
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХЫГ 

БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ



ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 

ЭДИЙН

ЗАСГИЙН 

ЧАДАВХЫГ

БЭХЖҮҮЛЭХ 

(ЭЭЧБ)

ТӨСӨЛ

Зорилго: Монгол Улсын эдийн засагт эмэгтэйчүүдийн

манлайлал болоод оролцоог дээшлүүлэх.

Хугацаа: 4 жил (2020.03 –2024.09)

Хамрах хүрээ: ИНБ, хувийн хэвшил, засгийн газрын болон 

нутгийн захиргааны байгууллагууд

Хамтрагч 

талууд:

МОНФЕМНЕТ, Өөрчлөлтийн төлөө эмэгтэйчүүд 

ТББ, МҮХАҮТ, Нийслэлийн шинжлэх ухаан, 

үйлдвэрлэл, инновацын газар

Бодлогоор 

дэмжигч:

Жендэрийн Үндэсний Хороо



ӨӨРЧӨЛТИЙН 

ОНОЛ

Өнөөгийн нөхцөл 

байдал:

• Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээл дах оролцоо дунджаар

10.2% -иар буурч, эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн оролцоо 2.3%-аар

• Орлогын эх үүсвэртэй болох боломж нөөцийн дутмаг байдал

• Албан эдийн засагт төлөөлөл бага

• Жендерийн хэвшмэл ойлголт

Нөлөөлж буй

хүчин зүйлс:

• Нэгдмэл хөдөлгөөний дутмаг байдал

• Нэг талт бодлогын хандлага

• Гэр бүлийн хүчирхийлэл /ГБХ/ ба дотно хамтрагчын хүчирхийлэл

• Жендэрт суурилсан хэвшмэл хандлага, норм

• Ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд ээлгүй орчин

Стратеги, авах 

арга хэмжээ:

• Эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөөх хөдөлгөөнийг дэмжих

• Үнэлгээ, судалгааг дэмжих-

• бизнес эрхлэгчдийн хамтын орчинг бий болгох

• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг нэмэгдүүлэхэд шийдвэр 

гаргагчдыг дайчлах

Хүлээгдэж буй үр 

дүнгүүд:

• Хөдөлмөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүд эрх тэгш оролцохыг бүрэн 

дэмжих нийгмийн ойлголт нэмэгдсэн байна.

• Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх бодлогын 

орчин сайжирсан байна.

• Хувийн хэвшлийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

чухалчилдаг болсон байна.



ТӨСЛИЙН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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ИНБ-уудын 

чадавх 

бэхжүүлэх

Бодлогын 

түвшинд нэгдэх

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдэд 

хүрэх

ИНБ-уудын Үнэлгээ хийх

ИНБ-уудын чадавх 

бэхжүүлэх сургалт

ИНБ-уудыг чадавхжуулах 

тэтгэлэгүүд

ИНБ-уудын менторууд 

чадавхжуулах

ЖҮХ-той бодлогын хүрээнд хамтрах 

Нэгдэл бэхжүүлэх Тэтгэлэгүүд

Эмэгтэйчүүд бодлогын шийдвэр 

гаргах уулзалтад хамрагдахыг 

дэмжих

ЭЭЧ-д суурилсан уулзалтууд

Бизнес эрхлэгчид ба 

орон нутгийн хүртээмж

Эмэгтэйчүүдийн өртөгийн 

сүлжээг судлах , боломж 

бүрдүүлэх
БЭЭТ-ийг үргэлжлүүлэн 

дэмжих
Орон нутгийн бизнес 

эрхлэгчдэд менторшип, 

сургалтууд

Санхүүгийн хүртээмж

Эмэгтэй бизнес эрхлэлт

Орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн 

нэгдэлүүдийг дэмжих



ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 

ЭДИЙН

ЗАСГИЙН 

ЧАДАВХЫГ

БЭХЖҮҮЛЭХ 

(ЭЭЧБ)

ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020.04 – 2021.03



Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг 

бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллах иргэний 

нийгмийн байгууллагуудын тогтвортой 

байдал, оролцоог сайжруулах.
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Эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах нийгэм 

болоод эдийн засгийн хувьд дэмжих холбоо 

нэгдэлүүдийг дэмжих, цогцлоох

Бизнес эрхлэгчид болоод бизнесээ 

эхлүүлэхийг эрмэлзэж буй эмэгтэйчүүдийг 

дэмжих



Эмэгтэйчүүдийн эдийн 

засгийн чадавхыг бэхжүүлэх 

чиглэлээр ажиллах иргэний 

нийгмийн 

байгууллагуудын тогтворт

ой байдал, оролцоог 

сайжруулах.

1

ИНБ-уудын хүчин 

чадлын үнэлгээ

Огноо: 2020.12.31

Хамрах: УБ, 15-20 ИНБ

Зорилго: Нөлөөллийг бүрдүүлэх, нэгдэл 

цогцлоох, сэдвүүд тодорхойлох

Чадавхжуулах сургалтын 

хөтөлбөр боловсруулах

Огноо : 2021.02.01

Хамрах : 4 аймаг 

Зорилго : 2 дах жилд бэлдэх

ИНБ –уудад сургалт орох 

ментор бэлтгэх

Огноо : 2021.03.31

Хамрах  : 4 аймаг

Зорилго : тэтгэлэг, 2 дах жил



Эмэгтэйчүүдийг 

чадавхжуулах нийгэм 

болоод эдийн засгийн 

хувьд дэмжих холбоо 

нэгдэлүүдийг дэмжих, 

цогцлоох

2

Зөвлөлдөх уулзалтууд 

зохион байгуулах

КОВИД-19 ийн 

яаралтай тусламжийн 

тэтгэлэг ИНБ

Огноо: 2020.11- 16 Days of Activism

Хамрах : Хувийн хэвшил дах жендэрийн эрх тэгш 

байдал

Зорилго: Ажлын байран дах хүчирхийлэлгүй орчин-

НҮБ Хүн амын сан чиглэл

Огноо : 2020.11

Хамрах: 14 яамд, 21 аймаг, 9 дүүргийн жендэрийн 

мэргэжилтэнүүд

Зорилго: ИНБ, ЗГ байгууллагын хамтын ажиллагааг 

эхлүүлэх, жендэрийн мэргэжилтэнүүдийг чадавхжуулах

Огноо  : 2020.10.12- Зарлал

Хамрах: 8-10 ИНБууд

Зорилго: ИНБ-уудын шинэ санаа санаачилгыг дэмжих



Бизнес эрхлэгчид 

болоод бизнесээ 

эхлүүлэхийг эрмэлзэж 

буй эмэгтэйчүүдийг 

дэмжих

3

БЭЭТ-ийг үргэлжлүүлэн 

дэмжих

Цар тахалын үеийн 

яаралтай тусламж үзүүлэх 

Тэтгэлэг

COVID-19 жендэрийн 

мэдрэмжтэй үнэлгээ 

Хамрах: Нийт 6 гаруй үйл 

ажиллагаанд хамруулсан. 

Орлого, борлуулалтад 

чиглэсэн

Огноо: 2020.09.14

Хамрах : 50 эмэгтэй БЭЭТ -

$500

Огноо: 2020.10 

Хамрах: Жижиг бичил бизнес 

эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд цар 

тахал хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

3дүүрэг, 4 аймаг
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