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	 	“Жендэрийн	тэгш	байдлын	сэдэвт	төсөл”(ЖТБСТ)	ба	“жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	баримтлалыг	үр	
өгөөжтэй	нэвтрүүлсэн	төсөл”(ЖҮБНТ)	хэмээн	ангилагдсан	төслүүдийн	хувьд	Жендэрийн	үйл	ажиллагааны	
төлөвлөгөө	(ЖҮАТ)-тэй	байх	ёстой	бөгөөд	уг	төлөвлөгөөний	гүйцэтгэл,	үр	дүнг	тайлагнах	шаардлагатай.

	 	Азийн	Хөгжлийн	Банк	(AХБ)-ны	төслүүд	нь	охид,	эмэгтэйчүүдэд	хэр	ашиг	тустай	байсныг	тодорхой	үр	
дүнд	үндэслэн	тайлагнах	нь	АХБ-ны	хөгжлийн	чиглэлээрхи	үйл	ажиллагааны	үр	өгөөж	болон	бүс	нутагт	
жендэрийн	тэгш	байдлыг	сайжруулахад	оруулж	буй	шууд	хувь	нэмрийг	үнэлэн	дүгнэхэд	дөхөм	болдог.

	 	АХБ-ны	төслүүд	бүс	нутагт	жендэрийн	тэгш	байдлыг	сайжруулахад	хэрхэн	нөлөөлж,	охид,	эмэгтэйчүүдэд	
хэр	үр	өгөөжтэй	байсныг	хэмжих	зорилгоор	төслийн	хүрээнд	хийгдсэн	жендэрийн	үйл	ажиллагааны	үр	дүнг	
Нэгдсэн	Үр	дүнгийн	Хүрээ	(Corporate	Results	Framework)-ний	2-р	үндсэн	түвшин	дэх	гүйцэтгэлийн	шалгуур	
үзүүлэлтэд	оруулсан	билээ.

	 	АХБ	нь	төслийн	гүйцэтгэл	болон	үр	дүнгийн	тайланд	үндэслэн	төслийн	ЖҮАТ-ний	хэрэгжилтийн	үр	
дүнг	нэгтгэх	замаар	бүс	нутгийн	ба	үндэсний	түвшинд	жендэрийн	тэгш	байдлыг	хангах,	эмэгтэйчүүдийг	
чадавхижуулах	үйлсэд	оруулж	буй	хувь	нэмрээ	үнэлэн	дүгнэдэг.

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах ажлын 
үр дүнг яагаад тайлагнах хэрэгтэй вэ?
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Жендэрийн тэгш байдлыг хангах ажлын 
үр дүн төслийн гүйцэтгэлийн тайланд

❖  Цагийн хомсдолыг багасгах:	хямд	үнэтэй	дэд	
бүтэц,	үйлчилгээний	(цэвэр	усны	хангамж	ба	бохир	
ус	зайлуулах	байгууламж,	найдвартай	цахилгаан,	
болон	бусад	энергийн	эх	үүсвэрүүд,	хөдөлмөр	
хөнгөвчлөх	технологиуд,	зам	болон	тээврийн	аюулгүй,	
найдвартай	үйлчилгээ	г.м.)	хүртээмж	сайжирна.

❖  Дуу хоолой ба шийдвэр гаргалт: эмэгтэйчүүдийн	
дуу	хоолой,	санал	бодол	ба	эрхийг	хамгаалах	(Жишээ	
нь:	ус	ашиглагчдын	бүлгүүд,	бохир	ус	зайлуулах	
асуудлаар	байгуулагдсан	хороо,	орон	нутгийн	дэд	
бүтцийг	дэмжсэн	бүлэг	байгуулах,	ядуусын	хорооллыг	
сайжруулах	хороо	гэх	мэт	бүтэц	болон	шийдвэр	
гаргах	үйл	явц	дахь	оролцоо	ба/эсхүл	төлөөлөл,	орон	
нутгийн	удирдлагын	бүтэц,	манлайллын	сургалтаар	
дамжуулан	улс	төрийн	эрх	мэдлийг	нэмэгдүүлэх,	
эсхүл	санал	гомдол	гаргах,	гомдол	барагдуулах	
механизмын	хүртээмж).

АХБ-ны төслүүдийн жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах ажлын гол үр 
дүнгээс
Төслийн	 үр	 дүн	 ба/эсхүл	 гүйцэтгэлүүд	 нь	 дараах	
асуудлаархи	жендэрийн	ялгааг	багасгахад	шууд	нөлөөлдөг.	
Үүнд:

❖  Хүний чадавхийн хөгжил:	нийгмийн	үйлчилгээ	
(боловсрол,	эрүүл	мэнд,	нийгмийн	хамгааллын	
үйлчилгээ	г.м.)	ба	сургалтын	(эмэгтэй	багш	нарын,	
тусгай	мэргэжлийн,	ур	чадварын	болон	дагалдан	
сурах	сургалтууд	г.м.)	хүртээмж	сайжирна.

❖  Эдийн засгийн чадавхижилт: эдийн	засгийн	нөөц	
боломж	(хөдөлмөр	эрхлэх,	орлого	нэмэгдүүлэх	боломж	
болон	зах	зээл	г.м.),	үйлдвэрлэлийн	хэрэгсэл	(газар	
ашиглах	ба	өмчлөх	эрх,	зохистой	технологи,	хөдөө	
аж	ахуйн	үйлдвэрлэлийн	орц	г.м.)	болон	санхүүгийн	
үйлчилгээг	(зээл,	хадгаламж	болон	даатгал	г.м.)	хүртэх	
боломж	дээшилнэ.
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Төслийн гүйцэтгэлийн тайланд 
Жендэрийн асуудлыг тусгах 
талаар зөвлөх нь
Үндсэн бичвэр
Төлөвлөлт ба хэрэгжилтийг үнэлэх:	Төслийн	
жендэрийн	стратеги	буюу	ЖҮАТ-д	туссан	үйл	
ажиллагаанууд	төслийн	үр	дүн,	гүйцэтгэлд	ямар	хамаатай	
байсныг	тайлбарлахын	зэрэгцээ	төслийн	дизайн	дахь	
жендэрийн	гол	зорилтот	түвшинүүд,	шалгуур	үзүүлэлтүүд	
болон	төслийн	эцэст	хүрсэн	жендэрийн	гол	үр	дүнг	
хүйсээр	ангилсан	тоон	мэдээлэлд	үндэслэн	тайлагнана.	

Мөн	ЖҮАТ-ний	хэрэгжилтийг	дэмжихийн	тулд	шинээр	бий	
болсон	эсхүл	сайжирсан	институцийн	механизм,	орчныг	
онцлон	тэмдэглэнэ.
Гүйцэтгэл/Үр нөлөө хэсгийн үнэлгээ:	Жендэрийн	
харилцаа;	эмэгтэйчүүдийн	шийдвэр	гаргах	эрх	мэдэл,	
орлого,	хөдөлмөр	эрхлэлт	сайжирсан;	суурь	дэд	бүтэц	
ба	нийгмийн	үйлчилгээний	хүртээмж	сайжирснаас	
эмэгтэйчүүдийн	цаг	хэмнэгдэж	амьдрал	нь	дээшилсэн	
зэрэг	төслийн	аливаа	үр	дүнг	нотлон	харуулна.	
Жендэртэй	холбоотой	хүлээгдэж	байсан	үр	дүн	хэдий	
хэмжээгээр	биелсэнийг	үнэлнэ.	Алдаа	хэлбэрэл	бүрийн	
учир	шалтгааныг	тайлбарлаж	тэдгээр	нь	эмэгтэйчүүд	
төслийн	үр	шимийг	хүртэхэд	нөлөөлсөн	эсэхийг	
тодруулна.
Нэгдсэн үнэлгээ ба Зөвлөмж:	ЖҮАТ-ний	хэрэгжилт	хэр	
амжилттай	болсон,	салбар	дахь	жендэрийн	чадавхид	
уг	төсөл	урт	хугацаанд	нөлөөлж	чадсан	эсэхэд	тоон	
болон	чанарын	товч	үнэлгээ	өгч,	авсан	сургамж,	цаашид	
хэрэгжих	төслүүдэд	жендэрийн	асуудлыг	хэрхэн	тусгах	
талаар	зөвлөмж	гаргана.

Хавсралтууд
Дизайн ба Хяналтын хүрээ (ДХХ): Төслийн	жендэрийн	
үр	дүнг	тайлагнахдаа	хүйсээр	ангилсан	мэдээллийг	
ДХХ-д	туссан	жендэрийн	зорилтот	түвшинүүд	ба	шалгуур	
үзүүлэлтүүдтэй	харьцуулан	гаргана.
Жендэрийн тэгш байдал: Энэ	нь	нарийвчилсан	дүн	
шинжилгээ	ба	ЖҮАТ-ний	хэрэгжилтийн	матриц	гэсэн	хоёр	
хэсэгтэй	бие	даасан	хавсралт	байна.

1. Нарийвчилсан дүн шинжилгээ:
			Жендэрийн хураангуй үнэлгээ	дараах	зүйлсийг	

өгүүлнэ:	
	 	 •	 	Жендэрийн	стратеги	буюу	ЖҮАТ	нь	хэр	

чанартай,	төслийн	үр	дүн	ба	гүйцэтгэлүүдтэй	хэр	
холбоотойг,

	 	 •	 	ЖҮАТ-ний	стратеги,	зорилтот	түвшинүүд	ба	үйл	
ажиллагааны	үр	өгөөж,	мөн

	 	 •	 	Жендэрийн	тэгш	байдлыг	хангах	ажлын	үр	дүн,	
тэдгээр	нь	төслийн	ерөнхий	амжилтанд	хувь	
нэмэр	болсон	эсэх	талаар	товч	мэдээлэх.

		ЖҮАТ-ний амжилт дараах	зүйлсийг	өгүүлнэ:	
	 	 •	 	Жендэрийн	тэгш	байдлыг	хангах	ажлын	гол	үр	

дүнгийн	(тоон	болон	чанарын)	талаар	гүйцэтгэл	
тус	бүрээр	хүйсээр	ангилсан	мэдээлэлд	үндэслэн	
тайлагнах;

	 	 •	 	Жендэрийн	ажлын	үр	дүнг	оролцоо,	нөөцөөс	
хүртэх	боломж,	төслөөс	хүртэх	үр	шим	зэрэг	
практик	ашиг	тусын	хувьд	танилцуулах	(3-р	
хуудсан	дахь	хүснэгтийг	харна	уу);

	 	 •	 	ЖҮАТ-ний	аливаа	бүтэлгүйтсэн,	хойшилсон,	
дуусаагүй	үйл	ажиллагаа,	хэрэгжээгүй	зорилтыг	
ЖҮАТ-ний	дизайн	дахь	алдаа,	хэрэгжүүлэх,	
хянаж	үнэлэхэд	тулгарсан	саад	бэрхшээлийн	
хамт	тайлбарлах;

Төслийн жендэрийн үйл 
ажиллагааны амжилтыг юугаар 
тодорхойлох вэ?
❖  ЖТБСТ	болон	ЖҮБНТ	хэмээн	төслийн	“эхлэл	

үед”	зэрэглэгдсэн	төслүүд	“төгсөхдөө”	төслийн	
гүйцэтгэлийн	тайландаа	(PCRs)	жендэрийн	тэгш	
байдлын	хувьд	хүрсэн	үр	дүнгээ	тайлагнана.

❖  Тайландаа	дараах	болзлуудыг	хангасан	төслийг	
жендэрийн	тэгш	байдлын	хувьд	амжилттай	хэрэгжсэн	
гэж	дүгнэнэ.	Үүнд:

 	 	үр	дүн	(хэрэв	хамааралтай	бол)	ба	гүйцэтгэлийн	
түвшинд	жендэрийн	тэгш	байдлыг	хангах	
чиглэлээр	хүрсэн	үр	дүнгийн	тайлан,

 	 	үр	дүнг	тайлагнахдаа	хүйсээр	ангилсан	мэдээлэл	
ашигласан	байх,

 	 	ЖҮАТ-ний	зорилтууд,	үйл	ажиллагааг	
хэрхэн	хэрэгжүүлсэн	талаар	суурь	шалгуур	
үзүүлэлтүүдтэй	харьцуулан	дэлгэрэнгүй	
тайлбарласан	байх,	мөн

 	 	ЖҮАТ-ний	үр	дүнг	зорилтот	түвшин,	бүрэлдэхүүн	
хэсгүүд	болон	үйл	ажиллагаа	бүртэй	харьцуулсан	
матрицыг	хавсралтаар	оруулсан	байх,

❖  ЖҮАТ-нд	туссан	ажлууд	ба	зорилтот	түвшнүүдийн	
биелэлт	дараах	байдлаар	хэрэгжсэн	бол	амжилттай 
гэж	үнэлнэ.

    ЖҮАТ-нд	туссан	үйл	ажиллагаануудын	70%	
хэрэгжиж	дууссан	байх,

 	 	ЖҮАТ-нд	туссан	жендэрийн	зорилтот	түвшнүүдийн	
75%	хангагдсан	байх.

❖  Төсөл	хэрэгжүүлэх	гэрээнд	заасан	жендэрийн	
асуудлаархи	зүйл	заалтууд	хэр	хэрэгжсэн	талаархи	
баримтыг	гүйцэтгэлийн	тайланд	оpуулсан	байх.

❖ 	Амжилтгүй	хэрэгжсэн	хэмээн	дүгнэгдсэн	төслүүдийг	
ерөнхийдөө	жендэрийн	хувьд	ч	мөн	амжилттай	
хэрэгжсэнд	тооцохгүй	бөгөөд	үнэлэхгүй.
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Төслийн гүйцэтгэлийн тайланд жендэрийн асуудлыг хэрхэн тайлагнах ёстой вэ?

❖  Жендэрийн	үйл	ажиллагааны	үр	дүнг	дараах	асуудалд	дүн	шинжилгээ	хийсний	үндсэн	дээр	Төслийн	гүйцэтгэлийн	
тайлан	(PCR)-д	тусгахыг	эрмэлзэнэ:

   Хамаарал:	Жендэрийн	асуудал	нь	төслийн	зорилтуудтай	хэр	уялдсан,	төслийн	дизайн	болон	хэрэгжилтэд	жендэрийн	
тэгш	байдлын	үзэл	баримтлалыг	хангалттай	тусгасан	эсэх;

   Үр өгөөж:	 Жендэрийн	 үйл	 ажиллагааны	 төлөвлөгөө	 (ЖҮАТ)	 болон	 төслийн	 дизайн	 ба	 хяналтын	 хүрээнд	 туссан	
жендэртэй	холбоотой	үр	дүн,	гүйцэтгэлүүд,	зорилтот	түвшинүүд	ба	шалгуур	үзүүлэлтүүд	үр	өгөөжөө	өгсөн	эсэх;

   Үр ашиг:	Төслийн	нөөцийн	хуваарилалт	 (хүн	нөөц	ба	санхүүгийн)	ЖҮАТ-г	хэрэгжүүлэх,	хянаж	үнэлэхэд	үр	ашигтай	
байсан	эсэх;

   Төслийн хүйсээр ангилсан үр дүн:	Суурь	шалгуур	үзүүлэлттэй	харьцуулахад	жендэрийн	ялгаа	багассаныг	харуулах	
хүйсээр	ангилсан	үр	дүн,	мөн

   Төслийн үр дүн тогтвортой байх боломж:	 Жендэрийн	 тэгш	 байдал,	 эмэгтэйчүүдийг	 чадавхижуулах	 асуудлаар	
төслийн	 хүрээнд	 гарсан	 үр	 дүн	 тогтвортой	 байх	 боломж	 тоон	 мэдээлэл	 болон	 үр	 нөлөөний	 чанарын	 судалгаагаар	
харагдаж	байх.

❖  Төслийн	 гүйцэтгэлийн	 тайланд	 жендэрийн	 тэгш	 байдлын	 үзэл	 баримтлалыг	 төслийн	 үйл	 ажиллагаанд	 хэрхэн	
тусгасан	талаархи	үнэлэлт	дүгнэлтийг	тусгадаг.	Жендэрийн	тэгш	байдлыг	хангах,	эмэгтэйчүүдийг	чадавхижуулах	
үйлсэд	АХБ-ны	оруулах	хувь	нэмрийг	бэхжүүлэх	үүднээс	тус	тайланд	юу	болсон,	юу	болоогүйг	цаад	учир	шалтгааны	
хамт	тайлбарлаж,	цаашдын	төслийн	дизайнд	жендэрийн	тэгш	байдлын	үзэл	баримтлалыг	хэрхэн	илүү	сайн	тусгах	
талаархи	сургамжийг	онцлон	бичих	шаардлагатай.

	 	 •	 	Нөөц	боломжоос	хүртэх	болон	түүнийг	хянах,	
эдийн	засгийн	чадавхижилт,	эрх	зүйн	шинэчлэл,	
чадавхи	бүрдүүлэх,	дуу	хоолой	ба	эрхийн	
хэрэгжилт,	мөн	холбогдолтой	гэж	үзвэл		гэр	бүл,	
орон	нутаг,	институцийн	болон	үндэсний	түвшинд	
жендэрийн	харилцаанд	гарсан	өөрчлөлт	зэрэг	
эмэгтэйчүүдэд	хүрсэн	стратегийн	аливаа	ашиг	
тусад	товч	дүн	шинжилгээ	хийн	онцлон	харуулна.	

	 	 •	 	ЖҮАТ-ний	дизайн,	хэрэгжилт,	хүрсэн	үр	дүн,	
амжилт,	алдаа	оноог	тухайн	салбарт	ирээдүйд	
хэрэгжих	төсөлд	зориулан	зөвлөмжийн	хамт	
оруулна.

2.  ЖҮАТ-ний матриц: ЖҮАТ-ний	хэрэгжилтийн	үр	
дүнгийн	матрицыг	(бодлогод	суурилсан	зээлийн	
хувьд	жендэрийн	холбогдолтой	үйл	ажиллагаа	
бүхий	бодлогын	матриц)	хийхдээ	дараах	байдлаар	
хүснэгтэлнэ:

	 	 •	 	зүүн	багананд	ЖҮАТ-ний	үйл	ажиллагаа,	зорилтот	
түвшин	ба/эсхүл	жендэрийн	бүрэлдэхүүн	хэсгийг	
(эсхүл	бодлогын	арга	хэмжээ)	төслийн	гүйцэтгэл	
бүрээр	тодорхойлно,

	 	 •	 	“Төслийн	эцэст	хүрсэн	үр	дүн”-г	үзүүлэх	баруун	
багананд	ЖҮАТ-ний	үйл	ажиллагаа	бүрийн	товч	
үнэлгээг	хэрэгжилтийн	байдал,	зорилтот	түвшний	
биелэлтийн	хамт	тоо,	хувиар	илэрхийлж,	хүйсээр	
ангилсан	мэдээлэлд	үндэслэн	тайлагнана	
(сургалтанд	оролцогчдын	1000	нь	[нийт	
оролцогчдын	40%]	эмэгтэйчүүд	байлаа	г.м.).
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Зөвлөгөө: Төслийн эмэгтэйчүүдэд хамаарах үр дүнгийн нотолгоог хэрхэн 
гаргах вэ?

 

Эмэгтэйчүүдэд хүрсэн практик ашиг тус Эмэгтэйчүүдэд хүрсэн стратегийн ашиг тус
Ажлын	байр,	орлого	баталгаажиж,	орлого	олох	
боломж	нэмэгдсэн

•	Эдийн	засгийн	чадавхижилтын	хувьд	дэвшил	гарсан
•	 	Орлого	олох	боломж	нэмэгдэж	орлого,	хадгаламж,	хөрөнгө	
оруулалтад	тавих	хяналт	нь	дээшилсэн	

•	 	Өөртөө	итгэх	итгэл,	байр	суурь	дээшлэн,	гэр	бүл	ба	орон	нутагт	
шийдвэр	гаргахад	дуу	хоолой	нь	нэмэгдсэн

•	 	Эмэгтэйчүүд	гэрээс	гадуур	ажиллахыг	эрэгтэйчүүд	илүү	сайшаан	
дэмжих	болсон

•	Хүүхэд	асрах,	гэр	орны	ажилд	эрэгтэйчүүд	илүү	оролцох	болсон
Санхүүгийн	болон	бизнесийн	үйлчилгээнд,	зээл,	
орон	байртай	болоход	зориулсан	санхүүжилт,		
тэтгэвэр,	нийгмийн	аюулгүй	байдлын	
үйлчилгээнд	илүүтэй	хамрагдан	ашиг	тусыг	нь	
хүртэх	болсон

•	 	Санхүүгийн	аюулгүй	байдал,	орлогод	тавих	хяналт,	эдийн	засгийн	
чадавхижилт	дээшилсэн

•	 	Банкны	хамтын	болон	хувийн	данс,	өмч	хөрөнгө,	газар	эзэмшилт	
нэмэгдсэн

•	 	Газар	ба/эсхүл	өмч	хөрөнгө	эзэмших,	нийгмийн	хамгаалал/
тэтгэврийн	үйлчилгээнд	хамрагдах,	банкны	хамтын	данс	
эзэмшихтэй	холбоотой	жендэрийн	тэгш	байдлын	хуулийн	
заалтуудыг	хэрэгжүүлэх	чиглэлээр	дэвшил	гарсан

Эмчилгээний	байгууллага,	эмчилгээ	хийгчид	
илүү	хүртээмжтэй	болж	эрүүл	мэндийн	үйлчилгээ	
сайжирсан	

•	Эмэгтэйчүүд	хүүхдүүдийн	эрүүл	мэнд,	хооллолт	сайжирсан
•	Эмэгтэйчүүд	эрүүл	мэндийн	үйлчилгээг	илүү	ашиглах	болсон
•	Асран	халамжлах	ажил	багассанаас	цаг	хэмнэгдэх	болсон

Ойр	дөхүү	байрлалтай	сургуулийн	хүртээмж,	
түүнд	суралцах,	тэтгэлэг	тэтгэмж	авах,	сургуулиа	
төгсөх,	техникийн	болон	тусгай	мэргэжлийн	
сургалтад	хамрагдах,	хөдөлмөр	эрхлэхэд	
шаардагдах	ур	чадвар	олж	авах	боломж	
нэмэгдсэн

•	Бичиг	үсэгт	тайлагдалт,	хүний	чадавхи	сайжирсан
•	Ур	чадвар,	мэдлэг	дээшилсэн
•	Охидын	боловсролын	ашиг	тус	үе	дамжин	мэдэгдэх	болсон
•	Илүү	сайн	ажил,	өндөр	орлого	олох	боломж	нэмэгдсэн

Аюулгүй,	найдвартай,	хямд	төсөр	усны	
хангамж	болон	бохир	ус	зайлуулах	төхөөрөмж,	
цахилгааны	хэлхээ	холбоо,	эрчим	хүчний	нэмэлт	
эх	үүсвэр,	хөдөлмөр	хөнгөвчилсөн	технологийн	
ачаар	цаг	хэмнэгдэх	болсон

•	 	Эдийн	засгийн	болон	чөлөөт	цагаа	өнгөрүүлэх	үйл	ажиллагаанд	
эмэгтэйчүүд	илүү	оролцох	болсон

•	Эмэгтэйчүүдийн	болон	гэр	бүлийн	эрүүл	мэнд	сайжирсан
•	Эмэгтэйчүүд,	охидын	хийдэг	хүнд	хүчир	ажил	багассан
•	Охидын	сургуульд	элсэлт	нэмэгдэж,	оролцоо	сайжирсан

Зам,	тээвэр	сайжирснаар	нийгмийн	ба	төрийн	
үйлчилгээ,	хөдөлмөр	эрхлэлтийн,	зах	зээлийн,	
мөн	бусад	орлого	олох	болон	эдийн	засгийн	
боломжоос	илүү	сайн,	түргэн,	хямд,	аюулгүй	
хүртэх	болсон

•	Аюулгүй,	найдвартай	аялах	болж	хөдөлгөөн	нэмэгдсэн
•	Охидын	сургуульд	элсэлт	нэмэгдэж	анги	улиралт	буурсан
•	Эмэгтэйчүүдийн	эдийн	засгийн	чадавхижилтад	ахиц	дэвшил	гарсан
•	 	Эмэгтэйчүүд	хөдөө	аж	ахуйн	бус,	цалин	хөлстэй	ажил	эрхлэх	
боломж	нэмэгдсэн

•	Эрүүл	мэндийн	үйлчилгээний	ашиглалт	нэмэгдсэн
Хөдөө	аж	ахуй	дахь	эчнээ	сургалт,	орц,	зохистой	
технологи	(фермийн	тоног	төхөөрөмж,	мал,	
фермийн	ажлын	шинэ	туршлага,	үр,	бордоо,	
зах	зээлийн	талаарх	мэдээлэл	г.м.)	ашиглах,	үр	
шимийг	нь	хүртэх	боломж	нэмэгдсэн

•	Бүтээмж,	орлого	нэмэгдэн	эдийн	засгийн	хувьд	чадавхижсан
•	Ур	чадвар,	мэдлэг	нэмэгдсэн
•	Өв	хөрөнгийн	өмчлөл	сайжирсан
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Нийгмийн	үйл	ажиллагаанд	оролцох	байдал;	
орон	нутгийн	байгууллага,	эсхүл	орон	нутгийн	
шийдвэр	гаргах	байгууллагад	(ус	ашиглагчдын	
бүлгүүд,	бохир	ус	зайлуулах	асуудлаар	
байгуулагдсан	хороо,	жижиг	орон	нутгийн	дэд	
бүтцийн	барилгын	бүлэг,	ядуусын	хорооллыг	
сайжруулах	хороо	гэх	мэт)	эмэгтэйчүүдийн	
гишүүнчлэлийн	ба	манлайллын	квот

•	Орон	нутгийн	шийдвэр	гаргалтад	дуу	хоолой	нь	нэмэгдсэн
•	Нөхрүүд/орон	нутгийнхан	нь	эмэгтэйчүүдийг	илүү	хүндлэх	болсон
•	 	Орон	нутгийн	удирдлагын	бүтэц,	орон	нутагт	суурилсан	
байгууллагуудад	эмэгтэйчүүд	ажиллах,	манлайлахыг	эрэгтэйчүүд	
сайшаан	дэмждэг,	эмэгтэйчүүдийн	хэрэгцээ,	тэдний	хувьд	эн	
тэргүүний	асуудлыг	сонсох	хүсэлтэй	болсон

Тусдаа	бие	засах	газар,	охидын	дотуур	байр,	зах	
дээрх	эмэгтэйчүүдэд	зориулсан	хэсэг,	нийгэм	
соёлын	зарим	нөхцөл	байдал	дахь	олон	нийтийн	
газар,	тээврийн	дэд	бүтэц	дэх	эмэгтэйчүүдэд	
зориулсан	тусгай	хүлээлгийн	өрөө	гэх	мэт	
жендэрийн	мэдрэмжтэй	дэд	бүтцийн	төлөвлөлт

•	 	Зорчин	явах	боломж	нэмэгдэн	хүний	чадавхи	болон	эдийн	засгийн	
чадавхи	дээшилсэн.	

•	Эрүүл	мэнд,	ариун	цэвэр,	аюулгүй	байдал	дээшилсэн

Сайн туршлагын жишээ
Пакистан: Барани бүс нутгийн тогтвортой амьжиргааны төслүүд 

Сонгон авсан хэсэг: Жендэр ба хөгжлийн талаарх хавсралтa

1. Нарийвчилсан дүн шинжилгээ

Эмэгтэйчүүдийн	амьдралд	тусах	эерэг	үр	нөлөөг	аль	болох	дээшлүүлэхийн	тулд	Жендэр	ба	Хөгжил	(GAD)	стратегийг	
төслийн	үнэлгээнд	томьёолохдоо	1-рт	орон	нутагт	суурилсан	байгууллагууд	болон	хөдөөгийн	дэд	бүтцийн	схемийн	төлөвлөлт,	
хэрэгжилт,	хяналт	үнэлгээн	дэх	идэвхитэй	оролцоо,	2-рт,	бичиг	үсэг	тайлагдалт,	орлого	бүрдүүлэх	ур	чадварыг	сайжруулах	
замаар	эмэгтэйчүүдийн	нийгэм	эдийн	засгийн	байр	суурийг	дээшлүүлэх,	3-рт	нөөц	боломж,	үйлчилгээний	хүртээмжийг	
сайжруулахад	голлон	чиглэсэн	байна.	Төслийн	дизайн	нь	Барани	бүс	нутгийн	(хөдөөгийн	борооны	усаар	тэжээгддэг	хуурай	нутаг)	
эмэгтэйчүүдийн	хэрэгцээг	хангахтай	өндөр	хамааралтай	бөгөөд	нийт	үр	дүнгээрээ	Жендэр	ба	Хөгжил	стратегийн	зорилтуудаас	
ч	давсан	амжилтанд	хүрсэн	байна.	Жендэр	ба	Хөгжил	стратегид	дунд	ба	жижиг	хэмжээний	үйл	ажиллагааны	хувьд	жендэрт	
суурилсан	тоон	үр	дүн	ба	гүйцэтгэл	байхгүй	боловч	уг	стратегийн	зорилтыг	хангахын	тулд	орон	нутагт	суурилсан	эмэгтэйчүүдийн	
байгууллага	байгуулах	стратеги	хэрэглэсэн	нь	үр	дүнтэй	болжээ.	Бичиг	үсэгт	сургах,	ур	чадвар	олгох	сургалтууд,	бичил	зээл,	усан	
хангамж,	биохийн	холбогдолтой	үйл	ажиллагаанууд	ч	мөн	эмэгтэйчүүдийн	амьдралд	эерэгээр	нөлөөлсөн	байна.	Орон	нутагт	
суурилсан	эмэгтэйчүүдийн	байгууллагуудын	нийт	хүч	чадал	болон	Панжаабын	хөдөөгийн	хөгжлийг	дэмжих	хөтөлбөрийн	байдлаас	
үзэхэд	төсөл	сайн	хэрэгжиж,	хөдөөгийн	эмэгтэйчүүдийн	амьдралд	эерэгээр	нөлөөлсөн	байна.

Орон	нутагт	суурилсан	байгууллагуудад	эмэгтэйчүүдийн	40-50	хувийн	оролцоог	хөхүүлэн	дэмжсэн	нь	манлайллын	ур	чадвар,	
сангийн	удирдлага,	хяналт	үнэлгээгээр	дамжуулан	төслийн	нөөцөөс	эмэгтэйчүүдийн	хүртэх	боломжийг	нэмэгдүүлсэн	амжилттай	
стратеги	болжээ.	Хэрэгжсэн	нийт	үйл	ажиллагааны	29%-ийг	эмэгтэйчүүд	удирдан	гүйцэтгэсэн	байна.	Орон	нутагт	суурилсан	
байгууллагуудад	эмэгтэйчүүд	оролцсоноор	тэдний	зээл	авах	боломж	нэмэгдэж	15.5	сая	ам.долларын	зээл	(нийт	зээлийн	69%)	
эмэгтэйчүүдэд	олгогдсон	байна.	Орон	нутагт	суурилсан	байгууллагуудын	оффист	ажилладаг	болон	идэвхитэн	57,772	хүний	44%	
нь	эмэгтэйчүүд	байна.	Эдгээр	үйл	ажиллагаа	нь	эмэгтэйчүүдийн	төлөөллийг	хүлээн	зөвшөөрөхөд	түлхэц	өгч,	хүйсээр	ялгарах	
соёл,	шийдвэр	гаргалт	болон	эрх	мэдлийн	харилцааг	өөрчилснөөрөө	тэдгээр	байгууллагын	түвшин	дэх	жендэрийн	харилцаанд	
эерэгээр	нөлөөлжээ.	Уг	төслийн	хүрээнд	төслийн	оффисууд,	зөвлөх	компаниуд,	түншлэгч	төрийн	бус	байгууллагуудад	нийтдээ		
29,774	хүн-сарын	хөдөлмөр	хийгдсэний	20%	-ийг	эмэгтэйчүүдтэй	гэрээлжээ.	Фермээс	гадуурх	орлого	олох	үйл	ажиллагаа,	ур	
чадварын	сургалт,	бичил	зээлийн	хүртээмжийн	үрээр	эмэгтэйчүүдийн	ажилд	орох	боломж	сайжирчээ.	Төслийн	үр	шимийг	хүртэгч	
эмэгтэйчүүдийн	ажилгүйдлийн	түвшин	77%-иас	43%	болж	илт	буурсныг	Панжаабын	Засгийн	газрын	үнэлгээний	тайланд	онцолсон	
байна.	Эмэгтэйчүүдийн	84%	нь	оёдол/хатгамлын	сургалтанд	хамрагдаж,	гоо	сайханч/гоо	сайхны	газрын	менежментийн	ур	чадвар	
эзэмшсэн	эмэгтэйчүүдийн	74%	нь	ажилд	оржээ.	Ярилцлагад	хамрагдсан	эмэгтэйчүүдийн	олонх	нь	орлогоо	илүү	хянадаг	болж,	
өрхөд	шийдвэр	гаргахад	илүү	өөртөө	итгэлтэй,	шийдвэр	төгс	оролцдог	болсон	гэжээ.

Энэ	төслийг	жендэрийн	асуудалд	анхаарсан	хөдөөгийн	хөгжлийн	загвар	төсөлд	тооцдог	бөгөөд	хэрэгжүүлэх	зохион	байгуулалт,	
зорилтот	түвшингүүдийг	нь	үл	ялиг	тохируулан	өөрчлөөд	давтан	хэрэглэж	болно.	Пакистан	улсад	цаашид	хэрэгжих	хөдөөгийн	
хөгжлийн	төслүүдийн	хүрээнд	боловсролтой	эмэгтэйчүүдийг	анагаахын,	шүдний	эмнэлгийн	техникчид,	эрүүл	мэндийн	гэрээр	явж	
үйлчлэх	ажилтнууд,	компьютерийн	операторууд,	бага	сургуулийн	багш	зэрэг	хөдөлмөрийн	зах	зээлд	илүү	үнэлэмжтэй	мэргэжлийн	
диплом	бүхий	курсүүдэд	сургах	хэрэгтэй.	Эдгээр	дипломт	курсүүдэд	суралцагчид	ажил	эрхэлснээр	боловсролтой	эмэгтэйчүүдийн	
нийгмийн	байр	суурь	дээшлэхээс	гадна	хөдөөгийн	охид,	эмэгтэйчүүдэд	хүрэх	үйлчилгээ	сайжирна.
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2. ЖҮАТ-ний матрицын сонгон авсан хэсэг: Төслийн Жендэр ба Хөгжлийн амжилтууд

Төслийн Жендэр ба Хөгжлийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба зорилтот 
түвшинүүд

Төслийн эцэст гарсан амжилтууд

Төслийн гүйцэтгэл: Зорилтот бүлгийн 
ядуурлыг бууруулах/Фермээс гадуурх 
үйл ажиллагаа

Жендэр	ба	Хөгжлийн	бүрэлдэхүүн	
хэсгүүд/	Зорилтот	түвшинүүд:
•	 	фермээс	гадуурх	орлого	бүрдүүлэх	
үйл	ажиллагаа,	ур	чадварын	
сургалтын	ашиг	тус	хүртэгчдийн	50%	
нь	эмэгтэйчүүд	байна

•	 	Жижиг	аж	ахуйг	хөгжүүлэхийн	тулд	
бичил	санхүүгийн	институцүүдтэй	
холбоо	үүсгэх

•	 	2,110	эмэгтэй	(нийт	суралцагчдын	56%-ийг	бүрдүүлнэ)	фермээс	гадуур,	янз	бүрийн	
арилжаагаар	орлого	бүрдүүлэх	ур	чадварт	суралцсан

•	 	59,690	эмэгтэй	(нийт	эмэгтэйчүүдийн	61%)	бичил	санхүүгийн	байгууллагуудтай	
холбогдсон

•	 	15.55	сая	ам.долларын	зээл	(нийт	зээлийн	69%)	эмэгтэйчүүдэд	олгогдсон	
•	 	28,385	эмэгтэй	(нийт	зээлдэгчдийн	28%)	жижиг	бизнес	эрхлэх	зээл	авсан
•	 	1,876	эмэгтэй	15	жижиг	хэмжээний	дэд	бүтцийн	схемийн	хүрээнд	хатгамлын	машин	
хүлээн	авсан

•	 	төслийн	туршид	5,603	хүн-сарын	ажлыг	(нийт	ажлын	19%)	эмэгтэй	мэргэжилтнүүд	
гэрээлэн	гүйцэтгэсэн

Төслийн гүйцэтгэл: Ур чадварын 
сургалтаар бичиг үсэгт тайлагдах

Жендэр	ба	Хөгжлийн	бүрэлдэхүүн	
хэсгүүд/	Зорилтот	түвшинүүд:
12,000	орчим	хөдөөгийн	эмэгтэйчүүдийг	
бичиг	үсэг	тайлагдалт,	ур	чадварын	
сургалтанд	хамруулна.			

•	 	13,868	охид	эмэгтэйчүүд	(зорилтот	бүлгийн	116%)	6	сарын	бичиг	үсэгт	сургах,	
амьжиргааны	хөтөлбөрийг	дүүргэсэн.	Тэднээс	13,827	охид	эмэгтэйчүүд	1.5	сарын	
сургалтанд	хамрагдсанаас	60%	нь	оёдлын,	28%	нь	хатгамлын,	12%	нь	гоо	сайхны	
эмчилгээний,	0.5%	даавуун	дээр	зурах	сургалтанд	хамрагдсан	байна

•	 	618	төв	байгуулагдаж	618	эмэгтэй	багш	нар	сургагдсан;	бичиг	үсгийн	эмэгтэй	багш	нарт	
3,708	хүн-сарын,	ур	чадварын	эмэгтэй	сургагч	нарт	2,472	хүн-сарын	ажил	олгогдсон.

•	 	Эмэгтэйчүүдэд	зориулан	бичиг	үсгийн	болон	бусад	сургалтын	мультимедиа	төхөөрөмж,	
гарын	авлага	зэрэг	материалаар	хангагдсан	номын	сантай	төвүүдийг	10	дүүрэгт	
байгуулсан.

•	 	Уг	загварыг	Панжаабын	Засгийн	газар	болон	Японы	Олон	Улсын	Хамтын	Ажиллагааны	
Байгууллага	дахин	нэвтрүүлсэн.
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