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• MERIT төсөл хамтрагч байгууллагуудын төлөөллийг хамруулан Жендерийн клубыг 

2018 оны 3-р сард байгуулсан. 

• Энэхүү клуб нь мэдлэг мэдээллээ хуваалцах, асуудлыг шийдвэрлэх, мэргэжлийн хувьд 

хөгжин дэвших боломжийг бүрдүүлэх талбар болохын зэрэгцээ сайн дурын үндсэн 

дээр эвлэлдэн нэгдсэн жендэрийн тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн, манлайлагчдын 

ажлын баг юм.

• Тус клубын гишүүдийн дунд онлайн болон биечилсэн уулзалтыг сар бүр зохион 

байгуулж, харилцан туршлага солилцохын зэрэгцээ жил бүр чуулдаг уламжлалтай. 

• 2018 онд 6 үйл ажиллагаа, 2019 онд 6 үйл ажиллагаа тус тус хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2018 

онд Дорнод аймагт, 2019 онд Дундговь аймагт тус тус чуулсан. 

Клубын танилцуулга
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Зураг түүх өгүүлнэ...
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• Алсын хараа: Төрийн бүх шатанд жендэрийн мэдрэмжтэй байдлыг хэвшүүлэн, төлөвшүүлэхэд 
түүчээлнэ. 

• Зорилго: Төрийн бодлого, төлөвлөлтөд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх 
зорилгоор гишүүд хоорондоо мэдлэг туршлагаа ахиулах, мэдээлэл солилцох, чадавхиа 
нэмэгдүүлэх, хамтран төсөл хэрэгжүүлэхэд оршино.

• Гишүүнчлэл: Төсөлтэй хамтран ажилладаг дараах байгууллагуудын төлөөллөөс бүрддэг.

Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, 
Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яам, Сангийн яам, Үндэсний хөгжлийн газар, Ашигт 
малтмал, газрын тосны газар, Удирдлагын академи, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв, 
Шинжлэх ухааны академийн харьяа Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн, Дорнод аймаг, Дундговь 
аймаг, Сүхбаатар аймаг, Төв аймаг.

Клубын алсын хараа, зорилго
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• КОВИД-19-ийн нөлөөгөөр олон нийтэд чиглэсэн зарим үйл ажиллагаа хэрэгжих боломжгүй 

байсан ч төлөвлөгөөт үйл ажиллагааг боломжийнхоо хэрээр хэрэгжүүлэхийн төлөө ажилласан. 

• Одоогоор дараах 4 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд байна. Зарим сар хэд хэдэн үйл ажиллагааг 

нэгтгэн нэг арга хэмжээний нэрийн дор явуулсан болно.    

Төлөвлөгөөний биелэлт
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2020 оны 5-р сарын 18,19-ний өдрүүдэд Дэйл 
Карнеги Трэйнингтэй хамтран "Хүчирхэг 

илтгэл" сэдэвт хоёр өдрийн сургалт

2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр 
"Жендэрийн эрх тэгш байдал ба хүний 
эрх" сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг /ОУХЭБ-

ийн төлөөлөл оролцсон, ЖДШ+ цахим сургалт/



Төлөвлөгөөний биелэлт
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2020 оны 6-р сарын 24-ний өдөр Төвийн бүсийн 
Зохицуулагч А.Пүрэв НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон 

АПОЛИТИКАЛ-аас хамтран зохион байгуулсан 
“Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг 

тусгах нь КОВИД-19-ын үр дагаврыг даван 
туулахад хэрхэн туслах” талаарх Олон улсын 

семинарт оролцлоо

2020 оны 9-р сарын 29-ний өдөр “Ажил 
мэргэжил сонголт: Шинжлэх ухаан, 

технологи, инженерчлэл, математик 
(ШУТИМ) салбар” сэдэвт ярилцлага 

хэлэлцүүлэг 



• Орон нутгийн оролцогчдыг хамарсан Дэйл Карнеги төвийн “Хүчирхэг илтгэл сургалтад 

хамруулах” /2020 оны 11-р сар/

• Сүхбаатар эсвэл Төв аймагт явагдах Клубын чуулга уулзалт /2020 оны 12-р сар/ 

Хүлээгдэж буй үйл ажиллагаа
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Бэрхшээл, сургамж

Бэрхшээл

• КОВИД-19-ийн хязгаарлалт 

• УИХ болон орон нутгийн сонгууль 

• Гишүүд ажил, албан тушаа солих

• Гишүүдийн мэдлэг ойлголтын 

зөрүүтэй байдал 

• Гишүүдийн ажлын ачаалал

Сургамж

• Манлайлагчид маш чухал. 

• Гишүүд мэдлэг мэдээллээ бусаддаа 
түгээвэл үр дүнд хүрч чадна. 

• ЖҮХ, ХЭҮК-той уялдаа холбоотой 
ажиллах нь зүйтэй. 

• Орон нутгийн болон байгууллага доторх 
дэд клубын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 

• Гишүүдийн идэвх оролцоог байнга өндөр 
байлгах арга замыг эрэлхийлэх. 

• Цахим сургалтын ач холбогдол өндөр. 

11



Address: Floor 3, National Times News Tower Khudaldaanii gudamj, Khoroo 1 

Chingeltei district, Ulaanbaatar-15160 Mongolia

Phone: 7610-5000 

Mongolia:

Enhancing Resource

Management through

Institutional Transformation


