
Т.Чимэгсанаа, УУХҮЯ-ны СБТГ-ын ахлах 

мэргэжилтэн



УУХҮЯ-ны Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн 
Т.Чимэгсанаа



 Судалгааны зорилго:

 салбарын бодлого, хууль тогтоомж, салбарын
удирдлага, шийдвэр гаргах үйл явц болон бүхий л
түвшин дэх жендэрийн нөхцөл байдал, тус салбарын
орон нутаг, өрх, иргэдэд үзүүлж буй жендэрийн
нөлөөллийг үнэлэх,

 үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан салбарын жендэрийн
бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын
зөвлөмжийг гаргуулж авах явдал байсан.

УУЛ УУРХАЙ, 

ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН 

ЯАМ



 Адуунчулуун ХК

 Билгүүн сар Н

 Петрочайна Чайна 

Дачин Тамсаг ХХК

 Шинь Шинь ХХК  

 Бадрах энержи ХХК

 Дэвжин дэлгэрэх 

нутгийн залуус 

нөхөрлөл  

 МАК Цементийн 

үйлдвэр 

 Оюу толгой ХХК

 Энержи ресурс ХХК

 Эрдэнэс Таван толгой ХХК

 Политехникийн коллеж

 МоЭнКо ХХК 

 Ховд их сургууль

ДарханыТөмөрлөгий

н үйлдвэр ХК 

 Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ

 Технологийн сургууль

 Багануур ХК

 УУХҮЯ,  АМГТГ, ГТЛав

 ГМТИС, ШУА-ийн ГПХ

 Тэгшт плант ХХК 

 Эрчим хүч, геологи, уул 

 уурхайн үйлдвэрчний эвлэл

 УУҮА, МБУНДХ  



Үнэлгээний 

үр дүн 

Товч үр дүн 

4.Салбарын 

төсөвлөлт дэх 

жендэр

5.Жендэрт ээлтэй соёл, 

мэдээлэл ХШҮ-ний 

тогтолцоо

7.Оролцогч

талуудын 

жендэрийн 
ойлголт, хандлага



1.1. Жендэрийн бодлого, зохицуулалт, эрх зүйн 

орчин



1.2. Орон нутгийн түвшинд жендэрийн тэгш байдлыг 

хангаж буй байдал

Хорооны салбар хороог тухайн 

шатны Засаг дарга ахалж, 

бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг 

батална. ЖҮХ-ны дүрмийн §6.1

- Салбар хорооны  

бүрэлдэхүүнд ЗДТГ-ны 

газрын дарга нар 

- Удирдах түвшний албан 

хаагчдын жендэрийн 

мэдлэг, хандлага сул

Оролцоо бага

Хорооны салбар хороо нь харьяа 

нутаг дэвсгэртээ Жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах тухай хууль, 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 

Үндэсний хөтөлбөр, Хорооноос 

гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд 

хяналт тавих чиг үүрэгтэй. ЖҮХ-ны 

дүрмийн §6.2

- Судлагдсан аймгуудын 80 

хувь Жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах аймгийн дэд 

хөтөлбөр баталсан. 

- Орон нутгийн захиргаа, уул 

уурхайн ААН-тэй байгуулсан 

хамтын ажиллагааны гэрээнд 

жендэрийн тэгш байдлыг 

хангах агуулга тусгагдаагүй.

Хорооны салбар зөвлөл, хороо нь 

орон тооны нарийн бичгийн даргатай 

байна.

ЖҮХ-ны дүрмийн §6.5

- Тухайн салбарын 2-3

асуудлыг хариуцдаг.

- Уул, уурхайн асуудал 

хариуцдаг мэргэжилтэнтэй 

хамтын ажиллагаа сул 

- Үндэсний болон дэд 

хөтөлбөрийн 2 тайлан 

гаргадаг

100%

80%

100%



Салбарын 
ҮЭ

1

Мэргэжли
йн холбоо     

2

Эрдэм 
шинжилгэ

э

2

Боловсро
л

4

Нөхөрлөл 
2

ААНБ      
13

Төрийн 
захиргаа      

2                                              

1.3. Эрдэс баялгийн салбарын байгууллагуудын 

жендэрийн бодлого, зохицуулалт (n=26)

19.2
%

80.8%

Жендэрийн эрх тэгш 
байдлын асуудал 
хариуцсан нэгж 

мэргэжилтэнтэй эсэх

Байгаа Байхгүй 

7.7%

92.3%

Байгууллагын хэмжээнд 
жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах 
бодлого, хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөтэй эсэх

Байгаа Байхгүй 

38.5

61.5

Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах чиглэлд 
олон улсын, үндэсний 
байгууллага (хөгжлийн 
болон судалгааны)-тай 

хамтран ажилладаг эсэх

Байгаа Байхгүй



1.4. Байгууллагын баримт бичигт ЖЭТБ-ыг хангах 
зохицуулалт туссан байдал

Ажил олгогч хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого,

хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан

гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд

жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үүрэг хүлээнэ.

ЖЭТБХтХ §11.3.

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагын

баримт бичигт аль нэг хүйст давуу тал

олгосон зохицуулалт үгүй ч НХХС-ын

2008-09-26-ны 107-р тушаалаар “Эмэгтэй

хүн ажиллахыг хориглосон ажлын байрны

жагсаалт” хүчингүй болсон ч зарим

байгууллага мөрдсөөр байна

Талууд хамтын гэрээ, хэлэлцээрт эмэгтэй, эрэгтэй

ажилтанд ажил, мэргэжлийн эрх ашиг, гэр бүлийн

үүргээ хослуулах, хүүхэд төрүүлэх, асрах нөхцөл

бололцоо олгох, эрүүл мэндээ хамгаалах,

хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд ажиллах, түүнчлэн

ижил ажилд адил цалин, нэмэгдэл хөлс тогтоох, ижил

нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг тусгана.

ЖЭТБХтХ §11.2.

Хүйсийн ялгаваргүйгээр эцэг, эх цалинтай

4-6 сарын хүүхэд асрах болон үрчлэх,

удаан хугацаагаар эмчлүүлэхэд 3 сар

хүртэлх олговортой чөлөө, шаардлагатай

бол нэмэлт 12 сар хүртэлх хугацааны

олговоргүй чөлөө олгох зэргээр

байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод

журамдаа тусгаж өгсөн байна.

Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын

байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх,

гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах

үүрэгтэй. ЖЭТБХтХ §11.4.1.

Бэлгийн дарамтад ямар үйлдэл болон эс 

үйлдэхүйг хамруулж ойлгох болон 

урьдчилан сэргийлэх хувилбар, бэлгийн 

дарамт үйлдэгдсэн бол хаана, хэнд 

мэдээлэх, хаана, хэн шийдвэрлэх талаар 

нарийвчилсан зохицуулалт үгүй байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүйсийн тэнцвэртэй

байдлын тухай тайлангаа жил бүрийн 12 дугаар сарын

20-ны дотор сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт

хүргүүлэх. ЖЭТБХтХ §11.3.10.

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 

15.4% хүйсийн тэнцвэртэй байдлын 

тайланг ЗДТГ-т хүргүүлдэг.

Жендэрийн асуудал хариуцсан

мэргэжилтэнтэй байгууллагуудын хувьд

тус ажилтны АБТ-д энэ үүргийг тусгаж

өгөөгүй байна.

100%

90%

23%

15.4%



 Эрдэс баялаг, геологи, олборлох,
боловсруулах салбарын эрх зүйн баримт
бичигт жендэрийн агуулга тусгагдаагүй байна.

Дүгнэлт, зөвлөмж

 ЖЭТБ-ыг тогтоох, эрэгтэй, 

эмэгтэй ажилтны ялгаатай 

хэрэгцээг харгалзсан  

бодлого, үйл ажиллагаа 

төлөвлөн хэрэгжүүлэх, энэ 

талаар хариуцсан нэгж, 

ажилтанг бий болгох, 

чадавхыг дээшлүүлэх. 

Салбарын удирдах 

ажилтнуудыг жендэрийн 

сургалтад хамруулах 



2.1. Салбарын удирдлага, засаглал дахь жендэрийн 

асуудлууд: Үндэсний түвшинд

Талуудын оролцоотой

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн 

зөвлөл (36 гишүүн)

20%      80%

ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх 

Үндэсний зөвлөл (15 гишүүн)

6,7% 83,3%

Салбарын асуудлаарх төрийн бодлого, зохицуулалтыг 
үндэсний хэмжээнд хариуцах, хэрэгжүүлэх байгууллагууд, 
эрэгтэй эмэгтэй шийдвэр гаргагчдын эзлэх хувийн жин 

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон 
шалгаруулалтын комисс 

3 - АМГТГ-ын хэлтсийн дарга

5 – АМГТГ-ын газрын мэргэжилтэн

1 - ТББ-ын төлөөлөл 

17.3
12.5

38.5

0.0

25.0
33.3

8.3

82.7
87.5

61.5

100.0

75.0
66.7

91.7

УИХ-ын 
гишүүд

Засгийн 
газрын 
гишүүд

Дэд 
сайдууд

УУХҮЯ-ны 
сайд, дэд 

сайд, 
ТНБД

УУХҮЯ-ны 
газар, 

хэлтсийн 
дарга

АМГТГ-ын 
дарга, 
орлогч 
дарга

АМГТГ-ын 
хэлтсийн 

дарга

Дүрс 3.2.1. Эрэгтэй, эмэгтэй шийдвэр 
гаргагчдын хувийн жин, үндэсний түвшинд

Эмэгтэй Эрэгтэй



2.2.Салбарын удирдлага, засаглал дахь жендэрийн 

асуудлууд: Орон нутгийн түвшинд

Орон нутгийн удирдлага

Үндэсний хэмжээнд
Судалгаанд хамрагдсан 

орон нутгийн хэмжээнд

Эр Эм
Эзлэх хувь

(эм)
Эр Эм

Эзлэх хувь

(эм)

Аймаг, нийслэлийн засаг

дарга
22 0 0 6 0 0

Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын

төлөөлөгч
648 122 15.8 159 25 13.6

Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын

тэргүүлэгч
179 35 16.4 64 8 11.1

Сум, дүүргийн иргэдийн

хурлын төлөөлөгч
5,230 2,082 28.5 190 59 23.7

• Мезо түвшинд эрдэс баялгийн асуудлаар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн удирдлага 

хуульд заасан шийдвэр гаргах бүрэн эрхтэй. 

• ЖҮХ-ны мэдээгээр, орон нутгийн удирдлагын бүрэлдэхүүн дэх хүйсийн харьцаа ЖЭТБХ 

тухай хуульд заагдсан квотыг хангаагүй байна. Бүх аймгийн засаг дарга, аймгийн ИТХ-

ын дарга бүгд эрэгтэй, нийт 35 орлогч дарга нарын 17,2 хувь, 648 иргэдийн хурлын 

төлөөлөгчийн 15,8 хувь  эмэгтэйчүүд 



2.3. Салбарын удирдлага, засаглал дахь жендэрийн 

асуудлууд: Судлагдсан байгууллагын түвшинд

Байгууллагын бодлого, 

хөтөлбөр, төлөвлөлтөд 

ажилтны санал тусгах, оролцох 

боломж бүрдсэн эсэхийн 

үнэлгээ

Нэгж Тоогоор Хувиар

Нийт 

байгууллага

21 80.8

ААН 10 76.9

Ажилтан 

(асуулга)

162 51.4

ААН-ийн 

ажилтан 

97 46.9

Эрэгтэй 

ажилтан

103 56.6

Эмэгтэй 

ажилтан 

59 44.4



Салбарын хэмжээнд үндэсний хэмжээний зөвлөл,

комиссын бүрэлдэхүүний хүйсээр ангилагдсан

мэдээлэл хомс, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хүйсийн

төлөөллийг хангах тухай зохицуулалт үгүй.

Дүгнэлт, зөвлөмж

• Үндэсний, орон нутаг, 

байгууллагын хэмжээнд 

ажлын хэсэг, зөвлөл, 

комиссын бүрэлдэхүүнд 

ЖЭТБХТХ-д үндэслэн аль 

нэг хүйсийн төлөөллийг 30-

40 хувиас доошгүй байлгах, 

• Тэгш эрхийн буюу үл 

ялгаварлан гадуурхах зарчим 

хэрэгжиж байгаа эсэхэд 

үнэлгээ өгөх эрх, үүрэг бүхий 

субъект оролцуулахаар 

салбарын жендэрийн 

бодлогод тусгах, журамлах.



24,669
22,574

19,635

41,323 41,369

50,799

45,110

40,276

56,134

37,265

50,000

59,615

16,882 17,382
14,657

31,639 30,871

38,912

34,761

31,221

42,803

31,594

41,903

50,925

7,787
5,192 4,978

9,684 10,498
11,887

10,349 9,055

13,331

5,671
8,097 8,690

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уул уурхайн салбарт ажиллагсад, хүйсээр, оноор (ҮСХ)

Нийт дүн Эрэгтэй Эмэгтэй

3.1. Салбарын хөдөлмөрийн харилцаан дахь 

жендэрийн асуудлууд



Ажиллагсдын хүйсийн тэнцвэр Эрэгтэй ажилтан Эмэгтэй ажилтан

Улсын хэмжээнд 14.6 85.4

Судлагдсан ААН 25.9 74.1

БШУ 57.7 42.3

Төрийн захиргаа 43 57

Иргэний нийгмийн байгууллага 46.2 53.8

Ажлын байр нээлттэй 

зарладаг эсэх

Ажлын байранд 

хүйс заадаг 

эсэх

Заадаг бол 

ямар хүйсийг 

илүүд үздэг

Ажилтны асуулга 82.2 28.6 Эр-95.6

Байгууллагын стандарчлагдсан

ярилцлага
84.6 38.5 Эр -100

Байгууллагын баримт бичгийн 

шинжилгээ
100

Зохицуулалт 

үгүй 92.4

Зохицуулалт 

үгүй 96.2

Ажлын байрны зар, жендэрийн зохицуулалт

• “Уламжлалт бус мэргэжил”-ийг сонгуулахтай холбоотой бодлого байхгүй.

• ГМТИС: инженерчлэл, техник, технологийн хөтөлбөрт эмэгтэй элсэгчид- 30 %

• Гэрлэсэн эсэх, жирэмсэн эсэхийг асуудаг: эр-58.8, эм-63.9

• Ямар нэгэн сануулга өгдөг эсэх: /Хүүхэд гаргаж болохгүй, асаргааны чөлөө/ эр-4.4, эм-6.8 

• Хориглосон ажлын байрны жагсаалт



20.33 

29.54 

42.98 

15.13 

34.50 

25.38 

23.75 

79.67 

70.46 

57.02 

84.87 

65.50 

74.62 

76.25 

Удирдлагын буюу …

Мэргэжилтний, …

Гүйцэтгэх, …

Нарийн мэргэжлийн …

Туслах ажилчин

Үйлчилгээний …

Энгийн ажилчин

Эрэгтэй, эмэгтэй ажилтны хувийн жин, 

ажил мэргэжлийн бүлгээр

Эрэгтэй Эмэгтэй 

73.1 76.9 34.6
Дотооддоо ажлын 

байрыг нээлттэй 

зарладаг

Чадавхжуула

х сургалтыг 

нээлттэй 

зарладаг

Хүүхдээ асрах 

чөлөөнөөс эргэн орсны 

дараа сургалтад 

хамруулдаг 

19.2
Цөөнхийн төлөөллийг 

дэмжсэн тусгай арга 

хэмжээ хэрэгжүүлдэг

6.5 жил (ААН-д 6.6)5.2 жил (ААН-д 4.8)

27.1% (Албан тушаал 

ахих бага боломжтой)

3.3 % (Албан тушаал 

ахих бага боломжтой)

Ажилтнууд ажлын байрны дотоод шилжих 

хөдөлгөөний нээлттэй байдалд сэтгэл хангалуун 

бус 

Эмэгтэй

%

Эрэгтэй 

%

Нэг. Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийн хувьд 

Байнгын ажлын байранд 

ажилладаг 96.03 96.37

Улирлын буюу түр ажлын 

байранд ажилладаг 3.97 3.63

Хоёр. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн хувьд 

Хэвийн нөхцөлд ажилладаг 85.59 59.54

Хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг 14.41 40.46

Гурав. Осолд өртөх байдал (судлагдсан 

байгууллагын хувьд)

Осолд өртөж гэмтсэн 10.0 90.0

Осолд орж нас барсан 0.0 100.0

Дөрөв. Улсын хэмжээнд

Осол (2008) 5.7 94.3

Осол (2014) 15.6 84.4

3.3. Хөдөлмөрийн нөхцөл,  албан тушаал ахих адил 

тэнцүү боломж

Эрэгтэйчүүдийн хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг нь  осолд 

өртөхөд хүргэж байна. 

Ослын тоо буурч байгаа ч, эмэгтэйчүүдийн өртөх нь 

өссөн нь албан бус секторт ажиллаж байгаатай холбоотой.

Техник, технологийн дэвшлээр эмэгтэй ажиллагсдын 

тоог нэмэх боломжтой 



3.4. Цалин хөлсний зөрүү

18

60.3

121.1

588.8

1,784.40
2,065.70

49.4

106.1

509.9

2197.6
2277.2

81.92 87.61 
86.60 123.16 110.24 

2001 2005 2010 2015 2017

Уул уурхай, олборлолтын салбарын дундаж цалин (мян,төг), 
хүйсээр, 

цалингийн зөрүү (хувиар): www.1212.mn 

Эрэгтэй

Эмэгтэй 

Цалингийн зөрүү %

Үзүүлэлтүүд Эрэгтэй Эмэгтэй 

Дундаж
1274535.5 1038749.3

Медиан
1393743.5 1049225

Минимум
700000 600000

Максимум
1800000 1652000

Хэрхэн хийхээ мэдэхгүй 

шалтгаанаар судлагдсан 

байгууллагууд адил 

чанарын ажилд адил 

цалин хөлс өгч байгаад 

үнэлгээ хийдэггүй.



• Үндэсний, орон нутаг, байгууллагын түвшинд бүгдэд нь 

цалин хөлсөд холбогдох хүйсээр ангилсан мэдээлэл 

дутмаг байна. 

• Мэдлэг, мэдээлэл дутмагаас хуульд заасан ижил 

үнэлэмжтэй ажилд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд адил 

хэмжээний цалин хөлс олгож байгаа эсэхэд үнэлгээг 

хийдэггүй.

Дүгнэлт, зөвлөмж

• Цалингийн дунджаас гадна 

медиан, квартил, цалингийн доод 

болон дээд түвшний мэдээллийг 

хүйсээр ангилах, мөн нээлттэй 

мэдээллийн системд оруулах 

• Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 

гурван талт үндэсний хорооны 

2014 оны 15 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Ажлын байрны үнэлгээ 

хийж, ажил мэргэжлийг бүлэглэх, 

зэрэглэх аргачлал”-ын талаарх 

мэдээллийг талуудад түгээх, 

чадавх бүрдүүлэх үйл ажиллагааг 

салбарын жендэрийн бодлогод 

тусгах



Орон нутгийн түвшин дэх төсөвлөлт

Аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн 

санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв

Орон нутгийн

төсв, орон

нутгийн

хөгжлийн сан

Төрийн 

байгууллагуудын 

төсөл, хандив 

тусламж

ТББ, ААН, ОУБ, хандивлагч 

орнуудын төсөл хөтөлбөр, 

хандив тусламж, дэмжлэг..,

Ховд

7,5 сая

Дорнод

7,5 сая

Өмнөговь

7,0 сая

Орхон

4,0 сая

4. Салбарын төсөвлөлт дэх жендэрийн асуудлууд: 
Орон нутгийн түвшинд

 Жендэрийн салбар зөвлөлийг байгуулсан ч төсөвгүйгээс идэвхжихгүй, зогсонги байна.

 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулсан ч төсөв

мөнгө нь хангалттай хүрэлцэхгүй .

 Шийдвэр гаргагч, төсөвлөгчдийн жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн талаарх ойлголт,

хандлага сул



4. Салбарын төсөвлөлт дэх жендэрийн асуудлууд: 
Байгууллагын түвшин дэх төсөвлөлт 

Асуултууд Тийм

Байгууллагын төсвийн хуваарилалтад жендэрийн тэгш

байдлын зорилтууд тусгалаа олсон байдаг 19.2%

Зарцуулж буй хөрөнгө нь хангалттай байдаг (зөвхөн

төсөв зарцуулдаг ААНБ) 40%

Төсвийн зарцуулалтад жендэрийн дүн шинжилгээ хийдэг 0%

Төсвийг тайлагнах арга хэлбэр ил тод, задаргаатай

дэлгэрэнгүй байдаг
65.4%

Байгууллагын төсвийн төлөвлөлтөд ажилтан саналаа

тусгах оролцох боломж бүрдсэн 42.3%

ЖЭТБХ зорилт бүхий арга хэмжээг 

санхүүжүүлэх тухай (n=2)

Төсвийг тайлагнах арга хэлбэр ил тод, 

задаргаатай дэлгэрэнгүй байх (n=9)

Ажилтны оролцоог хангах  (n=4)

Жендэрийн дүн шинжилгээ хийх тухай 

(n=0) 



• Эрдэс баялаг, геологи, олборлох, боловсруулах

салбарын хэмжээнд жендэрийн мэдрэмжтэй

төсөвлөлтөд дутмаг анхаарч байна.

• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахтай

холбогдох үйл ажиллагааны санхүүжилт олон

улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөр

хязгаарлагдаж байна

Дүгнэлт, зөвлөмж

• Жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангахад чиглэсэн 

үйл ажиллагаанд зориулах 

санхүүжилтийн түвшин, 

квотыг тогтоох талаар 

яамнаас салбарын 

жендэрийн бодлогод тусгах



1. Удирдлага

2. Ажилтан  

 Удирдах ажилтны зүгээс  

 Хамтран ажиллагчдын 

 Байгууллагын ажилтны зүгээс 

68%

хааяа
4% 

түгээмэл

6% 

түгээмэл
53% 

хааяа

133 

эмэгтэйн 3 

нь АББД-д 

өртсөн

ААБД 

бодитойгоор 

оршиж байна 

6% 11%

• Зарим ААН кемпэд гэр бүлээрээ хамт амьдрах боломжийг хангаж өгсөн 

• Ихэнх уурхайнуудын хувьд гэр бүлээрээ хамт амьдрах боломжгүй, тус тусдаа байрладаг. 

• Оффис, уурхай, үйлдвэрлэлийн хэсэгт хүйсээр ангилагдсан, хүртээмжтэй ариун цэврийн өрөө, 

хувцас солих, усанд орох, хүний эрүүл, аюулгүй байх, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх орчин, ариун 

цэврийн цаастай, өлгүүртэй байх зэрэг  жендэрийн нийцтэй материаллаг орчны бүрдээгүй байна.

Жендэрийн мэдрэмжтэй  

яриа, үг хэллэг ашиглах, 

баримт бичгийг хөтлөх 

зохицуулалт үгүй  

АББД-ыг хориглосон, 

түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх талаар 

байгууллагын журмаар 

зохицуулсан компани цөөн. 

5. Салбар дахь жендэрт ээлтэй соёл, мэдээлэл, хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо

5.1.Салбар дахь жендэрт ээлтэй соёлын орчин



Судлагдсан байгууллагуудын 42 хувь нь ажлын бүх хүрээнд, хүний нөөцийн 
бүрэлдэхүүний талаар хүйсээр ангилсан мэдээллийг бүртгэж, ашигладаг

ААН-ийн дийлэнх нь 

системтэйгээр цуглуулан 

ашигладаггүй, жендэрт 

холбогдох шалгуур, 

үзүүлэлт байхгүй

Зөвхөн овог нэр, ажил 

мэргэжил, албан тушаал, 

ангилал, зэрэглэл зэрэг 

мэдээллийг ашиглаж байгаа 

нь хангалттай мэдээлэл 

болж чадахгүй байна

ААНБ-ууд цахим хуудас, 

дотоодын сүлжээгээр 

жендэрийн агуулга бүхий 

мэдээллийг түгээдэггүй.

Хяналт 

шинжилгээ, 

үнэлгээнд 

хүйсээр ангилсан 

мэдээлэл



Судлагдсан ААНБ-уудын тал хувь нь ажлын бүх

хүрээнд:

 хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн

 хөдөлгөөнд хүйсээр ангилсан мэдээллийг

бүртгэж, ашигладаггүй.

Дүгнэлт, зөвлөмж

Хүйсээр ангилсан мэдээллийн

тогтолцоог (мэдээллийн маягт,

анкет, бүртгэлийн хуудсыг

сайжруулах), бүрдүүлэх, арга зүйн

зөвлөмж, удирдамж, аргачлалаар

хангах, чадавхжуулах



16996.6Нэг хүнд ногдох ДНБ (мян төг) судлагдсан аймгуудаар

6. Салбарын орон нутаг дахь жендэрийн үр нөлөө
6.1. Эдийн засагт

16996.6

11126
10256.6

4412.7 3815.5

9005.4

Орхон Өмнөговь Дорнод Дорноговь Ховд Улсын дүнУЛСЫН ДҮН

Хамтран ажиллах гэрээнд (Аймгийн ЗД, ААН-ийн хооронд, 2017)

• Орон нутгийн хүн амыг ажлын байраар хангах: 50-90 хувь

• Орон нутгаас мах, сүү, ажлын хувцас зэрэг бараа ажил үйлчилгээ, худалдан 

авалтыг 50-80 хувьд хүргэх

• Давуу эрхтэйгээр орон нутгийн ААН, ЖДҮ эрхлэгчдээр тээвэрлэлтийг 

гүйцэтгүүлэх, нийт тээвэрлэлтийн 50 хувь г.м

• Орон нутагт хөрөнгө оруулалт: ЖДҮ-ийг дэмжих төсөл, нийт орлогын тодорхой 

хувь г.м
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Өмнөговь Дорноговь Дорнод Орхон Ховд 

Хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх 5 шалтгаан 10000 хүн амд, 2017 оноор

Амьсгалын тогтолцооны өвчин Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин

Шээс бэлгийн тогтолцооны эмгэг Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин

Өвчлөл ба нас баралтын гадны шалтгаан

 Ажлын орчин нөхцөл: тоосжилт, халуун хүйтэн, дуу чимээ : ходоодны архаг өрөвсөл, элэгний вирус, хелико

бактер, уушигны өөрчлөлт

 Өмнөговь: 10,000 хүн амд эзлэх өвчлөл 5 оронтой тоонд хүрсэн, улсын дунджаас дээгүүр

 Өмнөговь, Дорноговь: 1000 хүнд ногдох үр хөндөлтөөр тэргүүлсэн, Ховд: хамгийн бага үр хөндөлт

 Тавантолгойн бүлэг ордоос нүүрс олборлох, тээвэрлэх үйл ажиллагаа: 80% тоосжилт, хог хаягдал, хөдөлгөөнт

хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчны төлөв байдал

 Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор

 Нийгэм, соёлын алдагдал: зардал, үр ашиг

 Амьдралын туршид бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн Улсын дундажаас Орхон, Дорнод, Өмнөговь

аймаг дээгүүр үзүүлэлттэй байна.

6. Салбарын орон нутаг дахь жендэрийн үр нөлөө: 
6.1. Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал



Уул уурхайн үйл ажиллагааны нийгэм, хүний

эрүүл мэндэд үзүүлж буй сөрөг үр дагавар,

хор хохирлыг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр

нотолсон, мөнгөн дүнд шилжүүлэн зардал үр

ашгийг үнэлсэн судалгаа байхгүй байна

Дүгнэлт, зөвлөмж

Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас

байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл

мэндэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийн

эдийн засгийн бодит үнэ цэнийг

тооцож, төр, уурхайн зүгээс энэхүү

сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хор

хохирлыг багасгах, үр өгөөжийг

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө

оруулалт, бодлого зохицуулалтын

оновчтой хувилбар сонгох, нотолгоонд

түшиглэсэн шийдвэр гаргахад ашиглах



1.Ажил-гэр бүлийн үүргийн тэнцвэрийг хэрхэн хангаж байна вэ?

73.60%

45.60%

73.70%

48.10%

Ажиллангаа гэр бүл дэх 
үүргээ гүйцэтгэх 

боломжоор хангагдсан 

Ажлын уян хатан цагаар 
ажиллах боломж 

бүрдсэн 

Ажиллангаа гэр бүлийн үүргээ 

хэрэгжүүлэх боломж хангагдсан эсэхийн 
үнэлгээ, хувиар 

Эмэгтэй Эрэгтэй

76.90%

46.20%

Ажиллангаа гэр 
бүл дэх үүргээ 

гүйцэтгэх 
боломжоор …

Ажлын уян 
хатан цагаар 

ажиллах 
боломж …

Ажил-гэр бүлийн тэнцвэрийг 
хангах бодлого, хувиар

 Жирэмсэн, амаржсаны (нярай хүүхэд үрчилсний) цалинтай амралтыг нэмж дэмжсэн-1

 Хүүхэд асрах чөлөөтэй байх үеийн нэмэлт тэтгэмж -1

 Хүүхэд төрүүлэхтэй холбоотой нэг удаагийн тусламж дэмжлэг -1

 Бүтээмжид суурилсан уян хатан-1

 Хүүхэд асрах байгууллага байгуулах-0

 Эх/эцэгт ажлын үүргийг багасгах (25 хувь эсвэл 50 хувь багасгах) хувилбар-0

7. Салбарын өрх, гэр бүлд үзүүлж буй нөлөө



2.Өрх гэр бүлд ямар нөлөө үзүүлж байна вэ? 

Өдрийн 

8 цагаар
Ээлжийн Ростероор

Хүүхэддээ 

зарцуулах дундаж 

цаг

4.6 3.9 3.6

78% 

(ААН)

4-28 

хоног

Ажлын улмаас эцэг 

эхийн үүргээ 

биелүүлж чаддаггүй

67.7

%

56.3

%

85.0

%

43.4

%

54.9

%

60.7

%

Ажлын улмаас 15 

хүртэлх насны 

хүүхэд ганцаараа 

үлддэг

35%

Эхнэр/нөхөр 

цалин хөлстэй 

хөдөлмөр 

эрхэлдэггүй

Эхнэр цалин 

хөлстэй 

хөдөлмөр 

эрхэлдэггүй

40%

Жендэрийн уламжлалт 

хөдөлмөрийн хуваарь 

үйлчилж байна

Ростероор эхнэр 

ажилладаг бол 

Ростероор нөхөр 

ажилладаг бол 

Өөрчлөх

Хадгалах 

Ростероор 

хоёулаа

ажилладаг бол 

Тавиул хүүхэд: 

Нийгмийн 

сүлжээнд 

найдах

7. САЛБАРЫН ӨРХ, ГЭР БҮЛД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨ

Гэр бүлээрээ хамтдаа 

байх цаг багасгасан
Хардалт, үйл ойлголцол, 

хэрүүл үүсгэх нь ихэсдэг 



• Ростерийн хуваарь нь ажилтны эхнэр/нөхөр 

цалин хөлстэй хөдөлмөр эрхлэхэд сөргөөр 

нөлөөлж, эмэгтэйчүүдийн гэрийн хөдөлмөрийн 

ачааллыг нэмэгдүүлж, эрэгтэйчүүдийн гэрийн 

хөдөлмөрийн оролцоог бууруулах замаар 

уламжлалт хөдөлмөрийн хуваарь бэхжихэд 

нөлөөлж байна.

Дүгнэлт, зөвлөмж

Жендэрийн уламжлалт байр 

суурь, үүргийг өөрчлөх стратегийн 

хэрэгцээг хангахад 

эмэгтэйчүүдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх нь чухал үүрэгтэй тул 

эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжсэн, эцэг 

эхчүүдийн гэр бүлийн үүргээ 

хэрэгжүүлэхүйц уян хатан цагийн 

хуваариар ажиллах боломжийг 

бүрдүүлэхэд салбарын жендэрийн 

бодлогод тусгах



Байгууллагын 

ажилтнуудын 

жендэрийн ойлголт

n=315

Удирдлага, 

Менежер

n=26

 Хуулийн нэр сонссон: 

ЭШБ, ААН, ИДС, МХ

 Байгууллагын хэмжээнд жендэр, ЖЭТБ-ын 

ойлголт сул 

.

 Удирдах ажилтны жендэр, ЖЭТБ-ын асуудлаар

ойлголт, ханддага сул

 Мэдлэгээ ашиглах аргачлал, заавар, удирдамж үгүй

 Сургалтын хөтөлбөрүүд жендэр агуулгагүй

 Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн нийгэм, соёлын 

ялгааг тусгаж буй ойлголт, эм-8.4, эр-7.7

 Эмэгтэйчүүд гэрийн, эрэгтэйчүүд гадуур 

ажиллах ойлголт, эм-0.8

 Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай, 

эм-4.6, эр-2.2

 Шийдвэр гаргах түвшинд эрэгтэй, эмэгтэй 

хүмүүсийн тэгш оролцооны тухай, эм-29, эр-17.7

 Нийгмийн амьдралд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 

тэгш оролцооны тухай, эм-67.9, эр-63

 Байгууллагад эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 

тэнцвэрийг хангах тухай, эм-23.7, эр-26

58%

96%

Орон нутгийн 

мэргэжилтэн

8. Эрдэс баялгийн салбарын оролцогч талуудын 

жендэрийн ойлголт, хандлага 



• Удирдах түвшний шийдвэр гаргагчид 

ЖЭТБХТХ, дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

аймгийн жендэрийн мэргэжилтэнд хамааруулж 

ойлгодог хандлага нөлөөтэй хэвээр байна.

Дүгнэлт, зөвлөмж

• Байгууллагын удирдах 

ажилтан, шинэ ажилтанд 

зориулсан жендэрийн 

үндсэн болон ахисан 

түвшний мэдлэг олгох 

сургалтуудыг тэдний 

хэрэгцээ, ажил үүргийн 

онцлог, шаардлагад 

тулгуурлан тодорхойлж, 

ялгаатай сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулах



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа


