
“ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ 

ТӨСӨВЛӨЛТ” дэд төсөл

2019 оны 05-р сараас 2021 оны 07 дугаар сард

О.Байгалмаа. Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын НБХ. 



ДЭД ТӨСӨЛ

Аймгийн

76 төрийн 

жинхэнэ албан 

хаагч сургалтанд 

хамрагдсан. 



СУРГАЛТАНД:

1. Аймгийн ЗДТГ хэлтсийн дарга, аймгийн Төрийн

албаны салбар зөвлөлийн орон тооны нарийн

бичиг, аймгийн Ерөнхий ня-бо

2. Аймгийн ЗДТГ-ын 20 мэргэжилтэн

3. Сумын ЗДТГ-ын дарга, мэргэжилтэн – 18 хүн

4. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч

агентлагийн дарга, мэргэжилтэн 30 хүн (22-оос 19)

5. Бусад – аймгийн ИТХ, ИНБ.ТББ – 2 хүн



“ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨСӨВЛӨЛТ” СУРГАЛТЫН ҮР НӨЛӨӨ

✓ Жендэрийн асуудал: бүх төрийн байгууллага, албан хаагчдад хамааралтай

✓ Жендэрийн мэдрэмжтэй байхын тулд жендэрийн талаарх мэдлэг, ойлголтоо

нэмэгдүүлж байх шаардлагатай

✓ Тэгш байдлыг тогтооход чиглэсэн тусгай арга хэмжээ/бичил төслүүд....

✓ Төрийн ажил, үйлчилгээний төлөвлөлт хийхдээ жендэрийн мэдрэмжтэй байх

✓ Аймгийн ИНБ.ТББ-аас суралцах, хамтрах санал ирсэн.



“ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨСӨВЛӨЛТ” 

сургалт

НИЙТ 33  БИЧИЛ ТӨСӨЛ

8 ТӨСӨЛ

Суманд: 

23 ТӨСӨЛ

аймгийн хэмжээнд:

2 ТӨСӨЛ
байгууллага

СУМАНД – 8 ТӨСӨЛ:

✓ “Хариуцлагатай уул уурхайн

зөвлөгөөн”-д эмэгтэйчүүдийн оролцоог

нэмэгдүүлэх

✓ Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх

✓ Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох

хөтөлбөр

✓ Малжуулах хөтөлбөрт

БУСАД-2 ТӨСӨЛ:

✓ “Хог хаягдлын менежментийг

сайжруулах” “Чойбалсан

хөгжил” ОНӨҮГ

✓ Аймгийн ЗДТГ-ын Хүний

нөөц, цалингийн санд

ЖМТ+ЖДШ

тэгш байдлыг тогтооход чиглэсэн тусгай арга хэмжээ



“ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨСӨВЛӨЛТ” 

сургалт

НИЙТ 33  БИЧИЛ ТӨСӨЛ

8 ТӨСӨЛ

Суманд: 

23 ТӨСӨЛ

аймгийн хэмжээнд:
2 ТӨСӨЛ
байгууллага

чиглэл 23

Хөдөлмөр, халамж 10

гэр бүл, иргэдэд 3

ТАХ-чадавхижуулах 2

Биеийн тамир 2

Хувийн хэвшилрүү 2

Эрүүл мэнд 1

Соёлын өв 1

Хөдөө аж ахуй 1

Байгаль орчин 1

тэгш байдлыг тогтооход чиглэсэн 

тусгай арга хэмжээ



IX сард: 

Бичил төслөө сайжруулах:

1. Тусгай арга хэмжээгээ 

хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах 

агентлаг, байгууллагад бичил 

төслөө танилцуулах

2. Бичил төсөл хэрэгжүүлэхийн 

өмнөх судалгаагаа бодит болгох

3. Төслийн дараа гарах үр дүнг 

тодорхой болгох

ТЭГШ БАЙДЛЫГ ТОГТООХОД ЧИГЛЭСЭН 

ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ – БИЧИЛ ТӨСӨЛ

IX сард: 

Төсөл, арга хэмжээ бүрт 

Мерит төслөөс : зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлж байна.

Сургалт VII - VIII сард болсон. 



ТЭГШ БАЙДЛЫГ ТОГТООХОД ЧИГЛЭСЭН 

ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ – БИЧИЛ ТӨСӨЛ

Эхний уулзалт: 

1. Аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар

2. Аймгийн Биеийн тамир, спортын газар

3. Аймгийн төвийн ЕБС-ийн 6 багш(3эр/3эм)

2 дахь уулзалт-Хөлөнбуйр суманд:

1. Сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид

2. Сумын Эмнэлэг

3. Сумын ЕБС



БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Хүснэгт - 01

Хариуцаж буй байгууллагын нэр:  Аймгийн Биеийн тамир, спортын газар 

Бодлого, хөтөлбөр, үйлчилгээний нэр:  Нийтийн биеийн тамир, спортыг дэмжих 

Бодлого, хөтөлбөр, үйлчилгээний

зорилго, зорилт:

Аймгийн нийт хүн амын бие бялдарын хөгжил, эрүүл, 

идэвхтэй зөв амьдралын хэвшлийг дэмжих зорилгоор 

биеийн тамир, спортоор хичээллэх иргэдийн тоог 

нэмэгдүүлэх, 

Бодлого, хөтөлбөр, үйлчилгээний

агуулга: 

• Үндэсний болон багийн спорт, нийтийн биеийн тамирыг 

дэмжих

• Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн зохион байгулах, 

ОУ, бүсийн уралдаан тэмцээнд оролцогчдыг дэмжих

• “Хүүхэд-хөл бөмбөг” төсөл

• Ширээний теннисийн ОУ-ын тэмцээн

• Оюутны спортын наадам

• Үндэсний бөх, Монгол нум сум

Төсөв, жилийн эхэнд: Төсвийн гүйцэтгэл, жилийн эцэст

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд аймгийн орон нутгийн төсвөөс: 

2020 онд нийт 186,0 сая төг(8 арга хэмжээнд), 

2019 онд нийт 180,0 сая төг(5 арга хэмжээнд)

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИХ



ХҮЙСЭЭР АНГИЛСАН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАРЛАГА            Хүснэгт-02 

Анхны 

төсөв, төг

Төсвийн 

гүйцэтгэл, 

төг

Үр шим хүртэгчдийн тоо
Хүйс тус бүрт үзүүлж 

буй зардлын нөлөөлөл, 

төсвийн гүйцэтгэлээртоо Эзлэх хувь

40,0 сая 40,0 сая

Эрэгтэй 1434 93,6% 35.910.400 (89.7%)

эмэгтэй 96 6,4% 4.089.600 (11.3%)

нийт 1530 100% 40.000.000

10,0 сая төгрөг - Хөлбөмбөг- хөвгүүдийн хөлбөмбөг тоглохдоо өмсөх

жигд фудволк, хөлбөмбөг, дасгал сургуулилалт хийх гурвалжин таних

тэмдэг,

30,0 сая төгрөг - Фитнессийн төрөлжсөн клуб 4 байдаг.

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИХ

Фитнес - эмэгтэй 96, эрэгтэй 1184, 

Хөл бөмбөг 250 эр хүүхэд, 10 эр багш дасгалжуулагч



НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИХ

ХҮЙСЭЭР АНГИЛСАН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАРДЛААР ЦАЛИНЖИГЧ                                 Хүснэгт-03

Анхны төсөв, 

батлагдсан 

цалингийн сан, 

төг

Төсвийн 

гүйцэтгэл, төг 

(олгосон 

цалингийн 

хэмжээ)

Төрийн албан хаагчдын  тоонд 

эзлэх хувь
Цалингийн санд эзлэх хувь

тоо
Эмэгтэй 

(%)

Эрэгтэй 

(%)

дүн
Эмэгтэ

й (%)

Эрэгтэ

й (%)эм эр эм эр

148,8 сая төгрөг 148,8 сая төгрөг 5 13 27,7 72,2 33,9 сая
114.

8 сая
22.8 77.1

хэрэгжүүлэгч БТСГ нь 18 ажилтантай, үүнээс 13 нь эрэгтэй, 5 нь эмэгтэй,  

− Эрэгтэй албан хаагчид – Дарга, ахлах, дасгалжуулагч, нягтлан, нярав 

− эмэгтэй албан хаагчид нь бичиг хэрэг(750.0), үйлчилгээний туслах(450.0) ажилтан байна.

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИЖ БУЙ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭ:  

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛТАЙ БАЙНА

ДҮГНЭЛТ (УРЬДЧИЛСАН)

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч: аймгийн Биеийн тамир, спортын газар



НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИХ

Ишикава буюу шалтгаан-үр дагаврын диаграм



БИЧИЛ ТӨСӨЛ:  

Асуудлууд: 

• Аймгийн фитнес клуб цөөн, 
суманд байхгүй 

• Эмэгтэй багш дасгалжуулагч 
цөөн

• Эмэгтэйчүүдийн онцлогт 
тохирсон тоног төхөөрөмж 
хангалтгүй

• Шүршүүр, гар угаах угаалтуур, 
хувцас солих өрөө

• эр/эм - Фитнесийн талаарх 
мэдлэг ойлголтын зөрүүтэй  -



Уулзалтын эхэнд:  Уулзалтын дараа:  

ТЭГШ БАЙДЛЫГ ТОГТООХОД ЧИГЛЭСЭН  ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ –

БИЧИЛ ТӨСӨЛ



БИЧИЛ ТӨСӨЛ:  

ЗОРИЛТ-01: ЗОРИЛТ-02: ЗОРИЛТ-03: 

1. Дасгалжуулагч багш 

нарыг чадваржуулах 

сургалт, дадлага

2. Идэвхтэй дасгал, 

хөдөлгөөний нэр, төрөл 

ач холбогдолыг 

танилцуулах 

нөлөөллийн ажил   

1. Иргэд, эмэгтэйчүүдийг 

дасгалжуулагч нарыг 

идэвхжүүлэх 

2. Фитнес төвд хөрөнгө 

оруулалт хийх. 

(Эмэгтэйчүүд 

олноороо хичээллэх…)

1. Магадлан итгэмжлэгдсэн 

фитнес төвтэй болох

2. Эрүүл мэндийн 

даатгалаараа фитнес 

төвөөр хичэээллэж 

болохыг иргэдэд 

танилцуулах

СУРГАЛТ, 

НӨЛЛӨӨЛЛИЙН АЖИЛ
ФИТНЕС ТӨВИЙН ТООГ 

НЭМЭГДҮҮЛЭХ

ФИТНЕС ТӨВӨӨР 

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙГ 

НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Эхлэх: 2020.09.01 Дуусах:  2022.09.01 

Магадлан итгэмжлэгдсэн 2 жишиг клубтэй болж, 

идэвхтэй дасгал, хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллэдэг эмэгтэйчүүдийн тоо 

нэмэгдсэн байна. 



Тэгш байдлыг тогтооход чиглэсэн тусгай арга 

хэмжээг танилцуулсны дараа: 

• Төрийн үйлчилгээ – ихэнх тохиолдолд жендэрийн хувьд харалган

байна.

• Байгууллагад хүний нөөцийн хөдөлгөөн хийхдээ жендэрийн

мэдрэмжтэй шийдвэр гаргаж байх

• Бодлого төлөвлөх, шийдвэр гаргахдаа жендэрийн мэдрэмжтэй

гаргадаг болоход суралцах

• Үүний тулд хариуцсан ажлаа жендэрийн мэдрэмжтэй хийдэг

эсэхдээ судалгаа, эргэцүүлэл хийж (өөртөө, баг, хамт олон,

байгууллага, салбар, сум, аймаг...)

• Төсвийн үр шим: жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөх. +/ - МӨНГӨ

УУЛЗАЛТЫН ДАРАА: 



ЖЕНДЭР: 

сонирхолтой, 

суралцаж, мэдэх 

хүслийг нь 

төрүүлсэн.



БИДЭНД ЗӨВЛӨЖ, ДЭМЖИЖ БАЙГАА 

ТА БҮГДДЭЭ   БАЯРЛАЛАА

“ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ 

ТӨСӨВЛӨЛТ “ дэд төсөл

Жендэрийн 
мэдрэмжтэй 
төсөвлөлт

Жендэрийн 
мэдрэмжтэй 
тайлагналт

Жендэрийн 
мэдрэмжтэй 

хяналт 
шинжилгээ

Жендэрийн 
мэдрэмжтэй 
төлөлвлөлт


