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Удиртгал 

 Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэнгийн санхүүжилтээр 
”Хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийг 2010 оноос 
хэрэгжүүлж, төслийн хүрээнд олон цогц үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн нэг үр 
дүн нь энэхүү судалгаа юм. “Тогтмол хэвлэлд 2000, 2008 онд нийтлэгдсэн 
эмэгтэй улс төрчдийн талаархи нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа”-г 2012 оны 
УИХ-ын сонгуулийн өмнө хийж, эмэгтэй нэр дэвшигчид болон улс төрчдийн талаар 
хэвлэл мэдээллээр гарсан мэдээ, мэдээллийн ерөнхий дүр зураг, шийдвэр гаргах 
түвшинд ажиллаж буй болон ажиллах эмэгтэйчүүдийн талаар ямар ойлголт, 
төсөөлөл байдгийг тандсанаараа энэхүү судалгаа онцлог юм. 

Жендэрийн тэгш байдлын нэг шалгуур үзүүлэлт болсон шийдвэр гаргах түвшин дэх 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь манай оронд хангалтгүй байна.1960-1990 онуудад АИХ-
ын депутатуудын 23 хувь нь эмэгтэйчүүд байсан бол 1990 оноос хойш сонгуулиас 
сонгуульд шилжих тусам эмэгтэйчүүдийн УИХ дахь төлөөллийн хувийн жин буурчээ. 
(“Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны талаархи олон нийтийн 
санаа бодол” судалгаа, 2011) Одоогийн УИХ-д л гэхэд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 
ердөө гуравхан буюу 73:3 гэсэн харьцаатай байгаа нь эмэгтэйчүүдийн дуу хооолой 
нийгэмд бүрэн дүүрэн хүрч байна гэж хэлэх үндэсгүй юм. Шийдвэр гаргах түвшин 
дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл цөөн байгаагийн шалтгааныг нэгдүгээрт: хууль эрх 
зүйн орчин бүрдээгүй, хоёрдугаарт: эмэгтэйчүүдийг дэмжихгүй байх уламжлалт 
хандлагатай тус тус холбож байна. (Б.Долгор, 2011)  

“Эмэгтэйчүүд Монгол улсын улс төр, засаглалын шийдвэр гаргах үйл явцад бүх 
түвшинд идэвхитэй оролцох хэрэгтэй” гэсэн дүгнэлттэй та санал нийлдэг үү? гэсэн 
асуултад судалгаанд оролцогчдын 54 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулснаас 
үзэхэд Монголын хүн амын тал хувийг эзэлж буй эмэгтэйчүүдээ шийдвэр гаргах 
түвшинд дэвшүүлэн ажиллуулж дэмжих хандлага, шалтгаан нийгэмд байгааг 
илэрхийлж байна. (Монголын олон нийтийн санал асуулга, 2011, БНОУХ) 

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд хэвлэл 
мэдээлэл чухал үүрэгтэй. Судлаач Фловерсийн (2003) тэмдэглэн хэлснээр ихэнхи 
хүмүүс сонгуульд нэр дэвшигчдийн тухай мэдээллийг тэдэнтэй өөрсөдтэй нь шууд 
уулзаж авахаасаа илүү хэвлэл мэдээллээс авдаг. Ялангуяа Парламентын, 
Ерөнхийлөгчийн зэрэг улс орны хэмжээнд явагддаг томоохон сонгуулийн үеэр хүн 
амын өчүүхэн бага хувь нь л тухайн нэр дэвшигчидтэй шууд харьцах боломжтой 
учраас хэвлэл мэдээлэл нэр дэвшигчдийн тухай мэдээлэл өгөх хамгийн чухал эх 
сурвалж болдог. Хэвлэл мэдээлэл “нэр дэвшигч - улс төрчид”-ийн имижийг 
бүрдүүлэхийн зэрэгцээ мөн нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааны штаб 
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тодорхой имижийг бүтээж түүнийгээ хэвлэл мэдээллээр дамжуулан олон нийтэд 
хүргэдэг.  

Ийм учраас энэхүү судалгаа нь 2000, 2008 оны эхний хагас жил буюу 1-4 дүгээр сар-  
сонгуулийн сурталчилгааны өмнөх үе, 5-6 дугаар сар - сонгуулийн сурталчилгааны 
үеийн тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчид хэрхэн дүрслэгдсэн талаар судлахыг 
зорилоо. Өөрөөр хэлбэл, эмэгтэй улс төрчдийн имижийг өдөр тутмын “Өнөөдөр”, 
Өдрийн сонин”, “Зууны мэдээ”, 7-10 хоног тутмын “Хүмүүс”, “Ноцтой мэдээ” сонин 
хэрхэн илэрхийлж байгааг тогтооход чиглэгдсэн юм. Нөгөө талаар Монголын хэвлэл 
мэдээллээр эмэгтэй улс төрчид хэрхэн дүрслэгдсэн тухай өмнөх судалгаануудыг 
гүнзгийрүүлж, энэхүү сэдвээр өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
явдал юм.  

 

Судалгааны нийтлэг асуултыг томъёолбол:  

• 2000, 2008 оны тогтмол хэвлэл дэх эмэгтэй улс төрчдийн дүр төрх, хэвшмэл 
ойлголт, тэдгээрийн ялгаа, ижил төсөөтэй талууд / хэвлэл мэдээлэл эмэгтэй 
улс төрчдийг дүрслэхдээ төвийг сахисан байр сууринаас хандаж байна уу, 
аль эсвэл хүйсийн ялгаанаас буй болсон төсөөлөл, хэвшмэл ойлголтод 
баригдаж байна уу? Нийтлэлийн эерэг, сөрөг хандлага гэх мэт/ 

• Өдөр тутмын болон 7-10 хоног тутмын сонинууд эмэгтэй улс төрчдийн 
имижийг хэрхэн ялгаатай илэрхийлж байна вэ?  

• Эмэгтэй улс төрчдийг аль талаас нь илүү гаргасан: мэргэжил боловсрол, 
ажлын туршлага талаас нь уу, эсвэл хувийн амьдрал, зан чанар, гадаад төрх, 
гэрлэлтийн талаас нь уу?  

Судалгааны эхэнд онолын үндэслэл, сэдвийн судлагдсан байдлын тухай өгүүлэх 
бөгөөд дараачийн хэсэгт тоон болон чанарын шинжилгээний мэдээлэл, үр дүнг 
нийтэлж, төгсгөлд нь хоёр төрлийн судалгааны нэгтгэсэн дүгнэлтийг багтаасан 
болно. Мөн холбогдох мэдээллийг хавсралтаар үзүүлж, ашигласан гол эх 
сурвалжуудыг орууллаа.  
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Онолын үндэслэл болон сэдвийн судлагдсан байдал  

 Феминист үзлээр улс төрд эмэгтэйчүүд цөөн төлөөлөлтэй байна гэдэг нь 
нийгмийн тулгамдсан асуудлын тоонд зүй ёсоор ордог. Эрчүүд давамгайлсан улс 
төрийн систем нь эмэгтэйчүүдийн туршлагыг төлөөлөн харуулж чаддаггүй учраас 
эрчүүдийн ноёрхлыг дэмжиж хадгалдаг. (Пилипс, 1994) Өнгөрсөн хугацаанд 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл улс төрд яагаад цөөн байгаа шалтгааныг хэд хэдэн 
судалгаагаар тодорхойлохыг оролджээ. Судлаач Чан, Хитчан нарын “Эмэгтэйчүүд 
ба улс төрийн оролцоо”-ны (1997) тухай бүтээлд дараахи дөрвөн үндсэн хүчин 
зүйлийг тодорхойлжээ: 

o Тухайн нийгмийн орчин нь улс төр сонирхож буй эмэгтэйчүүдэд урам өгч, 
зоригжуулан дэмжих нь бага. 

o Янз бүрийн мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд улс төрийн замналд ихэвчлэн саад 
бэрхшээлтэй тулгардаг. 

o Бүтцийн хязгаарлалт, өөрөөр хэлбэл улс төрийн институцүүд эрэгтэйчүүдэд 
илүү ашигтай байхаар зохицуулагдсан. 

o Сонгогчдын хариу үйлдэлд хэвлэл мэдээллийн нөлөө бага байсан. 

Дээр дурьдсан хүчин зүйлүүд хамтдаа оршихын зэрэгцээ харилцан уялдаа 
холбоотой байдаг тухай тэмдэглэжээ. Ялангуяа хэвлэл мэдээлэл эмэгтэй улс 
төрчдийг эрэгтэй улс төрчдөөс ялгаатай байдлаар илэрхийлж буй нь эмэгтэй нэр 
дэвшигчийн сонгогдох боломжид шууд нөлөөлөх магадлалтай. Өөрөөр хэлбэл, 
хэвлэл мэдээлэлд эмэгтэй улс төрчид эрэгтэйчүүдийг бодвол харьцангуй бага 
тусгагддаг нийтлэг хандлага аль ч оронд байсаар байна. 

Судлаач Ким Фридкин Хан “Эмэгтэй улс төрчид хэвлэл мэдээлэлд” сэдвээр 
томоохон судалгаануудыг давтамжтайгаар (1991, 1992, 1996, 1997) хийжээ. Тэрбээр 
сонин хэвлэлд эмэгтэй улс төрчид харьцангуй цөөн гардагийн дээр тэдний хүйс, 
гэрлэлтийн байдал, гадаад дүр төрх, хувцаслалт, зан чанарын талаархи мэдээлэл 
зонхилж, харин бодлогын асуудлыг нь бага хөнддөг гэжээ.  

Түүнчлэн эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчдийн талаархи сонгогчдын санал бодлыг тандсан 
судалгаанууд олон байна. Сонгогчид эмэгтэй нэр дэвшигчдийг өрөвч энэрэнгүй, 
шударга харин эрэгтэй нэр дэвшигчид шийдвэр гаргахдаа илүү сайн хэмээн 
дүгнэдэг аж. Мөн эмэгтэй улс төрчид хүүхэд, эмэгтэйчүүд, боловсрол, эрүүл 
мэндийн асуудалд илүү анхаарч, харин бизнес, эдийн засаг, гадаад харилцааны 
асуудлаар тун бага анхаардаг тухай тэмдэглэсэн байв. (Долан 2004)  

Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны тухай сонин хэвлэлийн нийтлэл, 
нэвтрүүлгийг судалсан бүтээлүүдэд эмэгтэй улс төрчдийг төвийг сахисан байр 
сууринаас мэдээлэх нь дутмаг байгааг анхааруулсан санаа олонтаа давтагдаж 
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байна. АНУ болон Канадад хийсэн судалгаануудад эмэгтэйчүүдэд сонины маш бага 
талбайг зориулдаг тухай онцлон дурьджээ. (Кан 1996) Үүнтэй төстэй дүр зураг 
манайд ч байгаа талаар МУИС-ийн багш, доктор Ч.Чойсамба ”Монголын нийгэм-улс 
төрийн амьдралд эмэгтэй улс төрчдийн оролцоог тун хангалтгүй тусгадаг нь манай 
өдөр тутмын хэвлэлүүдийн нийтлэлүүдээс илэрхий харагдаж байна” гэж 2005 онд 
хийсэн “Өдөр тутмын хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн имижийг илэрхийлж байгаа 
нь” судалгаандаа дүгнэсэн байна.  

Нийтлэлийн тоо хэмжээ эмэгтэй улс төрчийн сонгогдох боломжид нөлөөлж 
болзошгүй. Учир нь тухайн нэр дэвшигч эмэгтэй хэвлэлд хэдийчинээ цөөн 
давтамжтай гарахын хэрээр олонд бага танигдаж, сонгогчид түүнийг дэмжих 
магадлал буурахыг үгүйсгэхгүй. Эмэгтэй улс төрчдийн мэдлэг, чадварыг дутуу 
үнэлэн илүү сөрөг дүгнэлт өгөхийн зэрэгцээ хэвлэл мэдээлэл эмэгтэй улс төрчдийг 
хүйсийн ялгаанаас буй болсон төсөөлөл буюу хэвшмэл ойлголтод (sex-based 
stereotypes) тулгуурлан дүрсэлж бичих нь бий. Тухайлбал, Судлаач Робинзон, Сант-
Джинс (1991,1995) нарын хийсэн “Канадын хэвлэл мэдээлэл дэх эмэгтэй улс 
төрчдийн дүр төрх” судалгаагаар эмэгтэй улс төрчдийн талаархи нийтлэл нь 
тэдний тавьсан илтгэл, ярианых нь үндсэн санаа, гол агуулгад төвлөрөх бус харин 
тэдний хувийн зан чанар, хувцаслалт, үсний хэлбэр маягт төвлөрдөг хэмээн 
дүгнэжээ. Америкт хийгдсэн, үүнтэй ижил төстэй судалгаагаар хэвлэл мэдээлэл 
эрчүүдтэй харьцуулбал эмэгтэйчүүдийн гадаад байдлыг илүү онцолж (Хэлдмэн, 
2000), мөн эрчүүдийнхээс илүү эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн талаар олон 
давтамжтайгаар нийтэлснийг өгүүлсэн байна. (Девитт 1999) 

Судлаачид улс төрч эмэгтэйчүүдийг хэвлэл мэдээлэл хэрхэн тусгасныг судлахдаа 
хүрээ тогтоох буюу “хайрцгийн” онолыг (Framing theory) өргөн хэрэглэдэг. Бид ч мөн 
судалгаандаа хэвшмэл ойлголт буюу төсөөллийн онолоос гадна энэхүү онолыг иш 
үндэс болгосон болно. Энэхүү онолын гол ухагдахуун нь хэвлэл мэдээллийн 
судалгаанд задлан шинжлэх гол арга болдог. Судлаач Раян (1991) “Зохиогч нь 
мэдээг “бүтээх”-дээ уншигч, үзэгч, сонсогчдод ойлгомжтой байлгахын тулд 
мэдээллийн хэсэг бүрийг сонгон зохион байгуулахыг “framing” гэнэ гэжээ. ““Framing 
theory” хэвлэл мэдээлэл дэх улс төрийн сэдвээрхи нийтлэлийн агуулгыг судалж 
шинжлэхэд холбоотой онол юм. (Рийс, 2001) 

Энэхүү онол нь аливаа мэдээллийг хүмүүст хэрхэн хүргэх арга барилаас түүнийг 
хэрхэн хүлээж авч ямар сонголт хийх нь шалтгаална гэсэн санааг дэвшүүлдэг. 

Гэрэл зурагчин зураг авч байгаатай адил, өөрөөр хэлбэл ямар хэсгийг нь тодруулах, 
аль хэсэгт нь хүмүүсийн анхаарлыг татах, юуг нь авахгүй үлдэх гэх зэргээр гэрэл 
зурагчин сонголтоо хийдэгтэй адил “Framing“ онолоор сэтгүүлчид үйл явдал, 
асуудлыг тусгахдаа бас дээрхитэй адил нарийвчлан сонгодог гэж үздэг. Үүнтэй нэгэн 
адил хэвлэл мэдээллийн “frame” буюу “хүрээ”-г  байшингийн яс модтой зүйрлэж 
болох юм. Яс модондоо байшингийн бусад деталь хэсгүүдээ тогтооход тэр нь 
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байшингийн бүтэц, ерөнхий хэв маягт нөлөөлж, дүр зураг нь тодорно. 
(Танкард,2001)  
 
Түүнчлэн “хэвлэл мэдээллийн “frame” сэтгүүлчдэд мэдээллийг хурдан шуурхай 
тодорхойлох, ангилах түүнийгээ эмхлэн олон түмэнд хүргэх боломж олгодог ажлын 
тогтсон хэвшил болж өгдөг” гэж судлаач Гийтлен (1980) тодорхойлжээ. Хэвлэл 
мэдээлэл үйл явдлын тайлбарыг олон түмэнд хэрхэн хүргэдэг талаар Энтмэн (1993) 
илүү дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлажээ. Түүнийхээр чухал хүчин зүйл нь үйл явдал, 
асуудлын тодорхой хэсгийн сонголт ба онцлог шинж. Тэрбээр “frame” хийнэ гэдэг нь 
амьдрал,юмс үзэгдлийн зарим хэсгийг сонгоод, түүнийгээ мэдээллийн бичвэрт тод 
ажиглагдахуйцаар болгож өгөх ойлголт гэжээ. 
Берклейн Их Сургуулийн профессор Жеорж Лакоф энэхүү онолын талаар: 
“Мэдээллийн харилцаа өөрөө тодорхой хайрцганд буюу хүрээнд явагддаг. Энд юу 
багтдаг вэ гэвэл мэдээлэл буюу мессеж, хэрэглэгч буюу мэдээллийн хүлээн авагч, 
мэдээллийг дамжуулагч, мэдээллийн суваг, мөн дүрс имиж болон тэдгээрийг 
хийсвэр шатанд дагалдах ерөнхий хандлага буюу өнгө аяс, шууд бус номлол орно. 
Мэдээллийг дамжуулахад ашиглаж буй үг хэл, найруулга маш чухал. Гэхдээ энэ нь 
яагаад ийм ач холбогдолтой байна вэ гэвэл хэлний тусламжтайгаар тодорхой өнгө 
аяс бүхий номлолыг бий болгож мэдээлэлтэй хамт дамжуулдаг учраас хэл маш 
чухал байдаг” гэсэн байна. 
Эмэгтэй улс төрчдийг хэвлэл мэдээлэл хэвшмэл ойлголт болон “уламжлалт 
загвар”(conventional frame)-аар дамжуулан илэрхийлэх нь бий.Тухайлбал эрэгтэй 
хүний гаргасан яг тийм амжилт ололтод хүрсэн эмэгтэй хүнийг хэвлэл мэдээлэл 
танилцуулахдаа “ер бусын”, “хосгүй”, “онцгой гавьяатан” мэтээр гаргадаг. Жишээ нь, 
хэрэв эмэгтэй хүн ерөнхий сайд боллоо гэхэд эрэгтэй хүнээс асуудаггүй шахам 
өвөрмөц, “тусгай” асуултуудыг сэтгүүлчид асуудаг.” Ерөнхий сайдын өндөр 
шаардлагатай, хариуцлагатай ажлыг нөхөр,хүүхэд,гэр бүлийн ажилтай хэрхэн 
хослуулж байна вэ?” гэх мэтээр тэр эмэгтэйгээс асуудаг. Иймд жендэрийг дүрсэлсэн 
үг хэллэг, тухайлбал нас, биеийн галбир, төрх, гэрлэлтийн байдал зэрэг нь эрэгтэй 
улс төрчдөд бус эмэгтэй улс төрчдөд илүү хамаатайгаар бичигддэг байна. 

”Эмэгтэй хүн хүүхэд, гэр бүлийн хүрээний хүн, сайн хань, эр хүний дэргэд байх 
туслагч гэсэн тогтсон хандлага хүчтэй байдаг. Тиймээс ч албан тушаал ахисан 
эмэгтэй хүнийг өөрийн чадлаараа гарч ирээгүй ямар нэгэн нам хүчин, нөлөө бүхий 
хүний туслалцаатайгаар гарч ирсэн гэх хандлага их байдаг” гэж Глоб Интэрнэшнл 
ТББ –ын эмэгтэй улс төрчдийн талаар хийсэн “Хэвлэл мэдээллийн мониторинг”-д 
(2011) өгүүлжээ. Эмэгтэйчүүдийн мэргэжил боловсрол, ажлын туршлагыг ийнхүү 
дутуу үнэлэн сөрөг хэвшмэл ойлголтоор хандах хандлага өнөөгийн Монголын 
хэвлэл мэдээлэлд ч илэрч байна. 

 “Хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл гэдэг бол хувь хүн болон хэсэг бүлгийн тухай үзэл 
бодол, тэдгээрийн онцлог хэв шинжийн талаарх хэт хялбаршуулсан ойлголт“ хэмээн 
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(Оллпорт,1954) тодорхойлсон байдаг. Өөр нэг судлаач хэлэхдээ, төсөөлөл гэдэг бол 
нийгэм дэх юмс,үзэгдлийн тухай хувь хүний “толгойдоо буй болгосон зураглал” 
(Липманн, 1922) гэжээ.  
 
Хэвшмэл ойлголт нь хувь хүн, нийгэм дэх юмс, үзэгдлийг зөвхөн дүрслэн 
тодорхойлох бус бас үнэлж дүгнэдэг. Хэвшмэл ойлголт ихэнхи тохиолдолд үнэний 
тодорхой хувийг агуулдаг хэмээн судлаачид үздэг боловч бүх  үнэнийг илэрхийлж 
чаддаггүй. Тийм ч учраас энэхүү өрөөсгөл үнэн нь гол төлөв ялгаварлал, 
гадуурхлын эх сурвалж болж байдаг аж. Энэ нь ялангуяа үндэстний цөөнхи, эмзэг 
бүлгийнхний талаар яриа өрнөх, эсвэл хэсэг бүлгийн хоорондох харилцаа хөндий 
хүйтэн байх үед илэрдэг.  
Олон мянган жил оршин тогтносон эцгийн эрхт ёсонд эмэгтэйчүүдийг ихэвчлэн 
нөхөн үржихүйн үүрэг, гэр бүл дэх байр сууриар нь тодорхойлдог байсан бөгөөд “Эр 
хүн төрийн хүн, эм хүн гэрийн хүн”, “Эмэгтэй хүний үс нь урт,ухаан нь богино” гэх 
номлол соёл, уламжлалд гүн гүнзгий байр суурь эзэлж ирсэн. Энэхүү патриархат 
хандлага нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх үзэл санааны үндэс суурь болсныг 
судалгааны дүн нотолж байна. (Жендэрийн зарим асуудал, түүнийг сурвалжлах нь, 
2009) 
 
Иймэрхүү хэвшмэл ойлголт нь ерөнхийдөө, хүмүүсийн урьд өмнө хуримтлуулсан 
мэдээллийг түгээх үүргийг гүйцэтгэхээс гадна хуучин төсөөллийг улам 
баталгаажуулж байдаг аж. Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн амьдралд оролцох явдал 
хязгаарлагдмал байгааг “төрөлхийн, байгалиасаа тэдний хийдэг ажил биш” гэсэн 
үзлээр зөвтгөхөд хүрдэг байсан байна. “Бүсгүйчүүд юу чаддаг юм гэсэн хийсвэр 
бодлыг нь сонгогчдын оюун ухаанаас арчиж, тэд чадна гэдгийг таниулахын тулд их 
зүйл хийх хэрэгтэй гэж” Монгол дахь эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагууд үзэж 
байна.  
 
Хэвлэл мэдээлэл эмэгтэй улс төрчдийн талаар эерэг, сөрөг хэвшмэл ойлголт, 
төсөөллийг буй болгож байдаг. Тухайлбал, өрнөдийн орнуудын хэвлэлүүд хатан 
хаан, эмэгтэй ерөнхий сайддаа “төмөр хатагтай”, “супер эмэгтэй” гэсэн хэвшмэл 
ойлголтыг бүрдүүлсэн бол таблойд буюу шар сонинууд нь улс төрч эмэгтэйчүүдээ 
гэрлээгүй хөгшин эмэгтэй (spinsters), шулам (witches), лесби (the lesbian), эх хүн 
буюу ээж (the mother) гэх мэтээр нэрийдэн тэдний талаар эерэг, сөрөг ойлголтыг 
уншигчиддаа өгсөн байдаг.  
 
Тэгвэл Монголын тогтмол сонин хэвлэлүүд эмэгтэй улс төрчдийн имижийг хэрхэн 
илэрхийлж, тэдний талаархи ямар төсөөлөл зонхилж буйг энэхүү судалгаагаар 
тандахыг зорилоо. 
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Аргачлал 

Судалгааны арга 

Монголын зарим тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн тухай хэрхэн мэдээлж буйг  
харьцуулан судлахын тулд 2000, 2008 оны өдөр тутмын болон 7-10 хоног тутмын 
сонины нийтлэлийг сонгож, тоон болон чанарын судалгааны аргыг хослуулан 
ашиглав.  

1. Контент анализийн тоон аргаар түүвэрт хамрагдсан нийт мэдээ, нийтлэлийн 
хичнээн хувь нь сонгуулийн сурталчилгааны болон сурталчилгааны бус үед 
нийтлэгдсэн, эмэгтэй улс төрчдийг хувийн зан чанар, гадаад байдал, ажил 
мэргэжил, хувийн амьдралын аль талаас нь хэрхэн харуулсан, ингэхдээ цаг 
хугацааны хувьд ямар өөрчлөлт гарч буйг тодруулахыг зорилоо. Үүний зэрэгцээ 
өгүүллийн сэдэв, хандлага, хэмжээ, давтамж, зохиогчийн нэр, эх сурвалжийн тоо, 
түвшин, хүйс, төлөөлөл, гарчиг агуулгын зөрчил, бичлэгийн төрөл зүйл зэргээр 
категори үүсгэн мэдээлэл бүрдүүлсэн болно.   

2. Шүүмжлэлт дискурс анализийн аргад түшиглэн түүвэрт хамрагдсан 103 өгүүлэл 
тус бүрийг уншиж, эмэгтэй улс төрчдийн хэвлэлд тусаж буй нийтлэг дүр төрх, 
хандлагыг ажиглахын сацуу дөрөвний нэгээс том хэмжээтэй найман өгүүллийг 
сонгож гүнзгийрүүлсэн анализ хийлээ. Мөн дээрх өгүүллийн санааг дэмжих сонины 
дөрөвний нэгээс бага хэмжээтэй 30 гаруй мэдээ, өгүүлэлд  дүн шинжилгээ хийв. 
Ингэхдээ текст бүрийг нарийвчлан уншиж, үг сонголт, үг давталт, далд санаа, 
хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл, метафор зэрэгт ажиглалт дүн шинжилгээ хийн, 
тухайн өгүүллээр эмэгтэй улс төрчийн ямар хэв шинж чанар, дүр төрхийг дамжуулж 
буйд дүгнэлт гаргасан юм.  

Түүвэр: 

“Монголын хэвлэл мэдээлэл -Өнөөдөр”1 тайланд дурьдсанаар 2012 оны эхний 
байдлаар өдөр тутмын 16, долоо хоногийн 30, 10-14 хоног тутмын 41 сонин 
тогтвортой гарч байна. Дээрх сонинуудаас борлуулалтын тоогоороо тэргүүлж, 
хамгийн олон хүнд хүрдэг “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ”, 7 хоног тутмын 
хамгийн хүртээмжтэй сонин “Хүмүүс”, 10-14 хоног тутмын хамгийн хүртээмжтэй 
сонин болох “Ноцтой мэдээ” сонинг сонгож судалгаанд хамрууллаа. Ингэхдээ тухайн 
сонины нийтлэлийн бодлого дахь улс төрийн чиг баримжаа, үйл ажиллагаа 
явуулсан хугацаа зэргийг давхар харгалзсан болно. Тухайлбал, “Өдрийн сонин” 
ардчилсан хүчний хүчтэй дуу хоолой болдог бол “Зууны мэдээ” консерватив байр 
суурьтай, “Өнөөдөр” сонин харьцангуй төвийг сахисан сонин юм. Харин 7-10 хоног 
тутмын сонинуудаас “Хүмүүс” сонин нь шар өнгө аястай мэдээлэл түлхүү нийтэлдэг 

                                                            
1 “Монголын хэвлэл мэдээлэл -Өнөөдөр” Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2011 он 
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хэдий ч үг хэллэг, өнгө аясын хувьд төвийг сахих хандлагатай бол “Ноцтой мэдээ” 
сонин нь олны танил хүмүүсийн хувийн амьдрал руу хэт өнгийсөн, үг хэллэгийн 
хувьд сөрөг агуулгатай мэдээлэл давамгайлсан байв. 

Түүнчлэн эмэгтэй улс төрчдийг тогтмол хэвлэлд хэрхэн тусгаж ирсэн түүхэн 
хандлага, үзэл санааны өөрчлөлтийг харьцуулан судлахын тулд судалгааны түүвэрт 
2000 оны эхний хагас жилийн хугацаанд таван сонины 114 дугаар, 2008 оны мөн 
эхний хагас жилийн 114, нийт 228 дугаарыг хамруулав. (Эдгээр өгүүллийн гарчгийг 
Хавсралт Б-гээс харна уу)  

Дээрх оныг сонгохдоо, Монгол улс Парламентын засаглал бүхий УИХ-ын танхимыг 
бүрдүүлж эхэлсэн 1992 оноос хойших хэд хэдэн удаагийн сонгуулиар эмэгтэй улс 
төрчид хамгийн олон болон цөөн сонгогдсон үеийг харьцуулахыг зорьсон. 
Харьцуулсан судалгааны түүвэрт УИХ-д эмэгтэйчүүд хамгийн олон суудал авсан 
2000 оныг, хамгийн цөөн суудал авсан 2008 онтой харьцуулах байдлаар сонголоо. 
Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд 66 эмэгтэй УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшиж, есөн эмэгтэй 
ялалт байгуулсан бол 2008 онд 63 эмэгтэй нэр дэвшиж, гурван эмэгтэй ялалт 
байгуулсан байв.  

Ийнхүү дээр дурьдсан түүхэн хугацаанд үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж, олон 
нийтэд эмэгтэй улс төрчдийн тухай мэдээлэл түгээж байсан нэр бүхий таван сонинг 
судалгаанд хамруулснаар Монголын тогтмол хэвлэл дэх эмэгтэй улс төрчдийн тухай 
агуулга, хэлбэрийн нийтлэг чиг хандлагыг тогтоох боломжтой хэмээн үзлээ.   

Мэдээлэл цуглуулах:  

Харьцуулсан судалгааны анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэхдээ сонгуулийн 
сурталчилгааны идэвхтэй болон идэвхгүй үеийг хамруулахын тулд он тус бүрийн 
эхний хагас жилийн 1-6 дугаар сарын дугааруудыг хамруулав. Тухайлбал, сонин тус 
бүрээс зургаан сарын хугацааны нийт 24 дугаар, хоёр оны 48 дугаарыг шүүлээ. 
Сонины дугаарыг сонгохдоо эхний долоо хоногийн Даваа гараг, хоёрдахь долоо 
хоногийн Мягмар гараг, гуравдахь долоо хоногийн Лхагва гараг гэх мэтээр сонгож, 
таван сониноос эмэгтэй улс төрчдийн тухай шууд өгүүлсэн, эмэгтэй улс төрчид 
өгүүллийн гол болон туслах дүр/баатар байсан нийт 103 нэгж (2000 онд 58, 2010 онд 
45 нэгж мэдээлэл) бүхий мэдээллийн сан бүрдүүлэв. 

Тоон судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэхэд хоёр судлаачаас бүрдсэн баг ажиллаж, 
судлаач бүр оногдсон сонины дугаараас урьдчилан боловсруулсан категорийн дагуу 
мэдээллийг бүртгэн, үүний дараа мэдээллийг холбогдох ангилалд зөв оруулсан 
эсэхийг нягтлан тулгах байдлаар ажилласан.  

Харин чанарын судалгаа хийхдээ хэвшмэл ойлголт буюу стереотипийн онол, 
хүрээлэл тогтоох буюу “хайрцгийн” онолд /framing theory/ түшиглэн эмэгтэй улс 
төрчдийн имижийг хэрхэн илэрхийлж, тэдний ямар нийтлэг дүр төрхийг илүү 
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тодруулан харуулж буй зэргийг харахдаа өдөр тутмын болон 7-10 хоног тутмын 
сонины ялгаатай байдалд ажиглалт хийлээ. Үүний тулд түүвэрт хамрагдсан эмэгтэй 
улс төрчидтэй шууд холбоотой бүхий л материалыг нэг бүрчлэн уншиж, нийтлэг 
өнгө аясаар нь ангилан, дээрх онолуудад түшиглэн дүгнэлт гаргав. 
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ЭМЭГТЭЙ УЛС ТӨРЧИД ТОГТМОЛ ХЭВЛЭЛД - ТООН ДҮНГЭЭР 

 
Мэдээллийн давтамж 
 
Түүвэрт хамруулсан 2000 оны эхний хагас жилийн дугаараас эмэгтэй улс төрчидтэй 
холбоотой 58, 2008 оны мөн үеийн дугаараас 45 нийт 103 мэдээ, өгүүлэл бүртгэж 
авлаа. Нэг дугаарт эмэгтэй улс төрчдийн талаар сэтгүүл зүйн хичнээн бүтээл 
нийтлэгдэж буйг тооцоход 2000 онд дунджаар 0.5, 2008 онд 0.4 мэдээ, өгүүлэл 
оногдож байв. Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд хоёр дугаар тутмаас эмэгтэй улс төрчидтэй 
холбоотой нэг материал олдож байсан бол 2008 онд ийм материалын тоо 18 орчим 
хувиар буурсан байна.  
 
Судалгааны багийнхны таамаглаж байсанчлан 2000 онд хамгийн олон буюу есөн 
эмэгтэй улс төрч шийдвэр гаргах түвшинд ажиллаж байсан нь албан тушаал, ажил 
үүрэгтэй холбоотойгоор хэвлэл мэдээлэлд чамлахааргүй тусаж байжээ. Харин 2008 
оны парламентад хамгийн цөөн буюу гурван эмэгтэй улс төрч сонгогдож ажилласан 
нь хэвлэл мэдээлэл дэх эмэгтэй улс төрчдийн тухай нийтлэл буурахад нөлөөлсөн 
байна. Эндээс харахад тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн дуу хоолой хэр 
хэмжээнд тусах нь шийдвэр гаргах түвшний тодорхой албан тушаал эрхэлж буй 
эсэхтэй нь шууд холбоотой хэмээн дүгнэхээр байна.  
 
Хүснэгт 1. Судалгаанд хамрагдсан нийт мэдээллийн давтамж /оноор 

Давтамж Хувь 
2000 оны 1-6 сар 58 56% 
2008 оны 1-6 сар 45 44% 
Нийт 103 100% 

 
Судалгааны түүвэрт хамрагдсан нийт материал 2000, 2008 онд ерөнхийдөө 
ойролцоо байгаа хэдий ч нийт материалын талаас илүү хувь (56%) нь 2000 онд 
гарсан бол 2008 оны судалгааны түүвэрт нийт материалын 44 хувь нь оногдож 
байна. Сонин тус бүрээр харвал дараах дүр зураг харагдаж байна. 
  
Хүснэгт 2. Судалгаанд хамрагдсан нийт мэдээллийн давтамж /сонин тус бүрээр 

Сонины нэр 2000 он 2008 он Нийт 
Өнөөдөр 7 19 26 
Өдрийн сонин 10 4 14 
Зууны мэдээ 14 4 18 
Хүмүүс 6 15 21 
Ноцтой мэдээ 21 3 24 
Нийт 58 45 103 
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Хоёр оны түүврийг нийтэд нь авч үзвэл, “Өнөөдөр” сонинд хамгийн олон буюу 26 
мэдээ, өгүүлэл нийтлэгдсэн бол үүний дараа “Ноцтой мэдээ” (24), “Хүмүүс” (21) 
зэрэг сонинд илүүтэй нийтлэгджээ. Өөрөөр хэлбэл, нийт материалын 44 хувь нь 7-
10 хоног тутмын чөлөөт сэдэв давамгайлдаг “шар” сонинуудад нийтлэгдсэн нь 
эдгээр хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийг хувь хүн, хувийн амьдрал талаас нь илүү 
харуулж байсантай холбоотой.   
 
Дээрх байдлаас харахад, судалгааны харьцуулсан хоёр онд түүвэрт хамрагдсан 
сонин тус бүр эмэгтэй улс төрчдийн тухай харилцан адилгүй мэдээлжээ. 
Жишээлбэл, 2000 онд “Ноцтой мэдээ” сонинд нийтлэгдсэн мэдээ, өгүүлэл нийт 
материалын 36 хувийг (21 өгүүлэл) эзэлж, үүний дараа “Зууны мэдээ”, “Өдрийн 
сонин”-д тус бүр 10 гаруй материал оногджээ.  
2008 онд “Өнөөдөр сонин”-д нийт материалын 42 хувь нь нийтлэгдсэн бол үүний 
дараа “Хүмүүс” сонинд 33 хувь нь нийтлэгдэв. Харин 2000 онд эмэгтэй улс төрчдийн 
тухай хамгийн олон нийтлэл гарч байсан “Ноцтой мэдээ”, “Зууны мэдээ”, “Өдрийн 
сонин”-д 2008 оны түүврийн хугацаанд хамгийн цөөн буюу 3-4 өгүүлэл нийтлэгдсэн 
байна.  
 
Эндээс харахад, харьцуулсан түүврийн мэдээлэл 10 хоног тутмын чөлөөт сонины 
сөрөг агуулга бүхий мэдээллээс өдөр тутмын төвийг сахисан дундаж байр суурь 
бүхий мэдээлэл рүү шилжсэн хандлага ажиглагдаж байна.   
 
Түүнчлэн тухайн сонины цаг үеийн нийтлэлийн бодлого, мөн тухайн үеийн сонгуульд 
аль улс төрийн нам, эсвэл хувь нэр дэвшигчийг дэмжиж, эс дэмжиж буйгаас хамаарч 
байв. Онцлон дурьдвал, 2000 онд “Ноцтой мэдээ” сонины нийт материалын дийлэнх 
нь УИХ-д нэр дэвшигч Д.Оюунхорол гишүүнтэй холбоотой хувь хүн рүү дайрч 
давшилсан сөрөг агуулга бүхий мэдээлэл давамгайлж байв.  
 
Сэдэв  
 
Өдөр тутмын болон 7-10 хоног тутмын сонинд эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой 
мэдээлэлд ямар сэдэв давамгайлж байсныг тандаж үзэхэд, хоёр онд сонгуулийн 
сурталчилгааны тухай болон улс төрийн сэдэвтэй мэдээлэл түлхүү нийтлэгджээ. 
Үүний дараа улс төрийн нам, нийгмийн асуудлын тухай мэдээлэлд эмэгтэй улс 
төрчдийг тусгасан байна. Харин эдийн засаг, бизнес, соёл урлаг спортын мэдээлэлд 
тэдний тухай тун бага гарчээ.  
 
Тухайлбал, 2000 онд УИХ-ын сонгуультай холбоотойгоор эмэгтэй улс төрчдийн 
тухай мэдээлэл тогтмол хэвлэлд түлхүү нийтлэгдсэн бол үүний дараа улс төрийн 
холбогдох сэдвийн хүрээнд тэдний тухай хөнджээ. Өөрөөр хэлбэл, тухайн оны нийт 
материалын тал орчим хувь нь сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой байв.  
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2008 онд нийт материалын 40 хувь нь сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой 
бөгөөд эдгээр материалд эмэгтэй улс төрчдийг түлхүү хамруулжээ. Эндээс харахад 
эмэгтэй улс төрчид сонгуулийн сурталчилгааны үеэр эсвэл тодорхой албан тушаал 
эрхэлж буй бол ажил үүргийнхээ хүрээнд тогтмол хэвлэлийн анхааралд орж, олон 
нийтэд хүрдэг байна. 
  
Хүснэгт 3. Эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой мэдээллийн сэдэв  
/оноор, давтамжаар 

 2000 он 2008 он 

Улс төр, дипломат харилцаа 11 14 
Эдийн засаг бизнес 0 2 
Нийгмийн бодлогын асуудал 2 4 
Соёл урлаг, спорт 1 0 
Сонгуулийн сурталчилгаа 27 18 
Улс төрийн нам 7 3 
Бусад 10 4 
Нийт 58 45 

 
Хоёр оноор харьцуулбал, найман жилийн хугацаанд улс төрийн сэдэвт мэдээлэл 
бага зэрэг нэмэгдэж, харин сонгуулийн сурталчилгаа, улс төрийн намын тухай 
мэдээлэл 34 байснаа 21 болж буурчээ.  
 
Түүнчлэн тухайн сэдэв нь улс орны хөгжлийг тодорхойлох бодлогын асуудал байсан 
бол ямар асуудлыг хөндөж вэ гэдгийг тодрууллаа. Нийт материалын 40 орчим хувьд 
нийгмийн шинжтэй бодлогын асуудлыг тодорхой хэмжээнд авч үзсэн бөгөөд эмэгтэй 
улс төрчдийг дараах асуудалтай уялдуулан бичжээ. Үүнд: нийгмийн асуудал, эрүүл 
мэнд, эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн тухай түлхүү хамруулсан бол хүний эрх, ялгаварлан 
гадуурхалт, гэмт хэрэг зөрчил, хүйсийн асуудалд төдийлөн хөндөөгүй байна.  
 
Хүснэгт 4. 2000 онд эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой mүгээмэл сэдэв   
/сонин тус бүрээр, давтамжаар 

 Улс төр Сонгуулийн 
сурталчилгаа

Улс 
төрийн 
нам 

Өнөөдөр 2 5 0 
Өдрийн сонин 6 2 2 
Зууны мэдээ 3 6 2 
Ноцтой мэдээ 0 11 2 
Хүмүүс 0 3 1 
Нийт 11 27 7 



   

 

16 
 

 
2000 онд “Өдрийн сонин” улс төрийн сэдэвт мэдээлэлд, “Зуун мэдээ”, “Өнөөдөр” 
сонин сонгуулийн сурталчилгааны тухай мэдээлэлд эмэгтэй улс төрчдийг 
хамруулжээ. Харин 7-10 хоног тутмын сонинуудын дийлэнх мэдээлэл сонгуулийн 
сурталчилгаатай холбоотой байв.  
 
Хүснэгт 5. 2008 онд эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой түгээмэл сэдэв  
/сонин тус бүрээр, давтамжаар 
 

 Улс төр Сонгуулийн 
сурталчилгаа

Улс 
төрийн 
нам 

Өнөөдөр 6 9 2 
Өдрийн сонин 4 0 0 
Зууны мэдээ 0 2 1 
Ноцтой мэдээ 0 2 0 
Хүмүүс 4 5 0 
Нийт 14 18 3 

 
2008 оны хувьд улс төр, сонгуулийн сурталчилгааны тухай мэдээллийн дийлэнхийг 
“Өнөөдөр” сонин нийтэлсэн бол 7 хоног тутмын “Хүмүүс” сонин үүний дараа орж 
байна. Дээрх хүснэгтүүдээс харахад, аль ч оны хувьд 1-3 сард улс төрийн сэдэвтэй, 
төрийн болон улс төрийн албан тушаал хашиж буй эмэгтэйчүүдийн ажил үүрэгтэй 
холбоотой мэдээлэл давамгайлж байв. Харин 4-6 сард сонгуулийн сурталчилгааны 
материал зонхилж, нэр дэвшигч эмэгтэйчүүдийн талаар эерэг өнгө аястай магтаал, 
сайшаал бүхий материалууд зонхилжээ.  
 
Хүснэгт 6. Хэрэв сонгуулийн сурталчилгааны тухай мэдээлсэн бол юун 
тухай мэдээлэв? / нийт 

 Давтамж Эзлэх 
хувь 

Сонгуулийн штабийн 
мэдээлэл, үйл ажиллагаа 

1 1,3 

Сонгогчидтой хийсэн уулзалт 1 1,3 
Сонгуулийн компанит ажил 31 38,8 
Сонгуулийн санхүүжилт 3 3,8 
Намын стратеги бодлого, 
шинэчлэлийн асуудал 

8 10 

Бусад 35 45 
Нийт 80 100% 

 



   

 

17 
 

Сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой мэдээлэлд сонгуулийн компанит ажлын 
тухай 31 мэдээ өгүүлэл гарч, сэдвийн хувьд давамгайлсан бол сонгогчидтой хийсэн 
уулзалт, сонгуулийн штабийн мэдээлэл, үйл ажиллагааны тухай түүврийн хугацаанд 
тус бүр нэг материал нийтлэгджээ.  
 
Хандлага 
 
Хоёр оноор харьцуулахад эмэгтэй улс төрчдийн талаарх эерэг мэдээлэл тогтмол 
хэвлэлд нийт мэдээллийн дунджаар 35-38 хувийг эзэлж байна. 2000 онд гурван 
материал бүрийн нэг нь сөрөг хандлагатай байсан бол 2008 онд энэ хувь эрс буурч 
13 хувьд хүрчээ. Харин 2008 онд төвийг сахисан хандлагатай мэдээлэл нийт 
мэдээллийн дийлэнх буюу 40 хувь байгаа нь 2000 оноос 18 хувиар өссөн үзүүлэлт 
юм. Эндээс харахад 2008 онд төвийг сахисан мэдээлэл нэмэгдэж, сөрөг агуулгатай 
мэдээлэл эрс буурсан болох нь ажиглагдлаа. 
 
График 1. Эмэгтэй улс төрчдийн талаарх хандлага /2000, 2008 онд 

 



 

 

2000 онд сөрөг агуулгатай мэдээллийн дийлэнх нь буюу 19 мэдээний 15 нь 
“Ноцтой мэдээ” сонинд нийтлэгдсэн юм. 2008 онд тус сонинд эмэгтэй улс 
төрчдийн тухай мэдээлэл эрс буурсан бөгөөд гурван мэдээний нэг нь сөрөг 
агуулгатай байв. Харин тус онд өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонинд сөрөг 
агуулгатай зургаан материалын дөрөв нь нийтлэгджээ. 
 
Хүснэгт 7. Эмэгтэй улс төрчийг тогмол хэвлэлд ямар хандлагаар 
дүрсэлсэн бэ? / оноор харьцуулсан /давтамжаар 
Сонины 
нэр 

Эерэг Сөрөг Төвийг 
сахисан 

Тодорхойгүй 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Өнөөдөр 2 5 2 0 3 13 0 0 
Өдрийн 
сонин 

2 3 0 0 4 0 2 1 

Зууны мэдээ 10 0 0 4 3 0 1 0 
Ноцтой 
мэдээ 

3 1 15 1 2 1 1 0 

Хүмүүс 3 8 2 1 1 4 0 2 
НИЙТ 20 17 19 6 13 18 6 4 
 
Сонины гаралтын давтамжаар ялгаж харвал, 2000 онд эерэг агуулгатай 
нийт мэдээллийн 70 хувь нь өдөр тутмын гурван сонинд гарсан бол сөрөг 
агуулгатай нийт мэдээллийн 79 хувь нь 7-10 хоног тутмын чөлөөт хоёр 
сонинд нийтлэгджээ. Тодруулбал, энэ онд эмэгтэй улс төрчдөд халгаатай 
мэдээлэл илүүтэй цацагджээ.  
 
2008 онд эерэг агуулгатай нийт мэдээллийн 53 хувь нь 7-10 хоног тутмын 
сонинд гарч, 2008 онд өдөр тутмын сонинд эмэгтэй улс төрчдөд 
шүүмжлэлтэй хандах хандлага ажиглагдлаа.   
 
 



 

 

 
ТОГТМОЛ ХЭВЛЭЛД ЭМЭГТЭЙ УЛС ТӨРЧДИЙГ ХЭРХЭН ДҮРСЛЭВ 
 
Тоон судалгааны хүрээнд улс төрч эмэгтэйчүүдийг ямар сэдвийн хүрээнд 
тусгаж байсныг харахын сацуу эмэгтэй хүн гэдэг талаас нь зан байдал, 
гадаад төрх, улс төр дэх хүйсийн тэгш оролцоо талаас хэр мэдээлснийг 
тандсан юм. 
 
Судалгааны дүнгээс харахад тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийг хувийн 
зан байдал талаас болон “эмэгтэй” гэдэг хүйсийн талаас нь ихэвчлэн 
дурьдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, 2000 оны түүврийн тал орчим хувьд 
эмэгтэй улс төрчдийн зан байдал болон хүйсийн талаас мэдээлсэн бол 2008 
онд 40 хувийг ийм байдлаар мэдээлжээ.  
 
Харин гадаад төрх байдлыг илэрхийлсэн мэдээлэл 2000 онд гурваас дөрвөн  
мэдээлэл бүрийн нэгд илэрч байсан бол 2008 оноос буурч зургаан мэдээлэл 
бүрд нэг илэрсэн нь эмэгтэй улс төрчдийн хувийн зан байдал, гадаад 
төрхийг илүүд үзэн мэдээлэх нь буурчээ. График 2-оос харна уу. 
 

График 2. Эмэгтэй улс төрчдийн талаарх дүрслэл 
 

 
 

Дээрх графикаас дэлгэрүүлэн харвал, 2000 оны нийт нийтлэлийн 53 хувьд 
эмэгтэй улс төрчийг хувийн зан чанар талаас нь онцлон илэрхийлсэн бол 
2008 онд энэ байдал нь 13 хувиар буурсан байна. Сонин тус бүрээр харвал, 
2000 онд эмэгтэй улс төрчийн хувийн зан байдал, хувийн амьдралыг 
харуулсан нийт материалын тал орчим хувийг “Ноцтой мэдээ” сонин 
нийтэлжээ. “Өдрийн сонин”-д ийм мэдээлэл хамгийн цөөн гарсан байв.  



 

 

 
Харин 2008 онд эмэгтэй улс төрчийг хувийн зан байдал талаас харуулсан 
материалын тал орчим хувийг “Өнөөдөр” сонинд нийтлэжээ. Энэ онд “Зууны 
мэдээ” сонинд ийм төрлийн ганцхан материал гарсан байв.  
 
График 2-оос харахад судалгааны түүвэрт хамрагдсан сонинуудаас эмэгтэй 
улс төрчдийн гадаад төрх байдлаар нь илэрхийлсэн мэдээлэл 2000 онд 28 
хувьтай байсан бол 2008 онд 16 хувьтай болж буурчээ. Харин эмэгтэй гэдэг 
хүйсийг онцолсон мэдээлэл хоёр онд 42-49 хувь буюу өөрчлөлт бага байв.    
 
Хүснэгт 8. Тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн тухай хэрхэн 
дүрслэв /сонин тус бүрээр, оноор 
Сонины нэр Эмэгтэй улс 

төрчийн хувийн 
зан чанарын 

тухай тусгагдсан 

Эмэгтэй хүний 
гадаад байдлыг 
илэрхийлсэн үг 

хэллэг ашигласан

Эмэгтэй улс 
төрчийн хүйсийг 
онцлон дурьдсан 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Өнөөдөр 20% 39% 12 29 22 48 
Өдрийн сонин 8% 17% 12 0 7 16 
Зууны мэдээ 16% 5% 19 14 25 5 
Ноцтой мэдээ 46% 11% 38 14 32 5 
Хүмүүс 10% 28% 19 43 14 26 
Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Хүснэгт 5-д харуулснаар эмэгтэй улс төрчдийн гадаад төрх байдлыг 

илэрхийлсэн мэдээллийн талаас илүү хувь нь 7-10 хоног тутмын сонинуудад 
гарсан байна. Ялангуяа, 2000 онд энэ төрлийн 16 өгүүллийн зургаа нь 
“Ноцтой мэдээ” сонинд, гурав нь “Хүмүүс” сонинд нийтлэгдсэн бол 2008 онд 
найман өгүүлэл байсны гурав нь “Хүмүүс” сонинд нийтлэгдсэн байв.  

 
Түүнчлэн эмэгтэй улс төрчийн хүйсийг онцлон тэмдэглэсэн мэдээлэл 

2000 онд “Ноцтой мэдээ”, “Зууны мэдээ” (28 мэдээллийн 9 нь Ноцтой мэдээ, 
7 нь Зууны мэдээ) сонинд гарсан бол 2008 оны 19 өгүүллийн ес нь 
“Өнөөдөр” сонинд нийтлэгджээ.  

 
Эндээс харахад эмэгтэй улс төрчдийн тухай нийтлэхдээ хувийн зан 

байдал, хүйсийг онцолсон мэдээлэл “Өнөөдөр”, “Ноцтой” мэдээ сонинд илүү 
нийтлэгдсэн бол гадаад төрх байдлыг илэрхийлсэн үг хэллэг бүхий 
мэдээллийг “Ноцтой мэдээ”, “Хүмүүс” сонинд түлхүү нийтэлжээ. 

 



 

 

График 3. Эмэгтэй улс төрчийг аль талаас нь дүрсэлсэн бэ? 

  
 

Судалгааны түүвэрт хамрагдсан сонин хэвлэлийг ерөнхийд нь 
ажиглавал эмэгтэй хүнийг мэргэжил, ажлын туршлага болон хувийн 
амьдрал талаас нь харуулах байдал хоёр онд жигд буюу гурван мэдээлэл 
бүрийн нэгд ажиглагдлаа. Гэхдээ 2008 оноос эмэгтэй улс төрчийг 
мэргэжлийн талаас харуулах байдал эрс нэмэгдсэн байна. Харин хувийн 
амьдрал талаас нь харуулах байдал 2000 онд таван мэдээлэл бүрийн нэгд 
илэрч байсан бол 2008 оноос эрс буурч 14 мэдээлэл бүрийн нэгд илэрчээ.  

 
Судалгааны хугацаанд хамгийн олон нэр дурьдагдсан эмэгтэй улс 

төрчдийн жагсаалтыг УИХ-ын гишүүн С.Оюун тэргүүлсэн бол түүний дараа 
Б.Дэлгэрмаа /АН-ын ҮЗГ/, Н.Туяа /Гадаад хэргийн сайд асан/, Д.Оюунхорол 
/УИХ-ын гишүүн/, Т.Ганди /УИХ-ын гишүүн асан/ нар эхний тавд багтжээ.  

 
График 4. Хамгийн олон нэр дурьдагдсан эмэгтэй улс төрчид /2000, 
2008 оны түүвэрт, давтамжаар 

 

   



 

 

Бичлэгийн төрөл зүйл, хэмжээ 
 
2005 онд хийсэн “Өдөр тутмын хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн имижийг 
илэрхийлж байгаа нь”2 агуулгын судалгаагаар нийгэм-улс төрийн сэдэвтэй 
мэдээллийг өдөр тутмын сонинууд 1, 2, 3 дугаар нүүрэндээ ихэвчлэн 
нийтэлдэг бөгөөд үүнд улс төр, нийгэм, Засгийн газрын хуралдаан зэрэг 
албаны голдуу нүүр зонхилж байна.   
 
Энэ удаагийн судалгаагаар эмэгтэй улс төрчдийн тухай мэдээ, өгүүллийн 
60-аас дээш хувь нь “Улс төр” буланд, удаагаар нь тэргүүн нүүр болон 
сонгуулийн сурталчилгааны тусгай буланд тус тус нийтлэгдсэн байна. 
Эндээс харахад, эмэгтэй улс төрчдийн тухай мэдээллийг уншигчдын 
анхаарлын төвд байдаг, ач холбогдол бүхий нүүрэндээ байршуулдаг нь 
харагдлаа.  
 
Бичлэгийн төрөл зүйлийн хувьд, эмэгтэй улс төрчдийн эрхэлж буй албан 
тушаалтай холбоотойгоор ялангуяа УИХ-ын гишүүн эмэгтэйчүүдийн албан 
ажлын талаар, Засгийн газрын гишүүн эмэгтэйчүүдийн хувьд гадаад, 
дотоодод хийсэн ажлын айлчлалтай холбогдуулан хийсэн томоохон 
ярилцлагууд өдөр тутмын сонинд түлхүү нийтлэгдсэн бол эмэгтэй улс 
төрчдийн хувийн амьдрал, хувийн зан байдлыг харуулсан маш жижиг 
мэдээнүүд 7-10 хоног тутмын сонинд давамгай нийтлэгджээ.  
 
2005 онд хийсэн судлаачдын дүгнэлтээр нийгэм, улс төрийн сэдвээр 
эмэгтэй улс төрчдөөс ярилцлага бараг авдаггүй байна хэмээн дүгнэсэн бол 
энэ удаагийн харьцуулсан судалгааны түүвэрт албаны голдуу томоохон 
ярилцлагууд давамгайлжээ.  
 
Судалгаанд хамрагдсан материалуудын төрөл зүйлийг ажиглахад, хоёр онд 
ярилцлагын төрөл зүйлийг жигд ашигласан бол 2000 онд мэдээ голчилж 
байснаа 2008 оноос буурсан байв. Харин асуудал хөндсөн дүн 
шинжилгээтэй өгүүлэл, сурвалжлагын төрөл зүйлийг төдийлөн ашиглаагүй 
байна. Мөн судалгааны хугацаанд нэлээдгүй давтамжтай байсан нь 
сонгуулийн сурталчилгааны материалууд буюу нэр дэвшигчдийн 
танилцуулга, мөрийн хөтөлбөр зэрэг захиалгат материалыг бусад хэсэгт 
бүртгэж авлаа. (Хүснэгт 5) 
 

                                                            
2 “Өдөр тутмын хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн имижийг илэрхийлж байгаа нь”, Ч.Чойсамба, 2005 
он 



 

 

 Хүснэгт 9. Бичлэгийн төрөл зүйл /оноор харьцуулсан 
2000 он 2008 он Нийт 

Мэдээ 27 12 39 
Ярилцлага 15 14 29 
Асуудал хөндсөн өгүүлэл 0 2 2 
Сурвалжлага 4 1 5 
Дүн шинжилгээтэй өгүүлэл 2 5 7 
Хөрөг 2 4 7 
Бусад 7 7 14 
Нийт 57 45 103 
  
Эмэгтэй улс төрчдийн талаарх эерэг агуулгатай мэдээлэлд ярилцлага, хөрөг 
гэсэн төрөл жанрыг түлхүү ашиглажээ. Тухайлбал, 2000 оны нийт 
материалын 45 хувь нь эерэг агуулгатай ярилцлагууд байсан бол 2008 оны 
нийт материалын 29 хувь мөн ярилцлага, 24 хувь нь хөрөг байв.  
 
Бичлэгийн хэмжээний хувьд, 2000 онд бүр жижиг буюу 200 см2-аас бага 
хэмжээтэй товч мэдээнүүд зонхилж байснаа 2008 онд 800 см2-аас том 
хэмжээтэй нүүр дүүрэн томоохон ярилцлага, сонгуулийн сурталчилгааны 
материалууд давамгайлжээ. Хэдийгээр 2008 онд эмэгтэй улс төрчдийн 
парламент дахь төлөөлөл нь цөөн байсан хэдий ч эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
зай талбай 2000 оноос нэмэгдсэн дүр зураг ажиглагдлаа. Тухайлбал, 2000 
онд нийт материалын 47 хувь том болон дунд хэмжээтэй буюу А2 нүүрийн 
дөрөвний нэгээс том хэмжээтэй өгүүлэл байсан бол 2008 онд энэ хувь 
хэмжээ 70 хувь болтлоо өссөн байв.  
 
Хүснэгт 10. Өгүүллийн хэмжээ /оноор харьцуулсан /давтамжаар 
 

2000 он 2008 он Нийт 
Том (800 см2-с том) 12  16 28 
Дунд (400-800 см2) 16 15 31 
Жижиг (200-400 см2) 9 6 15 
Бүр жижиг (200 см2 хүртэл) 21 8 29 
Нийт 58 45 103 
 
 
Өгүүлэлд оролцогч ба эх сурвалж 
 
Харьцуулсан судалгааны хүрээнд эмэгтэй улс төрчдийн тухай хэн өгүүлж 
байна, эмэгтэйчүүдээс гадна эрчүүдийн дуу хоолой байна уу, тухайн 



 

 

өгүүлэлд оролцогч ямар ажил алба эрхэлдэг, эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах 
түвшний албан тушаал эрхлэх үедээ л хэвлэлд өртөж, үгүй бол хэвлэлээс 
гадуур байна уу зэрэг олон асуудлыг эх сурвалжийн талаарх хэсэгтээ 
багтаахыг зорилоо. Үүнд, өгүүлэлд оролцогчийн эрхэлж буй ажил, албан 
тушаал, эх сурвалжийн тоо, эх сурвалжийн хүйс, нийгмийн төлөөлөл гэсэн 
категориор мэдээлэл бүрдүүлэв.  
 
График 5. Өгүүлэлд оролцогчийн нийгмийн байдал /оноор 
харьцуулсан, давтамжаар 

 
 
 Эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой өгүүлэлд оролцогчийн тал орчим 
хувь нь (2000 онд 58 өгүүллийн 24, 2008 оны 45 өгүүллийн 22) УИХ-ын 
гишүүн эмэгтэйчүүд байна. Үүний дараа намын удирдах албан тушаалын 
эмэгтэйчүүд, Засгийн газрын гишүүн эмэгтэйчүүд өгүүлэлд ихэвчлэн 
оролцож байна. Эндээс харахад ихэвчлэн төр, засгийн шийдвэр гаргах 
түвшинд алба хашиж буй эмэгтэйчүүд тогтмол хэвлэлд тусах нь давуу 
байна. Төрийн дунд шатны алба хашиж буй болон иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөлөл бүхий эмэгтэйчүүдийн үүрэг роль тогтмол хэвлэлд 
харьцангуй цөөн дурьдагджээ.    
 
Эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой мэдээллийн эх сурвалжийн хувьд 
судалгааны дүнгээс харахад тогтмол хэвлэлд эх сурвалжгүй хийгээд нэг эх 
сурвалжтай мэдээ, өгүүлэл давамгайлж байна. 2000 онд эмэгтэй улс 
төрчидтэй холбоотой мэдээллийн 87 хувь, 2008 оны энэ төрлийн 
материалын 84 хувь нь эх сурвалжгүй хийгээд нэг эх сурвалжтай өрөөсгөл 
мэдээлэл байна. Хоёр онд тус бүр дунджаар долоон мэдээ, өгүүлэлд 3 
болон түүнээс дээш эх сурвалжийг ашиглаж, мэдээллээ тэнцвэржүүлж, 
баталгаажуулахыг хичээсэн байв.   



 

 

 Эх сурвалжгүй мэдээллийн талаас илүү хувь нь 7-10 хоног тутмын 
хоёр сонинд нийтлэгдсэн бол нэг эх сурвалжтай мэдээлэл “Өнөөдөр” 
сонинд, гурав болон түүнээс дээш эх сурвалжтай мэдээлэл өдөр тутмын 
“Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр” сонинд нийтлэгдсэн байна.  
 Эх сурвалжийн төлөөллийн хувьд гурван мэдээлэл бүрийн нэгд УИХ 
болон Засгийн газрын гишүүн эх сурвалж болсон нь эмэгтэйчүүд төрийн 
өндөр албан тушаал хашиж буй тохиолдолд мэдээллийн эх сурвалж болох 
нь түгээмэл ажиглагдлаа. Үүний дараа намын гишүүн, иргэний холбоо, 
мэргэжилтэн эмэгтэйчүүд эх сурвалж болох нь нийтлэг аж. Оноор харьцуулж 
үзвэл, 2000 онд 39 хувь нь шийдвэр гаргах түвшний, 17 хувь нь намын 
удирдах ажилтан, 17 хувь нь иргэний төлөөлөл байсан бол 2008 онд 32 хувь 
нь шийдвэр гаргах түвшний, 21 хувь нь иргэний холбоо, 16 хувь нь намын 
гишүүн, мэргэжилтний төлөөлөл байна.  
 Эндээс харахад, 2008 онд шийдвэр гаргах түвшний эмэгтэйчүүд эх 
сурвалж болох нь бага хэмжээгээр буурсан хэдий ч иргэний нийгмийг 
төлөөлж буй эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой хүчтэй гарч иржээ. Аль ч онд 
намын гишүүн эмэгтэйчүүд болон мэргэжилтэн судлаач эмэгтэйчүүд эмэгтэй 
улс төрчдийн тухай байр сууриа хүчтэй илэрхийлсээр байна.  
 Хүйсийн хувьд эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой мэдээлэлд 
эмэгтэйчүүд өөрсдөө эх сурвалж болох нь нийтлэг байна. Энэ нь нэг талаар 
түүврийн хугацаанд эмэгтэй улс төрчдийн эрхэлж буй ажилтай холбоотой 
ярилцлагууд давамгайлсантай холбоотой. Нөгөө талаар сонгуулийн 
сурталчилгааны үеийн зорилтот мэдээллийг эс тооцвол цөөн тохиодолд 
эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг дэмжиж үзэл бодлоо илэрхийлснээрээ эх 
сурвалж болжээ. Жишээ нь: “Н.Болормааг дэмжие, Боловсролыг 
дэмжие” сурталчилгааны материалд Хөдөлмөрийн баатар, балетмейстер 
Д.Жамъяндагва, Ардын жүжигчин О.Очирбат, Ардын уран зохиолч 
Б.Лхагвасүрэн нар түүнийг дэмжиж санаагаа илэрхийлсэн байв. /Өнөөдөр, 
2008,06,23/, УИХ-ын 23 дугаар тойрогт нэр дэвшигч М.Чимгээг дэмжиж 
МАХН-ын дарга С.Баяр “М.Чимгээ бол салбартаа төдийгүй улс төрд 
мэргэшсэн”/Өнөөдөр, 2008,06,27/ хэмээн товч ярилцлага өгчээ. 
  
Зохиогч 
Түүвэрт хамрагдсан онуудад эмэгтэй улс төрчдийн тухай нийт материалын 
талаас илүү хувь нь (дунджаар 57%) ямар ч зохиогчийн нэргүй байв. Үүнд 
ихэвчлэн 7-10 хоног тутмын сонинд нийтлэгдсэн хувь хүний ахуй 
амьдралтай холбоотой баримт, нотолгоогүй, зарим талаар гүтгэлэг шинжтэй 
мэдээлэл давамгайлж, харин өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн нэр 
дэвшигчийн сурталчилгааны материалууд багтаж байна.  



 

 

Ойролцоогоор гурван материал бүрийн нэгийг сэтгүүлч, редактор, тоймч 
зэрэг мэргэжлийн хүмүүс бичсэн бол жилдээ 3-4 материалыг идэвхтэн 
бичигчид нийтэлжээ. Аль ч оны түүвэрт зохиогчийн нэртэй болон зохиогчийн 
нэргүй материалын эзлэх хувийн жин ойролцоо байв.     
 
Хүснэгт 11. Зохиогч /оноор харьцуулсан /давтамжаар 
 
Сонины нэр Сэтгүүлч, 

редактор 
Идэвхтэн 
бичигч 

Зохиогчийн 
нэргүй 

Нийт 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Өнөөдөр 5 9 0 1 2 9 7 19 
Өдрийн 
сонин 

5 3 0 1 5 0 10 4 

Зууны мэдээ 10 2 0 1 4 1 14 4 
Ноцтой 
мэдээ 

1 0 3 0 17 3 21 3 

Хүмүүс 0 2 1 0 5 13 6 15 
Нийт 21 16 4 3 33 26 58 45 
 
Дээрх хүснэгтээс харахад 2000 онд “Зууны мэдээ” сонины сурвалжлагч, 
редакторууд харьцангуй олон материал нийтэлсэн бол 2008 онд “Өнөөдөр” 
сонины сурвалжлагчдын бүтээл давамгайлжээ.  
 
2000 онд 7-10 хоног тутмын сонинд идэвхтэн бичигчдийн бүтээл 
нийтлэгдсэн бол 2008 оны түүвэрт өдөр тутмын сонинд илүү хандсан байна.  
2000 онд ямар ч зохиогчийн нэргүй бүтээлийн тал хувь нь “Ноцтой мэдээ” 
сонинд нийтлэгдсэн бөгөөд үүний дараа “Өдрийн сонин”, “Хүмүүс” сонинд 
гарсан байна. Харин 2008 онд “Хүмүүс” сонинд зохиогчийн нэргүй нийт 
бүтээлийн тал хувь нь гарсан бол “Өнөөдөр” сонинд зохиогч нь тодорхойгүй 
есөн мэдээ, өгүүлэл нийтлэгдсэн байв.  
  



 

 

 
ЭМЭГТЭЙ УЛС ТӨРЧДИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛИЙН АГУУЛГА, 
ШИНЖ ЧАНАР 
 
Эмэгтэй улс төрчид 2000 оны өдөр тутмын сонинуудын хуудаснаа 
 
Энэ оны түүвэрт хамрагдсан мэдээ, мэдээллийн дийлэнхи нь эмэгтэй улс 
төрчидтэй хийсэн ярилцлага зонхилж байсны дээр төвийг сахисан, эерэг 
өнгө аястай нийтлэлүүд түлхүү байлаа. Эмэгтэй хүн биологийн натураараа 
зөөлөн учраас асуудлыг хурцатгадаггүй, уян хатан шинж чанар нь улс төрд 
зөвшилцлийн механизмыг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэсэн санааг 
энэ үеийн сонгуулийн сурталчилгааны материалууд дэвшүүлжээ. Улс төрч 
Д.Алтай, Д.Оюунхорол, Х.Хулан, Н.Туяа, Б.Дэлгэрмаа, Н.Болормаа, 
Ч.Отгонбаяр, Д.Мөнхөө, С.Оюун, Д.Арвин, Ц.Оюунгэрэл, Н.Гэрэлсүрэн 
нарын тухай хөндсөн нийтлэлүүдэд тэдгээр улс төрчдийг “шударга, 
тэвчээртэй, эрдэм боловсролтой, урлагийн авьяастай, нийгмийн 
идэвхитэй, удирдан зохион байгуулах авьяастай, авилга, элдэв саар 
саармаг явдлаас өөрсдийгөө хөндий аваад явах чадвартай” хэмээн 
тодорхойлжээ. Тухайлбал, зарим улс төрчдийн эрдэм боловсролтой, энгийн 
даруу дүр төрхийг метафор, зүйрлэл хэрэглэн дараахи байдлаар 
илэрхийлжээ. УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхоролыг “Эрдмийн том цагаан сүмийн 
эзэн”, “тэр бүр сөөсгөр охин наснаасаа эрдмийн үнэ цэнийг мэдэрч 
эхэлсэн..., одоо ч түүнээс сүрчигний үнэр сэнхийхээсээ эрдмийн үнэр 
ханхалж байдаг“, “...Манай захирал их энгийн хүн шүү. Бидэнтэй хамт 
дуулж бүжиглэж, одон болоод сагсан бөмбөг тоглож илэн далангүй 
байдаг...” (Зууны мэдээ, 2000 он, №120) гэсэн байхад 
Д.Алтайг “мэдлэг боловсрол тэгширсэн эмэгтэй”, “...даруу байдаг нь 
түүний “имидж”, “их мөрөн дөлгөөн” (Зууны мэдээ, 2000,№147) хэмээн 
зүйрлэжээ. Мөн сонинд өөр нэгэн улс төрч эмэгтэйн тухай өгүүлэхдээ 
сэтгүүлч дараахи өгүүлбэрээр эхэлснээрээ олны анхаарлыг зориуд татсан 
гэлтэй. ”Ц.Оюунгэрэлийг анх харсан хүн түүнийг орчин үеэс нэлээд 
хоцрогдсон, урт үстэй, хуучинсаг эмэгтэй гэж бодмоор. Хэрэв монгол 
дээл өмсөөд түрийвч, түлхүүрээ өвөртөлчихсөн яваатай нь тааралдвал 
та хөдөөгийн эгэл бүсгүй хотод явж байна уу даа гэж шууд л дүгнэнэ. 
Харин Оюунгэрэлтэй хэдхэн үг солисны дараагаар тэр ямар орчин үеийн 
мэдлэг боловсролтой, ямар олон талын сонирхолтой, ажил хэрэгч хүн 
болох нь ойлгогдож гайхал төрүүлдэг. Анх харахад басамжилмаар түүний 
даруухан дүр төрх нь эрч хүч оргилсон дайчин тэмүүлэл, халуун сэтгэл, 
хүч чадлыг нь үнэхээр чадварлаг нууцалж байдаг нь сонин (Зууны мэдээ, 



 

 

2000 он, №134) хэмээн сэтгүүлч загварчлахдаа түүгээр бахархах, түүнийг 
хайрлах, хүндлэх өнгө аяс бүхий сэтгэлийн хүчтэй хөдлөлөө илэрхийлжээ. 
 
Эмэгтэй улс төрчид олон албыг нэгэн зэрэг толгой өвдөхгүй хаших 
чадвартай, сайн зохион байгуулагч талаар өгүүлсэн эерэг материалууд 
“Зууны мэдээ” сонинд зонхилж байна. Тус сонин УИХ-ын гишүүн Д.Арвиныг 
“Удирдах авьяас чадвар түүний “имидж” (Зууны мэдээ №128) гэж онцолсон 
бол Д.Оюунхоролыг “Оюунхоролын цусанд удирдах ухаан, ажиллах арга 
барилын мөн чанар лав бий” (Зууны мэдээ №120) гэжээ. Нөгөө талаар 
дээрхи хоёр улс төрчийг аль аль нь бизнесийн томоохон эмэгтэй төлөөлөл 
болохыг онцлоод “Их Өргөө” компаний захирал Д.Арвин, “Отгонтэнгэр” Их 
сургуулийн захирал Д.Оюунхорол гэхээр хэн хүнгүй л мэддэг болсныг 
дурьдаад эмэгтэй хүн гэхэд дэндүү ахадсан ажил алба гүйцэлдүүлж улс төр, 
бизнес, урлаг соёлын ямар л арга хэмжээнд тэдний нэр орчихсон явдаг 
тухай өгүүлжээ. 
 
Нэг улс төрчийн тухай хоёр өөр сонин эерэг, сөрөг хандлагаар бичсэн 
тохиолдол цөөнгүй байна. Тухайлбал, Гадаад Харилцааны сайд асан 
Н.Туяагийн тухай “Өнөөдөр” сонин-д (2000 оны 4 дүгээр сарын 19) 
нийтлэгдсэн материал “Монгол Улсын түүхэнд хоёр дахь эмэгтэй сайд 
анхныхаасаа эрс өөр, тодруулбал халимаг үстэй, хачин их тамхи татдаг, 
хатуухан хэлэхэд бүсгүй хүний намбагүй байж таарсан нь орчин цагийн 
ололт” гэж эхэлсэн нь хувь улс төрчийг шууд л дүгнэж шинжээд, “Төрийн ёс 
жаягт суралцаагүй хэнэггүй нэгэн гэнэ лээ. Гэрийн эзэгтэйн сайн муу 
чанараа алба ажлын үеэр цухалзуулдаг гэмтэй гэж сайдыг муучлах юм 
билээ” гэж сургаар бичсэнээ эцэст нь энд өгүүлснээ зөвтгөж “Тэнэг хүнд 
магтуулснаас цэцэн хүнд муулуул гэдэг үгийг санасан ч үүнд гоморхох нь 
илүүц биз ээ.” гэжээ. Үүний эсрэгээр “Зууны мэдээ” сонин Н.Туяагийн талаар 
түүний сонгуулийн сурталчилгааны мөрийн хөтөлбөр, хүүхэд ахуй насных нь 
дурсамж,түүний улс төрийнх нь философийн талаар эерэгээр өгүүлжээ. 
 
Дээрхи улс төрчдийн талаар өдөр тутмын сонинууд тэдний ажлын туршлага, 
мэргэжил боловсрол, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө гол болгон авч үзэж 
буй асуудлын тухай эерэг болон төвийг сахисан байр сууринаас хөндөх нь 
түгээмэл байсны зэрэгцээ эмэгтэй улс төрчдийн хувийн зан чанар, гадаад 
төрх, хувцаслалтын талаар ч дуугүй өнгөрсөнгүй. “Х.Хулан айлын эрх охин 
шиг нэгэн байв”, “Хүний хань, айл гэрийн эзэгтэй, ээж болсон нь Хулангийн 
бүсгүй хүнд хатуудмаар аашийг зөөлөлсөн байж магад”, ”Шалбалзаж 
ширвэлзсэн, эршүүд, түргэн зантай тэрбээр парламентын хугацаанд 
хүлээцтэй, үгээ онож хэлдэг, байр суурь, үзэл бодол дээрээ бат зогсч, 2000 



 

 

оны 4 дүгээр сарын 19) “Зууны мэдээ” сонины нийтлэл (№134) 
Ц.Оюунгэрэлийн тайван,тэвчээртэй, тууштай зан чанарыг илэрхийлэхдээ 
“Тэрээр сонгуульд үнэхээр яллаа гэхэд толгой нь эргэхгүй, ялагдлаа гэхэд 
хорсон бухимдахгүй байж чадах болтлоо амьдралаар хатаагдсан, улс 
төрийн гал тогооны ажилд нухлагдаж ноён нуруугаа нэгэнт олсон улс 
төрч эмэгтэй юм.” гэж дүрсэлжээ.  
 
Зарим улс төрчийн гадаад төрх, зан чанарыг хэрхэн дүрсэлсэн талаар 
жишээ татвал, Ч.Отгонбаярын тухайд “УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 
дарга Ч.Отгонбаяр гэхээр зууван хар нүдтэй, ид насны намбалаг сайхан 
эмэгтэйн дүр буудаг. Хүнтэй барагтай л бол ам мурийдаггүй, хэн ч 
харсан нүдэнд дулаахан бүсгүй, эв эеийг хичээдэг гэхчлэн нөхөд нь түүнд 
үнэхээр ам сайтай юм билээ.” (Өдрийн сонин, 2000 он, №43) Д.Арвин 
гишүүнийг “Уг нь өөрийг нь харсан хүн тэр болгон халдаж нөхөрлөөд 
баймааргүй “хүндхэн” харагдах. Гэхдээ юманд сэтгэл гаргавал гаргасан 
шиг гаргаж, хийвэл хийсэн шиг хийдэг занг нь олон хүн мэддэг” (Зууны 
мэдээ, 2000,№128) гэжээ. 
 
Улс төрч эмэгтэйчүүдийн зан чанарыг дүрслэхдээ “уяхан, хэтэрхий 
өгөөмөр, зөөлөн сэтгэлтэй, хайрлам, уярам зан ааль“ гэсэн үг хэллэг 
олонтаа давтагдаж байна. Харин ажилдаа хандах хандлага, үзэл бодол, 
мэргэжил мэдлэг, чадвар, туршлагыг нь өгүүлэхдээ “хэнхэг, буулт хийж 
чаддаг, үзэл бодлоосоо, намаасаа урваагүй, эрэгтэй хүнээс илүү ажигч 
гярхай, ажил дээрээ чамбай, зарчимч, хатуухан” гэсэн үг хэллэгээр 
илэрхийлжээ. Цөөнгүй нийтлэлд “юуны өмнө тэр бүсгүй хүн” (Х.Хулан), 
”муухай” хүүдээ амиа тавьдаг муугүй, завгүй ээж” (Д.Арвин), “гэртээ бол 
жирийн л нэг эзэгтэй” (Ч.Отгонбаяр), ”энэ эмэгтэй” (Ч.Отгонбаяр), ”захирал 
бүсгүй” (Д.Оюунхорол), ”бизнесийн ээж” (Д.Мөнхөө), ”дотроосоо гэрэлтдэг 
эмэгтэй” (Д.Арвин) гэх мэтээр хүйсийг нь онцлон хэлэх нь нэлээд байна. 
 
УИХ-ын гишүүн Д.Энхбат эмэгтэй улс төрчийн имижийн талаар нэгэн сонинд 
өгсөн ярилцлагадаа “эмэгтэйчүүд эмэгтэй дүр төрхөөрөө айлын эзэгтэй, 
хүний гэргий, аль эсвэл ээж гэдэг дүр төрхөөрөө парламентад орж ирвэл 
нийгэм илүү эерэгээр хүлээж авна” гээд МАН-ын Мөнхөө гуайг жишээ 
татжээ. Тэрээр Мөнхөө гуай их эерэг имижтэй, хэзээ ч эрэгтэй хүн шиг байх 
гэж оролддоггүй” гэсэн байх юм. 2000 оны өдөр тутмын сонинууд, дээр нэр 
дурьдагдсан эмэгтэйчүүдийн нийтлэг дүр төрхийг муугүй бизнесмэн, ажил 
хэрэгч эмэгтэйчүүд гэж товойлгон гаргажээ. Энэ шинж чанараараа эрэгтэй 
улс төрчидтэй төсөөтэй ч эмэгтэйчүүдийн тухай өгүүлэхдээ гадаад байдал, 
хувцаслалтынх нь талаар адилтгал, зүйрлэл хэрэглэх нь түгээмэл байна. 



 

 

Жишээ нь: ”Хөх ягаан өнгийн костюм, өнгө дагасан нарийхан өндөр 
өсгийтэй гутлаар гоёж, үсээ дээрээ боосон түүнийг гарч ирэхэд хүмүүс 
алга ташиж, “Үгүй тэрийг хараач ээ. Оюунхорол гээд байдаг чинь ийм 
жаахан амьтан байсан юм уу? Энэ архагуудын дунд харайгаад ирснийг 
бодоход юмтай нөхөр байх нь ээ. Өмссөн хувцсыг нь. Яг л яргуй шиг” 
(Зууны мэдээ,2000 он, №120) гэж дүрсэлсэн байхад мөн түүнийг “Эрдмийн 
том цагаан сүмийн эзэн маань өөрөө ч цагаан уулын царамд ургасан нэгэн 
Вансэмбэрүү цэцэг болой.” гэсэн байна.  
 
Өөр нэгэн улс төрч эмэгтэйн тухай “Зөвхөн түүний мэдлэг чадварыг ойроос 
таньж мэдсэн хүмүүс л Оюунгэрэлийн төлөв дүр төрх, урт үс нь ердөө л 
түүний тайван, тэвчээртэй зангийн илрэл юм гэж дүгнэхэд хүрдэг.” 
(Зууны мэдээ, 2000, №134) хэмээн түүний зан төлөвийг гадаад дүр төрхөөр 
нь дамжуулан илэрхийлжээ. 
 
2000 оны өдөр тутмын сонинуудад нийтлэгдсэн эмэгтэй улс төрчдийн 
талаархи мэдээ, нийтлэлийн нэг онцлог нь эмэгтэйчүүд улс төрд оролцохын 
ач холбогдол, саад бэрхшээлийн талаар өөрсдөө дуу хоолойгоо илэрхийлж 
байгаа явдал юм. Тухайлбал “Өдрийн сонин” тухайн үеийн УИХ-ын гишүүн, 
МҮАН-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Дэлгэрмаатай хийсэн 
ярилцлагадаа “Эмэгтэйчүүдийг урт үстэй, ухаан богинотой гэж ярьдаг. 
Та энэ талаар юу боддог вэ?” хэмээн хамгийн түрүүнд асуухад  “Орчин үед 
эмэгтэйчүүд үсээ богино засдаг болсон. Тэгэхээр миний бодлоор ухаан 
урт болж байгаа болов уу гэж бодох юм. Гэхдээ дээрхи зүйр цэцэн үгийн 
сэтгэлгээ арилаагүй учраас эмэгтэйчүүдийн чадлыг нь зохих хэмжээнд 
хүлээн авч чадахгүй байгаа юм. (Өдрийн сонин, 2000, №149) хэмээн 
хариулсан байна. 
 
Ихэнхи улс төрч эмэгтэйчүүд УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай, учир нь эмэгтэй хүн төрийн төлөөлөлд байх нь 
гэр бүл, эмэгтэйчүүд, нийгмийн бүлэглэлд хэрэгтэй, тэдний дуу хооолой 
нийгмийн чиглэлтэй олон чухал асуудлыг шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой 
болохыг онцолсон байна. Үнэхээр Европ, Скандинавийн орнуудад буюу 
парламентын доторхи эмэгтэйчүүдийн тоо гарч байгаа шийдвэрт 
нөлөөлөхүйц хэмжээнд байдаг орнуудад нийгмийн асуудал илүү сайн 
шийдэгдсэн байдаг нь судлаачдын дүгнэлтээр гарсан байдаг ажээ. Жишээ 
нь Швед, Норвеги зэрэг оронд орон сууцны асуудал бүрэн шийдэгдсэн, 
боловсрол үнэ төлбөргүй олгодог, хүүхдийг сурах бололцоогоор бүрэн 
хангаж өгсөн гэх зэргээр нийгмийн асуудал түлхүү шийдэгдсэн байдаг юм 
байна. (Н.Гэрэлсүрэн, 2000) 



 

 

Эрчүүд давамгайлсан парламент татвар, батлан хамгаалах гэх мэт 
салбарын хуулиудыг илүүтэй баталдаг. Эмэгтэйчүүд олон байвал нийгмийн 
тулгамдсан асуудлуудыг илүү анхаардаг гэдгийг Европын орнуудад хийсэн 
судалгаагаар тогтоосон байна. Манайд ч мөн адил эмэгтэй гишүүд голдуу 
боловсрол, эрүүл мэнд, ажилгүйдэл, ядуурал, гэр бүл хүүхдийн асуудлаар 
дуу хоолойгоо илэрхийлж эдгээр салбарт үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг нь 
сонинуудын нийтлэлээс илэрхий байна. 
 
Эцэст нь товчоор дүгнэхэд, 2000 оны өдөр тутмын сонинууд эмэгтэй улс 
төрчдийн тухайд дийлэнхидээ эерэг имижийг бүрдүүлж, тэд шударга, 
тэвчээртэй, боловсролтой, ажил хэрэгч, бизнесмэн төдийгүй, их зөөлөн, 
сэтгэлийн тэнхээтэй, даруухан дүр төрхтэйгээс гадна айл гэрийн сайн 
эзэгтэй, эх хүн гэдэг мэдээллийг илгээж байна. 
 
Эмэгтэй улс төрчид 2000 оны долоо, арав хоног тутмын сонинуудын 
хуудаснаа 
 
2000 оны долоо, арав хоног тутмын сонинууд дахь эмэгтэй улс төрчдийн 
талаархи нийтлэлүүд 2000 оны өдөр тутмын сонинуудынхтай харьцуулахад 
нийтлэлийн өнгө аяс,үг хэллэг, агуулга, хэл найруулгаараа эрс ялгаатай 
байна.Өдөр тутмын сонинуудад эерэг, төвийг сахисан, гэгээтэй материалууд 
зонхилж байсан бол долоо хоног тутмын сонинд дийлэнхи нь бараан буюу 
сөрөг өнгө аястай, шүүмжлэлт, нөгөө талаар хүмүүсийн нэр төрийг гутаан 
доромжлохыг оролдсон, мэдээлэл үнэн эсэхэд эргэлзмээр нийтлэлүүд 
давамгайлж байлаа. Эдгээр нийтлэлүүдийг давтамжаар нь дараахи хэдэн 
төрөл, хүрээнд ангилж болно.  
 
Сонгохын төлөө болон эсрэг санал / “The-vote-for”/”vote-against”-frame  
 
Энэ хэсэгт тухайлсан ямар нэгэн сонин аль эсвэл сонины тодорхой өгүүлэл, 
нийтлэл нь аль нэг улс төрийн нам хүчин, түүнээс нэр дэвшиж буй улс 
төрчийг сонгогчдоор дэмжүүлэх эсвэл, сонгохгүй байхыг уриалсан 
нийтлэлүүд багтаж байна. Тухайлбал “Ноцтой мэдээ”, “Хүмүүс” сонинд улс 
төрч Д.Оюунхоролын тухай томоохон хэмжээний 5 өгүүлэл (Х.Баттөмөр: 
“Отгонтэнгэр”-ийн захирал Д.Оюунхорол улаан мөнгөгүй математикийн багш 
байхдаа миний сургуулийг булааж авсан..., /Ноцтой мэдээ, 2000 он, 5 дугаар 
сарын 19), (Л.Гэрэлмаа: Оюунхорол оо чамайг УИХ-ын сонгуульд өрсөлдөнө 
гэх юм. Ичихгүй байна уу? /Хүмүүс, 2000 он, №20), (“Отгонтэнгэр”-ийн 
захирал Д.Оюунхорол “хар өвөртэй” бүсгүй гэж үү? Ноцтой мэдээ, 2000 он, 
№03), (Д.Оюунхорол: Аав чамтай унтсан байсан ч юу хорох юм гэж 



 

 

хамаатныхаа охиныг загнадаг байжээ. Ноцтой мэдээ, 2000 он, №09), 
(“Отгонтэнгэр”-ийн Д.Оюунхорол Н.Багабандийн хамаатны охидыг ивээн 
тэтгээд одон хүртсэн үү?, Ноцтой мэдээ, 2000 он,№10),  
Т.Гандийн тухай 4 материал (“Төмөр” хатагтай Б.Дэлгэрмаа Т.Гандийг бут 
цохив, Ноцтой мэдээ,2000,№10), (УИХ-ын гишүүн Т.Ганди Ц.Элбэгдоржийг 
“хүн алсан” хэмээн сурталчлав, Хүмүүс, 2000 он, №15), (Т.Ганди гишүүн  
хувийн компанийн төлөө зүтгэж байна, Ноцтой мэдээ, 2000 он,№09), (УИХ-
ын гишүүн Т.Ганди хуучин тойргоосоо зугтаажээ, Ноцтой мэдээ, 2000,№10) 
нийтлэгджээ.  
Эдгээр мэдээ, материалын нийтлэг хандлага нь эмэгтэй улс төрчийн нэр 
хүндэд нь халдсан, доромжилсон, басамжилсан, ёжилсон өнгө аястай 
төдийгүй “ийм” хүнийг УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшүүлж болно гэж үү гэсэн 
ерөнхий санааг илэрхийлсэн байна. ”Хүмүүс” сонин “Нэр дэвшигч бохир 
бол нам бохир, нам бохир бол Их Хурал бохир, Их Хурал бохир бол эх 
орон бохир” гэсэн булан нээж, булангийнхаа тайлбарт “УИХ-д нэр дэвшиж 
буй овилгогүй, ёс зүйгүй хүмүүсийн талаар хэвлэл дээр гарсныг манай 
сонин нийтлэх болно. Энэ удаа “Отгонтэнгэр”-ийн захирал гэх авхай 
Оюунхоролын талаар зах зухаас нь өгүүлсүгүй. Бид ийм хүмүүст 
захирагдахгүй бас ийм хүмүүсийг ард түмний толгой дээр суулгаж төрөө 
удирдуулахгүй.” гэжээ. “Хүмүүс” болон “Ноцтой мэдээ” сонинд нийтлэгдсэн 
материалуудыг энэ буландаа хуулбарлан тавьсан байна.  
 
Д.Оюунхоролын талаар тус хоёр сонинд “худалч”, ”хар өвөртэй”, ”бялдууч”, 
”хүний мөсөө уландаа гишгэсэн хүн”, ”хүнийг яаж ашиглах вэ гэдгийг 
урьдаас сайтар бодож чаддаг хүүхэн”, “ажлаа бүтээхийн тулд хүнийг 
мөнгөөр урхидаж, эс бүтвээс ариун сайхан бие цогцсоо тушааж, бүр 
болохгүй бол оюутан охидоороо бэлэг барьдаг ч гэх шиг үнэн худал нь 
мэдэгдэхгүй явган яриа газар авсан“ гэх мэтээр “тодорхойлон” бичжээ. 
Түүгээр ч зогсохгүй түүний гэр бүл, эцэг эх, хамаатан садных нь тухай хар 
бараанаар өгүүлсэн байна. Жишээ нь, “...Д.Оюунхоролын албан ёсны 
нөхрүүд нь өөдгүй гэдэг нь бүр дэндүү аж. Нэг бол архичин болж эсвэл 
өрөөл татуу болчихдог гэнэ. Юунаас, хэнээс ийм байдалд хүрдэг тухай 
бид дараагийн дугаартаа товч тодорхой өгүүлэх болно.”(Ноцтой мэдээ, 
2000 он, №03) гэжээ. Түүний аав Дуламсүрэнгийнх нь талаар мөн 
шүүмжлэлт нийтлэл тавьж нийтлэлийн эхэнд “Монголчууд эх нь хээр алаг 
бол хүү нь шийр алаг гэлцдэг” хэмээн зориуд гэмээр сануулжээ. 
Т.Гандигийн хувьд сонинууд “УИХ-ын сурвалжлагч гишүүн”, “төмөр 
хатагтай” гэсэн метафорууд хэрэглэж, “төмөр хатагтай” тойрогтоо 
амласан зүйлээ хийгээгүй, Ардчилсан Холбоо Эвслийг муучилж, “МАХН-д 



 

 

саналаа өгвөл амьдрал тань сайжирна” хэмээн “сэнхрүүлж” байсан гэж 
шүүмжилжээ. 
Мөн “төмөр хатагтай” хочиндоо нийцсэн хянуур хатуу л эмэгтэйсэн, 
яагаад хувийн компанийн (“Суварга продакшн”) наймаачны (Д.Батсүрэн) 
гарт зарагдах болов? гэж өөр нэгэн нийтлэлд шүүмжлэлтэйгээр ханджээ. 
 
Секс скандал / The “sexual-scandal”-frame   
 
Алдартай, олонд танил хүмүүсийн сексийн явдал, секс болон гэмт хэрэгтэй 
холбоотой дуулиан шуугиан таблойд хэвлэлүүдэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Улс төрчид ч олонд танил хүмүүсийн тоонд ордогийн хувьд тэд таблойд 
хэвлэл буюу шар сонинуудын хараанаас салдаггүй. Тийм ч учраас шар 
сонинууд улс төрчид, урлаг,соёлын оддын хувийн амьдрал, “ор хөнжлийн” 
асуудлыг олонд дэлгэх нь түгээмэл байдаг. Дээрхи хоёр сонин ч энэ сэдвийг 
тойрсонгүй. “Хүүхдийн төлөө” төвийн Н.Болормаа секс зураг авахуулсан уу? 
гарчигтай мэдээнд (Ноцтой мэдээ, 2000,№09) “түүнийг гэр бүлийн талаар  
тогтворгүй”-г өгүүлж, Хүмүүс (2000 он, №15) сонин Х.Хулан, С.Баяр нарын 
нүцгэн шахуу зургийг “фото эвлүүлэг” нэрийн дор “Хос багана нь чи бид 
хоёр оо” гэсэн тайлбартайгаар нийтэлсэн байх юм. Мөн Д.Оюунхоролын 
аавын секс скандалын талаар “Д.Оюунхорол: Аав чамтай унтсан байсан ч 
юу хорох юм гэж хамаатныхаа охиныг загнадаг байжээ” гарчигтай томоохон 
өгүүллийг “Ноцтой мэдээ”(2000 он,№09) нийтэлжээ.  
 
Эрх мэдлээ хэтрүүлэх / Power abuse frame 
 
“Ч.Отгонбаяр хатагтай хууль зүйн байнгын хорооны даргын “мест”-ээ 
ашиглаж нөхөр байтугайдаа тусалдаг” (Ноцтой мэдээ, 2000 он,№11), 
“Н.Болормаа хэний хөрөнгөөр туйлж байна вэ?” (Ноцтой мэдээ, 2000 он, 
№11) гэх мэт мэдээ, нийтлэл тухайн улс төрч албан тушаалаа ашиглан 
хууль бус зүйл хийж байгааг илчлэхийг оролдсон боловч дээрхи 
нийтлэлүүдэд хөдөлшгүй баримт байхгүй учраас “хардсан”, ”сэжиглэсэн”, 
“ёжилсон” өнгө аяс, үг хэллэг давамгайлжээ. 
 
Эхний нийтлэлд Ч.Отгонбаяр гишүүний гэр бүлийн хүний тухай сөрөг өнгө 
аястайгаар өгүүлээд, түүгээр дамжуулж гишүүнийг шүүмжилсэн байна. 
Жишээ нь: “Түүний нөхөр “Төв Ази” банкийг дампууруулагчдын нэг, МСДН-
ыг анх үүсгэн санаачлагчдын нэг Сэрдамба сүүлийн үед бор дарсанд орж, 
хэл үг удах болжээ... Нүүр ам нь өвгөнтийн нөхөр шиг халцран цайж, 
ээрүү Сэрдамбыг халцархай Сэрдамба болгож орхиж” гэх мэтээр гадаад 
дүр төрхийг нь доромж үгээр илэрхийлсэн байна. ”Төв Ази” банкинд 



 

 

ажиллаж байсан нэгэн нөхрийн ярьснаар бол энэ банкны дампууралд ноён 
Сэрдамбын ухаангүй зээл олголт үлэмж хувь нэмэр оруулсан юм билээ.” 
гэх зэргээр зөвхөн ганц өгүүлбэрт хэтрүүлэл үг /хараар тодруулсан/ гурвыг 
хэрэглэжээ. Цааш нь “Эхнэр Ч.Отгонбаяр ч хуульч хүнийхээ хувьд 
нөхрийнхээ аминд орсон гэх явган яриа ч явж л байдаг. Бодвол УИХ-ын 
хууль зүйн байнгын хорооны даргын албан тушаал үүнд нөлөөлнө 
гэлцэнэ...” гэх зэргээр баримт сэлтгүй, сургаар, таамгаар бичсэн байна.” 
”...Харин ямар ч байсан Сэрдамба мэт нь хөлжөөд дампуурсан “Төв Ази” 
банкны хадгаламж эзэмшигчиддээ учруулсан хохирлыг төр засаг 
барагдуулж, ард түмнийхээ халааснаас гаргасан мөнгөөр дарж, 
луйварчдад буян үйлдсэн нь лав үнэн юм даг. ”Алтны дэргэдэх гууль 
шарладаг гэдэг. Харин ноён Сэрдамбын дэргэд байгаа хүн шарлаж байгаа 
эсэхийг даанч мэдэхгүй юм даа.” (Ноцтой мэдээ, 2000 он, №11) гэсэн 
өгүүлбэрээр өгүүллээ төгсгөжээ. ”Алтны дэргэдэх гууль шарладаг” гэсэн 
хэлц үг сайн сайхны нөлөө, дэмжлэгийг илэрхийлдэг. Гэтэл энд эсрэгцүүлэн 
ёжилсон утгаар Ч.Отгонбаяр ч нөхөр шигээ хууль бус зүйл хийж, хууль бус 
зүйлийг өөгшүүлэн дэмждэг байж магадгүй хэмээн “сэжиглэсэн”, “хардсан” 
санааг гаргажээ. 
 
Улс төрчид бол эгэл жирийн хүмүүс /”Politicians-as-ordinary people”-frame   
 
Personalization буюу хүнжүүлэх нь шар сонины нэг гол шинж чанар юм. 
Судлаач Лангер, Миллер (2007, 1986) нар хүнжүүлэхийн (personalization) хэд 
хэдэн хэлбэр байдгийг дараахи байдлаар ангилжээ: Топ лидерүүдэд 
төвлөрөх (Хэвлэл мэдээлэл намд бус улс төрчдөд илүү анхаарал 
хандуулах), Хувь хүний улс төрийн мэдлэг чадвар (Хувь улс төрчийн 
онцлог шинж чанар, чадвар), Хувийн асуудал (Улс төрчийн хувийн 
амьдралд хэвлэл мэдээлэл илүү анхаардаг), Хувь хүнийг дүрслэх (Хэвлэл 
мэдээлэл тухайн хүний сэтгэл хөдлөл, эмоцид төвлөрдөг). Эдгээрээс 
мэргэжлийн чадвар, ажлын туршлага, хувийн амьдрал, хувь хүний сэтгэл 
хөдлөл эмоци гэсэн хэлбэрийн хүнжүүлэл “Ноцтой мэдээ”, “Хүмүүс” сонинд 
давамгайлж байна. 
 
Улс төрч эмэгтэйчүүд ч бидний л адил чөлөөт цагаараа хийх дуртай зүйлс, 
хоббитой, амралтынхаа өдрөөр очих дуртай зоогийн газартай. Жирийн 
хүмүүсийн адил бас л санаа зовдог зүйлстэй, тэд өвдөж болно. Энэ бүхэн 
хүмүүний л амьдрал. Энэ бүлэгт хамаарагдах нийтлэл, материалаас  
”Монголын Каратэгийн Холбооны гишүүн С.Оюун: Би каратэгийн сургууль 
нээнэ” (Хүмүүс, 2000 он, №10), “Хатагтай Х.Хулан: Би дарга авгай шиг л 
харагдмааргүй байна” (Хүмүүс, 2000 он, №08) зэрэг ярилцлагыг жишээ 



 

 

болгон дурдъя. Эдгээр нь харьцангуй гэгээтэй нийтлэлүүд бөгөөд сэтгүүлч 
улс төрөөс жаахан ч гэсэн хөндийрч, олон жил каратэгээр хичээллэж, гайгүй 
амжилт үзүүлж явсан С.Оюун гишүүнтэй зөвхөн каратэгийнх нь талаар 
ярилцжээ. “С.Оюун зөвхөн чадварлаг, чиг зорилгодоо үнэнч, туйлбартай 
улс төрч болохоо богино хугацаанд харуулж чадсан төдийгүй каратэгийн 
гуравдугаар зэрэглэлийн хар бүстэй, каратэг аль болохоор дэмжиж 
хөгжүүлэхийн төлөө явдаг, хүүхдүүдэд зориулсан секц хичээллүүлэх 
бодолтой” хэмээн дурьджээ.  
 
Харин УИХ-ын гишүүн Х.Хулантай шинэ намынх нь талаар хөндөж ярилцсан 
хэдий ч тэрбээр ээж болоод улс төрөөс хөндийрсөн, эсэх талаар сэтгүүлч 
яриа өрнүүлсэн байна. Аль аль ярилцлагад сэтгүүлч хоёр эмэгтэй улс 
төрчийн гэр бүл, хувийн амьдралыг нь сонирхсон цөөнгүй асуулт тавьжээ. 
Тухайлбал Х.Хулан гишүүнээс ”Хүүхдийнхээ ирээдүйд аль хэр санаа тавьж 
байна даа. Охиноо ямар хүн болоосой гэж хүсч байна вэ?, Охинтой болсон 
юм чинь бас хүүтэй болно биз дээ? Аав нь охинтойгоо байх цаг зав их 
байна уу? Та хоёрт Баяр гуай аль хэр санаа тавьж байна даа?” гэх зэргээр 
асуусан бол С.Оюун гишүүнд ”Та гэр бүлтэй болохгүй л яваад байх юм. 
Юмыг яаж мэдэхэв, каратэгээр хичээллэдгийг тань мэдээд эрчүүд 
”халдаж” чаддаггүй юм биш биз дээ?, Таныг Батжаргал гэдэг залуутай 
суух гэж байгаа гээд л, бас герман залуутай гэр бүл болно гээд л 
шуугисан. Аль нь үнэн юм бэ?“ гэх мэт асуулт тавьжээ.  
 
 
Эмэгтэй улс төрчид 2008 оны өдөр тутмын сонинуудын хуудаснаа 
 
2008 оны өдөр тутмын сонинуудад “Монголын төрд эхийн сэтгэл хэрэгтэй, 
тэд муугүй тэмцэгч байж чадна“ гэсэн санааг дэвшүүлсэн мэдээ, нийтлэл 
жинтэй хувь нэмэр эзэлж байна. Гэхдээ эдгээр нийтлэлүүд эмэгтэй улс 
төрчдийн тухай гэхээсээ илүүтэй эмэгтэй улс төрчид өөрсдөө гол эх сурвалж 
болж, яагаад заавал шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг хөндөж өөрсдөө дуу хоолойгоо 
илэрхийлсэн нь давамгайлж байна. Үүгээрээ 2000 оны өдөр тутмын сонины 
нийтлэлүүдийн агуулгатай ижил төстэй байна.  
 
Тухайлбал, “Монгол улс эрчүүдийн дарангуйлалд байна. Төрөөс гарч буй 
шийдвэрийн 95 хувь нь улс төр, бизнесийн бүлэглэлийн эрх ашигт нийцэж 
гардаг. Тийм л учраас та бүхэн эмэгтэйчүүдийг нэр дэвшүүлэхээс айж 
байна” (Өнөөдөр, 2008 №011) гэж УИХ-ын гишүүн С.Оюун хэлсэн байхад 
АН-ын дэргэдэх Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Б.Дэлгэрмаа 



 

 

“Нэг намаас 7-8 эмэгтэй нэр дэвшиж, парламентэд 15-16 нь сонгогдвол 
том дэвшил болно. Тэгээд ч одоо эмэгтэй хүнийг үл тоомсорлосон 
сэтгэхүй өөрчлөгдөж байна шүү дээ...” (Өнөөдөр, 2008 №052) гэж 
мэдэгджээ.  
 
УИХ-ын сонгуулийн 25 дугаар тойрогт нэр дэвшигч, Монголын 
эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Ж.Эрдэнэчимэг эмэгтэйчүүдийг 
удирдах албан тушаалд ажиллуулахад ямар давуу тал байдаг талаар 
”тэдний амьдралын хэв шинж нь бусдын санал бодлыг тэвчээртэй сонсч, 
тооцож сургасан байдаг, үр хүүхэд, ахуй амьдралын төлөө цуцалтгүй 
тэмцэх чанар нь нийгмийн ажилд бас тусгалаа олдог, авлига авч эрсдэл 
үүрэх зүрх зориг муутай байдаг, эмэгтэй хүн, ялангуяа эх хүнд өөрийгөө 
гэхээсээ өрөөлийн төлөө өөрийгөө золиослох чанар илүүтэй заяасан 
байдаг гэж үзэж байна.” (Өдрийн сонин, 2008 №145) гэж бодлоо 
илэрхийлжээ. МАСЭХ-ны тэргүүн Д. Алтай “Нийгмийн сэтгэл зүйд эмэгтэй 
хүнийг сонгох тэгснээр парламент илүү нээлттэй, шударга 
хариуцлагатай, ёс зүйтэй болох болов уу гэсэн сонгогчдын итгэл хүсэл 
байна.”(Өдрийн сонин”, 2008 №53)  
 
Энэ мэтчилэн эмэгтэй улс төрчид улс төрд эмэгтэй хүн оролцохын давуу 
тал, онцлог чанарын талаар өгүүлсний зэрэгцээ зарим эрэгтэй улс төрчид 
тэдний талаар бодол санаагаа илэрхийлснийг жишээ татъя. “Өнөөдөр” 
сонинд (2008 он, №059) “АН-ын бүсгүйчүүд эрчүүдийн дүрмээр тоглоно” 
гарчигтай өгүүлэлд АН-ын эмэгтэйчүүдийн “Лиш “ нэртэй дээд чуулганы 
тухай өгүүлээд, энд оролцсон намын дарга Ц.Элбэгдорж тавьсан илтгэлдээ 
“Эр хүн сайн боддог ч эцсийн шийд гаргахдаа эхнэрээсээ, ээжээсээ асуудаг. 
Учир нь тэд хамгийн зөв хариу хэлдэг... Ардчилсан нам хүний зовлонд 
ойрхон яг л эмэгтэй хүн шиг нам “  хэмээн онцолж хэлжээ.  
 
Өдөр тутмын сонинуудад Н.Болормаа, Ц.Цогзолмаа, Б.Дэлгэрмаа нартай 
хийсэн ярилцлагуудад тэднийг сэтгэлийн хаттай, тэвчээртэй, уйгагүй 
зүтгэлтэй, хариуцлагатай, зарчимч, амласандаа хүрдэг, шударга, 
хуйвалдаанд оролцдоггүй гэсэн тодотголууд дагалдаж байна. Тухайлбал, 
Ц.Цогзолмаа “Би нэг ажил хийе гэж бодсон л бол заавал ар талд нь гарч 
байж санаа амардаг зантай. Бас эрсдэлээс айдаггүй..., Цаг үе урагшлахын 
хэрээр зэрэгцэн сурч, боловсорч байхгүй бол хоцорно гэж боддог хүн дээ... 
Би өөрийнхээ байр суурин дээр анхнаасаа хатуу зогсч байсан. Бүх зүйл 
хууль журмын дагуу явах ёстой.”(Өдрийн сонин, 2008 №18) гэдгээс тухайн 
улс төрчийн байр суурь, үзэл бодол, зан төлөвийн талаар цухас боловч 
ойлголт авч болмоор. Б.Дэлгэрмааг ”улс төрд дэндүү гэмээр хатуу байр 



 

 

суурь баримталдаг” (Өдрийн сонин, 2008 №108) гэжээ. Тэрбээр “Улс төр 
надад хэзээ ч зөөлөн хоол байгаагүй.., Би тэгэх тусам нь мөнгөтэй 
хүнтэй үзэх ёстой гэж боддог. Юугаараа гэхээр илүү оюун ухаан, зохион 
байгуулалт, намынхаа ухамсар, итгэл үнэмшлээрээ үзэлцэх ёстой... 
Сонгуульд үзэх нь эмэгтэй хүний хувьд үнэхээр хүнд шүү дээ.Гэхдээ яах вэ 
дээ би угаасаа л ширүүн тэмцэл дунд улам л хурцлагддаг хүн шиг байгаа 
юм.” гэж хэлсэн нь түүний улс төрөөс шантардаггүй, тууштай байдал, 
тэмцэгч чанарыг илэрхийлж байна.  
 
2000 оны өдөр тутмын сонинуудынхаас ялгаатай нь 2008 онд сөрөг, 
шүүмжлэлт мэдээ, нийтлэл давамгайлсан байна. Эдгээр сөрөг шүүмжлэлт 
аястай нийтлэлд эмэгтэй улс төрчийг ямар нэгэн нам, хүчний нөлөө бүхий 
албан тушаалтантай холбох нь түгээмэл байна. Тухайлбал С.Баярын 
итгэлт Ж.Цолмон бүсгүйн эвгүй ааль” (Зууны мэдээ, 2008 №122),  
гарчигтай материалд “Ж.Цолмонг Ерөнхий сайд С.Баяртай учир битүүлэг 
байдлаар холбох боловч үүнд хэн хэн нь тайлбар нисгэж сандраагүй. Тэд 
Хөвсгөлөөр нутгархаж, 2008 оныг далайн эрэгт угтсан”, “Ж.Цолмон 
МАХН-ын ирээдүйтэй боловсон хүчний тоонд зүй ёсоор багтсан болохоор 
хямсгар лидерийнхээ итгэлийг хүлээж, Засгийн газарт нь багтаа биз.” 
С.Оюуны тухайд “Таны тухайд таагүй мэдээ хэвлэлээр олон гарлаа. 
С.Баяртай холбоотой л гэнэ.”(Зууны мэдээ, 2008 №154) гэх зэргээр 
бичжээ.  
 
Өдөр тутмын сонинууд эмэгтэй улс төрчдийн талаар өгүүлэхдээ дараахи 
метафор, зүйрлэлийг өргөн хэрэглэжээ. Жишээ нь, Ж.Цолмонгийн талаар 
сонинууд (Өнөөдөр, Зууны мэдээ) улс төрд “битүү морь”, “турьхан бүсгүй”, 
Д.Туяаг ”зөөлөн боорцог”, Б.Дэлгэрмааг “төмөр хатагтай”, эмэгтэй улс 
төрчдийг ерөнхийд нь “даашинзтай улс төрчид” (Өдрийн сонин) хэмээн 
нэрийджээ.  
 
Дээр цухас өгүүлсэн “С.Баярын итгэлт Ж.Цолмон бүсгүйн эвгүй ааль” (Зууны 
мэдээ, 2008 №122) өгүүлэл гарчгаасаа эхлээд л улс төрч эмэгтэйн биеэ авч 
явах байдал, мэргэжлийн ёс зүйд шүүмжлэлтэй өнгө аясаар ханджээ. Уг 
өгүүлэлд өвчний тухай тодруулж хэлбэл, энтеровирусээр халдварласан 
багачуудын тоо эрс өссөнийг Эрүүл мэндийн дэд сайд, хатагтай Ж.Цолмон 
Үндэсний олон нийтийн телевизээр мэдээлэхдээ ямар нэгэн баярт үйл 
явдлын талаар ярьж байгаа мэт инээмсэглэл дүүрэн дүр төрх гаргасныг 
шүүмжлээд өвчтөнийхөө түүхийг ийм төрхөөр хөтөлдөг ёс зүй эмнэлгийн 
үйлчилгээнд байхгүй төдийгүй, улс төрч бүх талаараа өө сэвгүй байх ёстойг 



 

 

сануулаад, “Улс төрд хавьгүй нарийн шүүлтүүр бий шүү, Цолмон эмч ээ” 
гэж түүнд анхааруулжээ. 
 
Сэтгүүлч өвчний тухай гунигтай мэдээллийг дэд сайд Цолмон хэрхэн ямар 
дүр төрх гарган мэдээлснийг дараахи байдлаар дүрслэн өгүүлжээ.” Дэд 
сайдын инээмсэглэсэн төрх дэлгэц дүүргэв. Улс төрч бүсгүй хайр 
дурлалын найраг уянгалуулах шиг эсвэл хэн нэгэнтэй сүй тавьснаа 
зарлаж байгаа аятай ялимгүй талимаарч байх юм... Балчир үрсийг 
мянгаар нь өвтгөсөн заваан вирусыг үзэн ядах эцэг эхчүүдийн нүд 
Ж.Цолмон сайдын хөхөлбөр ягаан торгон дээлийн гял цалыг 
тээршааж орхив. Аяг, аалиараа амрагийн чавхдасыг хөглөгч хонгор 
бүсгүйчүүдийг магтан дуулж болохсон. Түмний төрд сэнтийлж, 
хариуцлагатай алба хашигч эр эмийн аль нь ч бай ааль маягаараа тулга 
тойрон дэвж боломгүй. Цөөхөн бидний 1000 жаал өвдчихөөд байхад 
Эрүүл мэндийн дэд сайд энэ тухай мэдээллийг инээвхийлэн өгүүлсэн нь 
хувийн соёл хийгээд улс төрчийн ёс суртахууны боловсрол ядмагийг нь 
илтгэнэ. Сэтгүүлч энэ хэсэгт үйл явдлын “хар, цагааныг” эсрэгцүүлэн 
/хараар тодруулсан хэсэг/ бас зүйрлэл, адилтгал хэрэглэн оновчтой 
дүрсэлжээ. 
 
2000 оны өдөр тутмын сонинуудад эмэгтэй улс төрчдийн талаар “ажил 
хэрэгч”, “бизнесмэнүүд“ гэсэн эерэг стереотип зонхилж байсан бол 2008 оны 
өдөр тутмын сонинууд эмэгтэй лидерүүдийг өөрчлөлтийн гол төлөөлөгчид, 
тэмцэгчид гэсэн эерэг стереотипийг буй болгохын зэрэгцээ эмэгтэй улс 
төрчид хэн нэг өндөр албан тушаалтан, улс төрч эрэгтэйн “нөмөр нөөлгөөр” 
гарч ирдэг гэсэн сөрөг төсөөллийг бүрдүүлжээ. Эмэгтэйчүүд бохир улс 
төрийг гаднаас нь цэвэрлэх гол төлөөлөгчид гэдэг санааг олон өгүүллүүд 
дэвшүүлсэн байна. 
 
Эмэгтэй улс төрчид 2008 оны долоо, арав хоногийн  
сонинуудын хуудаснаа 
 
2008 оны долоо, арав хоног тутмын сонинууд дахь эмэгтэй улс төрчдийн 
талаархи нийтлэл 2000 оныхтой харьцуулбал эерэг, төвийг сахисан нийтлэл 
давамгайлж харьцангуй гэгээтэй материал зонхилох болсноороо “шар” 
сонинуудын өнгө зүс бодитой, төвийг сахисан хандлага руу чиглэжээ. 2000 
оны долоо, арав хоног тутмын сонинуудын нийтлэлүүдэд эмэгтэй улс төрч, 
нэр дэвшигчдийг илэрхий гутаан доромжилсон үг хэллэг түгээмэл байсан 
бол 2008 оныхд харьцангуй цөөн, арай аядуу, зөөлөн өнгө аяс, үг хэллэгтэй 
байв. “Хүмүүс” сонин “Парламентын мэдээ”, “Парламентын жиг жуг” 



 

 

булантай бөгөөд энэ буланд эмэгтэй гишүүдийн талаар голдуу товч мэдээ 
нийтэлдэг байна. Энэхүү буланд эмэгтэй улс төрчид аль тойргоос сонгуульд 
өрсөлдөх гэж буй, эсвэл одоогийн тойрогтоо хийсэн ажил үйлсээс нь түлхүү 
мэдээлжээ. Тухайлбал ”Парламентын жиг жуг” буланд УИХ-ын гишүүн 
Д.Туяа Эрүүл Мэндийн сайд байхдаа эмч нарын цалинг 75 хувиар нэмсэн 
тухай өгүүлэхдээ түүнийг “...төрийн сайн түшээ болохоо хийсэн ажлаараа 
баталдаг...”, “Парламентын эрчүүд дунд бүсгүй хүний нарийн мэдрэмжтэй 
ухаан, уян хатан занг шингээн улс төрийн шийдвэрт нөлөө үзүүлдэг 
хэмээн Д.Туяаг дэмжих хүн олон байна.” (2008, №16) гэж эерэгээр өгүүлсэн 
бол нам нь хуучин буюу хүссэн тойргийг нь өгөөгүй учир Б.Ундармаа, 
Н.Болормаа, Т.Ганди, Б, Мөнхтуяа нарыг “гологдсон хүүхнүүд” хэмээн 
нэрийджээ.  
 
Энэ буланд гарсан “Мөнхтуяа гишүүнийг Хонгороос нэр дэвшүүлье” 
гарчигтай мэдээнд “Хонгорын цианитыг хамгийн ихээр сэтгэл зүрхээрээ 
ойлгож байгаа хүний нэг бол яах аргагүй Б.Мөнхтуяа гишүүн... Харин 
Хонгорын төлөө хамаг байдгаа зориулж үерхэлдээ үнэнч гүйсээр 
байгаад тойроггүй болсон Б.Мөнхтуяа гишүүнийг дараагийн сонгуульд 
Хонгороос нэр дэвшүүлье гэсэн онигоо нам дотор нь хүртэл гараад 
байгаа гэсэн. Хоёр туулай хөөсөн хүн хоосон хоцорно гэгчээр Хонгор, 
Хэнтий гэж гүйсээр байгаад тойроггүй болсон Б.Мөнхтуяа гишүүнд 
үүнээс цааш газар үгүй гэдэг болоод байгаа бололтой.” (“Хүмүүс” сонин, 
2008 оны 3 дугаар сарын 13) гэж адилтгал, зүйрлэл, хэтрүүлэл хэрэглэн 
үзэл бодлоо шингээжээ. 
 
“Ноцтой мэдээ” сонин улс төрчдөд цол гуншин, нэр хоч өгөхдөө зүйрлэл, 
адилтгал, метафор өргөн хэрэглэдгийг дараахи жишээгээр харуулъя. 
Тухайлбал “УИХ дахь улаан хэрүүлч нь Арвин бол ногоон, шар хэрүүлчид нь 
хэн бэ?” гарчигтай өгүүлэлд ”УИХ-ын гишүүн Д.Арвиныг өрсөлдөгчид нь 
улаан хэрүүлч хэмээн цоллодог билээ.УИХ дээр санаанд нь үл нийцэх үг 
яриа гарч, үйл ажиллагаа өрнөхөд Арвин гишүүн амаа хамхиж чадалгүй 
хатуу үг хэлж орхидгоос болж ийм алдар хүртсэн гэдэг.” (Ноцтой мэдээ, 
2008 он, №15) 
“М.Ичинноров УИХ-д сонгогдвол парламентын мисс болно” гарчигтай 
мэдээнд “Ичинноровыг сонгогчид мэдлэг боловсролоор нь бус 
парламентын мисс болж мэдэх нарийхан туранхай гэдэг утгаар нь хүлээж 
авч байгаа бололтой.”(Ноцтой мэдээ, №08) 
“40 мянгат”-ын Б.Дэлгэрмаа Дундговьд ээжээрээ сонгууль хийж явна” 
(Ноцтой мэдээ, 2008 №08) гарчигтай мэдээнд гарчигаасаа эхлээд л ёгтлол, 
егөөдөл хэрэглэжээ. ”Сонгуульд үнэн дуртай хүн байдаг бөгөөд тэр хүнийг 



 

 

Б.Дэлгэрмаа гэдэг юм.” хэмээн ёжтойгоор буюу доог тохуу хийсэн өнгө 
аястай эхэлж буй эл жижиг мэдээ цаашаа ”Мань эмэгтэй сонгууль 
болонгуут л уртын дуу хангинуулаад гардаг аж. Өөрөөр хэлбэл түүний 
гол тактик, арга барил бол ээж нь юмсанж. Б.Дэлгэрмаа сонгууль дөхөөд 
ирүүт л ээжийнхээ дуутай хуурцаг, зураг, плакат, ном зэргийг тарааж 
эхэлдэг байна.” гэж үргэлжлэн “Дундговь аймаг бол яалт ч үгүй 
Норовбанзад агсны төрсөн нутаг. Сайн эхийн нэрийг дөрөв таван ч 
сонгуульд ашиглах их хувь заяа Б.Дэлгэрмаад л тохиож дээ.” гэснээрээ 
Дэлгэрмаа ээжээрээ сонгуулийнхаа сурталчилгааг хийдэг гэсэн санааг 
ёжтойгоор, буруушаах өнгө аясаар илэрхийлсэн байна.  
 
Хэдийгээр “Хүмүүс”, ”Ноцтой мэдээ” аль аль нь 7-10 хоног тутмын чөлөөт, 
“шар” сонин боловч “Хүмүүс” сонин нь эмэгтэй улс төрчдийн талаар “Ноцтой 
мэдээ” сониныг бодвол арай гэгээлэг, бодитой, тэнцвэртэй бичжээ.  
 
2000 оны долоо, арав хоног тутмын сонины нийтлэлүүдийг улс төрчдийг 
сонгохын төлөө болон эсрэг санал, секс скандал, эрх мэдлээ хэтрүүлэх 
зэрэг ангилалд оруулж байсан бол 2008 оны нийтлэлүүд эмэгтэй улс 
төрчдийн мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага, чадварын талаас тэдний 
хэн нь хэн бэ гэдгийг илүү дүрслэн харуулсан эерэг нийтлэл материал 
зонхилж байна. Жишээлбэл “Хүмүүс” сонин Т.Гандигийн тухай ”Түүчээ” 
нэртэй хөрөг найруулал (2008 он, №23), Д.Оюунхоролын тухай ”Хатуу 
зөөлний нийцэл” хөрөг найруулал (2008 он,№17), Д.Туяа гишүүний тухай 
“УИХ-ын гишүүн Д.Туяа ротари клубийг идэвхитэй дэмждэг” (2008 он, 6 
дугаар сарын 18), “Д.Туяа амласнаа ажил хэрэг болгож чаддаг” (2008 он, 6 
дугаар сарын 12) гэх мэт ярилцлага, өгүүллүүдийг эдгээр улс төрчдийн  
гэрэл зурагтайгаар томоохон зай талбайг /сонины тал нүүрээс бүтэн нүүр 
хүртэл/ эзлүүлэн нийтэлжээ.  
 
“Түүчээ” хөрөг найруулал “Т.Гандийг сэтгүүлчээс нь илүү хурц тодоор 
олны танил болгосон алба бол улс төр” хэмээн онцлоод улс төрд нялзрай 
орж ирсэн тэрбээр одоо нягт нямбай, хашир улс төрч болсныг 
тэмдэглэжээ. “Ганди бол манлайлагч” гэдэг дүр төрх имижийг энэхүү хөрөг 
бүтээж, түүний зүтгэл бүтээлээрээ манлайлж буйг аянчин олон шувуудын 
түүчээ тогоруутай зүйрлэжээ. Ганди ажил хэрэгч, туршлагатай, зарчимч улс 
төрч болсныг зан чанартай нь холбон гаргасныг дараахи үг хэллэг, дүрслэл 
тодхон харуулж байна. “Тэр телевизийн дэлгэц, цуглааны индэрт байхдаа 
ихэмсэг, өөртөө итгэлтэй бардам харагддаг. Түүний алхаа гишгээ, 
гарынх нь савчих хөдөлгөөнд ч дайчин, шийдмэг байдал харагддаг. Тэр 
аливаа тулгамдсан асуудалд “яах вэ?” гэж бодож тээнэгэлзэх нь ховор. 



 

 

Түргэн сэтгэдэг нь ийм нөхцөл бүрдүүлдэг биз. Хэн нэгний тавьсан 
асуултад ч шийдмэг алхаа шигээ шийдмэг хариу өгч байхыг нь харсан.” 
 
Эмэгтэй улс төрчдийн зарим сайн чанарыг эрчүүдийнхтэй харьцуулах нь 
олонтаа. Энэхүү хөрөг найруулалд ч Т.Гандиг ““гүргэр” байдлаараа ч 
эрчүүдтэй төстэй санагддаг“ гэжээ. Мөн түүнээс баргийн юманд 
өрвөлзөн гуниж гомдож, нялхарч нялганадаггүй, гүндүүгүй байдал ч 
харагддаг гээд хөрөгт түүнийг дүрслэхдээ “цогтой, дайчин илтгэгч”, 
“зохион байгуулагч”, “бууж бултдаггүй зан”, “улс төрд тэр хатаагдсан” 
“чамбай”, “итгэл даах хүн” гэсэн үгсийг давтамжтайгаар хэрэглэжээ. 
Түүнчлэн “Ганди харилцагчаа татах увидастай гэмээр. Тэр очсон газар 
болгондоо мартагдахгүй сэтгэгдэл үлдээдэг юм билээ” гэж өгүүлснээрээ 
түүний үг хүнд хүрдгийг илтгэх мэт.  
 
Эмэгтэй улс төрчдийн талаар өгүүлэхдээ хэвлэл мэдээлэл гадаад төрх, 
биеэ авч явах байдлыг нь дүрслэх нь түгээмэл. Энэ тухайд” Тэр тун 
эрхэмсэг харагддаг. Ажил амьдралын алиа хошин үг хаялцаж хээ шаагүй 
байснаа төрийн чухал алба ярилцах болоход төв төвшин, ухаалаг 
голчтой санааг хэлэн тун хүндэтгэл төрүүлэм эрхэмсүү байдалтай 
харагдах юм билээ. “Гандийн зарим зан чанарыг эрчүүдийнхтэй адилтгасан 
шиг Д.Оюунхорол гишүүнийг мөн харьцуулсан байна. Тухайлбал “Хүмүүс” 
сонинд нийтлэгдсэн “Хатуу зөөлний нийцэл” (2008 он, №17) хөрөг 
найруулалд “Тойргийн сонгогчид нь түүний нарийн ухаалаг мэдрэмж, 
ололт дутагдлын алийг ч жижиг гэлгүй олж хардаг, зовлон бэрхшээлийг 
хүлээн авах, дэмжиж туслах чанараар эрчүүлээс хол илүү гэсэн дүгнэлт 
өгсөн байна“ гэжээ. Хөрөг найруулалд Оюунхоролын хүүхэд, сурагч ахуй 
наснаас нь төрийн түшээ болтлоо туулсан замналыг нь харуулахдаа “адтай 
охин”, “одтой бизнесч”, “хатуу чанга захирал”, “шударга түшээ” гэсэн 
бүлэгт хувааж түүнийг олон талаас нь “нээж “ өгсөн байна. 
“Ах дүүсдээ тулхтай”, “зоримог шийдэл гаргадаг”, “сэтгэлээрээ баян” 
гэсэн тодотголууд ч түүнийг дагалдана.”Хувийн дээд сургууль байгуулсан 
зоримог шийдэл л түүний хамаг амжилтын үндэс болсон юм.” гэж уг хөрөг 
найруулалд тодотгожээ. Мөн энд ч бас Д.Оюунхоролын гэр бүлийн амьдрал, 
эмэгтэй хүнийхээ хувьд хэрэглэдэг гоёл чимэглэл, зүүлтийн талаар өгүүлж, 
тэрбээр”цагаан алт, цагаан сувдаар гоёдог, тэдний гэрийн дотоод өнгө 
засал цагаан өнгөний нийцэл байдаг. Хэрэглэл, хангамжиндаа цагаан 
өнгийг чухалчилдаг нь түүний дотоод ертөнцийн нэгэн илрэл бизээ.” гээд  
бусдад ач тусыг боддог сэтгэлийг монголчууд цагаан өнгөөр бэлгэдэж 
“сүү шиг цагаан сэтгэл”, “цагаан зам мөртэй хүн” гэх зэргээр хэлдэг” гэж 
нэмж тодотгосон байна. 



 

 

 
“Хүмүүс” сонин Д.Туяа гишүүний талаар хэд хэдэн материал нийтэлсний 
дийлэнхи нь эерэг өнгө аястай байна. “Д.Туяа амласнаа ажил хэрэг болгож 
чаддаг” (2008 оны 6 дугаар сарын 12), “УИХ-ын гишүүн Д.Туяа ротари 
клубийг идэвхитэй дэмждэг” (2008 оны 6 дугаар сарын 18) ярилцлага, 
өгүүлэлд түүнийг хуучин тойрогтоо “хийсэн ажилтай, хэлэх үгтэй хүн”, 
“Хүрээ” ротари клубийн гишүүн Д.Туяа тусламж шаардлагатай нэгэнд 
сайхан сэтгэлийн гар сунгадаг, бусдад тусархуу, аливаад сэтгэл 
зүрхээрээ хандаж чаддаг уян зөөлөн сэтгэлтэй хүн л дээ.” гэжээ.   
2008 оны долоо, арав хоногийн сонинуудын цөөхөн зарим нийтлэл эмэгтэй 
улстөрчдийг сөрөг байр сууринаас мэдээлж байсныг эс тооцвол  эмэгтэй 
улс төрчид амласнаа ажил хэрэг болгодог, шударга, манлайлагчид 
байдаг гэсэн эерэг имижийг бүрдүүлжээ.   
 
ДҮГНЭЛТ 

 
 Түүвэрт хамрагдсан таван сонины 2000, 2008 оны эхний хагас жилийн 

нийт 248 дугаарыг шүүж үзэхэд эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой 103 мэдээ, 
өгүүлэл (2000 онд 58, 2008 онд 45) нийтлэгджээ. Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд 
хоёр дугаар тутмаас эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой нэг материал олдож 
байсан бол 2008 онд ийм материалын тоо 18 орчим хувиар буурсан байна. 
Энэ нь судалгааны багийнхны таамаглаж байсанчлан 2000 онд хамгийн 
олон эмэгтэй улс төрчид парламентад сууж байсан бөгөөд 2008 онд энэ тоо 
даруй гурав дахин буурсантай холбоотой юм. 

 2000 оны түүвэрт эмэгтэй улс төрчдийн талаар 7-10 хоног тутмын 
сонины мэдээлэл зонхилж байсан бол 2008 онд өдөр тутмын сонины 
мэдээлэл давамгайлжээ. Өөрөөр хэлбэл, харьцуулсан түүврийн мэдээлэл 
10 хоног тутмын чөлөөт сонины сөрөг агуулга бүхий мэдээллээс өдөр 
тутмын төвийг сахисан дундаж байр суурь бүхий мэдээлэл рүү шилжсэн 
хандлага ажиглагдав. Мөн харьцуулсан оны нийт материалын 44 хувь нь 7-
10 хоног тутмын чөлөөт сэдэв давамгайлдаг “шар” сонинуудад нийтлэгдсэн 
нь тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн мэргэжлийн чадвар, ажлын 
туршлагыг харуулахаасаа илүү хүйсийн онцлогийн харуулсан дүрслэл 
өөрөөр хэлбэл гадаад төрх байдал, хувцаслалт, хувийнх нь амьдрал, 
гэрлэлтийн талаас нь илүү харуулж байсантай холбоотой. Хэвлэл мэдээлэл 
эмэгтэй улс төрчдийн эм хүний шинж, зан чанар, “эмэгтэйчүүдийн асуудал”-
ыг тодотгосон хэвшмэл ойлголтыг буй болгожээ. Жишээ нь “завгүй ээж”, 
“гэртээ бол жирийн л нэг эзэгтэй”, “хүний гэргий”, ”гэрээ мартсан хэнхэг 
эмэгтэй”, ”дотроосоо гэрэлтдэг эмэгтэй”, “төмөр хатагтай” гэх мэт 



 

 

 Харьцуулсан хоёр оны 1-3 дугаар сард улс төрийн сэдэвтэй 
мэдээлэлд эмэгтэй улс төрчдийн тухай өгүүлж байснаа 4-6 дугаар сард 
сонгуульд нэр дэвшсэн эмэгтэй улс төрчдийн тухай сурталчилгааны 
материал түлхүү нийтлэгджээ. Харин эдийн засаг, бизнес, соёл урлаг 
спортын мэдээлэлд эмэгтэй улс төрчдийг төдийлөн хөндөөгүй байв. Эндээс 
дүгнэхэд, эмэгтэй улс төрчид сонгуулийн сурталчилгааны үеэр эсвэл 
тодорхой албан тушаал эрхэлж буй бол ажил үүргийнхээ хүрээнд тогтмол 
хэвлэлийн анхааралд орж, олон нийтэд хүрдэг байна. Сонгуулийн 
сурталчилгааны үеийн нийтлэлүүдэд эмэгтэйчүүд тэвчээртэй, уян хатан, 
зөөлөн, асуудлыг хурцатгадаггүй, авилгад хутгалддаггүй гэсэн төсөөллийг 
хэвлэл буй болгожээ.  

 Нийгмийн шинжтэй бодлогын асуудалд эмэгтэй улс төрчдийг 
тодорхой хэмжээнд холбож байна. Тухайлбал, тэд хүүхэд, залуучууд, гэр 
бүл, эрүүл мэнд, боловсролын асуудалд мэдрэмжтэй хандаж дуу хоолойгоо 
илэрхийлэх нь түгээмэл бөгөөд хүний эрх, ялгаварлан гадуурхалт, гэмт 
хэрэг зөрчил, хүйсийн асуудалд төдийлөн хөндөөгүй байв.  

 Тогтмол хэвлэлд эмэгтэй улс төрчдийн талаарх эерэг мэдээлэл 
зонхилж, гурван мэдээлэл бүрийн нэг нь эерэг өнгө аястай байна. Сөрөг 
хандлагатай мэдээллийн хувьд 2000 онд 33 хувь байснаа найман жилийн 
дараа 13 хувь болж эрс буурсан байна. Харин 2008 онд төвийг сахих 
хандлагатай мэдээлэл 40 хувь байгаа нь өмнөх оноос 18 хувиар өссөн 
үзүүлэлт юм. Эндээс харахад 2008 онд төвийг сахисан мэдээлэл нэмэгдэж, 
сөрөг агуулгатай мэдээлэл эрс буурчээ. Тогтмол хэвлэл эмэгтэй улс төрчид 
шударга, ажил хэрэгч, их зөөлөн, сэтгэлийн тэнхээтэй, боловсролтой, 
эрдэмтэй атлаа даруухан дүр төрхтэй гэсэн эерэг имижийг бүрдүүлжээ. 

 2000 онд 7-10 хоног тутмын сонинууд эмэгтэй улс төрчдийн хувийн 
амьдрал руу халдсан, халгаатай, шүүмжлэлт өнгө аяс бүхий материал 
зонхилон нийтэлж байсан бол 2008 онд эсрэгээрэээ өөрчлөгдөж өдөр 
тутмын сонинуудад шүүмжлэлт өнгө аяс илэрч эхлэв. Эмэгтэй улс төрчид 7-
10 хоног тутмын сонинуудад “худалч”, “бялдууч”, “эрх мэдлээ хэтрүүлдэг”, 
”тэрний энэний хүн” /С.Баярын хүн, “хар өвөртэй” бүсгүй/ гэсэн хэвшмэл 
ойлголтоор илэрхийлэгджээ. 

 Эмэгтэй улс төрчдийн тухай тогтмол хэвлэлд нийтлэхдээ хувь хүний 
зан байдал болон “эмэгтэй хүн” гэдэг хүйсийн байдлаас нийтлэг хандаж 
байгаа нь нийт материалын тал орчим хувьд ийм өнгө төрх илэрч 
байгаагаас харагдана. 2000 онд “Ноцтой мэдээ” сонинд ийм мэдээлэл 
голлон нийтлэгдсэн бол 2008 онд “Өнөөдөр” сонинд түлхүү гарчээ. Гэхдээ 
2008 оноос эмэгтэй улс төрчдийг гадаад төрх байдал, хувийн зан байдлаас 
илэрхийлэх нь буурах хандлагатай байна.  



 

 

Хүйсийг нь онцолсон үг хэллэг, тухайлбал “сөөсгөр охин наснаасаа”, ”урт 
үстэй хуучинсаг эмэгтэй”, “мэдлэг боловсрол тэгширсэн эмэгтэй”, ”хөдөөгийн 
эгэл бүсгүй”, “хоёр дахь эмэгтэй сайд”, “бүсгүй хүний намбагүй”, ”айлын эрх 
охин шиг”, “бүсгүй хүнд хатуудмаар”, ”айл гэрийн эзэгтэй”, ”ээж”, ”улс төрч 
эмэгтэй”, ”ид насны намбалаг сайхан эмэгтэй”, ”нүдэнд дулаахан бүсгүй”, 
”хар өвөртэй бүсгүй”, ”захирал гэх авхай”, ”хүнийг яаж ашиглах вэ гэдгийг 
урьдаас сайтар бодож чаддаг хүүхэн”, ”хатуу эмэгтэй”, ”турьхан бүсгүй”, 
“даашинзтай улс төрчид”, ”С.Баярын итгэлт Ж.Цолмон бүсгүй”, ”улс төрч 
бүсгүй”, “гологдсон хүүхнүүд”, ”мань эмэгтэй” зэргээр эерэг сөрөг 
нийтлэлийн аль алинд нь түгээмэл хэрэглэгдсэн байна. 

 Тогтмол хэвлэлд эмэгтэй хүнийг мэргэжлийн болон хувийн амьдрал 
талаас нь харуулах байдал хоёр онд жигд буюу гурван мэдээлэл бүрийн 
нэгд ажиглагдлаа. Гэхдээ 2008 оноос эмэгтэй улс төрчийг мэргэжлийн 
талаас харуулах байдал эрс нэмэгдсэн байна. Харин хувийн амьдрал 
талаас нь харуулах байдал 2000 онд таван мэдээлэл бүрийн нэгд илэрч 
байсан бол 2008 оноос эрс буурч 14 мэдээлэл бүрийн нэгд илэрчээ. Эмэгтэй 
улс төрчдийг мэргэжлийн чадвар, ажлын туршлагын талаас нь харуулахдаа 
“ажил хэрэгч”, ”бизнесмэнүүд”, ”өөрчлөлтийн гол төлөөлөгчид”, ”тэмцэгчид” 
гэсэн эерэг стереотипээр харуулсан төдийгүй тэдний тууштай, няцдаггүй зан 
чанарыг эрчүүдийнхтэй харьцуулсан байв. Гүргэр байдлаараа ч эрчүүдтэй 
төстэй”, “эр хүн шиг шийдэмгий “ гэх мэт. 

 Эмэгтэй улс төрчдөөс УИХ-ын гишүүн С.Оюун, АН-ын ҮЗХ-ны гишүүн 
Б.Дэлгэрмаа, Гадаад хэргийн сайд асан Н.Туяа нартай холбоотой мэдээлэл 
хамгийн олон удаа гарснаас харахад тодорхой албан тушаал эрхэлж буй 
улс төрч эмэгтэйчүүд хэвлэлд түлхүү гарч байна. Дээрхи улс төрчид эерэг, 
сөрөг, төвийг сахисан аль ч нийтлэлд хөндөгдсөн байв. Тухайлбал эерэг 
нийтлэлүүдэд С.Оюун “чадварлаг”, “чиг зорилгодоо үнэнч”, “туйлбартай”, 
“сайн каратэч” гэсэн имижээр илэрхийлэгдсэн бол сөрөг нийтлэлүүдэд 
“С.Баярын хүн” хэмээн “тодорхойлогджээ”. Б.Дэлгэрмаагийн хувьд “тэмцэгч”, 
“төмөр хатагтай” гэсэн стереотипийг хэвлэлүүд буй болгосон байхад Н.Туяаг 
“дайчин эмэгтэй”, ”хэнэггүй” гэжээ. 

 Тогтмол хэвлэлийн 1-3 дугаар нүүр буюу “Улс төр” буланд эмэгтэй улс 
төрчдийн тухай материал нийтлэгдэж байна. Бичлэгийн төрөл зүйлийн 
хувьд, эмэгтэй улс төрчдийн эрхэлж буй албан тушаалтай холбоотойгоор 
ялангуяа УИХ-ын гишүүн эмэгтэйчүүдийн албан ажлын талаар, Засгийн 
газрын гишүүн эмэгтэйчүүдийн хувьд гадаад, дотоодод хийсэн ажлын 
айлчлалтай холбогдуулан хийсэн томоохон ярилцлагууд өдөр тутмын 
сонинд түлхүү нийтлэгдсэн бол эмэгтэй улс төрчдийн хувийн амьдрал, 
хувийн зан байдлыг харуулсан маш жижиг мэдээнүүд 7-10 хоног тутмын 
сонинд давамгай нийтлэгджээ.  



 

 

 Ихэвчлэн төрийн шийдвэр гаргах түвшинд алба хашиж буй эмэгтэйчүүд 
тогтмол хэвлэлд тусах нь давуу байна. Төрийн дунд шатны алба хашиж буй 
болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл бүхий эмэгтэйчүүдийн 
үүрэг роль тогтмол хэвлэлд харьцангуй цөөн дурьдагджээ. 

 Эмэгтэй улс төрчидтэй холбоотой мэдээлэлд эх сурвалжгүй мэдээлэл 
зонхилж байгаа нь баримт, нотолгоогүй, таамгаар хандах байдал нийтлэг 
байгааг харуулж байна. Түүнчлэн эх сурвалжийн хувьд эмэгтэйчүүд өөрсдөө 
өөрсдийнхөө тухай мэдээлэхээс бус сонгуулийн сурталчилгааны 
материалыг эс тооцвол эрчүүдийн дуу хоолой дутмаг байна.     

 2000 онд төрийн алба хашиж буй эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл түлхүү 
байснаа 2008 онд тэдний хувь хэмжээ бага зэрэг буурч, харин иргэний 
нийгмийг төлөөлж буй эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой хүчтэй гарч иржээ. Аль ч 
онд намын гишүүн эмэгтэйчүүд болон мэргэжилтэн судлаач эмэгтэйчүүд 
эмэгтэй улс төрчдийн тухай байр сууриа хүчтэй илэрхийлсээр байна.  

 Нийт материалын талаас илүү хувь нь ямар ч зохиогчийн нэргүй 
байгаа нь эмэгтэй улс төрчдийн хувийн амьдрал руу хэт өнгийсөн, баталгаа, 
нотолгоогүй, таамаг мэдээллийг ялангуяа 7-10 хоног тутмын сонинд 
нийтэлж буйтай холбоотой.  
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Хавсралт 1 

ТООН СУДАЛГААНЫ КОДЫН ГАРЫН АВЛАГА  

№  НЭР / NAME  
КАТЕГОРИЙН ТАЙЛБАРУУД / 
EXPLANATION OF CATEGORIES 

КОД / 
CODE 

Хэрэглэх 
код / Using 

code 

0  Гарчиг  
Гарчигийн агуулгыг бичих
 

   

1  Сонины нэр 

Өнөөдөрд 1.1  1

Өдрийн сонин  1.2  2

Зууны мэдээ  1.3  3

Ноцтой мэдээ 1.4  4

Хүмүүс 1.5  5

2  Түүврийн огноо  
2000 оны 1‐6 дугаар сар 2.1  6 

2011 оны 7‐12 дугаар сар
 

2.2  7 

3 
Түүврийн дугаар 
нийтлэгдсэн сар 

1, 2, 3, 4‐р .... гэх мэтээр тоог тавина
3  8 

4  Нүүр булан  

Тэргүүн  4.1  9

Улс төр 4.2  10

Эдийн засаг, Бизнес  4.3  11

Соёл урлаг 4.4  12

Амралт чөлөөт цаг 4.5  13

Спорт   4.6  14

Баримт, үзэл бодол 4.7  15

Дэлхий дахинд 4.8  16

Бусад   4.9  17

5  Нүүрийн дугаар   Сонины нүүрийн дугаарыг бичнэ үү 5  18

6  Өгүүллийг бичсэн  

Сэтгүүлч, редактор  6.1  19

Идэвхтэн бичигч 6.2  20

Орчуулгын материал 6.3  21

Зохиогчийн нэр байхгүй  6.4  22

7  Бичлэгийн төрөл  

Мэдээ  7.1  23

Ярилцлага  7.2  24

Асуудал хөндсөн өгүүлэл  7.3  25

Сурвалжлага  7.4  26



 

 

Дүн шинжилгээтэй өгүүлэл  7.5  27

Хөрөг  7.6  28

Бусад   7.7  29

8  Гарчгийн зөрчил  
Агуулгатайгаа нийцсэн  8.1  30

Агуулгатайгаа нийцээгүй 8.2  31

9  Гарчгийн хэлбэр  

Сенсаацитай  9.1  32

Баримтад тулгуурласан  9.2  33

Ишлэл бүхий гарчиг  9.3  34

Метафор  9.4  35

Бусад (тодорхой бичнэ үү) 9.5  36

10 
 

 
Өгүүллийн хэмжээ  

Том (800 см2‐аас том)  10.1  37

Дунд (400 см2 – 800 см2) 10.2  38

Жижиг (200 см2 – 400 см2) 10.3  39

Бүр жижиг (200 см2 хүртэл) 10.4  40

11 

Сэдэв / өгүүллийн гол 
санаа юуны тухай байв? 

 

 

 

Улс төр  11.1  41

Эдийн засаг, бизнес 11.2  42

Нийгмийн асуудал 11.3  43

Соёл урлаг, спорт 11.4  44

Сонгуулийн сурталчилгаа 11.5  45

Улс төрийн нам 11.6  46

Бусад (тодорхой бичнэ үү)   11.7  47 

12 

Хэрэв бодлогын асуудал 
бол юуны тухай байв? 

Нийгмийн асуудал (ажилгүйдэл, ядуурал, 
тэтгэвэр, халамж гэх мэт) 

12.1  48 

Ардчилал, сайн засаглал 12.2  49

Олон улсын улс төр 12.3  50

Хүний эрх, ялгаварлан гадуурхалт 12.4  51

Авилга хээль хахууль, шударга ёс 12.5  52

Эрүүл мэнд 12.6  53

Боловсрол 12.7  54

Эмэгтэйчүүд, гэр бүл, хүүхэд 12.8  55

Гэмт хэрэг, зөрчил 12.9  56

Шилжих хөдөлгөөн 12.10  57

Хүйсийн асуудал 12.11  58

Татвар  12.12  59

Бусад  12.13  60

  Бодлогын асуудал дурьдаагүй 12.14  61



 

 

13 
Сонгуулийн 
сурталчилгааны тухай бол 
юун тухай өгүүлэв? 

Сонгуулийн штабын мэдээлэл, үйл 
ажиллагаа 

13.1  62 

Сонгогчидтой хийсэн уулзалт 13.2  63

Сонгуулийн компанит ажил 13.4  64

Сонгуулийн санхүүжилт 13.5  65

Намын стратеги, бодлого, шинэчлэлийн 
асуудал 

13.6  66 

Бусад  13.7  67

14 
Улс төрийн намын тухай 
мэдээлсэн бол аль намын 
тухай байв? 

МАН  14.1  68

АН  14.2  69

МАХН  14.3  70

ИЗН  14.4  71

Бусад  14.5  72

15 
Эмэгтэй улс төрчийн 
хувийн зан чанарын тухай 
өгүүлэлд тусгагдсан уу? 

Тийм  15.1  73

үгүй  15.2  74

Тодорхойгүй 15.3  75

16 

Эмэгтэй улс төрчийн 
гадаад байдлыг 
илэрхийлсэн үг хэллэг 
байна уу? 

Тийм  16.1  76

Үгүй  16.2  77

Тодорхойгүй  16.3  78 

17 
Өгүүлэлд эмэгтэй улс 
төрчийн хүйсийг онцлон 
дурьдсан уу? 

Тийм  17.1  79

Үгүй  17.2  80

Тодорхойгүй 17.3  81

18 
Эмэгтэй улс төрчийг аль 
талаас нь илүү дүрсэлсэн 
байна вэ? 

Мэргэжлийн талаас 18.1  82

Хувийн амьдрал, хувь хүн талаас 18.2  83

Дээрх хоёр хоёулаа 18.3  84

Тодорхойгүй 18.4  85

19 

Эмэгтэй улс төрчийг 
өгүүлэлд эерэг, сөрөг 
алинаар илүү дүрсэлсэн 
бэ? 

Эерэг  19.1  86

Сөрөг  19.2  87

Төвийг сахисан 19.3  88

Тодорхойгүй 19.4  89

20 
Өгүүлэлд оролцогчийн 
эрхэлж буй ажил, албан 
тушаал юу вэ? 

Парламентын гишүүн 20.1  90

Засгийн газрын гишүүн 20.2  91

Төрийн захиргаа, үйлчилгээний ажилтан 20.3  92

Намын ажилтан 20.4  93

Судлаач, мэргэжилтэн 20.5  94



 

 

Иргэний нийгэм, ОНБ‐ын төлөөлөл 20.6  95

Бусад  20.7  96

21 
Эх сурвалжийн тоо 
/өгүүлэлд хэн ярьж 
байна? 

Эх сурвалжгүй, эх сурвалжаа тодорхой 
дурьдаагүй 

21.1  97 

1 эх сурвалжтай  21.2  98

2 эх сурвалжтай  21.3  99

3 болон түүнээс дээш эх сурвалжтай  21.4  100

22  Эх сурвалжийн хүйс 
Эмэгтэйчүүд 22.1  101

Эрчүүд 22.2  102

23  Эх сурвалжийн төлөөлөл  

УИХ, Засгийн газрын гишүүн 23.1  103

Намын гишүүн 23.2  104

Иргэний холбоо, хөдөлгөөн  23.3  105

Мэргэжилтэн 23.4  106

Иргэн  23.5  107

Бичгийн эх сурвалж  23.6  108

Бусад  23.7  109

24  Зураг чимэглэл  
Зурагтай  24.1  110

Зураггүй  24.2  111
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хавсралт 2 

2000 ОНЫ СОНИНУУДЫН МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛИЙН ГАРЧИГ 

ӨНӨӨДӨР СОНИН 
1. Есөн төрх, есөн араншин Туяа: Тэнэг хүнд магтуулснаас цэцэн хүнд муулуул 
2. Есөн төрх, есөн араншин Х.Хулан: Буулт хийж чаддаг болсон 
3. Х.Хулан энэ удаа өнжихөөр шийджээ  
4. Эмэгтэйчүүд үндэсний эв нэгдэл, улс төрийн соёлын төлөө 
5. Эмэгтэйчүүд-Сонгуульд: Сонгуульд 50 орчим эмэгтэй 600 гаруй эрчүүдтэй үзэлцэнэ 
6. Л.Эрдэнэтуул: Нийгэм өвчилжээ, эмчлэх хэрэгтэй 

 

ӨДРИЙН СОНИН 
1. Б.Дэлгэрмаа эмч нарын багтай явжээ  
2. Б.Дэлгэрмаа: Сонгууль бол олимп биш 
3. Намууд сонгуульд яаж оролцохоо ойрын үед шийднэ  
4. С.Зоригийн фракцынхан ИЗН байгуулахаар болов 
5. Сайд Н.Туяа АНУ-ыг зорив 
6. Сонгогчдоо! Нэр дэвшигч эмэгтэйчүүдээ дэмжицгээе  
7. УИХ-д нэр дэвшигч эмэгтэйчүүдээ дэмжицгээе  
8. Ч.Отгонбаяр гишүүн үелзүүр бүжиглэдэг бас нугардаг байжээ 
9. Ёс зүйн дэд хорооны хурал цөөнхийн хурал болов 
10. Гадаад хэргийн сайдууд хэлэлцээ хийв 

 
ЗУУНЫ МЭДЭЭ СОНИН 

1. Б.Дэлгэрмаа: 2000 оны сонгуульд тоглоомын дүрэм тодорхой байх ёстой 
2. Д.Алтай: Эдийн засгийн шинэтгэлд нийгмийн хамгааллыг хослууулах нь чухал 
3. Дулбаагийн Алтай  Их мөрөн дөлгөөн 
4. Монгол улс улс төрийн 24 намтай боллоо 
5. Намайг 20-той байхад Ардчилсан холбоо үүссэн бол би элсэх л байсан  
6. Нийгмийн асуудал төрийн бодлогын төвд байх ёстой 
7. С.Оюун: Би парламент ямар байдгийг үзэх гэж УИХ-д суугаагүй  
8. Сайд Н.Туяа К.Аннантай хэлэлцээ хийв  
9. Тэвчээртэй хүн 
10. Удирдах авьяас чадвар түүний имидж 
11. Хэнтий аймгийн УИХ-ын сонгуулийн 50 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Н.Туяа  
12. Эмэгтэйчүүд "Элит" клуб байгуулжээ 
13. Эмэгтэйчүүд илүү шударга элдэв бусармаг явдлаас өөрийгөө хөндий аваад явах 

чадвартай 
14. Эрдмийн том сүмийн эзэн 

 

НИЙГМИЙН ТОЛЬ СОНИН 
1. "40 мянгат"-ын Б.Дэлгэрмаа Дундговьд ээжээрээ сонгууль хийж явна 
2. "Хүүхдийн төлөө төв"-ийн Н.Болормаа секс зураг авахуулсан уу? 
3. Б.Баабар "Би эмэгтэй хүнийг эмэгтэй хүн учраас л хүндэлдэг" 
4. Б.Дэлгэрмаа гишүүн Ж.Наранцацралтын тухай үнэн үг хэлэв 
5. Д.Оюунхорол: Аав чамтай унтсан ч юу хорох юм гэж хамаатныхаа охиныг загнадаг 

байжээ 
6. М.Ичинноров УИХ-д сонгогдвол парламентийн  мисс болно 
7. МҮАН-ын генсек Б.Дэлгэрмаа Ч.Энхээг шизотой амьтан гэж дүгнэв 
8. Н.Болормаа хэний хөрөнгөөр туйлж байна вэ? 
9. Отгонтэнгэрийн захирал Д. Оюунхорол хар өвөртэй бүсгүй гэж үү? 



 

 

10. Отгонтэнгэрийн Оюунхорол улаан мөнгөгүй математикийн багш байхдаа миний 
сургуулийг булааж авсан 

11. Оюунхорол Багабандийн хамаатан охиныг ивээн тэтгээд одон хүртсэн үү? 
12. С.Оюуныг япончууд их дэмжиж байна 
13. Т.Ганди гишүүн хувийнхаа компанийн төлөө зүтгэж байна 
14. Т.Ганди, Д.Оюунхорол нар дээлээрээ уралдаж гаднаа гяланцаг, дотроо 

паланцагийн үлгэр болов 
15. Төмөр хатагтай Б.Дэлгэрмаа Т.Гандийг бут цохив 
16. УИХ гишүүн Д.Оюунхоролын тухай үнэн мэдээлэл бичсэнийхээ төлөө 20 хоног 

ганцад суужээ 
17. УИХ гишүүн С.Оюуны найз залууг Ж.Батжаргал гэдэг гэнэ 
18. УИХ гишүүн Т.Ганди хуучин тойргоосоо зугтаажээ 
19. Ч.Отгонбаяр хатагтай ХЗБХ-ны даргын местээ ашиглаж нөхөр байтугайдаа тусалдаг  
20. Ямар нам аль улсын эрх ашигт үйлчилдэг вэ? 
21. Яруу найрагч Ц.Хулан МАХН-ын бага хурлын шийдвэрт гомдож 3 өдөр уйлсан гэнэ 

 

ХҮМҮҮС СОНИН 
1. Монголын Каратегийн Холбооны гишүүн С.Оюун: Би каратегийн сургууль нээнэ  
2. Нэр дэвшигч бохир бол нам бохир, нам бохир бол Их Хурал бохир, Их Хурал бохир 

бол эх орон бохир 
3. Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга Ц.Оюунгэрэл: Шинэ мянганы улс төрчдөд 

шинэ шаардлага тавигдаж байна 
4. УИХ-ын гишүүн Т.Ганди Ц.Элбэгдоржийг хүн алсан хэмээн сурталчилав 
5. Хөвсгөлчүүд нутгийн охиноо халуун дотно хүлээн авчээ 
6. Хатагтай Х.Хулан: Би дарга авгай шиг л харагдмааргүй байна 

 

2008 ОНЫ СОНИНУУДЫН МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛИЙН ГАРЧИГ 

ӨНӨӨДӨР СОНИН 
1. АН-ын бүсгүйчүүд эрчүүдийн дүрмээр тоглоно 
2. Арвины тодруулга 
3. Б.Дэлгэрмаа: АН-аас 10-12 бүсгүй сонгуульд нэрээ дэвшүүлнэ 
4. Б.Дэлгэрмаа: Ерөнхийлөгчийн оролцоогүй салбар гэж байхгүй болсон 
5. Б.Ундармаа: Хүнснээсээ болж хүнээ алдах явдалд цэг тавих ёстой 
6. Боловсролыг сонгоё, Болормааг сонгоё 
7. Гадаад Харилцааны сайд С.Оюун Япон улсад айлчилж байна 
8. Европын парламентын эмэгтэй 
9. Ж.Цолмон: ДОХ-той тэмцэх Үндэсний чадамжийг бий болгож байна 
10. Зөв бодлого-зөв гэр бүл 
11. ИЗН дотроо зөрчилтэй байна 
12. С.Баяр: Чимгээ бол салбартаа төдийгүй улс төрд мэргэжсэн хүн 
13. С.Оюун: Манай саналыг Хятадын тал судалж үзье гэсэн 
14. С.Оюун: Монголд Швейцарь дэмжлэг үзүүлнэ 
15. Сонгууль дуустал хууль батлахаа болъё 
16. Хөдөөд хүч үзэгсэд  
17. Шаналах уу, шатах уу 
18. Эмэгтэйчүүд сонгогдох эрхээ олж авахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? 
19. Эрүүл мэндийн салбарыхан хувьсгал хийж магадгүй 

 

ӨДРИЙН СОНИН 
1. Б.Дэлгэрмаа: Улс төрийн хог гялгар уутнаас ч аюултай 



 

 

2. Даашинзтай улс төрчид квотын тусламжгүйгээр эрчүүдтэй ана мана өрсөлдөхөөр 
шулуудав 

3. Ц.Цогзолмаа: Хуйвалддаг буруу жишиг хаана ч байх ёсгүй 
4. Яагаад эмэгтэйчүүд гэж 

 

ЗУУНЫ МЭДЭЭ СОНИН 
1. Дорноговьд МАХН-ын рейтинг О заажээ  
2. С.Баярын итгэлт Ж.Цолмон бүсгүйн эвгүй ааль 
3. С.Оюун: Намайг Монголоос яваасай гэж боддог хүмүүс бий бололтой 
4. Сонгогчдын санал бодол ийм байна 

 

НОЦТОЙ МЭДЭЭ СОНИН 
1. Д.Оюунхорол: Төрийн нүүр харж суух биш гараа хөдөлгөж толгойгоо ажиллуулбал 

Монголд сайхан амьдарна 
2. Моносын Эрдэнэчимэг хайран мөнгөө шал дэмий цацжээ 
3. УИХ дахь улаан хэрүүлч нь Арвин бол ногоон, шар хэрүүлчид нь хэн бэ? 

 
ХҮМҮҮС СОНИН 

1. Гологдсон хүүхнүүд 
2. Гурилын үнийг бууруулах алхам төсөвт орох 4.8 тэрбум төгрөгийг салхинд 

хийсгэлээ 
3. Д.Туяа амласнаа ажил хэрэг болгож чаддаг 
4. Д.Туяа гишүүн асуудлыг газар дээр нь шийдлээ 
5. Мөнхтуяа гишүүнийг Хонгороос нэр дэвшүүлье 
6. Т.Ганди гишүүн шинэ нэр дэвшигчдээ дагуулан УИХ-ын сонгуульд өрсөлдөхөөр 

зүтгэж эхэллээ 
7. Түүчээ 
8. Төрийн золголтоор ихэнх түшээ энгийн харагдахыг эрхэмлэв 
9. УИХ"ын гишүүн Д.Туяа ротари клубийг идэвхитэй дэмждэг 
10. УИХ-ын гишүүн Д.Туяа Эрүүл мэндийн сайд байхдаа эмч нарын цалинг 75 хувиар 

нэмжээ 
11. УИХ-ын гишүүн Д.Туяа: Эрүүл хүнсний асуудал цэвэр усны асуудлаа шийдэхээс 

эхлэнэ 
12. УИХ-ын гишүүн Д.Туяагийн хөдөө орон нутагт хийсэн хөрөнгө оруулалтууд 
13. УИХ-ын гишүүн Н.Болормаа: Богино хугацаанд ихийг амжууллаа 
14. Хатуу зөөлний нийцэл 
15. Хоёр туулай хөөсөн хүн хоосон хоцорно 
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Сонины эх  


