
ТМТ статус : Сайт дээр нийтлэгдсэн 
 

50093-001 - МОН: Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаа 
Төслийн нэр Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого 

төлөвлөлт, үйл ажиллагаа 
Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 
Тусламжийн хэлбэр / Төслийн 

төрөл 
Чадавх бэхжүүлэх техникийн туслалцаа 

Төслийн дугаар 50093-001 
Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 

Мөнгөн дүн [Идэвхтэй] 
TТ-9201-МОН: Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа 
     Ядуурлыг бууруулах Японы сан 700,000 ам.доллар 

 

Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ЭЗХӨ) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Мэдлэгт суурилсан шийдэл (МЭД) 
Түншлэл (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Салбар дамнасан/АХБ-ны байгууллагын удирдлага, бодлого 
стратегийн боловсруулалт 

Төслийн тодорхойлолт Төслийн хүрээнд улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын 
хүрээнд  болон гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн тэгш байдлыг 
хамгаалах замаар энэ чиглэлийн байгууллага, мэргэжилтнүүдийн 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
чадавхыг бэхжүүлнэ. Хүлээгдэж буй үр дүнгийн нэг нь 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг болон аюулгүй байдлыг нь хамгаалахад 
чиглэгдэнэ. Зорилтот 2 аймагт жендэрийн мэдрэмжтэй, ядуурлыг 
бууруулахад чиглэсэн бодлого боловсруулалт, хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ (ХШҮ)-ний шинэлэг аргачлал болон жендэрийн 
мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн аргазүйг туршин нэвтрүүлнэ.   

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 

нутгийн стратегитай уялдсан 

байдал 

Монгол Улсад эдийн засгийг хөгжүүлэх, ядуурлыг бууруулахад 
жендэрийн тэгш бус байдал ихээхэн саад болж байна. Жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль (ЖЭТБХТХ)-ийг АХБ-ны 
техникийн туслалцаатайгаар боловсруулж, 2011 онд баталсан 
билээ. Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл баримтлалыг аливаа бодлого 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд уялдуулан тусгадаггүй, , хүйсээр 
ялгасан тоон мэдээллийн хэрэглээ ба дүн шинжилгээ хомс байдгийн 
улмаас ЖЭТБХТХ-ийн хэрэгжилт төр болон хувийн хэвшилд 
хангалтгүй хэвээр байна. Олон улсын сайн  туршлагаас харахад 
эдгээр саад бэрхшээлийг арилгахын тулд хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах нь чухал юм. Эдүгээ эрх зүйн шинэчлэлийн хоёр дахь шатны 
арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд жендэр болон 
жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаархи хууль, эрх зүйн 
болон бодлогын баримт бичгүүдийг шинэчлэн батлах ажил явагдаж 
байна. Энэ чиглэлийн үндэсний хөтөлбөрүүд 2015-2016 онуудад 
хэрэгжиж дуусна. НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс хүний эрхийн 
төлөв байдлын чиглэлээр Монгол Улсад 150 зөвлөмж өгсөн ба 
үүнээс 32 хувь нь жендэрийн асуудлыг онцолжээ. Тухайлбал, Япон 
улс хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн. Монгол Улсын бүх түвшинд жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах, охид эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулахад 
чиглэсэн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх механизмыг 
бүрдүүлэхийн тулд бодлого боловсруулалтаас эхлээд орон нутаг 
дахь хэрэгжилтийг хамарсан тогтолцооны чадавхыг бүхэлд нь 
бэхжүүлж, жендэрийн зохистой хэм хэмжээ болон дадлыг олон 
нийтэд хэвшүүлэх шаардлагатай. Иймд санал болгож буй ТТ-ны 
хүрээнд жендэрийн тэгш байдлыг хамгаалах хууль тогтоомжийг 
сахиулах төрийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ.   

Төслийн үр нөлөө Улс төр, хууль, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд 
жендэрийн тэгш байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулах .  
Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн нийгмийн тогтвортой 
хөгжлийн зорилтууд биелнэ.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 
Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ажлын явц  



Хөгжлийн түлхүүр салбаруудын үндэсний 
болон аймгийн түвшинд жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах зорилгууд Засгийн газрын бүх 
хөтөлбөрүүдэд агуулагддаг болно. 

TТ-ны үйл ажиллагаа ахицтай хэрэгжиж байна.  

Хэрэгжилтийн явц 
Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 

ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 
 Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай цогц, 
уялдаатай бодлого зохицуулалт үндэсний, 
салбарын, орон нутгийн түвшинд батлагдаж, 
хэрэгжинэ.  
 Жендэрийн талаарх мэдлэгт суурилсан 
бүтээгдэхүүнүүдийг нийтэд хүргэж, олон 
нийтийн мэдлэг ба ойлголт сайжирна.  
 Жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт, 
хэрэгжилт, хянан шалгалт ба үнэлгээний 
сургалт явуулна.  

2018 оны 6 сард, СЯ болон түүний орон нутгийн 
харьяа агентлагуудад жендэрийн онлайн модулийг 
туршсан.  
2018 оны 2-р сарын 1-д зохион байгуулсан 
үндэсний зөвлөгөөнд Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
оролцсон.  
2018 оны 4-р сарын 25-аас 6-р сарын 6-ны 
хооронд нээлтийн 7 семинар зохион байгуулсанд 
нийт 367 төрийн албан хаагч (291 нь эмэгтэй) 
хамрагдсан.  
2017 оны 12 сард хэвлэл мэдээллийн салбарын 28 
(78.5% нь эмэгтэй) төлөөлөгчид сургалт явуулсан. 
Үүнд “Зууны мэдээ”, “Үндэсний шуудан” өдөр 
тутмын сонин, Зиндаа.мн, “Баян шарга уул” сонин,  
MҮОНТВ, Монгол ТВ, ikon.mn, times.mn, Gogo.mn, 
ayanga.mn, nem.mn, Гэр бүлийн радио 104.5 зэрэг 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ахлах редактор, 
удирдлагууд зэрэг 15 байгууллагын төлөөлөгчдийг 
хамруулсан Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг хэвлэл мэдээллийн бодлого, 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах чиглэлийн  
сургалт багтсан.   
Тайлан боловсруулах ажил хийгдэж байна. 
Журам боловсруулсан ба туршилт хийгдэж байна. 
Олон улсын бага хурлыг 2018 оны 6-р сарын 27-
28-д зохион байгуулсан ба 350 хүн оролцсон.  
“Жендэрийн дүн шинжилгээг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх  нь” сэдвээр оюутны 
эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2017 оны 10 
сард зохион байгуулсан. 2018 оны 5 сард фото 
зургийн уралдаан зохион байгуулсан. Үндэсний 
болон орон нутгийн түвшний хэвлэл мэдээллийн 
кампанит ажлууд 2018 оны 8-р сарын 10-аас 11-р 
сарын 10-ны хооронд хэрэгжсэн.  
2017-2018 онуудад 4 гол салбарын Жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг баталж, хоёр хэлээр нийтэлсэн.  
2017 онд орон нутгийн түвшний жендэрийн дэд 
хөтөлбөр боловсруулах аргазүйн удирдамжийг 
гаргасан ба Увс аймаг тус удирдамжийн дагуу 
жендэрийн дэд хөтөлбөрөө боловсруулсан.  

Газарзүйн байршил Монгол Улс даяар 
Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед ТТ-ны төслийг боловсруулах явцад 7 яам, холбогдох агентлаг, ТББ, 

эрдэмтэд, хувийн хэвшил зэрэг бүх оролцогч талуудтай өргөн 
хүрээнд зөвшилцсөн.   

    Төслийн хэрэгжилтийн үед 1. Жендэрийн тэгш эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр, голлох 7 
салбарт хэрэгжүүлэх жендэрийн бодлогууд, зорилтот 2 аймагт 
хэрэгжүүлэх жендэрийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулах зорилгоор 
үндсэн оролцогч талууд (Засгийн газар, ИНБ, хандивлагч 
байгууллагууд)-тай 2018 оны 3-р сарын 16-аас 6-р сарын 30-ны 
хооронд цуврал хэлэлцүүлэг хийсэн.   

 
2. 3-р сарын 29-д зохион байгуулсан нээлтийн семинарын үед 
оролцогч талууд (холбогдох яамд, ТББ, эрдэмтэд, хэвлэл 
мэдээллийн төлөөлөл)-аас санал зөвлөмж цуглуулсан.   

 
3. Зорилтот 2 аймгийн ИНБ-ын 2 холбоо (13 ТББ оролцсон)-той 



гэрээ байгуулж, 2017 оны 9 сараас 2018 оны 3 сарын хооронд 
Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийлгүүлсэн. Судалгаа, 
үнэлгээний тайлангуудыг нийтэлсэн ба орон нутгийн Жендэрийн 
дэд хөтөлбөрүүдэд үр дүнг нь тусгасан.   

Бизнесийн боломжууд 
    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Бэгзсүрэнгийн Цолмон 
(tbegzsuren@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 
АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 
Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

    

   

Цагалбар 
Төслийн үзэл баримтлалыг   

батлах 
   2016 оны 7-р сарын 1 

Баримт цуглуулах, судалгаа  

хийх 
 2016 оны 2-р сарын 22-оос 3-р сарын 9  

 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  

хурал 
   2016 оны 10-р сарын 11 

    Төслийг батлах    

Сүүлд хийгдсэн төслийн  

хяналт 
   2016 оны 7-р сарын 1 

 

 

9201 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/ТТ-ны төсөв зарцуулалт ТТ-ны дүн 
AХБ Бусад Засгийн газар Нийт Баталсан дүн Өөрчилсөн дүн 

0.00  0.00 700,000.00  0.00 

 
 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 
Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 27 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
  2018 оны 7-р сарын 27 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
  2018 оны 1-р сарын 4 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
  2017 оны 9-р сарын 26 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
  2017 оны 7-р сарын 24 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
  2017 оны 3-р сарын 31 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
  2017 оны 3-р сарын 31 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Лонжидын Итгэл  
  2016 оны 10-р сарын 12  Систем  

 




