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Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр
НҮБХХ нь ядуурал, тэгш бус байдал болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй шударга бус байдлыг эцэслэх 
зорилго бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тэргүүлэх байгууллага юм. Дэлхийн 170 орны түншлэгчид болон 
мэргэжилтнүүдийн өргөн цар хүрээт хамтын ажиллагааны дүнд эх дэлхий, хүн бүрийн төлөө хөгжлийн урт хугацааны, 
цогц шийдлийг бий болгоход улс үндэстнүүдийг дэмжин ажилладаг.

“Монгол Улсад ТХЗ-ын санхүүжилтийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” НҮБ-ын Хамтарсан хөтөлбөр
НҮБ-ын Хамтарсан хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг үндэсний хөгжлийн бодлоготой 
уялдуулах, нэгдсэн санхүүжилтийн стратеги боловсруулах, оролцогч талуудын ТХЗ-ууд болон санхүүжилтийн 
стратегийг хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх зэрэгт хувь нэмэр оруулахад  оршино. 

Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо
Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо нь ногоон санхүүжилтийн системийг бий болгох замаар тогтвортой байдал, 
ногоон хөгжлийг дэмжихийг эрмэлздэг ба Монголын санхүү, бизнесийн салбаруудад байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй 
үйл ажиллагаа явуулахад нь дэмжлэг үзүүлдэг. 

© Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. 2021 онд эрхлэн гаргасан

Зураг: 
НҮБХХ-ийн Төсөл, Хөтөлбөрүүд

Зохих ёсны зөвшөөрөл авсан тохиолдолд тус судалгаа, тайланг хувийн болон арилжааны бус зорилгоор хэвлэх эсвэл 
хуулбарлахыг зөвшөөрнө. Бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр арилжааны зорилгоор худалдах, түгээх, дуурайлган 
хэвлэхийг хориглоно.

Та дараах хаягаар орж тус тайлантай танилцах боломжтой: https://www.undp.org/mongolia 

Та бидэнтэй дараах хаягаар холбогдоно уу: 
НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Байр, Нэгдсэн Үндэстний Гудамж -14, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14201, 
Монгол Улс, Утас: + 976-11-327585

Талархал, мэдэгдэл 
Энэхүү тайланг “Монгол Улсад ТХЗ-ын санхүүжилтийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” НҮБ-
ын Хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Тогтвортой санхүүгийн холбоо бэлтгэв. 

Тайланд танилцуулж буй судалгаа, аргачлалыг олон улсын зөвлөх Карен Холцман, Мелани 
Хилдебрандт, Кэри Бохжанен нар хамтран боловсрууллаа. Энэ ажлыг Монгол Улсын 
санхүүгийн салбарт хэрэгжиж байгаа Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг 
нэвтрүүлэх нь хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 оны 8-р сараас 2022 оны 1-р сарын хооронд хийж 
гүйцэтгэсэн болно. Судалгааг амжилттай гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан 
Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн холбооны Төсөл, хамтын ажиллагааны менежер 
хатагтай Энхтүвшингийн Нандин-Эрдэнэ, Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч ноён Магваны 
Болд нарт талархал илэрхийлье.

Тус хэвлэлд илэрхийлсэн үзэл бодол нь зохиогчийнх бөгөөд хамтран хэвлүүлсэн 
байгууллагуудын үзэл баримтлал, бодлогыг төлөөлөхгүй. Судалгаанд ашигласан мэдээллийн 
үнэн зөв эсэх, тухайн материалыг ашигласны улмаас гарах үр дагаварт хамтран хэвлүүлсэн 
байгууллагууд хариуцлага хүлээхгүй болно. Энэхүү баримт бичигт дурдсан аливаа бүс нутаг, 
засаг захиргааны нэгж, “улс орон”-ын талаар хэвлэн нийтэлсэн байгууллагуудын зүгээс 
ямар нэг байдлаар шүүмж өгөх, тэдгээрийн эрх зүйн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилго 
агуулаагүй болно.
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Товчилсон үг

АХБ Азийн хөгжлийн банк
ГЗ Гүйцэтгэх захирал
ХУС Харилцагчийн  удирдлагын систем
ХСБ Хөгжлийн санхүүгийн байгууллага
ЕСБХБ Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
ААНС Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн  төлөвлөлт
БОНЗ Байгаль орчин, нийгэм, засаглал
БОНЭМ Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн менежмент
СБ Санхүүгийн байгууллага
СЗХ Санхүүгийн зохицуулах хороо
ЖҮА Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлал
УАНС Уур амьсгалын ногоон сан
ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
ХХ Хүлэмжийн хий
ХН Хүний нөөц
ОУСК Олон улсын санхүүгийн корпорац
ОУВС Олон улсын валютын сан
АЗЗ Анхдагч зах зээл 
ЖАЙКА Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага
ҮШҮ Үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд
ХТМ Харилцагчаа танин мэдэх
ТоС Холбоо Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн холбоо 
БЖДҮ Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрүүд 
ББСБ Банк бус санхүүгийн байгууллага
ТББ Төрийн бус байгууллага
ЧЗ Чанаргүй зээл
БМДХ Бэлгийн мөлжлөг, доромжлолоос хамгаалах
ХӨ Хөрөнгийн өгөөж
ТХЗ Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
ЖДҮ Жижиг, дунд үйлдвэрүүд
ДСБА Давуу тал, сул тал, боломж, аюул эрсдэл 
ХХБ Худалдаа, хөгжлийн банк
НҮБХХ Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр
АНУ ОУХА АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг



Хураангуй тойм

Санхүүгийн байгууллагын 
бүх түвшинд, ялангуяа 
шийдвэр гаргах түвшинд 
буюу байгууллагын бодлого 
соёлыг тогтоох түвшинд, 
тухайлбал, төлөөлөн удирдах 
зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, 
удирдлагын дээд түвшинд 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах. Чанартай тайлан 
мэдээлэлд суурилсан оновчтой 
стратеги, төлөвлөгөөтэй 
засаглал, хариуцлагын 
тогтолцоог хөгжүүлэх,

Эмэгтэйчүүдийн хүсэн 
хүлээж буй болон тэдний 
эрэлт хэрэгцээг хангах 
зохистой, хүртээмжтэй, 
оролцоотой санхүүгийн 
шийдэл, үйлчилгээг 
баталгаажуулах,

Харилцагчид  болон илүү 
өргөн хүрээнд жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг 
сайжруулахад санхүүгийн 
салбар дорвитой 
нөлөөлөх.

Нөлөөллийн цар хүрээ: Харилцагчид: Байгууллага: 

Монгол Улсын санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх 
ажлыг “Монгол Улсад ТХЗ-ын санхүүжилтийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” НҮБ-ын Хамтарсан 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 оноос эхлүүлсэн. Санхүүгийн байгууллагууд нь Монгол Улсын 
эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахдаа жендэрийн мэдрэмжтэй байх 
чадавхыг бэхжүүлэхэд энэ ажлын гол зорилго чиглэсэн. Түүнчлэн урт хугацаанд хэрэгжих дараах 
зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:

Энэхүү судалгаанд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үйл ажиллагаанд тусгах 
асуудлыг гурван гол чиглэлээр судалж үзсэн болно. Тухайлбал,

• Монгол Улсын санхүүгийн нийт байгууллагууд нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
гаргах, харилцагчдын оролцоог хангах, маркетинг, тайлагналдаа жендэрийн 
өвөрмөц хэрэгцээг тооцож байх,

• Монгол Улсын эмэгтэйчүүдэд санхүүгийн үйлчилгээ авах тэгш боломж 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, 

• Монгол Улсын эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн бизнесийг хөгжүүлэх тэгш боломжийг 
бүрдүүлэх,

• Монгол Улсын эмэгтэйчүүд ажлын байран дээр эрх тэгш боломжийг эдлэх,

• Санхүүгийн салбар нь жендэрийн эрх тэгш байдлын ач холбогдол, үнэ цэнийг 
харуулах замаар бусад салбарууд, нийгэмд нөлөөллөө үзүүлэх, зэрэг болно.  

4

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь



Бидний судалгааны ажил Монгол Улсын санхүүгийн салбарын бодлого хөтөлбөрт жендэрийн эрх 
тэгш байдлын асуудал хэр хэмжээнд тусгалаа олж байгааг тогтоох зорилгоор Суурь судалгаа 
явуулах ажлаас эхэлсэн. Энэхүү судалгааны ажил нь  (1) жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг 
бодлого хөтөлбөрт тусгах талаар гарч буй ахиц дэвшил, гүйцэтгэл, тулгарч буй саад бэрхшээлийн 
талаар санхүүгийн байгууллагуудад хийсэн шууд судалгаа; (2) Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах 
хороо, хандивлагчид, хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, төрийн бус 
байгууллага, сүлжээд зэрэг  санхүүгийн байгууллагуудтай хийсэн уулзалт, ярилцлагууд; (3) баримт 
материалын судалгаа зэргээс бүрдэнэ.  

Санхүүгийн байгууллагууд нь жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудал болон ашиглаж болох 
зарим ололт амжилт, платформыг илүүтэй сонирхох болсныг судалгааны үр дүн харуулж байна. 
Гэхдээ жендэрийн асуудал, тэр дундаа чадавх бэхжүүлэхэд анхаарлаа чиглүүлж буй санхүүгийн 
байгууллагуудыг дэмжих шаардлагатай байна. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад нь 
санхүүгийн байгууллагуудыг дэмжих таатай орчин (бодлогын орчин, санхүүжүүлэгчид, түншүүд) 
ч бэлэн бүрдсэн байна. Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн холбоо нь гишүүд болон бусад 
талуудтай нягт хамтран ажиллаж энэ ажлыг түүчээлэх тууштай байр суурь бүхий  манлайлагч 
байгууллага болжээ.   

Жендэрийн стратеги боловсруулахад нь байгууллагуудыг чиглүүлэх зорилгоор судалгаа 
шинжилгээнд үндэслэн, олон улсын сайн туршлагад нийцүүлэн Жендэрийн мэдрэмжтэй 
санхүүгийн байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн хүрээг боловсруулсан. Энэ арга зүйн хүрээнд 
санхүүгийн байгууллагууд өөртөө үнэлгээ хийх, гүйцэтгэл, ахиц дэвшлээ хянаж байх Жендэрийн 
үнэлгээ хийх аргачлалыг ч мөн боловсрууллаа. Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлал нь жендэрийн 
эрх тэгш байдлын бүхий л асуудлыг тухайн байгууллага өөрийн бодлого хөтөлбөрт тусгах талаар 
гарч буй ахиц дэвшлийг тодорхой асуултуудаар бүртгэн хяналт тавих боломжийг бүрдүүлнэ. 
Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлалыг удирдлагын дээд түвшинд үнэлгээ хийхэд ашиглахын 
зэрэгцээ  тухайн байгууллага жендэрийн асуудлыг хэрхэн ойлгож, шийдвэрлэж  байгаа талаар 
илүү гүнзгий ойлголттой болоход ашиглах ёстой. Хэрэглэгчийн  гарын авлага нь санхүүгийн 
байгууллагууд өөрсдийн зорилго, тэргүүлэх чиглэлд тулгаарлан Жендэрийн мэдрэмжтэй 
санхүүгийн байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн хүрээг хэрэгжүүлэх практик арга хэрэгсэл, заавар, 
лавлах материалуудаас бүрдэнэ. 

Судалгааны ажлын хүрээнд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримталыг бодлого, төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах талаарх эхний шатны сургалтыг санхүүгийн байгууллагууд болон 
гол оролцогч талуудын төлөөлөлд зориулан зохион байгуулсан. Санхүүгийн байгууллагуудад 
бизнесийн загварыг илүү сайн ойлгоход нь туслах ийм төрлийн сургалтууд, чадавх бэхжүүлэх арга 
хэмжээ цаашид ч шаардлагатай байх болно. Ингэснээр тэд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл 
баримтлалыг бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа тусгах нь өөрсдийн бизнесийн зорилтот 
зах зээл, сегментэд хөрөнгө нөөц, авьяас чадвар, үйлчлүүлэгчид, харилцагчдыг татах жендэрийн 
мэдрэмжтэй хамгийн их үр өгөөжийг хүртэх арга зам болохыг хүлээн зөвшөөрөх болно. 
Суурь судалгаа, Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүгийн байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн хүрээ, 
Хэрэглэгчийн гарын авлага зэрэг нь санхүүгийн байгууллага бүрийн болон санхүүгийн салбарын 
үйл ажиллагааг сайжруулах, улмаар Монгол Улсын хөгжлийн зорилго, зорилтуудтай нийцүүлж тус 
улсын эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулах, тэдний чадавхийг бэхжүүлэх 
зорилготой.

5

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь 



Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь

УДИРТГАЛ 

Бүлэг 1:
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Үндэслэл 

“Монгол Улсад ТХЗ-ын санхүүжилтийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” НҮБ-ын Хамтарсан 
хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг үндэсний хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулах, нэгдсэн санхүүжилтийн стратеги боловсруулах, оролцогч талуудын 
ТХЗ-ууд болон санхүүжилтийн стратегийг хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх зэрэгт чиглэсэн.  
Санхүүжилтийн стратегийн нэг зорилго нь санхүүжилтийн шийдвэрээр дамжуулан жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулах юм. Иймээс санхүүгийн салбарт жендэрийн 
мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг хэвшүүлснээр Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэх төдийгүй үнэтэй хувь нэмэр оруулна. 

Монгол Улсын Улсын санхүүгийн байгууллагууд 2013 оноос эхлэн сайн дурын үндсэн 
дээр үндэсний хэмжээний тогтвортой санхүүжилтийн санаачилгад нэгдэн тогтвортой 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийг Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн холбоо (ТоС Холбоо)-ны 
манлайлал дор идэвхтэй хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ нь Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн 
зарчмуудыг дэмжих, хэрэгжүүлэхэд ихээхэн түлхэц болсон.

Олон улсын зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэгтэйгээр ТоС Холбоотой хамтран хэрэгжүүлж буй 
“Монгол Улсын санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг 
нэвтрүүлэх нь” төсөл нь жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг санхүүгийн салбарын 
бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд хэрхэн тусгаж байгаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, банк 
болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд жендэрийн асуудлыг тусгахад 
тус болох арга зүйн хүрээ, удирдамж заавар, аргачлал, загвар маягтыг боловсруулах үндсэн 
зорилготой.  

Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг санхүүгийн салбарын бодлого, төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах арга зүйн хүрээг тус улсад өнөөгийн мөрдөгдөж буй Монгол Улсын 
Тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудтай уялдуулж, тогтвортой санхүүжилтийг дэмжих 
зорилгоор 2013 оноос хойш боловсруулсан ажлууд, аргачлал заавар, дэд бүтцэд суурилж 
боловсруулах зорилго тавьж ажиллаа. Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн холбоо нь 
санхүүгийн байгууллагуудад энэхүү арга зүйн хүрээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 
холбогдох төрийн болон зохицуулах байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах зэрэгт гол платформ болж манлайлан ажилласан болно.
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Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн зарчмууд 
нь санхүүгийн салбарын үйл ажилллагаанд жендэрийн 
эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах гол дэд 
бүтэц, хөшүүрэг нь юм. Эдгээр зарчмууд нь нийгэм, 
байгаль орчинд ээлтэй,  хүртээмжтэй эдийн засгийн 
өсөлт, хөгжлийг дэмжих зорилгоор 2013 онд банкны 
салбарын манлайлагчдын хамтран дэвшүүлсэн уриалгад 
тулгуурлажээ. Эдгээр зарчмууд нь санхүүгийн салбарын 
бүх түвшинд хэрэгжүүлж буй  үйл ажиллагаа, арга барил 
хандлагыг стандартчилах зорилго агуулсан аж. Ингэхдээ 
санхүүгийн байгууллагууд нь өөрсдийн зорилтот зах 
зээл, сегментэд хөрөнгө нөөц, авъяас чадвар, харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийг татахын тулд өөрсдийн хүлээсэн үүрэг, 
хариуцлага, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ,  үйл ажиллагааны 
стандартыг тодорхой түвшинд хүргэж үлгэрлэх шаардлага 
тавигдаж байна. 
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Баримтлах зарчмууд: 

  Сайн дурын шинжтэй  хэдий ч салбартаа төдийгүй Монгол Улсын хэмжээнд  ач 
холбогдол, нэр хүнд нь өсч байх; энэ нь Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн 
холбооны  (ТоС Холбоо) гишүүн бүрт хамаарна. 

  Монгол Улсын эдийн засгийн чухал таван салбарын (уул уурхай, хөдөө аж ахуй, 
барилга, боловсруулах үйлдвэрлэл, нэхмэлийн үйлдвэр) байгаль орчин, нийгмийн 
эрсдэлийг тодорхойлох Удирдамжийг мөрдлөг болгох.  Эдгээр удирдамжид 
магадлан шинжилгээ (due diligence), байгаль орчин, нийгмийн эрсдлийн үнэлгээ, 
боломжуудыг тодорхойлох зааврууд орно.

ТоС Холбоо: 

  Холбогдох шалгуур үзүүлэлт, зорилтуудын дагуу гишүүн байгууллагуудын 
гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийх зорилго бүхий  тогтвортой санхүүжилтийн 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх арга зүйн хүрээний хэрэгжилтэд ерөнхий хяналт тавих.

  Санхүүгийн салбарт тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд туслах 
удирдамж заавар, загвар маягтаар хангаж, сургалт зохион байгуулах.

  Гадаад улс орнуудаас ногоон санхүүжилт татах боломжийг судалж идэвхжүүлэх, 
тус улсад ашиг тус болох буюу шаардлагатай байгаа ногоон таксономиг 
тодорхойлох, банкуудад ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ (жендэрийн 
асуудлыг тусгасан)-г бий болгох, баталгаажуулах таатай орчныг бүрдүүлэх 
зэрэг чухал үүрэг гүйцэтгэх. Одоогоор ТоС Холбоо нь НҮБХХ-ийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр  ТХЗ-ын санхүүжилтийн таксономи боловсруулахаар ажиллаж 
байна.

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь



Жендэрийн ойлголт, тодорхойлолт 
Энэхүү тайланд ашигласан жендэрийн ойлголт, тодорхойлолтыг шинэчлэгдэж буй ойлголт, 
тодорхойлолтуудад үндэслэн боловсрууллаа. Эдгээр ойлголт, тодорхойлолтыг  НҮБ-аас гаргасан 
тодорхойлолтууд (боломжтой хэсэгт нь) болон салбарын мэргэжилтнүүдийн бүтээлээс авсан 
болно.  Мөн судалгааны зорилго, агуулгад нийцүүлэн зарим өөрчлөлт оруулсан.

1  Хэдийгээр энэхүү судалгааны гол сэдэв нь эмэгтэйчүүдэд чиглэж байгаа ч жендэр гэсэн ойлголт нь жинхэнэ утгаараа зөвхөн хоёр хүйсээр 
илэрхийлэгдэхгүй бөгөөд 2 хүйсийн ангилалд багтаагүй хүмүүс алагчлал гадуурхалд өртөх эрсдэлтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 
Иймээс хүний “өвөрмөц шинж”-ийг анхааралгүй үлдээж болохгүй юм. Энэ нь хувь хүн, хэсэг бүлэгт хамаарах арьсны өнгө, анги давхарга, 
хүйс зэрэг дотоод нарийн учиг холбоо бүхий өвөрмөц шинжээсээ болж алагчлагдах, гадуурхагдах, сул дорой байдалд орох нөхцөл бүрдэх тал 
бий. Иймээс санхүүгийн байгууллагууд болон бусад талууд нь бүхий л нөхцөлд өөрсдийн байгууллагын үйл ажиллагааг илүү өргөн хүрээнд 
хүмүүсийн өвөрмөц ялгаатай байдлыг хүндэтгэн алагчлал, ялгаварлалтай тэмцэх, хүн бүрт адил тэгш эдийн засгийн боломж олгох, санхүүгийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй байлгахад чиглүүлж ажиллах нь чухал юм.

2 НҮБХХ.
3 GenderSmart.
4 Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлаарх Европын инститүт 
5 НҮБХС
6 НҮБХС 9

Жендэр Энэхүү судалгааны зорилгод нийцүүлэн жендэр гэсэн ойлголтыг эрэгтэй, эмэгтэй 
гэсэн хүйсийн хоёр ангиллаар авч үзсэн бөгөөд эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй эрх тэгш 
бус болон шударга бус үзэгдэлүүдийг судлахад гол анхаарлаа чиглүүлсэн.  Энэ нь 
жендэрийн хязгаарлагдмал тодорхойлолт гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч байна.1

Жендэрийн 
мэдрэмжтэй 
байх

Тус судалгааны хүрээнд жендэрийн мэдрэмжтэй байх гэдэг нь жендэрийн үүрэг, 
тэгш бус байдлын талаарх ойлголт, тэгш оролцоо, боломж, үр ашгийг тэгш, шударга 
хуваарилахыг дэмжих хүчин чармайлтыг тусгасан үр дүнг хэлнэ. Жендэрийн 
мэдрэмжтэй байх нь жендэрийн дүн шинжилгээ хийх, жендэрийн оролцоог хангах 
замаар хэрэгжих бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хүртээмж, чадавх, эрх мэдэлжилт, 
манлайлал, ялгарах байдлыг ахиулахад чиглэгдэх ёстой.2 

Жендэрийн 
ухаалаг хөрөнгө 
оруулалт  

Энэ нь санхүү, бизнес, нийгмийн үр дүнгийн зорилтод жендэрийн асуудал чухал 
болохыг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм.  Жендэрийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт нь 
санхүүгийн систем нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст харилцан адилгүй үйлчлэх төдийгүй 
ашиг тус нь ч өөр байдгийг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Жендэрийн ухаалаг хөрөнгө 
оруулалтыг дэмждэг байгууллага, шийдлүүд нь санхүүжилтийг жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах хэрэгсэл болгон ашиглах оновчтой стратеги, үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байдаг.3 

Жендэрийн 
эрх тэгш 
байдлын үзэл 
баримтлалыг 
үйл ажиллагаанд  
тусгах

гэдэг нь санхүүгийн байгууллагуудын бодлого, журам заавар, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
(байгууллагын дотоод болон гадна талаас үйлчлүүлэгч, харилцагч, оролцогч талуудтай) 
боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэхдээ жендэрийн дүн 
шинжилгээнд үндэслэх, улмаар жендэрийн хэтийн төлөв, хэрэгцээг тусгаж нийцүүлэх 
үйл явцыг хэлэх бөгөөд зорилго, шийдвэр, үйл ажиллагаа, үр дүнгийн зорилтыг 
алагчлал, гадуурхалтай тэмцэх, эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлыг хангах 
үүднээс тэгш шударга хандлагыг хэвшүүлэхэд чиглэсэн байна.4 

Жендэрийн эрх 
тэгш байдал  

гэдэг нь эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс, охид, хөвгүүд өөрсдийн чадавхи, хүний эрх, нэр төрөө 
бүрэн дүүрэн хамгаалж, хэрэгжүүлэх, эдийн засаг, нийгэм, соёл, улс төрийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулах (мөн үр шимийг нь хүртэх) тэгш нөхцөл, харилцаа, боломжоор 
хангагдсан байх тухай ойлголт юм. Иймээс жендэрийн эрх тэгш байдал гэдэг нь 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ижил төстэй байдал, ялгаа, гүйцэтгэх үүргийг нийгэмд эн 
тэнцүү үнэлэхийг хэлнэ.  Энэ нь эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс гэр орон, хамт олон, нийгэмд 
адил тэгш  эрх бүхий хамтрагч байхыг илэрхийлнэ. Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн эрх, 
үүрэг, боломж нь тэдний эмэгтэй, эрэгтэй байхаас үл хамаарна.5   

Жендэрийн 
алагчилал  

гэдэг нь нэг хүйсийг нөгөөгөөс нь илүүд үзэх нөхцөл байдалд хүргэх бодлого шийдвэр 
гаргахыг хэлнэ.6 

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь 
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Бусад ойлголт, тодорхойлолтууд
Санхүүгийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлоготой уялдуулан дараах ойлголт 
тодорхойлолтуудад зарим өөрчлөлт оруулсан. 

7 НҮБ
8 Дэлхийн иргэн
9 Хүний нөөцийн удирдлагын нийгэмлэг
10 НҮБ
11 Энэ тодорхойлолт нь  НҮБ болон WEConnect International-ны ойлголтод суурилсан. 

Жендэрийн 
манлайлагч  

Энэхүү судалгааны хүрээнд Жендэрийн манлайлагч гэж жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах үйл хэргийг дэмжин манлайлж ажиллаж буй 
удирдах ажилтаныг хэлнэ. 

Жендэрийн 
мэдрэмж

гэж бодлого, хөтөлбөр, байгууллага нь жендэрийн ялгаатай хэрэгцээ 
шаардлагыг тооцож анхаарал хандуулан учирч болзошгүй сөрөг үр 
дагаврыг бууруулах хандлагын илэрхийлэл юм.7 

Жендэрийн 
стратеги  

Энэхүү судалгааны хүрээнд Жендэрийн стратеги гэдэг нь тухайн 
байгууллагын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх зорилго, 
хандлага, үйл ажиллагааг илэрхийлнэ.

Гүйцэтгэх 
удирдлагын албан 
тушаалтнууд: 

Компанийн удирдах албан тушаалтнууд. Эдгээр нь гүйцэтгэх захирал 
болон гүйцэтгэх захиралд шууд тайлагнадаг газар, албаны дарга нар 
юм.

Үл алагчлах 
зарчим: 

Нөхцөл байдлыг хүн бүрт шударга зохистой түвшинд бүрдүүлэхийн тулд 
хүн бүрийн хэрэгцээнд нийцүүлж хөрөнгө нөөцийг хуваарилах.8

Санхүүгийн салбар: Монгол Улсын санхүүгийн салбарт банк болон банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд, тухайлбал, даатгалын компаниуд, санхүүгийн технологи 
буюу финтек, хадгаламж зээлийн хоршоод, хөрөнгийн биржүүд, бичил 
санхүүгийн байгууллагууд болон бусад байгууллагууд хамаарна. 

Хүртээмж: Байгууллагын хүрээнд хүн бүр шударга, эелдэг үйлчилгээ авч, боломж, 
нөөцийг тэгш хүртэх, байгууллагын амжилтад бүрэн хувь нэмэр оруулах 
орчныг бүрдүүлэхийг хэлнэ.9

Нийгмийн оролцоо: Энэ нь боломж, хөрөнгө нөөцийн хүртээмж, хүмүүсийн үзэл бодлоо 
илэрхийлэхийг дэмжих, хүний эрхийг хүндэтгэх замаар хүмүүсийн 
болоод нэн ялангуяа эмзэг бүлгийн хүмүүсийн нийгмийн харилцаанд 
оролцох нөхцөлийг сайжруулах үйл явц юм.10 

Санхүүгийн 
хүртээмж: 

Нөөцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүд болон хүн бүрт 
нийгмийн оролцоогоо сайжруулах боломжийг нээж өгөх санхүүгийн 
шийдлүүдээр хангах юм.

Хүйсээр ангилсан 
тоо мэдээлэл: 

Үүнд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн талаар тусгайлан цуглуулсан тоо 
мэдээлэл, аль эсвэл хамтад нь цуглуулаад эцэст нь хүйсээр ангилан дүн 
шинжилгээ хийх тоо мэдээллүүд хамаарна. 

Нийлүүлэлтийн 
сүлжээний олон 
талт төлөөлөл:

Байгууллагын ханган нийлүүлэгчдийн боломжит олон талт байдал, 
тэдгээрийн эмэгтэй эзэнтэй болон бусад цөөнхийн эзэмшлийн бизнест 
үзүүлж болох нөлөөллийг танин мэдэх хүчин чармайлтууд юм.11
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Монгол Улсад Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл 
баримтлалыг үйл ажиллагаанд тусгахын ач холбогдол

Монгол Улсын эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин  ерөнхийдөө эрэгтэйчүүдийнхээс илүү хэдий 
ч олон жил уламжлагдаж ирсэн эмэгтэйчүүдийн талаарх хэвшмэл үзэл нийгэмд оршсоор байгаа 
нь тэдний санхүүгийн үйлчилгээ авах боломжийг хязгаарлаж, ажлын байрны сул талуудыг ч 
нэмэгдүүлж байна.12    

12 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах  бодлогын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү
13 ОУСБ. Монгол Улсын Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй эзэнтэй ЖД-ийн зах зээлийн судалгаа, 2014.
14 Дэлхийн банк. Findex Data. 2017.
15 Эмэгтэйчүүд нийт зээлийн багцийн 57 хувийг эзэмшиж байгаа хэдий ч нийт зээлийн үнийн дүнгийн 43 хувийг л бүрдүүлж байна.   
    Үндэсний статистикийн хороо. 2020 он
16 ОУСБ. Монгол Улсын Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй эзэнтэй ЖД-ийн зах зээлийн судалгаа, 2014 болон ЕСБХБ. “Аж ахуйн 
    нэгжүүдийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ” 2020.
17 ОУСБ. Монгол Улсын Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй эзэнтэй ЖД-ийн зах зээлийн судалгаа, 2014.
18 Азийн сан. Монгол Улсын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих улс төрийн эдийн засгийн товч дүн шинжилгээ. 2021.
19 Голдман Сакс. Зээлийг хэрэгцээтэй хэсэгт нь олгох нь: Эмэгтэй эзэн/удирдлагатай ЖДҮ-ийн зээлийн зөрүүг арилгаснаар дэлхийн эдийн 
    засгийн өсөлтийг хэрхэн дэмжих  вэ? 2014.
20 Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо. 2020 (http://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L04)

Санхүүгийн үйлчилгээ авах боломж хязгаарлагдмал

Монгол Улсын зээлийн зөрүү 2014 онд таван тэрбум ам.доллар байхаар, эмэгтэй эзэнтэй ЖДҮ-
үүд энэ зөрүүний 25 хувийг бүрдүүлэхээр тооцоолжээ.13 Монгол Улсын эмэгтэйчүүд санхүүгийн 
үйлчилгээ авахад ихээхэн саад бэрхшээлтэй тулгарч байна. Жишээлбэл, эмэгтэйчүүд өмчилсөн 
хөрөнгө үгүй л бол барьцаа хөрөнгө шаардсан зээлийг авах боломжгүй. Эмэгтэйчүүд банкинд данс 
нээлгэх боломжтой14 хэдий ч үндэсний хэмжээний тоо мэдээллээс харахад зээл авах боломж 
бүхий эмэгтэйчүүдийн авсан зээлийн хэмжээ эрэгтэйчүүдийнхээс бага байна.15 

БЖДҮ-ийн 60-аас доошгүй хувь нь эмэгтэй эзэн/удирдлагатай гэсэн ерөнхий таамаглал байдаг16 
(албан бус бичил аж ахуйн нэгжүүдийн тоо бүр ч олон  байж болзошгүй учир энэ тоо үүнээс өндөр 
байх магадлалтай). Гэхдээ эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн дийлэнх нь санхүүгийн зохистой үйлчилгээ 
авч чадахгүй байна. Тухайлбал, эмэгтэй эзэн/удирдлагатай ЖДҮ-ийн 70 гаруй хувь нь  санхүүгийн 
үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа буюу  Монгол Улсын нийт зээлийн зөрүүний 25 хувийг л бүрдүүлж 
байна.17 Банкнаас тавьж буй шаардлагыг тэд хангахад хүндрэлтэй байгаагийн зэрэгцээ өөр 
сонголт тун бага учир жижиг аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн үйлчилгээ маш хязгаарлагдмал байна.18 
Энэхүү хэрэгцээг хангах санхүүжилтийг нэмэгдүүлснээр зөвхөн эмэгтэй эзэн/удирдлагатай аж 
ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сэргээгээд зогсохгүй Монгол Улсын эдийн засгийг бүхэлд нь 
сайжруулахад дэмжлэг болохыг олон судалгаа нотолж байна.19

Ажлын байрны сул талууд

Ерөнхийдөө монгол эмэгтэйчүүд ажил хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой олон төрлийн сорилттой 
тулгарч байгааг ёгт яриа болон бодитой олон судалгаа нотолгоо харуулж байна. Тухайлбал, 

•	 Хөдөлмөрийн зах зээлийн боломж, хэлэлцээр хийх чадвар дутмаг;
•	 Цалин хөлсгүй болон албан бус ажил хөдөлмөр эрхлэх;
•	 Жендэрт суурилсан ялгаварлан гадуурхал; 
•	 Гэр орондоо болон ажлын байран дээрх дарамт, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэх мэт.

Ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин өндөр биш байна. Тухайлбал, 
эмэгтэйчүүдийн дөнгөж 52 хувь (эрэгтэйчүүдийн 67 хувь) нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд нийт 
ажилтнуудын 47 хувийг (хүн амын 51 хувь нь эмэгтэйчүүд) эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна.20
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Эмэгтэйчүүд ар гэрийнхээ ажил үүргийг гүйцэтгэх шаардлагатай  байдаг тул эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад хөдөлмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо цөөн байна.21 Судалгаанд хамрагдсан 
эмэгтэйчүүдийн 24 хувь нь хүүхэд, өвчтөн, өндөр настан асран халамжлах үүргээсээ болоод ажил 
хөдөлмөр хийж чадахгүй байгаа тухайгаа мэдээлжээ. Ийм шалтгааныг эрэгтэйчүүдийн 3 хувь л 
нэрлэжээ.22 Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс бараг гурав дахин их цагийг цалин хөлсгүй халамж асаргаа, 
гэрийн ажилд зарцуулдаг болохыг НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын мэдээлэлд тэмдэглэжээ.23 

Санхүүгийн салбарын, тухайлбал, банкны салбарын нийт ажилтны талаас илүү хувийг эмэгтэйчүүд 
бүрдүүлж байгаа24 хэдий ч Удирдах  албан тушаал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувийн жин бага байна.25

Тайлангийн тухай
Энэхүү тайланд Монгол Улсын санхүүгийн салбарын бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд 
жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах зорилгоор өнөөг хүртэл хийж гүйцэтгэсэн 
ажлуудын үр дүнгээс танилцуулж байна.

Суурь судалгаа, Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүгийн байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн хүрээ 

2021 оны сүүлийн хагаст хийсэн суурь судалгаа нь санхүүгийн салбарын бодлого, төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах стратегийг боловсруулах 
үндэс суурийг тавих зорилготой бөгөөд Монгол Улсад жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүгийн 
салбарыг хөгжүүлэх арга зүйн хүрээг боловсруулан танилцуулж байна. Тус арга зүйн хүрээг 
боловсруулах болон түүнийг хэрэгжүүлэх үйл явцад:   

•	 Олон улсын байгууллагуудын тэргүүн туршлага болон улс орны бодит нөхцөлийг харгалзан 
үзэх;

•	 Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг санхүүгийн салбарын бодлого, үйл 
ажиллагаанд  илүү сайн тусгаж уялдуулахад нь тусалж Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулах;

•	 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль (2011) болон Тогтвортой хөгжлийн 
зорилгыг  (ТХЗ) хэрэгжүүлэх үндэсний зорилт, хөтөлбөрүүдтэй нийцүүлэх зорилгыг тавьсан.

Энэхүү арга зүйн хүрээг тодорхойлохдоо санхүүгийн байгууллагуудын гүйцэтгэх үүргийг илүү өргөн 
хүрээнд өөрчлөлт гаргах хүч хэмээн үзсэн. Иймээс тус судалгаа нь санхүүгийн салбарт, ялангуяа 
банк, банк бус санхүүгийн байгууллагууд (ББСБ) тэр дундаа хадгаламж зээлийн хоршоод, бичил 
санхүүгийн байгууллагууд санхүүгийн технологи буюу финтек, даатгалын компаниуд, хөрөнгийн 
менежментийн компаниудад анхаарлаа хандуулсан.

Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлал, Хэрэглэгчийн гарын авлага 

Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлал болон Хэрэглэгчийн гарын авлагыг банк болон банк бус 
санхүүгийн байгууллагууд нь өөрсдийн суурь түвшний үзүүлэлтийг тооцож, улмаар стратеги, 
хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ, явцын болоод гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх зэрэгт ашиглах 
боломжтой байхаар боловсруулсан. Эдгээр аргачлалыг жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
асуудлыг шийдэж буй бусад байгууллага, зах зээлийн сайн туршлагад суурилж боловсруулсан. 
Түүнчлэн байгууллагууд эдгээр аргачлалыг үйл ажиллагаандаа хэрэглэхэд тохиромжтой, хялбар 
байхаар тооцоолсон.  

21 “Аж ахуйн нэгжүүдийн  жендэрийн статистикийн үнэлгээ” 2020. Оролцогч талуудын дунд явуулсан судалгаа
22 Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо. 2020
23 https://data.unwomen.org/country/mongolia
24 Үндэсний статистикийн хорооны 2019 оны мэдээгээр “Санхүү, даатгалын үйл ажиллагаа” эрхэлж буй ажилтнуудын 68.2 хувь нь эмэгтэйчүүд 
    байна. МТоС Холбооны 2020 онд 11 банкинд хийсэн судалгаагаар нийт ажиллтны 61 хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна.
25 МТоС Холбооноос  2020 онд 11 банкинд хийсэн судалгаагаар Удирдах албан тушаалтны 29 хувь, ТУЗ-ийн гишүүдийн 32 хувь нь эмэгтэйчүүд 
    байна.
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Зорилго: 
Санхүүгийн байгууллагын бүх түвшинд, ялангуяа бодлого, шийдвэр гаргах эрх 
бүхий төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, 
удирдлагын дээд түвшинд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах. Тодорхой 
стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, чанартай тайлан мэдээллийг 
хамруулсан засаглал, хариуцлагын тогтолцоог хөгжүүлэх. 

•  Ажлын байран дахь үйл явц, санхүүгийн шийдлүүдийг боловсруулах, 
маркетинг зэрэгт эмэгтэйчүүдэд тулгарч байгаа асуудлыг тооцож тусгах нь 
зах зээлийн үр өгөөж, орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. 

• Эмэгтэйчүүд зохистой ажил хөдөлмөр эрхэлж ахиж дэвших, аливаа алагчлал, 
гадуурхалт, бэлгийн дарамт, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс ангид 
ажиллаж, амьдрахад нь шаардагдах хувийн болоод мэргэжлийн дэмжлэг 
авах боломжийг бүрдүүлсэн бодлого, журам зааврыг боловсруулж мөрдөх.

1
БАЙГУУЛЛАГА

Зорилго:
Эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэж оролцоог нь хангасан санхүүгийн 
зохистой, хүртээмжтэй шийдэл, үйлчилгээг бий болгох.

•  Эмэгтэйчүүд зөвхөн санхүүгийн системд хамрагдаад зогсохгүй хувь 
хүн болон бизнес эрхлэгчийн хувьд эдийн засгийн чадавхиа бүрэн 
дүрэн ашиглах боломж нөхцөлийг хангах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах 
боломжийг бүрдүүлэх. 

• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь эмэгтэйчүүдэд хүртээмжтэй, ойлгож, ашиглахад 
хялбар, тэдний хэрэгцээнд нийцсэн байх төдийгүй тэд өөрсдөө эдгээр 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бизнесээ хөгжүүлэх салшгүй нэг хэсэг, санхүүгийн 
аюулгүй байдлаа хангах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хэрэгсэл хэмээн 
үнэлдэг болсон байх.

2
ХАРИЛЦАГЧИД

Зорилго:
Үйлчлүүлэгчид болон илүү өргөн хүрээнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
сайжруулахад санхүүгийн салбар нөлөөлөл үзүүлэх.

•  Байгаль орчин, нийгмийн  магадлан шинжилгээ, үнэлгээнд жендэрийн 
асуудлыг тусгаж. эмэгтэйчүүдэд бий болох боломж, үүсч болзошгүй 
эрсдэлүүдийг тодорхойлох, шаардлагатай хэсгүүдэд нь жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн ажилтнууд, ханган нийлүүлэгчид болон 
харилцагчдад таатай нөлөө үзүүлнэ. 

• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, бэхжүүлэх чиглэлээр бусад 
салбаруудад үлгэр дууриал үзүүлэх.

3
НӨЛӨӨЛЛИЙН 

ЦАР ХҮРЭЭ

Энэ судалгаа нь жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгах 
хүрээг тогтооход суурилсан. Уг хүрээ нь олон улсын сайн туршлагууд, жендэрийн асуудлаарх 
үндэсний стратеги, бодлого, стандарт, хөтөлбөрүүдэд тулгуурлан суурь түвшний үзүүлэлтүүд 
болон гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход тусална.

Аргачлал

Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгах 
хүрээг тогтоох
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Стратеги, 
бодлого, 
хариуцлагын 
тогтолцоо

Энэхүү суурь судалгаа нь баримт бичгийн судалгаа, асуулгын судалгаа, тусгайлан бэлтгэсэн 
асуулгаар явуулсан ярилцлага зэрэгт үндэслэсэн болно. Суурь судалгаа нь жендэрийн асуудлыг 
бодлого, үйл ажиллагаанд тусгах талаарх төлөв байдал, бодлого, санаачлага, ойлголт, чадавх, 
сорилт бэрхшээл, боломжуудыг судалж үнэлэлт дүгнэлт өгөх  зорилго агуулсан. 

ТоС Холбооны гишүүн 11 банк, банк бус санхүүгийн 10 байгууллагад цахим судалгааны26 асуулгыг 
илгээсэн. Нийт судалгааны асуулга  илгээсэн 11 банкнаас  долоон банк (тус улсын хамгийн 
том таван банк ороод), банк бус санхүүгийн 10 байгууллагаас 6 нь судалгаанд хариу ирүүлсэн. 
Судалгаанд хамрагдсан нийт 13 байгууллагаас: 12 нь хувь хүмүүст, 12 нь ЖДҮ-дэд, 9 нь аж 
ахуйн нэгжүүдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Судалгааны асуултуудыг орчуулах, шууд хөрвүүлэхэд 
бэрхшээл учирч байсан учир судалгааны хариултыг бүрэн хэмжээгээр нь тэр бүр авч чадаагүй 
боловч судалгаанд оролцогчдоос хүлээж авсан хариултуудаас суурь дүгнэлтийг хийх боломж 
бүрдсэн. Дөрвөн банк болон банк бус санхүүгийн нэг байгууллагатай ярилцлага зохион байгуулж 
илүү дэлгэрүүлж судалсан. Судалгаанд хамрагдсан банкуудын олон нийтэд нээлттэй байгаа 
мэдээллээс бусад судалгааны бүх мэдээллийн нууцлалыг чанд хадгалсан болно. 

Судалгааны үндсэн сэдвүүд:

Судалгааны асуулгыг Хавсралт 2-оос үзнэ үү.    

Түүнчлэн Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Азийн сан, Европын сэргээн босголт 
хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Үндэсний хөгжлийн газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Монгол Улсад 
хэрэгжүүлж буй “Бизнес ба Хүний эрх” хөтөлбөрийн удирдлага, Дэлхийн банкны Жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлогыг дэмжих хөтөлбөр, Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн ментор клуб, Олон 
улсын эмэгтэйчүүдийн худалдаа, аж үйлдвэрийн холбооны Монгол Улс дахь салбар (бизнес 
эрхлэгч эмэгтэй гишүүд) зэрэг байгууллагуудын төлөөлөлтэй тусгайлан бэлтгэсэн асуулгын дагуу 
ярилцлага хийсэн. 

Байгууллага/
Ажилтнууд/
Хүний нөөц2

Маркетинг, 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний 
хөгжүүлэлт

6

Боломжууд7
Мэдээллийн 
олдоц, 
хэрэглээ3

Компанийн банк/
Санхүүгийн 
үйлчилгээнүүд5

Жижиг бизнесийн 
банк/Санхүүгийн 
үйлчилгээнүүд

4

1

26 Судалгааны асуулгыг Хавсралт 2-оос үзнэ үү. 
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Үр дүн

СУДАЛГАА, 
ЯРИЛЦЛАГААР 
ГАРСАН 
ҮР ДҮН 

Жендэрийн асуудал нь Монгол Улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
анхаарлын төвд байдаг бөгөөд үүнд зөвхөн санхүүгийн байгууллагууд 

төдийгүй Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, ерөнхийдөө Монгол 
Улсын бүх байгууллагуудын тэргүүлэх чиглэлийн асуудлын нэг болж 

байна.  

Судалгаанд хамрагдсан санхүүгийн байгууллагууд жендэрийн стратеги 
чухал хэмээн хүлээн зөвшөөрч байгаа хэдий ч цөөн хэдхэн нь л арга 

хандлагаа тодорхойлж, хэрэгжүүлэх эхний шатандаа байна. 

Шинэлэг ойлголт болох жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг 
бизнесийн үйл ажиллагаатай уялдуулах шаардлагын үүднээс чадавх 
бэхжүүлэхэд анхаарах нь чухал болохыг нийтээр хүлээн зөвшөөрөх 

болсон. Монгол Улсад жендэрийн асуудлаар мэргэшсэн, өргөн 
хүрээний мэдлэгтэй мэргэжилтэн дутагдалтай байна. 

Санхүүгийн салбар нь өөрчлөлтийг манлайлах чадвартай гэдэгт 
итгэл дүүрэн байна. Тэд тогтвортой санхүүжилтийг түүчээлж чадахаа 
харуулсан төдийгүй хурдан шаламгай, уян хатан ажиллах чадвартай. 

Гарч буй аливаа санаачилгыг уялдуулах, ялангуяа Монгол Улс Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах тогтвортой хөгжлийн 5 дугаар зорилгын хэрэгжилтийн 

явцыг хяналтадаа оруулахын тулд зохицуулалт сайтай байх шаардлагатай. 

Дээр өгүүлсэн жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаанд 
тусгах хүрээг тодорхойлсон байгууллага, харилцагчид, нөлөөллийн цар хүрээ гэсэн гурван 
чиглэлээр нэгтгэсэн судалгааны үр дүнг доор үзүүлэв. 

Судалгаа, ярилцлагаар гарсан үр дүнг доор нэгтгэн танилцуулж байна. Үүнд:
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БАЙГУУЛЛАГА

	 Одоогоор жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах стратегиа томоохон дөрвөн банк  боловсруулсан 
байгаа бол банк бус санхүүгийн нэг байгууллага стратегиа боловсруулах шатандаа явж байна. 

	 Эдгээр дөрвөн банкны гурав нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах стратегидаа ажилтнууд 
болон харилцагчдын аль алиныг нь хамруулж авч үзсэн байна.

	 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах стратегитай гурван банк нь тус стратегийг хэрэгжүүлэх 
бодлогын багц баримт бичгүүдийг боловсруулсан байна. Түүнчлэн хоёр банк нь жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах стратегийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий хороог байгууллагынхаа газар 
хэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулжээ. 

	 Бүгд байгууллагынхаа жендэрийн манлайлагчаа тодорхойлсон бөгөөд хоёр банк гүйцэтгэх 
захирлаа жендэрийн манайлагч хэмээн үзэж байна.

	 Жендэрийн стратеги боловсруулах сэдэл нь янз бүр байгаа ч гол хөшүүрэг нь олон улсын 
санхүүжилт татах юм.

	 Хэд хэдэн байгууллага жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг бодлого, үйл ажиллагаандаа 
тусгаж байгаа талаар тайлагнах нь цаашид  санхүүжүүлэгчид болон бусад оролцогч талуудаас 
тавигдах шаардлага болно хэмээн үзэж байгаа аж.

	 Судалгаанд оролцогчдын 77 хувь нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах стратегитай байх нь  
“хийвэл зохих зөв зүйл” хэмээн хариулсан байна.

n=13
*Жендэрийн стратеги хэрэгжүүлж байгаа  

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын Стратеги, Хариуцлагын тогтолцоо:

Жендэрийн стратегитай

Стратеги боловсруулсан буюу жендэрийн 
стратегитай*

Жендэрийн манлайлагч Удирдах албан 
тушаалтан томилогдсон

Жендэрийн асуудал хариуцсан газар буюу 
Гүйцэтгэх үүрэг

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зорилго, 
зорилтоо боловсруулсан, Ажилтнууд ба Харилцагчид

Ажилтнуудын хүйсээр ангилсан мэдээлэл

Ажилтнуудад зориулсан Жендэрийн асуудлаарх 
сургалт

31%

54%

62%

23%

Хариултын хувь

100%

100%

25%

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын Стратеги, Хариуцлагын тогтолцоо:

СТРАТЕГИ, ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТОЛЦОО 

Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгахад тухайн байгууллагын 
боловсруулж баталсан стратеги, удирдах албан тушаалтнуудын оролцоо, баримталж буй 
бодлогууд, сургалт зэрэг элементүүд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн байгууллага нь дотооддоо 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах журам дүрэм баримталж удирдах албан тушаалд дэвших 
зэрэг тэгш боломжийг эмэгтэйчүүдэд олгох нь чухал юм.
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ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫН АСУУДЛЫГ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ТУСГАХАД ТУЛГАРЧ БУЙ СААД БЭРХШЭЭЛ 

	 Судалгаанд оролцсон нийт 13 байгууллагын 5 нь ямар нэгэн саад бэрхшээл үгүй 
хэмээн хариулжээ.  

	 Саад бэрхшээл бий гэж хариулсан оролцогчид, жендэрийн эрх тэгш байдлын 
талаарх ойлголт сул, чанартай тоо мэдээлэл дутмаг, жендэрийн стратеги 
боловсруулагдаагүй, жендэрийн асуудлыг тэргүүлэх чиглэлийн асуудал болгоход 
санхүүжилт дутмаг  зэрэг шалтгааныг нэрлэсэн байна. 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ
	 Ерөнхийдөө санхүүгийн байгууллагуудад эмэгтэйчүүд олноор ажилладаг бөгөөд 

банкууд ч анхан шатны болон дунд шатны албан тушаалын ажилд эмэгтэйчүүдийг 
авахад бэрхшээл багатай байдаг аж.

	 Байгууллагын удирдлагын дээд түвшинд (төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх 
удирдлагын албан тушаалд (C-suite)) хүйсийн тэнцвэр тэр бүр хангагдахгүй байна. 
Судалгаанд оролцогчдын мэдээлснээр дунджаар ТУЗ-ийн гишүүдийн 29% нь 
эмэгтэйчүүд байгаа бөгөөд томоохон хэмжээний банкуудаас зөвхөн нэг нь л эмэгтэй 
гүйцэтгэх захиралтай байна. Судалгаанд оролцогчдын мэдээлснээр “удирдлагын 
багийн” гишүүдийн дунджаар 56% нь  эмэгтэйчүүд байгаа бол судалгаанд оролцогч 
банкуудын цахим хуудаст тавигдсан мэдээллээс үзэхэд  гүйцэтгэх удирдлагын 
багийн гишүүдийн 28% нь (C-suite) эмэгтэйчүүд байна.27 Хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийг 
дэмжих болон сургалтад хамруулах талаарх дэмжлэг бага байдаг хэмээн судалгаанд 
оролцогч  нэгэн  тэмдэглэж байсан. 

	 Дийлэнх байгууллагуудын ТУЗ-д  эмэгтэйчүүд орж байгаа хэдий ч  тэд удирдах 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүний 50%-д хүрэхэд хол байна (нэгийг эс тооцвол). ТУЗ-ийн 
бүрэлдэхүүнийг хувьцаа эзэмшигчид тодорхойлдог учир тэдэнд заах, нөлөөлөх 
боломжгүй хэмээн судалгаанд оролцсон нэгэн гүйцэтгэх захирал тэмдэглэж байсан. 

	 Нийт судалгаанд оролцогчид эрэгтэй, эмэгтэй ажилтнуудын цалингийн ялгаа байхгүй 
гэж мэдээлсэн. 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙН ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН, ДУНДЖААР

100%

80%

60%

40%

20%

0%

29%

56%
66%

62%

ТУЗ-ийн 
эмэгтэй 

гишүүдийн 
хувийн жин

Удирдлагын 
багийн эмэгтэй 

гишүүдийн 
хувийн жин

Эмэгтэй 
менежерүүдийн 

хувийн жин

Салбарын 
эмэгтэй дарга 
нарын  хувийн 

жин

Нийт 
ажилтнуудад 

эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувийн жин

Дундаж Өндөр Бага

58%

Судалгаанд оролцсон байгуулагуудын ажилтнуудын эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл:

27 Судалгаанд оролцогч бүх банкны олон нийтэд нээлттэй цахим хуудсанд тэдгээрийн Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг 
нийтэлсэн байна. Тэдгээрийн нэгээс бусад нь зурагтай нийтэлжээ. Эдгээр банкуудын нэгийг нь дүн шижилгээнд хамруулаагүй 
болно. Гүйцэтгэх удирдлагын багт эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн жин эдгээр банкуудад 0-46 хувийн хооронд хэлбэлзэж байна.
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АЖЛЫН БАЙРАНД ХЭРЭГЖИХ БОДЛОГУУД

Доорх хүснэгтэд үзүүлсэн бодлогууд нь жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг 
бодлого, үйл ажиллагаанд тусгахад дэмжлэг үзүүлэх учир суурь үнэлгээний нэг 
хэсэг болгон хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг нь асууж судалсан болно. 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудад хэрэгжиж байгаа бодлогууд:

ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, СУРГАЛТ
Ажилтнууд өөрсдөө жендэрээр ялгаварлагдах байдалд орж байгаа эсэх, үүнд анхаарах 
нь яагаад чухал болох, улмаар эмэгтэй харилцагчдад хэрхэн хамгийн сайнаар үйлчлэх 
зэргийг ойлгоход нь туслах жендэрээр ялгаварлах үзэл, жендэрийн мэдрэмжийн талаарх 
сургалт нэн чухал юм. 

	 Жендэрийн сэдвээр гүн гүнзгий яриа хамт ажиллагчдынх нь дунд өрнөдөггүйг  
судалгаанд оролцсон хэд хэдэн оролцогч  тэмдэглэсэн байна.

	 Жендэрийн сэдвээр ажилтнуудад зориулсан жендэрийн мэдрэмжийн талаарх 
сургалт буюу чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг хэмээн 
судалгаанд оролцогчдын 23 хувь нь хариулжээ.

	 Судалгаанд хамрагдсан санхүүгийн байгууллагууд сургалтын талаар нилээд 
нээлттэй ярилцаж байсны зэрэгцээ сургалтыг газар, албад болон  албан тушаалын 
түвшинд нь тохируулж зохион байгуулах нь чухал хэмээн тэмдэглэж байв. 

	 Жендэрийн сэдвээр сургалт явуулснаар жендерийн асуудлууд, ялгаатай байдал, 
оролцооны талаар байгууллага дотроо өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлэх боломж 
нээгдсэн хэмээн жендэрийн асуудлаар сургалт зохион байгуулсан нэгэн банкны 
төлөөлөл тэмдэглэж байсан. 

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА БОДЛОГУУД

Хууль ёсны шаардлагаас гадуурх гэр бүлийн 
амралт

Адил тэгш хөдөлмөр эрхлэх

Ажлын уян хатан зохицуулалт

Адил тэгш цалин хөлс

Бэлгийн дарамтаас сэргийлэх

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн 
тохиолдолд ажлын байранд нь дэмжлэг үзүүлэх

Эдгээрийн алийг нь ч хэрэгжүүлээгүй

Судалгаанд оролцогчдын хувь (n=13)

77%

77%

69%

62%

54%

0%

8%
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ХАРИЛЦАГЧИД
Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд тусгахад 
эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч, ойлгож, шийдэл олох стратеги тун чухал билээ. 
Мэдээлэл нотолгоонд суурилсан ийм стратеги нь харилцагчийн шийдэл олох стратегийн шийдвэрт 
тус болохуйц  чанартай тоо мэдээллийг шаардана. 

Бодлого, зорилтууд нь шударга шийдэлд хүрэхэд тусална. Судалгаанд оролцогчдын 46% нь 
зээлийн тэгш шударга бодлого хэрэгжүүлж байна гэж үзэж байна. ХасБанк нь хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалтыг бууруулах зорилготой Уур амьсгалын ногоон сангийн бизнесийн зээлийн 50-иас 
доошгүй хувийг эмэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүдэд олгох зорилт тавьжээ.28

ХҮЙСЭЭР АНГИЛСАН ТОО МЭДЭЭЛЭЛ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЭЭЛТЭЙ ШИЙДЭЛ

Хувийн данстай харилцагчдын хүйсээр ангилсан мэдээлэл (Монголбанк болон Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны  шаардлагаар) гарч байна. Харин ЖДҮ-ийн талаарх хүйсээр ангилсан мэдээлэл 
дутмаг байна. Үүнд “эмэгтэй эзэнтэй ЖДҮ”-ийн албан ёсны тодорхойлолт шаардлагатай байгаа аж. 
Ийм тодорхойлолтыг үндэсний хэмжээнд хараахан гаргаагүй байна.

	 Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь стратеги боловсруулахдаа тэр бүр тоо мэдээлэл  
ашигладаггүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байв.

	 Судалгаанд оролцогчдын 69 хувь нь эмэгтэй эзэнтэй гэсэн тодорхойлолтыг өөрсдөө 
боловсруулан мөрдөж байгаа бол (хоёр нь ялгаатай), 46 хувь нь ЖДҮ-ийн мэдээллийг хүйсээр 
ангилж байна.

	 Худалдаа, хөгжлийн банк (ХХБ) жилийн тайландаа мэдээллийг хүйсээр ангилан нийтэлж байна.

	 Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 62 хувь нь харилцагчдынхаа сегментэд жендэрийн 
асуудлыг харгалзаж байгаа бол цөөхөн хэд нь  зорилтот зах зээлийн судалгаа хийсэн буюу 
харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийн судалгааг хүйсийн  ангилалтайгаар хийжээ.

	 Судалгаанд оролцсон цөөн тооны байгууллагууд эмэгтэйчүүдийн тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэн 
сургалт явуулах зэрэг санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэдний нэг бол Голомт банк юм.

ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭРХ ШИЙДЛҮҮД

	 Судалгаанд оролцогчдын  46 хувь нь эмэгтэйчүүдэд  анхаарал хандуулж санхүүгийн тодорхой 
шийдлүүдийг боловсруулсан байна. Үүний нэг жишээ бол эмэгтэйчүүдэд зориулсан бизнесийн 
таван төрлийн зээл, хоёр карт юм.

	 Санхүүгийн гурван байгууллага (23%) нь эмэгтэйчүүдийн бизнесийн холбоод зэрэг 
эмэгтэйчүүдэд хүрч үйлчлэх гадны сувгуудыг ашиглаж байгаа бол нэг банк нь эмэгтэй 
эзэнтэй буюу удирдлагатай ЖДҮ-дийг татахын тулд түншлэл, нөлөөлөл сурталчилгааны бусад 
сувгуудыг идэвхтэй ашиглаж байна.

	 Зах зээл дэх ЖДҮ-дэд зориулсан цөөн тооны зээлийн хөтөлбөрийг өөрсдийн хөтөлбөрөөр 
дамжуулан сурталчилж байгаа тухайгаа Эмэгтэйчүүдийн нэгэн холбоо дурьдаж байсан. 

Олон нийтэд нээлттэй дараах шийдлүүдийн талаар судалгаанд оролцогчид тэмдэглэж байв.Тухайлбал,  

	 Голомт банк нь Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэх хөтөлбөр 2021-ийн 
хүрээнд Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн ментор клубтэй хамтран ажиллаж, бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдэд зориулан хүртээмжтэй санхүүжилтийн талаарх сургалт зохион байгуулж, 
мэдээллээр хангах ажлыг хийж байна.29 Түүнчлэн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
тусгай зээлийн бүтээгдэхүүн боловсруулсан байна.30 

28 XХАС банкны Жилийн тайлан. 2020.
29 https://www.golomtbank.com/en/news/17911
30 https://golomtbank.com/en/loans/19209
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31 https://www.adb.org/news/adb-xacbank-sign-private-sector-loan-support-msmes-mongolia
32 ОУСК-аас Транскапитал  ХХК-д үндэсний валютад суурилсан шинэлэг зээлийн санхүүжилт олгосон. 2020. https://www.montsame.mn/en/
     read/242450
33 https://www.transcapital.mn/?lng=en
34 https://www.invescore.mn/en/news/95

	 ХасБанк нь АХБ-тай хамтран 2019 онд бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, тэр дундаа эмэгтэй 
эзэнтэй аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих зээлийн хэлэлцээрт гарын үсэг зуран ажиллаж байна.31 

	 Транскапитал ББСБ-д ОУСК-аас бичил, жижиг, дунд үйлдвэрүүдэд зориулсан зээлийн 
санхүүжилт олгосон нь банкнаас тогтмол зээл авах боломжгүй жижиг бизнесүүд, бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд32  эерэгээр нөлөөлнө гэсэн өндөр хүлээлттэй байна. 

	 Транскапитал ББСБ нь жижиг аж ахуйн нэгжүүд, эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд илүү 
хүртээмжтэй, уян хатан нөхцөлтэй бүлгийн зээл, бичил зээлийн бүтээгдэхүүн  зэрэг  бусад 
зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаж байна.33  

	 Инвескор ББСБ нь Покет аппликейшн-аар дамжуулан үйлчлүүлэгчээс биечлэн ирэхийг болон 
барьцаа шаардалгүй түргэн шуурхай зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.34 

Судалгаанд оролцсон байгуулагуудаас  жендэрийн асуудлаар харилцагчдын түвшинд хэрэгжүүлж байгаа 
үйл ажиллагаа:

ЖЕНДЭРИЙН АСУУДЛААР ХАРИЛЦАГЧДЫН ТҮВШИНД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ 
БАЙГАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Харилцагчдын талаарх мэдээллийг хүйсийн 
ангилалтайгаар гаргах**

 Хүйсээр ангилсан мэдээлэлд үндэслэж Бизнесийн 
стратегийн шийдвэр гаргах

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн зах зээлийн 
судалгаа хийх***

Харилцагчдын сегмент дэх жендэрийн асуудлыг 
судалж шийдвэрлэх

Эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгайлсан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах****

Харилцагчдын сэтгэл ханамжийн байдалд 
дүгнэлт хийх, хүйсээр

Эмэгтэй харилцагчдад зориулсан сургалтууд 
зохион байгуулах

Санал асуулгад оролцогчдын хувь

85%

15%

23%

62%

46%

15%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=13
**     Бүх банкууд мэдээллээ Төв банкинд тайлагнаж байна. ББСБ-ын  67 хувь нь мэдээллээ хүйсийн ангилалтайгаар гаргаж байна.  
***   Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 23 хувь нь эмэгтэй үйлчлүүлэгчдийн дунд тогтмол судалгаа явуулж байгаа буюу зах 
         зээлийн судалгааны мэдээллийг  хүйсийн ангилалтайгаар гаргаж байна. 15 хувь нь санхүүгийн  үйлчилгээ авахад эмэгтэйчүүдэд 
         тулгарч байгаа саад бэрхшээлийг тусгайлан судалж тодорхойлжээ
****  Тусгайлан эмэгтэйчүүдэд зориулсанбүтээгдэхүүнүүд: Эмэгтэй эзэнтэй аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан бизнесийн зээл (5),Карт (2)
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НӨЛӨӨЛЛИЙН ЦАР ХҮРЭЭ

Монгол Улсад санхүүгийн байгууллагууд нь чухал нөлөө үзүүлэгчдийн нэг юм. Тэд болзошгүй 
эрсдэлийг тооцохдоо  жендэрийн асуудлыг тусгах замаар үйлчлүүлэгчдэд нөлөөлөх боломжтой. 
Тэд мөн нийгмийн бусад түншүүдтэй хамтран ажиллахын зэрэгцээ манлайлал үзүүлж чадна. 
Нэгэн банк амжилттай яваа эмэгтэй үйлчлүүлэгчидтэй  ярилцлага хийж хамт олонд нь  үлгэр 
дуурайлал үзүүлэхийн тулд цахим хуудас болон нүүр хуудастаа нийтэлжээ. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НӨЛӨӨЛӨЛ

	 Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын үйл явцтай уялдуулсан 
компанийнхаа үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээний нэг хэсэг болгож хоёр ч банк 
эмэгтэйчүүдтэй холбоотой хяналтын асуултуудыг боловсруулан ашиглаж байна.

	 Эрсдэлийн удирдлагын үнэлгээний нийгмийн үзүүлэлтүүдийг тооцоход хяналтын 
хуудас маш тустай байгааг тэмдэглээд зээлийн хороо нийгмийн үнэлгээг бүхэлд нь 
авч үзэх явцад эмэгтэйчүүдтэй холбоотой аливаа асуудлыг тодруулах боломж олгож 
байгааг судалгаанд оролцсон нэг банк тэмдэглэсэн байна. 

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ НӨЛӨӨЛӨЛ

	 Судалгаанд оролцогч байгууллагуудын 38 хувь нь олон талын төлөөлөлтэй 
нийлүүлэлтийн сүлжээг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлж байна. 
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Ажиглалт, дүн шинжилгээ

Монгол Улсын санхүүгийн салбарт эмэгтэйчүүдийн манлайлал, эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн цалингийн 
ялгаа байхгүй зэрэг үзүүлэлтээр бусад салбарууд болон бусад улс орнуудтай харьцуулахад зарим 
эерэг үр дүн ажиглагдаж байгаа хэдий ч илүү ахиц дэвшил гаргах шаардлага хэвээр байна. 
Эмэгтэй харилцагчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжүүлэлт, 
загвар, хүргэлтэд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлыг тусгахад дорвитой алхам хийх 
шаардлагатай байна. “Санхүүгийн байгууллагууд нь үйлчлүүлэгчдэдэээ асуудлаа шийдвэрлэхэд нь 
туслах ёстой боловч үнэндээ бид эмэгтэйчүүдэд тулгарч байгаа асуудлыг ойлгож байгаа билүү? 
Бид ойлгохгүй л байгаа хэмээн бодож байна” хэмээн судалгаанд оролцогч нэгэн тэмдэглэж 
байсан. 

Судалгааны үр дүнгээс дараах байдал ажиглагдаж байна. Тухайлбал,

	 Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлаар зарим байгууллагууд ахиц дэвшилттэй 
ажиллаж байгаа ч банк, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын дийлэнх нь 
жендэрийн асуудлаар тусгайлсан бодлого, стратеги боловсруулж хэрэгжүүлээгүй 
байна. Эдгээр тусгайлсан бодлого, стратегигүй байгаа байгууллагуудад бизнесийн 
үйл ажиллагаандаа жендэрийн асуудлыг тусгахын ач холбогдолыг ойлгож бодлого 
боловсруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна. 

	 Байгууллагуудын жендэрийн бодлого харьцангуй шинэ бөгөөд хэрэгжилт нь ч эхний 
шатандаа явж байна. Судалгаанд оролцсон зарим байгууллагууд энэ чиглэлээр 
тусламж, удирдамж хэрэгтэй гэдгийг илэрхийлж байсан. Ийм дэмжлэгийг дээрх 
байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаагаар дамжуулан үзүүлснээр  
байгууллагууд дотооддоо болон зах зээлд, улмаар оролцогч талуудтай хамтран 
жендэрийн асуудлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ. 

	 Бага, дунд шатны албан тушаалд эмэгтэйчүүдийг ажилд авах болон цалин хөлсний 
жендэрийн ялгааны хувьд асуудал гарахгүй байгаа хэдий ч эмэгтэйчүүдийг 
гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалд болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүнээр томилох чиглэлд дорвитой алхам хийх шаардлагатай байна. Цаашид 
нийт байгууллагууд хүний нөөцийн бодлогодоо эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлыг 
хангах, улмаар тэднийг албан тушаал ахихад дэмжлэг болох арга хэмжээг тусгаж 
өгөх шаардлагатай.  

	 Зарим байгууллагууд дотооддоо сургалт зохион байгуулж, нөлөөлөл 
сурталчилгааны ажлуудыг эхлүүлж байгаа хэдий ч эмэгтэйчүүдийн эрэлт 
хэрэгцээ, хүйсээр алагчилах хэвшмэл байдал оршин байгаа талаар ойлголт дутмаг 
байна. Байгууллага дотроо жендэрийн мэдрэмжтэй байх болон  бизнесийн үйл 
ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг тусгах талаар сургалт явуулах 
өргөн боломж байна.

	 Хүрэх зорилтоо тодорхойлох нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам бүр чухал болох 
бөгөөд зорилтоо тодорхойлоогүй цагт стратегийн хэрэгжилтийг хэмжихэд 
хүндрэлтэй байна гэдгийг  судалгаанд оролцсон нэгэн байгууллагын төлөөлөл 
тэмдэглэж байв. 

БАЙГУУЛЛАГА
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	 Харилцагч бүрийн мэдээлэл хүйсийн ангилалтайгаар гарч байгаа бөгөөд цаашид 
ЖДҮ харилцагчийн мэдээллийг хүйсийн ангилалтайгаар гаргахаар ажиллаж 
байна. Гэхдээ эдгээр мэдээллийг байгууллагууд стратегиа боловсруулахдаа 
ашиглаж байх нь чухал байна.   

	 Дийлэнх байгууллагууд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ загварыг гаргах, 
маркетинг, хүргэлт, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа зэрэгт жендэрийн 
асуудлыг хараахан тусгаагүй байна.

	 Зөвхөн нэг байгууллага л эмэгтэй харилцагчиддаа үзүүлэх үйлчилгээгээ 
сайжруулах замаар зах зээлд эзлэх байр сууриа эрчимтэй өсгөж байна. Харин 
бусад байгууллагууд нь эмэгтэйчүүдэд зориулсан илүү өрсөлдөх чадвартай 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн санал болгох боломж бүхий олон улсын санхүүжилтийг 
цөхрөлтгүй хайж байгаа боловч одоогоор олон улсын санхүүжилтийн ийм нөхцөл 
(хүү, хугацаа гэх мэт) тун хязгаарлагдмал байгааг анхаарах хэрэгтэй юм.

ХАРИЛЦАГЧИД

НӨЛӨӨЛЛИЙН ЦАР ХҮРЭЭ

	 Бүх банкууд нь Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудын нэг хэсэг 
болох магадлан шинжилгээний болоод байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн 
удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх үүрэгтэй. Гэтэл жендэрийн асуудлыг (бодлого, 
удирдлагын түвшинд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн жин, ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээн дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл,  эмэгтэй хамтрагч талууд гэх мэт) 
судалж, хөрөнгө нөөцийг зохих ёсоор хуваарилахад эдгээр арга хэрэгсэл, үйл явц 
хараахан бүрэн ашиглагдаагүй байна.



25

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь 

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭКОСИСТЕМ

Монголбанк нь банкуудын үйл ажиллагаанд ерөнхий хяналт тавьдаг бол 
Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ) нь хадгаламж зээлийн хоршоод (бичил 
санхүүгийн байгууллага, финтек зэрэг) болон даатгалын компаниудын үйл 
ажиллагаанд ерөнхий хяналт тавьж байна. Ерөнхий хяналтын чиг үүргийнхээ 
хүрээнд эдгээр байгууллагууд  нь  хүйсээр ангилсан тоо мэдээлэл цуглуулах 
аргачлалыг тодорхойлж, цуглуулсан мэдээллийг ашиглаад зогсохгүй санхүүгийн 
салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр гарч буй ахиц дэвшил, 
гүйцэтгэлд хяналт тавих гол хэрэгсэл болох стратеги, ажлын төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг боловсруулах үүргийг ч мөн хүлээж байна. 

Монголбанк нь өнөөгийн байдлаар арилжааны банкуудаас харилцагчдын 
хадгаламж, харилцах болон зээлийн данс, зээлийн тоо, хэмжээ, хувь харилцагчдын 
данс зэрэг мэдээллийг хүйсийн ангилалтайгаар цуглуулж байна. Монголбанк нь 
ЖДҮ-ийн талаарх хүйсээр ангилсан мэдээллийг арилжааны банкуудаас цуглуулах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохоор Төв Азийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
хөтөлбөрийн Удирдах хороотой хамтран ажиллаж байна. Туршилтын хөтөлбөрийн 
хүрээнд Монголбанк нь  ЖДҮ-ийн талаарх хүйсээр ангилсан мэдээллийг 
арилжааны банкуудаас цуглуулж, нийтлэхээр төлөвлөж байгаа боловч  эмэгтэй 
эзэнтэй ЖДҮ гэсэн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нийтлэг тодорхойлолт 
гаргаагүйгээр тайлбар хийхэд зарим бэрхшээл тулгарч болзошгүй байна. 

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь өнөөгийн байдлаар  хадгаламж зээлийн 
хоршоодоос хүйсээр ангилсан мэдээлэл цуглуулж байна. Үүнд хоршооны гишүүд, 
зээлдэгчид, хадгаламж эзэмшигчдийн хичнээн хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа талаарх 
мэдээллүүд орж байна. 

Ээлтэй орчин

Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас гадна санхүүгийн салбарт жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх сонирхогч талуудын экосистемийг бүрдүүлэхэд идэвхтэй үүрэг 
гүйцэтгэх хэд хэдэн байгууллага, талууд байна. Тэд санхүүгийн байгууллагуудын ажилд эрч хүч, үнэ 
цэнтэй дэмжлэг үзүүлж чадна. Эдгээр байгууллагууд нь жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг үйл 
ажиллагаанд тусгах талаарх мэдлэг мэдээлэлтэй төдийгүй ТоС Холбоо болон түүний гишүүдийн 
үйл ажиллагааг “уялдуулан холбох” талаар хамгийн сайн туслах чадвартай гэдэг нь чухал билээ. 
Шаардагдах ойлголт мэдлэг, удирдлага зохицуулалт, бодлого, хөрөнгө нөөц, техникийн туслалцаа, 
санхүүгийн болон санхүүгийн бус дэмжлэг үзүүлэх боломж бүхий эдгээр оролцогч талуудыг MТоС 
Холбоо болон түүний гишүүд сайтар ашиглаж чадахгүй байна. Эдгээр байгууллагуудаас явуулж буй 
үйл ажиллагааны далайц, цар хүрээ, хүртээмж Монгол Улсын засаг захиргааны үндсэн нэгжээс 
эхлээд бодлогын түвшинд, улмаар олон улсын санхүүгийн зах зээл, дэлхийн хэмжээнд дэвшүүлсэн 
зорилго зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүртэлх хүрээнд үргэлжилж байна.

Энэхүү судалгааны явцад тодорхойлсон зарим сонирхогч талуудын талаарх мэдээллийг доорх 
хүснэгтэд үзүүлэв. 
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Төв Азийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих хөтөлбөрийн Удирдах хорооноос 
Монгол Улсын Жендэрийн үндэсний хороонд дараах зөвлөмжийг өгсөн байна. Үүнд: (i) 
хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах зорилгоор эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг 
дэмжих хууль эрх зүйн орчныг судлах; (ii) жендэрийн мэдрэмжтэй мэдээллийн сан(ууд) 
үүсгэх; (iii) жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилт, хүртээмжтэй бизнес эрхлэлтийг дэмжих, 
стратегийн төлөвлөгөө (road map) боловсруулах, улмаар эдгээр үйл ажиллагааг дэмжих 
хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэх зэрэг болно. 

Эдгээр ажлыг Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ) манлайлан төр, хувийн 
хэвшлийн дээд түвшний байгууллагуудын  оролцоотойгоор  хэрэгжүүлж эхлээд байна. 
Үүнд жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийг дэмжих таатай орчныг бүрдүүлэхэд 
чиглүүлж гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах, стратегийн 
төлөвлөгөө (Road map) боловсруулах зэрэг ажлууд хамаарна. Тухайлбал,  “Монгол Улсад 
жендэрийн мэдрэмжтэй хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах стратегийн төлөвлөгөө 
(road map)” боловсруулахаар төлөвлөж байна. Төв Азийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг 
дэмжих хөтөлбөрийн Удирдах хороо нь Монгол Улсад мөрдөх эмэгтэй эзэнтэй буюу 
удирдлагатай аж ахуйн нэгжийн тодорхойлолтыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх юм. 

Хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд (ХСБ) нь Монгол Улсын санхүүгийн байгууллагуудад 
Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөрөнгө санхүүжилтийг татан 
төвлөрүүлэхэд шаардагдах санхүүжилт, техникийн туслалцаа авах чухал хөшүүрэг 
юм.  Хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд нь  хөрөнгө нөөцийг эмэгтэйчүүдийг дэмжих 
болон дэмжиж чадах хүчин чармайлтуудад чиглүүлэхийг зорилт болгож байна.  Ийм 
санаачлагуудад хөгжиж буй улс орнуудын охид, эмэгтэйчүүдэд бизнес эрхлэх, манлайлах 
боломж олгох, чанартай ажлын байр, тэдний эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтад 
хөрөнгө байршуулах, хуваарилах санхүүгийн байгууллагуудын түншлэл буюу “2X Challenge” 
механизм орж байгаа юм. 

Энэхүү 2XChallenge механизм нь 15 тэрбум ам.долларын хөрөнгийг төвлөрүүлэх зорилготой. 
Монгол Улсын санхүүгийн байгууллагууд нь XCollaborative-ийн оролцогч талууд болох  
Хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд (FMO, DEG гэх зэрэг) болон Олон талт хөгжлийн банкууд, 
ялангуяа ЕСБХБ, ЖАЙКА, ОУСК зэрэг байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж олон жилийн 
турш тэдний үр өгөөжийг хүртэж ирсэн. 

Монгол Улсад ногоон санхүүжилтийн ач холбогдол улам бүр өсч байгаа бөгөөд ТоС Холбоо 
нь ногоон, тогтвортой санхүүжилт, тайлагналыг хөгжүүлэх чиглэлээр Астана олон улсын 
санхүүгийн төв (AIFC)-ийн Ногоон санхүүгийн төвтэй хамтран ажиллаж байна. Түүнчлэн Уур 
амьсгалын ногоон сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсад одоогоор 436.5 сая ам.долларын 
санхүүжилт бүхий арван төсөл идэвхтэй хэрэгжиж байна.35 Жендэрийн эрх тэгш байдлын 
асуудал бол Уур амьсгалын ногоон сангийн бодлогын нэг чухал элемент бөгөөд түүний 
дэмжлэгтэй төсөл бүрт жендэрийн асуудлаарх үнэлгээ, төлөвлөгөө гаргах шаардлага 
тавьж байна. Төсөлд оролцогч олон талууд тогтвортой санхүүжилтийн тайлан, удирдамж 
боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.36 

35 https://www.greenclimate.fund/countries/mongolia
36 https://www.mn.undp.org/content/mongolia/en/home/presscenter/pressreleases/environmental--social-and-governance-
    disclosure-and-reporting-st.html
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Үндэсний хөгжлийн газар нь гол байгууллагуудын нэг юм. Тус газар нь 
бодлого, төлөвлөлтийн зохицуулалтыг хувийн хэвшилтэй уялдуулан 
нэгдмэл байдлыг хангахыг зорьж байна. Цаашид Монгол Улсын ТХЗ 5-ыг 
хэрэгжүүлэхэд гарч буй  ахиц дэвшил, гүйцэтгэлийг тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр тодорхойлж тайлагнах зохицуулалтыг хийх шаардлагатай. 

Монгол Улсын жендэрийн мэдрэмжтэй төсвийн төлөвлөгөө боловсруулах 
чиглэлээр салбарын яамдад Дэлхийн банк дэмжлэг үзүүлж байна. НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа бизнес, хүний 
эрхийн хөтөлбөр нь жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлыг дэмжин 
ажиллаж байна. Олон талуудын дүгнэж байгаагаас харахад АНУ-ын Олон 
улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа Бизнесийн 
тогтвортой хөгжлийг сайжруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх (BEST Program) 
төсөл нь жижиг бизнес эрхлэгчдийг тэр дундаа эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг 
дэмжих сайн хөтөлбөр болж байна. Азийн сангийн Эмэгтэйчүүдийн эдийн 
засгийн чадавхыг сайжруулах хөтөлбөр  нь бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
санхүүгийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, мөн тэдэнд санхүүгийн бус дэмжлэг 
үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Монгол Улсын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх 
Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн 
худалдаа, аж үйлдвэрийн холбоо, Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
ментор клуб зэрэг байгууллагууд, санаачлагууд нь эмэгтэйчүүдийн 
санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, сүлжээ байгуулах, бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэх боломжийг улам бүр сайжруулах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Банк, ББСБ-уудаас үзүүлж буй 
санхүүгийн үйлчилгээний хажуугаар тэд үндсэн нэгжид хүрч ажиллан 
санхүүгийн бус үйлчилгээг үзүүлж байна. 
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Бодлогын орчин ч нэн чухал. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжих тухай хууль (2011)-иас гадна 
дараах бодлогын санаачилга, стратегиуд нь хувь хүн, бизнес эрхлэгчийнх нь хувьд  эмэгтэйчүүдэд 
болон тэднийг дэмжиж буй санхүүгийн байгууллагуудад ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд туслах ёстой.

ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019 онд баталснаар, санхүүгийн 
бүтээгдэхүүнийг ЖДҮ-үүдэд илүү хүртээмжтэй болгох, холбогдох хууль эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгож тэдгээрийг илүү хөгжиж дэвжихэд нь туслах эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлж эхэлжээ.37  Үүнд илүү дэмтэй татварын тогтолцоог бий болгох, санхүүгийн болоод 
санхүүгийн бус үйлчилгээ (чадавхийг бэхжүүлэх, мэдээлэл солилцох, маркетинг гэх мэт)-г 
хөгжүүлэх зэрэг бодлогууд багтаж байна. Эдгээр хөтөлбөрүүдийн дийлэнх нь бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тулгарч байгаа сорилтуудыг шийдвэрлэх зорилго агуулж байна.

Монгол Улсын Санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр (СЗХ 
боловсруулсан) 2021 онд батлагдсан байна. Хэдийгээр энэхүү хөтөлбөрийн үндсэн зорилго 
эмэгтэйчүүдийн асуудал биш боловч түүний олон зорилго, үйл ажиллагаа нь эмэгтэйчүүдэд 
эерэгээр нөлөөлнө. Тухайлбал, дижитал үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний хүртээмж сайжирч, 
санхүүжилт, санхүүгийн мэдлэг боловсрол олж авах боломж нээгдэж, илүү хямд, 
хялбар санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  талаарх мэдээлэл нэмэгдэхийн хэрээр 
эмэгтэйчүүд ашиг тус хүртэх болно.

Нөхцөл байдлын шинжилгээ 
Судлагааны үр дүнгээс үзэхэд:

(i) Санхүүгийн байгууллагууд жендэрийн асуудалд анхаарал хандуулж эхэлж байгаа төдийгүй 
гарч буй ахиц дэвшил, платформыг ашиглах сонирхол нь ч нэмэгдэж байна.

(ii) Жендерийн асуудалд анхаарал хандуулж буй санхүүгийн байгууллагуудад, ялангуяа чадавх 
бэхжүүлэхэд нь түлхүү дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна.

(iii) Санхүүгийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх таатай орчин 
(бодлого, санхүүжүүлэгчид, түнш байгууллагууд) бүрдсэн байна.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлыг санхүүгийн салбарын бодлого, үйл ажиллагаанд 
тусгахад анхаарах давуу болон сул тал, боломж, аюул эрсдлийн талаар дараах хүснэгтэд тоймлон 
үзүүллээ.

37 ЕСБХБ. “Бизнес эрхлэлтийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ” 2020.
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• Ээлтэй орчин: жендэрийн эрх эрх тэгш байдлыг 
хангахыг дэмжсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн; 

• Санхүүгийн салбар нь харьцангуй жижиг, түргэн  
шуурхай;

• Санхүүгийн салбар нь жендэрийн эрх тэгш байдлын 
асуудалд анхаарлаа хандуулах нь нэмэгдэж байгаа 
бөгөөд ялангуяа олон улсын хөрөнгө санхүүжилтийг 
татахад энэ хандлага илүү чухал болж байна;

• Монголбанк нь хувийн данс болон зээлийн мэдээллийг 
хүйсээр ангилж гаргахыг шаардлага болгож улмаар ийм 
мэдээллийг олон нийтэд мэдээлж байна;.

• СЗХ нь хадгаламж зээлийн хоршоодын дансны зарим 
мэдээллийг хүйсийн ангилалтайгаар гаргаж байна;.

• Монгол Улсад (1) бусад улс орон, (2) бусад салбартай 
харьцуулахад санхүүгийн салбарын удирдах албан 
тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувийн жин 
өндөр байна;

• ТоС Холбооны чадавх, нэр хүнд, манлайлал сайн байгааг 
оролцогч талууд үнэлж байна; 

• Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС/GCF) нь жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах асуудлыг хөтөлбөрүүдийнхээ 
гол шалгуурын нэг болгож байгаа бөгөөд зарим банкууд 
ч түүнийг нь хэрэгжүүлж байна.

• Жендэрийн талаар гүн гүнзгий ойлголт сул, тэр 
тусмаа Монгол Улсын соёл уламжлал, нөхцөлд 
хамааралгүй гэсэн үзэл (тухайлбал, эмэгтэйчүүд 
хүчирхэг, өндөр боловсролтой, санхүүгийн салбарт 
тооны хувьд олон, ахиц дэвшилттэй байгаа гэсэн 
нийтлэг ойлголт);

• Олон жил уламжлагдаж ирсэн үл хөдлөх хөрөнгө 
барьцаалсан зээлийн үйлчилгээ хэрэгжиж байгаа 
нөхцөлд өөрийн нэр дээр хөрөнгийн  эзэмшилтэй 
цөөн тооны эмэгтэйчүүд хамрагдах;

• Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархалт 
үргэлжилж буй үед болон түүний дараах сэргээн 
босголтын үед банкуудад учрах санхүүгийн дарамт 
хэвээр байгаа нь тэдний эрсдэлийг сөрөх хүчин 
чармайлт, эрс шинэчлэл хийх боломжийг хязгаарлаж, 
өрнөж буй санаачлагуудын эрчийг сулруулж  
болзошгүй юм.

• Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын дараах сэргээн 
босголт удаашралтай байгаа нь бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүд бизнесийн төлөвлөгөөгөө өөрчилж өр 
төлбөрийн стратегиа эргэн харахад хүргэж болзошгүй.

• Тайлагнал хийгээд нэмэлт үйл явцын талаарх 
мэдээллийн ачаалал төвөгтэй буюу нэмэлт хөрөнгө 
хүч шаардагдах мэт мэдрэмж төрөх; 

• Сүүлийн хэдэн жилд ажиглагдсан валютын ханшны 
хэлбэлзэл нь санхүүжилтийг урьдчилан таамаглах 
аргагүй болгож байна.

• ЕСБХБ нь санхүүгийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах асуудлыг Монголбанк, СЗХ зэрэг төр засгийн дээд түвшний 
байгууллагын анхааралд хүргэхийн зэрэгцээ “эмэгтэй эзэнтэй” 
бизнесийн тодорхойлолтыг эрх зүйн хүрээнд баталгаажуулж, үндсэн 
шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж байна.

• Тогтвортой санхүүжилтийн зарчмууд, дэд бүтцийг банкуудад 
нэвтрүүлж, бизнессийн салбар болон төр засгийн түвшинд 
санхүүгийн салбарыг өөрчлөлтийг түүчээлэгч хүч хэмээн хүлээн 
зөвшөөрөх;

• ТоС Холбоо нь банкууд, банк бус санхүүгийн байгууллагуудад 
шаардагдаж байгаа түншлэл, сургалт, чадавхийг бэхжүүлэх 
боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх зохицуулагч хүч болох;

• Монгол Улсад ногоон санхүүжилтийг дэмжих хандлага нэмэгдэж 
байгаа бөгөөд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлыг 
ногоон санхүүжилтийн зорилго, үр дүнгийн салшгүй нэг хэсэг 
хэмээн авч үзэх;

• ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал гэдгийг бүх нийтээрээ хүлээн 
зөвшөөрөх;

• Банкинд данс нээлгэж ашиглах, санхүүгийн суурь үйлчилгээ, 
бүтээгдэхүүнийг авах нь олон эмэгтэйчүүдийн хувьд нээлттэй. 
Гэсэн хэдий ч эмэгтэй харилцагчдад давуу эрх олгосон тусгайлсан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх боломж бий

• Цахим Монгол санаачилгатай санхүүгийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг уялдуулснаар үйлчилгээ илүү ил тод, хялбар, шуурхай 
болох төдийгүй мэдээллийн хүртээмж ч сайжирна; 

• Банкны зээлийн барьцаа хөрөнгийн зохицуулалт нь байгууллага 
бүр зээлийн бүтээгдэхүүн тус бүрээр ямар төрлийн барьцаа 
авахаа шийдэх боломжийг олгоно. Энэ нь бүх төрлийн зээлийн 
бүтээгдэхүүнд хөдлөх хөрөнгийг барьцаалах зэрэг эрс шинэлэг 
шийдлүүдийг бий болгох боломжийг бүрдүүлнэ. 

• Иргэд болон бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэлд санхүүгийн үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа банк бус санхүүгийн байгууллагууд болон банкууд 
хоорондын өрсөлдөөн нэмэгдэж байна; 

• Томоохон банкууд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн 
бодлогоо боловсруулж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж эхлээд байна;

• ТХЗ-ууд, байгаль орчин, нийгэм, засаглалын  асуудал нь ялангуяа 
анхдагч зах зээлд (IPO) гарах бэлтгэл хийж байгаа буюу олон улсын 
санхүүжилт хайж байгаа байгууллагуудын хувьд улам бүр тэргүүлэх ач 
холбогдолтой болж байна. 

• Эмэгтэй эзэнтэй бизнесийн талаарх албан ёсны 
тодорхойлолт байхгүйгээс бичил, жижиг, дунд 
үйлдвэрүүдийн мэдээллийг бүртгэж хянахад 
төвөгтэй; 

• Энэ талаарх хүйсээр ангилсан мэдээлэл СЗХ-нд 
дутмаг байгаа нь суурь түвшний үзүүлэлтийг тооцох, 
улмаар хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 
боломж хязгаарлагдмал;

• Бүх шатны байгууллагуудад жендэрийн эрх тэгш 
байдал гэж юу болох түүнийг  хэрхэн хангах талаарх 
ойлголт сул;.

• Албан бус бизнесийн жендэрийн асуудал, 
өсөлт хөгжлийг тооцож, хяналт тавих боломж 
хязгаарлагдмал;

• Дийлэнх  газар, эд хөрөнгийн эзэмшил (жишээ 
нь барьцаа) эрчүүдийн нэр дээр байгаа нь 
эмэгтэйчүүдэд барьцаа хөрөнгийн шаардлагыг 
хангахад хүндрэл учруулж байна;

• Монгол Улсад санхүүгийн байгууллагуудыг 
чадавхжуулах туршлага сул;

• Хүүхэд асрах, гэр орныхноо асран халамжлах, цалин 
хөлсгүй гэрийн ажил хийх зэрэг эмэгтэйчүүдийн 
хүлээх үүрэгтэй холбоотой хэвшмэл ойлголт, 
тогтолцооны асуудлууд нь эмэгтэйчүүдийг эдийн 
засаг, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох 
боломжийг хязгаарлаж байна.
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Зөвлөмж

   САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД (БАНКУУД, ББСБ-УУД)

	 Байгууллага. Энэхүү тайланд танилцуулж буй Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл 
баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгах хүрээнд заасны дагуу хариуцлага, 
засаглал, бодлого, стратеги, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, чадавх бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа, тайлагналын тогтолцоог хөгжүүүлэх;

	 Харилцагчид. Маркетинг болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, боловсруулах, 
хүргэх үйл ажиллагаанд жендэрийн асуудлыг тусгах;

	 Нөлөөллийн цар хүрээ. Магадлан шинжилгээ, байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын 
систем (ESMS), зээл олгох үйл ажиллагаанд жендэрийн асуудлыг тусгах, жендэрийн 
асуудлыг шийдвэрлэж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаанд харилцагч үйлчлүүлэгчдийг 
татан оролцуулах, дэмжих, сургах.

    ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН / ЭКОСИСТЕМ 

	 Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо. Жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх 
ойлголт тодорхойлолт, мэдээлэл цуглуулах маягт загварыг уялдуулах, тоо мэдээллийг 
хэвлэн нийтлэх, стратеги, төлөвлөлтийн зураглалыг боловсруулах ажлыг удирдан зохион 
байгуулах үүрэг бүхий Үндэсний удирдах хороог үргэлжлүүлэн ажиллуулах;

	 Үндэсний хөгжлийн газар. Ялангуяа ТХЗ-ын хэрэгжилтийг тайлагнах ажлыг зохицуулах, 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх;

	 Санхүүжүүлэгч талууд. Хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд болон жендэрийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн санхүүгийн тусламж үзүүлдэг механизмууд сайн туршлагаа 
үргэлжлүүлэн түгээж, Монгол Улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
шаардлагатай байна.

	 Хөгжлийн түншүүд. Энэхүү санаачилгад дэмжлэг болох жендэрийн мэдрэмжтэй 
санхүүжилтийн чиглэлээр орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлж, ур чадварыг нь 
нэмэгдүүлэхэд шаардагдах дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд үзүүлж буй дэмжлэгээ 
үргэлжлүүлэх;

	 Санхүүгийн бус дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагууд, эмэгтэйчүүдийн асуудлаар үйл 
ажиллагаа явуулдаг сүлжээд. Эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээг илүү сайн ойлгох, 
техникийн ур чадварыг бий болгох, эмэгтэйчүүдийн эрхэлж байгаа бизнесийг хөгжүүлэх 
чиглэлээр үзүүлж буй дэмжлэгээ үргэлжлүүлэх;

	 MТоС Холбоо. Санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулж, жендэрийн 
асуудал хариуцсан ажлын хэсгийг байгуулах замаар жендэрийн эрх тэгш байдлын 
асуудлыг санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тусгах ажлын гол 
зохицуулагчийн үүргээ үргэлжлүүлэх; төрийн байгууллагууд болон бусад сонирхогч 
талуудтай хамтран ажиллах; мөн энэхүү тайлангийн үр дүнг хэвлэн нийтлэх. Чадавх 
бэхжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлж, олон улсын болон улс, орон нутгийн хэмжээнд чуулга 
уулзалтууд зохион байгуулах, доорх хүснэгтэд үзүүлсэн гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг дүгнэж Монголбанк, СЗХ-ноос гаргадаг тайлан танилцуулгад тусгаж жил 
бүр нээлттэй  мэдээлж байх зэргийг зөвлөж байна.

Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгах ажлыг 
хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэхийн тулд дараах үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулах шаардлагатай 
байна. Үүнд:
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Үүнээс гадна, ирэх 12-24 сарын хугацаанд хэрэгжүүлбэл зохих дараах үйл ажиллагаа нь  
жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгахад ихээхэн хувь 
нэмэр оруулна. Тухайлбал:

ЖЕНДЭРИЙН АСУУДЛЫГ 
БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ТУСГАХ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН 
ОЙЛГОЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ

СУРГАЛТ, ЧАДАВХ 
БЭХЖҮҮЛЭХ

МОНГОЛ УЛСАД ЖЕНДЭРИЙН 
ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ 

БАРИМТЛАЛЫГ БОДЛОГО, ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ХЭРХЭН ТУСГАЖ 

БАЙГААД ДҮГНЭЛТ ХИЙХ

Жендэрийн эрх тэгш байдлын 
асуудлыг шийдвэрлэж буй 

бизнесийн загвар болон 
санхүүгийн байгууллагуудын 
гүйцэтгэх удирдлага (C-suite), 
шийдвэр гаргагчдын  хүйсийн 

харьцааны ач холбогдолыг 
тодорхойлж олон нийтэд таниулах; 

Жендэрийн эрх тэгш байдалд 
тулгарч буй асуудлыг илүү өргөн 

хүрээнд судалж, ялгаварлан 
гадуурхалт, дарамт шахалт, 

жендэрт суурилсан хүчирхийлэл 
зэрэг тодорхой сэдвүүдээр 

явуулах сургалтын хэрэгцээ, 
боломжийг тодорхойлох.

Монгол Улсад энэ чиглэлээр 
гарч буй санаачлагууд, 

төлөвлөгөө, ололт амжилтыг 
судалж олон улсын ашиг 

сонирхол, санхүүжүүлэгчид, 
хандивлагчдыг татахад  

тулгарч буй сорилтуудыг 
судалж тайлагнах;

ЭКОСИСТЕМИЙН       
ЗОХИЦУУЛАЛТ

БУСДААС 
СУРАЛЦАХ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ 
БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ 
БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
ТУСГАХ ЦААШДЫН ЗОРИЛТЫГ 

ТОДОРХОЙЛОХ 

Төр, засгийн байгууллагууд болон 
жендэрийн эрх тэгш байдлын 

үзэл баримтлалыг бодлого, үйл 
ажиллагаандаа тусгах, улмаар ТХЗ 

5-ын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
сонирхол бүхий оролцогч талуудын 

хамтын ажиллагааг зохицуулах;

Жендэрийн эрх тэгш байдлын 
үзэл баримтлалыг бодлого, 

үйл ажиллагаандаа тусгасан 
санхүүгийн бусад байгууллагууд, 
улс орнуудын харилцан туршлага 
солилцон суралцаж ашиг тусыг 

нь хүртэх;

Хэрэгцээгээ тодорхойлох;
Хөрөнгө оруулагч, 

хандивлагчдын дэмжлэгийг 
авах;

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах асуудлаар чуулга 

уулзалт зохион байгуулах;

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ 
ЗОРИЛТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
ХИЙХ

Үндэсний түвшинд зорилтоо 
тодорхойлох;

Санхүүгийн байгууллагуудын 
бодлого тодорхойлох үйл явцад 
хяналт тавьж шаардлагатай гэж 
үзвэл чадавхийг нь бэхжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх;
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Дүгнэлт
Томоохон банкууд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлаар хэдийнээ хүчин чармайлт 
гаргаж эхэлснийг судалгааны дүн харуулж байгаа хэдий ч том жижиг бүхий л банкууд болон банк 
бус санхүүгийн байгууллагууд өөрсдийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах асуудлыг тусгах замаар илүү олон эмэгтэй харилцагчдыг татаж тэдэнд илүү сайн 
үйлчлэх, улмаар нөлөөллөө бусад салбаруудад үзүүлэх өргөн боломж байна. 

Санхүүгийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хүчин чармайлтыг эрчимжүүлэх нөөц 
боломж ч байна. Санхүүгийн байгууллагууд, төр, засгийн байгууллагууд, хөгжлийн санхүүгийн 
байгууллагууд, хандивлагчид, олон чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагуудыг хамруулсан 
сонирхогч талуудын бүхэл бүтэн экосистем Монгол Улсад бий болж жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах чиглэлээр олон үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэхдээ нэгдмэл үйл ажиллагаа, сайн 
зохицуулалт үгүйлэгдэж байна.

Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай болон жижиг бизнесийг дэмжих 
тухай бодлогын ерөнхий зохицуулалт, төлөвлөгөө байгаа бөгөөд тэдгээрийг ашиглаж болох 
нь ойлгомжтой. Гэхдээ санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цаашид илүү сайжруулах 
шаардлагатай. Үүнд жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудал яагаад чухал болох, эмэгтэйчүүдэд 
тулгарч буй саад бэрхшээл, боломжуудыг тодорхойлох, эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээг хангахад 
чиглэсэн давуу сайн шийдэл юу байж болох талаар гүн гүнзгий ойлголтыг илүү сайнаар хэвшүүлж, 
төлөвшүүлэх ч үүнд хамаарна.

Монгол Улсын бизнес хийгээд нийгэмд санхүүгийн салбар үлгэр дуурайлал үзүүлж чадна. 
Санхүүгийн салбар нь ногоон санхүүгийн боломжуудыг нээж тогтвортой хөгжлийн зорилгыг 
хэрэгжүүлэхэд манлайлах чадвараа харуулсан шигээ жендэрийн асуудлаар ч мөн бусдыг 
манлайлж чадна. Санхүүгийн салбар нь олон улсаас хөрөнгө санхүүжилт татахын тулд жендерийн 
эрх тэгш байдлыг хангах талаар авсан үүрэг амлалт, гүйцэтгэлээ олон улсын болоод хөгжлийн 
санхүүгийн байгууллагуудад харуулах шаардлагатай төдийгүй  санхүүгийн салбарт жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах дэлхийн хэмжээнд тавигдаж буй өндөр хүлээлтийг хангах зайлшгүй 
шаардлагатай нүүр тулж байна. 
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Бүлэг 3:



Энэхүү схем болон гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд нь ОУСК, Эмэгтэйчүүдийн 
Санхүүгийн Холбоо, Дэлхийн жишиг үнэлгээний холбоо зэрэг дэлхийд нэр хүндтэй, туршлагатай 
санхүүгийн байгууллагуудын аргачлал заавартай нийцэж байгаа болно. Арга зүйн хүрээ болон 
гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг дараах зорилтуудыг тодорхойлоход туслах 
зорилгоор боловсруулсан. 

Санхүүгийн байгууллагын түвшний - Зорилтууд 

Зорилт бүрийг тухайн байгууллагын суурь түвшний мэдээлэл, стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд, 
бодит хүлээлт, цаг хугацаатай нийцүүлж тодорхойлохын зэрэгцээ тухайн байгууллагын хувьд 
өвөрмөц онцлог байна. Энэ нь  дараах чиглэлээр тухайн байгууллагад туслах зорилготой. 
Тухайлбал, 

•	 Жендэрийн стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд гарч буй ахиц дэвшлийн өнөөгийн 
түвшинг үнэлэх;

•	 Судалгаанд оролцогч байгууллагуудын дундаж үзүүлэлттэй өөрийн байгууллагын 
үзүүлэлтийг харьцуулж судлах;

•	 Амаргүй боловч бодитой хэрэгжиж болохуйц зорилтыг тохирсон цаг хугацаанд нь 
хэрэгжүүлэхээр шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр тодорхойлж өөрсдийгөө сорих;

•	 Дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах; 

Үндэсний хэмжээний - Зорилтууд 

ТоС Холбооны Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах ажлын хэсэг нь Монголбанк, СЗХ-той 
хамтран үндэсний хэмжээнд бодитой хэрэгжихүйц зорилтууд, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох цаг 
хугацааг тодорхойлох боломжтой. Эдгээр зорилтуудын хэрэгжилтийн явц, үр дүнг жил бүрийн 
тогтвортой санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгаж байх нь чухал. 

Шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн зорилт, цаг хугацааг тогтоож, хэрэгжилтийн явцыг заавал 
тайлагнаж байх шаардлагатай. Зорилт тус бүр нь стратегийн төлөвлөгөөнд туссан зорилтуудтай 
нийцсэн байх шаардлагатай бөгөөд үүнийг байгууллага тус бүрийн түвшинд төдийгүй үндэсний 
түвшинд уялдуулсан байх нь чухал. 
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Санхүүгийн бүх байгууллагад жендэрийн бодлого, хариуцлагын тогтолцоог бий 
болгох;

Санхүүгийн үйлчилгээний салбарын нийт байгууллагын аль ч түвшний ажлын 
байранд  эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш төлөөллийг бий болгох чиглэлээр мэдэгдэхүйц 
ахиц дэвшил гаргах;

Бүх сегментийн эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
хөгжүүлж буй санхүүгийн байгууллагуудыг дэмжих;

Магадлан шинжилгээ, байгаль орчин, нийгмийн эрсдлийн удирдлагыг сайжруулах, 
бусад боломжуудыг олж илрүүлэх замаар улс орон даяар өөрчлөлт гаргахад 
нөлөөлөх;
Санхүүгийн салбар нь жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үйл 
ажиллагаандаа идэвхтэй, утга агуулгатайгаар нэвтрүүлж Монгол Улсын бусад        
бүхий л салбарт үлгэр загвар болох;

Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос энэ чиглэлээр гаргаж буй ахиц 
дэвшлийг хянаж байх бүтцийг бий болгох зэрэг болно.

Тус арга зүйн хүрээний үндсэн зорилгууд:

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь
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Элемент Ач холбогдол Хүлээгдэж буй үр дүн
Улс орны 
үндэсний 
түвшинд гарч буй 
сайн туршлагууд

Байгууллага

Засаглал, Стратеги
Засаглал болон стратегийг дотооддоо ажилтнуудтайгаа, гадна талдаа харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчид, олон нийттэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

Засаглал Засаглал нь стратеги 
боловсруулах, мэдээлэх, 
хэрэгжүүлэх, үр дүнд нь 
хяналт тавих механизмыг 
тогтооно. Мөн хариуцлагын 
тогтолцоог ч бий болгоно.

• Дотооддоо удирдах түвшинд 
Жендэрийн асуудлаар 
манлайлагчийг тодруулсан 
байна.

• Стратегийн удирдлагын албатай 
байна.

• Тайлагналын бүтцийг 
тодорхойлж хэрэгжүүлнэ.

Пакистан Улс 
нь банк бүрт 
жендэрийн 
асуудлыг 
зохицуулах 
хэлтэстэй байхыг 
шаарддаг

Зорилтот 
сегментүүд

Зорилтот үйчлүүлэгчдээ 
тодорхойлж, тэдний 
хэрэгцээг сайтар судалж, 
тэдэнд зориулсан шийдлийг 
боловсруулах шаардлагатай. 
Энэ нь үйл ажиллагааныхаа 
гүйцэтгэлд хяналт тавих 
чадавхийг бэхжүүлнэ.

• Эмэгтэй эзэнтэй компани буюу 
ЖДҮ-үүд, тэдгээрийн бизнесийн 
овор хэмжээ, оролцоог 
тодорхойлно.

Эмэгтэй эзэнтэй 
ЖДҮ гэсэн 
тодорхойлолтыг 
боловсруулж 
албажуулахаар 
ЕСБХБ нь 
Монгол Улсын 
бодлого, шийдвэр 
гаргагчидтай 
хамтран 
ажиллаж байна

Стратеги Стратеги, зорилго нь хэр 
тодорхой байгаагаар тухайн 
байгууллагын нүүр царай, 
хандлага тодорхойлогдоно.  
Үүгээр бүх оролцогч талууд 
нэгдмэл нэг зорилготой 
байгаа эсэх нь ч харагдана. 

• Стратегиа тодорхойлно.
• Стратегиа олон нийтэд 

сурталчлан таниулна.
• Дэмжих бодлогууд хэрэгжинэ.

Амлалт Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах нь байгууллагын эн 
тэргүүний зорилтын нэг 
хэвээр байх тухай Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл болон 
байгууллагын удирдлагын 
зүгээс олон нийтийн өмнө ил 
тод мэдээлэх. 

• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах болон  байгууллагынхаа 
тэргүүлэх зорилтын талаар олон 
нийтэд хандаж нэгээс дээш удаа 
мэдэгдэл хийнэ. 

Тайлагнал Байгууллага бүр гаргаж буй 
хүчин чармайлт бүрийнхээ 
хэрэгжилтийн явцад хяналт 
тавьж,  үр дүн нэг бүрийг 
бүртгэж байх шаардлагатай. 
Хэрэгцээтэй гэж үзвэл,  
байгууллагын стратеги, 
хөтөлбөр, бодлогод өөрчлөлт 
оруулж байх.

• Ажилтнуудынхаа болон 
харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн 
талаарх хүйсээр ангилсан 
мэдээллийг улирал тутам хянаж 
байна.

• Ахиц дэвшил, саад бэрхшээлийг 
тухай бүр нь бүртгэж 
шийдвэрлэж байна. 

Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүгийн байгууллагыг 
хөгжүүлэх арга зүйн хүрээ



36

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь

Элемент Ач холбогдол Хүлээгдэж буй үр дүн
Улс орны 
үндэсний түвшинд 
гарч буй сайн 
туршлагууд

Байгууллага
Ажилтнууд

Сургалт/
Чадавх 
бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа 

Жендэрийн мэдрэмжийн 
талаарх сургалт, чадавх 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа нь 
нийт ажилтнуудад жендэрийн 
эрх тэгш байдлын асуудлаар 
суурь ойлголт өгөхийн зэрэгцээ 
тэд өөрсдийн хэвшмэл 
ойлголтоо тунгаан бодох, энэ нь 
тэдний ажилд хэрхэн хамаатай 
болох талаар суурь мэдлэгтэй 
болно.

• Сургалтыг байгууллагын 
бүх түвшинд ажил үүрэг, үйл 
ажиллагаа бүрийн онцлог 
хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион 
байгуулна. 

Хүний нөөц/
Дотоод

Тухайн байгууллага нь 
эмэгтэй харилцагчдад 
илүү ээлтэй, найдвартай 
үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд 
байгууллагынхаа  бүх түвшинд 
эмэгтэй ажилтантай байхыг 
дэмжих шаардлагатай. 

• Байгууллагын бүх түвшинд 
эмэгтэйчүүдийг хамгаалах, 
дэмжих, тогтвортой ажиллуулах 
бодлого баримтална.

• Эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг 
хангах, ажилд авах, албан 
тушаал дэвших, ажлаас 
гарах, цалин хөлс зэрэг бүхий 
л үйл явцад эмэгтэйчүүд 
эрэгтэйчүүдтэй нэгэн адил 
тэгш эрх эдэлнэ. 

• Менторын болон манлайллын 
сургалт, сүлжээд зэрэг 
дэмжлэгийн системүүд 
эмэгтэйчүүдэд хүртээмжтэй, 
нээлттэй байна.

Харилцагчид

Харилцагч болон Үйлчлүүлэгчийн хандлага

Харилцагчийн 
сегмент

Эмэгтэйчvvдийн эрэлт 
хэрэгцээ өвөрмөц төдийгүй 
тэд олон сегменттэй (хот, 
хөдөөгийн, мэргэжилтэнүүд, 
асран хамгаалагчид, гэх мэт) 
тул тэдгээр сегмент бүрийн 
амьдралын хэв маяг, эрэлт 
хэрэгцээ, сорилт бэрхшээлийг 
харгалзан үзэх шаардлагатай. 

• Байгууллага бүрийн (жишээ 
нь жижиглэн худалдаа, ЖДҮ, 
компани, гэх мэт) харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийн сегмент 
бүрийн жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах асуудалд 
анхаарна.

• Эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
тусгай шийдлүүдийг тодорхойлж 
боловсруулна. 

• Гана Улс нь 
эмэгтэй эзэнтэй 
жижиг бизнесүүд 
санхүүжилт 
авах боломжийг 
бүрдүүлэх 
асуудлыг 
Харилцагчаа 
танин 
мэдэх (KYC) 
шалгууртаа 
тусгажээ. 
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Элемент Ач холбогдол Хүлээгдэж буй үр дүн
Улс орны 
үндэсний 
түвшинд гарч буй 
сайн туршлагууд

Харилцагчийн 
сегмент

• Харилцагч, үйлчлүүлэгчээ таних, 
барьцаа хөрөнгө, өргөдөл гаргах 
үйл явц болон бусад үйл явц, 
шаардлагуудад жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангана.

• Мэдээлэл харилцааны сувгуудыг 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангахад чиглүүлж, салбарууд 
болон хөдөлгөөнт технологийг 
хүртээмжтэй байхаар зохион 
байгуулна. 

Египет Улс нь 
хөдөлгөөнт 
технологийн 
журам 
зохицуулалтдаа 
үнэлгээ хийж 
эмэгтэйчүүдэд 
хүртээмжтэй 
байхад чиглэсэн  
өөрчлөлтийг 
оруулсан байна.

Зах зээлийн 
судалгаа

Зах зээлийн судалгаа 
нь тухайн байгууллагад 
зорилтот харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийнхээ 
эрэлт хэрэгцээг илүү сайн 
ойлгоход тусална. Түүнчлэн 
санхүүгийн хүртээмжид 
учирч буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлоход тусална.

• Зах зээлийн ерөнхий судалгааг 
жендэрийн өнцөгөөс авч үзнэ.

• Зорилтот харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчид чиглэсэн зах 
зээлийн судалгааг хийнэ.

Маркетинг Маркетинг нь тухайн 
байгууллагын нүүр царайг 
олон нийтэд ил болгож 
байдаг. Иймээс  маркетинг 
нь зорилтот харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчидтэйгээ эерэг 
харилцаа тогтоох сайхан 
боломжийг бүрдүүлнэ.

• Маркетинг хийх материалуудыг 
жендэрийн өнцөгөөс  харж 
боловсруулна. 

• Маркетингийн үйл ажиллагааг 
эмэгтэйчүүдэд чиглүүлнэ. 

Санхүүгийн бус 
үйлчилгээнүүд

Эмэгтэйчүүдийг дэмжих 
цогц шийдэл олохын тулд 
санхүүгийн байгууллагууд 
нь эмэгтэйчүүдийн зарим 
санхүүгийн бус хэрэгцээг 
хангах шаардлага гарна.

• Эмэгтэй харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчид, хүн амын 
бүлгүүдэд чиглэсэн санхүүгийн 
боловсрол олгох, харилцаа 
холбоо тогтоох боломжуудыг 
нээж, бусад санхүүгийн бус 
үйлчилгээг үзүүлнэ.

• Өнөөгийн үзүүлж буй санхүүгийн 
бус үйлчилгээнд жендэрийн 
өнцөгөөс үнэлгээ хийнэ. 

Камбожи Улсад 
сургуулийн 
багш нарт болон 
хүүхдүүдэд багаас 
нь санхүүгийн 
боловсрол 
олгох хөтөлбөр 
хэрэгжиж байна.

Гана Улсад 
санхүүгийн 
мэдлэг олгох 
сургалтыг банкууд 
ажилтнууддаа 
зориулан зохион 
байгуулж байна.
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Элемент Ач холбогдол Хүлээгдэж буй үр дүн
Улс орны 
үндэсний 
түвшинд гарч буй 
сайн туршлагууд

Нөлөөллийн цар хүрээ

Магадлан 
шинжилгээ

Компаниуд болон ЖДҮ-үүдэд 
(холбогдох тохиолдолд) 
зээл олгохын өмнөх 
магадлан шинжилгээ, 
байгаль орчин эрсдэлийн 
удирдлага (БОНЭУ)-ын үйл 
ажиллагаанд жендэрийн 
асуудлыг тусгаснаар эдийн 
засагт бүхэлд нь эерэг үр 
нөлөө үзүүлэх боломжтой. 
Түүнчлэн тухайн байгууллага 
ч өөрийн нөлөөллийг хянаж 
байхад тусална. 

Жижиглэнгийн бус бүх зээлийг 
олгохын өмнөх БОНЭУ-ын болон 
магадлан шинжилгээний үйл 
ажиллагаанд жендэрийн асуудлыг 
тусгасан байна.

Үлгэрлэн 
манлайлах  

Санхүүгийн байгууллага нь 
бүх салбарын компаниудад 
үлгэр дуурайл болдог. Тэдний 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах талаар гаргаж 
буй хүчин чармайлтууд, 
туршлага нь бусдад нөлөөлж 
манлайлан дагуулах болно. 

Байгууллагын жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн 
үйл ажиллагаа, туршлагыг олон 
нийтийн хүртээл болгоно. 
Ахиц дэвшлийг жилийн тайланд 
тусгана. 
Бусад компаниуд, салбаруудыг 
үлгэрлэн дагуулна. 
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Байгууллагын түвшинд тооцох шалгуур үзүүлэлтүүд 

38 ЕСБХБ. “Бизнес эрхлэлтийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ.” 2020.
39 https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/gender/loan2020e.pdf

Харилцагчийн талаарх 
үзүүлэлтүүд 
Үзүүлэлт бүрийг 
сегмент тус бүрээр нь 
болон нэгтгэн тооцож 
тайлагнана

Үзүүлэлтийн ач холбогдол

Үндэсний хэмжээний  
суурь үзүүлэлт 
(байгууллага бүр өөрийн 
суурь үзүүлэлтийг тогтооно)

Нийт харилцагчдын тоо, 
хүйсээр

Сегмент тус бүрийг хүйсээр ангилж 
судална. Илүү олон харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчдэд хүрч болох газрууд 
болон саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх 
шаардлагатай газруудыг тодорхойлно.

хамаарахгүй

Банкинд данс 
(хадгаламжийн данс, гэх 
мэт) эзэмшигчдийн нийт 
тоо, хүйсээр

Банкин дахь нийт дансны тоо болон 
тэдгээр дансны үнийн дүнг хүйсээр 
ангилж харьцуулж судлахад харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчид тухайн бүтээгдэхүүнийг 
хэрхэн ашиглаж байгаа талаар нарийн 
ойлголт авах боломжтой. Тухайлбал, 
улсын хэмжээнд эмэгтэйчүүд илүү олон 
данс эзэмшдэг хэдий ч тухайн дансууд 
дахь мөнгөний хэмжээ бага байгаа нь 
ажиглагдана. Энэ нь эмэгтэйчүүдэд илүү 
сайн үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатайг 
илэрхийлнэ.  

2019 онд38 нийт 
хадгаламжийн дансны 
46 хувийг эрэгтэйчүүд, 54 
хувийг эмэгтэйчүүд эзэмшиж 
байна Хадгаламж зээлийн 
хоршоодын хадгаламж 
эзэмшигчдийн 52 хувь нь 
эмэгтэйчүүд байна (СЗХ)

Банкинд данс 
(хадгаламжийн данс, 
гэх мэт) эзэмшигчдийн 
нийт мөнгөний хэмжээ, 
хүйсээр

2019 онд нийт хадгаламжийн 
данс эзэмшигчдийн 55 
хувийг эрэгтэйчүүд, 45 хувийг 
эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна.

Зээлийн бүтээгдэхүүний 
тоо, хүйсээр

Дээрх хадгаламж болон хадгаламжийн 
дансны нэгэн адил  нийт зээлийн 
бүтээгдэхүүний тоо, нийт зээлийн 
хэмжээг хүйсээр харьцуулж үзэхэд 
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг хэр сайн ашиглаж 
байгааг харуулах болно. Түүнчлэн, ЖДҮ-
ийн 60 хувийг эмэгтэйчүүд эзэмшдэг 
хэдий ч ЖДҮ-ийн зээлийн багцын дөнгөж 
46 хувийг авсан байгаагаас тухайн 
байгууллага хангагдаагүй хэрэгцээ ямар 
хэмжээнд байгааг мэдэж болно.

2020 онд банкны зээлийн 
56 хувийг эмэгтэйчүүдэд, 
44 хувийг эрэгтэйчүүдэд 
олгосон байна. 2021 оны 
Хоёрдугаар улирлын 
байдлаар хадгаламж зээлийн 
хоршоодын зээлдэгчдийн 59 
хувь нь эмэгтэйчүүд байна 
(СЗХ)

Зээлийн нийт хэмжээ, 
хүйсээр

2020 онд нийт зээлийн 
43 хувийг эмэгтэйчүүд, 
57 хувийг эрэгтэйчүүдэд 
олгосон байна.39

Зээлийн хүсэлтийн тоо, 
хүйсээр

Энэ үзүүлэлтийг хүйсээр ангилж 
гаргасан нийт олгосон зээлийн тоотой 
харьцуулбал зээл олгох шийдвэрт 
хүйсийн ялгаварлал байгаа эсэхийг 
харуулах болно.

хамаарахгүй

Нэг харилцагчид ногдох 
бүтээгдэхүүн (буюу ижил 
төстэй бүтээгдэхүүний 
хэрэглээ), хүйсээр.

Энэ үзүүлэлт нь эмэгтэйчүүдэд 
зориулсан бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх 
буюу багцлах боломж байгаа эсэхийг 
харуулна. 

хамаарахгүй
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Харилцагчийн талаарх 
үзүүлэлтүүд 
Үзүүлэлт бүрийг сегмент 
тус бүрээр нь болон 
нэгтгэн тооцож тайлагнана

Үзүүлэлтийн ач холбогдол

Үндэсний хэмжээний  
суурь үзүүлэлт 
(байгууллага бүр өөрийн 
суурь үзүүлэлтийг тогтооно)

Чанаргүй зээл, хүйсээр Хүйсээр ангилж гаргасан чанаргүй 
зээлийн мэдээлэл нь зээлдэгчдийн 
бэл бэнчинг тодорхойлохын зэрэгцээ  
барьцаа хөрөнгө болон бусад 
шаардлагыг эргэн харах шаардлагыг 
тодорхойлж болно. Түүнчлэн 
чанаргүй зээлтэй харилцагчдын дунд 
эмэгтэйчүүдийн хувийн жин бага 
байгаа нь тухайн байгууллагад эмэгтэй 
харилцагчдын үнэ цэнийг ойлгоход 
тусална

хамаарахгүй

Даатгалын нөхөн 
төлбөрийн нэхэмжлэл 
(татгалзсан нэхэмжлэл, 
хүйсээр), хүйсээр

Энэ үзүүлэлт нь даатгалын компаниудад 
даатгалын нөхөн төлбөрийн 
нэхэмжлэлийг төлж барагдуулах 
буюу татгалзахад хүйсээр ялгаварлах 
тохиолдол гарч байгаа эсэхэд дүгнэлт 
хийхэд тусална. 

Харилцагч, 
үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 
ханамжийн түвшин, 
хүйсээр; Харилцагч, 
үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн   
гомдолын тоо, хүйсээр

Энэ үзүүлэлт нь тодорхой харилцагчид, 
үйлчлүүлэгчдэд үзүүлж байгаа 
үйлчилгээнд өөрчлөлт гаргах шаардлага 
байгаа эсэхийг тодорхойлоход туслана. 
Түүнчлэн жендэрийн эрх тэгш байдлын 
асуудлыг үйл ажиллагаанд тусгаж байгаа  
хүчин чармайлт нь үйлчлүүлэгчдийн 
сэтгэл ханамжид нөлөөлж байгаа 
эсэхийг харуулна. 

хамаарахгүй

Удирдах зөвлөллийн 
гишүүдийн тоо, хүйсээр 

Байгууллагын стратегийг удирдан 
чиглүүлэх багийн бүрэлдэхүүний  олон 
талын төлөөлөл орох.

29 хувь нь эмэгтэйчүүд 
(2021 оны судалгаа)

Гүйцэтгэх удирдлагын 
(C-suite) албан тушаалтны 
тоо, хүйсээр

Эмэгтэйчүүд удирдлагын дээд түвшинд 
хүрч ажиллах боломж байгаа эсэхийг 
харуулна. 

29 хувь эмэгтэйчүүд 
(ТоС Холбоо)

Удирдлагын багийн 
гишүүдийн тоо, хүйсээр 

Энэ нь удирдлагын дээд шат дамжлагыг 
тодорхойлох бөгөөд энд хүрээд цааш 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл буурах 
хандлага ажиглагддаг.

56 хувь нь эмэгтэйчүүд 
(2021 оны судалгаа)

Дунд шатны удирдах 
ажилтнуудын тоо, 
хүйсээр 

Эмэгтэйчүүд ихэвчлэн дунд шатны 
удирдах ажлаас (энэ түвшинд 
эмэгтэйчүүдийн хувийн жин сайн) цааш 
Удирдлагын баг, Гүйцэтгэх захирлын 
(C-suite) түвшин (эмэгтэйчүүдийн 
хувийн жин бага) хүртэл дэвших нь 
тун цөөн байдаг. Дунд шатны удирдах 
ажилтнуудын талаарх хүйсээр ангилсан 
мэдээлэлтэй байснаар хаана асуудал 
гарч байгааг болон аль шатнаас  
эмэгтэйчүүд ажлаас гарч байгааг, тэд 
албан тушаал дэвших боломж байгаа 
эсэхэд дүгнэлт хийх боломжтой.  

42 хувь нь эмэгтэйчүүд 
(дунд түвшний удирдах 
ажилтнууд) 
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Харилцагчийн талаарх 
үзүүлэлтүүд 
Үзүүлэлт бүрийг сегмент 
тус бүрээр нь болон 
нэгтгэн тооцож тайлагнана

Үзүүлэлтийн ач холбогдол

Үндэсний хэмжээний  
суурь үзүүлэлт 
(байгууллага бүр өөрийн 
суурь үзүүлэлтийг тогтооно)

Салбарын менежер 
(буюу харилцагч, 
үйлчлүүлэгчтэй харьцдаг 
ажилтнуудыг удирддаг 
түүнтэй адилтгах албан 
тушаалтан)-ийн тоо, 
хүйсээр 

Салбарын менежерүүд буюу харилцагч, 
үйлчлүүлэгчтэй харьцдаг ажилтнуудыг 
удирддаг түүнтэй адилтгах албан 
тушаалтнуудын хүйсийн харьцаа, 
төлөөлөл тун чухал болно.   

58 хувь нь эмэгтэйчүүд 
(2021 оны судалгаа)

Зээлийн ажилтан 
(буюу түүнтэй адилтгах 
шийдвэр гаргагч)-ын тоо, 
хүйсээр

Зээлийн мэргэжилтнүүд буюу түүнтэй 
адилтгах шийдвэр гаргагчдын хүйсийн 
харьцаа, төлөөлөл тун чухал болно. 

хамааралгүй

Нийт ажилтнуудын тоо, 
хүйсээр

Энэ нь тухайн байгууллагын нийт 
ажилтнуудад эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
хувийн жинг илэрхийлэх бөгөөд 
удирдлагын бүх шатанд ажиллаж байгаа 
ажилтнуудыг хамруулж шат тус бүрээр 
нь хүйсээр гаргана.  

61 хувь нь эмэгтэйчүүд 
(ТоС Холбоо)

Байгууллагын 
удирдлагын шат 
дамжлага бүрт 
шинээр ажилд орсон 
ажилтнуудын тоо, 
хүйсээр 

Байгууллагын удирдлагын шат дамжлага 
бүрт шинээр ажилд орсон ажилтнуудын 
мэдээлэл нь тухайн байгууллагад чухам 
ямар хүмүүс орж байгааг харуулах 
төдийгүй ажилд авах үйл явц хэрхэн 
шударга өрнөж байгааг илэрхийлнэ. 

хамаарахгүй

Албан тушаал дэвшсэн 
ажилтнуудын тоо, 
хүйсээр

Албан тушаал дэвших болон ажилд 
шинээр орох үйл явц нь эмэгтэйчүүдэд 
удирдах албан тушаалд хүрэх цорын 
ганц арга зам юм. Энэ үзүүлэлт нь 
эмэгтэйчүүд албан тушаал дэвших үйл 
явц хаана гацаж байгааг тодорхойлоход 
тусална

хамаарахгүй

Байгууллагын 
удирдлагын шат 
дамжлага бүрээс ажлаас 
халагдсан ажилтны тоо, 
хүйсээр 

Энэ үзүүлэлтээс  эмэгтэйчүүд өөр ажил 
хийхээр буюу тухайн байгууллагад 
ажиллаж байх хугацаандаа албан тушаал 
ахих хангалттай  дэмжлэг аваагүйгээс 
болж ажлаас халагдаж байгаа эсэх 
талаар тодорхой мэдээлэл авах 
боломжтой. 

хамаарахгүй

Байгууллагын 
удирдлагын шат 
дамжлага бүрийн 
мэргэжил дээшлүүлсэн 
ажилтнуудын тоо, 
хүйсээр

Энэ үзүүлэлт нь тухайн байгууллагаас 
ажилтнууддаа мэргэжил дээшлүүлэх 
чиглэлээр үзүүлж буй дэмжлэгийг авсан 
ажилтнуудын талаарх мэдээллийг өгнө. 

хамаарахгүй
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Үндэсний түвшинд тооцох шалгуур үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлтүүд Хариуцагч Мэдээллийн бэлэн 
байдал

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авч байгаа нийт 
харилцагчид, үйлчлүүлэгчид, сегмент тус 
бүрээр, хүйсээр 

Төв банк /СЗХ Хүн бүрээр. 
Бизнесийн мэдээлэл 
шаардлагатай

Банкинд данс эзэмшигчдийн нийт тоо/ 
бүтээгдэхүүн, хүйсээр

Төв банк /СЗХ Хүн бүрээр. Бизнесийн 
мэдээлэл шаардлагатай

Мөнгөний хэмжээ/ бүтээгдэхүүн, данс тус 
бүрээр, хүйсээр 

Төв банк /СЗХ Хүн бүрээр. Бизнесийн 
мэдээлэл шаардлагатай

Чанаргүй зээлийн тоо, хэмжээ, сегмент бүрээр, 
хүйсээр

Төв банк /СЗХ Гарах боломжгүй

Хүйсээр ангилсан мэдээлэл гаргадаг 
байгууллагын тоо

Төв банк /СЗХ Гарах эсэх нь 
тодорхойгүй

Санхүүгийн нийт байгууллагуудын бүх түвшин 
дэх эмэгтэйчүүдийн хувийн жин

ТоС Холбоо 2020 оны мэдээлэл бий

Жендэрийн стратегитай байгууллагуудын 
гаргасан бүтээгдэхүүний хэрэглээний үр дүн, 
стратегигүй байгууллагуудтай харьцуулахад

ТоС Холбоо хамаарахгүй

Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг үйл 
ажиллагаанд тусгах талаарх сургалтад оролцсон 
байдал

ТоС Холбоо хамаарахгүй

Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг 
үйл ажиллагаандаа тусгаж байгаа талаараа 
тайлагнадаг байгууллагын тоо

ТоС Холбоо хамаарахгүй

Жендэрийн шалгуураар шалгасан гүйлгээний 
тоо 

ТоС Холбоо хамаарахгүй
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Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлал (ЖҮА) нь суурь түвшнийг тогтоохын зэрэгцээ жендэрийн 
стратегийн хэрэгжилтийг хянах гол арга болж чадна. ЖҮА нь тухайн байгууллага доторх жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн бүхий л элементүүдийн хэрэгжилтийн явц, гарч буй 
өөрчлөлтийг хянах асуултуудыг ашигладаг.

Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлалыг ашиглан нэг хүн хариуцан үнэлгээ хийж болох ч тухайн 
байгууллагын газар, нэгж, албадын оролцоо зайлшгүй хэрэгтэй. Үнэлгээний эцсийн дүгнэлтийг 
тухайн байгууллагын албад, газруудын төлөөлөл оролцсон хороо хянана. Тус хороонд тухайн 
байгууллагын доорх албад, нэгж, газруудаас наанадаж нэг хүн орно. Тухайлбал: 

УДИРТГАЛ   

Хэрэглэгчийн гарын авлага (How-To Guide)-д Жендэрийн үнэлгээнээс гарсан үр дүн, дүгнэлт бүрийг 
хэрхэн шийдвэрлэх талаарх аргачлал, зааврыг оруулсан болно. Жендэрийн үнэлгээнээс гарсан 
үр дүн, дүгнэлт нь Жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг үйл ажиллагаанд тусгах хүрээний аль 
хэсэгт тухайн байгууллага анхаарлаа хандуулах шаардлагатай талаар чиглэл өгнө.

Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлалыг зорилтот бүлэг, бүтээгдэхүүний төрөл, хэмжээнээс үл 
хамааран санхүүгийн үйлчилгээний бүх байгууллагуудад ашиглаж болно.

Жендэрийн үнэлгээ хийх аргачлал 

Жендэрийн үнэлгээг дараах үндсэн гурван хүснэгтийг ашиглан хийнэ. Үүнд:

•	 Байгууллага
•	 Харилцагчид
•	 Нөлөөллийн цар хүрээ

Шар өнгөтэй нүд болгонд мэдээлэл оруулна. Судалгаанд оролцогч нь асуулт тус бүрт тоон хариулт 
өгөх (тохирох нүднүүдэд), аль эсвэл “Хэрэгжиж байгаа”, “Боловсруулж байгаа” or “Хараахан үгүй” 
гэсэн нүднүүдийг сонгоно. 

•	 “Хэрэгжиж байгаа” гэсэн нүдийг тухайн байгууллага жендэрийн элементийг хэрэгжүүлж 
байгаа, явцыг бүртгэж, хянаж байгаа тохиолдолд сонгоно.  

•	 “Боловсруулж байгаа” гэсэн нүдийг тухайн байгууллага жендэрийн элементийг 
боловсруулж байгаа тохиолдолд сонгоно. Боловсруулж байгаа гэдэг нь хараахан 
эцэслээгүй байгаа гэсэн үг юм. 

•	 “Хараахан үгүй” гэсэн нүдийг тухайн байгууллага жендэрийн элементэд хараахан анхаарал 
хандуулаагүй байгаа буюу хэрэгжүүлээгүй байгаа тохиолдолд сонгоно. 

Тоон үр дүнгийн хүснэгтүүд нь тухайн байгууллагын нөхцөл байдлыг илэрхийлэх бөгөөд 
боломжтой хэсэгт нь үндэсний түвшний үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах боломж олгоно. 

Жендэрийн үнэлгээний аргачлалд мөн ашигт ажиллагаа, үр дүнг хянах хүснэгтүүд орсон.  

Хүний       
нөөц

Бүтээгдэхүүнүүд

Мэдээллийн 
систем (CRM/ERP)

Дотоод, гадаад 
харилцаа холбоо

Корпорац/
Компанийн 

стратеги
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Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үйл ажиллагаандаа тусгах тэргүүлэх чиглэлээ 
тодорхойлоход санхүүгийн байгууллагууд суурь үнэлгээг ашиглах хэрэгтэй. Ийм үнэлгээ нь 
хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг томоохон өөрчлөлт гаргах шуурхай шийдлүүдийг 
тодорхойлоход туслах боломжтой. Түүнчлэн шийдвэрлэхэд олон жил шаардагдаж болзошгүй 
сорилтуудыг ч тодорхойлоход тусална. 

Жендэрийн үнэлгээ нь өндөр түвшний үнэлгээ бөгөөд тухайн байгууллагын хүрээнд жендэрийн 
асуудлыг хэрхэн ойлгож, шийдвэрлэж байгаа талаар илүү гүнзгий ойлголттой болохын тулд 
бусад судалгааны ажлуудтай хамт ашиглах хэрэгтэй. Бусад судалгаа шинжилгээний ажлуудаас 
дурьдвал: 

•	 Ажилтнуудын оролцооны судалгаа
•	 Харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
•	 Брэндийг таниулах судалгаа40 гэх зэрэг болно.

Хэрэгжилтийн явцыг хянаж байх үүднээс Жендэрийн үнэлгээг улирал тутам шинэчилж байх нь 
зүйтэй юм.

ЖЕНДЭРИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ВЭ? 

40 Эдгээр судалгааны заримыг нь байгууллагууд хэдийнээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд жендэрийн өнцөгөөс авч үзэх 
боломжтой, заримыг нь Жендэрийн үнэлгээтэй зэрэгцүүлэн хийж болно. Холбогдох эх сурвалжтай тараах холбоосоор 
танилцах боломжтой: SHRM, Gallup, Qualtrics and here, Bain Net Promoter Score, GSB: The Structure of Survey-Based Brand 
Metrics (paper), INSEAD Note on Brand Audit: How to Measure Brand Awareness, Brand Image, Brand Equity and Brand Value 
(paper)
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Бүлэг 5:

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА 
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Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үйл ажиллагаанд тусгах араг зүйн хүрээг 
бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд  тухайн байгууллага нь дийлэнх газар албадынхаа үйл ажиллагаанд 
жендэрийн асуудлыг тусгах шаардлагатай. Зүй нь, ийм ажлыг удирдах албан тушаалтнуудын 
дэмжлэгтэйгээр сонгогдсон жендэрийн манлайлагч  дэмжигчдийнхээ хамтаар удирдан чиглүүлэх 
шаардлагатай. Энэ нь урт хугацаа шаардагдах хүчин чармайлт (богино хугацааны санаачилга бус) 
учир байгууллагынхаа тэргүүлэх чиглэлүүдтэй уялдуулах нь чухал юм.

Удирдах албан тушаалд ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү олон эмэгтэй харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдэд хүрч, илүү сайн үйлчилгээ үзүүлж, эмэгтэйчүүдийн ажиллах хугацаа, нөхцөлийг 
сайжруулах нь тодорхой бөгөөд үлгэрлэхүйц бизнесийн загвар юм. Үүнийг байгууллагууд дараах 3 
үндсэн чиглэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой. 

1. Өөрийн байгууллага дотроо
2. Өөрийн харилцагчид, үйлчлүүлэгчидтэй
3. Байгууллагын нөлөөллийн цар хүрээг хүлээн зөвшөөрөх зэрэг болно.

Энэхүү Хэрэглэгчийн гарын авлагын агуулгыг олон улсын санхүүгийн байгууллагууд болон улс 
орнуудын сайн туршлагад үндэслэн боловсруулсан болно. Гарын авлагад жишээг нь дурдаж буй 
санхүүгийн олон байгууллагууд нь олон улсын түвшинд  жендэрийн болоод санхүүгийн салбарт 
эрс шинэчлэлийг бий болгож буй Эмэгтэйчүүдийн төлөөх санхүүгийн холбоо  (Financial Alliance 
for Women)-ны гишүүд юм. Эмэгтэйчүүдийн төлөөх санхүүгийн холбоо нь гишүүдийнхээ сайн 
туршлагыг дэмжин дэлгэрүүлж зохицуулж ажилладаг.

Гарын авлагад дурдсан бүх элементүүд нь жендэрийн стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал 
хэдий ч энд заасан үйл ажиллагаануудыг шууд ээлж дараалан батлан хэрэгжүүлэх шаардлагагүй. 
Харин түүний оронд  байгууллагууд шаардлагатай гэж үзсэн элементүүдэд эхлэн анхаарлаа 
төвлөрүүлж зүгшрүүлээд, цааш аажмаар дараа дараагийнхыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харилцагчдын 
асуудлыг авч үзэхийн өмнө байгууллагынхаа засаглал болон дотоод дэмжлэгийг сайтар 
төлөвшүүлэх нь чухал.
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Байгууллагын бүх түвшинд стратеги боловсруулж болох ч байгууллагын хэмжээнд түүнийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд наанадаж нэг гүйцэтгэх дээд албан тушаалтан удирдан манлайлах 
хэрэгтэй. Энэхүү манлайлагч нь тухайн байгууллагын бүх нэгжүүдийн (дийлэнхийн) 
удирдлагаас бүрдсэн Хорооны тэргүүн байж болох бөгөөд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл 
баримтлалыг үйл ажиллагаандаа хэрхэн амжилттай тусгах талаар бодлогыг тодорхойлно. 
Улмаар тэд стратегиа байгууллагынхаа бүх түвшинд, бүх нэгжүүдэд хэрэгжүүлэхийн 
тулд байгууллагуудаас томилогдсон элч төлөөллүүдийн буюу байгууллагын тэргүүдийн 
сүлжээг байгуулж болно. Тайлан мэдээллийн бүтэц нь Манлайлан удирдагч нь стратегийн 
хэрэгжилтийн явцын талаарх мэдээллийг тогтмол хүлээн авч байх, шаардлагатай тохиолдолд 
стратеги төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэхүйц байна. 

Тус хороо нь жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үйл ажиллагаанд тусгах арга 
зүйн хүрээнд үзүүлсэн зорилтот сегментүүдийг судалж, тодорхойлох, стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулах, хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох, тайлан мэдээллийн тогтолцоог 
бэхжүүлэх гэсэн хэд хэдэн элементийг удирдах үүрэг хүлээнэ. 

Эх сурвалж: Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг засаглалын үйл ажиллагаанд 
тусгах тухай ТоС Холбооноос гаргасан удирдамж заавар

Байгууллага

Байгууллага гэсэн хэсэгт удирдах албан тушаалтнуудын зүгээс дараах чиглэлд 
тодорхой арга хэмжээ авч, хувь нэмэр оруулах шаардлагатай. Тухайлбал:

• Хүний нөөц
• Корпорац/Компанийн стратеги
• Дотоод, гадаад харилцаа холбоо
• Мэдээллийн систем (CRM/ERP) 
• Төлөөлөн удирдах зөвлөл хамтын ажиллагаа (хэрэв холбоотой бол)

Үүнд засаглалыг бэхжүүлэх, ажилтнууд болон харилцагчдын зорилтот 
сегментийг тодорхойлох, стратеги боловсруулах, жендэрийн асуудлаар болон 
тайлан мэдээллийн талаар өндөр түвшинд мэдэгдэл хийх зэрэг хамаарна. Мөн 
ажилтнуудад зориулсан тодорхой арга хэмжээ ч үүнд мөн хамаарна.

 1. Засаглал

ЗАСАГЛАЛ, СТРАТЕГИ

Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг 
тусгахад хяналт, зохицуулалт, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлага гарна. 
Байгууллагын бүх нэгжүүд үйл ажиилагаагаа өөр хоорондоо уялдуулах, нэгдсэн нэг зорилгын 
төлөө ажиллах шаардлагатай. Гарч буй ахиц дэвшил, тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүдэд хяналт 
тавьж, бүртгэж, тайлагнах хэрэгтэй.
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Ажилтнууд

Байгууллагын жендэрийн стратегийн гол анхаарлыг ажилтнуудынхаа аль хэсэгт тулгарч буй 
асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглүүлэхийг тогтох нь чухал. Жишээлбэл, гүйцэтгэх удирдлагын 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл цөөн байна гэж үзвэл гүйцэтгэх удирдлагын түвшний албан 
тушаал гэж ямар албан тушаалыг хэлж байгаагаа тодорхойлох хэрэгтэй. Ажилтнуудын төлөв 
байдлыг дараах үзүүлэлтийг үндэслэн судлах нь чухал. Үүнд:

    Байгууллагын бүх түвшинд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувийн жин;
    Байгууллагын салбар, газар, нэгж бүрийн түвшинд, тодорхой ажил үүрэг  

гүйцэтгэх түвшин бүрт ажиллаж байгаа  эмэгтэйчүүдийн хувийн жин;
    Байгууллагын салбар, газар, нэгж бүрийн албан тушаалаа ахиулсан 

эмэгтэйчүүдийн хувийн жин;
    Байгууллагын салбар, газар, нэгж бүрийн ажлаас гарсан эмэгтэйчүүдийн хувийн жин 
    Байгууллагын салбар, газар, нэгж бүрийн ажилтнуудын цалин хөлсний талаарх 

мэдээ, хүйсээр 

Ажилтнуудын аль сегментийг зорилтот бүлэг болгон сонгоход Жендэрийн үнэлгээг ашиглаж 
болно.

Харилцагчид

Харилцагчдын зорилтот сегментийг сонгохын тулд харилцагчдын талаар байгаа бүхий л 
мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглан судлах хэрэгтэй. Ингэхдээ дараах үзүүлэлтүүдэд анхаарлаа 
хандуулдах нь чухал. Үүнд:

    Сегмент тус бүрийн (жижиглэн худалдаа, ЖДҮ, хөрөнгө ихтэй хувь хүмүүс, гэх мэт) 
харилцагчдын талаарх мэдээллийн санд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн жин; 

    Эмэгтэй харилцагчдын ашиг орлогын хэмжээ, сегмент тус бүрээр;
    Чанаргүй зээлийн мэдээ, хүйсээр, сегмент тус бүрээр;
    Нэг харилцагчид ногдох бүтээгдэхүүний тоо, хүйсээр, сегмент бүрээр;
    Банктай харилцаж байгаа хугацаа, хүйсээр, сегмент бүрээр;
    Харилцагчийн сэтгэл ханамжийн түвшин, хүйсээр, сегмент бүрээр.

Жендэрийн үнэлгээний үр дүн болон үр ашгийн үзүүлэлтүүдээс гүн гүнзгий ойлголтыг илүүтэй 
авах боломжтой.

Эхний зорилтот бүлгүүдийг тодорхойлмогц бүлэг тус бүрийн онцлог ойлголт, тодорхойлолт 
байгаа эсэхийг анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл, тухайн байгууллага нь эмэгтэй эзэнтэй 
бизнесийг зорилтот сегментээ болгож байгаа бол “эмэгтэй эзэнтэй” гэж чухам ямар бизнесийг 
үзэх41, улмаар бизнесийн цар хүрээг тодорхойлох шаардлагатай.

2. Зорилтот сегментүүд 

Жендэрийн стратеги нь ажилтнууд болон харилцагчдад тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэх бөгөөд тэдний эрэлт хэрэгцээ, дутагдаж буй үйлчилгээний боломжуудыг нухацтайгаар 
судалж, шийдлийн хувилбаруудыг боловсруулахын тулд тэдгээрийн чухам аль сегментийг 
зорилтот бүлэг болгохоо тодорхойлох нь нэн чухал юм. Ингэснээр зорилтот сегментийнхээ 
асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйлчилгээнд гарч буй ахиц дэвшлийг хянах боломжийг тухайн 
байгууллагад олгоно.

41 ЕСБХБ нь бусад сонирхогч талуудтай хамтран тус улсын нөхцөлд тохирсон үндэсний хэмжээнд ашиглах эмэгтэй эзэнтэй бизнесийн 
     тодорхойлолтыг боловсруулж байгаа болно. 
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Анхааруулга: Энэ бол ажлаа эхлүүлэх л арга. Байгууллага нь илүү ихийг судалж мэдэхийн хэрээр 
эхний тодорхойлсон зорилтот сегментүүд өөрчлөгдөх буюу улам тодорхой болгох боломжтой. 

Эх сурвалж: 
•	 Technical note - ойлголт тодорхойлолтыг бий болгох;  
•	 EBRD Strategy - жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах;  
•	 Catalyst Quick Take - Эмэгтэйчүүд удирдах албан тушаалд;
•	 Mercer - Дотоод ажиллах хүчний зураглал;

Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Дараах агуулга бүхий жендэрийн стратегийг боловсруулах. Тухайлбал:  

    Үндэслэл, учир шалтгаан
    Өндөр түвшинд амлалт өгөх
    Суурь үнэлгээ
    Зорилго
    Зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа
    Засаглал

Стратегиа тодорхойлохдоо байгууллага нь үндэслэл, учир шалтгааныг тодорхой зааж өгөх 
хэрэгтэй. 

    Бизнесийн загвар нь байгууллагын цэвэр орлогод хэрхэн нөлөөлөх вэ
    Энэ нь байгууллагын ерөнхий стратегид хэр нийцэж байгаа
    Энэ нь эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн хүртээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ 

     (хэрэв энэ нь удирдах зөвлөл буюу санхүүжүүлэгчдийн тэргүүлэх чиглэлийн 
      асуудал бол)
    Гадны дарамт болон боломжууд

Стратеги нь тогтмол хянагдаж, өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэж байх баримт бичиг юм. Түүнийг 
байгууллагын хэмжээнд, тэр дундаа удирдах зөвлөл, шат шатны удирдлагын түвшинд болон 
бүх ажилтнуудад  өргөнөөр танилцуулж, хэлэлцэж байх нь  чухал. 

Эх сурвалж:
    ТоС Холбоо. Жендэрийн бодлого боловсруулах загвар 
    Financial Alliance for Women: Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулсан 

Олон улсын бизнес загварын аргачлал

3. Стратеги

Байгууллагын стратеги, зорилго хэр тодорхой байгаагаар тухайн байгууллагын жендэрийн эрх 
тэгш байдалд хандах хандлага тодорхойлогдоно. Энэ нь сонирхогч талуудтай үйл ажиллагаагаа 
уялдуулахад нь ч тусална. Жендэрийн стратеги нь зорилтот сегмент бизнесийн хувьд яагаад чухал  
болох, улмаар байгууллагын ерөнхий стратегид хэрхэн нийцэж байгаа, ямар зорилго дэвшүүлж 
байгаа түүнд хэрхэн хүрэхийг илэрхийлсэн бизнесийн загварыг багтаасан байна.   
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Олон нийтэд хандсан мэдэгдлийг дараах хэлбэрээр гаргах боломжтой. Үүнд:

(I)   Олон улс, үндэсний хэмжээнд жендэрийн зарчмуудыг дэмжих, хэрэгжүүлэхээ 
хүлээн зөвшөөрсөн тухай албан ёсны мэдэгдэл, амлалт (жишээ нь: зарчмууд, 
санаачлага, дүрмийг мөрдөхөө хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурж нэгдсэн); 
болон/буюу

(II)  Олон нийтэд хандаж хийсэн эсвэл нийтлүүлсэн (жишээлбэл, вэб сайт болон 
тайланд) захиалгат мэдэгдэл, гэх мэт. 

Санхүүгийн компаниуд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай үүрэг амлалтаа 
баталгаажуулах зорилгоор гарын үсэг зурж нэгдсэн хэд хэдэн томоохон мэдэгдлүүд бий. 
Тухайлбал:

    НҮБ Тогтвортой хөгжлийн зорилго, #5

    НҮБ-ын Даян дэлхийн гэрээ  Women’s Empowerment Principles

    2030 гэхэд Тэгш байдлыг хангахын төлөө Equal by 30

    Эмэгтэйчүүдийг дэмжих  Санхүүгийн Дүрэм Women in Finance Charter (UK)

    Жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжих Дүрэм  Charter Promoting Gender Equality - 
      Хувийн хөрөнгө оруулагчид (France Invest)

ТоС Холбоо нь Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудад жендэрийн эрх тэгш 
байдлын үзэл баримтлалыг тусгаж  шинэчлэн боловсруулна. Хэрэв эдгээр зарчмуудад санал 
нэгдэж чадвал санхүүгийн байгууллагууд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад өөрсдийн 
гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг олон нийтэд харуулах болно.

Үүрэг амлалтаас гадна зорилго, зорилтуудыг хэвлэн нийтлэх нь хариуцлагыг улам бүр 
нэмэгдүүлнэ.

4. Амлалт

Байгууллагын Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон удирдах албан тушаалтаны зөвшөөрөл бүхий  олон 
нийтэд хандсан мэдэгдэл нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг тухайн байгууллага тэргүүлэх зорилт 
болгож байгааг баталгаажуулна. Үүгээрээ тухайн байгууллага ажилтнуудынхаа жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах, харилцагчиддаа тэгш эрх, боломжуудыг олгох, үйлчлүүлэгчдийнхээ дунд 
төдийгүй нийгэм, олон нийтэд нөлөөлөгч байх зэрэг үүрэг хариуцлага тууштай хүлээнэ гэдгээ 
дотоод, гадаадын сонирхогч бүх талуудад харуулна. 
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Байгууллагынхаа гүйцэтгэх удирдлагын баг, төлөөлөн удирдах зөвлөлд улирал тутамд явцын 
мэдээллийг тайлагнаж байхын тулд хэрэгжүүлэгчид нь стратегийн зорилтын хэрэгжилтэд 
байнга анхаарал тавьж уулзалт бүрийнхээ хөтөлбөрт оруулж хэлэлцэж байх шаардлагатай. 
Стратегийн зорилгуудын хэрэгжилтэд тавих хяналтыг хялбарчлах үүднээс шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Тухайлбал: 

•	 Ажилтнууд

    Удирдах албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл; 

    Удирдах албан тушаалаа өгсөн ажилтнууд, хүйсээр;

    Удирдах албан тушаал дэвшсэн ажилтны тоо, хүйсээр;

    Удирдах албан тушаалд шинээр ажилд орсон ажилтны тоо, хүйсээр 

    Жендэрийн сургалтад хамрагдсан нийт ажилтны тоо 

•	 Харилцагчид

    Нийт зээлдэгчдийн тоо, хүйсээр, сегмент тус бүрээр 

    Нийт зээлийн үнийн дүн, хүйсээр, сегмент тус бүрээр

    Харилцагчдын сэтгэл ханамжийн түвшин, хүйсээр

•	 Нөлөөллийн цар хүрээ

    Санхүүгийн байгууллагад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлдэг эмэгтэй 
эзэнтэй ханган нийлүүлэгчдийн тоо

    Жендэрийн эрсдэлийг шалгасан гүйлгээний тоо

    Жендэрийн эрсдэлтэй компаниудад хийсэн нийт санхүүжилт

    Жендэрийн асуудлаар ажилладаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Бүртгэл хяналтад дараах мэдээллийг хамруулан. Үүнд:

•	 Жендэрийн үнэлгээний үр дүнгийн холбогдох мэдээллүүд: Жендэрийн стратегийг 
боловсруулах үед тухайн байгууллагын нөхцөл байдал ямар байсан гэх мэт.

•	 Тайлан мэдээлэл гаргах хугацаа: Улирал тутам шинэчилж байх

•	 Холбогдох зорилтуудын хэрэгжилтийн түвшин (зорилтуудын талаарх доорх 
тэмдэглэлийг үзнэ үү)

5. Тайлагнал

Стратегийг хэрэгжүүлэгчид нь явцын тайлан  мэдээллээ удирдах албан тушаалтнууддаа тогтмол 
тайлагнаж байна. Ингэхдээ жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудал бол хийж буй ажлуудынх нь 
салшгүй нэг хэсэг гэдгийг баталгаажуулж байна. 
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Олон байгууллага тоо мэдээлэл нь улирал бүр автоматаар шинэчлэгдэж байх онооны картыг 
ашиглаж байгаагийн зэрэгцээ жендэрийн үзүүлэлтүүдийг салбарууд болон бүсүүдийн онооны 
карттай холбосон байдаг. Хаана, хэнд, ямар түвшинд, хэр нарийвчлалтайгаар тайлагнахаас 
шалтгаалж хэрэглэгчийнхээ түвшинд тохируулан тайлангийн бүтцийг өөр өөрөөр гаргах 
боломжтой. Тухайлбал:

•	 Салбар
•	 Бүс
•	 Сегмент
•	 Хүний нөөц, ажилтнууд
•	 Дээд удирдлага
•	 Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гэх мэт.

Стратегийн ямар зорилтууд сайн хэрэгжиж байгаа болон ямарыг нь шинэчлэх шаардлагатай 
байгаа талаар тайлан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх замаар тодорхойлно. Тайлан мэдээлэл 
нь тулгарч байгаа сорилт бэрхшээлийг арилгах, шинээр үүсэн буй болох боломжуудыг 
тодорхойлох чиглэл болно. 

Зорилтуудаа  тодорхойлно гэдэг нь зорилгуудыг улам тодорхой болгоно гэсэн үг. Зорилт нэг бүр 
нь тухайн байгууллагын суурь мэдээлэл, стратегийн тэргүүлэх чиглэлд үндэслэсэн байх ёстой. 
Хүлээж буй үр дүнгүүд ч мөн бодитой хэрэгжихүйц байх ёстой бөгөөд хэрэгжүүлэх цаг хугацаа 
нь ч байгууллага бүрийн онцлогт тохирсон байна. Зорилтуудаа тодорхойлсноор байгууллагад 
дараах боломж бүрдэнэ. Үүнд:

•	 Жендэрийн стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд гарч буй ахиц дэвшлийн өнөөгийн 
түвшинд үнэлгээ өгөх;

•	 Өөрсдийгөө стандарт, жишиг үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах;
•	 Амаргүй боловч бодит хэрэгцээнд нийцсэн зорилтыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд 

шаардагдах цаг хугацааг шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр тооцон төлөвлөх;
•	 Зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг тайлагнах зэрэг боломж бүрдэнэ. 

Байгууллага нь зорилт бүрийг хэрэгжүүлэх арга зам, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хянах шалгуур 
үзүүлэлтүүд, хугацааг тодорхойлсон  ажлын төлөвлөгөөтэй байх ёстой.

Гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалтай эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл
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Жишээ нь, сонгож авсан компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалтнуудын дунд 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн жин: 
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Жендэрийн стратегийг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын түвшинд гарч буй ахиц дэвшлийг хянах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийн жишээ. 

Харилцагчийн талаарх 
үзүүлэлтүүд -
Үзүүлэлт бүрийг сегмент тус 
бүрээр болон нэгтгэж тайлагнана

Үзүүлэлтийн ач холбогдол

Нийт харилцагчдын тоо, хүйсээр 

Сегмент тус бүрийн мэдээллийг хүйсээр ангилж судлах, 
илүү олон харилцагчдад хүрч үйлчилж болох газрууд 
болон саад бэрхшээлийг нь шийдвэрлэх шаардлагатай 
чиглэлүүдийг тодорхойлох зэрэг боломж бүрдэнэ.

Нийт дансны (ж нь: хадгаламжийн) 
тоо, хүйсээр

Дансны тоо болон дансны үнийн дүнгийн мэдээллийг 
хүйсээр харьцуулж судласнаар харилцагчид тухайн 
бүтээгдэхүүнийг хэрхэн ашиглаж байгаа талаарх ойлголт 
сайжирна.  
Жишээлбэл, улсын хэмжээнд эмэгтэйчүүд илүү олон данс 
эзэмшдэг хэдий ч данс бүрийн үнийн дүн харьцангуй бага 
байна. Энэ нь эмэгтэйчүүдэд илүү сайн үйлчилгээ үзүүлэх 
шаардлагатайг илэрхийлж байна. 

Нийт дансны үнийн дүн, хүйсээр 

Зээлийн бүтээгдэхүүний тоо, 
хүйсээр 

Дээрх харилцах болон хадгаламжийн дансны нэгэн адил 
нийт зээлийн бүтээгдэхүүний тоог зээлийн үнийн дүнтэй 
харьцуулж үзэхэд эмэгтэйчүүд зээлийн бүтээгдэхүүнийг 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хэр сайн ашиглаж байгааг 
харуулна. Түүнчлэн, ЖДҮ-ийн 60 орчим хувийг эмэгтэйчүүд 
эзэмшдэг боловч ЖДҮ-ийн зээлийн багцын дөнгөж 46 
хувийг авсан байгаад санхүүгийн байгууллага дүгнэлт хийж 
хангагдаагүй хэрэгцээ хэр байгааг мэдэх боломжтой.

Нийт зээлийн бүтээгдэхүүний 
үнийн дүн, хүйсээр

Зээлийн хүсэлтийн тоо, хүйсээр
Олгосон нийт зээлийн хүйсээр ангилсан мэдээлэлтэй 
харьцуулж зээл олгох шийдвэрт алагчилал ялгаварлал 
байгаа эсэхийг харах боломжтой.

Нэг харилцагчид ногдох 
бүтээгдэхүүн (буюу адил төстэй 
бүтээгдэхүүний ашиглалт), хүйсээр

Эмэгтэй харилцагчдад зориулсан бүтээгдэхүүний тоог 
нэмэгдүүлэх буюу багцлах боломж байгаа эсэхийг харуулна.

Чанаргүй зээл, хүйсээр

Чанаргүй зээлийн хүйсээр ангилсан мэдээлэл нь  барьцаа 
хөрөнгийн болон бусад шаардлага нөхцөлийг хөнгөвчлөх 
замаар зээлдэгчдийн тоог хэр хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
боломж байгааг судлах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Мөн чанаргүй 
зээлдэгчдийн дунд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бага байгаа 
нь санхүүгийн байгууллагууд эмэгтэй харилцагчдын үнэ 
цэнийг ойлгоход тусална.

Даатгалын нөхөн төлбөрийн 
нэхэмжлэлийн тоо, хүйсээр 
(татгалзсан нөхөн төлбөрийн 
нэхэмжлэл, хүйсээр)

Энэ үзүүлэлт нь даатгалын компаниуд даатгалын нөхөн 
төлбөрийн нэхэмжлэлийг хүлээн авах, төлбөр хийх явцдаа 
хүйсийн ялгаварлал гаргаж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийхэд 
тусална.

Харилцагчдын сэтгэл ханамжийн 
түвшин, хүйсээр Харилцагчдаас 
ирүүлсэн санал, гомдлын тоо, 
хүйсээр 

Энэ нь тодорхой харилцагчдын өвөрмөц хэрэгцээнд 
тохируулж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах 
эсэх талаар ойлгоход тусална. Мөн жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг үйл ажиллагаанд тусгахад чиглэсэн хүчин 
чармайлт нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид хэр тусч 
байгааг харуулна.
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Ажилтнуудын талаарх 
үзүүлэлтүүд – нэгж тус бүрээр 
болон нэгтгэж тайлагнана 

Үзүүлэлтийн ач холбогдол

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүдийн тоо, хүйсээр 

Байгууллагын стратегийг удирдан чиглүүлэх удирдлагын багийн 
бүрэлдэхүүний хүйсийн тэнцвэрт байдалд үнэлгээ өгөх.  

Гүйцэтгэх удирдлагын албан 
тушаалтны тоо, хүйсээр

Энэ нь удирдлагын дээд түвшний албан тушаалд эмэгтэйчүүд 
томилогдох боломж байгаа эсэхийг харуулна

Удирдлагын багийн гишүүдийн 
тоо, хүйсээр 

Энэ нь байгууллагын удирдлагын дээд түвшинд хүрэх шат 
дамжлагыг тодорхойлох бөгөөд эмэгтэй удирдах ажилтны тоо энэ 
шатнаас эхлэн буурах хандлагатай байна.

Дунд шатны удирдах албан 
тушаалтнуудын тоо, хүйсээр  

Эмэгтэйчүүд ихэвчлэн дунд шатны удирдах албан тушаалаас 
(төлөөлөл сайтай) дээд шатны удирдлагын болон гүйцэтгэх 
удирдлагын түвшинд (төлөөлөл бага) хүртэл албан тушаал 
ахих тохиолдол тун ховор байна. Үүний учир шалтгааныг 
олох,  эмэгтэйчүүдийн ажлаас гарч байгаа болон албан тушаал 
дэвшихгүй  байгаа шалтгааныг судлахад дунд шатны удирдах 
албан тушаалтнуудын хүйсийн ангилалтай мэдээлэл чухал ач 
холбогдолтой. 

Салбарын менежерүүд (буюу 
түүнтэй адилтгах харилцагчдад 
үйлчилгээ үзүүлдэг 
ажилтнуудыг удирддаг албан 
тушаалтан)-ийн  тоо, хүйсээр

Салбарын менежерүүд буюу түүнтэй адилтгах харилцагчдад 
үйлчилгээ үзүүлдэг ажилтнуудыг удирддаг албан тушаалтануудын 
хүйсийн харьцаа тэнцвэртэй байх шаардлагатай.   

Зээлийн ажилтан (буюу  түүнтэй 
адилтгах шийдвэр гаргагч)-ы 
тоо, хүйсээр 

Зээлийн ажилтан (буюу  түүнтэй адилтгах шийдвэр гаргагч)-уудын 
хүйсийн харьцаа тэнцвэртэй байх шаардлагатай. 

Нийт ажилтнуудын тоо, хүйсээр 

Энэ үзүүлэлт нь тухайн байгууллагын нийт ажилтнуудын дунд 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх төлөөлөл буюу ерөнхий төлөөллийг 
илэрхийлэх бөгөөд энэ үзүүлэлтийг удирдлагын түвшин, нэгж  
бүрээр тооцох нь чухал. 

Шинээр ажилд орсон 
ажилтнуудын тоо, хүйсээр, 
салбар, нэгж, алба бүрээр

Байгууллагын салбар, нэгж, алба бүрт шинээр ажилд орсон 
ажилтнуудын хүйсээр ангилсан мэдээлэл нь тухайн байгууллагад 
ямар хүмүүс ажилд орж байгааг харуулахын зэрэгцээ ажилд авах 
үйл явц хэр шударга явагдаж байгааг  харах боломж олгоно.

Албан тушаал дэвшсэн 
ажилтнуудын тоо, хүйсээр, 
салбар, нэгж, алба бүрээр

Албан тушаал дэвших болон ажилд шинээр орох үйл явц нь 
эмэгтэйчүүдэд удирдах албан тушаалд хүрэх цорын ганц арга зам 
юм. Эндээс эмэгтэйчүүдийн удирдах албан тушаалд хүрэх зам 
хаана гацаж байгааг тодорхойлох боломжтой. 

Ажлаас гарсан ажилтнуудын 
тоо, хүйсээр, салбар, нэгж, алба 
бүрээр 

Энэ үзүүлэлт нь эмэгтэйчүүд өөр үүрэг хариуцлага хүлээх болсон, 
аль эсвэл байгууллага нь ажиллаж байх хугацаанд нь ахиж 
дэвших дэмжлэг үзүүлээгүйн улмаас ажлаа орхиж байгаа эсэх 
зэрэг эмэгтэйчүүдийн ажлаасаа гарсан шалтгааныг тодруулахад 
тусална.  

Мэргэшил дээшлүүлсэн 
ажилтнуудын тоо, хүйсээр, 
салбар, нэгж, алба бүрээр

Энэ үзүүлэлт нь тухайн байгууллагаас ажилтнууддаа мэргэшил 
дээшлүүлэх боломж олгохдоо хүйсээр алагчилах хандлага гаргаж 
байгаа эсэхийг судлах боломж олгоно. 

Эх сурвалж:
•	 Жендэрийн үнэлгээ 
•	 World Benchmarking Alliance: Gender Benchmarking Report
•	 Financial Alliance for Women: Бидний мэдээллийн хүч
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Сургалтыг салбар, нэгж, албад, албан тушаалын түвшин зэрэглэлээр ялгаатай зохион 
байгуулах хэрэгтэй. Сургалтыг чөлөөтэй сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулах нь 
ажилтнуудад илүү үр өгөөжтэй болно42. Бодит амьдралын жишээ, нөхцөл байдалтай уялдуулж 
дүрд тоглох аргаар зохион байгуулбал үндсэн агуулгыг илүү ойлгомжтой болгоно.

Сургалтад дараах сэдвүүдийг оруулах боломжтой. Үүнд:

    Санамсаргүй гаргадаг алдаа;
    Жендэрийн талаарх үндсэн ойлголт, энэ нь санхүүгийн үйлчилгээ авахад нь 

эмэгтэйчүүдэд хэрхэн нөлөөлөх;
    Монгол Улсын жендэрийн асуудлаарх суурь мэдээлэл
    Санхүүгийн байгууллагын жендэрийн стратеги, зорилго, зорилтууд 

эмэгтэйчүүдэд зориулсан бизнесийн загвар;
    Байгууллагуудын жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалын талаарх 

ойлголт, хандлага, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байгаа жишээ туршлагыг 
чөлөөтэй сонирхолтой хэлбэрээр танилцуулж хэлэлцэх. 

Сургалтад байгууллагын бүх салбар, нэгж, албадын ажилтнуудыг хамруулахын зэрэгцээ ажил 
үүрэгтэй нь уялдуулан зорилтот бүлгүүдэд хувааж зохион байгуулах нь чухал. Тухайлбал:

    Салбарын менежерүүд 
    Тэргүүн шугамын ажилтнууд
    Зээлийн ажилтнууд
    Удирдах ажилтнууд
    Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн баг
    Маркетингийн баг
    Мэдээлэл харилцааны баг
    Тогтвортой хөгжлийн асуудал хариуцсан баг
    Хүний нөөцийн баг, гэх мэт 

Нэг удаагийн сургалт хангалтгүй. “Удиртгал-суурь” сургалтаас эхлээд шинээр ажилд орж 
байгаа ажилтнуудад зориулсан сургалт, жил бүр тогтмол явуулдаг сургалтууд байхаас гадна 
давтан сургалт, тодорхой сэдвүүдээр тусгайлсан сургалтууд явуулах боломжтой. Өөрөөр 
хэлбэл, жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бусад асуудлуудтай холбох, тухайбал,  
хүний нөөц, тогтвортой хөгжил, салбаруудын сургалт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн сургалтууд, 
тогтмол зохион байгуулагддаг уулзалтуудын хөтөлбөр зэрэгтэй уялдуулах хэрэгтэй. Ялангуяа 
эмэгтэйчүүдэд онцгой нөлөө үзүүлэх шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан тохиолдолд тэргүүн шугамд 
ажиллаж байгаа ажилтнуудад зориулсан сургалтуудэд энэ талаар тусгайлан зааж өгөх 
шаардлага тавигдана. 

Эх сурвалж:     Harvard Business Review: Unconscious Bias Training that Works (Санамсаргүй 
              гаргадаг алдаануудын талаарх сургалт тун чухал)

     Women’s World Banking: (Алгоритмын алдаа, Санхүүгийн оролцоо, Жендэр)

1. Сургалт, чадавх бэхжүүлэх

АЖИЛТНУУД

Байгууллагын бүх салбар, нэгж, албадын нийт ажилтнуудад зориулан жендэрийн асуудлаар сургалт 
зохион байгуулснаар  тэд байгууллагын зүгээс жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар баримталж 
байгаа бодлого, арга барилтай танилцах,  жендэрийн асуудал яагаад чухал болох, жендэрийн талаарх 
нийтлэг хэвшмэл ойлголт, хандлага, тулгарч буй асуудлууд, тэдгээрийг хэрхэн даван туулах, энэ бүхэн 
ажилд нь хэрхэн  хамаатай болох зэрэг олон асуудлаар суурь мэдлэгтэй болно.

42 http://pact.cs.cmu.edu/pubs/koedinger,%20Kim,%20Jia,%20McLaughlin,%20Bier%202015.pdf
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Аливаа байгууллагын бүх түвшинд эмэгтэйчүүдийг ажилд авах, ахиж дэвжихийг нь 
дэмжих дэд бүтэц хүний нөөцийн удирдлага дор бий болно. Бодлогууд, сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, талуудын оролцоог дэмжих соёл нь амжилтыг баталгаажуулна. 
Аливаа байгууллагын салбар, нэгж, албадын бүх түвшинд эмэгтэйчүүд эрх тэгш төлөөлөлтэй 
байх ёстой. Ажилтнууддаа нөхөн олговор олгох эсэх шийдвэр гаргахаас эхлээд зээлийн хороо 
гэх зэрэг шийдвэр гаргах түвшний бүх талууд үүнд хамаарна.
Хүний нөөцийн дэмжлэгийн нэг гол элемент бол бодлого юм. Эмэгтэйчүүдэд аюулгүй бөгөөд 
дэмжих орчинг бүрдүүлэхэд туслах олон бодлогууд байдаг:

•	 Эмэгтэйчvvдэд цалинтай чөлөө олгох нь нэг талаас хуулийн заалтаас гадуур мэт хэдий ч 
тэд гэр орныхоо ажил үүргийг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ ажлын байраа хадгалж байх дэмжлэг 
юм. Иймд цалинтай амралт нь дараах хэлбэрээр байж болно. Үүнд: 

   Жирэмсний болон амаржсаны амралт
   Эцэг эхэд олгох цалинтай чөлөө
   Гэр бүлээ асрах чөлөө
   Өвчний чөлөө

•	 Эрх тэгш хөдөлмөр эрхлэлт: хүмүүсийг ажилд авахдаа ялгаварлан гадуурхахгүй байх 
зарчмыг чанд мөрдөхийг Монгол Улсад хуулиар зохицуулсан хэдий ч бүх төрлийн ажлын 
зар, ажлын ярилцлагад энэ заалтыг тусгаж байх нь чухал байна.

•	 Ажлын уян хатан нөхцөлийг дэмжих: олон ажлыг өөр өөр газруудад, ялгаатай  цагуудад 
хийх хувилбаруудыг бий болгох, ингэснээр ажилтан ажлаасаа бусад нэмэлт үүрэг 
хариуцлагаа гүйцэтгэх боломж олгоно. Тухайлбал, дараах хувилбарууд байж болно: 

   Ажлын уян хатан цаг
   Гэрээс ажиллах
   Хагас цагаар ажиллах
   Ажлыг хувааж хийх, гэх мэт.

•	 Шударга цалин хөлс, нөхөн олговор: ижил буюу адил төстэй ажил үүрэг гүйцэтгэж буй 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст ижил цалин хөлс олгох тухай бодлогын заалтыг мөрдлөг болгох 
хэрэгтэй. 

•	 Бэлгийн дарамтаас сэргийлэх: Байгууллагууд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас 
сэргийлэхэд чиглэсэн сургалтыг шинээр ажилд орж байгаа хүмүүст болон нийт 
ажилтнууддаа зориулан жил бүр тогтмол зохион байгуулж байх тухай хуулийн зохицуулалт 
Монгол Улсад байгааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.   

•	 Гэртээ жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн ажилтнууддаа ажил дээр нь дэмжлэг 
үзүүлэх: Монгол Улсын гурван эмэгтэй тутмын нэг нь гэртээ хүчирхийлэлд өртөж байна.43 
Гэртээ хүчирхийлэлд өртсөн ажилтнууддаа ажил дээр нь дэмжлэг үзүүлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм бодлогын хүрээнд тусламж шаардлагатай тохиолдолд 
хохирогч дуудлага өгөх утасны дугаар, холбоо барих хүн, тогтмол шалгаж байх зэрэг  зэрэг 
үйлчилгээ үзүүлэх дэмжлэгийн дэд бүтцийг байгуулж ажиллуулах нь чухал.  Томоохон 
компанийн хувьд ийм үйлчилгээг хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд дотооддоо байгуулж 
болно. Харин жижиг компанийн хувьд ийм төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг ашгийн бус 
байгууллагыг гэрээлж хамтран ажиллах боломжтой.

2. Хүний нөөц/ Дотоод ажилтнууд

Байгууллага нь эмэгтэй харилцагчдын найдвартай түнш болохоо харуулахын тулд бүх түвшинд 
өөрийн эмэгтэй ажилтнуудаа дэмжих ёстой.

43  https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/mongolia
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Хэрэв эмэгтэйчүүдийг байгууллагын бүх салбар, нэгж, албанд ажилд авахдаа 
эрэгтэйчүүдийнхтэй ижил тэгш цалин хөлс олгодоггүй болох нь тогтоогдвол олон нийтийн 
байгууллага, хөндлөнгийн ажил олгогчид, их дээд сургуулиуд, эмэгтэйчүүдийн сүлжээд 
зэрэгтэй хамтран нэмэлт урамшуулал олгох болон бусад арга замаар эмэгтэйчүүдийг тухайн 
байгуулллагын бүх салбар, нэгж, албанд ажиллуулах төлөвлөгөө гаргах боломжтой. 

Аливаа байгууллагын удирдах албан тушаалд томилогдох боломж бүхий эмэгтэйчүүдэд 
ихэвчлэн тулгардаг ажлын байран дахь үл тоомсорлох хандлага болон шаардагддаг 
яриа хэлцэл хийх, өөрийгөө сурталчлах, итгэлтэйгээр манлайлах чадвар зэрэг асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хөгжлийн сургалтууд туслах боломжтой. Манлайлал, удирдлага, мэргэжил 
дээшлүүлэх  болон  хөгжлийн асуудлаар зохион байгуулж буй сургалтуудад оролцогчдыг 
хүйсээр ангилан бүртгэж ийм боломжууд эмэгтэйчүүдэд хэр хүртээмжтэй байгаа төдийгүй 
эмэгтэйчүүд эдгээр боломжийг хэр идэвхтэй ашиглаж чадаж байгаа эсэхэд хяналт тавих 
хэрэгтэй. Хэрэв ийм боломжуудыг эмэгтэйчүүд ашиглаж чадахгүй байгаа бол учир шалтгааныг 
нь судлах нь тун чухал.

Зөвлөх  үйлчилгээ, ажилтнуудын холбоо зэрэг бусад хөтөлбөрүүд нь эмэгтэйчүүд эвлэлдэн 
нэгдэж холбоо сүлжээ болж өргөжих төдийгүй тэднийг өсч дэвжихэд эерэгээр нөлөөлж 
болзошгүй юм. Хүний нөөцийн ажилтнууд нь өөрийн байгууллагын эмэгтэй ажилтнуудын 
амжилтын түүхийг онцолж, ажил мэргэжлээ эхлүүлж буй эмэгтэйчүүдэд үлгэр дуурайл болгох 
талаар мэдээлэл харилцааны багтай хамтран ажиллах шаардлагатай. Байгууллагын дотоод, 
гадаад мэдээлэл харилцааны багууд хамтран санхүүгийн байгууллагын эмэгтэй удирдагчдыг 
олонд таниулах талаар хамтран ажиллах хэрэгтэй.

Эх сурвалж:
   ТоС Холбоо. Санхүүгийн байгууллагад зориулсан жишиг бэлгийн дарамт, 

мөлжлөгийн  эсрэг бодлого
   Жендэрийн үндэсний хороо: Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан 

жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын байрны талаарх удирдамж
   Financial Alliance for Women: Case Study on Westpac Australia (Австралийн 

Westpac-ийн Кейс судалгаа)
   Financial Alliance for Women: Becoming the Employer of Choice for Women 

(Эмэгтэйчүүдэд ээлтэй ажил олгогч болох)
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Санхүүгийн байгууллагууд нь олон аргаар харилцагчдаа сегментчилдэг хэдий ч хүйсийн 
ангилалыг бүх сегментдээ тооцож хамааруулж байна. Зарим байгууллагууд жендэрийн үзэл 
баримтлалтай уялдуулан шинэ буюу нэмэлт сегментүүдийг бий болгох аргыг хэрэглэж байгаа 
бол зарим нь жендэрийн үзэл баримтлалыг өнөөгийн мөрдөж байгаа сегментчилэлдээ 
тусгаж байх жишээтэй. 

Харилцагчдын шинээр бий болж буй сегментүүд:

   Хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж буй эмэгтэйчүүд
   Бичил, жижиг бизнес эзэмшигч эмэгтэйчүүд 
   Хөдөлмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд 
   Гэрийн ажилтай эмэгтэйчүүд 
   Тэтгэвэрт гарсан эмэгтэйчүүд, гэх мэт. 

Харилцагчид

Байгууллагын удирдлагын зүгээс харилцагчдаа дэмжих зорилгоор дараах чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай. Тухайлбал:

• Зах зээлийн судалгаа
• Маркетинг
• Бүтээгдэхүүн/шийдэл  хөгжүүлэх
• Эрсдлийн удирдлага
• Зээлийн бодлого, үйл ажиллагаа
• Тэргүүн шугамын ажилтнуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа

Үүнд жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг харилцагчдын сегментчилэлд 
хэрхэн тусгах, түүнчлэн эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээг судалж ойлгох, 
эмэгтэйчүүдэд тохирох шийдлүүдийг хэрхэн боловсруулах, тэдгээрийг хэрхэн 
үр дүнтэй борлуулахад зах зээлийн судалгааг ашиглах зэрэг үйл ажиллагаанууд 
хамаарна.

1. Харилцагчдын сегментчилэл

ХАРИЛЦАГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ХАНДЛАГА

Эмэгтэйчүүд тодорхой эрэлт хэрэгцээтэй, янз бүрийн сегментийн эмэгтэйчүүдийн хувийн 
эрэлт хэрэгцээ мөн л ялгаатай, энэ бүхэн нь тэдний санхүүгийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлно. 
Харилцагчдын сегментчилэл гэдэг нь тухайн байгууллага өөрийн зорилтот сегментийн 
харилцагчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд чиглүүлэх үйл 
явц юм.
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Зах зээлийн судалгаа нь боломжуудыг үнэлж, тодорхойлоход тусална. Энэ нь зах зээл хэр том 
болохыг, зорилтот зах зээл нь санхүүгийн үйл ажиллагаатай (байгууллага болон бусадтай) 
хэрхэн харьцаж байгааг, тэдний эрэлт хэрэгцээ, дутагдаж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ 
зэргийг тодорхойлно.

Зах зээлийн судалгааг дараах арга замаар хийх боломжтой. Үүнд:

   Баримтын судалгаа
   Судалгаа
   Фокус бүлгийн ярилцлагууд
   Ганцаарчилсан ярилцлагууд
   Харилцагчийн дүрд хувирах44 
   Бусад

Өнөөгийн явуулж байгаа зах зээлийн судалгааны мэдээлэлд жендэрийн үзэл баримтлалын 
үүднээс үнэлгээ хийх боломжтой. Тухайлбал, хэрэв зах зээлийн судалгаанд оролцогчдын 
хүйсийн мэдээллийг авсан бол үр дүнг нь хүйсийн ангиллаар хялбархан тусгайлж 
эмэгтэйчүүдийг судлах, холимог бүлгүүдийг судалж эмэгтэйчүүдийн хариултыг тусад нь 
задлан шинжлэх зорилгоор шинээр зах зээлийн судалгаа хийж болно. 

Зарим тодорхой асуудлыг хамруулж судлах боломжтой. Үүнд: 

   Энэ дэд сегментийн эмэгтэйчүүдийн өвөрмөц эрэлт хэрэгцээ юу  вэ?
   Түүний хувийн болоод санхүүгийн зорилго юу вэ?
   Зорилтот сегментийн эмэгтэйн нөхцөл байдал ямар байна вэ,  байгууллагаас 

санал болгож буй санхүүгийн шийдлүүд түүнд хэрхэн туслах вэ?
   Одоогоор байгууллагаас санал болгож буй санхүүгийн шийдлүүдийг тэр 

ашиглаж байгаа юу? Өрсөлдөгч байгууллагуудаас санал болгож буй 
шийдлүүдийн талаар юу хэлэх вэ?

   Түүнд ямар саад бэрхшээл тулгарч байна вэ?
   Бид түүнд хэрхэн илүү сайн үйлчлэх вэ?

Эх сурвалж:
•	 Oliver Wyman: Women in Financial Services (Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж буй эмэгтэйчүүд)
•	 Financial Alliance for Women
•	 IDH: Human Centered Design (Хүн төвтэй загвар)

2. Зах зээлийн судалгаа

Зорилтот харилцагчиддаа илүү сайн үйлчилгээг хүргэхийн тулд тэдний эрэлт хэрэгцээг сайн 
судлах нь чухал. Дэд сегмент бүрт тулгарч байгаа сорилт бэрхшээл, тэдний эрэлт хэрэгцээ, 
боломжууд, дадал зуршил, мөнгө санхүүгийн талаарх ойлголт, санхүүгийн байгууллагуудтай 
харилцах хандлага зэргийг зах зээлийн судалгаанд тусгасан байх шаардлагатай. 

44 Дүрд хувирах гэдэг нь санхүүгийн байгууллагад “харилцагчийн” дүрээр хувиран зочилж, үйлчилгээ авсан  бүх үйл явцыг мэдээлэх арга юм.
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:
Зах зээлийн судалгааны үр дүнг шийдлүүдийг боловсруулахад ашиглах боломжтой. Шинэ 
бүтээгдэхүүн гаргахаас гадна өнөөгийн зах зээлд ашиглагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг 
жендэрийн өнцөгөөс хянаж үзэх нь чухал. 

Шийдлийг тодорхойлох алхам бүрийн жендэрийн үр дагаврыг харгалзан үзэх нь чухал. 
Тухайлбал: 

   Санхүүгийн байгууллага/сувгуудын хүртээмж: хэрэв эмэгтэйчүүд тодорхой 
цаг хугацаанд тодорхой газарт байгаа салбар дээр биечлэн очих шаардлага 
тавигдах бол тэд очих магадлал тун бага байх боломжтой.

• Үйл явц: үйл явц хэр нарийн бэ? Хэдэн алхам хийх шаардлагатай вэ? Үйл явц 
нарийн төвөгтэй байх тусам тэд түүнийг тэвчин дуусгах магадлал тун бага.

• Хугацаа: Зээлийн бүтээгдэхүүний шийдвэр гарах хугацаа урт байх аваас 
эмэгтэйчүүд бусад санхүүгийн боломжуудыг хайх магадлалтай.

• Харилцагчаа танин мэдэх: хувийн баримт бичгийн бүрдэлт, биеийн байцаалтад  
тавигдах шаардлага хэр өндөр вэ? Эрсдэлийн үнэлгээ хийхдээ цөөн тооны 
баримт бичиг шаардах гэх мэт өөр арга хувилбар бий юу? Тодорхой баримт бичиг 
бүрдүүлэх, олох тал дээр эмэгтэйчүүдэд боломж цаг хугацаа хомс байх талтай. 

• Барьцаа хөрөнгийн шаардлага: Хэрэв газар болон бусад томоохон хөрөнгийн 
барьцаа шаардлагатай бол эмэгтэйчүүд ийм шалгуурт тэнцэх магадлал тун 
бага. Хөдлөх хөрөнгө гэх зэрэг эрсдэлийг бууруулахын зэрэгцээ ашиглаж болох 
өөр хувилбар бий юу?

• Урамшилтай, хөнгөлөлттэй, багцын борлуулалт: хэд хэдэн төрлийн хэрэгцээг 
хялбархан хангахуйц багц бүтээгдэхүүн байгаа юу? Хэрэв харилцагч эмэгтэйн 
хэд хэдэн хэрэгцээг нэгэн зэрэг шийдэж чадахаар буюу бүтээгдэхүүн 
тус бүрийг авахын тулд тус тусад нь олон бичиг баримт бүрдүүлэхгүй, цаг 
хэмнэхээр байвал талархалтай байх болно. 

Жишээ:
•	 AXA: Эмэгтэйчүүдэд зориулсан автомашины даатгал, Ирланд
•	 BHD Leon: Mujer Mujer (Dominican Republic)
•	 Bank al Etihad: Shorouq (Jordan)
•	 Garanti Bank (Turkey)
•	 Mastercard: Эмэгтэй эзэнтэй аж ахуйн нэгжээс худалдан авалтын оноо цуглуулдаг 

карт, АНУ

Эх сурвалж:
•	 SME Finance Forum on Collateral Registries 
•	 World Economic Forum on Collateral for women-owned businesses
•	 IFC: BHD Leon Case Study

3. Шийдэл боловсруулах үйл явц

Санхүүгийн байгууллагууд нь харилцагчдынхаа эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээгээ санал болгодог. Эмэгтэйчүүдийн эрэлт хэрэгцээг хангах олон бүтээгдэхүүн зах 
зээлд хэдийнээ бий болсон төдийгүй шинээр олон бүтээгдэхүүн нэмж гарна. Шийдлүүдэд 
зээлийн бүтээгдэхүүнүүд, харилцах болон хадгаламжийн дансууд, эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгсэл, 
зээлийн шугам болон бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд багтахаас гадна сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээ, мэдээлэл, сүлжээний боломжууд болон бусад олон зүйлс орно.



62

Монгол Улсын Санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь

Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Санхүүгийн байгууллагууд нь харилцагчдад санхүүгийн шийдлүүдийг санал болгохоос гадна 
нэмэлт санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой. 

Судалгаанаас харахад үйлчлүүлэгчидтэйгээ харилцаа тогтоох, эрсдэлийг бууруулах 
замаар санхүүгийн бус үйлчилгээ нь зардлаа нэгээс хоёр жилийн дотор нөхдөг45 төдийгүй 
үйлчлүүлэгчдээсээ олох орлогоо нэмэгдүүлж байна. 

Санхүүгийн бус үйлчилгээ нь эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй санхүүгийн олон саад бэрхшээлийг 
арилгахад тусална. Тухайлбал:

   Мөнгө санхүүгээ төлөвлөх зэрэг нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн суурь 
мэдлэгтэй болж санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах үндэслэлтэй шийдвэр гаргах;

   Бизнес төлөвлөлтийн талаар болон тодорхой мэргэжлийн туслалцаа 
(маркетинг, борлуулалт, үйл ажиллагаа, мэдээлэл технологи) авч бизнесийн 
ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, өсч дэвжих стратегиа төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

   Зөвлөн туслах үйлчилгээ, зөөлөн ур чадварын болоод амьдрах ухааны 
сургалт, манлайллын сургалт зэрэг хувь хүний хөгжлийг дэмжих үйлчилгээ 
нь эмэгтэйчүүдэд багаар ажиллах, цагаа зохицуулах, бусдад итгэл хүлээлгэх, 
зөрчил маргаан шийдвэрлэх, стрессээ зөв зохистой удирдах зэрэг мэдлэг 
чадварт суралцаж аливаад бэлтгэлтэй, юмны учрыг олох хүсэл эрмэлзлэлтэй, 
эрсдэлийг даах чадвартай, нухацтай, бүтээлч сэтгэлгээтэй болж төлөвшихөд 
тусална; 

   Холбоо сүлжээд, үе тэнгийнхний дэмжлэг, зөвлөн туслах үйлчилгээ нь зах зээл, 
мэдээлэл, нөөцөд нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлж эерэг үлгэр дууриал үзүүлнэ.

Эмэгтэйчүүдэд зориулсан санхүүгийн бус зарим үйлчилгээг өнөөгийн хэрэгжүүлж буй 
үйлчилгээнүүдтэй уялдуулан нэгтгэх, заримыг нь тусад нь боловсруулах боломжтой. Түүнчлэн 
заримыг нь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд, заримыг нь илүү өргөн хүрээнийхэнд зориулсан байдлаар 
боловсруулж болох юм.   

Эх сурвалж:
•	 ОУСБК: Санхүүгийн бус үйлчилгээнүүд: Банкуудад Эмэгтэй эзэнтэй жижиг, дунд 

үйлдвэрүүдийн өсөх боломжийг нээх арга зам

4. Санхүүгийн бус шийдэлүүд

Санхүүгийн бус шийдлүүд гэж санхүүгийн байгууллагаас санал болгож буй санхүүгийн 
үйлчилгээнүүд дээр нэмэлт болгон үзүүлж буй дэмжлэг, үйлчилгээнүүдийг хэлнэ. Тухайлбал, 
сургалт, харилцаа холбоо, мэдээлэл, боловсролын үйлчилгээ, гэх мэт. 

45 
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Өнөөгийн ашиглаж байгаа маркетингийн бүх мэдээ материалд үнэлгээ хийж эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлыг хангаж байгаа эсэх, тэдний аль аль нь жендэрийн 
талаарх хэвшмэл ойлголт, өрөөсгөл хандлагаас ангид байгаа эсэхийг судлах шаардлагатай 
Маркетингийн бүх материалд үнэлгээ хийхдээ жендэрийн талаарх хэвшмэл ойлголт, өрөөсгөл 
хандлага агуулж байгаа эсэхийг сайтар хянах хэрэгтэй. 

Жендэрийн мэдрэмжтэй маркетинг нь тухайн байгууллага нь эмэгтэйчүүдийн төлөө санаа 
тавихын зэрэгцээ жендэрийн эрх тэгш байдлыг эрхэмлэдэг болохоо харуулах боломж юм. 
Ингэснээр зөвхөн шинэ харилцагчдыг татаад зогсохгүй ирээдүйн боломжит ажилтнууддаа ч 
хүрэх болно.

Эх сурвалж:
•	 НҮБХС: Маркетинг, зар сурталчилгаанд жендэрийн гүйцэтгэх эерэг үүргийг дэмжих нь
•	 Unstereotype Alliance: Зар сурталчилгаа болон хэвшмэл ойлголт
•	 Banco BHD Leon  Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн сурталчилгаа
•	 Value For Women: Харилцаа холбоо болон  жендэрийн хяналтын хуудас: Анхаарах асуудлууд

5. Маркетинг

Маркетинг нь санхүүгийн байгууллагыг олон нийтэд таниулах  нэг арга хэрэгсэл юм. Энэ нь 
боломжит харилцагчид, үйлчлүүлэгчид, тэр ч байтугай ажилтнууддаа хүрэх арга замын нэг юм. 
Маркетингийн үйл ажиллагаанд жендэрийн үзэл баримтлалыг тусгана гэдэг нь эмэгтэйчүүд 
эрх тэгш, зүй зохистой төлөөлөлтэй байж, түгээж буй мэдээ материал нь жендэрийн талаарх 
өрөөсгөл буюу хэвшмэл ойлголт агуулаагүй байхаас эхэлнэ. 
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалд жендэрийн эрх тэгш байдлын ойлголтыг дараах байдлаар 
оруулах шаардлагатай. Тухайлбал:

   Үйлчлүүлэгчийн өөрийн үйл ажиллагаа, бодлого, практикт жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах талаар өгсөн амлалт

   Үйлчлүүлэгчид жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудал гарч байсан эсэх талаарх бүртгэл
   Үйлчлүүлэгч нь нийлүүлэлтийн сүлжээнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг харгалзахгүй 

байснаар гарах эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрсөн эсэх
   Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад санхүүжүүлж буй төслийн үзүүлсэн нөлөөлөл
   Төсөлд хамаатай асуудлаар шийдвэр гаргах үйл явцад жендэрийн эрх тэгш оролцоог 

хангаж байгаа эсэх. 

Албан ёсоор эрсдэлийн үнэлгээ хийхээс гадна, гүйлгээний хэмжээ, шинж байдлаас шалтгаалж 
үнэлгээ хийх шаардлага гарсан тохиолдолд үйлчлүүлэгчдийн асуудал хариуцсан   менежерүүд 
тухайн үйлчлүүлэгчийн болон боломжит үйлчлүүлэгчдийн хүйсийн талаар лавлагаа авах 
шаардлагатай. Ийм лавлагаанд тухайн үйлчлүүлэгч байгууллагын удирдлага нь жендэрийн 
үзэл баримтлалд яаж ханддаг, байгууллагын удирдлагын стратеги, үйл ажиллагаа, сонирхогч 
талуудын оролцоог хангах, шийдвэр гаргах үйл явцад жендэрийн эрх тэгш байдлыг хэрхэн 
авч үздэг зэрэг мэдээллийг хамруулна. Жендэрийн эрх тэгш байдлын ач холбогдлыг үгүйсгэх, 
жендэрийн талаар өрөөсгөл ойлголттой болох нь ажиглагдвал  эрсдэлтэй гэж үзнэ.

Нөлөөллийн цар хүрээ

Нөлөөллийн цар хүрээ гэсэн энэ хэсэгт дараах чиглэлээр ажилладаг 
удирдлагуудын зүгээс авах арга хэжээ, оруулах хувь нэмэр тун чухал. Тухайлбал:

• Эрсдэл
• Компанийн зээлийн багц (хамааралтай бол)
• Томоохон үйлчлүүлэгчидтэй харилцдаг менежерүүд 
• Гадаад харилцаа
• Тогтвортой байдал

Үүнд урьдчилсан үнэлгээ хийх явцад болон зээлийн хорооны шийдвэрт 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хэрхэн авч үзэх, тухайн байгууллага нөлөөлөгчийн 
байр сууриа хэрхэн илэрхийлэх зэрэг хамаарна.

1. Үйлчлүүлэгчийн магадлан шинжилгээ  

Томоохон санхүүжилтийн төслүүдийн хувьд Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын 
(ESRM) системийг хэрэгжүүлдэг. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг ийм эрсдлийн үнэлгээнд 
Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын нөлөөллийн үнэлгээний “Нийгэм” гэсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт 
оруулна. 
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Үүнийг хэрхэн хийх вэ:

Санхүүгийн байгууллагууд нь Монгол Улсын бусад компаниуд, аж ахуйн нэгжүүдэд үлгэр 
дуурайлал үзүүлж чадна гэдэгтээ итгэлтай байх нь чухал. Маркетинг, зар сурталчилгаандаа 
жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгахаас гадна жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах талаар олон нийтийн өмнө үүрэг амлалт авах төдийгүй олон нийтэд өөрсдийн байр 
суурийг илэрхийлэх бусад хувилбаруудыг ч харгалзан үзэх нь чухал. 

Жендэрийн элементүүдийг хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор болон гадуур бий болж буй 
боломжуудтай холбож авч үзэж болно. Бусдад үлгэр жишээ болохуйц харилцагч, үйлчлүүлэгч 
эмэгтэйн түүхийг бусадтай хуваалцах боломжийг судлах хэрэгтэй. Ингэхдээ санхүүгийн 
байгууллагын зүгээс жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад үзүүлсэн нөлөөллийн жишээ, 
аль эсвэл тодорхой эмэгтэй үйлчлүүлэгчийн түүхийг ашиглах боломжтой. Мөн санхүүгийн 
байгууллагууд нь эмэгтэй удирдах албан тушаалтнуудаараа хурал, зөвлөгөөн дээр үг хэлүүлэх, 
байгууллагынхаа хэвлэлийн төлөөлөгч болгох зэргээр гадаад орчин, талуудтай харьцах 
харилцаанд түлхүү оролцуулах боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.

Олон нийтэд чиглэсэн төслүүдэд жендэрийн эрх тэгш байдлыг мөн анхаарч, дэмжих хэрэгтэй. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар авсан амлалт, ахиц дэвшил, үр нөлөөг 
байгууллагынхаа жилийн тайланд тодорхой тусгаж байх хэрэгтэй.

2. Үлгэрлэн манлайлах 

Санхүүгийн байгууллагууд, санхүүгийн салбар нь бусад байгууллагууд, салбар, нийгэмд 
үлгэрлэл болж чадна. Тэд манлайллаараа бусдад үлгэр дуурайл болж, жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахад хувийн хэвшлийн оруулах хувь нэмэр хүч чадлыг харуулж чадна.

Ингэснээр санхүүгийн байгууллагын  зүгээс бүх үйлчлүүлэгчиддээ үзүүлэх нөлөөллийн цар 
хүрээ нэмэгдээд зогсохгүй үйлчлүүлэгчид нь үйл ажиллагаандаа жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
анхаардаг болоход нь дэмжлэг болно. Улмаар  үйлчлүүлэгчид ч өөрсдийн үйл ажиллагаа нь 
жендэрийн эрх тэгш байдалд ямар нөлөө үзүүлж байгааг хянах боломжийг олгоно. 

Эрсдэлийг үнэлж, оноо өгмөгц санхүүгийн байгууллага нь үйлчлүүлэгчийн зүгээс оруулж 
буй аливаа өөрчлөлтөд хяналт тавьж, санхүүжилтийн нөхцөл болгон тохиролцсон үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг хянаж байх шаардлагатай.  

Эдгээр лавлагаа мэдээллийн дагуу үйлчлүүлэгчдийн асуудал хариуцсан   менежерүүд 
боломжуудыг ч мөн тодорхойлж байх хэрэгтэй. Тухайлбал:

•	 Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон/буюу дээд шатны удирдлагад эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
хувийн жинг нэмэгдүүлэх;

•	 Ханган нийлүүлэгч эмэгтэй-эзэнтэй аж ахуйн нэгжүүдийн тоог нэмэгдүүлэх;
•	 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн ажиллах нөхцөлийг 

сайжруулах;
•	 Тусгайлан эмэгтэйчүүд, охидод зориулсан буюу тэд ашиг тусыг нь түлхүү хүртэхүйц  

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох, гэх мэт.

Эх сурвалж:

•	 ТоС Холбоо. Байгаль орчин, нийгмийн эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал)
•	 2xChallenge Criteria - 2XСорилт Шалгуур)
•	 2x Collaborative Жендэрийн мэдрэмжтэй, уур амьсгалын санхүүжилтийн гарын авлага 
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Дэлхий даяараа эрчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүд нь сайн зээлдэгч, хуримтлуулагч, үнэнч 
харицлагчид хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад нэг харилцагчид ногдох 
банкны бүтээгдэхүүний тоогоор эмэгтэйчүүд олон, мөн хувь хүн, ЖДҮ эрхлэгчийн хувьд46 тэд өндөр 
орлоготой харилцагчидтай47 харьцуулахад чанаргүй зээл багатай байдаг.

Дэлхий даяар48 айл өрхийн зарлагын  шийдвэрийг дийлэнхдээ эмэгтэйчүүд гаргадаг хэдий ч  
тэдний санхүүгийн хэрэгцээ хангагддаггүй.49 Дэлхийн банкны тооцоогоор 2017 онд бичил, жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүжилтийг хүйсээр ангилж үзэхэд ялгаа нь дэлхийн хэмжээнд 
ойролцоогоор 1.7 их наяд ам.доллар50 байгаа бөгөөд КОВИД-19 цар тахлын улмаас энэ хэмжээ 
улам дордсон хэмээн дийлэнх судлаачид үзжээ.

Тулгарч буй саад бэрхшээлийг нь арилгачихвал эмэгтэйчүүдийн бизнес өсөх чадвар сайтай. 
Эмэгтэйчүүдэд өнөөдөр холбоо сүлжээнд нэгдэж чаддаггүй51, гэр орныхоо ажил үүрэгт дарагдан 
мэдээлэл авах, санхүүгийн мэдлэг боловсрол (санхүүгийн бус үйлчилгээ) эзэмших боломж үгүй, 
барьцаа хөрөнгийн болон бусад санхүүгийн зээлийн шаардлагуудыг биелүүлэх боломж бага зэрэг 
олон бэрхшээл тулгарч байна.52 Эмэгтэйчүүд бизнесээ албан ёсны болгохыг дэмжих хөшүүрэг 
тодорхойгүй байгаагийн зэрэгцээ татварын болоод гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ гаргахад тавигдах 
шаардлага ч өндөр байна.53 Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд зээл авах хүсэлт гаргадаг хэдий ч 
зөвшөөрөгдөх магадлал бага,54 үйл явц нь залхмаар удаан, ихэнхдээ зээл авч чадахгүй байна.55

Эмэгтэйчүүд нь ажиллах хүчний хувьд ажилтны болон удирдагчийн хувьд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг: эмэгтэйчүүд нь шударга ажилтан, шаргуу хөдөлмөрч, эрсдэлийг тооцдог ухаалаг 
шийдвэр гаргагчид гэдгээ харуулсан. Эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл сайтай удирдлагын багуудын 
бизнесийн сайн загвар олон бий. Жишээ дурьдвал:

   McKinsey компани 15 орны 1000 гаруй том компаниудын дунд судалгаа явуулж гүйцэтгэх 
удирдлагын түвшинд байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөллөөр нь эрэмбэлж үзэхэд хамгийн 
дээд дөрөвний нэг хэсэгт багтаж байгаа компаниудын ашиг орлого нь хамгийн доод 
дөрөвний нэгт орж байгаа компаниудтай харьцуулахад тэдгээрийн дунджаас 25 
хувиар илүү байгааг тогтоожээ. Түүнчлэн  хугацааг сунгах тусам дээрх компаниудын 
ашиг орлого ахих магадлал нь нэмэгдэж байна. Компаниудын гүйцэтгэх удирдлагад 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл (жишээлбэл, 30% нь эмэгтэй) нэмэгдэх тусам тэдгээрийн 
гүйцэтгэл илүү сайжирч байна.56

   BCG компанийн судалгаагаар удирдлагын дээд түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 
нэмэгдэх тусам компаниуд эрс шинэчлэл (innovation) хийх нь нэмэгдэж байгаа нь 

Дэлхийн нөхцөл байдал

Хавсралт 1: Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг   
                         үйл ажиллагаанд тусгаж буй жишээ 

46 IFC. Banking on Women. 2019.
  47 Financial Alliance for Women. “Measuring the Value of the Female Economy. Alliance Analytics. 2020 Edition.” 
  48 Catalyst, “Buying Power: Quick Take”. 27 Nov. 2018: https://www.catalyst.org/research/buying-power
  49 Oliver Wyman. “Санхүүгийн салбарт ажилаж буй эмэгтэйчүүд 2020.”
  50 ОУСК. “БЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмж, хэрэгцээ” 2017.
  51 Азийн сан. Монгол Улсын бичил, жижиг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд  КОВИД19 цар тахлын үзүүлж буй нөлөөллийн үнэлгээ. 2021.
  52 Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн ментор клубын гишүүдтэй хийсэн ярилцлага
  53 Азийн сан. Монгол Улсын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд үзүүлж буй дэмжлэгийн улс төр эдийн засгийн байдалд хийсэн дүн  
       шинжилгээ.2021
  54 Азийн сангийн Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийн судалгаагаар Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээлд 
       хамрагдах хүсэлт гаргасан Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвийн бүх үйлчлүүлэгчид татгалзсан хариу авсан болохыг тогтоосон..
  55 Азийн сан. Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны тайлан. Ажлын байрыг дэмжих 3 хувийн хүүтэй зээлийн дэмжлэг. 
  56 McKinsey. “Diversity Wins: How Inclusion Matters.” 2020-Төлөөлөл өндөр байх тусам ялалт авчирна: Оролцоо хэр чухал болох” 2020
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ажиглагджээ. Эрс шинэчлэл хийсний үр дүнд тэдгээр компанийн ашиг орлого нь 19 хувиар 
нэмэгдсэн байна.57

   ОУВС-гийн 2016 онд хийсэн судалгаагаар компанийн удирдах албан тушаалтай эмэгтэй 
ажилтан нэг бүр компанийн  хөрөнгийн өгөөжийн (ROA) суурь оноог 8-13 оноогоор 
нэмэгдүүлж байгааг тогтоожээ.58 

   Үндэсний хэмжээнд удирдах дээд албан тушаал дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг 
нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн өсөлт, нэг хүнд ногдох орлогыг сайжруулах, үндэсний 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болно.59 

57 BCG. “How Diversity Leadership Teams Boost Innovation.” Төлөөлөл өндөртэй удирдлагын баг эрс шинэчлэл хийх боломжтой.” 2018
58 ОУСК. 
59 НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх Дээд түвшний Зөвлөл. 2016. Бизнесийн 
     соёл, дадал нь Жендэрийн эрх тэгш байдал, Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх гол хөшүүрэг юм.
60 ЕСБХБ. “Аж ахуйн нэгжүүдийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ.” 2020. Сонирхогч талуудтай хийсэн ярилцлага.
61 ҮСХ. 2020
62 ЕСБХБ. “Аж ахуйн нэгжүүдийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ.” 2020.

Монгол Улс дахь жендэрийн асуудал 

Дэлхий дахины эмэгтэйчүүд эдийн засгийн асар их чадавхитай бөгөөд Монгол Улсын эмэгтэйчүүд 
ч үүнд хамаарна.  Гэсэн хэдий ч монгол эмэгтэйчүүд өөрсдийн чадавхийг бүрэн ашиглахад ихээхэн 
саад бэрхшээл тулгарч байгаа нь нэг талаас тус улсад  олон жил уламжлагдаж ирсэн эмэгтэй 
хүний талаарх хэвшмэл үзлээс шалтгаалж байж ч болох юм.

Мөн Монгол Улсад мөрдөж байгаа зарим хууль тогтоомж нь эмэгтэйчүүдийн тэтгэврийн насыг 
эрт тогтоох зэргээр  эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн нөөц боломжийг бүрэн ашиглахад саад 
болж байна. Газар өмчлөх нь эмэгтэйчүүдээс илүү эрэгтэйчүүдэд түгээмэл байгаа, хүүхэд асрах 
стандарт хангасан чанартай дээд бүтэцгүй, цалин хөлсгүй ажлыг эмэгтэйчүүд олноор хийж байгаа 
зэрэг асуудлууд эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг бүрэн ашиглахад бэрхшээл учруулж 
байна. Саяхан явуулсан судалгаанд хамрагдсан нийт 104 хувийн компанийн оролцогчдоос 94 
хувь нь ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахыг компаниуд тэргүүлэх чиглэлээ 
болгодоггүй хэмээн хариулсан байна. Монгол эмэгтэйчүүдэд дараах сорилтууд тулгарч байгааг 
бодит баримт, ёгтолсон мэдээллүүд харуулж байна.

   Өөрийн нэр дээр өмч хөрөнгө эзэмших эрх хязгаарлагдмал;
   Цалин хөлсгүй болон албан бус ажил хөдөлмөр эрхлэх нь түгээмэл;
   Гэр орны ажил үүргээс шалтгаалж тэдэнд цаг хугацаа хязгаарлагдмал;
   Ялгаварлан гадуурхалд өртөх;
   Гэр орондоо болон ажлын байран дээрээ дарамт шахалт, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд 

    өртөх;
   Хөдөлмөрийн зах зээлийн харилцаанд оролцох боломж, хэлцэл яриа хийх чадвар дутмаг;
   Санхүүгийн үйлчилгээ болоод зээл авахад хүндрэлтэй, гэх мэт.

Түүнчлэн бодлого, шийдвэр гаргагчдын жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх мэдлэг ойлголт 
сул байна.60 Нэг талаас, эмэгтэйчүүд боловсролын түвшингээр эрэгтэйчүүдээс илүү ахиц дэвшил 
гаргаж, бичил болон жижиг бизнес эрхлэх магадлал өндөр байгаа ч тэднийг өсөж хөгжихөд тус 
болох хөрөнгийн болоод, дэмжлэгийн бүтэц дутмаг байна. Үнэн хэрэгтээ эмэгтэйчүүд их дээд 
сургуулиудад суралцаж байгаа оюутнуудын 60 хувийг бүрдүүлдэг61 боловч ёс заншлаа даган 
гэр орныхоо үүрэг хариуцлагыг хүлээх үүднээс тэд эрчүүдтэй ижил түвшинд хүртэл мэргэжлээ 
ахиулах боломж хомс байна.62

Монгол Улсын уламжлалт соёл, нөхцөл байдал
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63 ЕСБХБ. “Аж ахуйн нэгжүүдийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ.” 2020.
  64 Findex 2017. Монгол Улс багтдаг бага орлоготой улс орнуудын дундаж түвшин 52 хувь, Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн орнуудын 
       эмэгтэйчүүдийн 71 хувь нь банкинд данстай байна.
  65 Үндэсний статистикийн хороо. 2020.
  66 АХБ. “АХБ-ны Товчоон” №.160,  2020 оны 12-р сар.
  67 Жендэрийн үнэлгээний Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.
  68 Жендэрийн үнэлгээний Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.  
  69 Дэлхийн банк. “Монгол Улсын Тэтгэврийн бодлогын шинэчлэлийн хувилбарууд.” 2020.

Эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж, ашиглалт

Монгол Улсын эмэгтэйчүүд Монгол Улсын арван нэгэн банк болон/буюу хадгаламж зээлийн 
хоршоодоор (207)63 дамжин санхүүгийн системд нэвтэрч санхүүгийн үйлчилгээ авч байгаа бөгөөд 
эдгээр байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эмэгтэйчүүдийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцүүлэн илүү сайжруулах шаардлагатай байна.  Findex Мэдээллийн сангийн 2017 
оны мэдээнээс харахад эмэгтэйчүүдийн 95 хувь нь санхүүгийн аль нэг байгууллагад харилцах 
данстай64 байгаа нь банкны дансны суурь хэрэглээ өндөр байгааг илэрхийлж байна. Монголд 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүд илүү мөнгө хуримтлуулдаг аж. Мөн эмэгтэйчүүдийн 
авсан зээлийн тоо эрчүүдийнхээс олон байгаа хэдий ч авсан зээлийнх нь  үнийн дүн 
эрчүүдийнхээс бага байна.65 

Мөн эмэгтэйчүүд мөнгөнд илүү хариуцлагатай ханддаг тухай мэдээлэл ч байна.  Жишээлбэл, 
КОВИД-19 цар тахлын үед эмэгтэйчүүдийн түрээсийн төлбөр, зээлийн эргэн төлөлтийн талаар 
асуудал бага гарчээ.66 Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн авч байгаа зээлийн хэмжээ бага, шийдвэрлэх 
хугацаа нь удаан, татгалзсан хариу авах тохиолдол олон, эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү өндөр 
хүү төлөх зэрэг бэрхшээл гарч байна.67 Цаашлаад, банкуудын барьцааны хамгийн түгээмэл 
хэлбэр нь газар бөгөөд олон эмэгтэй газар эзэмшдэггүйн зэрэгцээ нэр дээрээ өмчлөлийн болоод 
эзэмшлийн бүртгэлтэй газартай нь тун цөөн байна. Эмэгтэйчүүд ихэвчлэн хөрөнгө бага шаардах 
бизнес эрхэлдэг тул бизнесийн төрөл нь ч хязгаарлагдмал байна.

КОВИД-19 цар тахлын эмэгтэйчүүдийн бизнест үзүүлж буй нөлөө
Коронавируст халдварын тархалтын тодорхой үеүдэд албан бус хөдөлмөр 
эрхлэгчид болон ЖДҮ-ийн 73 хувь нь үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон бөгөөд 
Азийн сангаас явуулсан судалгаанд хамрагдсан эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн 
88 хувь нь үйл ажиллагаагаа хумисан буюу орон тоогоо цомхотгосон байна. 
Сургууль цэцэрлэгүүд хаагдсан үед эмэгтэйчүүд хүүхдүүдтэйгээ гэртээ байхаас 
өөр аргагүйд хүрчээ. Энэ үед төр засгаас хэрэгжүүлсэн татварын хөнгөлөлт, 
санхүүгийн дэмжлэгийн хөтөлбөрүүдэд албан бус хөдөлмөр эрхлэгчид 
хамрагдахад хүндрэлтэй байсан төдийгүй бараг боломжгүй байжээ. Судалгаанд 
хамрагдсан бизнес эрхлэгчид ажилтнуудынхаа тоог 20 хувиар бууруулах 
шаардлагатай болсон хэмээн мэдээлжээ. Үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, жижиглэн 
худалдааны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа судалгаанд хамрагдсан 
эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн дийлэнх нь бизнесээ бүрмөсөн хаах өндөр эрсдэлтэй 
тулгарсан хэмээн хариулсан байна.

Монгол эмэгтэйчүүдэд санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах эрэлт хэрэгцээ өндөр байна. 
Тухайлбал, Монгол Улсын эмэгтэйчүүд урт насалдаг. Тэдний дундаж наслалт 75 (эрэгтэйчүүдийнх 
66) байна.68 Гэтэл тэдний тэтгэврийн нас нь 55 байна.69 Тэгэхлээр тэд амьжиргаагаа залгуулах өөр 
хувилбар бодохоос өөр аргагүйд хүрч байна. 
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Даатгал нь ДНБ-ий 0.94 хувийг бүрдүүлж байна.70 Даатгалд хамрагдахыг монголчууд муу ёр 
зөгнөсөн зүйл хэмээх үзэл түгээмэл учир даатгалд хамрагдалт бусад хөгжиж буй зах зээлтэй 
орнуудынхаас ихээхэн доогуур байна. Даатгалын бүтээгдэхүүний тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж 
байгаа ч даатгалын ач холбогдлын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг сайжруулах нь тус салбарын 
хөгжилд зайлшгүй чухал болж.71  

СЗХ нь даатгалын зах зээлийг зохицуулж байгаа бөгөөд даатгалын бодлого нь энгийн бөгөөд 
ойлгоход хялбар, хамрах хүрээ нь өргөн, тодорхой байх, нөхөн төлбөрийг шуурхай гүйцэтгэх зэрэг 
журам зохицуулалтыг гаргаж байна.

Санхүүгийн үйлчилгээний нэгэн адил санхүүгийн боловсрол, санхүүгийн бус үйлчилгээ нь тун 
чухал бөгөөд эмэгтэйчүүд мөнгөө зөв удирдаж, ирээдүйгээ төлөвлөж, бизнесээ удирдаж, өсгөж 
чаддаг байх ёстой. Бизнес эрхлэгч эрэгтэйчүүдийн 26 хувь, эмэгтэйчүүдийн 20 хувь нь л банкнаас 
зөвлөгөө авдаг бол эрэгтэйчүүдийн 74 хувь, эмэгтэйчүүдийн 40 хувь бизнесийн зөвлөгөө авдаг 
ажээ.72 Энэ нь банкууд бүх харилцагчиддаа, ялангуяа эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх илүү 
боломж байгааг харуулж байна. Азийн сангийн явуулсан саяхны судалгаагаар бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн 90 хувь нь өөрийн эрхэлж буй салбарынхаа мэдээллийг хаанаас хэрхэн авахаа 
мэдэхгүй байгааг илрүүлжээ.  Оролцогч талуудтай хийсэн ярилцлагаас харахад эмэгтэйчүүд гэр 
орныхоо асран халамжлах ажил үүргээ (жишээ нь: өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ дутмаг, сургууль 
тарсны дараах хөтөлбөр хязгаарлагдмал, ахмад настан асрах үйлчилгээ байдаггүй, гэх мэт) 
бодож ихэвчлэн бичил аж ахуйн нэгж ажиллуулж байгаагаас тэд өрхийн аж ахуй эрхлэгчид гэсэн 
ангилалд орж байна. Хэдийгээр бичил аж ахуй эрхэлдэг ч эмэгтэйчүүд эрсдэлээ тооцож бизнесээ 
аажмаар хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа нь тэдний  боловсрол, мэдээлэлтэй холбоотой 
байж болзошгүйг судалгаанд хамрагдсан оролцогч талууд тэмдэглэжээ.

Эмэгтэйчүүд янз бүрийн сургалт, сүлжээний байгууллагуудад хандаж байна. Аж ахуй эрхлэгчдийг 
дэмждэг бизнес эрхлэгчидтэй хийсэн ярилцлагаас дүгнэлт хийхэд эмэгтэйчүүд сурах хүсэл 
эрмэлзэлтэй, сургалтад идэвхтэй хамрагдаж байгаагийн зэрэгцээ бизнесийн удирдлагын  ур 
чадварын эрэлт хэрэгцээ өндөр байна. Саяхны нийтлэгдсэн судалгаанаас үзэхэд эмэгтэй 
үйлчлүүлэгчдэд үзүүлсэн санхүүгийн бус үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчдийн зээл авах сонирхол, кросс-
борлуулалт, зээлийн хэмжээ нэмэгдэх, найдвартай байдал сайжрах, багцын эрсдэлийг бууруулах 
зэрэг эерэг нөлөө авчирдаг байна.73

Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 

Дээр өгүүлсэнчлэн, эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо бага байгаа нь тэднийг ахиж дэвжих 
боломжийг нээсэн бодлого, практик үйл ажиллагаа хэрэгтэйг харуулж байна. Үйлдвэрлэлийн 
салбар, “бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа”, “урлаг, уран сайхан, амралт зугаалгын” салбарт 
ажиллагчдын талаас илүү хувийг, зочид буудал, хоолны үйлчилгээ, санхүү, даатгалын салбарт 
ажиллагчдын 68 хувийг, боловсрол, хүний эрүүл мэнд, нийгмийн салбарт ажиллагчдын дийлэнх 
(73 хувь, 84 хувь) хувийг тус тус эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна. Тэд олон салбарт олноор ажиллаж 
байгаа хэдий ч удирдлагын дээд албан тушаалтнуудын дунд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бага байна. 
Монгол Улсын топ 100 компанийн 6 нь л эмэгтэй даргатай байна.74

  70 ЕСБХБ. “Аж ахуйн нэгжүүдийн жендэрийн статистикийн үнэлгээ.” 2020.
  71 ГОУХАН. Монгол Улсад Санхүүгийн боловсрол, хүртээмжтэй даатгалын тухай ойлголтыг сайжруулах нь. Боловсруулж байгаа. 2018
  72 Монгол Улсын Ногоон санхүүгийн корпорац. Жендэрийн үнэлгээ, Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  73 FMO, ОУСК.Санхүүгийн бус үйлчилгээнүүд: Банкуудад Эмэгтэй эзэнтэй жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн өсөх боломжийг нээх арга зам 2020.
  74 https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/getting-to-equal-in-mongolia-labor-market
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75 АХБ. “АХБ-ны Товчоон” №.160 2020 оын 12-р сар.
  76 Friedrich Ebert Stiftung. КОВИД-19 Судалгаа. 2020.
  77 ОУСК. Монгол Улсын ЖДҮ-үүд болон Эмэгтэй эзэнтэй ЖДҮ-үүд. 2014.

Эмэгтэй бизнес эрхлэгчид нь үнэ цэнэтэй ажил олгогчид юм. Монгол Улсын нийт ажиллах 
хүчний 72 хувийг ЖДҮ эрхлэгчид бүрдүүлж75 байгаа бол, ЖДҮ-д ажиллагчдын 70 орчим хувь нь 
эмэгтэйчүүд байна.76 Эмэгтэй эзэнтэй аж ахуйн нэгжүүд илүү олон эмэгтэйчүүдийг ажиллуулж 
байна. Эмэгтэй эзэнтэй аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллагчдын   52 хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж 
байгаа бол эрэгтэй эзэнтэй аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллагчдын 32 хувь эмэгтэйчүүд байна.77 

Тогтвортой санхүүжилтийн удирдамжийг мөрдөж байгаа  доорх салбаруудыг тухайн салбарт 
ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн тоо, хувийн жингээр болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай төр засгийн стратегийг үндэслэн салбарынхаа онцлогт тохирсон стратегийг боловсруулсан 
эсэхээр харьцуулж судаллаа.

Тогтвортой санхүүжилтийн 
тодорхой удирдамж бүхий 
салбар

Эмэгтэй ажилтнуудын тоо, 
хувийн жин 

Салбарын  Жендэрийн 
стртаегитай эсэх

Нэхмэл
Ихэнх нь албан бус байгаа 
учир албан ёсны мэдээлэл 
байхгүй байна

Жендэрийн стратеги байхгүй

Үйлдвэрлэл Нийт 90377 ажилтны 52.3 хувь 
нь эмэгтэйчүүд  Жендэрийн стратеги байхгүй

Хөдөө аж ахуй

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, 
загас агнуурын салбарын нийт 
290159 ажилтны 43.5 хувь нь 
эмэгтэйчүүд.

Салбарын Жендэрийн 
стратегийг  2018 онд баталсан

Уул уурхай
Уул уурхай, олборлох салбарын 
нийт 57923 ажилтны  20 хувь 
нь эмэгтэйчүүд.

Салбарын Жендэрийн 
стратегийг  2019 онд баталсан 

Барилга Нийт 68484  ажилтны 17.4 хувь 
нь эмэгтэйчүүд  

Салбарын Жендэрийн 
стратегийг  2017 онд баталсан
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Бүлэг 1: Ерөнхий мэдээлэл

Хавсралт 2: Судалгааны асуултууд

1. Байгууллагын нэр (хүсвэл)
2. Алба/Салбарын тоо 
3. Байгууллагын төрөл, ангилал:

  * Банк     * Хөрөнгийн менежментийн компани
  * Банк бус санхүүгийн байгууллага * Даатгалын компани 
  * Бусад

4. Үйлчлүүлэгчдийн төрөл (тохирохыг тэмдэглэнэ үү)
  * Хувь хүмүүс    *ЖДҮ-үүд 
  * Компаниуд    * Сангууд 
  * Бусад

5. Дээр дурдсан үйлчлүүлэгчдийн төрлөөс аль нь танай байгууллагын стратеги буюу 
багцийн хамгийн их хувийг (орлогоор) бүрдүүлдэг вэ?

6. Үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
7. Хот суурингийн үйлчлүүлэгчдийн хувийн жин 
8. Хөдөөгийн үйлчлүүлэгчдийн хувийн жин

Бүлэг 2: Стратеги, бодлого, хариуцлагын тогтолцоо  
Энэ хэсэгт жендэрийн стратеги, бодлого, засаглалтай холбоотой асуултууд орсон болно.

9. Танай байгууллагад жендэрийн бодлого, стратеги бий юу? 
10. Танай байгууллага жендэрийн бодлого, стратегитай бол  түүний зорилго, хамрах асуудлыг 

тайлбарлана уу?
11. Танай байгууллага жендэрийн бодлого, стратегитай бол  түүний хэрэгжилтийн явц, 

түвшинг тодорхойлно уу (аль тохирохыг тэмдэглэнэ үү):
  * Бодлогыг дээд удирдлага гарын үсэг зурж баталсан
  * Байгууллага дотроо бодлогыг өргөнөөр сурталчилсан 
  * Бодлого хэрэгжиж байна
  * Бодлогод тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн, хэрэгжилтыг нь хянах  
     шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон 
  * Бодлогод засаглал, хяналтын бүтцийг зааж өгсөн 
  * Бодлогыг олон нийтэд мэдээлсэн. 

12. Танай байгууллагад хэрэгжиж байгаа бодлогуудыг нэрлэнэ үү:  
  *Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас сэргийлэх

   * Гэртээ жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн ажилтнууддаа ажил дээр  
      нь дэмжлэг үзүүлэх
   * Жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах эцэг эхийн цалинтай  
      чөлөө зэрэг хууль тогтоомжийн заалт дээр нэмэлт болгож гэр бүлийг  
      дэмжих зорилгоор цалинтай амралт олгох.
   * Ажлын уян хатан зохицуулалт
   * Эмэгтэй ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих
   * Эрх тэгш хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого
   * Шударга нөхөн олговор
   * Шударга зээлийн бодлого
   * Дээрх бодлогуудын алийг нь хэрэгжүүлдэггүй.
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13. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахтай холбоотой өөр ямар бодлогууд байж болохыг 
нэрлэнэ үү.

14. Байгууллагынхаа жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зорилгоор дэвшүүлсэн зорилт, 
зорилгыг дараах жагсаалтаас сонгож тэмдэглэнэ үү 
  * Төлөөлөн удирдах зөвлөл дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх

   * Удирдлагын дээд түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх
   * Эмээгтэйчүүүдийг ажилд авах
   * Эмэгтэйчүүдийн албан тушаал дэвшихийг дэмжих
   * Эмэгтэй харилцагчдын хувийн жинг нэмэгдүүлэх
   * Тодорхой бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч эмэгтэйчүүдийн хувийн жинг   
      нэмэгдүүлэх 
   * Бизнес эрхлэгч үйлчлүүлэгчид, эмэгтэй эзэнтэй буюу удирдлагатай   
      ЖДҮ-ийн удирдлагын багийн эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх
   * Ханган нийлүүлэгч эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх
   * Манай байгууллага жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр   
      тодорхой зорилт, зорилго тодорхойлоогүй. 

15. Танай байгууллага дээрхээс өөр жендэрийн зорилт, зорилго дэвшүүлсэн үү?
16. Танай байгууллагын удирдлагын дээд түвшинд  жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжин 

манлайлагчид бий бюу? 
17. Хэрэв жендэрийн эрх тэгш байдлыг манлайлагчид байгаа бол тэдний гол үүрэг юу вэ?
18. Хэрэв жендэрийн эрх тэгш байдлыг манлайлагчид байгаа бол тэд эрэгтэй, эмэгтэй            

аль нь вэ, аль эсвэл хэлэхийг хүсэхгүй байна уу?
19. Жендэрийн асуудал хариуцсан газар, нэгж, алба (ууд) бий юу, чиг үүрэг (үүд) нь юу вэ? 

Хэрэв тийм бол ямар газар, нэгж, алба, ямар чиг  үүрэгтэй вэ?
20. Тус газар, нэгж, алба нь жендэрийн асуудлаар ажлын төлөвлөгөөтэй юу?
21. Тус ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хугацаа, гүйцэтгэл ямар түвшинд байгаа вэ?  
22. Танай байгууллагын зүгээс олон нийтийн дунд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад 

чиглэсэн үйл ажиллагаа ямар нэгэн хэлбэрээр (олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах, боловсрол, санхүүгийн дэмжлэг, төсөл хөтөлбөр, зохицуулагчидтай хамтран 
ажиллах, гэх мэт).явуулдаг уу? 

23. Хэрэв тийм хэрхэн яаж?

Бүлэг 3: Байгууллага /Ажилтнууд / Хүний нөөц 
Энэ хэсэгт төлөөлөн удирдах зөвлөл, ажилтнууд болон хүний нөөцийн бодлоготой холбоотой  
асуултууд орсон болно.

24. Ажилтнуудынхаа мэдээллийг хүйсээр ангилж гаргадаг уу? 
25. Тийм бол, хэдэн хувь нь эмэгтэйчүүд вэ? 

  * Уидрдах зөвлөлийн гишүүдийн
   * Гүйцэтгэх удирдлага/Гүйцэтгэгчид/Ахлах менежерүүдийн
   * Менежерүүдийн
   * Салбарын менежерүүдийн (хэрэв тохирвол)
   * Төлөөлөгчдийн (хэрэв тохирвол)
   * Нийт ажилтнуудын

26. Дунджаар одоогийн бүтэн цагийн ажилтай эрэгтэй ажилтнууд хэдэн жил ажиллаж байна вэ?
27. Дунджаар одоогийн бүтэн цагийн ажилтай эмэгтэй ажилтнууд хэдэн жил ажиллаж байна вэ?
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28. Эрэгтэй, эмэгтэй ажилтнуудын дундаж цалин ялгаатай юу?
29. Ялгаатай бол, дундаж цалингийн зөрүү нь хэд вэ?
30. Танай байгууллага ажилтнууддаа зориулж жендэрийн мэдрэмжийн талаарх сургалт 

болон жендэрийн асуудлаар чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг уу?
31. Жендэрийн мэдрэмжийн талаарх сургалт болон жендэрийн асуудлаар чадавхи бэхжүүлэх 

үйл ажиллагаа явуулдаг бол ямар асуудлыг хамруулж, хэн оролцдог вэ? 

Бүлэг 4: Тоо мэдээлэл 
Энэ хэсэгт тоо мэдээллийн  талаарх асуултууд орсон болно.

32. Хэрэв танай байгууллага банк бол хувийн зээл, хадгаламж, харилцах дансны талаарх 
хүйсээр ангилсан мэдээллийг төв банкинд мэдээлдэг болохыг бид ойлгож байна. Ийм тоо 
мэдээллийг танай байгууллага дотооддоо стратегийн шийдвэр гаргахдаа ашигладаг уу?

33. Хэрэв танай байгууллага Банк бус санхүүгийн байгууллага/хөрөнгийн менежментийн 
компани/даатгалын компани бол харилцагчийнхаа мэдээллийг хүйсээр ангилж гаргадаг 
уу? Хэрэв тийм бол ямар мэдээлэл цуглуулдаг вэ?
Жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн банк / Санхүүгийн үйлчилгээнүүд 
Эдгээр асуултууд нь  бичил болон/буюу жижиг, дунд үйлдвэрүүдэд үйлчилдэг 
байгууллагуудад хамаарна.

34. Эмэгтэй-эзэнтэй, эмэгтэй-удирдлагатай аж ахуйн нэгжийн талаар танай банк ямар 
тодорхойлолтыг мөрддөг вэ?

35. Энэ тодорхойлолтоор, ЖДҮ-ийн үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийг хүйсээр ангилдаг уу?
36. Хэрэв хүйсээр ангилсан мэдээлэлтэй бол танай үйлчлүүлэгчдийн хэдэн хувь нь 

эмэгтэйчүүд болон/буюу эмэгтэй-эзэнтэй, эмэгтэй-удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд        
байна вэ?

37. ЖДҮ-ийн хүйсээр ангилсан мэдээлэл цуглуулахад танд  юу нөлөөлсөн бэ, та энэ 
мэдээллийг яаж ашигладаг вэ?

Бүлэг 5: Компанийн банкууд буюу Санхүүгийн үйлчилгээ 
Эдгээр асуултууд нь корпораци буюу томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчилдэд  байгууллагуудад 
хамаарна.

38. Танай байгууллага бизнесийн үйлчлүүлэгчдийнхээ жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
талаар хийж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл цуглуулдаг уу?

39. Хэрэв тийм бол, ямар мэдээлэл цуглуулж, хэрхэн ашигладаг вэ?
40. Танай байгууллагаас зохион байгуулдаг урьдчилсан үнэлгээ, БОН-ийн эрсдлийн 

удирдлагын хяналт шинжилгээний журамд жендэрийн асуудал туссан уу?
41. Хэрэв урьдчилсан үнэлгээ, БОН-ийн эрсдлийн удирдлагын хяналт шинжилгээний журамд 

жендэрийн асуудал туссан бол ямар мэдээлэл цуглуулж, үнэлгээ хийж, эрсдэлийн 
үнэлгээ болон  шийдвэр гаргахад хэрхэн ашигладаг вэ?

Бүлэг 6: Маркетинг, б үтээгдэхүүн, үйлчилгээ хөгжүүлэлт   
Энэ хэсэгт байгууллагуудын гаргаж байгаа  эмэгтэйчүүдийн зах зээлд зориулсан бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, үнэлгээнийхээ үр дүнг хэрхэн сурталчилж байгаа, эмэгтэй үйлчлүүлэгчидтэй хэрхэн 
харьцаж байгаа талаарх асуултууд орсон. 

42. Харилцагчдын сегментчилэл, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн үйл явцад 
жендэрийн асуудлыг харгалзан үздэг үү?

43. Хэрэв харилцагчдын сегментчилэл, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн үйл явцад 
жендэрийн асуудлыг харгалзан харгалзан үздэг бол, хэрхэн, яаж?
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44. Хэрэв танай байгууллага эмэгтэйчүүдэд тусгайлан зориулсан бүтээгдэхүүн гаргасан бол, 
тэдгээрийгээ нэрлэнэ үү??

45. Хэрэв танай байгууллага эмэгтэйчүүдэд зориулсан бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхээр төлөвлөж 
байгаа бол, зорилго, зарчимаа нэрлэнэ үү?

46. Танай байгууллага Net Promoter Score буюу бусад ижил төстэй харилцагчийн сэтгэл 
ханамжийн талаарх үзүүлэлтүүдийг хүйсээр ангилж үздэг үү?

47. Танай байгууллага үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн сургалт, харилцаа холбоо тогтоох зэрэг 
санхүүгийн бус үйлчилгээ (жишээ нь: санхүүгийн боловсрол олгох, чадавхийг бэхжүүлэх 
гэх мэт) үзүүлдэг үү?

48. Танай байгууллага үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн сургалт, харилцаа холбоо тогтоох зэрэг 
санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлдэг бол, тэдгээрийн аль нэг нь тусгайлан эмэгтэй 
үйлчлүүлэгчдэд зориулагддаг уу?

49. Танай байгууллага эмэгтэй үйлчлүүлэгчиддээ болон боломжит үйлчлүүлэгчиддээ тулгарч 
буй санхүүгийн хүртээмжийн тодорхой саад бэрхшээлийг судалж дүн шинжилгээ хийж 
байсан уу, хэрэв тийм бол ямар?

50. Танай байгууллага бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хүргэлтийн сувгуудын эрэлт хэрэгцээнд гарч 
буй өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор эмэгтэй үйлчлүүлэгчдийнхээ дунд тогтмол судалгаа 
(аль эсвэл, судалгааны мэдээллийг хүйсээр ангилж) явуулдаг уу?

51. Танай байгууллага эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд хүрч үйлчлэх бусад  сувгийг (жишээлбэл, 
эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн холбоо, монтор платформ, эмэгтэйчүүдийн хуримтлалын 
бүлгүүд гэх мэт) ашигладаг уу?

52. Танай байгууллагын мобайл банкны технологийн хэрэглэгчдийн хэдэн хувь нь 
эмэгтэйчүүд (хамааралтай бол) вэ?

Бүлэг 7: Боломжууд 
Энэ хэсэгт жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үйл ажиллагаанд тусгах хандлага, 
боломжуудын талаарх асуултууд орсон. 

53. Манай байгууллагын жендэрийн стратеги боловсруулах болсон үндсэн сэдэл шалтгаан   
(1 - хамгийн бага хамааралтай, 5 - хамгийн их хамааралтай): 
  * Бид эмэгтэйчүүдийн зах зээлд чиглэсэн бизнесийн загварыг хүлээн  
     зөвшөөрч байна

   * Жендерийн мэдрэмжтэй байгууллага байх нь зөв зүйл
   * Жендэрийн эрх тэгш байдал нь өнөөгийн хамгийн халуун сэдэв бөгөөд бид  
      энэ үйлсийг дэмжин нэгдэх ёстой
   * Манай санхүүжүүлэгчид буюу хөрөнгө оруулагчид (бусад талууд)-ын  
      зүгээс  бидний жендэрийн стратегийн талаар мэдээллийг шаардах болсон
   * Бид зөвхөн жендэрийн стратегитай болсноор зогсох ёсгүй. 
   * Бид хэдийнээ хангалттай хэмжээний жендэрийн стратегитай болсон

54. Танай байгууллагад эмэгтэйчүүдэд илүү олон, сайн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд 
тулгарч байгаа саад бэрхшээл юу вэ?

55. Танай байгууллага буюу санхүүгийн салбарын үйл ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш 
байдлын үзэл баримтлалыг тусгахтай холбоотой хэлэхийг хүсч буй өөр зүйлс байна уу?



 https://www.undp.org/mongolia


