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Гэр бүл

Жендэр судлалын анхаарлын төвд байдаг 

Жендэрийн хэвшмэл ойлголт хандлага хүчтэй илэрч, олон 

үр дагаварыг бий болгож байдаг орчин юм.

Хүний хөгжлийн анхдагч орчин, нийгэм биологийн 

тогтвортой бичил нэгж бөгөөд хүний нийгмийн түүхэн 

явцад бүрэлдэн тогтож, түүний нөлөөнд автагдан бас 

түүний хөгжилд хүчтэй нөлөө үзүүлсээр иржээ.



Жендэрийн тэгш байдал

Жендэрийн тэгш байдал гэдэг нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс 

ялгаатай хэрэгцээ, шаардлага болон эрхэмлэн дээдлэх зүйлтэй 

учраас хүн бүрт шудрага хандах үүднээс тэдэнд өөр өөр үр 

шим хүртэх эрхтэйг илэрхийлдэг. 

Жендэрийн тэгш байдлыг хангаснаар улс орны эдийн засгийн 

өсөлтөө нэмэгдүүлж, ядуурлыг бууруулж, үр өгөөжтэй сайн 

чадавхийг бэхжүүлэх боломж бүрддэг.



Гэр бүлийн харилцаанд яагаад илүү их анхаарал 

хандуулах хэрэгтэй вэ?

Хөдөлмөрийн хуваарьт тогтсон 

жендэрийн тэгш бус байдал 

Хот, хөдөөгийн хөгжлийн 

ялгаатай байдал
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Нийт малчин 19462 
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Эх сурвалж: 

Төв аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал, 2017\12



Гэр бүлийн харилцаанд яагаад илүү их анхаарал 

хандуулах хэрэгтэй вэ?

Соёлын уламжлалт хүчин зүйлс агуулагддаг 

0
50

100
150
200
250
300
350

34

314

3 237

208

3 4

2018 он

Төрийн байгууллагын удирдах албан 

тушаалтан  /тоогоор-Төв аймаг/

Эр Эм

Эх сурвалж: 

Төв аймгийн Жендэрийн нөхцөл байдлын үнэлгээ,

2018\11



Гэр бүлийн харилцаанд яагаад илүү их анхаарал 

хандуулах хэрэгтэй вэ?
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгддэг 

29.7% 3 эмэгтэй тутмын 1 нь амьдралдаа хамтрагчийн зүгээс 

үйлдсэн бие махбодийн хүчирхийлэлд өртжээ.

42.8% Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн бие махбодийн болон/эсвэл 

бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд ийн 5 эмэгтэй 

тутмын 2 нь хүчирхийлэлийн улмаас бэртэл, гэмтэл авчээ.

64.4% Гэрлэж байгаад салсан, тусгаарласан 5 эмэгтэй тутмын 3 

нь амьдралдаа хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн бие махбодийн 

хүчирхийлэлд өртсөн байна.

17.3% 5 эмэгтэй тутмын 1 нь хамтрагчаас бусад хүний /эцэг эх, 

ах эгч, дүү хадмууд, хамт ажиллагсад , танихгүй хүмүүс 

зэрэг/зүгээс үйлдсэн биемахбодийн хүчирхийлэлд өртсөн 

байна.

Эх сурвалж: Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлийн Нүцгэн үнэн судалгаа, Монгол Улс, 2017



Гэр бүлийн харилцаанд яагаад илүү их анхаарал 

хандуулах хэрэгтэй вэ?

Жендэрийн мэдрэмж, хүмүүжил 

төлөвшлийг олж авдаг 

Гэр бүл нөхөн үржихүйн үүрэг хүлээдэг



Дүгнэлт: 

Жендэрийн тулгамдсан асуудлаар судалгаа хийж мэдээллийн 

сантай болох,

Хүүхэд, залуучуудад жендэрийн мэдрэмжтэй хүмүүжил, 

хандлага ёс суртахууныг багаас нь системтэйгээр олгох шат 

дараалсан сургалтуудыг зохион байгуулж,ойлголт хандлагыг 

төлөвшүүлэх,

 Хөдөөгийн гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн бодитой арга хэмжээ авах 

Гэр бүлийн өмчийг эзэмших, захиран зарцуулахад гэр бүлийн 

гишүүдийн тэгш эрхийг хангах эрх зүйн баталгааг бий болгох 









“Би өөрчлөгдснөөрөө бусдыг өөрчилж, 

бид өөрчлөгдснөөрөө Монголыг өөрчилнө” 



Анхаарал тавьсанд баярлалаа.


