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“ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ 

ТӨСӨВЛӨЛТ” сургалт

Нийт 19 оролцогчийн 68%  эмэгтэй, 32% эрэгтэй.

• Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  НБХ

• 13 сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар

• Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, аймгийн Төв номын сан

• + Аймгийн  Иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл 
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сургалт

Зөвлөх багш Мишел Филионы удирдлагаар оролцогчид сургалтын бүх 

өдрүүдэд  багаар ажиллаж, аймагтаа хэрэгжиж байгаа нэг, нэг хөтөлбөрт  

жендэрийн дүн шинжилгээ хийж, үр дагаврын зөрүүтэй байдлыг арилгах 

бичил төсөл боловсруулж, танилцуулсан. 

Оролцогчид сургалтын эхэнд: 

• “Жендэр - эр/эм хүмүүс ижил 
эрхтэй” 

• Шийдвэр гаргах түвшинд,  
боловсрол, эрүүл мэнд, уул 
уурхай...салбарт эмэгтэйчүүд 
олонхи/цөөнх

• “Жендэрийн тухай ойлголт” 
сургалтанд хамрагдсан.

Оролцогчид сургалтын төгсгөлд: 

• “Жендэр өргөн, том ойлголт . 

• Эм/эр  үр шим хүртэж буй байдалд 

дүн шинжилгээ хэрэгтэй.

• Бид байнга суралцах хэрэгтэй...

• Төрийн байгууллага –жендэрийн 

мэдрэмжтэй байх ёстой.

• Сурсан зүйлээ ажилдаа хэрэглэж 

эхэлнэ.  
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Хөлөнбуйр сумын ЗДТГ-ын дарга Д.Алимаа/эм: 

• Сумынхаа хагас, бүтэн жилийн тайланд жендэрийн дүн шинжилгээ хийж 

байна.

• Аливаа ажлыг төлөвлөх, төсөвлөхдөө анхнаасаа жендэрийн мэдрэмжтэй байх 

ёстой гэдгийг ойлгож авлаа.

• Албан хаагчдынхаа ажлын үр дүнг дүгнэхдээ ажлаа төлөвлөж, төсөвлөхдөө 

жендэрийн мэдрэмжтэй байсан эсэхийг харгалзан үздэг болно.

Аймгийн төв номын сангийн эрхлэгч Ж.Цагаан/эм:

• Номын сандаа орон тооны бус 3 хүнтэй жендэрийн баг байгуулж, 
жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага болохын төлөө ажиллана. 

• Нүүдлийн, зөөврийн номын сангаа ажиллуулахдаа иргэдэд жендэрийн 
мэдрэмж, үр шимийг тэгш хүртэх зэрэг ойлголт өгдөг болно. 
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Халхгол сумын ЗДТГ-ын дарга Г.Ариунсувд:

Манай суманд VIII. 8-ны өдөр болох арга хэмжээнд 13 сумаас 200 хүүхэд 
очно. Хүүхдүүдийг хүлээн авах бэлтгэл хийж байна.   

• 200 хүүхдийн эр/эм хэд ?  180 эрэгтэй/20 эмэгтэй гэсэн. 

• Эрэгтэй:   Үндэсний наадам бөх, сур, морь, шатар – уламжлалт соёл 

• Жендэрийн мэдрэмжгүй төлөвлөлтийн  жишээ .... Цаашид ажлаа 
төлөвлөхдөө анхаарч байна ...  

Сэргэлэн сумын ЗДТГ-ын дарга Д.Жаргалсайхан: Жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого гэдэгт их зүйлийг мэдлээ...

1. Жендэрийн мэдрэмжтэй дүн шинжилгээ, төсөвлөлт хийх тухай 
сургалт хэрэгтэй    

2. Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод жендэрийн 
мэдрэмжтэй байх, шийдвэр гаргадаг байх ...гэдгийг нэмэх ..
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Баян-Уул сумын ЗДТГ-ын дарга А.Бат-Амгалан/эр:  

Сургалт маш сонирхолтой, өөрийн ажилдаа авч хэрэгжүүлэх зүйл их байна...

• Сумын Төрийн албан хаагчдад Жендэрийн мэдрэмжтэй дүн шинжилгээ, 
төсөвлөлт хийх тухай сургалт хэрэгтэй    

• Сумын удирдлагууддаа сурч ирсэн зүйлээ мэдээлэл, танилцуулга хийнэ..

• 2020 оны сумын ОНХС-ийн төлөвлөлт, үр дүн нь бидний юу сурсаныг 
нотлох болно. 

Аймгийн “Бөхийн төрлүүдийг хөгжүүлэх” хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийж 
үзлээ.  Хөтөлбөрийн үр шим хүртэгч нь 85% эрэгтэйчүүд байна. Үр шим 
хүртэгчдийн зөрүүтэй байдлыг багасгахын тулд: 

• Эмэгтэй дасгалжуулагчтай болох

• Эмэгтэйчүүдэд зориулсан тав, тухтай хувцас солих өрөөтэй болох 

• Амжилт гаргасан эмэгтэй тамирчдыг олон нийтэд танилцуулж, 
эрэгтэйчүүд л барилддаг гэсэн уламжлалт ойлголтыг өөрчлөх ... 
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Булган сумын ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнгөнчимэг: 

Сургалт маш сонирхолтой, өөрийн ажилдаа авч хэрэгжүүлэх зүйл их байна. 

• Сумын Төрийн албан хаагчдид Жендэрийн мэдрэмжтэй дүн шинжилгээ, 

төсөвлөлт хийх тухай сургалт хэрэгтэй юм байна.   

• Албан хаагчдын цалингийн санд эр/эм үр шим хүртэгч? дүн шинжилгээ

• Албан хаагчдын Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэхдээ, 

жендэрийн мэдрэмжтэй ажилласан эсэхийг нь анхаардаг болно.

• Аймгийн “Тэмээ” дэд хөтөлбөрийн үр шимийг хүртэгч 90% эрэгтэйчүүд. 

Хөтөлбөрөөс олгодог “Ботгоны  мөнгө” нь эрэгтэйчүүдийн дансанд 

орсон. Эндээс ноосны мөнгө....? 

• Санал: Малын “А” дансанд эхнэр, нөхрийн нэр хамт бичдэг болох
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Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Өрхийн 

мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн: А.Цогтбаатар/эр: 

• “Малжуулах” хөтөлбөрийн үр шим хүртэгчид 100% эрэгтэйчүүд

• Хөтөлбөр “өрхийг хамруулна”. Малын “А” данс - өрхийн тэргүүн.  

Малчин өрхийн бүх өмч өрхийн тэргүүний нэр дээр байна.   

• 2020 онд: хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулахдаа: эмэгтэй/эрэгтэй өрхийн 

тэргүүнтэй өрх адилхан хамрагдах боломжтой. 

• Эмэгтэй гишүүдтэй өрхийг хөтөлбөрт хамруулсан үр дүнг харуулсан 

богино хэмжээний нэвтрүүлэг хийх зэргээр  жендэрийн мэдрэмжтэй 

ажиллана. 

• Санал: Аймгийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл” уг хөтөлбөрт 

хамрагдах сум, өрхийн тоог баталдаг. 2019 онд дунджаар нэг сум 5 өрх. 

( 10 хүн) Цаашид үр шим хүртэгчдийн хүйсийн тэгш байдлыг зааж 

байх...
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Аймгийн ГБХЗХГ-ын Гэр бүлийн хамгааллын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн: А.Золтуяа/эм: 

• Аливаа ажилдаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээ эр/эм хүйсээр бүрэн 

хийдэггүй байж, дүн шинжилгээ, үнэлгээг маш сайн хийж байх хэрэгтэй 

гэдгийг ойлгосон.  Тэгвэл эрх тэгш байдлыг бий болгохын тулд цаашид 

юу хийх вэ гэдэг нь тодорхой болно. 

• Өдөрт 2-3 гэр бүлд зөвлөгөө өгдөг. Эмэгтэйчүүд голчлон ирдэг.  Цаашид 

эмэгтэйчүүдэд урам өгч,   чадварлаг, үр шим хүртэгч, өмчтэй байх, 

шийдвэр гаргагч  хүчирхэг болгох зэрэг  зөвлөмж өгч байхыг хичээж 

ажиллана.  
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Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-Нийгмийн бодлогын хэлтэс: 

• Оролцогчид: Жендэрийн тухай асуудал нь үндэсний, дэд хөтөлбөрийн
тайлангаар эхэлж, дуусдаг биш бүх салбарт, бүх ажилд, өдөр тутамд
хамааралтай гэдгийг маш сайн ойлгосон.

• Сумын ЗДТГ-ын дарга нартаа сургалтыг түгээн дэлгэрүүлэхэд , ЖҮХ, 
MERIT төсөлтэй хамтран дэмжинэ. 

• Аймгийн салбар зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөг шинэчилнэ. 

• Аймгийн Төв номын сан – дэмжлэг.... 2020 оны төсвийн төсөлд оруулах
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Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн

бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ хууль:

5 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд баримтлах зарчим

• 5.1.Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчмыг баримтална:

• 5.1.1.үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх;

• 5.1.2.нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх;

• 5.1.3.төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байх;

• 5.1.4.судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх;

• 5.1.5.нөөц бололцоонд үндэслэсэн байх;

• 5.1.6.ил тод, нээлттэй байх;

• 5.1.7.олон нийтийн оролцоог хангасан байх.

САНАЛ: Хөгжлийн бодлогын бичиг баримтын төслийг аймгийн Засаг

даргын зөвлөлийн хэлэлцүүлэгт Жендэрийн аймгийн салбар хороо дүгнэлтээ

танилцуулж, зөвлөмж өгдөг байх:

/ төсөл, хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр/
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Жендэрийн асуудал бүх нийтэд хамааралтай гэдэг ойлголт, мэдлэгийг
төрийн бүх шатны албан хаагчид ойлгуулах: Үүнд: дараах байгууллагууд
манлайлагчаар оролцох...

– Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Төлөөлөгч нарт
– Төрийн аудит
– Хүний эрхийн комиссын төлөөлөл 
– Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, дотоод 

аудитын хэлтэс
– Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүү, дотоод хяналтын хэлтэс
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