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Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт жишиг бий болгох 

дэд төсөл

 MERIT төсөлтэй хамтран Дорнод аймгийн ЗДТГ Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт 

(ЖМТ) жишиг төслийг 1 жилийн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлсэн.

 Энэхүү жишиг төслийн хүрээнд аймгийн нийт 70 төрийн албан хаагч нар Жендэрийн 

мэдрэмжтэй төсөвлөлт сургалт, коучинг, мэдлэг бататгах сургалт зэрэг хамрагдаж 

жендэрийн зөрүүтэй байдлыг бууруулахад чиглэгдсэн 26 бичил төсөл боловсруулж, 

хэрэгжүүлсэн.



Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хөтөлбөрөөс санхүүжүүлэн

дараахь бичил төслүүдийг шалгаруулан дэмжлэг үзүүлэн түгээн

дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

Шалгарсан төслүүд нь:

 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн спортын арга хэмжээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх”,

 “Соёлын биет бус өвийн түгээн дэлгэрүүлэлт болон эмэгтэй өв тээгчдийн манлайлал”,

 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асран хамгаалагч эмэгтэйчүүдийг дэмжих”

MERIT төслийн багаас дээрх бичил төслүүдэд зөвлөмж өгч, сайжруулалт хийж хамтран ажилласан.



Сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа

 Хөлөнбуйр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба

 Гадаадын иргэн, харъяатын Зүүн бүс дэх газар

 Аймгийн Статистикийн хэлтэс зэрэг

 11 төрийн байгууллага, 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Жендэрийн ойлголт”

мэдлэг олгох болон ахьсан түвшний жендэрийн дүн-шинжилгээ сургалтуудыг зохион

байгуулав.



 “Хүндлэлд хүйс хамаарахгүй” аян

 “Үг хүчтэй”

 “Ажлаа хийх үү”

зэрэг ярилцлага, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, орон нутгийн хэвл7 удаагийн

нэвтрүүлэг, шторк мэдээллийг 20000 гаруйэл, мэдээллийн байгууллагаар жендэрт

суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хүнд хүргэсэн байна.
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Сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Жендэрийн чиглэлээр:

 5ш зурагт хуудас

 4 удаа уулзалт хэлэлцүүлэг

 7 удаагийн телевизийн нэвтрүүлэг

 23 төр болон хувийн хэвшлийн  байгууллагад

сургалт мэдээлэл хийсэн.

 1 аян

 3 нөлөөллийн төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.



Орон нутгийн жендэрийн хөтөлбөрийг шинэчлэх үйл явц

 Дорнод аймаг нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг анх

боловсруулсан 6 аймгийн нэг. Тус хөтөлбөр нь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 21 дүгээр тогтоолоор батлагдан 2018-2021 онд

хэрэгжүүлж дуусч байна.

 Хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр шинэчлэн боловсруулж, иргэний

нийгмийн байгууллагуудын төлөөллүүд болон төрийн байгууллагуудыг

оролцуулсан 2 шатны хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.



Анхаарах асуудлууд:

 Аймгийн иргэдийн Төлөөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, шинээр

томилогдсон удирдах албан тушаалтнуудын жендэрийн талаарх мэдлэг,

ойлголтыг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлт, төсөвлөлтийг үр дүнтэй болгох,

 Гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах,

 Статистик мэдээллүүдийн зөрүүг арилгах,

 Салбарын бодлоготой агентлаг, газар, хэлтсүүдийн үйл ажиллагааг

сайжруулж, жендэрийн салбар хороотой уялдаатай ажиллах,

 Орон нутгийн төсвийг нэмэгдүүлэх
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