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Жендэрийн тэгш байдлын нөхцөл байдал
\2019 оны жилийн эцсийн байдлаар \



“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”

/2020 оны жилийн эцсийн байдлаар/

Жендэрийн талаарх мэдлэг, 

хандлагыг сайжруулах сургалт, 

сурталчилгаа, нөлөөллийн 

ажлыг өрнүүлэх

Гүйцэтгэл: 95.7 %

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл 

болон ялгаварлан гадуурхалттай 

тэмцэх, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх тусламж үйлчилгээг 

нэмэгдүүлэх Гүйцэтгэл: 100 %

Орон нутагт хөгжлийн 

үр шимээс эмэгтэй, 

эрэгтэй хүн тэгш 

хүртэх боломжийг 

бүрдүүлэх

Гүйцэтгэл: 88%

1 2

43

Жендэрийн тэгш байдлыг 

хангах тогтолцоог 

бэхжүүлж, хамтын 

ажиллагааг хөгжүүлэх  

Гүйцэтгэл: 96.25 %

Дэд хөтөлбөрийн үнэлгээ: Аймгийн ИТХТ-ийн 2021 оны 01-08-ны өдрийн 06 тогтоолоор  94 .9 %



Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж, 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  

Мерит төсөлтэй хамтарч 5 удаагийн тусгайлан 

Жендэрийн сургалт: нийт 78 албан хаагч

o АЗДТГ-ын хэлтэс, агентлагын дарга нар,

o Сумдын ЗДТГ-ын дарга нар,

o Сумын жендэрийн салбар хорооны нарийн 

бичиг болох 27 сумын нийгмийн бодлогын 

мэргэжилтнүүд, 

o АЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд 

1. “Жендэрийн ойлголт нэмэгдүүлэх танхимын 

сургалт

2. “Жендэрийн ахисан түвшний дүн

шинжилгээ

o 27 сумын Засаг дарга нарын 2020 оны 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд  жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах талаар 3 заалт тусган хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж ажиллалаа.

“ЖДШ+” цахим сургалт

“Хүчирхэг илтгэл”  

“Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт”

Зорилтын хүрээнд нийт: сургалт, арга хэмжээ 65, 

Хамрагдсан хүн- 10 266

“Жендэрийн ойлголт нэмэгдүүлэх 

сургалт ”



АЗДТГ, Мерит төслийн хамтарсан 
“Оролцоонд суурилсан Жендэрийн аудит”

/Үргэлжилсэн хугацаа: 7 сар/

/Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын жишээн дээр/

1. Баримт бичгийн судалгаа

2. Бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлага, уулзалтууд, 

асуулга 

Хамрагдсан: АЗДТГ-ын 72 ажилтан, 

албан хаагчид буюу 84.7%  

/АЗДТГ-ын нийт албан хаагчид: 85/

3. Удирдлагууд аудитын урьдчилсан дүгнэлттэй танилцав.

Зардал: АЗДТГ- 1.0 сая ₮, Мерит төсөл 

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж, хамтын 

ажиллагааг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  



Сайн туршлага           Бичил төсөл -9.3 сая ₮ 

o 4 нөхөрлөл өөрсдийн хариуцсан ойн санг байгаль хамгаалагчидтай хэрхэн хамтран хариуцлагатай хамгаалах харилцан

ойлголцлын санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна.

o Мерит төсөл: ЖДҮ-ийн 5 хоногийн модуль сургалтад 2 эмэгтэй ахлагч хамруулж чадавхжуулав.

o Эрдэнэхайрхан нөхөрлөл: Аймгийн байгаль хамгаалах санд төсөл бичиж 2 сая ₮ шийдвэрлүүлэн Дугана хадны байрлах

“Эрдэнэ булаг”-ыг хашаажуулж 2 булаг хамгаалалтад авлаа.

o Суварга хайрхан нөхөрлөл: Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэсэн модоор 2 өрхийг хашаажуулан үлдэгдэл модоор иргэдийн

хэрэгцээнд борлуулан 4.2 сая ₮-ийн борлуулалт хийлээ.

o Халиун буга нөхөрлөл: “Нэг сум-Нэг бүтээгдэхүүн” аймгийн үзэсгэлэн худалдаанд оролцож “Эвтэй дөрвөн амьтан”

бүтээлээрээ “Хэрэглэгчийн баталгаат бүтээгдэхүүн” шагналаар шагнагдаж, бүтээлүүдээрээ 500.0 мян ₮-ийн

борлуулалт хийлээ.

“ЖДҮ-ийн сургалт

“Халиун буга” 

“Суварга хайрхан нөхөрлөл”

“Эрдэнэ хайрхан 

нөхөрлөл”

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж, хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  



Жендэрийн талаарх мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт, 

сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх зорилтын хүрээнд:

Зорилтын хүрээнд нийт:  үзлэг, оношилгоо, сургалт, арга хэмжээ -254, 

Хамрагдсан хүн- 25 957

 Жендэрийн салбар хороодоос  “Жендэрийн хэвшмэл хандлагаа өөрчилье” цахим мэдлэг олгох 7 
төрлийн постерийг бэлтгэн байгууллагын фэйсбүүк аккаунт, пэйж хуудсаар түгээr 5166 хандалт 
авсан байна.

 Баянцогт сум Цахим хэлбэрээр ахлах ангийн 49 сурагчдад жендэрийн хэвшмэл ойлголт сэдвээр 
сургалт, 

 Алтанбулаг сум Жендэрийн хэвшмэл хандлагаа өөрчилье" цахим мэдлэг олгох 8 цуврал мэдээлэл 
болон 7 төрлийн зөвлөмж, брошурыг  сумдын фэйж хуудас болон сумын 5 цахим бүлгэмд 
нийтэлж 82 иргэний хандалт, 



Жендэрийн талаарх мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт, 

сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх зорилтын хүрээнд:

Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан

зогсоох, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн

талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилго

бүхий

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй

тэмцэх 16 хоногийн аян”

“Өрх гэр, ажлын байр олон нийтийн газарт “ Яг одоо

хүчирхийллийг цэглэе!” уриан дор Төв аймаг аянд

нэгдсэн.

Агентлаг, сумдын хэмжээнд 55 байгууллагын 3962

иргэн, албан хаагч аянд нэгдэж, сургалт мэдээлэл,

тэмцээн уралдаанд хамрагдаж, 389 төрлийн постер,

видеог пейж хуудсаар түгээн, 21 640 хандалт авч,

хүчирхийллийг хамтдаа цэглэхэд цахим орчинд

нэгдсэн.



Жендэрийн талаарх мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт, сурталчилгаа, 
нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх зорилтын хүрээнд:

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 
А/263 дугаар захирамж “Хүүхдэд ээлтэй эцэг 
эхийн зөвлөл” шалгаруулах болзол

2020 онд:

• 1-р байрт аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 
Эцэг эхийн зөвлөл шалгарч -350.000 төгрөг

• 2-р байрт Газрын харилцаа барилга хот 
байгуулалтын газрын Эцэг эхийн зөвлөл 
шалгарч -300.000 төгрөг,

• 3-р байрт Орон нутгийн өмчийн газрын Эцэг 
эхийн зөвлөл шалгарч -300.000 төгрөг



Жендэрийн талаарх мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт, сурталчилгаа, 
нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх зорилтын хүрээнд:

1. Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс /500.000
төгрөгийн ном, 100.000 төгрөг/

2. Онцгой байдлын газар /300.000
төгрөгийн ном, 80.000 төгрөг/

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
/200.000 төгрөгийн ном, 50.000 төгрөг/

4. Баянжаргалан сумын ЗДТГазар
/200.000. төгрөгийн ном, 50.000 төгрөг/

“БҮХ ХАЙРАА-ГЭР БҮЛДЭЭ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД 

“ОЮУНЛАГ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙГ 

ШАЛГАРУУЛЖ, УРАМШУУЛСАН 



Хөдөлмөр эрхлэлт:

3. Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс эмэгтэй, эрэгтэй хүн тэгш хүртэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:

ШАБ: 497

ТАБ: 4 823

ЗУУЧЛАЛ: 340

ШИНЭ АЖЛЫН БАЙР: 1 258 ТҮР АЖЛЫН БАЙР: 9 015 ЗУУЧЛАЛ: 571

ШАБ: 784

ТАБ: 4 192

ЗУУЧЛАЛ: 231

Зорилтын хүрээнд нийт:  
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, сургалт, арга хэмжээ -52, Хамрагдсан хүн- 36 668 



Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс эмэгтэй, эрэгтэй хүн тэгш хүртэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:

Аймгийн хэмжээнд 18-с дээш насны 30,0 гаруй

иргэдийг 8 төрлийн эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд

хамруулан, эмчлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж

байна. Үзлэгт хамрагдсан иргэдийн 14700 гаруй нь буюу

44,7% нь эрэгтэйчүүд, үүнээс 25-30% нь малчин

эрэгтэйчүүд байна.

Хорт хавдар илрүүлэх шинжилгээнд 1429

эрэгтэйчүүд буюу нийт хамрагдсан иргэдийн 49,5% нь

эрэгтэйчүүд байна. Шинээр хавдар илэрсэн өвчтөнүүдийн

54,5% эрэгтэйчүүд байгаад дүгнэлт хийж ажиллаж байна.

“Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг иргэн бүрт” аян



Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс эмэгтэй, эрэгтэй хүн тэгш хүртэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:

 АЗД-ын захирамжийн хүрээнд Гэр бүлийн өдөр”-ийн арга

хэмжээнд оролцох, гэр бүл, үр хүүхдэдээ цаг гаргахад нь

зориулж 0-18 хүртэл насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд тухайн

өдрийн 17:00-18:00 цагийн хооронд цалинтай чөлөө олгох

тухай захирамжийн заалтыг 86 байгууллага “Хөдөлмөрийн

дотоод журам” “Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн

баталгааг хангах хөтөлбөр”-т тусган хэрэгжүүлсэн байна. 2

874 ажилтан албан хаагч 1 цагийн цалинтай чөлөөнд

хамрагдсан байна. “Гэр бүлийн өдөр”-ийн хүрээнд нийт 11

сумын 55 байгууллага, АЗДТГ-ын дэргэдэх харьяа хэлтэс ,

агентлагийн 12 байгууллага 23 төрлийн арга хэмжээг зохион

байгуулж, 7961 эцэг эх хамрагдсан байна.

Өнөөдөр “ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨР” 



Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс эмэгтэй, эрэгтэй хүн тэгш хүртэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:

 Шийдвэр гарах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, эмэгтэйчүүдийн манлайлал:

2016-2020
2020-2024

10
7

Орон нутгийн сонгуулиар Аймгийн иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хуралд эмэгтэй гишүүдийн тоо 

өссөн үзүүлэлттэй байна.

2016-2020 оны сонгууль 2020-2024 оны сонгууль

Үр дүн: 

o АИТХ-д 10 эмэгтэй төлөөлөгч сонгогдов.

o АИТХ-ын нарийн бичиг дарга эмэгтэй томилогдов.

o Аймгийн Засаг даргын орлогч “Эмэгтэй” удирдлага томилогдов.



Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс эмэгтэй, эрэгтэй хүн тэгш хүртэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:

Эрдэнэ суманд: Зөвлөгөө өгөх танхимыг байгуулж 2 эрэгтэй 14 эмэгтэй нийт

16 хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 9 эмэгтэйд зөвлөгөө өгч ажилласан



Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл болон ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх, түүнээс 

урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд: 

 Охид, хүүхдүүдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг хандлага олгох “Миний биеийн аюулгүйн

дүрэм”, “Хүчирхийллээс сэргийлэх арга зам - Цахим орчны зохистой хэрэглээ” сургалтуудыг зохион байгуулж .

Сумын 778 хүүхэд хамруулж, 16 хүүхдэд сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгсөн.

 Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр давхардсан тоогоор 530 цагийн

сургалтыг шүүхийн шийдвэрээр 7-30 хоногоор баривчлагдсан 424 иргэнд хийсэн байна.

ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Хөөрхөн зүрх ТББ-тай хамтран “Бидний дуу

хоолой” нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Аян хүрээнд:

“Бидний дуу хоолой” өөрийгөө хайрлахуй эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалтыг үйлчилгээ авсан эмэгтэйчүүд,

Цагдаагийн газрын дэргэдэх түр саатуулах байранд саатуулагдаж байсан эмэгтэйчүүдэд тус тус зохион байгуулж

23 хүнийг хамрууллаа.

Зорилтын хүрээнд нийт:  сургалт, арга хэмжээ -25, 

Хамрагдсан хүн- 1241
Мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны материал:-23, 

Хандалт- 12 960



Ололт амжилт, үр дүн:

1.Жендэрийн тэгш байдлыг хангах 34 салбар, дэд
хороодын 257 гишүүд ажиллаж аймгийн тогтолцоо
сайжирлаа.

1.Салбар, дэд хороодын гишүүдийг чадавхжуулах 5 удаагийн
тусгайлсан жендэрийн сургалтыг зохион байгуулж 123 удирдах
албан тушаалтан болон албан хаагчдыг чадавхжуулж, Олон
улсын сертификат олголоо.

1.АЗДТГ, Мерит төсөлтэй хамтарч АЗДТГ-т “Оролцоонд
суурилсан Жендэрийн аудит”-ыг 7 сарын сарын
хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж дууслаа.

АИТХ-д 10 эмэгтэй гишүүн сонгогдож, Аймгийн Засаг даргын
орлогчийн нэгээр эмэгтэй удирдлага томилогдож улс төрийн
шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдлээ.

Гэр бүлийн бат бэх байдлыг дэмжих, хүүхдийн хүмүүжилд эцэг, эхийн оролцоог
нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Гэр бүлийн өдрийн захирамжийн хүрээнд 10835
ажилтан, албан хаагч эцэг, эхчүүд хамрагдаж ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн
баталгаа сайжирч, эерэг нөлөө үзүүлж байна.



Цаашид:

ТАЗ-ийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөл болон 

ЖЭТБХСХ-ны 2021 оны төлөвлөгөө

 Хэлтэс, агентлаг, байгууллагын албан хаагчдын 80-с
доошгүй хувь нь “Ахисан шатны жендэрийн дүн
шинжилгээ” цахим сургалтад хамрагдсан байна.

 Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх,
хамгаалах, түүнтэй холбоотой гомдлыг байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журмын хүрээнд хянан шийдвэрлэх
талаарх аргазүйн зөвлөмжийг байгууллагуудын
хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгуулах

 “Оролцоонд суурилсан жендэрийн аудит”-ын зөвлөмж,
дүгнэлтийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

 ТББ-аар ЖЭТБХ аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх



АНХААРЛАА ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА
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