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Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн



Жендэрийн асуудлыг байгууллагын 

хэмжээнд яагаад ярилцах хэрэгтэй вэ?

• Төрийн яамд, судалгааны байгууллагуудыг оролцуулаад ямар ч 

байгууллага жендэрийн хувьд саармаг БИШ юм. 

• Жендэрийн асуудал нь заримдаа ил харагддаг, заримдаа нуугдмал 

байдаг. 

• Жендэрийн эрх тэгш байдал зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал биш юм.

• Ажлын байран дээрх жендэрийн эрх тэгш байдал нь эдийн засгийн 

ерөнхий үзүүлэлттэй шууд холбоотой.  

- Үндэсний эдийн засгийн өсөлт илүү болно.

- Бүтээмж өснө. 

- Өндөр чадвартай ажил горилогчдын хандалт ихэсдэг.

- Байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэл сайжирдаг.

• Жендэрийн талаар мэдлэг, ойлголттой байх нь илүү чанартай ажлын 

үр дүн гаргах, илүү чанартай судалгаа хийхэд хөтлөдөг. 



Ажлын байран дээрх жендэрийн эрх тэгш байдал гэж хүйсээсээ ҮЛ 
ХАМААРАН БҮХ ажиллагсад тэгш боломжтой, тэгш эрхтэй, 
баялагаас адил тэгш хүртэнэ гэсэн утгатай.    

Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс: 
- ажилд орох, тушаал дэвших тэгш боломжтой байх
- ажлын байран дээрээ аюулгүй бөгөөд хүндлэгдэж байх
- нөөцийн хувьд итгэл хүлээлгэдэг байх, хэрэгцээтэй арга 
хэрэгслээ олж авах боломжтой байх
- шийдвэр гаргахад оролцохыг асуудаг байх хэрэгтэй. 

Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс яг ижилхэн гэсэн ҮГ БИШ. Олон ялгаа 
байгаа. ГЭХДЭЭ тэдгээр ялгаа нь дээр жагсаасан зүйлсэд 
нөлөөлөхгүй байх ёстой.

Ажлын байран дээрх жендэрийн эрх тэгш 
байдал





ШУТИМ-ийн чиглэлийн судалгааны байгууллага, их сургуулийн 
төвшинд олон улсын хэмжээнд жендэрийг нэвтрүүлэх 3 зорилго 
тавьсан 

- ШУТИМ-ийн чиглэлийн эмэгтэй сурагчдын тоог магистр мөн 
докторын төвшинд нэмэгдүүлэх 
- Шийдвэр гаргах төвшинд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог 
нэмэгдүүлэх 
- Бүтээгдсэн мэдлэг ба инновацыг шинжлэх ухааныг сайжруулахад 
мөн нийгэмд ач холбогдол өгч уялдааг нь нэмэгдүүлэх 

Судалгааны байгууллагт жендэрийн асуудлыг 
яагаад ярих вэ?



ШУТИМ дахь жендэрийн харьцаа, 

мэдээлэл



- Хөгжингүй оронд АНУ, Канад, Их Британи, Австрали, Франц, 

Дани, Португал гэх мэт сүүлийн жилүүдэд судлаачид шинийг 

санаачлагчдын дунд эмэгтэйчүүдийн хувь өссөн

- Эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл амин зүй ба эрүүл мэндийн салбарын 

шинжлэх ухаанд илүү харин физикийн шинжлэх ухааны салбарт 

маш бага 25% эзэлдэг. 

- Эмэгтэйчүүд эрчүүдийг бодвол шинжлэх ухаан, судалгааны 

өгүүлэл хэвлүүлэх нь бага байдаг. Гэвч үүнд ишлэл эсвэл татаж авах 

үзүүлэлтэнд нөлөөтэй үгүйг тодорхойлоогүй байна.

- Олон улсын төвшинд судалгааны өгүүлэл бичиж хамтарч ажиллах 

нь эмэгтэйчүүдийн хувьд эрчүүдийг бодвол харьцангуй бага.

ШУТИМ дахь жендэрийн харьцаа, 
онцлог мэдээлэл



- Мөн академик ба хувийн хэвшлийн хэмжээнд судалгааны чиглэлээр 

хамтран ажиллах нь эмэгтэйчүүдийн хувьд эрчүүдийг бодвол бага байдаг. 

- Ерөнхийдөө, эмэгтэйчүүд эрчүүдийг бодвол нилээд салбар дундын 

хэмжээний судалгааны ажил хийдэг.

- Судлаачдын дунд эмэгтэй судлаач эрэгтэй судлаачыг бодвол олон улсын 

хэмжээнд ажиллах нь бага.

- Жендэрийн судалгаа нь цогц судалгааны хувьд хэмжээ нь томорч мөн цаг 

хугацааны хувьд тулгамдсан асуулын нэг болсоор байна. Өмнө нь АНУ-д 

жендэрийн асуудал нилээд яригддаг байсан одоо буурч харин Европын 

холбооны улсуудад ихээр яригдах болсон. 

ШУТИМ дахь жендэрийн харьцаа, 

онцлог мэдээлэл









- Жендэрийн хэвшмэл ойлголт үзлийг өөрчлөх

- Эмэгтэй үлгэр жишээг бий болгох

- ШУТИМ төвт анги бүлгийн ажил төсөл хэрэгжүүлэх

- ШУТИМ тэгш байдлын дүрэм журам гаргах

- Бүх түвшний боловсролын байгууллагт сурталчилгаа, эерэг үзэл 

бодлыг нэвтрүүлэх

- Грант ба тэтгэлэг өгөх 

- Бүх-Охид ШУТИМ байгууллагтай хамтрах 

ШУТИМ дахь жендэрийн харьцааны зөрүүг бууруулах 
боломжит арга замууд



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа!


