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	 	Азийн	Хөгжлийн	Банк	(АХБ)-ны	Жендэр	ба	Хөгжлийн	талаарх	бодлогодa		Жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	
баримтлалыг	бодлого	төлөвлөлт,	үйл	ажиллагаанд	нэвтрүүлэх	нь	АХБ-ны	бүх	үйл	ажиллагаанд	жендэрийн	
тэгш	байдлыг	хангах,	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	үйлсийг	дэмжих	гол	стратеги	хэмээн	үздэг.

	 	АХБ-ны	2020	он	хүртэл	баримтлах	стратегид	b			жендэрийн	тэгш	байдлыг	өөрчлөлтийн	таван	чиглүүлэгчийн	
нэг	хэмээн	үзэж,	байгууллагын	Нэгдсэн	Үр	дүнгийн	Хүрээ	(Corporate	Results	Framework)-нд	нийт	үйл	
ажиллагааны	45%,	Азийн	Хөгжлийн	Сангийн	үйл	ажиллагааны	55%-д	жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	
баримтлалыг	нэвтрүүлэх	зорилт	тавьсан	билээ.c

	 	Жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	баримтлалыг	бодлого	төлөвлөлт,	үйл	ажиллагаанд	нэвтрүүлэх	ойлголтыг	
илүү	тодорхой,	барьцтай	болгох,	мөн	АХБ	даяар	тогтвортой,	нэгэн	жигд	нэвтрүүлэхийн	тулд	жендэрийн	
зэрэглэлийн	системийг	d	боловсруулсан.	

	 	Жендэрийн	зэрэглэлийн	систем	нь	жендэрийн	тэгш	байдлын	асуудал	төслийн	дизайнд	хэр	тусгагдсаныг	
хэмжих,	тооцох	болон	тайлагнах	дөрвөн	түвшин	бүхий	систем	юм.	Энэ	зэрэглэлийн		систем	нь	АХБ-ны	
жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	баримтлалыг	анхлан	нэвтрүүлэх	ажлын	гүйцэтгэлийг	нэгдсэн	үр	дүнгийн	
зорилтуудтай	харьцуулан	тайлагнах	механизм	юм.
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Жендэрийн зэрэглэлүүдийг бид яагаад хэрэглэх шаардлагатай вэ?

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх зэрэглэлүүд, 
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Жендэрийн зэрэглэлийн систем

Жендэрийн тэгш 
байдлын сэдэвт  
[төсөл] (ЖТБСТ)  

(англ. GEN)

Жендэрийн тэгш 
байдлын үзэл 

баримтлалыг үр 
өгөөжтэй нэвтрүүлсэн 

[төсөл] (ЖҮБНТ)  
(англ. EGM)

ЖТБСТ+ЖҮБНТ	
нь жендэрийн 

тэгш 
байдлын үзэл 
баримтлалыг 

бодлого 
төлөвлөлт, үйл 

ажиллагаанд 
тусгасан 
хэмээн	

тооцогдож	
тайлагнана.

}
Жендэрийн зарим 

бүрэлдэхүүн хэсэгтэй 
[төсөл] (ЖЗБХТ)  

(англ. SGE)

Жендэрийн  
элементгүй төсөл 

(ЖЭТ) 
(англ. NGE)

Төсөлд жендэрийн зэрэглэлийг 
эхлэн тогтоох нь
Төсөлд	 жендэрийн	 тэгш	 байдлын	 үзэл	 баримтлалыг	
ямар	 түвшинд	 буюу	 ямар	 зэрэглэлээр	 нэвтрүүлэхийг	
төслийн	 үзэл	 баримтлалыг	 боловсруулах	 шатанд	
хийгдэх	 ядуурал,	 нийгмийн	 асуудлаархи	 урьдчилсан	
шинжилгээнд	тулгуурлан	тогтооно.	Үүний	тулд	ядуурал,	
нийгмийн	 асуудлын	 шинжилгээнд	 дараах	 хяналтын	
асуултуудыг	ашиглана.	Үүнд:

	 	Энэ	төсөл,	хөтөлбөрт	хамаатай	жендэрийн	ямар	
гол	асуудлууд	тухайн	салбар,	дэд	салбарт	байна	
вэ?

	 	Эмэгтэйчүүдийн	боломж	бололцоог	нэмэгдүүлэн,	
үйлчилгээ,	нөөц,	хөрөнгийг	тэдэнд	илүү	
хүртээмжтэй	болгох	замаар	жендэрийн	тэгш	
байдлыг	хангах,	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	
боломж	төлөвлөж	буй	тухайн	төсөл,	хөтөлбөрт	 
бий	юу?

	 	Төлөвлөж	буй	төсөл	нь	эмэгтэйчүүд,	охидод	
сөргөөр	нөлөөлөх	эсхүл	жендэрийн	тэгш	бус	
байдлыг	гүнзгийрүүлж	болзошгүй	юу?	Жишээлбэл:	
газар	эзэмших	эрхээ	алдах,	ажлын	байргүй	болгох,	
нүүлгэн	шилжүүлэлтийн	таагүй	нөлөөнд	өртүүлэх,	
ХДХВ/ДОХ	болон	хүн	худалдаалах	гэмт	хэрэгт	
өртөх	эрсдэлийг	нь	нэмэгдүүлж	болзошгүй	эсэх.

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх зэрэглэлийг 
хэрхэн тогтоох вэ?
Төсөл,	хөтөлбөрийн	жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	баримтлалыг	нэвтрүүлэх	зэрэглэлийг	төслийн	үзэл	баримтлалыг	боловсруулах	
шатанд	 үйл	 ажиллагааны	 газар,	 хэлтсийн	 зүгээс	 тодорхойлдог.	Ийнхүү	 тогтоосон	 зэрэглэлийг	 төслийг	 боловсруулах	 явцад	
улам	сайжруулж,	Удирдах	зөвлөлөөр	батлуулахаас	өмнө	Бүсийн	ба	Тогтвортой	Хөгжлийн	газрын	Ядуурлыг	бууруулах,	Жендэр,	
Нийгмийн	хөгжлийн	хэлтэстэй	зөвшилцсөний	үндсэн	дээр	Удирдлагын/Ажилтнуудын	хурлаар	хэлэлцэн	баталгаажуулдаг.

Жендэрийн 
зэрэглэлүүд Хүлээгдэж буй үр дүн Төлөвлөлт, дизайны шалгуур үзүүлэлтүүд
Жендэрийн 
тэгш байдлын 
сэдэвт [төсөл] 
(ЖТБСТ) (англ. 
GEN)

Төслийн	үр	дүн	дараах	зүйлсээр	дамжуулан	
жендэрийн	ялгааг	багасгаж,	жендэрийн	тэгш	байдал	
ба/эсхүл	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулахад	шууд 
нөлөөлнө.	Үүнд:
❖	 	нийгмийн	үйлчилгээний	хүртээмж	(жишээ	нь:	

боловсрол,	эрүүл	мэнд,	усан	хангамж	ба	бохир	ус	
зайлуулах	байгууламж);

❖	 	эдийн	засаг	эсхүл	санхүүгийн	нөөц	боломжийн	
хүртээмж	(жишээ	нь:	ажил	эрхлэх	боломж,	
санхүүгийн	үйлчилгээ,	газар,	зах	зээл);

❖	 	хөдөө,	хотын	суурь	дэд	бүтцийн	хүртээмж	(жишээ	
нь:	хөдөөгийн	цахилгаанжуулалт,	хөдөөгийн	зам,	
хүн	амын	ядуу	хэсгийг	дэмжсэн	эрчим	хүчний	
хуваарилалт,	эсхүл	хотын	хүн	амын	ядуу	хэсэгт	
зориулсан	үйлчилгээ);	мөн

❖	 	Төслийг	боловсруулах	шатанд	хүйсээр	ангилсан	суурь	
мэдээллийг	цуглуулан	жендэрийн	дүн	шинжилгээ	хийх.

❖	 		Жендэрийн	гүйцэтгэлийн	үр	дүнгийн	шалгуур	үзүүлэлт	бүхий	
Дизайн	ба	хяналтын	хүрээ	(ДХХ)-ний	үр	дүнг	тодорхойлох	
хэсэгт	жендэрийн	тэгш	байдлын	ба/эсхүл	эмэгтэйчүүдийг	
чадавхижуулах	үр	дүнг	тодорхой	тусгах.

❖	 	Жендэрийн	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө	(ЖҮАТ)-нд	тодорхой	
зорилтот	түвшин	болон	мониторингийн	үзүүлэлтүүд	ба/эсхүл	
жендэрийн	зөрүүг	багасгах,	эмэгтэйчүүд,	охидод	шууд	ашиг	тус	
өгөх	зорилго	бүхий	бүрэлдэхүүн	хэсгийг	тусгах.

❖	 	Болж	өгвөл	төслийн	хүрээнд	хийгдэх	бүх	гүйцэтгэлүүд	болон	
ДХХ-д	жендэрийн	зорилтыг	бүрэлдэхүүн	хэсгүүдийн	хамт	
оруулах.
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❖	 	хот,	хөдөөгийн	ядуу	иргэдийн	эрхийг	хамгаалах,	
дуу	хоолойг	нэмэгдүүлэх	(жишээ	нь:	шийдвэр	
гаргах	үйл	явц	болон	бүтцэд,	улс	төрийн	
чадавхижилт,	эсхүл	санал	гомдол	барагдуулах	
механизмд);

Төслийн	гүйцэтгэлийг	тодорхойлохдоо	жендэрийн	тэгш	
байдлын	хувьд	төслөөс	хүлээж	буй	үр	дүнд	хүрэхэд	
чиглүүлэн	төлөвлөх	хэрэгтэй.

❖	 	Ерөнхийлөгчийн	тайлан,	зөвлөмж	(ЕТЗ)-ийн	гол	бичвэр	
бүхэлдээ	жендэрийн	асуудлыг	авч	үзсэн,	Магадлан	шалгах	
хэсэгт	(ядуурал,	нийгмийн	хэсэг)	уг	төсөл	жендэрийн	ялгааг	
хэрхэн	багасгаж,	эмэгтэйчүүдэд	хэрхэн	үр	шимээ	өгөх	талаар	
тайлбарласан	байх.

❖	 	ЖҮАТ-г	ЕТЗ	-тэй	уялдуулж	(гол	хавсралтад),	мөн	Төсөл	
Хэрэгжүүлэх	Гарын	авлагад	тусгах	(VIII	хэсэгт).

❖	 	Зээлийн	гэрээ	(эсхүл	бодлогод	суурилсан	хөтөлбөрийн	
бодлогын	матриц	дахь	үйл	ажиллагаа)	нь	жендэрийн	үйл	
ажиллагааны	төлөвлөгөөг,	эсвэл	төсөл	дэх	жендэрийн	
бүрэлдэхүүн	хэсгүүдийн	хэрэгжилтийг	дэмжих	хэлцэл	
тохиролцоог	агуулсан	байх.

Жендэрийн 
тэгш 
байдлын үзэл 
баримтлалыг 
үр өгөөжтэй 
нэвтрүүлсэн 
[төсөл] 
(ЖҮБНТ)  
(англ. EGM)

Төслийн	үр	дүн	нь	жендэрийн	тэгш	байдал,	
эмэгтэйчүүдийн	чадавхижилтад	тусгайлан	чиглээгүй	ч	
нийгмийн	үйлчилгээ,	эдийн	засгийн	болон	санхүүгийн	
нөөц	боломж,	хөдөөгийн	эсвэл	хотын	суурь	дэд	
бүтцийг	эмэгтэйчүүдэд	илүү	хүртээмжтэй	болгох,	
эмэгтэйчүүдийн	дуу	хоолой,	эрхийг	нэмэгдүүлэх	
замаар	эмэгтэйчүүдэд	шууд	үр	өгөөжтэй	байна.

Дизайны	шалгуур	үзүүлэлтүүд	нь	бүгд	ЖТБСТ-тэй	адил.a	Гэхдээ:
❖	 	ДХХ-ний	үр	дүнгийн	мэдэгдэл/шалгуур	үзүүлэлтүүдэд	жендэр,	

эсхүл	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	асуудлыг	тодорхой	тусгах	
шаардлагагүй.

❖	 	Ихэнх	үр	дүнд	жендэрийн	бүрэлдэхүүн	хэсэг	агуулагдсан	
байх	шаардлагатай.	“Ихэнх”	гэдэг	нь	төслийн	нийт	үр	дүнгийн	
50%-иас	илүү	бөгөөд	үр	дүн	бүрт	дор	хаяж	гурван	жендэрийн	
бүрэлдэхүүн	хэсэг	байна	гэсэн	үг	юм.	Мөн:

❖	 		ДХХ	дэх	төслийн	нийт	үр	дүнгийн	50-иас	илүү	хувь	нь	дор	хаяж	
нэг	зорилтот	түвшин/шалгуур	үзүүлэлттэй	байна.

Жендэрийн 
зарим 
бүрэлдэхүүн 
хэсэгтэй 
[төсөл] 
(ЖЗБХТ)  
(англи. SGE)

❖	 	Төсөл	нь	мөн	чанараараа	үйлчилгээ,	нөөц	
боломжийг	шууд	хэлбэрээр	эмэгтэйчүүдэд	
илүүтэй	хүртээх,	тэдний	дуу	хоолойг	нэмэгдүүлэх	
(жишээ	нь:	боловсрол,	эрүүл	мэнд,	хөдөөгийн	
хөгжил,	бичил	санхүү,	хөдөөгийн	усан	хангамж	ба	
бохир	ус	зайлуулах	байгууламж,	хүнсний	аюулгүй	
байдал,	хоол	хүнс,	нөхөн	сэргээхтэй	холбоотой	
яаралтай	тусламж	зэрэг	асуудлаар)	төлөвтэй	
боловч	ЖҮБНТ/EGM	–ийн	шалгуурыг	хангаагүй;	
эсхүл

❖	 	Төсөл	нь	мөн	чанараараа	үйлчилгээ,	нөөц	
боломжийг	шууд	хэлбэрээр	эмэгтэйчүүдэд	
илүүтэй	хүртээх,	дуу	хоолойг	нь	нэмэгдүүлэх	
төлөвгүй	ч	эмэгтэйчүүдэд	ашиг	тустай	байхын	
тулд	жендэрийн	зарим	бүрэлдэхүүн	хэсэг	
оруулахаар	чармайсан	байна	(Дизайнд	ашиглах	
шалгуур	үзүүлэлтүүд	баганаас	холбогдох	жишээг	
олж	үзнэ	үү).

❖	 		Төслийн	хүрээнд	нүүлгэн	шилжүүлэх	ажил	
хийгдэх	бол	сөрөг	нөлөөллийг	бууруулах	
төлөвлөгөө	боловсруулахдаа	зээлийн	стандарт	
гэрээ	хэлцэл	(жишээ	нь:	цалин	хөлсний	тэгш	
байдал,	хөдөлмөрийн	суурь	стандарт)	болон	
Хамгааллын	бодлогоос	илүү	өргөн	хүрээнд	
(жишээ	нь:	нүүлгэн	шилжүүлэх	төлөвлөгөөн	дэх	
жендэрийн	бүрэлдэхүүн	хэсэг)	эмэгтэйчүүдийн	
асуудлыг	анхаарах	хэрэгтэй.	Нүүлгэн	
шилжүүлэлтийн	сөрөг	нөлөөллийг	бууруулах	
жендэрийн	мэдрэмжтэй	төлөвлөгөө	боловсруулах	
тохиолдолд	ч	энэ	нь	дангаараа	төслийг	ЖЗБХТ-
ийн	зэрэглэлд	оруулах	үндэслэл	болохгүй.

❖	 	Төлөвлөлтийн	үе	шатан	дахь	Нийгэм/Жендэрийн	шинжилгээ
❖	 	Жендэрийн	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө	сул,	дизайн	дахь	

жендэрийн	онцлог	шинж	нь	ЖҮБНТ-ийн	дизайны	шалгуурыг	
хангахгүй	

❖	 	ЖЗБХТ-ийн	зэрэглэлд	шаардлагатай	жендэрийн	зарим	
бүрэлдэхүүн	хэсгүүдийг	(болж	өгвөл	хоёр)	тусгах.	ЖЗБХТ-ийн	
зэрэглэлд	оруулах	жендэрийн	бүрэлдэхүүн	хэсгийн	жишээ:
•	 Барилга	дахь	эмэгтэйчүүдийн	хөдөлмөр	эрхлэлтийг	
нэмэгдүүлэх	зорилт

•	 Барилгын	ажилчдын	дуулга,	хог	түүх	бээлий	зэрэг	ажилчдад	
зориулсан	хөдөлмөрийн	аюулгүй	байдлыг	хангах	зүйл	
заалтууд

•	 Үйлдвэрлэлийн	ажиллагаа,	засвар	үйлчилгээн	дэх	
эмэгтэйчүүдийн	оролцоо

•	 Орлого	нэмэгдүүлэх/ур	чадвар	бий	болгох
•	 Замын	аюулгүй	байдлын	хөтөлбөр	дэх	оролцоо
•	 Орон	нутгийн	дэд	бүтэц,	технологийн	сонголтон	дахь	
эмэгтэйчүүдийн	оролцоо

•	 ХДХВ/ДОХ	болон	хүн	худалдаалах	гэмт	хэргээс	урьдчилан	
сэргийлэх	төсөвтэй	нөлөөллийн	ажил

•	 Жендэрийн	асуудлаар	гүйцэтгэгч	байгууллагын	чадавхи	
бэхжүүлэх

•	 Жендэрийн	мэдлэг	туршлага	бүхий	зөвлөх,	эсхүл	төрийн	бус	
байгууллага	төслийг	хэрэгжүүлэх	багт	багтсан	байх

❖	 	Нүүлгэн	шилжүүлэх	төлөвлөгөө
•	 Тусдаа	болон	хамтын	нөхөн	төлбөрүүд
•	 Газар,	байр	сууц	эзэмших	хамтын	эрх
•	 Нөхөн	сэргээх,	амьжиргааг	сэргээн	төвхнүүлэх	тусгайлсан	
дэмжлэг

•	 Нүүлгэн	шилжүүлэх	явцад	эмэгтэйчүүд	тэргүүлсэн	өрхүүд	
болон	өндөр	настай	эмэгтэйчүүдэд	зориулан	үзүүлэх	тусгай	
дэмжлэг

Жендэрийн 
элементгүй 
төсөл (ЖЭТ)
(англ. NGE)

ЖЭТ	гэж	төслийн	үр	дүн	нь	эмэгтэйчүүд,	охидод	шууд/
бодит	үр	шимээ	өгөхүйц	байдлаар	төлөвлөөгүй	төслийг	
хэлнэ.	Гэвч	эмэгтэйчүүд,	охид	шууд	бусаар	үр	шимийг	
нь	хүртэх	буюу	ирээдүйд	ашиг	тусыг	нь	хүртэх	төслийг	
энэ	зэрэглэлд	оруулдаг.

Төслийн	дизайнд	эмэгтэйчүүд/охидод	ашигтай,	эсхүл	жендэрийн	
болон	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	асуудлыг	шийдэхэд	чиглэсэн	
ямар	нэг	бүрэлдэхүүн	хэсэг	эсхүл	үйл	ажиллагаа	байхгүй.

ДХХ	(англ.	DMF)	=	дизайн	ба	хяналтын	хүрээ,	ЖҮАТ	(англ. GAP)	=	жендэрийн	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө,	ЕТЗ	(англ. RRP)	=	ерөнхийлөгчийн	тайлан,	зөвлөмж.
a	 	Жендэрийн	тэгш	байдлыг	хангах,	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	зорилгоор	мэргэжил	арга	зүйн	дэмжлэг,	эсхүл	буцалтгүй	зээлээр	санхүүжих	бүрэлдэхүүн	хэсгүүд	
байгаа	бол	ЖҮБНТ-ийн	зэрэглэлд	орохын	тулд	энэ	нь	төслийн	дизайны,	ДХХ	болон	төслийн	санхүүжилтийн	салшгүй	бүрэлдэхүүн	хэсэг	болсон	байх	ёстой.
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ЖТБСТ/ЖҮБНТ-ийн төлөвлөлт, 
дизайны шалгуур үзүүлэлтүүд: 
Бусад боломж
Бодлогод суурилсан зээл/Азийн Хөгжлийн Сан 
(АХС)-гийн буцалтгүй тусламж:
Жендэрийн	бодлогод	суурилсан	үйл	ажиллагаанд	
Жендэрийн	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө	(ЖҮАТ)	
заавал	байх	шаардлагагүй.	Гэхдээ	бодлогын	матриц	
нь	жендэрийн	зөрүүг	багасгах,	эсхүл	жендэрийн	тэгш	
байдлыг	сайжруулахад	шууд	нөлөөлөхүйц	жендэрийн	
холбогдолтой	тусгай	үйл	ажиллагаа	буюу	арга	хэмжээг	
агуулсан	байна.	
Хөтөлбөрийн	дизайн,	хяналтын	хүрээнд	(ДХХ)	
жендэрийн	холбогдолтой	үйл	ажиллагаа	тусгагдсан,	
хөтөлбөрийн	үйл	ажиллагаа	жендэрийн	тэгш	байдлыг	
хангах,	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	тал	дээр	
хэрхэн	ахиц	дэвшил	гаргахыг	Ерөнхийлөгчийн	тайлан,	
зөвлөмжийн	(ЕТЗ)	гол	бичвэрт	тодорхой,	хангалттай	
хэмжээгээр	харуулсан	байна.
Салбарын зээлүүд: Салбарын	зээлийн	төслүүдэд	
бүхэлд	нь,	мөн	дэд	төсөл	бүрт	ЖҮАТ	шаардлагатай.
Салбарыг хөгжүүлэх зээлүүд/АХС-гийн буцалтгүй 
тусламж:	Эдгээр	төсөл	хөтөлбөрийн	хосолсон	
зээлүүд,	эсхүл	АХС-гийн	буцалтгүй	тусламжуудын	
хувьд	төслүүд	нь	ЖҮАТ-тэй	байх,	хөтөлбөрийн	
бодлогын	матрицад	жендэрт	суурилсан	бодлогын	үйл	
ажиллагаа	тусгагдсан	байх	шаардлагатай.
Олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугам 
(MFFs):	Нийт	байгууллага,	мөн	тогтмол	гаргадаг	
санхүүжилтийн	хүсэлтүүд	ЖҮАТ-тэй	байх	нь	
зүйтэй.	Байгууллага	даяар	хэрэгжүүлэх	ЖҮАТ	нь	
салбарын	төлөвлөлтөд	нэгтгэгдсэн,	санхүүгийн	гэрээ	

хэлцэлд	тусгагдсан	байх	ёстой.	Тогтмол	гаргадаг	
санхүүжилтийн	хүсэлтүүдийн	ЖҮАТ	нь	Байгууллагын	
удирдлагын	гарын	авлагад	(Төсөл	хэрэгжүүлэх	гарын	
авлагын	MFF/олон	шатлалт	санхүүжилтийн	зээлийн	
шугамд	зориулсан	хувилбар)	багтан	орсон	байна.	
Ерөнхий	хүрээнд	ЖҮАТ	тусгагдаагүй	бол	цаашид	
байгууллагад	хийгдэх	санхүүжилтийн	хүсэлтүүд	нь	
ЖТБСТ/ЖҮБНТ-ийн	зэрэглэлд	орохгүй	гэсэн	үг	биш	
юм.	Тогтмол	хийгдэх	санхүүжилтийн	хүсэлт	бүр	тусдаа	
төсөлд	тооцогдох	учир	тэдгээр	хүсэлт	тус	бүрт	төслийн	
зэрэглэлийг	тогтооно.

Нөөц боломжийн талаар зөвлөх нь
  Шинээр зохиох хэрэггүй.	Ядуурлыг	бууруулах	

ба	жендэр,	нийгмийн	хөгжлийн	хэлтэс	(ЯБЖНХХ)	
нь	төслийн	төлөвлөлт,	дизайнд	жендэрийн	тэгш	
байдлын	үзэл	баримтлалыг	хэрхэн	нэвтрүүлсэн	
сайн	туршлага,	шинэлэг	жишээний	талаархи	
мэдээллийг	бүх	салбар,	бүс	нутгаас	цуглуулан	
түгээдэг.

  Нөөц боломжийг ашигла.	Судалгаа	шинжилгээ,	
төслийн	бэлтгэл,	чадавхи	бэхжүүлэхэд,	бодлогын/
нөлөөллийн	дэмжлэг,	туршилтын	үйл	ажиллагаанд	
Жендэр	ба	Хөгжлийн	хамтын	ажиллагааны	
сан	болон	мэргэжил	арга	зүйн	дэмжлэгийн	эх	
үүсвэрүүдийг	(жишээ	нь	Ядуурлыг	бууруулах	
Японы	сан,	Техникийн	туслалцааны	тусгай	сан,	
мөн	бүсийн	техникийн	дэмжлэг)	шаардлагатай	бол	
ашиглаж	болно.	

  Эхнээс нь зөвлөлд.	ЯБЖНХХ	нь	жендэрийн	
зэрэглэлийн	шаардлагыг	хангаж	буй	эсэхийг	
үнэлэхийн	тулд	ЖҮАТ-ний	эхний	хувилбар	болон	
ДХХ-г	хянана.

Юуг жендэрийн бүрэлдэхүүн хэсэг гэх вэ?
Хүйсээр ангилсан зорилтот 
түвшин

Эмэгтэй,	эрэгтэй	хүмүүсийн	оролцоо	(жишээ	нь:	уулзалт,	сургалт,	ур	чадвар	
хөгжүүлэх	үйл	ажиллагаа,	барилга	ба	засвар	үйлчилгээний	ажлууд);	шийдвэр	гаргах	
бүлэг	дэх	төлөөлөл	(жишээ	нь:	ус	хэрэглэгчдийн	бүлэг,	орон	нутгийн	засаг	захиргаан	
дахь	зөвлөлүүд);	мөн	төслийн	үр	шимээс	хүртэх	байдал	(жишээ	нь:	боловсрол,	
боловсрол	эзэмшихэд	зориулсан	тэтгэлэг	тэтгэмж,	зээл,	хөдөлмөр	эрхлэлт)

Жендэрийн мэдрэмжтэй биет дэд 
бүтэц

Сургууль	дахь	охидын	дотуур	байр;	эмэгтэй	багш,	ажилчдад	зориулсан	орон	
байр;	эмэгтэй,	эрэгтэй	хүмүүст	зориулсан	тусдаа	бие	засах	газар,	зах,	автобусны	
буудал	дахь	эмэгтэйчүүдэд	зориулсан	хэсэг;	үерийн	хоргодох	байрнууд	дахь	
эмэгтэйчүүдэд	зориулан	гаргасан	тусгай	байр,	нийтийн	тээврийн	хэрэгсэл	
дэх	зөвхөн	эмэгтэйчүүдэд	зориулсан	тасалгаа,	суудал,	тосгон,	суурин	газрын	
ойролцоох	замын	давхар	хучилттай	хөвөө;	хатуу	хог	хаягдал	цуглуулах	хөнгөхөн	
хогийн	сав;	эмэгтэйчүүд	ашиглахад	тохиромжтой	усны	насос,	гэрэл	гаргах	болон	
үйлдвэрлэлийн	зориулалтаар	ашиглах	эрчим	хүчний	сүлжээнээс	авсан	болон	бие	
даасан	үүсгүүрээс	гарах	цахилгаан,	өрхөд	зориулсан	биохий	боловсруулагч	болон	
хоол	унд	бэлдэхэд	ашиглах	цэвэр	түлш
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Жендэрийн тэгш байдлыг 
хангахад чиглэсэн бодлого, эрх 
зүй, институцийн шинэчлэл

Газар/үл	хөдлөх	хөрөнгө	өмчлөх	эзэмших	эрх,	орон	нутгийн	удирдлага,	гэр	бүлийн	
хүчирхийллийн	асуудлаарх	жендэрийн	тэгш	байдлын	хууль;	эмэгтэйчүүдийн	
боловсрол,	эхийн	эрүүл	мэндийг	сайжруулахад	чиглэсэн	төсвийн	зарцуулалт	дахь	
өөрчлөлт;	ажилтан	элсүүлэх,	хөдөлмөр	эрхлэх,	төрийн	эмэгтэй	албан	хаагчдын	
ажлын	байрыг	хадгалах	чиглэлээр	хэрэгжүүлэх	тусгай	арга	хэмжээ;	тэтгэврийн	
шинэчлэл,	сонгогдох	эрхийн	хэрэгжилт	ба	үр	ашиг	хүртэхэд	жендэрийн	өрөөсгөл	
хандлага	гаргахаас	зайлсхийсэн	нийгмийн	аюулгүй	байдлын	сүлжээ	хөтөлбөр

Эмэгтэйчүүдийг үйл ажиллагаанд 
идэвхитэй оролцуулах арга 
хэмжээ 

Эмэгтэй	ажилтнуудтай	төрийн	бус	байгууллагууд,	гаднаас	ирж	ажиллаж	буй	
эмэгтэйчүүд,	эмэгтэйчүүдийн	оролцоог	чиглүүлэх	жендэрийн	мэдлэг	туршлагатай	
хэрэгжүүлэгч	байгууллага	буюу	орон	нутгийнхныг	дайчлах	үүрэг	бүхий	ажилтнууд;	
төслийн	ажилд	орон	нутгийн	эмэгтэй,	эрэгтэй	хүмүүсийг	ижил	нөхцлөөр	тэгш	
цалин	хөлстэй	ажиллуулах

Жендэрийн чадавхи бүрдүүлэлт Төслийг	удирдах	ба	хэрэгжүүлэх	байгууллагууд,	үйлчилгээ	хүргэгчдэд	зориулсан	
жендэрийн	сургалт;	эмэгтэйчүүдийн	асуудал	хариуцсан	яамыг	төслийн	удирдах	
зөвлөлд	оролцуулах;	төсөлд	суурилан	ажиллах	жендэрийн	мэргэжилтнүүдийг	
хөлслөх;	төслийн	мониторинг,	үр	нөлөөний	үнэлгээнд	хүйсээр	ангилсан	мэдээлэл	
ашиглах.

ЖТБСТ/ЖҮБН төслүүдийн ЕТЗ-ийн баримт бичигт Жендэрийн үзэл баримтлалыг 
нэгтгэх талаар зөвлөх нь

Үндэслэл:	Тухайн	салбар	дахь	эмэгтэйчүүдийн	оролцооны	өнөөгийн	байдлыг	тайлбарлаж,	илүү	өргөнөөр	оролцох,	нөөц	
боломж,	ашиг	тус	хүртэхэд	нь	тэдэнд	тулгарч	буй	саад	бэрхшээлийг	тодруулсан	догол	мөр	дор	хаяж	нэг	орсон	байх.
Үр нөлөө/Үр дүн:	Жендэрийн	тэгш	байдлын	сэдэвт	төсөл	(ЖТБСТ)-ийн	үр	дүнгийн	мэдэгдэл	болон\эсхүл	үр	дүнгийн	шалгуур	
үзүүлэлтүүдэд	жендэрийн	асуудлыг	эсхүл	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	асуудлыг	дурьдсан	байна.
Гүйцэтгэл:	Эмэгтэйчүүдийн	оролцоог	хэрхэн	дэмжих,	чиглүүлэхийг	гүйцэтгэл	бүрийн	хувьд	(хамааралтай	бол)	тоо	баримт	
ашиглан	тайлбарлана.	Эмэгтэйчүүдийн	оролцоо,	тэдний	хүртэх	үр	ашгийн	тухайд	тавьсан	аливаа	гүйцэтгэлийн	зорилтыг	энд	
дурдах	хэрэгтэй.
Магадлан шалгах хэсэг (Ядуурал ба Нийгмийн хэсэг):	Эмэгтэйчүүд,	охид	төслөөс	хэрхэн	ашиг	тус	хүртэхийг	дор	хаяж	нэг	
догол	мөрөөр,	болж	өгвөл	“Жендэрийн	үр	нөлөө”гэсэн	дэд	гарчигийн	дор	тайлбарлана.
Баталгаа/Хэлэлцээр:	Хэрэв	Жендэрийн	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө	хийгдсэн	бол	тус	төлөвлөгөөг	хэрэгжүүлэх	асуудлыг	
төсөл	хэрэгжүүлэх	зээлийн	хэлэлцээрт	тусгах.
Дизайн ба хяналтын хүрээ (ДХХ):	 Эмэгтэйчүүдийн	 оролцоог	 болон	 тэдний	 хүртэх	 үр	 ашгийг	 нэмэгдүүлэхэд	 чиглэсэн	
жендэрийн	 гүйцэтгэлийн	үзүүлэлтүүд	болон/эсхүл	ЖҮАТ-ний	 зорилтууд	нь	ДХХ-ний	 гүйцэтгэлийн	шалгуур	үзүүлэлтүүдэд	
багтан	орсон	байх	ёстой.	ЖТБС	(GEN)	төслүүдийн	хувьд	энэ	нь	үр	дүнгийн	түвшинд	болон	бүх	гүйцэтгэлийн	хувьд,	харин	
ЖҮБН	 (EGM)	 төслүүдэд	 нийт	 гүйцэтгэлийн	 дор	 хаяж	 50%-д	 хийгдэх	 ёстой.	 Хэрэв	 суурь	 судалгаа	 байгаа	 бол	 харгалзах	
шалгуур	үзүүлэлт,	зорилтот	түвшний	ард	хаалтанд	хийн	оруулна.
Жендэрийн Үйл ажиллагааны Төлөвлөгөө (ЖҮАТ):	 ЖҮАТ	 нь	 Ерөнхийлөгчийн	 тайлан,	 зөвлөмжтэй	 (Үйл	 ажиллагааны	
гарын	авлага	C–2	–ын	хүрээнд	мандатжисан)	уялдсан	баримт	бичиг	байх	ёстой	бөгөөд	Төсөл	хэрэгжүүлэх	гарын	авлагад	
(VIII	 хэсэгт)	 багтан	орсон	байна.	Тодорхой	 санхүүжих	 хүсэлтийн	 тухайд	боловсруулагдсан	ЖҮАТ	нь	 уг	 хүсэлтийн	 үндсэн	
хавсралтад	орсон	байна.	ЖҮАТ	нь	төслийн	үр	дүн,	гарцын	бүрэн	тусгал	болсон	байх	ёстой	бөгөөд	ЖҮАТ	дахь	жендэрийн	
гүйцэтгэлийн	зорилт,	шалгуур	үзүүлэлтүүд	нь	ДХХ	дэх	үзүүлэлтүүдтэй	нийцсэн	байх	ёстой.
Бодлогын матриц:	Жендэрийн	 бодлогын	 хүрээнд	 төлөвлөгдсөн	 үйл	 ажиллагаанууд	 нь	 бодлогын	матрицад	 орсон	 байх	
ёстой.
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Сайн туршлагын жишээ
Камбож улс дахь Хөдөөгийн замыг сайжруулах төсөл (ЖҮБНТ)a

Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ДХХ-дэх жендэрийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн хамт
Төслийн үр дүн: 
Тонле	Сап	сав	газрын	долоон	
мужийн	газар	тариалангийн	
алслагдсан	бүсүүд	жилийн	
турш	ажиллагаатай	байх	
аюулгүй,	өртөг	зардал	
хэмнэсэн	замтай	болно

• Төсөл	хэрэгжих	бүс	нутагт	замын	осол	суурь	судалгатай	харьцуулахад	20%	буурна.
• Төслөөр	тавигдсан	замаар	зорчих	дундаж	хугацаа	суурь	судалгаатай	харьцуулахад	25%	багасна.
•  Төслөөр	тавигдсан	зам	дээр	хийгдэх	аяллын	дундаж	урт	суурь	судалгаатай	харьцуулахад	40%	
нэмэгдэнэ.

•  Дундаж	болон	сайн	байдалд	байгаа	хөдөөгийн	замын	эзлэх	хувь	суурь	судалгаатай	харьцуулахад	
20%	нэмэгдэнэ.

• 2014	он	гэхэд	төслөөр	тавигдсан	зам	ашиглалтанд	орно.
Төслийн гүйцэтгэл 1: 
Замын	нөхөн	сэргээлт

•  Замын	засвар	үйлчилгээний	мэргэжилгүй	ажилчдын	дор	хаяж	40%	нь	эмэгтэйчүүд	байх	бөгөөд	тэд	
эрэгтэйчүүдтэй	адил	тэгш	цалин	хөлс	авна.

• Зам	барилгын	ажилд	хүүхдийн	хөдөлмөрийг	хориглоно
•  Замын	хөвөө	хатуу	хучилттай	гадаргуу	болж	түрдэг	тэрэг,	дугуй	явах	боломжтой	болсноор	хөдөө	
орон	нутагт	ус	авах	ажлыг	голлон	хийдэг	эмэгтэйчүүд	охидын	ажил	хөнгөрнө.

Төслийн гүйцэтгэл 2: 
Замын	менежмент

•  Орон	нутгийн	гэрээлэгчдийн	жендэр,	хөдөлмөрийн	зохистой	технологийн	талаарх	чадавхи	
бэхжинэ.

•  Орон	нутгийн	хүмүүсийг	ажиллуулж	буй	байдлыг	хянах	хүйсээр	ангилсан	мэдээллийн	сан	бий	
болно.

• Замын	засвар,	үйлчилгээний	ажлыг	орон	нутгийн	түвшинд	эмэгтэйчүүдтэй	гэрээлдэг	болно.
• Замын	хөвөөг	засч	арчлах	ажилчдын	дор	хаяж	50%	нь	эмэгтэйчүүд	байна.

Төслийн гүйцэтгэл 3: 
Замын	аюулгүй	байдал,	
хамгааллын	хөтөлбөрүүд

•  Тосгонуудад	төслөөр	тавигдсан	бүх	зам	хурд	сааруулагчтай,	хүүхэд,	явган	зорчигчдын	аюулгүй	
байдлыг	хангасан	замын	тэмдэглэгээтэй	байна.	

•  Замын	аюулгүй	байдлын	талаарх	орон	нутагт	суурилсан	компанит	ажлын	чиглүүлэгчдийн	50%	нь	
эмэгтэйчүүд	байна.	

•  ХДХВ/ДОХ	ба	хүн	худалдаалах	гэмт	хэргийн	талаарх	ойлголтыг	дээшлүүлэх,	тэдгээрээс	урьдчилан	
сэргийлэх	хөтөлбөрүүд	зам	барилгын	ажлын	туршид	болон	дууссаны	дараа	хэрэгжинэ.

• Нийгэм	эдийн	засгийн	суурь	судалгааны	мэдээлэл	2011	он	гэхэд	хүйсээр	ангилагдсан	байна.
Төслийн гүйцэтгэл 4: 
Уур	амьсгалын	өөрчлөлтөд	
дасан	зохицох

• Аюул	ослын	үеийн	дохиоллын	системийг	төлөвлөх	шатанд	эмэгтэйчүүдийг	оролцуулна.
• Системийн	бодит	ажиллагаанд	эмэгтэйчүүдэд	зориулсан	заалтууд	оруулна.
•  Замын	хажуугаар	мод,	бусад	ургамал	тарих	ажилд	эмэгтэйчүүдийг	оролцуулсан	орон	нутагт	
суурилсан	ажлууд	уур	амьсгалын	өөрчлөлтөд	дасан	зохицох	үйл	ажиллагаанд	багтан	
төлөвлөгдсөн	байна.

Төслийн гүйцэтгэл 5: 
Төслийн	үр	дүнтэй	менежмент

•  Төслийн	удирдах	нэгж	болон	Хөдөөгийн	хөгжлийн	яамны	Нийгэм,	байгаль	орчны	нэгжийн	бүх	
ажилтнууд	2012	он	гэхэд	нийгэм,	жендэрийн	асуудлаар	сургалтанд	хамрагдсан	байна.	

• 2012	он	гэхэд	дээрх	нэгжүүдийн	шинэ	бүрэлдэхүүний	дор	хаяж	25%	нь	эмэгтэйчүүд	болсон	байна.
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