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ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД

ЖИШИГ ӨӨРЧИЛСӨН ТҮҮХ 
БҮТСЭН ТҮҮХ

О.ТУЯА 
Эрдэс баялаг эмэгтэйчүүдийн холбоо НҮТББ
УЗ-ийн дарга



Эрдэс баялгийн салбарт эмэгтэйчүүд
бид хаана байна бэ?

Хөгжлийн 100 жилд хайгуулаас нөхөн 
сэргээлт хүртэлхи олборлох салбар, геологи, 
газрын тос, хүнд үйлдвэрт….
15 хувьд нь эмэгтэйчүүд ажиллаж байна.



Энэ асуултын хариуг олохоор 
ЖИШИГ ӨӨРЧИЛСӨН ТҮҮХ номыг 

бүтээхээр мэдээлэл, нотолгоо 
цуглуулсан.



• Эмэгтэйчүүдийн түүхүүд нөгөө л 
таагүй мэдрэмжүүдийг дагуулсан 
байсан.
• Үгүйсгэж байсан 
• Бас мэдэхгүй байсан
• Суурь судалгаа ч байхгүй
• ҮЛ ҮЗЭГДЭГЧ 

ЗӨВХӨН ЭРЧҮҮД ажилладаг гэх хэвшмэл 
ойлголттой салбарт….

4 хуруу зузаан номноос олсон тодорхойлолт
…Залуу сайхан хүүхнийг хаанахын ямар салхи нь 
Ленинградын уул уурхайн факультэд аваачсан юм бол… 



100 жилийн түүхэнд
• Шийдвэр гаргах түвшинд 1хан дэд сайд
• Ганцхан ГАВЪЯАТ УУРХАЙЧИНТАЙ
• Хайгуулын ангийг ахалж байсан ганцхан эмэгтэй
• Төрийн өмчийн уурхайн даргаар эмэгтэй хүн ажиллаж байгаагүй
• Гарын 10 хуруунд багтах өмчийн эзэн

ГЭХДЭЭ эмэгтэйчүүд



Харин бид өөрсдийгөө
• Таньдаггүй
• Мэддэггүй
• Дэмждэггүй
• Хамтардаггүй
• Бид байгаасаа өөрсдийгөө дорд үнэлдэг
• Бид өөртөө итгэлгүй
БИД ӨӨРСДИЙНХӨӨ ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМРИЙГ 

ОЛЖ ХАРДАГГҮЙ БАЙНА.
• Асуудалд бодитой хандаж, бодитой үнэлдэг



• Яагаад уул уурхайн салбараас орж ирсэн орлогоор нийгмийн тэгш
хуваарилалтыг бий болгож, нийтийн амьдралын чанарыг
сайжруулахыг олж харсан хүн бидний дунд байхгүй байна?

• Бид яагаад бие биенээ таньдаггүй вэ? яагаад өөрт байхгүй чадвар
өөр нэгэнд байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч нэгдэж нийлж чадаагүй
вэ?

• Бид яагаад жендерийн асуудлын талаар шинэ итгэл үнэмшлийг
нийгэмд бий болгож чадаагүй вэ?

• Яагаад бидний цөөнгүй хэсэг нь бие даасан эмэгтэйчүүд болж
чадахгүй байна вэ?

ХАРИН бид ЯАГААД



Бидний ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Эрдэс баялгийн салбарт монгол эмэгтэй 
хүн өөртөө итгэлтэй байдлаар ажиллах 

нөхцөлийг бүрдүүлж хэн нэгнээс 
хамааралгүйгээр өөрийн ур чадвараараа 

амжилтанд хүрэх боломжийг бүрдүүлэх 





• Бидэнд БОЛОМЖ байна
• Бидэнд ДАВУУ ТАЛ байна
• Бид ХАНДЛАГАА өөрчилж, бие биенээ хүлээн зөвшөөрч ОЙЛГОХ
• Бие биенээ хүлээн зөвшөөрч НЭГДЭХ
• Дэлхийд үнэлэгдэх УР ЧАДВАРТ суралцаж 
• Тогтолцоо, нөхцөл бүрдэхийг хүлээлгүйгээр ХЭВШМЭЛ 

ОЙЛГОЛТЫГ ЭВДЭХ ЦАГ нь болжээ.

Эмэгтэйчүүд



Эмэгтэйчүүд бид

• Бид бүгд хөгжилд хувь нэмэр оруулах түүхийг бүтээж байгаагаа
ойлгодог, бусдад ойлгуулдаг, НЭГДМЭЛ байгаасай.

• Цаг өөрчлөгдөж биднийг ҮЛ ҮЗЭГДЭГЧ гэж хардаггүй нийгмийг
охид эмэгтэйчүүд, охид хүүхдүүддээ ҮЛДЭЭХИЙГ хүсэж байна.


