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АН  Ардчилсан нам

ААНБ  Аж ахуйн нэгж байгууллага 

ГЯ  Ганцаарчилсан ярилцлага

ЖҮХ  Жендэрийн үндэсний хороо 

ЖЭТБХТ Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай

ЖДҮ  Жижиг дунд үйлдвэрлэл 

ИТХ  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ИНХ  Иргэдийн нийтийн хурал

МАН  Монгол ардын нам

МХГ  Мэргэжлийн хяналтын газар

НҮБХХ  Нэгдсэн үндэстний байгууллагын    
  хөгжлийн хөтөлбөр 

ОУБ  Олон улсын байгууллага

ТББ  Төрийн бус байгууллага 

ТМЯ  Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлага

УИХ  Улсын Их Хурал

ФБЯ  Фокус бүлгийн ярилцлага 

ХҮН  Хөдөлмөрийн үндэсний нам

ХШҮ  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

ХБИ  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ
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Бүдүүвч

Бүдүүвч 1.1 Судалгаанд хамрагдсан байршлаар болон мэдээлэл цуглуулах 
аргуудаар

Бүдүүвч 1.2  Түүврийн төлөвлөлтийн бүдүүвч

Хүснэгт 

Хүснэгт 2.1  Асуулга судалгаанд оролцогчдын ажил эрхлэлт, хувиар 

Хүснэгт 3.1.1  Хэний оролцоо давуу байх нь зүйтэй вэ? (хувиар)

Зураг

Зураг 2.1 Асуулгын судалгаанд оролцогчдын нийгэм, хүн ам зүйн 
мэдээлэл 

Зураг 2.2  Цалин хөлс, орлого бүхий ажил эрхэлдэг оролцогчдын албан 
тушаалын ангилал, хүйсээр болон хувиар (n=618)

Зураг 2.3  Асуулга судалгаанд оролцогчдын яс үндэс, хувиар

Зураг 2.4  Түлхүүр мэдээллийн ярилцлаганд оролцогчдын нийгэм хүн ам 
зүйн мэдээлэл

Зураг 2.5  Иргэдийн төлөөллийн байгууллагын сонгуульд нэр дэвшсэн 
байдал, хувиар

Зураг 2.6  Ганцаарчилсан ярилцлаганд оролцогчдын нийгэм, хүн ам зүй

Зураг 2.7  Фокус бүлгийн ярилцлаганд оролцогчдын нийгэм, хүн ам зүй

Зураг 3.1.1  Эхнэр, нөхөр хоёулаа ажил мэргэжлийн чадамж, цалин ижил 
бол хэн нь бага насны хүүхдээ асрах нь дээр вэ?, хүйсээр

Зураг 3.1.2  Эхнэр, нөхөр хоёулаа ажил мэргэжлийн чадамж, цалин ижил 
бол хэн нь улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох нь 
дээр вэ?, хүйсээр

Зураг 3.1.3  Удирдах ажил, манлайлагчаар итгэл хүлээлгэх байдал, хувиар

Зураг 3.1.4  Нэгэн байгууллагад зэрэг ажилд орсон эрэгтэй эмэгтэй 
ажилтнаас таван жилийн дараа хэлтсийн даргаар хэнийг нь 
ажиллаж чадна гэж бодож байна вэ?

Зураг 3.1.5  Та эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хэнийг нь манлайлагч гэдэгт 
итгэлтэй байна вэ? 

Зураг 3.2.1  Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцоог дэмжих хандлага, 
нэгтгэснээр, хүйсээр 

Зураг 3.2.2  Эмэгтэйчүүдийг төрийн бодлого тодорхойлох, хууль тогтоох 
түвшинд ажиллаж чадна гэдэгт итгэх байдал, хүйсээр 

Зураг 3.2.3  Сонгуульд санал өгсөн байдал, хүйсээр (2020 оны УИХ-ын 

БҮДҮҮВЧ, ХҮСНЭГТ, ЗУРАГ, МАТРИЦЫН ЖАГСААЛТ
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сонгуульд, оролцоогүйг хасаж тооцсоноор) 

Зураг 3.2.4  Адилхан шинж бүхий нэр дэвшигчээс сонгох хандлага, хүйсээр

Зураг 3.2.5  Хөрөнгө багатай Чимгээ (эмэгтэй) болон баян Доржийг 
(эрэгтэй) сонгосон байдал

Зураг 3.2.6 Хөрөнгө багатай Дорж (эрэгтэй) болон баян Чимгээг (эмэгтэй) 
сонгосон байдал

Зураг 3.2.7 Шинэ залуу улс төрч Чимгээ (эмэгтэй) болон ахмад настай 
туршлагатай улс төрч Доржийг (эрэгтэй) сонгосон байдал

Зураг 3.2.8  Шинэ залуу улс төрч Дорж (эрэгтэй) болон ахмад настай 
туршлагатай улс төрч Чимгээг (эмэгтэй) сонгосон байдал

Зураг 3.2.9  Жендэрийн хэвшмэл ойлголт дэмжих хандлага

Зураг 3.2.10  Эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжих хандлага, хүйсээр

Зураг 3.2.11  Эмэгтэй улс төрчдийг дэмжсэн байдал, нэр дэвшсэн 
байгууллагаар

Зураг 3.3.1  УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн талаарх сэтгэгдэл

Зураг 3.3.2  УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөл хангалтгүй байгаагийн 
шалтгааны талаарх үзэл бодол (олон сонголтот хариултаар)

Зураг 3.3.3  Улс төрчдийн талаар авсан мэдээллийн төрөл, хувиар

Зураг 3.3.4  Улс төрчдийн талаар авсан мэдээллийн төрөл 

Зураг 3.4.1  Квотын арга хэрэглэдгийг мэдэх үү? хүйсээр

Зураг 3.4.2  Квотын талаарх мэдлэг, орон нутгаар, хүйсээр

Зураг 3.4.3  Квотын арга хэрэглэхийг дэмжих байдал, хүйсээр

Зураг 3.4.4  Квотын аргыг хэрэглэхийг дэмжих байдал, байршлаар,  хүйсээр

Зураг 3.4.5  Судалгаанд оролцогчдын санал болгосон квотын хэмжээ

Зураг 3.4.6  Судалгаанд оролцогчдын санал болгосон квотын хэмжээ, 
хүйсээр

Зураг 3.4.7  Квотын дундаж түвшин, хүйсээр

Зураг 3.5.1  Улстөрийн манлайлагчаас хүлээх хүлээлт: жендэрчлэгдсэн 
байдал

Зураг 3.5.2  Эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн манлайлалд хандах олон нийтийн 
хандлага

Зураг 3.5.3  Улс төрийн манлайлагчаас хүлээх чанарууд, хүйсээр

Зураг 3.5.4  Эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчдөд илэрч байх зохимжтой чанарууд

Матриц

Матриц 3.1.1  Улс төрийн албан тушаалд хэн илүүтэй ажиллах нь зүйтэй вэ? 
(хүйс, насны бүлгээр)

Матриц 3.1.2  Шийдвэр гаргах түвшинд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг дэмжиж буй 
үндэслэл 

Матриц 3.1.3  Эрэгтэй ба эмэгтэй хүнийг дараах байдлаар тодорхойлж байна:
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Матриц 3.1.4  Жендэрийн хэвшмэл үзэл, нас, хүйсээр

Матриц 3.2.1  Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдэд итгэл үзүүлэх 
үндэслэл

Матриц 3.2.2  Эмэгтэйчүүдийн саналаа өгсөн үндэслэл

Матриц 3.2.3  Эмэгтэй улс төрчийн талаарх олон нийтийн ойлголт, 
хандлагаас шалтгаалсан хүндрэл бэрхшээл

Матриц 3.2.4  Эмэгтэй улс төрчдөд буй давуу болон сул тал, боломж болон 
эрсдэл

Матриц 3.3.1  Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүд цөөн байгаагийн учир 
шалтгааны талаарх үзэл бодол, оролцогчдын төрлөөр

Матриц 3.3.2 Сонгуульд ялагдахад хүргэсэн хүчин зүйлс, эмэгтэй 
оролцогчдын өгсөн хариултаар

Матриц 3.3.3  Эмэгтэй улс төрчдийн сул тал

Матриц 3.3.4  Эрэгтэй, эмэгтйэ улс төрчийн талаарх мэдээлэл хүлээн авсан 
байдал, хариу үйлдэл, үнэлгээ

Матриц 3.5.1  Манлайлагчаар үзэж буй үндэслэл

Матриц 3.5.2  Улс төрч манлайлагч эмэгтэйчүүдийг нэрлэсэн байдал, 
үндэслэл
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ХУРААНГУЙ 
Нэг. Судалгааны зорилго, аргачлал 

Судалгааг энэ чиглэлийн судлагдсан байдлын тойм болон олон нийтийн 
төсөөллийн судалгаа гэсэн хоёр үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн бөгөөд олон 
нийтийн төсөөллийн судалгааг асуулга, түлхүүр мэдээлэгчтэй хийсэн 
стандартчилагдсан ярилцлага (ТМЯ), гүнзгийрүүлсэн ярилцлага (ГЯ), бүлгийн 
ярилцлага (ФБЯ) гэсэн аргуудыг ашиглан гүйцэтгэсэн болно. 

Хоёр. Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Судалгаанд Баянхонгор, Завхан, Дархан-Уул, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, 
Хөвсгөл аймгийн 24 сум, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар, 
Сонгинохайрхан, Багануур, Налайх дүүргийн нийт 1006 хүн ам хамрагдсан. 
Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлагад УИХ-ын гишүүн, салбарын сайд 2.5 хувь, 
аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны Засаг дарга, орлогч, газар, хэлтсийн 
дарга, төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дарга 44.4 хувь, ИТХ, ИНХ-ын дарга, 
тэргүүлэгч, төлөөлөгч 26.3 хувь, улс төрийн намын дарга, орлогч, ерөнхий 
нарийн бичгийн дарга 9.1 хувь, бизнес эрхлэгч 16.7 хувийг тус тус эзэлж байна. 
Ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагад нийгмийн олон талт бүлгийн 
төлөөллийг хамруулах үүднээс нас, хүйс, үндэс угсаа, нийгэм-эдийн засаг, ажил 
мэргэжил, гэрлэлтийн байдлаар ялгаатай хүмүүсийг хамрууллаа. 

Гурав. Судалгааны үр дүн 

3.1  Жендэрийн хэвшмэл үзэл

• Эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн дийлэнхэд ялгаагүйгээр өрхийн хөдөлмөрийн 
хуваарийн хэвшмэл үзэл илэрч байгаа ч хүүхдээ асрах үүргийг эмэгтэйд 
түлхүү оногдуулах хандлага эрэгтэйгээсээ эмэгтэйд илүүтэй илэрч байна. 
Харин эхнэр нөхрийн улс төрийн оролцооны талаарх хэвшмэл үзэл 
судалгаанд оролцогчдын тал орчим хувьд нь илэрч байгаа бөгөөд улс 
төрийн үйл ажиллагаан дахь оролцооны хувьд эмэгтэйгээсээ эрэгтэйд 
хэвшмэл үзэл бага зэрэг илүү ажиглагдлаа. Мөн хүүхэд асрах болон улс 
төрийн үйл ажиллагаанд хосуудаас хэнийг нь сонгохдоо судалгаанд 
оролцогчдын хүйс нөлөөлж байгааг шинжилгээний баримт нотолж 
байна. 

• Судалгаанд оролцогчдын 92.8 хувь нь эрэгтэй, 83.3 хувь нь эмэгтэй 
ажилтанг хэлтсийн даргаар ажиллаж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. 
Эмэгтэйчүүдийг удирдах ажилтан болж чадахгүй гэж хариулсан 
оролцогчид эрэгтэйчүүдийг ийн үзсэн оролцогчдоос 2 дахин их байна. 
Мөн судалгаанд оролцогчдын 92 хувь нь эрэгтэйг, 81.7 хувь нь эмэгтэйг 
манлайлагч гэдэгт итгэж байна. Ийнхүү удирдах албан тушаал эрхэлж 
чадах тухайд “эмэгтэй” хүнд үл итгэх хандлага судалгаанд оролцогчдын 

Энэхүү судалгааг шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, 
төлөөллийн талаарх олон нийтийн ойлголт төсөөллийг тодорхойлох зорилгоор 
2021 оны 08-11 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. 
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20 орчим хувьд нь ажиглагдаж байна. 

• Эрэгтэйчүүдийг алсын хараатай, шийдэмгий, зоригтой, шулуун, шударга 
байж чадна хэмээн дэмжиж байгаагаас гадна захирах, засаглах эрх 
мэдлийг эрэгтэй хүнд оноодог хэвшмэл үзлээр хандаж байна. Харин 
эмэгтэй хүний нягт нямбай чанартай холбож, амьдралын олон асуудлыг 
эмэгтэй хүн л харж шийдвэрлэнэ гэсэн хүлээлт, хийж чадна, чадаж байна 
гэсэн өнцгөөр тайлбарлаж байна. Мөн түүнчлэн эмэгтэй хүнд өгөөд үзвэл 
яах бол гэсэн улс төрийн өнөөгийн нөхцөлд шүүмжлэнгүй хандаж, үүний 
өөрчлөлтийг хэн нэгэн тэр дундаа эмэгтэй хүн хийчих байх гэсэн хүлээлт 
судлагдсан олон нийтийн үзэл бодол илэрч байна.

• Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх “хэт хэвшмэл үзэлтэн” биш байна. 
Учир нь, олон оролцогчид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дүр үүрэг, 
эрх мэдлийн ялгааг нийгмийн бүтэц, соёлтой холбон тайлбарлаж, 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг тогтоохын тулд энэхүү нөхцөл байдлыг 
өөрчлөх шаардлагатай тухай өгүүлж байлаа. 

3.2  Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийг дэмжих байдал 

• Судалгаанд оролцсон олон нийт эмэгтэйчүүдийг төрийн бодлого 
тодорхойлох, хууль тогтоох түвшинд ажиллаж чадна гэдэгт эрэгтэйчүүд 
болон эмэгтэйчүүдийн 80 гаруй хувь нь итгэлтэй байна. Судалгаанд 
оролцогчдын 66.6-69.6 хувь нь эрэгтэй хүнд саналаа өгсөн бөгөөд 
үүнийг хүйсээр авч үзвэл эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс бага зэрэг илүү 
эмэгтэйчүүдээ дэмжжээ. Мөн адилхан шинж бүхий нэр дэвшигчээс 
эрэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжинэ гэсэн нь ялимгүй илүү байв. Мөн 
эмэгтэйчүүд эмэгтэй улс төрчийг дэмжих хандлагатай болохыг дахин 
харуулж байна. 

• Жендэрийн хэвшмэл үзэл шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 
оролцооны талаарх хандлагад нөлөөтэй эсэхийг шинжлэн үзэхэд хэвшмэл 
үзэл бүхий хүмүүсийн тал нь эрэгтэй нэр дэвшигчийг, хэвшмэл ойлголтгүй 
хүмүүсийн 60 гаруй хувь аль алиныг нь болон эмэгтэй нэр дэвшигчийг 
дэмжихээ илэрхийлжээ. Энэхүү үр дүнд тулгуурлан дүгнэхэд жендэрийн 
хэвшмэл үзэлтэй эсэх нь эмэгтэй улс төрчийг дэмжих эсэхэд нөлөөлж 
байна (x2 = 18.653, p < .001). 

• Жендэрийн хэвшмэл үзлийг тодруулахад оролцогчдын дийлэнх “хэт 
хэвшмэл үзэлтэн” биш бөгөөд жендэрийн эрх тэгш байдлыг тогтоохыг 
дэмжих хандлагатай байна. Гэхдээ өрхийн хөдөлмөрийн хуваарь, улс 
төрийн үйл ажиллагаан дахь оролцоонд хамаарах хэвшмэл үзэл хамгийн 
ихдээ 40-50 хувьд нь илэрч байна. Тэр дундаа эрэгтэйчүүдэд хэвшмэл 
үзэл түлхүү илрэв. Мөн эрэгтэй хүнийг гэр бүлээ тэжээх үүрэгтэй, удирдах 
ажилд илүү тохиромжтой, илүү чадвартай, илүү их үүрэгтэй гэсэн дүрээр, 
эмэгтэй хүнийг хүүхэд төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэгтэй, гэрийн бүх 
асуудлыг зохицуулдаг эцгийн эрхт ёсны дүрээр хүлээж байна. 
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3.3  Квот тогтоох аргын талаарх мэдлэг, хандлага

• Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн олонх нь шийдвэр гаргах түвшин 
дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх квотын аргын талаар 
сайн мэдэхгүй гэж хариулжээ. Квотын талаар мэдлэгтэй эмэгтэйчүүд 
эрэгтэйчүүдээсээ эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд квотын 
аргыг хэрэглэхийг арай илүү дэмжиж байна. Судалгаанд оролцсон квот 
тогтоохыг дэмждэг олон нийтийн үзсэнээр, улс төрийн шийдвэр гаргах 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхийн тулд дор хаяж 37 
хувиар (дундаж-37%, медиан-35%) квот тогтоох шаардлагатай гэж үзэж 
байна. Эмэгтэйчүүдийн зүгээс 39.1 хувь, харин эрэгтэйчүүд 34.1 хувьд 
хүргэхийг санал болгож байгаа нь одоогийн түвшинг нэмэгдүүлэхийг 
дэмжих хандлагатай байна. 

3.4  Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл, нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн талаарх үзэл бодол

• “УИХ-ын 76 гишүүний 17 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа”-г судалгаанд 
оролцогчдын 42 хувь нь нь хангалтгүй, 39.6 хувь нь боломжийн, 25.9 хувь 
нь хангалттай гэж үзжээ. Судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдийн 48.8 хувь 
нь хангалтгүй гэж үзсэн байхад эрэгтэйчүүдийн 65.5 хувь нь боломжийн, 
хангалттай гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ үзэл бодол хүйсээс хамаарч (X2 = 
22.917, p < .001) байгаа нь ажиглагдлаа. УИХ-д эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 
17 хувийг эзэлж байгааг “хангалтгүй” байна гэж хариулсан оролцогчдын 
136.2 хувь (давхардсан тоогоор) эцгийн эрхт ёсны бүтэц, соёлтой 
холбоотой хүчин зүйлсийг гол шалтгаан гэж үзсэн. Тодруулбал, нь 39 хувь 
нь эмэгтэйчүүдийг ялгаварладаг, 30 хувь нь эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн 
үүрэг хариуцлага, 28 хувь нь эрчүүдэд төвлөрсөн эрх мэдлийн харилцаа, 
18 хувь нь эрэгтэйчүүд давамгайлсан намын бүтэц, 12 хувь нь хууль, эрх 
зүйн орчин, 9 хувь нь санхүүгийн нөөцийн дутмаг байдалтай холбон 
тайлбарлажээ. 

• Судалгаанд хамрагдсан улс төрч эмэгтэйчүүдээс сонгуульд нэр дэвшээд 
амжилт олоогүйн шалтгааныг хувийн зан чанар,  гадаад харагдах байдал, 
боловсрол мэдлэг, эдийн засгийн нөөц боломж гэсэн дөрвөн хүчин 
зүйлээр ялган тодруулсан юм. Хувийн зан чанарын талаас бэлтгэлгүй, 
өөртөө итгэл муутай, туршлага бага байсан гэсэн хариултаас гадна үнэнч, 
хуурамч биш, бялдуучилж чаддаггүй, хуйвалдаанаас ангид, хурц зан 
чанар ялагдахад хүргэсэн гэсэн хариултыг өгсөн байв. Гадаад харагдах 
талаас тухайлсан үнэлэлт дүгнэлт өгсөн оролцогчид таарсангүй бөгөөд 
“энэ бол чухал биш”, “ийм асуулт асуух шаардлагагүй” гэж хандсан 
оролцогчид цөөн таарсан. Мөн нэлээд оролцогчид энэ чиглэлд бэлтгэл, 
туршлага тааруу байсан. Мэдлэг боловсрол талаас эмэгтэй улс төрчдийн 
дийлэнх нь өөртөө итгэлтэй, “давуу байсан” гэж хариулсан байна. 
Зарим оролцогчдын зүгээс улс төрийн болоод сонгуулийн практиктай 
холбоотой мэдлэг, чадвар, туршлагын талаас дутмаг байсан гэж алдаагаа 
дүгнэж байв. Сонгуулийн зардал өндөр, хангалттай санхүүгийн нөөцтэй 
биш атлаа хөрөнгөлөг өрсөлдөгчтэй өрсөлдөж байгаагаа эмэгтэй улс 
төрчид сонгуульд ялагдах хамгийн гол хүчин зүйлс гэж дүгнэж байв. 
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3.5  Улс төрийн манлайлагчаас хүлээх хүлээлт: жендэрчлэгдсэн байдал

• Олон нийтийн санаа бодлын хувьд бүлэг, байгууллага удирдах, 
чиглүүлэх, нөлөөлөхтэй холбоотой чанаруудыг эрэгтэйд, үлгэрлэл, 
шударга, хариуцлагатай байх, уян хатан байх гэсэн чанаруудыг эмэгтэйд 
хамааруулсан хандлага илэрчээ.

• Судлагдсан иргэдийн 81.7-92 хувь эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг хоёуланг 
манлайлагч гэдэгт итгэж байна. Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын 20 
орчим хувь нь “эмэгтэйчүүд-манлайлагч” гэдэгт итгэхгүй байна. Мөн 
эмэгтэйчүүдийг манлайлагч гэдэгт итгэхгүй оролцогчид эрэгтэйчүүдэд 
итгэхгүй байгаа хүмүүсээс хоёр дахин өндөр байна. Тэр дундаа энэхүү 
хандлага эрэгтэйчүүдэд түлхүү ажиглагдав. 

• Олон нийтийн сонгосон хариултаар, улс төрийн манлайлагчаас 
шийдэмгий 83.4% чанарыг хүссэн нь хамгийн өндөр давтамжтайгаар 
илэрсэн бол үүний дараагаар 66.8 хувь нь зоригтой байх, 59.3 хувь нь 
бусдыг ойлгодог байхыг чухалчлах хандлагатай байна. Эндээс дүгнэхэд, 
олон нийт ихэвчлэн эрэгтэй улс төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, 
зоригтой, тэмцэгч чанарыг улс төрийн манлайлагчаас хүлээдэг буюу улс 
төрчийг эрэгтэй чанараар харж байна. Түүнчлэн эмэгтэй улс төрчдөөс  
манлайлагч чанарыг хүлээж байна. 

• Судалгаанд оролцогчид манлайлагч гэж үзэж буй эмэгтэй улс төрчийг 
нэрлэн, нэрлэсэн үндэслэлээ танилцуулсан бөгөөд дараах онцлог 
бүхий чанаруудыг нэрлэжээ. Үүнийг нь дөрвөн бүлэгт хувааж болох 
бөгөөд нэгд, ерөнхий чанар: гал цогтой, ажил хэрэгч, амьдралд ойр, 
амьдрал үзсэн, мэддэг, ил тод нээлттэй; туршлага: эмэгтэйчүүд, эх 
хүүхдийн асуудалд анхаардаг, асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулсан, 
ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж байсан, сайд байсан, дарга хийж чадна 
гэдгийг харуулсан, буянтай, гавьяатай, хүний эрхийн тэмцэгч, Ковидтой 
тэмцсэн; эмэгтэйлэг байх: биеэ зөв авч явдаг, чадалтай, гоо сайхны 
мэдрэмжтэй, үлгэр жишээч, ярианы өнгө нь уярмаар, дүр төрх нь улс 
төрч хүн шиг, даруухан, илүү дутуу хэл аманд оролцдоггүй, төлөв төвшин; 
танигдсан байх: зурагтаар гардаг, нэвтрүүлэг хөтөлдөг, сэтгүүлч хэмээн 
тайлбарласан аж. Олон нийт эмэгтэй улс төрчөөс нэг талаас эрэгтэй 
улс төрч шиг байхыг хүлээхийн зэрэгцээ эмэгтэйлэг байхыг шаарддаг 
зэргээр давхар шаардлага тавьж байна. 

• Түүнчлэн, чанарын судалгаанаас харахад “эмэгтэй манлайлагч байхгүй, 
мэдэхгүй” гэсэн хариулт эрэгтэй улс төрчдэд ийн хандаж дүгнэхээс 
илүүтэй ажиглагдсан бөгөөд өндөр албан тушаалд хүрсэн улс төрчдийн 
гол төлөв нэрлэж байснаас гадна “жагсагч”, “тэмцэгч” дүрээр олонд 
танигдсан улс төрчдийг манлайлагч хэмээн үзэж байсан тул одоогийн 
улс төр дэх жендэрийн бүрэлдэхүүн нь ийн төсөөлөхөд хүргэж байна.
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1.1 Судалгаа явуулах хэрэгцээ, шаардлага

Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцоо, төлөөллийн талаарх олон нийтийн 
ойлголт, хандлагыг тодорхойлох давтамжит судалгааг 2010-2011 онуудад 
НҮБХХ, ЖҮХ-ны дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн. 2011 оноос хойш эмэгтэйчүүдийн 
оролцоонд хамаарах хууль (Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль), 
бодлого (Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Алсын 
хараа-2050, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2013-
2016), Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах Үндэсний хөтөлбөр (2017-2021), 
орон нутгийн жендэрийн дэд хөтөлбөрүүд, салбарын жендэрийн бодлогууд) 
боловсруулж батлан, энэ чиглэлд ахиц дэвшил гарчээ. Гэвч парламентийн 
болон гүйцэтгэх засаглалын удирдлагын түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн хувийн 
жинд дорвитой өөрчлөлт гарахгүй байна. Тухайлбал, Монгол Улсын нийт 
сонгогчдын 51 хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг, эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн 
идэвх эрэгтэйчүүдээс илүү атлаа УИХ дахь төлөөлөл 17.3 хувь, дэлхийн 
дунджаас 8 орчим хувиар бага байна (ЖҮХ, 2020). УИХ-ын 2020 оны сонгуульд 
151 эмэгтэй нэр дэвшсэн нь нэр дэвшигчдийн 24.9 хувийг эзэлж, 2016 онтой 
харьцуулахад нэг хувиар буурчээ. Гэхдээ 2016 оны сонгуулийн үр дүнг давтсан 
эмэгтэй төлөөлөл УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон байдаг. Сонгуулийн үр 
дүнгээс харахад Монгол Улсад улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл, оролцоог 
нэмэгдүүлэх асуудал тулгамдсан хэвээр байсаар байна.

Монгол Улсад өмнө хийгдсэн эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцоо, 
төлөөллийн талаарх ойлголт, хандлагыг тодруулах судалгаа эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог зөвтгөх хандлага, эмэгтэй улс төрчөөс хүлээх хүлээлт, 
эмэгтэйчүүдийн оролцоонд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн төсөөллийг судлахад 
түлхүү чиглэж байсан. Сүүлийн үеийн судалгаагаар, тодруулбал Олон улсын 
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн агентлаг зэрэг байгууллагаас нийгмийн жендэрийн 
соёлын хэм хэмжээ, нийгмийн бүтэц, манлайлал дахь жендэрчлэгдсэн дүр 
үүрэг, хүлээлт, эмэгтэй улс төрчдөд учирч буй саад бэрхшээлийг тоон болон 
чанарын судалгааны аргуудаар нарийвчилсан мэдээлэлд үндэслэн судлах 
болжээ. Иймд судалгааны баг эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцооны талаарх 
олон нийтийн төсөөллийг нэг талаас дээр дурдсан практик хэрэгцээ, нөгөө 
талаас цаашид хийх өөрчлөлтөд зайлшгүй шаардлагатай тоон болон чанарын 
өгөгдлийг шинэлэг арга зүйгээр цуглуулан, нарийвчилсан дүн шинжилгээний 
үр дүнд тулгуурлан бодлого, эрх зүй, нөлөөллийн ажлыг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ 
энэ чиглэлээр ажиллаж буй хувь хүн, байгууллагуудын өмнө дэвшигдэж байна 
хэмээн харж байна.

1.2 Судалгааны зорилго, зорилтууд 

Судалгаа нь шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөллийн 
талаарх олон нийтийн ойлголт төсөөллийг тодорхойлж, бодлогын болон 
нөлөөллийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санал зөвлөмжийг боловсруулах 

УДИРТГАЛ

НЭГ
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зорилготой. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлж ажиллав. 
Үүнд: 

1. Олон улсын түвшний ижил төстэй зорилго бүхий судалгаануудад 
дүн шинжилгээ хийж, судалгааны арга, аргачлалд гарч буй өөрчлөлт, 
судалгаанд ашиглаж болох хувилбаруудыг тодруулах; 

2. Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцооны талаарх олон нийтийн ойлголт 
төсөөлөл, хандлага, жендэрийн хэвшмэл үзэл, жендэрийн хэм хэмжээг 
тодорхойлох;

1.3 Судалгааны арга зүй, аргачлал

Олон улсын түвшний ижил зорилго бүхий судалгаануудад дүн шинжилгээ 
хийж судалгааны арга зүй, аргачлалын хэсэгт зохих өөрчлөлт оруулан 
судалгааны баг дараах аргачлалын дагуу судалгааг гүйцэтгэв Тодруулбал: 

1. Өмнөх бүтээлийн тойм судалгаа: Судалгааны бүтээлүүдэд дараах хоёр 
чиглэлээр дүн шинжилгээ хийв. Үүнд: 

а. Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны тухай олон нийтийн ойлголт 
төсөөллийн судалгааг явуулж буй арга, аргачлалаас хэмжих аргууд 
болон асуултын чиглэл, хэмжилтийн түвшин, хэлбэр, түүврийн 
аргачлалын нийтлэг болон ялгаатай талуудыг тодруулах;

б. Эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих сонголтыг хэрхэн хийж байгааг 
судалсан бүтээлүүдэд дүн шинжилгээ хийж, тус судалгаанд ашиглах 
боломж бий эсэхийг нягтлах.

2. Олон нийтийн төсөөллийн судалгааг дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлэв. 
Үүнд: 

а. Өмнөх бүтээлийн тойм судалгааны үр дүнд тулгуурлан, судалгааны 
арга зүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах, 

б.  Мэдээлэл цуглуулж, дүнг шинжлэх, тайлан боловсруулах, 

в. Үр дүнг талуудад танилцуулан, тайлан, бодлогын зөвлөмжийг 
эцэслэн боловсруулах,

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд тоон аргуудыг ашиглахын зэрэгцээ 
жендэрийн соёл, хэмжээ, манлайлагчийн жендэрчлэгдсэн дүр-үүргийг 
нарийвчлан тодруулах зорилгоор чанарын судалгааны аргуудыг өргөн 
хэмжээнд ашиглав. Мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг “биечлэн” уулзахаар 
төлөвлөсөн ч, Ковид-19 цар тахлын тархалтаас шалтгаалж аймаг орон нутгаас 
“утас-цахим” хэлбэрийг хослуулж гүйцтгэв. Мэдээлэл цуглуулах дараах аргыг 
ашиглалаа. Үүнд: 

а. Асуулга. Асуулгын аргаар олон нийтийг хамруулан эрэгтэй, эмэгтэй 
улс төрчийн дүр, хүлээлт, оролцоонд хандах хандлага болон 
жендэрийн хэвшмэл үзэл, жендэрийн хэм хэмжээг тодруулав. 

б. Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлага (ТМЯ). Манлайлал дахь 
жендэрчлэгдсэн дүр, олон нийтийн хүлээлт, хандлага, улс төрчдөөс 
хэрэгжүүлж байсан хариу арга хэмжээ, бэрхшээл, даван туулсан 
туршлагыг тодруулав. Залуу, дунд, ахмад насны эрэгтэй, эмэгтэй улс 
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төрчдийг ТМЯ-д хамрууллаа. 

в. Ганцаарчилсан ярилцлага (ГЯ). Нас, нийгмийн байдал, байршил, 
үндэс угсаа, шашин шүтлэгээрээ ялгаатай сонгогч эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдтэй улс төрч хүн, улс төрч эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
талаарх дүр, хүлээлт, эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоонд 
хандах хандлага, жендэрийн хэвшмэл үзэл, хэм хэмжээг тодруулах 
зорилгоор ярилцав. 

г.  Фоксус бүлгийн ярилцлага (ФБЯ). Нас, хүйс, нийгмийн байдал, 
байршил, үндэс угсаа, шашин шүтлэгээр ялгаатай бүлгүүдтэй 
манлайлагч, улс төрч эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн талаарх дүр, хүлээлт, 
жендэрийн хэвшмэл үзэл, хэм хэмжээг тодруулан судлав. 

1.4 Судалгааны түүвэрлэлт 

Түүвэрлэлтийг тоон ба чанарын судалгааны хувьд ялгаатайгаар төлөвлөж 
хэрэгжүүлэв. 

Асуулгын аргаар мэдээлэл цуглуулах нэгж хувь хүн байх ба түүвэрлэлт 
бүхэлдээ шаталсан, энгийн санамсаргүй, буцаалтгүй түүврийн аргачлалыг 
баримтлав. 

Асуулгаар эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог дэмжиж буй олон нийтийн 
хувийн жин ямар байгааг тодруулах зорилготой тул түүврийн үндсэн параметр 
нь “хувийн жин” байна. Иймд түүврийн алдааг 5 хувь, статистик ач холбогдлын 
түвшинг 95 хувь байхаар, дараах томьёог ашиглан түүврийн зохистой хэмжээг 
тооцоолов. 

n={(z2*p*q)+ME2} / {ME2+z2*p*q/N}-.

СЕХ-ны 2021 оны мэдээллээр 2,000,624 сонгогч байгаагаас дээрх аргачлалын 
дагуу тооцоход нийт 836 сонгогчийг хамруулахад хангалттай ч түүврийн 
хазайлт, түүврийн бус алдааг харгалзан 164-өөр нэмэгдүүлж, нийт 1000 хүн 
амаас асуулгын аргаар мэдээлэл цуглуулахаар төлөвлөн, захиалагч талын 
зөвшөөрлөөр эцэслэн тогтсон болно. Асуулга судалгаанд нийт 1006 хүн амыг 
хамрууллаа. 
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Зорилтот орон нутаг, хувь хүнийг сонгосон түүврийн стратеги

Асуулгын судалгаа нь мужилсан, энгийн санамсаргүй, буцаалтгүй, түүврийн 
стратегийн дагуу явагдсан бөгөөд Улаанбаатар ба аймгууд гэсэн хоёр мужид 
хуваасан. Аймгуудыг, баруун, төв, хангай, зүүн 4 бүсэд хувааж нэг бүсээс 1-2 
аймгийг зорилготойгоор сонгов. Орон нутгийн шийдвэр гаргах түвшинд 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл харьцангуй өндөр, дундаж, бага хэмээн ангилж 
зорилготойгоор сонгов. Аймаг бүрээс аймгийн төвийн сумыг зорилготойгоор, 
2 сумыг санамсаргүйгээр, сум бүрээс сумын төвийн сумыг зорилготойгоор, 
хөдөөгийн багийг санамсаргүйгээр сонгосон болно. Энгийн санамсаргүй 
түүврийн аргачлалын дагуу багийн иргэдийн нэгдсэн мэдээллийн сангаас 
түүврийн хэмжээнд тохируулан сонгуулийн насны хүн амыг сонгож судалгаанд 
хамрууллаа.

Бүдүүвч 1.1 Судалгаанд хамрагдсан байршлаар болон мэдээлэл 
цуглуулах аргуудаар



16

“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

Бүдүүвч 1.2 Түүврийн төлөвлөлтийн бүдүүвч

Түүврийн нийт хэмжээг нийт сонгогчдын тооны квотод үндэслэн хувааж, 
53.9 хувийг аймгууд, 46.1 хувийг Улаанбаатар хотоос мэдээлэл цуглуулахаар 
төлөвлөсөн. Аймаг бүрийн түүврийн хэмжээг тогтоохдоо нийт сонгогчдын 
хэмжээнд үндэслэн тогтоосон бол сумдаас авах түүврийн хэмжээг дор хаяж 
30 хүн ам (нийлээд) байхаар тооцов. Жендэрийн үндэсний хороо болон 
аймаг, нийслэлийн жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
түүвэрт сонгогдсон аймаг, сум, багийн сонгогчдын бүх нэрсийн жагсаалтыг 
авч, санамсаргүйгээр сонгох арга техникийг хэрэглэн  судалгаанд хамруулсан. 
Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн хувьд судлаачид биечилж мэдээлэл 
цуглуулахдаа энэхүү аргачлалыг мөрдөж ажилласан. Санамсаргүйгээр 
сонгогдсон оролцогч судалгаанд хамрагдах боломжгүй (утсаа аваагүй, утас 
нь холбогдох боломжгүй, хаяг дээрээ байхгүй г.м), татгалзсан тохиолдолд 
дараагийн 5 дахь оролцогчийг жагсаалтаас сонгов.

ТМЯ-д оролцогчдыг улс төрийн нам, хүчний гишүүн, намын дотоодын болон 
иргэдийн төлөөллийн байгууллагын сонгуульд нэр дэвшин оролцсон гэсэн 
хоёр шалгуураар сонгосон болно. Ингэхдээ УИХ, аймаг, нийслэлийн ИТХ, 
сум, дүүргийн ИТХ, баг, хорооны ИНХ-д өрсөлдөж байсан, намын дотоод 
сонгуульд оролцсон, сонгуульд ялсан, ялагдсан аль алины төлөөллийг 
судалгаанд хамруулахаар зорьсон болно. Аймаг, дүүргүүдээс ТМЯ-д 
оролцогчдын жагсаалтыг орон нутгийн жендэрийн мэргэжилтэн, улс 
төрийн намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага холбоо, зөвлөлийн 
ажилтны тусламжтайгаар гаргаж, судалгаанд хамруулсан бөгөөд харьцангуй 
идэвхтэйгээр судалгаанд хамрагдсан. Харин УИХ-ын гишүүд, сайд нарын 
төлөөллийг судалгаанд хамруулахдаа судлаачид хувийн сүлжээгээ ашиглан 
холбогдсон бөгөөд оролцооны түвшин харьцангуй сул байв.
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1.5 Мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа

Туршилтын судалгаа. Судалгааны хэрэглэгдэхүүний үндэслэл, найдвартай 
байдлыг хэмжих зорилгоор 2021 оны 9-р сарын 11-12-нд туршилт судалгааг 
хийж гүйцэтгэв. Туршилтын судалгаагаар 1) сонгосон түүврийн стратегийн 
хэрэгжилт, 2) утсаар болон биечлэн судалгаа авах үйл явц, 3) асуулт бүрийн 
ойлгомжтой байдал, 4) зарцуулах хугацаа, 5) мэдээлэл цуглуулах явцад үүсэх 
хүндрэл бэрхшээлийг тандаж, цуглуулсан мэдээллийн найдвартай байдлыг 
шалгав. Туршилтын судалгаанд талбарын бүх менежер, мэдээлэл цуглуулагч 
нар оролцож үр дүнд нь арга хэрэглэгдэхүүн бүрийг сайжруулж, захиалагч 
талтай хэлэлцэж, саналыг тусгаснаар талбарын мэдээлэл цуглуулалтын 
бэлтгэлийг хангав. 

Мэдээлэл цуглуулах ажлын менежмент. Мэдээлэл цуглуулах ажлыг 14 хоногт 
гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ч ТМЯ-ыг зорилтот хэмжээнд хүргэхийн тулд нийт 21 
хоног үргэлжиллээ. Мэдээлэл цуглуулах ажлыг нийт 3-4 (түүврийн хэмжээнээс 
хамаараад) судлаачийн бүрэлдэхүүнтэй 7 баг гүйцэтгэв. Баг бүр талбарын 
менежер 1, мэдээлэл цуглуулагч 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллав. Талбарын 
менежер зорилтот орон нутаг дахь мэдээлэл цуглуулах ажлыг удирдамж, 
төлөвлөлтийн дагуу зохион байгуулсны зэрэгцээ чанарын судалгааны 
мэдээлэл цуглуулж, мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, багийн 
ажлын нэгтгэл гарган ажиллав. Тус нэгтгэлд тухайн өдрийн хариултын түвшин 
(response rate)-г тодорхойлсон бөгөөд утсаар мэдээлэл цуглуулалт болон 
нөхөн сонгуулийн үе таарсантай холбогдон талбаруудад харилцан адилгүй 
байсан ч хариултын түвшин дунджаар 85 хувьтай байлаа.

Ковид-19 цар тахлын тархалтын нөхцөл байдлын улмаас хөдөө орон нутагт 
буюу 7 аймагт гар утсаар холбогдох хэлбэрээр, Улаанбаатар хотын 6 дүүрэгт 
биечлэн мэдээлэл цуглуулав. Тоон болон чанарын арга хэрэгслээр цуглуулсан 
мэдээллийн 53.9 хувь нь утсан хэлбэрээр явагдсан болно. 

Дотоод чанарын хяналтыг талбарын менежерээс гадна хяналт шинжилгээний 
менежер өдөр тутам тавьж ажиллав. Судалгаанд оролцогчдын нэгтгэлээс 
30 хувийг санамсаргүйгээр түүвэрлэн, нэгд, зорилтот нутгийн хүн амыг 
хамруулсан эсэх, хоёрт, түүврийн төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон эсэх, гуравт, 
судалгаанд бүрэн хамрагдсан эсэхийг хянаж ажиллав. 

1.6 Мэдээллийг боловсруулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаа 

Мэдээллийг боловсруулах, нэгтгэх үйл ажиллагааг 10 хоногийн хугацаанд 
төлөвлөн гүйцэтгэв. Асуулгын мэдээллийг талбарын ахлагч нараас шалган 
хүлээн авсны дараа кодлон, SPSS 25 программд хувьсагчийг шивэв. Оператор 
шивэлтийн алдааг шалгаж, санамсаргүй болон логик алдааг хянаж дүн 
шинжилгээ хийхэд бэлтгэв. Асуулга болон ТМЯ-ын зарим хувьсагчийн 
мэдээлэлд дараах статистикийн шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ. 

1. Давтамж, хувийн жин, дундаж, медиан, стандарт хазайлт г.м тодорхойлох 
статистикийн шинжилгээ,

2. Хэв маягчлал, дахин бүлэглэлтийн болон олон хариулт бүхий 
хувьсагчийн давтамж, хувийн жинг тооцох,

3. Хамаарлын шинжилгээ хийх. Асуулгад гол төлөв нэрлэсэн, дараалалт 
шкалчлалыг түлхүү ашигласан тул хүйс, хэвшмэл ойлголттой эсэх, 
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хүүхдийн тоо, гэрлэлт, байршлаар шинжилгээ хийхдээ харьцуулсан 
хүснэгтийг ашиглан, чанарлаг шинж тэмдгийн хамаарлын шинжилгээг 
хийж, статистикийн ач холбогдлын түвшинг шалгав. 

Ганцаарчилсан, түлхүүр мэдээлэгчийн болон фокус бүлгийн ярилцлагын 
дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг MS Excel программд асуулт бүрээр оруулж, дараах 
шинжилгээг гүйцэтгэсэн. Үүнд:

1. Мэдээллийг кодлох, 

2. Категоричлох, 

3. Хүйс, нас, албан тушаал, үндэс угсаагаар аналитик жишилт хийх 

4. Матрицлах, хэв маягчлах аргачлалын дагуу дүн шинжилгээг хийв. 

1.7 Судалгаанд баримталсан ёс зүйн зарчмууд 

Дэлхийн социологичдын холбооноос баталсан Нийгэм судлаачдын ёс зүйн хэм 
хэмжээ, Монгол Улсын Стандарт, хэмжил зүйн байгууллагаас баталсан Монгол 
Улсын стандарт MNS ISO 20252: 2019-ийг баримтлан ажиллав. Судалгаанд 
оролцсон хүн ам, эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчдийн өгсөн мэдээллийг Хувь 
хүний нууцлалыг хангах тухай Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу 
хадгалж, зөвхөн судалгааны зориулалтаар ашиглахыг урьдчилан танилцуулж, 
судалгаанд оролцох зөвшөөрлийг авч ажиллалаа. 

Тодруулбал: 

• Хувь хүний нууцлалыг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу 
хадгалах, хамгаалах үүргийг хүлээх, 

• Оролцогч өөрөө зөвшөөрсөн тохиолдолд судалгаанд хамруулах,

• Оролцогчийн нэр хүнд, эрхийг хамгаалах, ажил, амьдралын аюулгүй 
байдлыг хангах

• Нотолгоог үнэн зөвөөр бүрдүүлэх, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ 
хийхэд чанарыг эрхэмлэх, 

• Судалгаагаар илэрсэн баримтыг гуйвуулахгүйгээр бодит байдлыг 
тайлбарлахад ашиглах зэрэг болно. 

Судалгааны хязгаарлагдмал тал, хүндрэл бэрхшээл

Судалгаанд оролцогч (нэгж)-ийг сонгохдоо энгийн санамсаргүй түүврийн 
техникийг баримталсан боловч судалгааны ажилд зарцуулсан зардлын 
хэмжээ, захиалагчийн хүсэл сонирхолтой уялдан тус судалгааны ажил 
нь бүхэлдээ зорилтот түүврийн стратегийг баримталсан болно. Иймээс 
судалгааны үр дүнг эх олонлогт тархаан дүгнэх боломж хязгаарлагдмал. 

Мэдээлэл цуглуулалтын шатанд зорилтот аймаг, сумдаас утсаар мэдээлэл 
цуглуулах үед түүврийн жагсаалт дахь оролцогчийн гар утас холбогдох 
боломжгүй, утасны дугаараа шилжүүлсэн, орон нутгаасаа шилжсэн, 
судалгааны явц дунд орхих тохиолдолд өөр оролцогчийг дахин сонгож 
хамруулах тохиолдол цөөн бус гарлаа.  Цаг хугацааны хувьд нөхөн сонгуулийн 
үетэй давхцсан нь иргэдийн зүгээс улс төрийн судалгаанд оролцохоос 
татгалзах, судлаачдад хүндлэлгүй хандах, хэт үгүйсгэх зэрэг бэрхшээл 
тохиолдсон. Мөн Ковид-19 цар тахлын тархалт өндөр байсан тул айл өрхөөс 
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мэдээлэл авахын тулд цас, салхитай, хүйтэнд гадаа эсвэл орцонд зогсож 
ярилцах зэргээр ая тухтай нөхцөл бүрдүүлэх боломжоор хомс байв. “Хэнийг ч 
үлдээхгүй” гэсэн зарчим баримтлан, олон янзын бүлгийн хүмүүсийг чанарын 
судалгаанд хамруулахад түлхүү анхаарч ажилласан. Гэвч бүлгийн ярилцлагад 
оролцуулахаар урихад зарим хүмүүс ойрын хавьталд орохгүйн тулд татгалзсан 
тул зорилтот бүлгийн хүн амыг дахин олох, холбогдох зэргээр нэмэлт ачаалал 
үүсэж байв. 

Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлагад оролцох эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчидтэй 
холбогдох, цаг болзоход нэлээд хугацаа зарцуулсны зэрэгцээ зөвшөөрсөн 
эсвэл татгалзсан гэдгээ мэдэгдэхгүй байх зэргээр мэдээлэл цуглуулах үйл 
ажиллагаа сунжрахад хүргэж байв. Ялангуяа үндэсний түвшний эрэгтэй, 
эмэгтэй улс төрчдийн судалгаанд оролцох идэвх, сонирхол сул байсан тул 
ТМЯ-д орон нутгийн түвшний төлөөллийн байгууллагад сонгогдож байсан, 
сонгуульд оролцсон улс төрчид зонхилсон.
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СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧДЫН 
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

2.1 Асуулгын судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл

Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны талаарх олон нийтийн жендэрийн 
хэвшмэл үзэл, хандлагын төсөөллийг тодорхойлох судалгаанд оролцогчдын 
нийгэм хүн ам зүйн мэдээллийг нас, хүйс, боловсрол, гэрлэлтийн байдал гэсэн 
үзүүлэлтүүдээр шинжилсэн. Судалгаанд Баянхонгор, Завхан, Дархан-Уул, 
Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Хөвсгөл аймгийн 24 сум, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, 
Хан-Уул, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Багануур, Налайх дүүргийн нийт 1006 хүн 
ам хамрагдсан. 

Хүйсийн хувьд 46.4 хувь эрэгтэй, 53.6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлсэн бол 34.8 
хувь нь залуучууд, 43.9 хувь нь дундаж насны, 21.3 хувь нь ахмад насны хүн ам 
бүрдүүлж байна. Судалгаанд оролцсон хүн амын дундаж нас 41.8. Боловсролын 
түвшнээр шинжлэхэд, 40.5 хувь дээд, 9.2 хувь нь тусгай дунд, 36.5 хувь нь бүрэн 
дунд, 11 хувь нь бүрэн бус дунд, 2.5 хувь нь бага, 0.3 хувь нь сургуульд сурч 
байгаагүй буюу боловсролгүй байна.

Нийт 1006  хүн оролцсон
Газарзүйн байршил: 7 аймаг, 6 дүүрэг 
Нас: 18-82 нас, дундаж нас-42 
Хүйс: 46.4% эрэгтэй, 53.6% эмэгтэй 

САНАЛ АСУУЛГА 

Боловсрол Ажил
эрхлэлт

Гэрлэлтийн
байдал

Сургуульд сураагүй 
Бага 
Бүрэн бус дунд 
Бүрэн дунд 
Тусгай дунд 
Дээд

Гэрлээгүй 
Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй 
хамтран амьдардаг 
Гэрлэсэн 
Бэлэвсэн 
Гэрлэлтээ цуцлуулсан 

Төрийн байгууллагад 
Хувийн хэвшилд 
ОУБ, ТББ-д 
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
Улирлын чанартай ажил эрхэлдэг 
Нийгмийн халамжийн тэтгэмж авагч 
Малчин 
Оюутан 
Ажилгүй 
Хүүхдээ асардаг 

ХОЁР

Зураг 2.1 Асуумжийн судалгаанд оролцогчдын нийгэм хүн ам зүйн мэдээлэл
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Байршлаар шинжлэхэд, асуулга судалгаанд оролцогчдын 46.3 хувь нь 
Улаанбаатар хотын, 53.7 хувь нь орон нутгийн хүн ам байв. Ажил эрхлэлтийн 
хувьд 22.1 хувь нь төрийн байгууллагад, 20.2 хувь нь хувийн хэвшлийн 
байгууллагад, 2 хувь нь ОУБ, ТББ-д, 15.9 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг, 
1.3 хувь нь улирлын шинж чанартай ажил эрхэлдэг, 13.6 хувь нь нийгмийн 
халамжийн тэтгэмж авдаг, 8.3 хувь нь малчин, 5.7 хувь нь оюутан, 7.2 хувь нь 
ажилгүй, 3.8 хувь нь хүүхдээ асарч байна. 

Хүснэгт 2.1 Асуулга судалгаанд оролцогчдын ажил эрхлэлт, хувиар 
У
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Б
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Төрийн байгууллагад 19.3 19.7 37.5 16.9 30.4 24.6 11.3 30.4 22.1

Хувийн хэвшлийн 
байгууллагад 26.4 6.6 9.7 16.9 15.9 21.3 14.1 18.6 20.2

ОУБ, ТББ-д 2.8 0 0 1.1 0 0 8.5 0 2

Хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлдэг 17.4 15.8 15.3 7.9 1.4 9.8 11.3 33.3 15.9

Улирлын шинж 
чанартай ажил эрхэлдэг 0.9 0 0 4.5 0 0 2.8 2.9 1.3

Нийгмийн халамжийн 
тэтгэмж авагч 13.9 7.9 15.3 19.1 13.0 13.1 21.1 5.9 13.6

Малчин 0.6 34.2 11.1 6.7 18.8 18 21.1 2 8.3

Оюутан 6.9 2.6 6.9 5.6 10.1 4.9 1.4 2 5.7

Ажилгүй 6.4 10.5 4.2 15.7 5.8 6.6 7 3.9 7.2

Хүүхдээ асардаг 5.4 2.6 0 5.6 4.3 1.6 1.4 1 3.8

Нийт 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Олон нийтийн 60.2 хувь нь тогтмол цалин хөлс, орлого бүхий хөдөлмөр, 10 
орчим хувь нь (9.6%) улирлын шинж чанартай хөдөлмөр, МАА-н хөдөлмөр, 
30.3 хувь нь эдийн засгийн идэвхгүй байр суурьтай үр дүн үзүүлж байна. 
Албан тушаалын ангиллаар авч үзвэл 6.1 хувь нь шийдвэр гаргах эрх мэдлийн 
түвшний удирдах ажил эрхэлдэг, 23 хувь нь мэргэжилтэн, 26.2 хувь нь гүйцэтгэх 
түвшний ажилтан, 15.4 хувь нь туслах, 25.6 хувь нь энгийн ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэг байна. Шийдвэр гаргах эрх мэдлийн түвшний удирдах ажилтан, 
мэргэжилтний албан тушаалд жендэрийн ялгаа ажиглагдаж байгаа нь эрэгтэй 
удирдах ажилтны эзлэх хувийн жин хоёр дахин өндөр байгааг дараах зургаас 
харж болно.
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2.2 Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлагад оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл

Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлагад оролцогчдын нийгэм хүн ам зүйн байдлыг 
нас, хүйс, боловсрол, эрхэлж буй ажил, намын харъяалал, улс төрийн үйл 
ажиллагааны идэвх оролцооны үзүүлэлтүүдээр тодорхойлов. Судалгаанд УИХ-
ын гишүүн, салбарын сайд 2.5 хувь, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны 
Засаг дарга, орлогч, газар, хэлтсийн дарга, төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 
дарга 44.4 хувь, ИТХ, ИНХ-ын дарга, тэргүүлэгч, төлөөлөгч 26.3 хувь, улс төрийн 
намын дарга, орлогч, ерөнхий нарийн бичгийн дарга 9.1 хувь, бизнес эрхлэгч 
16.7 хувийг тус тус эзэлж байна.

Түлхүүр мэдээлэгчийн ярилцлагад оролцогчдын 45.3 хувь нь эрэгтэй, 54.7 хувь 
нь эмэгтэй, дундаж нас 44.8 байна. Судлагдсан албан тушаалтнуудын 6.5 хувь 
нь доктор, 36.8 хувь нь магистр, 48.3 хувь нь бакалавр, 3.0 хувь нь дипломын, 
2.5 хувь нь тусгай мэргэжлийн, 3 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой байна. 
Улс төрийн намын гишүүнчлэлийг тодруулахад, 94.5 хувь нь намын гишүүн, 
5.5 хувь нь намын харъяалалгүй аж. Жил хүрэхгүй туршлагатай улс төрчөөс 
эхлээд 33 жилийн туршлагатай улс төрч судалгаанд оролцсон нь туршлагын 
хувьд харилцан адилгүй төлөв байдалтай Улс төрчид дунджаар 13.2 жил улс 
төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон ирсэн ба хүйсээс хамаарсан ялгаа 
ажиглагдсангүй. 

Зураг 2.2 Цалин хөлс, орлого бүхий ажил эрхэлдэг оролцогчдын албан тушаалын 
ангилал, хүйсээр болон хувиар (n=618)

Шийдвэр гаргах эрх мэдлийн удирдах ажилтан

Эмэгтэй

Эрэгтэй

Мэргэжилтэн

Энгийн ажилтанТуслах ажилтанГүйцэтгэх ажилтан

6.6

13

25.2 25.5 15.9 26.8

20.9 26.9 14.9 24.3

Нийт судлагдсан хүн амын  87 хувь халх, 13 хувь өөр бусад угсаатны бүлэгт 
багтаж байна (Зураг 2.3).

Зураг 2.3 Асуулга судалгаанд оролцогчдын яс үндэс, хувиар

Барга
Баяд

Хотон
Буриад

Дархад

Дөрвөд
Захчин

Казак
Мянгад

Өөлд

Торгууд
Узбек

Уйгар

Урианхай

Үзэмчин

Хотгойд
Халх

87

0.1  0.8   0.1     0.2      2.2     1.5      0.8    1.5     0.3     2.2    1.1     0.1   0.1      0.8        0.1       1.1
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Зураг 2.5 Иргэдийн төлөөллийн байгууллагын сонгуульд нэр дэвшсэн байдал, хувиар

Нийт 201  хүн оролцсон

Нас: дундаж нас 44.8 
Хүйс: 45.3% эрэгтэй, 54.7% эмэгтэй 

УИХ-ын гишүүн, салбарын сайд 
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг 
хорооны Засаг дарга 
ИТХ, ИНХ-ын дарга, тэргүүлэгч, 
төлөөлөгч 
Улс төрийн намын дарга, 
орлогч, ЕНБД 
Бизнес эрхлэгч 

Оролцогчид Боловсрол Намын 
харъяалал 

УИХ-ын сонгууль, 
8.2

Аймаг, 
нийсллэийн ИТХ, 

26.7
Сум, дүүргийн 

ИТХ, 48.6

Баг, хорооны 
ИНХ, 16.5

МАН 
АН 
ХҮН 
Бусад (Ардчилал 
шинэчлэл нам, Ногоон 
нам, Үнэн ба зөв нам, 
Шинэ нам, Бие даагч) 

Доктор 
Магистр 
Бакалавр 
Дипломын 
Тусгай мэргэжлийн 
Бүрэн дунд 

Эрэгтэй улс төрчдийн 94.5 хувь, эмэгтэй улс төрчдийн 90.9 хувь аль нэг 
шатны төлөөллийн байгууллагын сонгуульд нэрээ дэвшүүлсэн туршлагатай 
байна. Аль нэг шатны төлөөллийн байгууллагын сонгуульд нэр дэвшсэн улс 
төрчдийн 0.4 хувь нь Ерөнхийлөгчийн сонгуульд, 8.2 хувь нь УИХ-д, 26.7 хувь 
нь аймаг, нийслэлийн ИТХ-д, 48.6 хувь нь сум, дүүргийн ИТХ-д, 16.5 хувь нь баг, 
хорооны ИНХ-д нэрээ дэвшүүлж байжээ. Хүйсээр шинжлэхэд, Ерөнхийлөгчийн 
сонгуульд эрэгтэй улс төрч нэрээ дэвшүүлсэн туршлагатай бол эрэгтэй, 
эмэгтэй улс төрчид сум, дүүрэг, аймаг нийслэлийн ИТХ-д нэр дэвшүүлсэн 
нь хамгийн өндөр хувьтай үзүүлэлт болж байна. Судлагдсан нийт эмэгтэй 
улс төрчдийн 12.7 хувь, эрэгтэй улс төрчдийн 9.3 хувь УИХ-ын сонгуульд нэр 
дэвшсэн туршлагатай байна. 

Зураг 2.4  Түлхүүр мэдээллийн ярилцлагад оролцогчдын нийгэм хүн ам зүйн 
мэдээлэл
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2.3 Ганцаарчилсан ярилцлагад оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Ганцаарчилсан ярилцлагад нийгэм хүн ам зүйн байдал, нийгмийн ялгаатай 
бүлэг, үндэс угсаа, шашин шүтлэгээрээ ялгаатай 7 аймаг, 6 дүүргийн эрэгтэй 
эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг хамруулж, улс төрч хүн, улс төрч эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн талаарх дүр, хүлээлт, эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоонд 
хандах хандлага, жендэрийн хэвшмэл үзэл, хэм хэмжээг тодруулах мэдээллийг 
цуглуулсан юм. 

Ганцаарчилсан ярилцлагад залуу, дунд, ахмад 19-66 насны нийт 26 хүн ам 
оролцсон ба дундаж нас 40, хүйсийн хувьд тэнцвэртэй (50 хувь эмэгтэй, 50 хувь 
эрэгтэй), байршлаар авч үзвэл орон нутгийн 14, Улаанбаатар хотын 12 оролцогч 
байв.

2.4 Фокус бүлгийн ярилцлагад оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Фокус бүлгийн ярилцлагад нас, хүйс, нийгмийн байдал, байршил, үндэс угсаа, 
шашин шүтлэгээрээ ялгаатай бүлгийн хүн амыг хамруулав.

Фокус бүлгийн ярилцлагад малчин, ахмад, дунд, залуу, тариаланч, бичил 
уурхайчин, жолооч, шашны цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй, угсаатны цөөнх 
зэрэг нийгэм-хүн ам зүйн бүлгийн төлөөлөл бүхий дан эрэгтэйчүүдийн 6, 
эмэгтэйчүүдийн 4, аль аль хүйсийг хамруулсан 3 холимог бүлгээс мэдээлэл 
цуглуулсан.

Газарзүйн байршил: 7 аймаг-14 оролцогч, 6 дүүрэг-12 оролцогч
Төлөөлөл: Залуу, дунд, ахмад 
Нас: 19-66 нас, дундаж нас -40 
Хүйс: 50% эмэгтэй, 50% эрэгтэй 
Нийгэм хүн ам зүйн бүлэг: бага орлоготой, олон хүүхэдтэй, 
өрх толгойлсон, залуу, ахмад настай, ХБИ, бичил уурхайчин, 
угсаатны цөөнх, ажил эрхлээгүй, дунд насны, малчин, угсаатны 
цөөнх (казак), уул уурхайн хүнд машин механизмын жолооч, 
оператор

Газарзүйн байршил: 7 аймаг, 6 дүүрэг 
Нийгэм, хүн ам зүйн бүлэг: малчин, ахмад, дунд, 
залуу, тариаланч, бичил уурхайчин, жолооч, шашны 
цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, угсаатны 
цөөнх 
Бүлэг: 3 холимог бүлэг- эрэгтэйчүүдийн , 
эмэгтэйчүүдийн, аль аль хүйс.

Нийт 26  хүн оролцсон

Нийт 13 ФБЯ-д 78  хүн оролцсон

Зураг 2.6 Ганцаарчилсан ярилцлагад оролцогчдын нийгэм хүн ам зүйн мэдээлэл

Зураг 2.7 Фокус бүлгийн ярилцлагад оролцогчдын нийгэм хүн ам зүйн мэдээлэл
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3.1 Жендэрийн хэвшмэл үзэл

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөллийн талаарх 
олон нийтийн хандлагын судалгаанд жендэрийн хэвшмэл үзэлтэй нь холбон 
судалсан бүтээл нэлээд ажиглагдлаа. Үүнтэй холбоотойгоор судалгаанд 
оролцогчдын жендэрийн хэвшмэл үзлийг өрхийн хөдөлмөрийн хуваарь, 
шийдвэр гаргах болон хяналт тавих эрх мэдэл, олон нийтийн үйл ажиллагаан 
дахь оролцоогоор хэмжихийг зорьсон болно. 

Гэр бүлийн хүрээнд хүүхдээ асрах, улс төрийн үйл ажиллагаанд хэн 
нь давамгай оролцох вэ гэсэн асуултаас бусад тохиолдолд эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн аль аль нь эн тэнцүү оролцоотой байх ёстойг илтгэсэн хариулт 
50.3-76.6 хувьд нь илэрлээ.  Ялангуяа өрхийн хэмжээний хөрөнгө нөөц захиран 
зарцуулах шийдвэр гаргах, гишүүдийн зан үйлийг хянах, асуудлыг шийдвэрлэх, 
нийгэм-улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцоход эрэгтэй, эмэгтэйчүүд эн 
тэнцүү оролцоотой байхыг чухалчлах хандлага илт давамгайлж байна.  

Хэдийгээр өрхөд гэрийн ажил хийх, гэр бүлээ тэжээх үүргийг хуваарилахдаа 
“эн тэнцүү” гэсэн хариулт давамгай илэрсэн ч, гэрийн ажил хийхэд эмэгтэй 
хүн давуу үүрэгтэйг 43.1 хувь нь зөвшөөрсөн хариулт өгсөн атлаа гэр бүлээ 
тэжээх, өрхийн төсөв бүрдүүлэхэд эрэгтэй нь давуу үүрэгтэй гэж 44.8 хувь нь 
хариулжээ. Эндээс дүгнэхэд өрх дэх эрх мэдлийн зөрүү багатай байх ёстой 
гэсэн хандлага түлхүү илэрч байгаа ч, өрхийн хөдөлмөрийн хуваарьт хэвшмэл 
үзлээр хандах нь 40 гаруй хувьд нь илэрч байна. 

Судалгааны олон бүтээлд жендэрийн хэвшмэл үзлийг тодруулахдаа “аль аль нь 
эсвэл ялгаагүй” гэсэн төвийг сахьсан хариулт судалгаанд оролцогчийг төвийг 
сахих хандлагад илүүтэй түлхдэг, жинхэнэ хандлагыг тодруулахад халхавч 
болдог тухай өгүүлжээ. Үүнтэй холбоотойгоор энэ судалгаагаар жендэрийн 
хэвшмэл үзлийг судлахдаа нөхцөлт бодомж өгч хандлагыг дахин тодруулсан 
юм. “Эхнэр, нөхөр хоёулаа цалин олж гэр бүлээ тэжээдэг, аль аль нь ажил 
мэргэжлийн чадамж, цалин хөлсөөр ижил, өсч дэвших адил ирээдүйтэй бол 
хэн нь бага насны хүүхдээ асрах нь дээр вэ?” гэж асуухад 61.3 хувь (эрэгтэй 
гэсэн хариултын хувиас 18.5 дахин их) нь эмэгтэй нь дээр гэж хариулав. Энэ 
тохиолдолд “ялгаагүй” гэсэн төвийг сахьсан хариулт өмнөх төстэй асуулттай 
харьцуулахад 35.4 хувь болж буурчээ. Энэхүү хариулт нь хүүхэд асрах 
хөдөлмөрт эмэгтэйчүүдийн (эхчүүдийн) оролцоо түлхүү байх ёстой гэсэн 
хэвшмэл үзэл бүхий хүлээлт, шахалт олон нийтийн дунд нийтлэг байгааг 
харуулж байна. 

“Эхнэр, нөхөр хоёулаа цалин орлоготой, гэр бүлээ тэжээдэг, аль аль нь ажил 
мэргэжлийн чадамж, цалин хөлсөөр ижил, аль аль нь өсч дэвших ирээдүйтэй 
бол хэн нь улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох нь дээр вэ?” гэж 
асуухад 42.4 хувь нь эрэгтэй нь дээр гэсэн хувилбарыг сонгожээ. Энэ нь 
эмэгтэйг сонгосон сонголтоос даруй 3.5 дахин өндөр байна. Мөн улс төрийн 

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

ГУРАВ
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үйл ажиллагаанд эрэгтэй, эмэгтэйчүүд ялгаагүй оролцох боломжтой гэж 
тал орчим (45.5 хувь) нь үзэж байгаа бөгөөд энэ нь “эмэгтэйчүүдээсээ илүү 
эрэгтэйчүүдийн ажил“ гэх хандлагатай адил жинтэйгээр илэрч байна (Хүснэгт 
3.1.1). 

Хүснэгт 3.1.1 Хэний оролцоо давуу байх нь зүйтэй вэ? (хувиар)

Төрөл Үйл ажиллагаа Эрэгтэй Эмэгтэй Аль аль нь

Өрхийн 
өдөлмөрийн 
хуваал

1. Гэрийн ажил хийх (хоол 
хийх, хүүхэд асрах, 
хүмүүжүүлэх)

2.1 43.1 54.8

2. Гэр бүлд тулгамдсан 
асуудлыг шийдэх, 
шийдвэрийг гаргах

44.8 4.9 50.3

Өрх дэх эрх 
мэдлийн 
хуваарь

3. Эхнэр эсвэл нөхрийн 
(хосынхоо) юу хийх, ямар 
зан авир гаргахыг хянах, 
зөвшөөрөл өгөх

20.4 10 69.6

4. Хөрөнгө нөөц захиран 
зарцуулах шийдвэр 
гаргах

7 16.4 76.6

5. Орон нутаг, ИНБ холбоо, 
улс төрийн намын 
гишүүнчлэлийн хурал 
зөвлөгөөнд оролцох

18.1 17.2 64.7

Нийгэм-улс 
төрийн үйл 
ажиллагааны 
оролцоо

6. Орон нутаг, ИНБ, Холбоо, 
улс төрийн намын 
гишүүнчлэлийн хурал 
зөвлөгөөнд оролцох

27.9 14.4 57.7

Нөхцөлт бодомжийн хариулт

Өрхийн 
өдөлмөрийн 
хуваарь

Ижил чадамжтай эхнэр ба 
нөхрийн хэн нь бага насны 
хүүхдээ асрах нь дээр вэ?

3.3 61.3 35.4

Улс төрийн 
оролцоо

Ижил чадамжтай эхнэр ба 
нөхрийн хэн нь улс төрийн 
үйл ажиллагаанд идэвхтэй 

оролцох нь дээр вэ?

42.4 12 45.5

Эх сурвалж: Асуулгын судалгааны дүн
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Эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн дийлэнхэд ялгаагүйгээр өрхийн хөдөлмөрийн 
хуваарийн хэвшмэл үзэл илэрсэн ч хүүхэд асрах үүргийг эмэгтэйд түлхүү 
оногдуулах хандлага эмэгтэйд илүү илэрч байна. Харин эхнэр нөхрийн улс 
төрийн оролцоонд хамаарах хэвшмэл үзэл судалгаанд оролцогчдын тал 
орчим хувьд нь илэрсэнээс эрэгтэйд хэвшмэл үзэл бага зэрэг илүү ажиглагдаж 
байна. Хүүхдээ асрах болон улс төрийн үйл ажиллагаанд хосуудаас хэнийг 
нь сонгоход судалгаанд оролцогчдын хүйс нөлөөлж байгааг шинжилгээний 
баримт нотолж байна. 

Эрх мэдэл бүхий ажлыг болон манлайлагчийг эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хэнд нь 
илүүтэй хамааруулж байгаагаар хэвшмэл үзлийг дахин нягталсан юм.

 (X2 = 7.850, p < .020)

Зураг 3.1.1 Эхнэр, нөхөр хоёулаа ажил 
мэргэжлийн чадамж, цалин ижил бол 

хэн нь бага насны хүүхдээ асрах нь дээр 
вэ?, хүйсээр 

Зураг 3.1.3 Удирдах ажил, манлайлагчаар итгэл хүлээлгэх байдал, хувиар 

Зураг 3.1.2 Эхнэр, нөхөр хоёулаа ажил 
мэргэжлийн чадамж, цалин ижил бол 

хэн нь улс төрийн үйл ажиллагаанд 
идэвхтэй оролцох нь дээр вэ?, хүйсээр

Ялгаагүй Ялгаагүй
35.4% 45.5%

3.3% 42.4%

61.3% 12.0%

33.8% 44.2%

2.0% 42.5%

64.2% 13.4%

37.3% 47.1%

4.7% 42.4%

58.0% 10.5%

Бүгд Эмэгтэй Эрэгтэй

Эрэгтэй Эрэгтэй

Эмэгтэй Эмэгтэй

Хэнийг нь хэлтсийн даргаар 
ажиллаж чадна гэж итгэж байна вэ

Манлайлагч гэдэгт 
итгэж байна. 

Эмэгтэйчүүдийг 
удирдах ажилтан 
болж чадахгүй 
гэж хариулсан 
оролцогчид 
эрэгтэйчүүдийг ингэж 
үзсэн оролцогчдоос 
2 дахин их байна. 

83.3% нь эмэгтэй
ажилтанд итгэлтэй байна. 

Эмэгтэй хүнийг манлайлагч 
гэдэгт судалгаанд оролцсон 
5 хүний 1 нь, эрэгтэй хүний 
хувьд 10 хүний
1 нь итгэхгүй байна. 

Удирдах албан тушаал 
эрхлэх, манлайлагч болох 
тухайд “эмэгтэй” хүнд үл 
итгэх хандлага судалгаанд 
оролцогчдын 20 орчим 
хувьд нь ажиглагдаж байна.
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Удирдах ажил, манлайлагчаар итгэл хүлээлгэх байдал

Зураг 3.1.4 Нэгэн байгууллагад 
зэрэг ажилд орсон эрэгтэй эмэгтэй 

ажилтнаас таван жилийн дараа 
хэлтсийн даргаар хэнийг нь ажиллаж 

чадна гэж бодож байна вэ? 

Зураг 3.1.5 Та эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
хэнийг нь манлайлагч гэдэгт итгэлтэй 

байна вэ? 

Огт итгэхгүй байна 
Ерөнхийдөө итгэхгүй байна 

Ерөнхийдөө итгэлтэй байна 
Бүрэн итгэлтэй байна 

Эх сурвалж: Асуулгын судалгааны үр дүн

1.8%

Эрэгтэйд
итгэх эсэх 

41.9% 50.9%

5.4% 

Эмэгтэйд 
итгэх эсэх 

34.4% 48.9% 

2.1% 
14.6% 

Эрэгтэйд
итгэх эсэх 

43.5% 48.5% 

1.1% 6.9% 

Эмэгтэйд 
итгэх эсэх

2.9% 

27.7%

54% 

15.4% 

Улс төрийн албан тушаалд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хэн нь илүү ажиллах 
боломжтой талаар ганцаарчилсан ярилцлагад оролцсон эрэгтэйчүүдийн хувьд 
насны хувьд бага зэргийн ялгаатай боловч эрэгтэйчүүдийн ажил гэж үзэх 
хандлага давамгайлж байна.  Ялангуяа Засгийн газрын тэргүүнээр эрэгтэй хүн 
ажиллах ёстой гэж 1-2 эрэгтэй оролцогчоос бусад бүх эрэгтэйчүүд хариулсан 
юм. Харин залуу болон дунд насны эрэгтэйчүүдээс аль мэдлэг чадвартай 
нь, төлөөлөл хангах үүднээс аль аль нь ажиллаж болно, эмэгтэй хүн нягт 
нямбай, эмэгтэй хүнээр өөрчлөөд үзвэл гэдэг үндэслэлээр эмэгтэй хүнийг 
ажиллуулж болно гэж тайлбарласан юм. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн аль аль нь чадна гэсэн хариултууд адил жинтэйгээр илэрлээ. 
Гэхдээ Засгийн газрын тэргүүнээр эрэгтэй хүнийг ажиллуулах нь зүйтэй гэсэн 
хариулт зонхилох хандлагатай байв. Ер нь албан тушаал өгсөхөөр эмэгтэй 
хүн ажиллаж чадах эсэхэд эргэлзэх хандлага ганцаарчилсан ярилцлагад 
оролцогчдын дунд нийтлэг ажиглагдав. Зарим эмэгтэй сайд хурдтай ажиллаж, 
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Матриц 3.1.1 Улс төрийн албан тушаалд хэн илүүтэй ажиллах нь зүйтэй вэ?
(хүйс, насны бүлгээр)

олон өөрчлөлт хийж чадаж байгаа тул Ерөнхий сайдаар ажиллаж чадна, 
эмэгтэйчүүдэд чадахгүй ажил байхгүй болж байгаа гэсэн үндэслэлээр 
судалгаанд оролцсон цөөн эмэгтэй тайлбарлав. Эмэгтэйчүүдийг дэмжиж буй 
олон үндэслэлийг эмэгтэйчүүд түлхүү илэрхийлж байв. Харин эрэгтэйчүүдийг 
дэмжиж буй ахмад насны эмэгтэйчүүдийн дунд улс төрчдийг авторитари хэв 
маягаар буюу улч төрч ба иргэн хоорондын харилцааг “үгэнд нь сайн орно 
эсвэл үгэнд нь орохгүй” гэсэн хүлээлтээр хандаж байгаа нь ажиглагдлаа.

 

  

 

 

 

 

Эрэгтэй хүн: 
Арай дээр удирдана. 
Шударга байж чадна 
Дуулгавартай (үгэнд 
орох нь арай дээр)
Төрөө төвхнүүлэх ёстой

Эмэгтэй хүн: 
Амьдрал үзсэн эмэгтэй.
Тэнцүүлэх үүднээс 
Амьдрал мэдэх, зовлон 
үзсэн. 
Айл гэрийн дотоод 
ажлыг эмэгтэй хүн 
нугалдаг.
Мөнгө төгрөгөө зөв 
хуваарилна. 
Эмэгтэй хүн хэрэгтэй 
байгаа тул

Аль аль нь: 
Тэгш эрхийн үүднээс 
аль аль нь удирдаж 
чадна

Эрэгтэй хүн: 
Аливааг даагаад явах 
чадвартай 

Эмэгтэй хүн: 
Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, 
ахмадад тулгамдсан 
асуудлыг харна, 
үндэслэлтэй шийдвэр 
гаргана. 
Нийтийн ашиг сонирхлын 
төлөө ажиллана, 
Няхуур нямбай, хүн 
ойлгодог
Илүү ихийг хийж чадаж 
байна. 
Хурдтай олон өөрчлөлт 
хийж байна.
Нэг удаа эмэгтэй хүнийг 
ажиллуулаад үзвэл 

Аль аль нь: 
Оюуны ажил тул аль 
чадвартай мэдлэгтэй нь 
Мэдлэг боловсролтой нь 
хийх
Оюуны ажил

Эрэгтэй хүн: 
Эрэгтэй нь дээр. 
Илүү эрх мэдэлтэй, 
нийгмээ удирддаг 
Эмэгтэй хүнд зангараг 
дутах байх
Эмэгтэй хүний үгэнд 
хөдөөнийхөн орохгүй

Эмэгтэй хүн: 
Хийж чадна 

Аль аль нь: 
Аль алиных нь төлөөлөл 
байх ёстой
Эмэгтэйчүүдэд чадахгүй 
ажил цөөн
Мэдлэгтэй бол аль аль 
нь боломжтой

Залуу 
нас

Дунд 
нас

Ахмад 
нас
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Эрэгтэйчүүдийг алсын хараатай, шийдэмгий, зоригтой, шулуун, шударга байж 
чадна гэх үндэслэлээр дэмжиж байгаагаас гадна захирах, засаглах эрх мэдлийг 
эрэгтэй хүнд оноодог хэвшмэл үзлээр хандаж байна. Харин нягт нямбай 
чанартай холбож, амьдралын олон асуудлыг эмэгтэй хүн л харж шийдвэрлэнэ 
гэсэн хүлээлт, хийж чадна, чадаж байна гэсэн өнцгөөр үндэслэлээ 
тайлбарлахын зэрэгцээ төлөөлөл хангах, эмэгтэй хүнд өгөөд үзвэл яах бол 
гэсэн улс төрийн өнөөгийн нөхцөлд шүүмжлэлттэй хандаж, үүний өөрчлөлтийг 
хэн нэгэн тэр дундаа эмэгтэй хүн хийчих болов уу гэсэн хүлээлт цухалзаж 
байна. Мөн улс төрийн өндөр албан тушаалд тухайлбал, сайдаар эмэгтэй хүн 
ажиллаж, олны дунд нэр хүндтэй байх нь олон нийт дэх эмэгтэй улс төрчийн 
нийтлэг дүр төрх, хүлээлтэд эерэгээр нөлөөлдөг болохыг мөн харуулж байна.

Эрэгтэй хүн:
Алсыг хардаг, Хуулиудын 
уялдааг сайн харна. 
Эмэгтэйчүүд шийдэмгий, 
зоригтой байж, дуу 
хоолойгоо бусдад хүргэж 
чадахгүй байна. 
Цогцоор хардаг.
Ачаалал даах чадвартай. 
Олон асуудал, бэрхшээлийг 
шийдвэрлэх талаас 
эрэгтэйчүүд илүү.

Эмэгтэй хүн:
Баруун, зүүн тархи нь зэрэг 
ажилладаг. 
Эмэгтэй хүнийг 
ажиллуулаад өөрчлөөд 
үзвэл.

Аль аль нь:
Улс төрийн мэдлэг 
чадвартай. 
Асуудал шийдэж чадах л 
төлөөлөл хангагдах ёстой. 
Хүйс хамаагүй. 
Асуудлыг олж хараад 
шийдэж чадах хүн байвал.

Эрэгтэй хүн: 
Гэрт эмэгтэйчүүд эрх 
мэдэлтэй болсон тул 
уламжлалаа дагасан нь 
дээр.
Айл гэрийн том 
шийдвэрийг нөхөр 
гаргадаг. 

Эмэгтэй хүн: 
Нягт нямбай
 
Аль аль нь: 
Аль нь ч удирдах 
боломжтой

Эрэгтэй хүн: 
Шулуун хүчтэй, 
шийдэмгий өөрчлөлт 
хийж чадна. 
Жижиг зүйл биш
Хэл ам хийхгүй, 
Ерөнхий зураглалыг 
харж чаддаг.

Эмэгтэй хүн: 

Аль аль нь: 
Айл гэрийг эмэгтэй хүн 
авч явдаг болсон 

Залуу 
нас

Дунд 
нас

Ахмад 
нас



31

Баруун, зүүн тархи нь зэрэг 
ажилладаг. 
Эмэгтэй хүн тавиад өөрчлөөд үзвэл. 
Эмэгтэй хүн хэрэгтэй байгаа тул. 
Тэнцүүлэх үүднээс. 
Нягт нямбай 
Амьдрал мэдэх, зовлон үзсэн. 
Хүүхэд эмэгтэйчүүд, ахмад 
настантай холбоотой асуудлыг 
эмэгтэйчүүд илүү олж харж 
шийдвэрлэх арга замыг олно. 
Айл гэрийн дотоод ажлыг эмэгтэй 
хүн нугалдаг, мөнгө төгрөгөө зөв 
хуваарилж магадгүй 
Илүү юм хийж чадаж байна. 
Хурдтай олон өөрчлөлт хийж байна. 
Нэг удаа эмэгтэй тавиад үзвэл 
Хийж чадах чадвартай. 

Гэр бүлээ тэжээх үүрэгтэй, 
Удирдах ажилд илүү тохиромжтой, 
Илүү чадвартай, илүү их үүрэгтэй 
байдаг, 
Оюуны чадамжаар илүү, мөнгө 
зарцуулах чадвар сайн. 

Хүүхэд төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлэх 
үүрэгтэй, 
Гэрийн бүх асуудлыг зохицуулдаг, 
Гэрийн доторх ажил, асуудал - 
эмэгтэйчүүдийнх, 
Нягт нямбай, олон талаас нь 
хардаг, 
Удирдах авьяасгүй, хов жил 
хөөцөлддөггүй 

ЭМЭГТЭЙ ХҮН 

Байгалиасаа хүчтэй, ноён нуруутай, 
хов жив хөөцөлддөггүй учраас 
гэсэн үндэслэлээр ийм дүрээр 
харж байгаагаа тайлбарлаж байв. 

Алсыг хардаг
Шийдэмгий, 
Зоригтой 
Цогцоор хардаг 
Ачаалал даах чадвартай. 
Уламжлалаа дагасан нь дээр. 
Том шийдвэрийг эрэгтэй хүн 
гаргах ёстой. Жижиг сажиг зүйл 
биш 
Төрөө төвхнүүлэх ёстой 
Шулуун хүчтэй 
Шударга байж чадна 
Хэл ам хийхгүй 
Илүү эрх мэдэлтэй, нийгмээ 
удирддаг 
• Эмэгтэй хүнд зангараг 

дутах байх 
• Эмэгтэй хүний үгэнд 

хөдөөнийхөн орохгүй, 
• Үгэнд орох нь арай дээр 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ДЭМЖИЖ БУЙ 
ҮНДЭСЛЭЛ

ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ДЭМЖИЖ БУЙ 
ҮНДЭСЛЭЛ

ЭРЭГТЭЙ ХҮН 

Эмэгтэй хүнд үнэлгээгүй хөдөлмөрийн 
үүргийг оногдуулах үзэл бүх нас, 
хүйсийн хүмүүст ялгаагүй илэрч байна. 
Эмэгтэй хүнийг удирдах ажилд 
тохирохгүй гэж үзэхдээ хов жив 
хөөцөлддөг, ажилтныхаа оронд 
өөрийгөө тавьж чаддаггүй гэсэн сул 
талтай гэх өнцгөөр тайлбарласны 
зэрэгцээ нягт нямбай, олон талаас 
нь хардаг гэж дүгнэсэн атлаа энэ 
нь гүйцэтгэх ажлыг хийхэд нь илүү 
тохиромжтой хэмээн удирдах ажлыг 
“эрэгтэй” дүрээр харсан тайлбарыг 
мөн өгч байв.

Матриц 3.1.2 Шийдвэр гаргах түвшинд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг дэмжиж буй үндэслэл 

Матриц 3.1.3 Эрэгтэй ба эмэгтэй хүнийг дараах байдлаар тодорхойлж байна:
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Сул талыг нь онцлогчдод эмэгтэйчүүд зонхилсон бол эрэгтэйчүүд эмэгтэй улс 
төрчийн сайн талыг дурдсан ч удирдагчийн шинж биш гэсэн үзэл мөн эрэгтэй 
хүнд илүү ажиглагдав. Чанарын судалгаанд оролцсон зарим эрэгтэй оролцогч 
эмэгтэйчүүдэд эрх мэдэл өгөхийг эсэргүүцэж, уламжлал алдагдаж байна гэх 
зэргээр дургүйцэх хандлагыг илэрхийлж байв. 

Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын дийлэнх “хэт хэвшмэл үзэлтэн” биш байсныг 
тэмдэглэе. Учир нь, олон оролцогч эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дүр үүрэг, эрх 
мэдлийн ялгааг нийгмийн бүтэц, соёлтой холбон тайлбарлаж, жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг тогтоохын тулд энэхүү нөхцөл байдлыг өөрчлөх шаардлагатай 
гэсэн билээ. 

Залуу нас Дунд нас Ахмад нас

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛ 
Эрэгтэй хүн: 
Эрэгтэйчүүд хүчтэй 
учраас хүнд ажил 
хийж чадна. 
Эрэгтэй хүн ховонд 
автахгүй тул удирдах 
хэрэгтэй

Эмэгтэй хүн: 
Эмэгтэйчүүд хов 
хөөцөлддөг. 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛ 
Эрэгтэй хүн: 
Эрэгтэй хүн үр хүүхэд 
гэр бүлээ тэжээдэг. 
Эрэгтэйчүүд илүү эрх 
мэдэлтэй, удирдаж 
чаддаг 

Эмэгтэй хүн: 
нийгэмд хүн төрүүлж 
хүмүүжүүлнэ. 
Ээж хүн гэрийн бүх 
асуудлыг зохицуулдаг 
нарийн ухаантай.  

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛ 
Эрэгтэй хүн: 
Эрэгтэй хүн гэр бүлээ 
тэжээнэ. 
Удирдах албан 
тушаалд эрэгтэй хүн 
илүү ноён нуруутай 

Эмэгтэй хүн: 
Эмэгтэйчүүд хүүхэд 
гаргана. 
Эмэгтэй дарга 
ажилтныхаа оронд 
өөрийгөө тавьж 
чаддаггүй тул 
авьяасгүй. 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛГҮЙ 
Хүмүүс л эрэгтэй 
хүнийг илүү чаддаг, 
илүү чадварлаг 
гэж бодож илүү 
үнэлдгээс бүх зүйл 
шалтгаалдаг. 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛГҮЙ 
Эмэгтэйчүүд хүүхэд 
төрүүлж, асрах зэргээр 
тэдний нийгмийн 
оролцоо багасдаг, 
Эрэгтэйчүүдийн хувьд 
дээрх нөхцөл байдал 
үгүй 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛГҮЙ 
Эрэгтэй хүмүүс 
удирдах ажил, орон 
нутгийн сонгуульд 
эмэгтэйчүүдийг бага 
оролцуулдаг. 
Эмэгтэйчүүдэд 
оролцох боломж бага 
байна.

Матриц 3.1.4 Жендэрийн хэвшмэл үзэл, нас, хүйсээр
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ДҮГНЭЛТ
Өрхийн хөдөлмөрийн хуваарийн талаарх жендэрийн хэвшмэл үзэлтэй 
оролцогчид голлох асуултын хариултын дунджаар тооцвол 50 гаруй хувь, 
харин улс төрийн үйл ажиллагааг эрэгтэйчүүдэд хамааруулах хэвшмэл үзэл 
хамгийн ихдээ 40 гаруй хувьд нь илэрч байна. Тэр дундаа эрэгтэйчүүдэд 
хэвшмэл үзэл түлхүү ажиглагдав. Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын дийлэнх “хэт 
хэвшмэл үзэлтэн” биш бөгөөд жендэрийн ялгааны учир шалтгааныг нийгмийн 
бүтэц, соёлтой холбон тайлбарлаж, жендэрийн эрх тэгш байдлыг тогтоохын 
тулд өөрчлөх шаардлагатай гэсэн дэмжих хандлага илэрлээ.  

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛГҮЙ 

Эцгийн эрхэт ёсноос 
шалтгаалж байна. 

Соёл, зан заншлаас 
хамаардаг. 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛГҮЙ 

Улс төрд эмэгтэйчүүд 
гарсан ч эрэгтэйчүүд 
хүлээж авахгүй байна. 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛГҮЙ 

Нийгэм өөрчлөгдөж, 
эмэгтэйчүүдийг үүрэг 
оролцоо сайжирч 
байна. 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛ 

Эрэгтэй хүн: 
Эрэгтэй хүн илүү 
манлайлах чадвартай. 
Эрэгтэй хүн нийгэмд 
гүйцэтгэх үүрэг, 
хөрөнгө мөнгө захиран 
зарцуулах талд илүү. 

Эмэгтэй хүн: 
Эмэгтэйчүүд эрх 
мэдлийг гартаа 
авч байна. Ер нь 
уламжлалаа дагасан 
нь дээр 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛ 

Эрэгтэй хүн: 
Нийгэмд эрэгтэй 
хүн илүү үүрэг 
гүйцэтгэдэг. 

Зоригтой шийдэмгий. 

Эмэгтэй хүн: 

ХЭВШМЭЛ ҮЗЭЛ 
Эрэгтэй хүн: 
Эрэгтэй байгалиасаа 
хүчтэй иймд удирдах 
ажилд сайн. Гэр 
бүлээ тэжээх 
үүрэгтэй төрдөг. 
Оюуны чадамжаар 
илүү байдаг. 

Эмэгтэй хүн: 
Нягт нямбай, олон 
талаас нь хардаг тул 
гүйцэтгэх түвшний 
ажилд илүү. Хүүхэд 
төрүүлж, асарч, өсгөх 
үүрэгтэй. 

Залуу нас Дунд нас Ахмад нас
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“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

Хэдийгээр эрэгтэй, эмэгтэй хүнд хэвшмэл үзлээр хандах нь бага байгаа ч, 
чанарын судалгааны баримтаар эрэгтэй хүнийг эцгийн эрхт ёсны дүрээр буюу 
гэр бүлээ тэжээх үүрэгтэй, удирдах ажилд илүү тохиромжтой, илүү чадвартай, 
илүү их үүрэгтэй байдаг, эмэгтэй хүнийг хүүхэд төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлэх 
үүрэгтэй, гэрийн бүх асуудлыг зохицуулдаг байх дүрээр хүлээх хандлага бүх 
насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд зонхилох хандлагатай илэрч байна. 

Мөн удирдах ажлыг “эрэгтэй” дүрээр тодорхойлж, албан тушаал ахих 
тусам эмэгтэйчүүдэд итгэл хүлээлгэх хандлага буурч байв. Уламжлалыг 
санагалзах хандлага (цөөн илэрсэн) эмэгтэйгээсээ эрэгтэйд, эмэгтэй улс 
төрчдөд шүүмжлэлт өнцгөөр хандах нь эмэгтэйчүүдэд илүүтэй илрэх байдал 
ажиглагдлаа. 

Олон нийтээс улс төр дэх эмэгтэйчүүдийг дэмжиж буй байдал, шийдвэр гаргах 
түвшинд ажиллахад эмэгтэй хүнд итгэл хүлээлгэх, дэмжих хандлага, түүний 
шалтгааныг тодруулсан. 

Судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүд эрэгтэй хүнээ шийдвэр гаргах түвшинд 
дэмжих хандлага 58.9 хувь, эмэгтэйчүүд эмэгтэй хүнийг дэмжих хандлага 28.5 
хувьтай илэрснээс эрэгтэй хүн эрэгтэйгээ дэмжих хандлага эмэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад даруй 30 гаруй хувиар илүүг харж болохоор байна.  Харин 
эмэгтэйчүүдийн 48.3 хувь нь аль аль хүйсийн хүнийг дэмжиж байгаа бөгөөд 
эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээ дэмжих хандлага эрэгтэйчүүд эмэгтэй хүнийг 
дэмжсэнээс 17 хувиар илүү байгаа тул эмэгтэйчүүдэд дэмжих хандлага 
илүүрхэж байна. Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн хувь нэмэгдэхгүй 
байгааг “эмэгтэйчүүд нэгнийг  дэмждэггүй” гэж чанарын судалгаанд 
хамрагдсан эрэгтэйчүүд өгснийг энэ баримт үгүйсгэж байна. 

3.2 Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийг дэмжих байдал  

Зураг 3.2.1 Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх 
оролцоог дэмжих хандлага, нэгтгэснээр, 

хүйсээр 

(Χ2 = 57.572, p < .001) (Χ2 = 94.52, p < .002) 
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Зураг 3.2.2 Эмэгтэйчүүдийг төрийн 
бодлого тодорхойлох, хууль тогтоох 

түвшинд ажиллаж чадна гэдэгт итгэх 
байдал, хүйсээр 
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Эмэгтэйчүүдийг төрийн бодлого тодорхойлох, хууль тогтоох түвшинд ажиллаж 
чадна гэдэгт судлагдсан эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн дийлэнх олонх 
буюу 80 гаруй хувь нь итгэлтэй байна. Мэдлэг боловсролтой, шударга, үнэнч, 
ажил хэрэгч, хариуцлагатай, шийдэмгий, чадвартай зэрэг шинж чанар нь 
эмэгтэйчүүдэд итгэл үзүүлэх үндэслэл болсныг ганцаарчилсан ярилцлагад 
оролцсон эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн аль аль нь илэрхийлсэн байна. 

Матриц 3.2.1 Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдэд итгэл үзүүлэх үндэслэл

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН САНАЛ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН САНАЛ

- Мэдрэмжтэй, 
- Чадвартай
- Үлгэр жишээч биеэ авч явдаг 
- Шударга, буруу зүйлийг сайн 

шүүмжилдэг, үзэл бодлоо хэнээс 
айхгүй илэрхийлдэг

- Боловсролтой, 
- Биеэ даасан, тууштай
- Нугаршгүй зан, зоримог 

шийдэлтэй
- Хариуцлагатай
- Амьдралд ойр
- Хөдөлмөрч
- Улс төрийн манлайлагч хүний 

шинж чанартай

- Хэлсэндээ хүрдэг, эхлүүлсэн 
ажлаа дуусгадаг

- Нийгмийн сайн сайхны төлөө 
явдаг 

- Хүний эрхийн төлөө дуу 
хоолойгоо илэрхийлдэг

- Зоригтой, шийдэмгий, зөв ярьдаг, 
ярих чадвартай

- Хашир хэрсүү
- Шударга
- Ажил хэрэгч, хариуцлагатай
- Боловсролтой
- Үнэнч, урваж шарвадаггүй
- Өөрийгөө хөгжүүлсэн 
- Багаар ажиллаж чаддаг. 
- Хүнд урам хайрладаг. 
- Үлгэр дуурайлал, манлайлал 

сайтай. Чадварлаг

Шигтгээ 3.2.2

Ганцаарчилсан 
ярилцлага, эмэгтэй, 

47 настай
Их мэдрэмжтэй, чадвартай, хувь хүний хувьд биеэ авч яваа 
байдал нь үлгэр жишээч. 

Ганцаарчилсан 
ярилцлага, эрэгтэй, 

29 настай
Үнэхээр хэлсэндээ хүрдэг, хийж бүтээсэн зүйлтэй, 
нийгмийн сайн сайхны төлөө явдаг. 

Ганцаарчилсан 
ярилцлага, эрэгтэй, 

34 настай

Зоригтой, шийдмэгий, зөв ярьдаг, даан ч багаа бүрдүүлж 
чадаагүй, гэхдээ хашир хэрсүү, ярих чадвартай, 
бодлоготой. 
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“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

Судалгаанд хөрөнгө чинээтэй болон хөрөнгө чинээ багатай эрэгтэй эмэгтэй 
хүнээс алийг нь сонгох талаар бодомжийг өгч сонголт хийлгэхэд судалгаанд 
хамрагдсан оролцогчдын ихэнх нь буюу 61.7% нь хөрөнгө чинээ багатай 
Чимгээг (эмэгтэй) болон 58.1% нь хөрөнгө чинээ багатай Доржийг (эрэгтэй) 
сонгосон байна. 

Үүнийг хүйсээр аваад үзвэл хөрөнгө чинээ багатай Чимгээг (эмэгтэй) 
эрэгтэйчүүдийн 55.5%, эмэгтэйчүүдийн 67.2% нь сонгосон бол хөрөнгө чинээ 
багатай Доржийг эрэгтэйчүүдийн 61.2%, эмэгтэй оролцогчдын 55.3% нь саналаа 
өгсөн байна. 

Судалгаанд оролцогч эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн аль аль нь хөрөнгө чинээ 
багатай улс төрчдөд түлхүү саналаа өгснөөс харахад нэр дэвшиж сонгогдоход 
хөрөнгө мөнгө, чинээлэг байдлыг чухал хүчин зүйл биш гэх хандлага түлхүү 
ажиглагдав. Ялангуяа эмэгтэй оролцогчдын хувьд хөрөнгө чинээг харгалзах 
байдал эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бага илэрлээ.

• Судалгаанд хамрагдсан эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд ялгаагүй ихэнх 
нь (66.6-69.6%) эрэгтэй хүнд саналаа өгсөн. 

• Эмэгтэй хүнд санал өгсөн эмэгтэйчүүдийн тоо эрэгтэйчүүдээс 
арай илүү байна. 

• Адилхан шинж бүхий нэр дэвшигчээс эмэгтэйчүүдийн 57.5% 
нь эмэгтэй хүнийг дэмжих хандлагатай байгаа нь эмэгтэйчүүд 
эмэгтэйчүүдээ дэмждэг болохыг тоон судалгааны үр дүнгээр 
харуулж байна. 

• Харин эрэгтэйчүүдээр эмэгтэйчүүдийг дэмжүүлэхийн тулд 
уламжлалт болон жендэрийн хэвшмэл ойлголт, хандлагыг 
өөрчлөх үйл ажиллагаа явуулах хэрэгцээ байгаа нь харагдаж 
байна. 

Зураг 3.2.3 Сонгуульд санал өгсөн 
байдал, хүйсээр (2020 оны УИХ-

ын сонгуульд оролцоогүйг хасаж 
тооцсоноор) 

(Χ2 = 84.290, p < .001) 
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Зураг 3.2.4 Адилхан шинж бүхий нэр 
дэвшигчээс сонгох хандлага, хүйсээр 
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Судалгаагаар ахмад настай, туршлагатай улс төрч болон шинэ залуу улс төрч 
эрэгтэй эмэгтэй хүнээс алийг нь сонгох тухай асуухад судалгаанд хамрагдсан 
оролцогчдын 57.4 хувь нь шинэ залуу улс төрч Чимгээд, харин 58.1 хувь нь 
шинэ залуу улс төрч Доржид (эрэгтэй) саналаа өгсөн байна. Үүнийг хүйсээр 
харвал шинэ залуу улс төрч Чимгээд (эмэгтэй) эрэгтэйчүүдийн 52.2 хувь, 
эмэгтэйчүүдийн 61.8 хувь, харин шинэ залуу улс төрч Доржид (эрэгтэй) 
эрэгтэйчүүдийн 57.2 хувь, эмэгтэйчүүдийн 55.5 хувь нь саналаа өгчээ. Үүнээс 
дүгнэхэд судалгаанд оролцогчид хүйсээс илүүтэйгээр шинэ залуу улс төрчийг 
сонгохыг илүүд үзжээ.  Энэхүү үр дүнг чанарын судалгааны дүн давхар баталж 
байгаа бөгөөд 2020 оны сонгуульд “шинэ, залуу” гэсэн дүрийн хүлээлт илүү 
байснаас туршлагатай зарим улс төрч эмэгтэй сонгуульд ялагдахад хүргэснийг 
ТМЯ-ын үеэр хэдэнтээ дурдагдсан. 

Зураг 3.2.5 Хөрөнгө багатай Чимгээ 
(эмэгтэй)  болон баян Доржийг 

(эрэгтэй)  сонгосон байдал 

Зураг 3.2.7 Шинэ залуу улс төрч Чимгээ 
(эмэгтэй)  болон ахмад настай 
туршлагатай улс төрч Доржийг (эрэгтэй) 

 сонгосон байдал

Зураг 3.2.6 Хөрөнгө багатай Дорж 
(эрэгтэй)  болон баян Чимгээг 

(эмэгтэй)  сонгосон байдал 

Зураг 3.2.8 Шинэ залуу улс төрч Дорж 
(эрэгтэй)  болон ахмад настай 
туршлагатай улс төрч Чимгээг (эмэгтэй)

 сонгосон байдал 

Эмэгтэй

Эмэгтэй

Эмэгтэй

Эмэгтэй

Эрэгтэй 

Эрэгтэй 

Эрэгтэй 

Эрэгтэй 

Нийт

Нийт

Нийт

Нийт

61
.7

%
 

38
.3

%
 

67
.2

%
32

.8
%

 

55
.5

%
44

.5
%

 

41
.9

%
 58

.1
%

 

44
.7

%
 

55
.3

%
 

38
.8

%
 

61
.2

%
 

57
.4

%
 

42
.6

%
 61

.8
%

 
38

.2
%

 52
.2

%
 

47
.8

%
 

43
.7

%
 

56
.3

%
 

44
.5

%
 

55
.5

%
 

42
.8

%
 57

.2
%

 



38

“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

Судалгаанд оролцсон олон нийт эмэгтэйчүүдийн хувь хүний болон институтээс 
хамаарах шинжүүдийг харгалзан саналаа өгснийг асуулгын судалгааны 
чанарлаг мэдээллийг үр дүнгээс харж болох юм. Тухайлбал, амьдрал сайн 
ойлгодог, мэдлэг боловсролтой, шударга, зарчимч, итгэл даах, нэр хүнд цэвэр, 
ажилсаг, тэвчээртэй, хариуцлагатай зэрэг шинжийг эмэгтэйчүүд чухалчилсан 
бол эмэгтэйчүүдийн боловсрол, туршлага, бусдыг ойлгох чадвар өндөр, 
дайчин, амьдралд ойр, уян хатан, ёс зүйтэй, итгэл даах зэрэг хувь хүний 
шинжүүдийг судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүд онцолжээ. Харин тойргоо 
солиогүй, жендэрийн тэгш байдал болон эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг харсан, 
намын гишүүнчлэл, мөрийн хөтөлбөрийг харсан гэж институтийн талаас нь 
эмэгтэйчүүд үзсэн бол эмэгтэйчүүдийн намын гишүүнчлэл, ялангуяа багаар нь 
дэмжих, хийсэн бүтээсэн туршлага, мөрийн хөтөлбөрийн биелэх бодит байдал 
зэргийг харах хандлага эрэгтэйчүүдэд илүү давамгайлжээ. 

Ажил хэрэгч, 
амьдрал сайн ойлгодог, 
ажилсаг, 
мэдлэг боловсрол түвшин өндөр, 
дайчин, манлайлах чадвартай, 
тэвчээртэй, тууштай, 
хариуцлагатай, шударга, 
хүн чанар арай илүү, мэдрэмжтэй 

Тойргоо солиогүй, 
жендэрийн хувьд тэгш байдал 
бий болгох, 
мөрийн хөтөлбөр харж сонгосон, 
эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой чухал, 
дэмждэг намаа дагасан, 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байх 
ёстой 

Матриц 3.2.2 Эмэгтэйчүүдийн саналаа өгсөн үндэслэл

Эмэгтэйчүүдийн санал Эрэгтэйчүүдийн санал 

Амьдралд ойр, 
мэдлэг боловсролтой, 
биеэ авч явах нь зөв, дайчин, 
бусдыг ойлгох сайн, 
залуу эрч хүчтэй, 
идэвхтэй, итгэл даах, 
нутгийн эмэгтэй, сайн үйлс хийдэг, 
шийдэмгий, уян хатан, 
ёс зүйтэй, 
хүчирхэг, чадвартай, шударга 
зарчимч, шинэ хүн. 

Эх сурвалж: Асуулгын судалгааны чанарлаг мэдээлэл 

Ардын намд өгсөн, 
ардчиллыг дэмжсэн, 
багаар нь дэмжсэн, 
дэмждэг хийсэн бүтээснийг харсан, 
мөрийн хөтөлбөрийг харсан 
эмэгтэйчүүд хүүхдийн төлөө 
ажилладаг 

ХУВЬ ХҮНИЙ ШИНЖ ХУВЬ ХҮНИЙ ШИНЖ

ИНСТИТУЦИЙН ШИНЖ 

ИНСТИТУЦИЙН ШИНЖ 

Шигтгээ 3.2.2

Ганцаарчилсан 
ярилцлага, эмэгтэй, 

42 настай

2020 оны сонгуулиар эмэгтэй хүнд өгсөн. Жендэрийн 
тэгш байдлыг хангахад анхаарсан. Мөн өмнө нь УИХ-д 
сонгогдож байгаагүй эмэгтэй хүний хувьд арай шинэлэг 
санаа, үйлдэл гаргах болов уу гэсэн хүлээлтээр саналаа 
өгсөн. 

Ганцаарчилсан 
ярилцлага, эрэгтэй, 32 

настай

Эрэгтэй, эмэгтэй хоёр хүнд өгсөн. Яагаад сонгосон 
гэвэл орон нутгийн бүтээн байгуулалт аймаг сумын 
хөгжил дэвшилд нэмэр оруулна гэж бодсон. Мөн 
мөрийн хөтөлбөр дээр үндэслэн саналаа өгсөн. Манай 
аймгийн хүмүүс байсан
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Судалгааны дүнгээр хэвшмэл үзэлгүй олон нийтийн 19.2 хувь, хэвшмэл үзэлтэй 
хүмүүсийн 10.1 хувь нь эмэгтэйг, харин хэвшмэл үзэлгүй хүмүүсийн 41.2 хувь, 
хэвшмэл үзэлтэй хүмүүсийн 50.1 хувь нь эрэгтэйг дэмжихээр хариулснаас 
харахад хэвшмэл ойлголттой хүмүүсийн тал нь эрэгтэй нэр дэвшигчийг, 
хэвшмэл ойлголтгүй хүмүүсийн тавны нэг нь эмэгтэй нэр дэвшигчийг сонгож 
байна. Энэхүү хамаарал статистикийн ач холбогдлын түвшинд илэрсэн болно. 
Тиймээс сонгогчийн боловсролд хэвшмэл ойлголт хандлагыг бууруулахад 
чиглэсэн сэдэв агуулгыг түлхүү оруулах шаардлагатай байна.

ТМЯ-д оролцсон аль нэг шатны сонгуульд нэр дэвшсэн эрэгтэйчүүд болон 
эмэгтэйчүүдийн бараг 60 орчим хувь нь өнөөдөр Монголд олон нийтийн 
зүгээс эмэгтэй улс төрчдийг дэмжих хандлагатай болсон гэж үзсэн байна. 
Олон нийтийн зүгээс эмэгтэй улс төрчдийг дэмждэг гэж эрэгтэйчүүдийн 69 
хувь үзсэн бол эмэгтэйчүүдийн 52 хувь үүнтэй санал нийлсэн байна. Харин 
нэр дэвшээд сурталчилгаагаа хийх явцад олон нийтийн дэмжлэгийг эмэгтэй, 
эрэгтэй нэр дэвшигчдийн ихэнх нь (72.3-77.5%) мэдэрч байснаа илэрхийлсэн 
байна. 

Сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, сайшаал магтаал хэлэх, итгэл үзүүлэх, талархал 
илэрхийлэх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэргээр олон нийт эмэгтэй нэр 
дэвшигчдийг дэмжсэнийг судалгаанд оролцсон эмэгтэй улс төрчид онцолсон.

Зураг 3.2.9 Жендэрийн хэвшмэл ойлголт, дэмжих хандлага

Зураг 3.2.10 Эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжих хандлага, хүйсээр

19.2% 10.1% 

41.2%
50.1% 

39.6% 39.7% 

Жендэрийн 
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Шигтгээ 3.2.3 Эмэгтэй улс төрчдөд үзүүлэх олон нийтийн дэмжлэг

Сэтгэл зүйн 
дэмжлэг

• Сэтгэл санаагаар дэмжин, урам зориг өгдөг 

• 2016 онтой харьцуулахад дэмжлэг сайжирсан, мессеж бичнэ, нүүр 
тулж уулзана, утсаар ярьж дэмжлэгээ илэрхийлдэг.

• Жигд дэмжиж ирсэн. Үг яриа, хандлагаас харагддаг. Хашаандаа 
сайхан амьдрах орчинг дэмжих, ЖДҮ-г дэмжих орон нутгийн 
төсөвт суулгах гэх мэт

• Олон нийтийн сүлжээгээр дэмждэг, эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл, 
нүүр царай болж байна. 

• Эмзэг эрсдэлт бүлгийн болон захын гэр хорооллын иргэдтэй 
ажилладаг учраас маш их дэмждэг.

Итгэл 
үзүүлсэн

• Сэтгэл санааны хувьд сайн дэмжиж итгэл үзүүлсэн.

• Итгэснээрээ сонгуульд ялах нэг үндэслэл болсон.

• Итгэл хүлээлгэж санал бодлоо нээлттэй хуваалцдаг

• Дөрвөн удаагийн сонгуулиар нэгээр гарч ирсэн. Мөрийн хөтөлбөр 
сайн байсан. Итгэж байгааг харуулж байна. Иргэдтэй сайхан 
харилцдаг хүндэлдэгийн ач буян юм.

• Эмэгтэй хүний орон зай үгүйлэгддэг. Эмэгтэйчүүдийг ажлын 
байраар хангахад итгэл хүлээлгэж байгаа шүү гэдэг. Иргэд утсаар 
холбогддог, эргэх холбоотой байдаг.

Сайшаал 
магтаал 

захиас хэлэх

• Иргэд их дэмждэг, урмын үг их хэлдэг, амжилт хүсдэг, сайн 
ажиллаж байгааг хэлдэг, биднийг сайн төлөөлж ажиллаарай гэж 
захьдаг.

• Уул уурхай, экологийн чиглэлээр зөв ярихад олон нийт маш 
сайнаар дэмждэг, хөндөх асуудлыг хөндөж зөв дуугарч байна гэж 
сайшаадаг.

• Залуу эмэгтэй хүнийг дэмжсэн, амжилт хүссэн.

Талархал 
илэрхийлэх

• Шударга зан чанар талаас нь дэмждэг. Эмэгтэйчүүдийн дуу 
хоолой болж байгаа учраас олон нийт хүлээн зөвшөөрч талархлаа 
илрэхийлдэг.

• Иргэдийн тавьсан хүсэлт өргөдлийг өөрийн боломж бололцоонд 
тулгуурлан шийдвэрлэн ажиллаж талархал хүлээсэн.

Санхүүгийн 
дэмжлэг

• Хөрөнгө санхүүгийн хувьд тодорхой хэмжээнд итгэж дэмжлэг 
үзүүлсэн.

• Зарим тохиолдолд сонгуулийн зардалд хандив өргөдөг.

• Сайн дураараа сонгуулийн сурталчилгаанд ажиллах, мөн 
санхүүгийн хувьд тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг.

Эх сурвалж: Түлхүүр мэдээлэгчтэй хийсэн ярилцлага
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Аль нэг шатны сонгуульд нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь 10-20 жилийн 
өмнө эмэгтэй улс төрчийн төлөөх олон нийтийн дэмжлэг тааруу байсан бол 
харин одоо дэмжлэг харьцангуй сайжирсан бөгөөд эмэгтэйчүүдийн нас, 
ажлын туршлага, боловсролын түвшин, харилцааны ур чадвар нэмэгдэхийн 
хэрээр олон нийтээс ирэх дэмжлэг дээшилж байгааг ТМЯ-д оролцсон улс төрч 
эмэгтэйчүүд илэрхийлж байна.

Шигтгээ 3.2.4

Хан-Уул 
дүүрэг, Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эрэгтэй, 
32 настай

10 жилийн өмнө дөнгөж сургуулиа төгссөн үе тул 
ажлын, улс төрийн ч туршлагагүй байсан. Тэр үед 
дэмжлэг байгаагүй ээ. Харин одоо бол дүүргийн ИТХ-
ын төлөөлөгч гэдэг утгаараа дэмжлэг их болсон. Бүхий л 
сувгаар дэмжлэг ирж байна. Ялангуяа манай тойрог бүх 
төлөөлөгч нарын нэгдсэн групп байдаг түүгээр дэмжлэг 
их ирдэг.

Өмнөговь 
аймаг, Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
45 настай

20 жилийн өмнө залуу эмэгтэйг үл тоож байсан. Одоо бол 
харьцангуй нас туршлага гээд дэмжлэг их ирдэг болжээ. 
Нийт аймгийн хэмжээнд би саналын тоогоороо 3-т 
орсон. Өнөөдөр намайг нам харгалзахгүй сонгосон гэсэн 
дүгнэлтийг статистик дээр харж байна.

Дархан-Уул 
аймаг, Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
44 настай

2004 оноос 2013 он хүртэл иргэд эмэгтэйчүүдийг нэр 
дэвшихэд дэмжлэг бага, иргэдийн оролцоо муу байсан. 
Яахав эмэгтэйчүүд бид нар өөрсдөө боловсролдоо 
анхаараад тодорхой хэмжээний юм хийгээд олонд 
танигдаад, иргэдийнхээ амьдрал ахуйтай танилцаад 
яваад ирсний дараа иргэд энэ эмэгтэй улс төрчид бол 
худлаа ярьдаггүй юм байна, бас хүний төлөө явбал 
явчихдаг юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд 2013 оноос хойш 
иргэд их дэмждэг болсон, нэр дэвшээчээ, энд ийм юм 
хиймээр байна гээд захиа хүртэл ирүүлж байсан.

Судалгаанд оролцсон эмэгтэй улс төрчдийн үзэж байгаагаар аймаг, 
нийслэлийн ИТХ, сум, дүүргийн ИТХ, баг, хорооны ИНХ-д нэр дэвшихэд олон 
нийтийн зүгээс дэмжлэг өндөр (74.3-78.9 хувь) байсан бол УИХ-ын сонгуульд 
нэр дэвшсэн эмэгтэй улс төрчийг дэмжих олон нийтийн дэмжлэг (53.8 хувь) 
бусад шатны сонгуульд нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад харьцангуй 
доогуур байгааг харж болох юм. 

Баг, хорооны ИНХ

Сум, дүүргийн ИНХ

Аймаг, нийслэлийн ИНХ

Дэмжсэн Эсэргүүцсэн

УИХ-ын сонгууль

78.90%

25.00%

21.10%

74.30%

46.20%

75.00%

42.4%

53.80%

Зураг 3.2.11 Эмэгтэй улс төрчдийг дэмжсэн байдал, нэр дэвшсэн байгууллагаар
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Эмэгтэй улс төрчийн талаарх олон нийтийн ойлголт, хандлагаас улбаатай 
хүндрэл бэрхшээлийг хүмүүсийн уламжлалт хандлага, сонгогчийн боловсрол, 
эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үүрэг, эмэгтэйчүүдийн хөрөнгө санхүүгийн 
чадамж, эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн байдал, эмэгтэйчүүдэд хандах 
хандлагатай холбоотой байгааг судалгаанд оролцсон улс төрч эмэгтэйчүүд 
болон эрэгтэйчүүд илэрхийлсэн байна.

Хан-Уул  дүүрэг, 
Түлхүүр 

мэдээлэгчийн 
ярилцлага, эрэгтэй, 

45 настай

Эхлээд дэмжлэг их байсан. Одоо сулраад байна. Миний 
нэр хүндийг нийгмийн сүлжээгээр унагааж байна.

Эх сурвалж: Түлхүүр мэдээлэгчтэй хийсэн ярилцлага

Матриц 3.2.3 Эмэгтэй улс төрчийн талаарх олон нийтийн ойлголт, хандлагаас 
шалтгаалсан хүндрэл бэрхшээл

ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНДРЭЛ

Уламжлалт   
хандлага

Эрэгтэй хүмүүс төр удирдах ёстой.
Эцгийн эрхэт ёс давамгайлсан өрөөсгөл хандлага байна.
Уламжлал нөлөөлж байна

Сонгогчийн 
боловсрол

Сонгогчдын боловсрол сул
Иргэдийн мэдээлэл дутмаг 
Жендэрийн мэдлэг тааруу

Эмэгтэйчүүдийн 
нөхөн үржихүйн 

үүрэг

Хүүхэд гаргаж эмэгтэй хүнийхээ үүргийг биелүүлэхэд олон 
нийтийн зүгээс сөргөөр ханддаг.
Улс төрд орох цаг зав гаргахгүй байна.
Эмэгтэй хүн хоол хийж хүүхэд асарна гэдэг

Эмэгтэйчүүдийн 
хөрөнгө 

санхүүгийн 
чадамж

Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү хөрөнгө чинээтэй тул 
эмэгтэйчүүд сонгуульд ялж чадахгүй.
Мөнгөгүй байгаа нь сул тал болж байна.

Гэр бүлийн 
байдал

Гэр бүлийн зүгээс дургүйцэх хандлагатай.
Ар гэр, үр хүүхдээ орхигдуулна.

Эмэгтэйчүүдийн 
мэдлэг чадвар, 

туршлага

Эмэгтэй улс төрчид дээд түвшиндээ сайн ажиллаж чаддаггүй.
Идэвх оролцоо муу
Эмэгтэйчүүдэд туршлага дутмаг

Эмэгтэйчүүдэд 
хандах хандлага

Эмэгтэй улс төрчдөд илүү хатуу ханддаг, шүүмжилдэг. 
Эмэгтэй улс төрчийн хувийн амьдрал руу орж сайн муу зүйл 
ярьдаг.
Эмэгтэй хүн орон нутгийг удирдах туршлагагүй.
Эмэгтэйчүүдийг хэн нэгнээс хараат гэж хардаж сэжиглэх 
хандлагатай байдаг.
Эмэгтэй улс төрчдийн үг яриаг таслах, үл тоох зэргээр 
ялгаварладаг.
Хэвлэл мэдээлэл, нийтийн сүлжээгээр хэл аманд хутгах, нэр 
хүнд унагадаг.

Залуу эмэгтэй, 
нутгийн иргэн 

биш гэх
Залуу эмэгтэй улс төрч туршлагагүй
Нутгийн уугуул иргэн биш

Эх сурвалж: Түлхүүр мэдээлэгчтэй хийсэн ярилцлага
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Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэй улс төрчид эдгээр хүндрэл бэрхшээлийг 
өөрийн мэдлэг боловсрол, сэтгэл зүй, сэтгэлийн хат, шударга ажилч хичээнгүй 
байдал, зөв үг хэл, үйлдэл, үйл ажиллагаа, ёс зүй, тууштай шийдэмгий байдал, 
зөв харилцаа хандлага, лобби хэрэглэх, туршлага хуримтлуулах, өөрийгөө 
зоригжуулах байдлаар даван туулсан гэж хариулжээ.

Өнөөгийн Монголын эмэгтэй улс төрчдөд буй давуу болон сул тал, боломж 
болон эрсдлийг ТМЯ-д оролцсон улс төрчдөөс асуухад зөөлөн, уян хатан, 
мэдрэмжтэй, амьдралд ойр, цэвэрч нямбай байдал зэрэг хувийн давуу талтай 
харин квотыг өсгөх, баримтлах, намаас дэмжлэг үзүүлэх зэргийг өөрөөс нь үл 
хамаарах давуу тал гэж үзжээ. Ихэвчлэн эмэгтэй улс төрчийн хувийн сул талд 
зориггүй, аймхай, санхүүгийн чадавх сул, тууштай биш, шантрамтгай, шийдвэр 
гаргахдаа сул, үг даахгүй, гомдомхой зэрэг шинжийг дурдсан бол хувийн биш 
сул талд ар гэрийн татлаа, уламжлалт эцгийн эрх ёс, жендэрийн хэвшмэл 
ойлголт хандлагыг нэрлэжээ. Мэдлэг боловсрол, ажил хэрэгч байдал, авлигад 
автахгүй, квотын арга, нээлттэй байдал зэргийг эмэгтэй улс төрчдөд байгаа 
боломж гэж үзэж байв.  Харин эрсдэлт хүчин зүйлд ар гэр, үр хүүхэд орхигдох, 
санхүүгийн бэрхшээл, ачаалал, дарамт, ялгаварлан гадуурхалт зэргийг авч 
үзжээ. Нэр дэвшүүлэх доод түвшин болох квотыг давуу тал, боломж гэж голдуу 
эрэгтэй оролцогчид үзэж байсан бөгөөд эндээс улс төрчдийн квотын талаарх 
ойлголт харилцан адилгүй болох нь харагдаж байна. 

Шигтгээ 3.2.5

Сонгинохайрхан 
дүүрэг, Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
53 настай

Намын гишүүн байхдаа улс төрийн үйл ажиллагаанд 
сайн оролцож явахад дуртай байдаг, тэгээд сайн байвал 
тухайн шатандаа ахиж дэвших үерүү ороод ирэхээр 
шүүмжлэгч, дээшээ гаргахгүй, сайн яваагаа дарах ч гэдэг 
юмуу, эсвэл бүлгүүд шахах зэрэг дарамтанд өөрөө ч 
орж байсан, бусад эмэгтэйчүүдийгээ ч орж байхыг харж 
байсан. Энэ асуудлыг давахад тэгш харилцаа, хүн бүртэй 
ойлголцож буулт хийх замаар л давна.

Дархан-Уул 
аймаг, Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
56 настай

Улс төрд орж байгаа хүн өөртөө чадна гэж итгүүлэх л 
чухал байдаг даа, чадна гэж бодох, өөрөө хөдөлмөр 
зорилготой зорилгодоо үнэнч байх хэрэгтэй. Цаг 
хугацааны шалгуураар үнэнд гүйцэгдэнэ гэж хүлээцтэй 
тэвчээртэй ханддаг.

Хөвсгөл 
аймаг, Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
40 настай

Тууштай, шударга ажилч хичээнгүй байдлаараа олон 
нийтэд үнэлэгдэж даван туулсан.
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Фокус бүлгийн ярилцлагаар улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэхийн тулд сонгуулийг шударга явуулах, эмэгтэй улс төрчдөө 
хөрөнгө чинээний хувьд дэмжих, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх, улс төрийн 
намын санхүүжилтыг ил тод болгох, намын санхүүжилтээс эмэгтэйчүүдэд 
эрэгтэйчүүдтэй адил хуваарилах, намын бодлогыг өөрчлөх, эмэгтэй хүнд 
нэр дэвших боломжийг бүрдүүлэхийн тулд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ард 
иргэдийн саналыг мөнгөөр авах оролдлогыг хаах, эмэгтэйчүүдийн квотыг 
нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих шаардлагатай байгааг 
илэрхийлсэн байна.

Матриц 3.2.4 Эмэгтэй улс төрчдөд буй давуу болон сул тал, боломж болон эрсдэл

• Асуудлыг олж харах, 
• зөөлөн, уян хатан бусдыг ойлгох, 
• нарийн зүйлсийг маш сайн 

анхаарч, мэдрэмжтэй ханддаг, 
• ажлыг хойш тавьдаггүй,
• амьдралд ойр, авлига авдаггүй, 
• дайчин, хурдтай, 
• зорилголтой, үнэнч, буурьтай, 
• хор найруулахгүй, 
• бүлэглэл зохион байгуулахгүй, 

боловсролтой, 
• нарийн нягт нямбай, 
• авлига хээл хахууль авах нь бага

• Багийн ажиллагаа муу, 
• зориггүй аймхай, 
• санхүүгийн чадавх сул, 
• тууштай биш, 
• иргэдтэй эргэх холбоо тааруу, 
• туршлага бага, 
• шантрамтгай, шийдвэр гаргахдаа сул, 
• үг даахгүй, гомдомхой, 
• амбицгүй, идэвхгүй, хов ярих

• Мэдлэг боловсролтой, 
• багаар ажиллах, 
• ажил хэрэгч, 
• авлигад автахгүй, 
• зоригтой, хариуцлагатай, нээлттэй, 
• квот

• Гэр бүл орхигдох, 
• санхүүгийн бэрхшээл,
• ачаалал нэмэгдэх, 
• нөхөн үржихүйн үүргээсээ цаг 

алдах, сэтгэл зүйн дарамт

ДАВУУ ТАЛ

СУЛ ТАЛ

БОЛОМЖ

ЭРСДЭЛ

Эмэгтэй улс төрчөөс хамаарах Эмэгтэй улс төрчөөс үл хамаарах

ДАВУУ ТАЛ

СУЛ ТАЛ

БОЛОМЖ

ЭРСДЭЛ

• Квот, 
• намын дэмжлэг, 
• намын нэр хүнд, 
• намын дотоод шинэчлэл, 
• намын бодлого, хууль эрх зүйн орчин, 

хүмүүсийн хүндлэл

• Ар гэрийн татлаа, 
• эмэгтэйчүүд нэг нэгийгээ 

дэмждэггүй, уламжлалт хандлага, 
• жендэрийн хэвшмэл ойлголт 

хандлага, санхүүгийн боломж тааруу, 
• квотын хэрэгжилт сул, 
• намын дэмжлэг тааруу, 
• намын нөлөө сул, 
• олон нийтийн дэмжлэг муу

• Иргэд олон нийтийн дэмжлэг, 
• 30 хувийн квот, 
• ЖЭТБХТ хууль

• Нэр хүндэд халдах, 
• муу хэлүүлэх, хавчигдах, 
• ажлын байрны бэлгийн дарамт, 
• ялгаварлан гадуурхалт, 
• гэр бүлийн харилцааны зөрчил
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ДҮГНЭЛТ
Судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүд эрэгтэй хүнийг шийдвэр гаргах түвшинд 
дэмжих хандлага эмэгтэй хүнийг дэмжих хандлагаас даруй 30 гаруй хувиар 
илүү байгаа нь жендэрийн хэвшмэл ойлголт нөлөөлсөөр байгааг харуулж 
байна. Гэхдээ эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээ дэмжих хандлага сул гэж үзэх 
боломжгүй байна. 

Олон нийтийн зүгээс эмэгтэйчүүдийг төрийн бодлого тодорхойлох, хууль 
тогтоох түвшинд ажиллаж чадна гэдэгт эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн 
дийлэнх олонх нь буюу 80 гаруй хувь итгэлтэй байгаа нь тэдний мэдлэг 
боловсролтой, шударга, үнэнч, ажил хэрэгч, хариуцлагатай, шийдэмгий, 
чадвартай зэрэг шинж чанартай холбон тайлбарлажээ. 

Судалгаанд хамрагдсан хэвшмэл үзэлтэй хүмүүсийн тал нь эрэгтэй нэр 
дэвшигчийг, хэвшмэл ойлголтгүй хүмүүсийн тавны нэг нь эмэгтэй нэр 
дэвшигчийг сонгож байна. 

Судалгаагаар эмэгтэй хүнд саналаа өгсөн эмэгтэйчүүдийн тоо эрэгтэйчүүдээс 
бага зэрэг илүү байгаа бөгөөд үүнийг улам нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
сонгогчийн боловсролыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа, сурталчилгааг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Мөн адил шинж бүхий нэр дэвшигчээс эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь эмэгтэй 
хүнийг дэмжих хандлагатай байгаа нь эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээ дэмждэг 
болохыг харуулж байна. 

Нэр дэвшээд сурталчилгаагаа хийх явцад олон нийтийн дэмжлэгийг эмэгтэй, 
эрэгтэй нэр дэвшигчдийн ихэнх нь (72.3-77.5 хувь) мэдэрч сонгогдсон байна. 
Гэхдээ төлөөллийн байгууллагын шатлал буурах тусам энэ мэдрэмж өсдөг аж. 

Аль нэг шатны сонгуульд нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь 10-20 жилийн 
өмнөх үетэй харьцуулахад олон нийтийн дэмжлэг харьцангуй сайжирсныг 
тэмдэглэж байна. Гэхдээ эмэгтэй улс төрчийн талаарх олон нийтийн ойлголт, 
хандлагаас улбаатай хүмүүсийн хэвшмэл ойлголт, сонгогчийн боловсрол, 
эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үүрэг, эмэгтэйчүүдийн хөрөнгө санхүүгийн 
чадамж, эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн байдал, эмэгтэйчүүдэд хандах 
хандлагатай холбоотой хүндрэл бэрхшээлүүд байгааг судалгаанд оролцсон улс 
төрч эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд илэрхийлсэн байна. 



46

“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

3.3 Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл, нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн талаарх үзэл бодол

УИХ-д эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 17 хувийг эзэлж байгааг “хангалтгүй” гэж 
хариулсан оролцогчдоос үүний шалтгааныг тодруулсан юм. Олон нийтийн 
136.2 хувь (давхардсан тоогоор) эцгийн эрхт ёсны бүтэц, соёлтой холбоотой 
хүчин зүйлсийг гол шалтгаан гэж үзсэн. Тодруулбал, 39 хувь нь эмэгтэйчүүдийг 
ялгаварладаг, 30 хувь нь эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн үүрэг хариуцлага, 28 хувь 
нь эрэгтэйчүүдэд төвлөрсөн эрх мэдлийн харилцаа, 18 хувь нь эрэгтэйчүүд 
давамгайлсан намын бүтэц, 12 хувь нь хууль, эрх зүйн орчин, 9 хувь нь 
санхүүгийн нөөцийн дутмаг байдалтай холбон тайлбарлажээ.

Судлагдсан олон нийт УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг хангалтгүй 
гэж үзсэн атлаа 118.3 хувь (давхардсан тоогоор) нь эцгийн эрхт ёсны бүтэц, 
соёлоо дэмжсэн, зөвтгөсөн хариулт өгсөн нь жендэрийн тэгш байдлын үзэл 
баримтлал тэдний хандлага болж чадахгүй байгааг харуулах юм. Тодруулбал, 
27 хувь нь эмэгтэйчүүдийн хатуу, шийдэмгий биш, зоригтой бус байдал, 22 
хувь нь эрэгтэйчүүдээс хамааралтай, 20 хувь нь эмэгтэй улс төрчид дорвитой 
зүйл хийж чаддаггүй, 19 хувь нь өндөр албан тушаал хашсан туршлага бага, 14 
хувь нь эмэгтэйчүүд олон ачаалалтай тул улс төрийн ажлыг эрэгтэй хүн хийх 
нь зөв гэх эрэгтэйчүүдийг давууд үзсэн хандлагаар хариулжээ. Сонгогчийн 
хүчин зүйлстэй холбон үзэж 41.5 хувь нь тайлбарласан бөгөөд тодруулбал, 21 
хувь нь сонгогчид эмэгтэй хүнийг сонгоход бэлэн бус, 20 хувь нь сонгогчдын 
боловсрол дутмаг гэж үзсэн байна. 

“УИХ-ын 76 гишүүний 17 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа”-г судалгаанд 
оролцогчдын 42 хувь нь хангалтгүй, 39.6 хувь нь боломжийн, 25.9 хувь нь 
хангалттай гэж үзжээ. Судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдийн 48.8 хувь 
нь хангалтгүй гэж үзсэн байхад эрэгтэйчүүдийн 65.5 хувь нь боломжийн, 
хангалттай гэж үзсэн үр дүн хүйсээс хамаарч (х2 = 22.917,  p  < .001) байгаа нь 
ажиглагдлаа. 

42.1%

34.5% 
48.8% 

36.5% 
33.8% 

39.6% 

42.1% 
48.8% 

34.5% 

Бүгд

Хангалтгүй

Эмэгтэй

Боломжийн

Эрэгтэй

Хангалттай

Зураг 3.3.1 УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн талаарх сэтгэгдэл
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Зураг 3.3.2 УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хангалтгүй байгаагийн шалтгааны 
талаарх үзэл бодол (олон сонголтот хариултаар) 
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7.1% 

5.9% 

3.8% 

21.2% 
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УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн талаарх сэтгэгдэл

Эрэгтэйчүүдийг давууд үзсэн

Сонгогчидтой холбоотой хүчин зүйлс 

Эмэгтэйчүүдийг улс төрд оролцоход нь 
ялгаварладаг

Эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн өмнө хүлээх үүрэг 
хариуцлага нь улс төрд цаг зав гаргадаггүй

Гол эрх мэдэл нь эрэгтэйчүүдэд байгаа тул

Эрэгтэйчүүд намдаа илүү байр суурь эзэлдэг

Хууль, эрх зүйн орчны зохицуулалт сул

Эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдийн адил зарцуулах 
их хэмжээний мөнгө байхгүй

Эмэгтэйчүүд улс төрд хангалттай хатуу, 
шийдэмгий, зоригтой байж чаддаггүй 

Улс төрд идэвхтэй оролцдог эмэгтэйчүүд бүх 
тохиолдолд эрэгтэйчүүдээсээ хамааралтай 
байдаг 

Эмэгтэй улс төрчид дорвитой зүйл хийж чадахгүй 
байгаа тул эрэгтэйг нь илүүд үздэг 

Цөөн тооны эмэгтэйчүүд л өндөр албан тушаалд 
шаардагдах туршлагатай байдаг 

Эмэгтэйчүүд амьдралын бүхий л зүйлд илүү 
ачаалалтай тул улс төрийн ажлыг эрэгтэйчүүд 
хийх нь зөв 

Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд шиг сайн удирдагч 
болдоггүй 

Туршлагын хувьд ААНБ удирдах ажил хийж 
байсан туршлага зэргээр эрэгтэйчүүд ямагт илүү 
байдаг 

Эрэгтэйчүүд хөрөнгө чинээтэй, хэнээс ч 
хамааралгүй 

Сонгогчид эмэгтэйчүүдийг өндөр албан тушаалд 
сонгоход бэлэн биш

Сонгогчдын боловсрол муу 

Эх сурвалж: Асуулгын судалгааны дүн
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“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

Зураг 3.3.2-оос харахад шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 
хангалттай бус байгаагийн шалтгааныг оролцогчид нийгмийн бүтэц, соёлын 
дараах хүчин зүйлстэй холбон тайлбарлаж байна. Малчин болон ахмад 
эмэгтэйчүүдээс бусад бүх бүлгийн оролцогчид үүнд хамаарах шалтгааныг дор 
хаяж нэгийг илэрхийлж байв. Үүнд: 

• Эрэгтэй давамгайлсан улс төрийн бүтэц. Энэхүү санаа эрэгтэйчүүд 
нь шийдэж байна, эрэгтэйчүүд хор найруулаад шийддэг, 
эрэгтэйчүүдийн өрсөлдөөн явагддаг гэсэн тайлбараар илэрч байв. 

• Хөрөнгө чинээ бага. Эмэгтэйчүүд хөрөнгөөр эрэгтэйчүүдээс 
бага байна, сонгууль хөрөнгөтэй хүмүүсийн өрсөлдөөн болсон, 
сонгуулийн зардлаа даах боломжоор хомс байна, сонгуулийн 
зардал өндөр хэмээн тайлбарлаж байв. 

• Гэрийн хөдөлмөрийн ачаалал. Үр хүүхдээ өсгөх, гэрийн олон зүйлд 
санаа тавьдаг тул улс төрд зарцуулах цаг заваар хомс, боломжгүй 
байдаг гэх зэргээр илэрхийлж байв. 

• Улс төр бол эрэгтэйчүүдийн ажил гэх соёл. Эрэгтэй хүн хүчирхэг 
гэж ойлгодог, эмэгтэй хүн улс төрч биш гэсэн соёл байгаагаас 
улбаалж байна хэмээн нэг хэсэг нь тайлбарласан. 

• Бохир улс төр. Улс төрийн карьер нь илүү бохир, цүнх барих, гар 
хөл нь болох зэргээр ахиж дэвшдэг тул эмэгтэй хүнд зав байхгүй, 
татгалздаг гэсэн хариултууд үүнд хамаарах юм. 

• Эмэгтэй улс төрчийн тухай мэдээлэл дутмаг байдал. Юу хийсэн, 
ямар асуудлыг шийдсэн гэдэг мэдээлэл сонсогддоггүй нь нөлөөлж 
байна гэж цөөн тооны оролцогч үзэж байлаа. 

ТМЯ болон олон нийтийн төлөөллийг оролцуулсан фокус бүлгийн ярилцлагын 
үр дүнгээр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн асуудлаар 
ялгаатай байр суурийг илэрхийлсэн. Эцгийн эрхэт ёсны соёлын нөлөө эмэгтэй 
улс төрчдийн карьерт саад тотгор болдгийн жишээг ТМЯ-д оролцогч  бодит 
жишээгээр илэрхийлснийг дурдвал “Эмэгтэй Засаг даргатай (сумын) болсноор 
хур бороо орохоо байж, зуншлага тааруу байх боллоо” гэх зэргээр эмэгтэй улс 
төрчийг хүйсийн шинжээр нь дорд үзэх хандлага гаргадаг гэсэн билээ. 

Дээрхээс ялгаатай байр суурийг орон нутгийн эмэгтэйчүүдтэй хийсэн фокус 
бүлгийн ярилцлагаас харж болох ба тодруулбал, орон нутагт сумын засаг 
даргаар ажилласан эмэгтэй улс төрчийг эрэгтэй улс төрчтэй харьцуулж, 
түүнийг удирдах ажил хийх илүү давуу талтайг практикаас мэдэрсэн олон 
нийтийн эмэгтэй улс төрчийн талаарх санаа бодол өөрчлөгдөж байгааг 
харууллаа.
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ХБИ, малчин эрэгтэй, бичил уурхайчин эрэгтэйгээс бусад судалгаанд 
оролцогчид эмэгтэй улс төрчийн манлайллыг дараах хүчин зүйлстэй холбон 
тайлбарласан. Үүнд: 

• Эрэмгий, зоригтой, дайчин бус

• Шийдэмгий бус 

• Ажил хэрэгч бус

• Мэдлэг, туршлага дутмаг 

• Тууштай бус

• Өөртөө итгэх итгэл сул, дутуу үнэлдэг

• Эмэгтэйчүүд улс төрийг сонирхдоггүй, идэвхтэй оролцдоггүй 

• Хийсэн, санаачилсан ажил нь дорвитой бус, нүдэнд харагддаггүй

Эндээс олон нийтийн хандлагыг гурав хувааж болохоор байна. Нэг хэсэгт нь 
эмэгтэй улс төрчийг эрэгтэй улс төрчийн адил зоригтой, эрэмгий, дайчин, 
шийдэмгий байж чаддаггүй гэж, мөн нөгөө хэсэг өөртөө итгэдэггүй, дутуу 
үнэлдэг, өөрсдөө сонирхдоггүй, идэвхтэй оролцдоггүй, харин үлдэх хэсэг 
бэлтгэгдээгүй буюу ажил хэрэгч бус, мэдлэг, туршлага бага байгаатай 
холбоотой гэж дүгнэж байна.  

Зургаан төрлийн бүлгийн төлөөлөл (ФБЯ-ын) эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн 
түвшин доогуур байгааг сонгогчид сонгоход бэлэн бус, дэмждэггүй, тэр 
дундаа эмэгтэйчүүд нь эмэгтэйгээ дэмждэггүй гэж тайлбарлаж байв. Чанарын 
судалгааны баримт асуулгаар илрүүлсэн чанарлаг баримтыг давхар нотолж 
байна. Эмэгтэй оролцогчид нийгмийн бүтэц, соёлтой холбоотой хүчин 
зүйлс нэрлэсний зэрэгцээ эмэгтэй хүнээс өөрсдөөс нь хамаарсан олон 
шалтгааныг эрэгтэй бүлгийн оролцогчдоос илүү тоочсон бөгөөд улс төрийн 
амбицгүй байдал, өөртөө итгэх итгэл сул байгаагаар тайлбарлахын хамт 
бэлтгэгдээгүй, эрэгтэй улс төрчийн адил байж чаддаггүй гэсэн өнцгөөр харсан 
тайлбаруудаас аль алиныг нь өгсөн буюу илүү шүүмжлэлтэй байр сууринаас 
хандаж байв. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд улс төрийн амбицгүй байдал 

Шигтгээ 3.3.1

Завхан аймаг, Фокус 
бүлгийн ярилцлага, 
малчин эмэгтэйчүүд 

Сумын дарга эмэгтэй хүн байх нь дээр. Яагаад гэвэл харах 
өнцөг нь давуу. Сумын удирдлагаар эмэгтэй хүн ажиллаж 
байхад ингэж санагдсан. Үүнийг ингэчихвэл зүгээр гэх 
мэтээр юмыг харах нь сайн. Ямар нэг юманд сэтгэж, 
ажиллах тал арай давуу гэж боддог. Юманд гярхайн сайн 
хардаг, тусламж өгөх боллоо гэхэд хэнд, ямар айлд өгөх үү 
гэдэг дээр нямбай ханддаг гэж үздэг.

Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
45 настай

Олон нийт эрэгтэй улс төрчдөд хүндэтгэлтэй 
ханддаг. Нийгэм дэх ёс заншил, соёлоос хамаараад 
эмэгтэйчүүдийг хоёрдугаарт тавьдаг. Жишээ нь суманд 
Засаг даргаар очсон эмэгтэйг сүүлийн 2 жил манай 
суманд Засаг даргаар эмэгтэй хүнийг тавьснаас хойш 
бороо хур орохоо больж ган гачиг нүүрлэлээ гэж ярих 
болсон. 



50
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Матриц 3.3.1 Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүд цөөн байгаагийн учир шалтгааны 
талаарх үзэл бодол, оролцогчдын төрлөөр

Категори Нийгмийн бүтэц, 
соёлын хүчин зүйлс

Манлайлагчийн 
шинж чанар 

талаас
Сонгогчийн хүчин 

зүйлс

ХБИ, эмэгтэй
Эрэгтэй давамгайлсан
улс төрийн бүтэц
Хөрөнгө чинээ бага

Сонгогчид 
дэмждэггүй

ХБИ сонгуульд 
оролцох боломж 
хомс байдаг нь 
нөлөөлдөг.

Малчид, эрэгтэй Хөрөнгө чинээ бага

Малчид, эмэгтэй 
Эрэмгий, 
шийдэмгий зан 
дутмаг

Бичил уурхайчид, 
эрэгтэй

Эрэгтэй давамгайлсан 
улс төрийн бүтэц

Үндэсний цөөнх, 
эмэгтэй

Хөрөнгөтэй 
эрэгтэйчүүдийн 
өрсөлдөөн 
Эрэгтэй хүн хүчирхэг 
Сонгуулийн зардал 
өндөр

Дайчин бус
Харизмтай бус
Ажил хэрэгч бус

Ахмад, 
эрэгтэйчүүд

Эрэгтэйчүүдийн 
өрсөлдөөн 
Эрэгтэй давамгайлсан 
улс төрийн бүтэц

Тууштай биш
Эмэгтэйчүүд 
эмэгтэйчүүдээ 
дэмждэггүй

Ахмад 
эмэгтэйчүүд

Мэдлэг, туршлага 
сул

Иргэдийн мэдлэг 
боловсрол дутмаг

Залуу эмэгтэй
Эмэгтэй хүн улс төрч 
биш гэсэн уламжлалт 
соёл

Дунд насны 
эмэгтэйчүүд

Гэр бүлийн ачаалал
Хөрөнгө мөнгө бага 
Намын зүгээс үзүүлэх 
дэмжлэг сул 
Бохир улс төрийн 
тогтолцоо

Зориг сул 
өөрийгөө дутуу 
үнэлдэг
Эмэгтэйчүүд 
өөрсдөө 
сонирхдоггүй

Дунд насны 
эрэгтэй

Эцгийн эрхт ёс 
Эрэгтэй давамгайлсан 
улс төрийн бүтэц

Өрсөлдөхгүй 
байна 
Хүчирхэг 
эмэгтэйчүүд нь 
өрсөлддөггүй

Сонгогчид 
дэмжихгүй байна

болон эрэгтэй улс төрчтэй адил байж чаддаггүй гэсэн өнцгөөр түлхүү харжээ. 
Чанарын судалгаанд оролцогч эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн аль алинд нь эмэгтэй 
улс төрчийг “эрэгтэй улс төрч”-өөс дутуу, чадварлаг байдал дутмаг гэсэн 
хандлагаар үнэлэх нь нийтлэг илэрлээ. 
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Шашны цөөнх, 
эмэгтэй

Эрэгтэй давамгайлсан 
улс төрийн бүтэц 
Эрэгтэйчүүд удирддаг 
гэх соёл
Эмэгтэйчүүдийн гэр 
бүлийн ачаалал

Өөртөө итгэх 
итгэл сул
Зоригтой бус

Хөдөлгөөнт хүн 
ам, эрэгтэй

Эмэгтэй улс төрчийн 
хийсэн, бүтээсэн ажлын 
мэдээлэл дутмаг

Эмэгтэй улс 
төрчид 
дорвитой 
ажиллахгүй 
байна, 
Шийдэмгий 
зоригтой бус

Шилжигч, 
эмэгтэйчүүд

Ар гэрийн ачаалал 
Бохир улс төр

Идэвх муу 
Амбицгүй, 
Сонирхдоггүй

Эмэгтэйчүүд 
эмэгтэй хүнээ 
дэмждэггүй 
Сонгогчдын 
ойлголт муу

Тариаланч 
эрэгтэй

Эрэгтэй давамгайлсан 
улс төрийн бүтэц

Шударга, 
зоригтой 
шийдвэр 
гаргадаггүй

Олон улсын хэмжээнд хийгдсэн зарим судалгаанд сонгуульд амжилттай 
оролцоход нөлөөлөх хувийн хүчин зүйлсийг зан чанар, гадаад төрх, бие 
бялдрын, мэдлэг боловсрол, хөрөнгө санхүүгийн гэсэн дөрвөн хүрээнд 
судалсныг энэхүү судалгаанд ашигласан юм. Түлхүүр мэдээлэгчийн 
ярилцлагад оролцсон эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчдийн өгсөн хариултаар 
хүйсийн хувьд ялгаа бага ажиглагдсан ч, бэлтгэлгүй, танигдаагүй байсан, 
мэдлэг боловсролоор давуу байсан ч хөрөнгө мөнгө, намын хүчин зүйлсээс 
улбаалж ялагдсан гэх хариулт эмэгтэйчүүдийн дунд түлхүү илрэв. Хувийн зан 
чанарын талаас бэлтгэлгүй, өөртөө итгэл муутай, туршлага бага байсан гэсэн 
хариултаас гадна үнэнч, хуурамч биш, бялдуучилж чаддаггүй, хуйвалдаанаас 
ангид, хурц зан чанар ялагдахад хүргэсэн гэсэн хариултыг өгсөн байв. Гадаад 
харагдах талаас тухайлсан үнэлэлт дүгнэлт өгсөн оролцогчид таарсангүй 
бөгөөд “энэ бол чухал биш”, “ийм асуулт асуух шаардлагагүй” гэж хандсан 
оролцогчид цөөн таарсан. Мөн нэлээд оролцогч энэ чиглэлд бэлтгэл 
тааруу, туршлага тааруу байсан гэх хариулт өгсөн бөгөөд эндээс зарим 
эмэгтэй улс төрчид гадаад төрх, бие бялдрын шинжид “хайнга ханддаг” 
гэсэн таамаг дэвшүүлж болохоор байна. Мэдлэг боловсрол талаас эмэгтэй 
улс төрчдийн дийлэнх нь өөртөө итгэлтэй, “давуу байсан” гэж хариулсан. 
Зарим оролцогчийн зүгээс улс төрийн болоод сонгуулийн практиктай 
холбоотой мэдлэг, чадвар, туршлагын талаас дутмаг байсан гэж алдаагаа 
дүгнэж байв. Сонгуулийн зардал өндөр, хангалттай санхүүгийн нөөцтэй биш 
атлаа хөрөнгөлөг өрсөлдөгчтэй өрсөлдөж байгаагаа эмэгтэй улс төрчдийн 
дийлэнх сонгуульд ялагдах хамгийн гол хүчин зүйлс гэж дүгнэж байв. Мөн 
цөөн оролцогчийн зүгээс “мөнгөтэй нэр дэвшигчдийг нам, гишүүд нь илүүтэй 
дэмждэг” гэсэн хариулт нь улс төрийн намын эрх мэдэл хөрөнгөлөг хэсэгт 
төвлөрч, нөлөө бүхий болж байгааг тодорхой хэмжээнд илтгэх юм (Матриц 
3.3.2). Аливаа улс төрийн намын эрх мэдлийг хөрөнгө чинээтэй хэсэгт төвлөрч 
буйг сарниулахын тулд санхүүжилтын тогтолцоонд реформ хийж байж, 
эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд нэгэн алхам болох юм. 
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ТМЯ-д оролцсон улс төрчид эмэгтэй улс төрчийн сул талыг дараах байдлаар 
тодорхойлсныг өөрөөс нь хамаарах хийгээд үл хамаарах гэсэн хоёр хүрээнд 
авч үзье. Хувийн сул талд зориггүй тууштай биш, өөртөө итгэлгүй, идэвхгүй 
зэрэг чанаруудыг өмнөхийн адил нэрлэснээс гадна улс төрийн мэдлэг 
боловсрол, туршлага дутмаг, нэгдмэл баг болж ажиллаж чаддаггүй хэмээн 
онцолсон. Мөн нийтэд түгсэн нэр хочийг батлахуйц алдаа гаргаж, дараа үе 
болон бусдын нэр хүндийг боддоггүй сул талтай гэж цөөн оролцогч дүгнэж 
байв. Эрэгтэй улс төрчдийн зүгээс эмэгтэйчүүдийг улс төрийн боловсрол, 
туршлагаар сул, мэдлэг боловсрол дутмагаас бусдын нөлөөнд орох эрсдэлтэй, 
тууштай бус, зоригтой бус, бэлтгэгдээгүй, “тулга тойрсон асуудал” хөнддөг 
зэрэг хувийн хүчин зүйлсийг түлхүү дурдсан. 

Өмнө дурдагдсан институтийн хүчин зүйлсийг улс төрчид нэрлэсний 
зэрэгцээ сул тал, бэрхшээлийг илүү нарийвчлан өгүүлсэн. Тодруулбал, намаас 
хамааралтай хүчин зүйлсийг улс төрийн намын санхүүжилтын оновчтой бус 
тогтолцоо, нэр дэвшигчийн шударга бус сонгон шалгаруулалт, эмэгтэйчүүдийн 
байгууллагын сул байдалтай холбон тодорхойлсон. Мөн сонгуулийн тогтолцоо, 
үйл явцтай холбоотой хүчин зүйлс, олон нийтийн дарамт, хүлээлт, шошготой 
холбоотой хүчин зүйлсийг дэлгэрүүлж тайлбарласан. Мөн цөөн тооны эмэгтэй 
холбоо, бүлэгт багтаж чаддаггүй, цол гуншингүй байдал сул тал болж байгаа 
тухай тайлбарлав. Энэ бүх хүчин зүйлс эмэгтэй улс төрчдөд саад болдог 
болохыг олон улсад хийсэн судалгаануудад илрүүлсэн байдаг. Эмэгтэй улс 
төрчид хувийн хүчин зүйлсийг дурдсаны зэрэгцээ институтийн хүчин зүйлсийг 
илүү нарийвчлан илэрхийлж байснаараа эрэгтэйчүүдээс ялгаатай байв.

Мэдлэг боловсролын 
хүчин зүйлс 

Хөрөнгө санхүүгийн 
байдал 

• Мэдлэг боловсролоор давуу байсан 
• Сонгуулийн мөн чанарыг ойлгоогүй 

талаасаа бэлтгэл сул байсан 
• Сонгуулийн менежмент, 

сонгогчтойгоор харилцах боловсрол 
дутмаг 

• Улс төрийн боловсролоор тааруу 
байсан 

• Илтгэлээ бэлдээгүй, баримт нотолгоо 
хангалттай бүрдүүлээгүй 

• Сонгогчдын боловсрол тааруу 

• Хөрөнгө мөнгө дутмаг 
• Зардал маш өндөр 
• Намын санхүүгийн дэмжлэг байхгүй 
• Өөрийн биенестэй байсан тул хүндрэл 

харьцангуй бага 
• Мөнгөтэй нэр дэвшигчдээ нам 

дэмжиж ажилладаг 
• Санал худалдаж авахад мөнгө 

зарцуулаагүй 

Хувийн зан чанарын
хүчин зүйлс

Гадаад төрх, бие 
бялдрын хүчин зүйлс 

• Танигдаагүй 
• Бэлтгэл хангагдаагүй, туршлага 

бага 
• Өөртөө итгэлгүй, өөрийгөө 

илэрхийлж чадаагүй 
• Үнэнч, шударга, тууштай, 

бялдуучилж чаддаггүй 
• Хурц ширүүн зан чанартай

• Туршлага бага 
• Танигдаагүй 
• Гадаад төрх, бие бялдрын талаас 

асуудал гараагүй 
• Гадаад төрх, имиж чухал биш 
• Өөрийнхөөрөө зүтгэдэг гэж 

харагддаг 
• Хэт залуу 

Матриц 3.3.2 Сонгуульд ялагдахад хүргэсэн хүчин зүйлс, эмэгтэй оролцогчдын өгсөн 
хариултаар
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• Сул, идэвхгүй, зориггүй, тууштай биш:

• Буулт хиймтгэй

• Сэтгэлийн тэнхээгүй, гомдомтгой, 
шантрамхай

• Сул гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн, 
өөртөө итгэлгүй

• Хүчтэй дуу хоолойтой байж чаддаггүй

• Амбицгүй, идэвхгүй

• Улс төр, эрх зүйн боловсрол дутмаг

• Бусад салбарын асуудалд тооцоо 
судалгаатай, анхаарлаа хандуулж 
ярьж чаддаггүй

• Улс төрийн туршлага сул

• Тулгамдсан бус асуудлыг дэвшүүлдэг

• Багаар ажиллаж чаддаггүй.

• Эмэгтэй хүн эмэгтэйгээ дэмждэггүй

• Эрэгтэй улс төрчийг дагадаг

• Хамтраад хууль санаачлах, бодлого 
боловсруулах талд сул байна

• Нийтэд түгсэн нэг хочийг батлахуйц 
алдаа гаргадаг:

• Зарим эмэгтэйчүүд хувийн ашиг 
сонирхлоо хэрэгжүүлэхээр зүтгэдэг

• Нэн шаардлагатай бус асуудлыг 
хөнддөг

• Зарим эмэгтэйчүүд гэр бүлийн 
тогтвор суурьшилгүй

• Ар гэрийн ачаалал

• Санхүү мөнгөний дутмаг байдал

• Нам дахь эрчүүдийн давамгайлсан 
бүтэц

• Нэр дэвшигчийг тодруулах сонгон 
шалгаруулалт шударга бус, нээлттэй 
бус.

• Хөрөнгөлөг хүмүүсээс хамааралтай 
санхүүжилтын тогтолцоо

• Эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь сул 
(хувиа боддог)

• Намын зүгээс эмэгтэйчүүдээ дэмжих 
бодлого тодорхойгүй, бэлтгэдэггүй, 
санхүүгийн талаас дэмждэггүй.

• Намын дотоод ардчилал сул, ил тод 
байдалгүй байдал

• Мөнгөтэй эсвэл олны танил болсон 
эмэгтэйчүүдийг дэмждэг

• Ээлтэй бус сонгуулийн тогтолцоо

• Бага түвшний квот тогтоосон

• Сонгуулийн мажоритори тогтолцоо

• Шударга бус сонгуулийн үйл явц: 
Мөнгө тарааж сонгуульд ялдаг 
байдал

• Улс төр дэх нөлөө бүхий сүлжээний 
гадна байдаг

• Олон нийтийн дарамт, хүлээлт, 
шошго

• Эрэгтэй хүн ард нь байдаг гэж 
харддаг

• Эрэгтэйг дэмжиж, эмэгтэйг 2-т тавих 
эцгийн эрхт ёсны уламжлал

• Нэр хоч өгдөг, биеэ үнэлэгч мэтээр 
ойлгодог, ярьдаг хандлага

• Сонгогчид сонгоход бэлэн бус.

Матриц 3.3.3 Эмэгтэй улс төрчдийн сул тал

Өөрөөс нь хамаарах Өөрөөс нь үл хамаарах 
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5.4% 
4.4% 

35.1% 
26.5% 

48% 
54.6% 

12.5% 
13.5% 

Мэдээлэл аваагүй

Эрэгтэй улс төрчийн талаар Эмэгтэй улч төрчийн талаар

Сөрөг мэдээлэл

Холимог мэдээлэл

Эерэг мэдээлэл

Зураг 3.3.3 Улс төрчдийн талаар авсан мэдээллийн төрөл, хувиар

Бүлгийн ярилцлагад оролцогчдын өгсөн мэдээллээр, эмэгтэй улс төрчийн 
тухай мэдээлэл эрэгтэй улс төрчидтэй харьцуулахад хангалттай гардаггүй 
бөгөөд гол төлөв шүүмжилсэн, харлуулсан сөрөг мэдээлэл зонхилдог гэсэн 
хариулт ялангуяа эмэгтэй оролцогчдын дунд давамгайлж байв. Эмэгтэй 
оролцогчид хамгийн сүүлд авсан мэдээллээ хуваалцахад, эмэгтэй улс төрчийн 
талаарх эерэг гэхээсээ сөрөг голдуу мэдээлэл авсан байв. Харин авсан 
мэдээлэлдээ хэрхэн хандаж байгааг нягтлахад цөөн эрэгтэй оролцогч сөрөг 
мэдээлэлтэй санал нэгдсэнээс бусад тохиолдолд “сөргөөр” илэрхийлж байгаад 
эргэлзэж шүүн тунгаан хэлэлцжээ. Дурдсан мэдээллээс нь харахад эрэгтэй улс 
төрчийг сөргөөр илэрхийлсэн мэдээлэл нь эмэгтэй улс төрчтэй харьцуулахад 
цөөн байна. Гэхдээ эрэгтэй улс төрчдийн талаар ч сөрөг мэдээлэл 
давамгайлдаг гэж судалгаанд оролцогчид дүгнэж байсныг дурдах нь зүйтэй. 

Эмэгтэй улс төрчийн тухай мэдээлэл цөөн байгаагийн шалтгааныг эрэгтэй улс 
төрчдийн зүгээс тодорхой эмэгтэй улс төрчийн талаарх хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр цацагдаж байсан мэдээлэлтэй нь холбон тайлбарласан бөгөөд 
хэвлэл дэх дүр төрх олон нийт, сонгогчдын дэмжлэгийг хүлээн авах эсэхэд 
ихээхэн үүрэгтэйг илэрхийлж байна. Тодруулбал, эмэгтэй улс төрчийн 
боловсруулсан, өргөн барьсан хууль, шийдвэрийг бус харин хэвлэл болон 
нийгмийн сүлжээгээр шүүмжлэл дагуулсан хуулийн төслийн нэрийг онцлон 
тэмдэглэж байлаа. 

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөллийн талаарх 
сонгогчийн хандлага, үзэл бодол төлөвшихөд авч буй мэдээллийн төрөл 
ихээхэн нөлөөтэй. Иймээс судалгаанд оролцогчид эрэгтэй, эмэгтэй улс 
төрчийн талаар ямар төрлийн мэдээлэл авч буйг тодруулсан юм. Асуулга 
судалгаанд оролцогчдын дунд эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчийн талаарх сайн, муу 
холимог мэдээлэл авах нь давамгайлж байгаа бол эрэгтэй улс төрчийн талаар 
сөрөг мэдээлэл авсан гэж хариулсан хувь эмэгтэй улс төрчөөс бараг 10 хувиар 
илүү байна (Зураг 3.3.3).
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Эрэгтэй улс төрчийн талаар Эмэгтэй улч төрчийн талаар

Матриц 3.3.4 Эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчийн талаарх мэдээлэл хүлээн авсан байдал, 
хариу үйлдэл, үнэлгээ

Зураг 3.3.4 Улс төрчдийн талаар авсан мэдээллийн төрөл

Мэдээлэл аваагүй
4.4%
5.4%

35.1%
26.5%

54.6%
48.0%

12.5%
13.5%

Сөрөг мэдээлэл

Холимог мэдээлэл

Эерэг мэдээлэл

Мэдээлэл хангалттай гардаг эсэх: Үгүй

ЭЕРЭГ МЭДЭЭЛЭЛ:
Халамжийн хуулийн өөрчлөлт хийх тухай
Замын хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн
Эко жорлонгийн тухай

Мэдээллийг хүлээн авсан байдал:
Эергээр хүлээн авсан.
Халамжийн хуулийг өөрчлөхдөө сайтар
судлах шаардлагатай

Эерэг мэдээлэл давамгайлдаг эсэх: Үгүй

СӨРӨГ МЭДЭЭЛЭЛ:
Олон нөхөр сольсон, Хөшөө нураасан
Хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон
атлаа дараа нь эсэргүүцсэн
Дээлийн хээний тухай хууль гаргах
Их хэмжээний хятадууд оруулж ирэх гэж
байгаа тухай
Унтдаг, боов иддэг
Тамхины хууль баталчихаад өрөөндөө
архи, тамхи хэрэглэсэн

Мэдээллийг хүлээн авсан байдал:
Мэдээлэлтэй санал нэгдсэний зэрэгцээ
эсэргүүцэж, шүүмжилсэн

Сөрөг мэдээлэл давамгайлдаг эсэх: Тийм

Мэдээлэл хангалттай гардаг эсэх: Тийм

ЭЕРЭГ МЭДЭЭЛЭЛ:
Ганцаараа сөрөг хүчний үүрэг гүйцэтгэж
байгаа гишүүн

Мэдээллийг хүлээн авсан байдал:
Эергээр хүлээн авсан.

Эерэг мэдээлэл давамгайлдаг эсэх: Үгүй

СӨРӨГ МЭДЭЭЛЭЛ:
Бэлгийн дарамт үзүүлдэг
Цахим үндэстэн шоугаар Ковид тараасан
Копи Анантай уулзлаа гэдэг мэдээлэл
Боксын холбоог самарсан

Мэдээллийг хүлээн авсан байдал:
Мэдээлэлтэй санал нэгдсэн.
Мөн “Ховч хүүхэн шиг үсчиж ярьдаг” гэж
сэтгэгдлээ хуваалцсан

Сөрөг мэдээлэл давамгайлдаг эсэх: Тийм

Эмэгтэй улс төрчийн тухай Эрэгтэй улс төрчийн тухай
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ДҮГНЭЛТ
“УИХ-ын 76 гишүүний 17 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа”-г судалгаанд 
оролцогчдын 57.9 хувь боломжийн, хангалттай төлөөлөл гэж хариулснаас 
эрэгтэйчүүдийн 65.5 хувь ийм үзэл бодолтой байхад эмэгтэйчүүдийн 51.2 хувь 
нь хангалтгүй хэмээн үзэж байна. 

“Хангалтгүй” гэсэн хариултын үндэслэлийг нэг талаас эцгийн эрхт ёсны бүтэц, 
соёлтой холбоотой хүчин зүйлсээр тайлбарласан ч нөгөө талаас эцгийн эрхт 
ёсны бүтэц, соёлоо дэмжиж, зөвтгөсөн хариулт өгч байна. Энэ нь жендэрийн 
тэгш байдлын үзэл баримтлал тэдний хандлага болж чадахгүй байгааг 
харуулах юм. Мөн сонгогчийн хүчин зүйлстэй холбон үзсэн хэсэг тал орчим 
хувийг эзэлж байна. 

Чанарын судалгааны баримт нь асуулгаар илрүүлсэн баримтыг давхар 
нотолж байна. Ганцаарчилсан ярилцлага болон фокус бүлгийн ярилцлагад 
оролцсон эрэгтэйгээсээ эмэгтэй оролцогчид нийгмийн бүтэц, соёлтой 
холбоотой хүчин зүйлс нэрлэсний зэрэгцээ эмэгтэй хүнээс өөрсдөөс нь 
хамаарсан шалтгаануудыг эрэгтэйчүүдээс илүүтэй тоочиж, илүү шүүмжлэлтэй 
байр сууринаас хандав. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд улс төрийн амбицгүй 
байдал болон эрэгтэй улс төрчтэй адил байж чаддаггүй гэсэн өнцгөөр түлхүү 
тайлбарлажээ. Гэхдээ эрэгтэй, эмэгтэй оролцогчдын аль алинд нь “дутмаг” гэж 
үзэх хандлага ажиглагдлаа. 

Эмэгтэй улс төрчид улс төрд амжилттай оролцоход нөлөөлдөг хувийн хүчин 
зүйлсийг зориггүй, тууштай бус чанар, улс төрийн боловсрол, туршлага 
сул байдал, багаар ажиллаж чаддаггүй, алдаа гаргадаг, олонд танигдаагүй 
зэргээр тайлбарласнаас гадна ар гэрийн ачаалал, хөрөнгө санхүү дутмаг, 
нам дахь эрэгтэйчүүдийн давамгайлал, сонгуулийн ээлтэй бус тогтолцоо, үйл 
явц, олон нийтийн хүлээлт, дарамт зэрэг өөрөөс үл хамаарах хүчин зүйлстэй 
холбон авч үзлээ. Эрэгтэй улс төрчдийн хувьд институтийн хүчин зүйлсэд 
анхаарлаа хандуулсан боловч ерөнхийлсөн хариултаар хязгаарлаж, харин 
хувийн сул талтай холбон тайлбарлах нь түлхүү илрэв. Зарим эрэгтэй улс төрч 
квот тогтоосныг давуу тал гэж хардаг бөгөөд ер нь эрэгтэй улс төрчдийн дунд 
эмэгтэй улс төрчдөд тулгардаг хүндрэл бэрхшээлийн талаар ерөнхий төсөөлөл 
давамгайлж байв. Мөн эмэгтэй улс төрчөөр бэлтгэгдэх асуудалд цогцоор, 
бүрэн дүүрэн анхаарал хандуулах чадамж ялагдал амссан эмэгтэй улс төрчдөд 
бүхэлдээ сул байв. 

Асуулгын судалгаанд оролцогчдын дунд эрэгтэй улс төрчийн талаар сөрөг 
мэдээлэл авдаг гэсэн нь эмэгтэй улс төрчтэй харьцуулахад илүү байгаа хэдий 
ч чанарын судалгаанд оролцогчдын хувьд эмэгтэй улс төрчийн боловсруулсан, 
өргөн барьсан хууль, шийдвэрийг бус харин хэвлэл болон нийгмийн 
сүлжээгээр шүүмжлэл дагуулсан хуулийн төслийн нэрийг нь онцлон дурдаж 
байснаас нь эмэгтэй улс төрчдийн “хэл ам дагуулсан” мэдээлэл нь олон 
нийтийн ой санамжид үлдэх хандлагатай байна. 
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3.4 Квот тогтоох аргын талаарх мэдлэг, хандлага

2021 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас гаргадаг ”Жендэрийн зөрүүтэй 
байдлын индекс”-ийн улс төрийн эрх мэдэл хэсэгт Монгол Улс 155 орноос 0.122 
оноогоор 116-д жагсч, дэлхийн дунджаас доогуур хэвээр байна. Парламент дахь 
эмэгтэй эрэгтэйчүүдийн харьцаагаар авч үзвэл 0.21, сайдын албан тушаалд 0.23, 
төрийн тэргүүнд 0 байгаа нь улс төрийн эрх мэдлийн түвшинд эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувь хэмжээ хангалтгүй түвшинд байна. Монгол Улсын Их Хурлын 
сонгуулийн тухай хуулийн 30.2-т, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29.2-т нам, эвслээс нэр 
дэвшиж байгаа нийт нэр дэвшигчийн 20-иос доошгүй хувь нь аль нэг хүйсийн 
нэр дэвшигч байхаар хуульчилсан. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийн 7.2.2-т улс төрийн ба удирдах албан тушаалд эрэгтэй, эмэгтэй хүний 
тэнцвэртэй төлөөллийг хангах зорилгоор суудал хадгалах зэргээр квотын 
хэлбэрийг хэрэгжүүлэхээр зохицуулжээ. 

Судалгаагаар, улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн 
төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд квот тогтоох арга хэрэглэдгийг оролцогчдын 34.8 
хувь нь мэднэ гэсэн хариултыг өгчээ. Хүйсээр ангилахад, квот тогтоох аргыг 
мэдэхгүй хариулагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн жин давуутай илэрч 
байгааг 68.6 хувьтайгаас харж болно. Квотын талаарх мэдлэгийг хот хөдөөгөөр 
харьцуулан шинжлэхэд орон нутгийн эрэгтэйчүүдийн 54.5 хувь мэднэ, харин 
орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн 56.8 хувь мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгчээ.

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх квот 
тогтоох аргыг мэддэг эмэгтэйчүүдийн 79.3 хувь, эрэгтэйчүүдийн 70.7 хувь 
квот тогтоох аргыг хэрэглэхийг дэмжиж байна (Зураг 3.4.3).  Эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад квот тогтоох аргыг хэрэглэхийг дэмжих байдал эмэгтэйчүүдэд 
8.6 пунктээр илүү байна. Квотын аргын талаар мэдээлэлтэй оролцогчдыг 
байршлаар (Улаанбаатар болон орон нутаг) шинжлэхэд хотын эмэгтэйчүүдийн 
55.2 хувь дэмжиж харин эрэгтэйчүүдийн 65 хувь дэмжээгүй үр дүн үзүүлж 
байна. Орон нутгийн эрэгтэйчүүдийн дэмжлэг болон эсэргүүцэл нь ойролцоо 
байгаа үр дүн үзүүлж байна (Зураг 3.4.4).
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Сонгуульд нэр дэвшигчдийн дунд аль нэг хүйсээс байвал зохих доод хязгаарыг 
зааж өгөх буюу квот тогтоосон ч 1996-2020 онуудад явагдсан нийт 8 удаагийн 
УИХ-ын сонгуулийн үр дүнд 3-13 эмэгтэй сонгогдсон байна. 2012 оны УИХ-
ын сонгуульд анх удаа квот тогтоосон боловч одоогоор тогтоосон квотдоо 
хүрээгүй өнөөг хүрчээ. 2021 онд Жендэрийн үндэсний хороо, НҮБХХ, Эм Эс Си 
Жи компанийн хамтран хийсэн “Монгол Улсын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ”-гээр, Монгол Улсын 
Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу улс төрийн намууд эмэгтэйчүүдийг 
нэр дэвшүүлж байгаа боловч УИХ-д сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн тоо цөөн буюу 
20 хувийн квотод хүрч байгаагүй, нэр дэвшүүлэлт нь квот хадгалах нэр төдий, 
улс төрийн дэмжлэг бага гэж дүгнэсэн бол НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн бие 
даасан зөвлөх Пол Гуэрин  “Монгол улсад эмэгтэй нэр дэвшигчдийн 20 хувийн 
квот тогтоосон нь сайшаалтай ч УИХ дахь эмэгтэй гишүүдийн тоо 3-аас ердөө 11 
болж нэмэгдсэн гэж дүгнэжээ.  

Улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх 
квот тогтоохыг дэмждэг оролцогчдын 86.3 хувь одоогийн квотын түвшинг 
нэмэгдүүлэхийг санал болгосон бөгөөд тэдгээрийн 30.1 хувь нь квотын хэмжээг 
30, 23.3 хувь нь 40, 20.6 хувь нь 50 хувь хүртэлх хэмжээг заасан юм. 

Квотын түвшинг одоогийнхоос ахиулах саналтай эмэгтэй оролцогчдын 
эзлэх хувь (48.8 хувь) эрэгтэйчүүдээс (51.2 хувь) илүү байхад харин 5-15 хувиар 
бууруулах санал гаргасан хариулагчдын дунд эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
эмэгтэй оролцогчдоос өндөр үр дүнтэй гарчээ (Зураг 3.4.6). 
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Квот тогтоохыг дэмждэг хариулагчдын санал болгосон квотын хэмжээг 
дундажлан тооцоход 36.67 хувиар квот тогтоож, улс төрийн шийдвэр гаргах 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхийг дэмжиж хариулжээ. 
Хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүд дунджаар 39.14 хувь, эрэгтэйчүүд 34.09 хувиар квот 
тогтоохыг санал болгосон байна.

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхийн тулд 
20 хувийн квотыг өсгөх, энэ чиглэлд хуулинд өөрчлөлт оруулах, бүх шатны 
сонгуульд тогтсон түвшинг хатуу баримтлах, үүргээ хэрэгжүүлээгүй намд 
хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, чадвартай эмэгтэйчүүдэд нэр 
дэвших боломж олгох, эмэгтэйчүүдийн манлайллыг сайжруулах, сонгогчдын 
боловсролыг дээшлүүлсэнээр квот үр дүнгээ өгөхийг чанарын судалгаанд 
оролцогчид санал болгож байна. 
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Зураг 3.4.5 Судалгаанд оролцогчдын 
санал болгосон квотын хэмжээ

Зураг 3.4.6 Судалгаанд оролцогчдын 
санал болгосон квотын хэмжээ, хүйсээр
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Зураг 3.4.7 Квотын дундаж түвшин, хүйсээр
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Хууль эрх зүйн талаас квотыг зохицуулсан ч бодитоор хэрэгжүүлэхэд улс 
төрийн намууд хойрго ханддагт оролцогчид шүүмжлэлтэй хандсан юм. 
Хэрэв эмэгтэйчүүдийн мэдлэг боловсрол, манлайлал, идэвх санаачлагыг 
дээшлүүлж чадвал шийдвэр гаргах түвшинд тэдний хувь хэмжээ нэмэгдэнэ, 
сонгогчдын боловсролыг стандарт хөтөлбөрөөр дээшлүүлэхэд анхаарч чадвал 
эмэгтэйчүүдийг дэмжих олон нийтийн хандлага дээшилнэ гэж чанарын 
судалгаанд оролцсон залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд үзлээ. Эрэгтэйчүүдтэй хийсэн 
бүлгийн ярилцлагаар, эмэгтэйчүүдийг дэмжих квот  сонгуульд өрсөлдөх 
боломж, орон зайг нэмэгдүүлдэг, квотыг хүчээр тогтоохыг дэмжихгүй 
байгаагаа илэрхийлсэн ялгаатай үр дүнг харуулж байна. Эндээс дүгнэхэд 
сонгогчдын боловсролыг системтэйгээр, үр дүнтэй арга хувилбараар 
дээшлүүлснээр улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэнэ гэсэн үзэл 
баримтлал чанарын судалгааны дүнгээр ажиглагдаж байна.

Шигтгээ 3.4.1

Багануур дүүрэг, 
Фокус бүлгийн 

ярилцлага, залуу 
эмэгтэйчүүд 

Сонгогчдын 51 хувь нь эмэгтэйчүүд байдаг ч квотын 
хэмжээ бага байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүн эрх тэгштэй, ядаж 
л 40/60 харьцаатай баймаар байна. Намуудад бодлого 
хэрэгтэй. Хэвшмэл ойлголтыг эвдэх хэрэгтэй байна. 
Эмэгтэйчүүд цөөн тул хүчгүйддэг.

Дорнод, Фокус 
бүлгийн ярилцлага, 
залуу эмэгтэйчүүд

Улс төрд эмэгтэйчүүд оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд 
байр сууриа нэгтгэх, нэгдмэл нэг санаа зорилгын дор 
нэгдэж чаддаг байх, эмэгтэйчүүдийн квотыг нэмэгдүүлэх, 
бүх түвшинд эмэгтэйчүүд санаа бодлоо илэрхийлэх 
боломж нөхцөл бүрдүүлэх  хэрэгтэй.

Сонгинохайрхан 
дүүрэг, Фокус 

бүлгийн ярилцлага, 
дунд насны 
эрэгтэйчүүд

Квотыг боломжтой хэмжээнд өсгөж тогтоох хэрэгтэй.

Дорнод, Фокус 
бүлгийн ярилцлага, 

ахмад настай 
эмэгтэйчүүд

Одоо байгаа хуулийн хэрэгжилт муу байна. Квотын 
хэмжээг өндөрсгөж тогтоох, эмэгтэйчүүдийг бэлтгэх, 
таниулах тал дээр сайн ажиллавал эмэгтэй улс төрчид 
нэмэгдэнэ.

Баянзүрх дүүрэг, 
Фокус бүлгийн 

ярилцлага, дунд 
насны эмэгтэйчүүд

Квотын хэмжээг өсгөх хэрэгтэй. Эхлээд хуулиар 60 хувиар 
өндөр тогтоож өгөөд олон нийт эмэгтэй улс төрчийн 
чадварыг хүлээн зөвшөөрч ирснээр квотын хэмжээг 
бууруулаад тэнцвэржүүлж болно. Одоогийн нөхцөлд бол 
өндөрсгөх хэрэгтэй байгаа.
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Шигтгээ 3.4.2

Сонгинохайрхан 
дүүрэг, Фокус 

бүлгийн ярилцлага, 
дунд насны 
эрэгтэйчүүд

Квотыг хүчээр нэмж эмэгтэй улс төрчдийг олонх болгоно 
гэдэг нь цаг хугацааны урсгалыг түргэсгэх гэсэн цаг үеэ 
олоогүй бодлого гэж харж байна.

Сүхбаатар дүүрэг, 
Фокус бүлгийн 

ярилцлага, ахмад 
настай эрэгтэйчүүд

Хэдэн жилийн дараа аяндаа эмэгтэйчүүд нэмэгдэнэ, 
Одоо байгаа эмэгтэйчүүд цөөхөн байгаа нь өнөөдөртөө 
байгаа боломж.

Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эмэгтэй, 
32 настай

Сонгогчдын боловсрол дээшлэхийн хэрээр 
эмэгтэйчүүдийг сонгох, шийдвэр гаргах түвшин дэх 
оролцоо дээшлэхээр харагддаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн 
улс төрийн оролцоо бол цэвэр сонгогчдын боловсролоос 
хамаарна.

Түлхүүр 
мэдээлэгчийн 

ярилцлага, эрэгтэй, 
32 настай

Квот байна. Боловсролтой, өөрийгөө бэлдээд ороод 
ирэхэд орон зай байна. Иргэдийн хувьд зөвөөр ойлгуулж, 
таниулж чадвал илүү дэмжих магадлалтай гэж харж 
байна.

ДҮГНЭЛТ
Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх квотын 
аргын талаар иргэдийн олонх нь мэдэхгүй байна. Квотын талаар мэдэхгүй 
хариулагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь өндөр байна. Квотын талаар 
мэдлэгтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад квот тогтоохыг 
давуутай дэмжиж байгааг судалгааны баримт харуулж байна. 

Квот тогтоохыг дэмжигчдийн хувьд хамгийн цөөндөө 5 хувийн, хамгийн 
олондоо 80 хувийн квот, дунджаар 36.67 хувиар квот тогтоож, улс төрийн 
шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхийг санал 
болгожээ. Хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүд дунджаар 39.14 хувь, эрэгтэйчүүд 34.09 
хувиар квот тогтоохыг дэмжсэн үр дүн ажиглагдаж байна. 

3.5 Улс төрийн манлайлагчаас хүлээх хүлээлт: жендэрчлэгдсэн байдал

Тоон судалгаагаар, олон нийт манлайлагчаас ямар тодорхой чанаруудын 
хүсэн хүлээж байгааг болон аль чанарыг эрэгтэйд, эмэгтэйд түлхүү хамаатуулж 
байгааг шинжилсэн. Манлайллыг есөн чанараар хэмжихэд олон нийт үүнээс 
8-ыг хүйсээс хамаарахгүй адил гэсэн хариулт давамгай илэрсэн ч дөрвөн 
чанарт нь буюу байгууллага, хамт олныг удирдах, бусдыг нэгдмэл зорилго, 
үйл хэрэгт нэгтгэх, дагуулах, шинийг санаачилж, өөрчлөлтийг авчрах, сэтгэн 
бодох чадварын хувьд эмэгтэйгээсээ эрэгтэй нь илүү байдаг гэж үзлээ. Харин 
итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, мэдлэг ур чадвараараа бусдыг дагуулах, аливаад 
хариуцлагатай байх, бусдад хийж бүтээх эрмэлзлийг төрүүлж, боломж олгох, 
аливаад шударга хандаж бусдад үлгэрлэх, бусдыг ойлгож уян хатан байх 
чанар буюу таван чанарын хувьд эмэгтэй нь илүү гэсэн хариултыг өгчээ. 
Олон нийтийн санаа бодлын хувьд бүлэг, байгууллага удирдах, чиглүүлэх, 
нөлөөлөхтэй холбоотой чанаруудыг эрэгтэйд, үлгэрлэл, шударга, хариуцлагтай 
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Зураг 3.5.1 Улс төрийн манлайлагчаас хүлээх хүлээлт: жендэрчлэгдсэн байдал

Байгууллага хамт олныг удирдах

Шинийг санаачилж өөрчлөлтийг авчрах

Итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, мэдлэг,
ур чадвараараа бусдыг дагуулах

Адилхан Эмэгтэй нь илүү Эрэгтэй нь илүү

Итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, мэдлэг, 
ур чадвараараа бусдыг дагуулах

Бусдыг нэгдмэл зорилго, үйл
хэрэгт нэгтгэх, дагуулах

Бусдыг нэгдмэл зорилго, үйл
хэрэгт нэгтгэх, дагуулах

Аливаад хариуцлагатай байх

Аливаад хариуцлагатай байх

Бусдад хийж бүтээх эрмэлзлийг
төрүүлж, боломж олгох

байх, уян хатан байх гэсэн чанаруудыг эмэгтэйд хамааруулсан хандлага 
илэрчээ. “Эмэгтэй нь илүү” гэсэн хариултын дүн “эрэгтэй нь илүү” гэсэн 
хариултын нийт дүнгээс 5 хувиар их байна. Гэхдээ монголчууд “манлайлагч”-
ийн ямар чанарт ач холбогдол өгдөгийг нягтлах нь зүйтэй. 

Энэ асуултын хариултыг хүйсээр шинжлэхэд хариуцлагатай, бусдыг ойлгож, 
уян хатан байх гэсэн хоёр чанараас бусад долоо чанарт эрэгтэйчүүд “эрэгтэй 
нь илүү” гэж хариулсан нь өндөр жин дарж байгаа бөгөөд үүний эсрэгээр 
эмэгтэйчүүд нь “эмэгтэй нь илүү” гэсэн хариултыг түлхүү өгчээ. Үүнийг 
статистикийн хувьд хэр зэрэг ач холбогдолтойг шинжлэхэд хүйсээс ач 
холбогдлын түвшинд хамаарч байгааг харууллаа.
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Асуулгын судалгаагаар хүйсийн хувьд хэнийг манлайлагч гэж үздэг, улс 
төрчөөс хүсэн хүлээдэг чанаруудыг тоон болон чанарын судалгааны дүнд 
тулгуурлан шинжлэв. Зураг 3.5.1-т үзүүлснээр, судлагдсан иргэдийн 81.7-92 
хувь эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг манлайлагчаар итгэх хувь өндөр илэрсэн бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийг манлайлагч гэдэгт итгэлгүй байгаагаа илэрхийлсэн хувийн 
жин хоёр дахин өндөр дүнтэй гарч байна.  Ийнхүү судалгаанд оролцогчдын 
20 орчим хувь нь “эмэгтэйчүүд-манлайлагч” гэдэгт итгэхгүй байна. Ялангуяа 
эл хандлага эрэгтэйчүүдэд түлхүү ажиглагдсан нь эрэгтэйчүүдийн манлайлалд 
итгэлгүй гэж эрэгтэйчүүдийн 5.3 хувь, эмэгтэйчүүдийн 10.3 хувь хариулсан 
байхад эмэгтэйчүүдийн манлайлалд итгэлгүйгээ эрэгтэйчүүдийн 21.6 хувь, 
эмэгтэйчүүдийн 15.4 хувь илэрхийлсэн нь судлагдсан эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
хувьд эсрэг хүйсээ манлайлагч гэдэгт итгэлгүй хандаж буй үр дүн илэрлээ. 

Олон нийт улс төрийн манлайлагч хүнд байх ёстой гэж үзэж буй чанаруудыг 
олон сонголттой хариултын хувилбараар тодорхойлж нэгтгэн нэгтгэн 
дүгнэсэн юм. Олон нийтийн сонгосон хариултаар, улс төрийн манлайлагчаас 
шийдэмгий (83.4 хувь) чанарыг хүссэн нь хамгийн өндөр давтамжтай илэрсэн 
бол үүний дараагаар 66.8 хувь нь зоригтой байх, 59.3 хувь нь бусдыг ойлгодог 
байхыг чухалчилах хандлагатай байна. Эндээс дүгнэхэд, олон нийт ихэвчлэн 
эрэгтэй улс төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, тэмцэгч чанарыг улс 
төрийн манлайлагчаас хүлээдэг байгаа буюу улс төрчийг эрэгтэй чанараар 
хардаг ажээ (Зураг 3.5.2). 

Зураг 3.5.2 Эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн манлайлалд хандах олон нийтийн хандлага
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Зураг 3.5.3 Улс төрийн манлайлагчаас хүлээх чанарууд, хүйсээр
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Олон нийтийг оролцуулсан чанарын судалгааны үр дүнгээр, эмэгтэйчүүд 
эрэгтэйчүүдийн адил улс төрд манлайлал үзүүлэхэд Нийслэлийн Мэргэжийн 
хяналтын газрын дарга Эрдэнэчулуун мэт зоригтой, шийдэмгий үгээ хэлдэг 
байх, эмэгтэйлэг шинж чанараа орхиж, эрэгтэй улс төрчийн гаргадаг зан 
төлвийг үзүүлэх, эрэгтэй улс төрчийн давуу талд суралцах, эмэгтэй улс төрчийн 
имидж бүрдүүлэлтийн хувьд хувцаслалтад анхаарахыг жишээлэхдээ өмд өмсөх 
зэргээр жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг эвдэх хэрэгтэй гэж үзэх хандлага хотын 
дүүргийн залуу эмэгтэйчүүдтэй хийсэн фокус бүлгийн ярилцлагын үр дүнгээр 
илэрч байна. 

Түлхүүр мэдээлэгчдийн ярилцлагад оролцсон улс төрч эмэгтэйчүүдийн өгсөн 

Тайлбар: Бага зэрэг, дунд зэрэг гэсэн хариултыг хасч 2 захын буюу маш их, огт шаардлагагүй 
гэсэн хариултын хувилбараар шинжилгээг хийв.

 Зураг 3.5.4 Эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчдөд илэрч байх зохимжтой чанарууд

Энэрэнгүй

Зоригтой

Шийдэмгий

Тэмцэгч

Зөөлөн

Бусдыг ойлгодог

Эрэгтэй улс төрчдөд Эмэгтэй улс төрчдөд

маш их огт шаардлагагүй

28.9% 

71.9% 
81.5% 

67.9% 

21.6% 

60.8% 61.1% 

30.2% 

71.3% 

82.3% 

71.6% 
40.6% 

Шийдэмгий чанарыг эрэгтэй (83.1%), эмэгтэй (83.7%) улс төрчдийн аль алинаас 
маш ихээр хүсэн хүлээж байгааг дараах хүснэгтэд үзүүлсэн үр дүнгээс харж 
болно. Үүний дараагаар зоригтой, тэмцэгч байх чанаруудыг улс төрч эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдэд маш их байх ёстой хэмээн үзэж байна.

Эндээс харахад, олон нийт жендэрийн хэвшмэл үзлийн үүднээс эрэгтэй улс 
төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, тэмцэгч байх чанаруудыг эмэгтэй 
улс төрчөөс мөн адил маш ихээр хүсэн хүлээж байгаа сонирхолтой үр дүн 
үзүүлж байна.

Улс төрийн манлайлагч хүнд байх ёстой гэж үзэж буй чанаруудыг 
манлайлагчдын хүйсээр ангилан  эрэгтэй болон эмэгтэй улс төрчдөд хэр 
зэрэг илэрвэл зохимжтой эсэхийг шинжилсэн юм. Өмнө тайлбарласан 
шийдэмгий чанарыг эрэгтэй (81.5 хувь), эмэгтэй (82.3 хувь) улс төрчдийн аль 
алинаас маш ихээр хүсэн хүлээж байгааг дараах зурагт үзүүлсэн үр дүнгээс 
харж болно. Үүний дараагаар зоригтой, тэмцэгч байх чанаруудыг улс төрч 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд маш их байх ёстой хэмээн үзэж байна. Энэхүү үр дүнд 
тулгуурлан авч үзвэл, олон нийт жендэрийн хэвшмэл үзлийн үүднээс эрэгтэй 
улс төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, тэмцэгч байх чанаруудыг 
эмэгтэй улс төрчөөс мөн адил хүсэн хүлээж байгаа үр дүн ажиглагдаж байна. 
Жендэрийн хэвшмэл үзлийн нөлөөгөөр эмэгтэй хүнд түлхүү хамаатуулдаг 
энэрэнгүй, зөөлөн зэрэг шинж чанарыг сонгосон хувийн жин 30.2-40.6 хувьтай 
илэрч байгаа нь дээрх тайлбарыг давхар батлах юм.
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ярилцлагаар эмэгтэйчүүд эрэгтэй улс төрч шиг наймаалцаж сурах, эрэгтэй 
улс төрчийн адил санхүүгийн бие даасан байдалтай болсноор эмэгтэй улс 
төрч хүлээн зөвшөөрөгдөнө хэмээн тайлбарласан. Гэхдээ ийм дүрээр эмэгтэй 
улс төрч өөрийгөө илэрхийлэхэд эрчүүдийн адилаар “дуртай” хүлээн авах уу 
гэдгийг гүнзгийрүүлэн судлах шаардлагатай юм. 

Судалгаагаар эрэгтэй, эмэгтэй улс төрийн манлайлагчдыг тодруулахад 
У.Хүрэлсүх, Х.Баттулга, Н.Учрал, Л.Энх-амгалан, Н.Алтанхуяг нарын улс төрчдийг 
манлайлагчаар нэрлэж, 15 хувь нь байхгүй/мэдэхгүй гэсэн хариулт өгсөн байна. 
Харин эмэгтэй манлайлагч улс төрчөөр Ц.Оюунгэрэл, Д.Сарангэрэл, П.Анужин, 
С.Одонтуяа, М.Оюунчимэг, С.Оюун нарыг нэрлэсний зэрэгцээ 23 хувь нь 
эмэгтэй манлайлагч улс төрчийг байхгүй/мэдэхгүй гэжээ. “Манлайлагч эмэгтэй 
улс төрч байхгүй/мэдэхгүй” гэсэн хариулт эрэгтэйчүүдийг ийн үзсэнээс 8 
хувиар бага, мөн олон эрэгтэй улс төрчийг нэрлэсэн атлаа харьцангуй цөөн 
эмэгтэйг нэрлэж байгаагаас харахад эрэгтэй улс төрчдийг илүү таньдаг бөгөөд 
манлайлагчаар үзэх хандлага өндөр байна. Гэхдээ Ц.Оюунгэрэлийн хувьд 
У.Хүрэлсүхийг нэрлэгсдээс давтамжийн хувьд өндөр байв. 

Судалгааны баримтаас харахад судалгаа явагдсан талбаруудаас сонгогдсон, 
тухайн нутгийн улс төрчид түлхүү нэрлэгдсэн бөгөөд эрэгтэй улс төрчдөөс 
У.Хүрэлсүх, Х.Баттулга, Н.Алтанхуяг, С.Ганбаатар, Р.Амаржаргал, Ц.Элбэгдорж, 
Б.Жаргалсайхан, Н.Энхбаяр, Ц.Нямдорж, Л.Оюун-Эрдэнэ, С.Жавхлан, 
Ч.Хүрэлбаатар нарыг тойрог харгалзалгүйгээр нэрлэсэн байна. Харин эмэгтэй 
улс төрчдөөс Л.Оюунгэрэл, Д.Сарангэрэл, С.Одонтуяа, С.Оюун, Г.Уянга, 
Д.Мөнхөө, Т.Ганди, А.Ариунзаяа, С.Удвал нарын нэрийг тойрог үл харгалзан 
нэрлэсэн бөгөөд түүхэн улс төрчдөөс С.Удвал, ахмад улс төрчдөөс Д.Мөнхөө 
нарыг дурдсан байна. УИХ-ын гишүүн асан Г.Уянгаас бусад нь сайд, дэд сайд, 
намын дэргэдэх Эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнээр ажилладаг, ажиллаж 
байсан, ажиллаж байгаа, парламентад хэд хэдэн удаа сонгогдсон туршлагатай 
эмэгтэй улс төрчид аж. 

Судалгаанд оролцогчдоос манлайлагч гэж үзэж буй үндэслэлийг тодруулсан 
бөгөөд дурдсан үндэслэлүүдээс харахад эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчийн хувьд 
илт ялгаа бага илэрсэн ч улс төрийн эмэгтэй манлайлагчийн хувьд дараах 
онцлог бүхий чанаруудыг нэрлэжээ. Үүнд: 

Шигтгээ 3.5.1

Эрэгтэй улс төрийн манлайлагч Эмэгтэй улс төрийн манлайлагч

• Хүрэлсүх ерөнхийлөгч таалагддаг. 
Шийдэмгий, зоригтой, багаа сайн 
бүрдүүлж чадсан, зальтай зайтай 
хүн

• Хүрэлсүхийг сайн эр хүн гэж 
боддог. Цэргээр хүмүүжсэн, эх 
оронч, хатуужилтай хүн, шулуун 
шударга

• Үг хэл хурц, оновчтой, шулуун 
шударга, яриа нь их таалагддаг.

Улс төрд эмэгтэйлэг хүнийг хүлээн 
зөвшөөрдөггүй. Эмэгтэйчүүдийг 
эрэгтэйчүүд шиг хатуу ширүүн, 
зоригтой, эрс шийдэмгий байлгаж 
байж улс төрч гэж үздэг. Иймд 
эмэгтэй улс төрч карьер хөөе гэвэл 
эрэгтэйчүүд шиг хэлэх зүйлийнхээ 
голыг нь олж, үгээ богино, хурц 
тодоор шийдэмгий хэлж сурахад 
эрэгтэй ментортой ажиллах хэрэгтэй.

Эх сурвалж: Фокус бүлгийн ярилцлага
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Ерөнхий чанарын хувьд: гал цогтой, ажил хэрэгч, амьдралд ойр, амьдрал 
үзсэн, мэддэг, ил тод нээлттэй; Туршлага талаас: эмэгтэйчүүд, эх хүүхдийн 
асуудалд анхаардаг, асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулсан, ерөнхийлөгчид 
нэр дэвшиж байсан, сайд байсан, дарга хийж чадахаа харуулсан, буянтай, 
гавьяатай, хүний эрхийн тэмцэгч, Ковид-19 цар тахалтай тэмцсэн;

Эмэгтэйлэг чанарын хувьд: Биеэ зөв авч явдаг, чадалтай, гоо сайхны 
мэдрэмжтэй, үлгэр жишээч, ярианы өнгө нь уярмаар, улс төрч хүний дүр 
төрхтэй, даруухан, хэл ам, хов живэнд ордоггүй, төлөв төвшин;

Танигдсан байдлын хувьд: Телевизээр гардаг, нэвтрүүлэг хөтөлдөг, сэтгүүлч.

Дээрхээс харахад эрэгтэйчүүдээс мөн адил хүлээдэг чанаруудын зэрэгцээ 
улс төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан, нэр дэвшсэн, нийтийн төлөөх 
тодорхой (имиж бүрдүүлсэн) үйл хэрэгт манлайлан оролцдог, ажил хэрэгч-
эмэгтэйлэг дүр төрх бүхий, амьдрал сайн мэддэг, нээлттэй ил тод эмэгтэй улс 
төрч олон нийтэд илүүтэй таалагддаг байх талтай. Нэг талаас зоригтой, үгээ 
дайчин гал цогтой илэрхийлдэг байх гэсэн чанаруудыг хүлээхийн зэрэгцээ 
даруу, төлөв төвшин гэсэн эсрэгцэлсэн чанарыг хүлээж байгаа нь давхар, 
илүү өндөр шаардлага тавьдагийг харуулж байгаа талтай. Эрэгтэй улс төрчийг 
“хөрөнгөлөг, чинээлэг” гэх үндэслэлээр манлайлагчаар үзэж байсан бол 
эмэгтэй улс төрчийг ингэж үзсэн тохиолдол таарсангүй. Асуулгын судалгааны 
дүнгээр, эмэгтэй хүнээс хөрөнгө чинээг чухалчлах хандлага олон нийтийн дунд 
хүчтэй биш болохыг харуулсан. 

Матриц 3.5.1 Манлайлагчаар үзэж буй үндэслэл

Эрэгтэй улстөрч Шударга
Шийдэмгий
Зоригтой
Дайчин, тэмцэгч
Ноён нуруутай
Хариуцлагатай
Манлайлагч
Зарчимч
Үлгэр дуурайлалтай
Алсын хараатай
Зорилготой, санаачилгатай
Хөдөлмөрч, хар багаасаа хөдөлмөрлсөн
Эд хөрөнгийн шуналгүй
Үнэн, зөв гоё зүйл ярьдаг, зөв шүүмжилдэг
Эх оронч, улс орныхоо төлөө гэсэн стгэлтэй, 
иргэдийнхээ төлөө
Салбартаа сайн ажилласан, аймаг, орон нутаг, 
дүүрэгтээ юм хийдэг, залуучууд руу юм хийдэг, 
амлалтандаа хүрдэг
Боловсролын асуудлыг шийдэхээр дорвитой 
ажиллаж байгаа
Сайн хуульч, сайн хууль боловсруулдаг
Сайн ерөнхийлөгч байсан, төрийн тэргүүн
Ерөнхий сайд байсан
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Ардчиллыг монголд авчирсан
Авилгатай тэмцсэн
Спортыг дэмжсэн
Туршлагатай
Мэдлэгтэй, чадвартай
Удирдагч
Сайхан харилцдаг, харилцааны соёлтой, 
ялгаварладаггүй
Уран илтгэдэг
Хараат бус, өөрийн гэсэн бодолтой
Хөрөнгө чинээтэй, бизнес ухаантай

Асуудлыг зөв талаас нь хардаг, бодлогыг 
оновчтой тодорхойлох чадвартай, системээр нь 
хардаг
Өөрчлөлтийг хийх чадвартай
Намын хүн тул, намынхаа манлайлагч
Залуу гишүүн, шинэ хүн
Жинхэнэ Монгол
Хатуу удирдагч байж чадна
Бүх тоглолтын ард байдаг
Арай дээр
Таньдаг, нэр нь их дуулддаг

Шударга
Дайчин
Зоригтой, гал цогтой
Шийдэмгий
Тууштай: гуйвж дайвдаггүй, бууж өгдөггүй
Зарчимч
Ажил хэрэгч
Амьдралд ойр, амьдрал үзсэн
Ил тод нээлттэй
Хөдөлмөрч
Үнэн, зөв, шударга юм ярьдаг, шүүмжилдэг, 
үгээ зоригтой хэлдэг, ойлгомжтой ярьдаг
Эр оронч, идэвх санаачилагатай, зүтгэлтэй, 
иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 
зүтгэдэг
Хийсэн юмтай, сайн ажилласан, амлалтаа 
биелүүлдэг, сайд байхдаа их зүйл хийсэн, 
сайн ажилласан, дарга хийж чадна гэдгийг 
харуулсан, Ковидын үед сайн ажилласан, 
буянтай, гавьяатай
Эмэгтэйчүүд, эх хүүхдийн асуудалд анхаардаг, 
асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулсан
Ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж байсан, сайд 
байсан

Хүний эрхийн тэмцэгч
Туршлагатай
Мэдлэг боловсрол, чадвартай
Удирдах чадвартай
Өөрчлөлтийг хийх чадвартай
Асуудлыг зөв талаас нь хардаг, бодлого 
тодорхойлох чадвартай, системээр нь хардаг
Биеэ даасан хэнээс ч хараат биш
Аль болох бусадтай сайн ойлголцож чаддаг, 
харилцааны соёлтой
Бизнес ухаан сайтай

Дэмждэг намынх,
Ардчилсан үзэлтэй
Биеэ зөв авч явдаг, чадалтай
Гоо сайхны мэдрэмжтэй, үлгэр жишээч
Ярианы өнгө нь уярмаар, зарчимч, хүлээцтэй
Дүр төрх нь улс төрч хүн шиг
Даруухан, илүү дутуу хэл аманд оролцдоггүй, 
төлөв төвшин
Манай тойргоос сонгогдсон, таньдаг нь ,
Зурагтаар гардаг, нэвтрүүлэг хөтөлдөг, 
сэтгүүлч

Эмэгтэй улстөрч
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Ганцаарчилсан болон фокус бүлгийн ярилцлагаар улс төрч эмэгтэй 
манлайлагчид тавигдах шаардлагын талаар ярилцсан. Нийт ФБЯ-аас зөвхөн 
эмэгтэйчүүд оролцсон 3 бүлгийн (шилжин суурьшигч; дунд насны; Христийн 
шашин шүтдэг эмэгтэйчүүд) ярилцлагын үеэр нэг ч эмэгтэйг манлайлагч 
нэрлээгүй байхад эрэгтэйчүүд оролцсон бүх бүлгийн ярилцлагад дотооддоо 
санал зөрч байсан ч эмэгтэй улс төрчийн нэрийг нэрлэж, манлайлагчаар 
нэрлэсэн үндэслэлээ тайлбарлаж байв. Манлайлагч эмэгтэй улс төрчийг 
нэрлээгүй ярилцлагуудад эмэгтэйчүүд манлайлагч болоход хүндрэлтэй 
байгаа талаас илүүтэй хөндөж ярилцлага өрнөсөн юм. ФБЯ-ын аргаар 
цуглуулсан мэдээлэл нь асуулгын аргаар илэрсэн баримтуудыг давхар 
илэрхийлж байна. Гэхдээ жорлон сайжруулахаар ажиллаж байгаа, Ковид-19 
цар тахалтай тэмцсэн зэрэг тодорхой асуудал барьж авсныг нь, мөн хийж 
буй ажлаа тогтмол сурталчилдаг, түгээдэг (олон нийттэй харилцах талаас), 
Жасрай сайдын зээ охин (удам угсааг тодотгосон) зэрэг үндэслэлийг нэрлэж 
байлаа. Гэхдээ эрэгтэй оролцогч “жорлон яриад байхаар ерөнхийлөгчид яаж 
нэрийг дэвшүүлэх вэ?” гэсэн эрэгтэй нүдээр харсан шүүмжийг эмэгтэй улс 
төрчдөд өгч байлаа. Гэтэл зарим эрэгтэй оролцогчийн зүгээс “жорлон ярих” 
нь амьдралд ойр асуудал хөндсөн, имижээ бүрдүүлж байгаа хэрэг гэх утгаар 
тайлбарлав.

“Биеэ зөв авч явдаг” гэсэн үндэслэлийг оролцогчид ерөнхийлөн илэрхийлэх 
нь олонтаа давтагдсан бөгөөд дараах гурван утгыг илэрхийлж байна. Нэгд, 
хурал уулзалт үеэр эсвэл олон нийтийн өмнө ярих, илтгэх шаардлагыг 
биелүүлдэг байх, хоёрт даруу, хүлээцтэй байх, гуравт гадаад харагдах байдлын 
шаардлагыг хангадаг байх гэсэн утгатай байна.  

“Өндөр боловсрол” олон нийтийн үзэж буйгаар эмэгтэй улс төрчдийн 
давуу тал аж. “Өндөр боловсрол”-ыг хурал уулзалт, олон нийтийн өмнө 
хэлж буй үг, асуудал, түүний шийдлийг оновчтой тодорхойлж буй байдал, 
гадаад, дотоодод бакалавраас дээш зэргийн боловсрол эзэмшсэн, өөрийгөө 
хөгжүүлсэн байдлаа илтгэх намтар түүхээр тодорхойлж байна. Ганцаарчилсан 
ярилцлагын үеэр зарим оролцогч өөрийн байгууллага, хамт олны удирдлагыг 
манлайлагчаар нэрлэсэн. Тэр дундаа эрэгтэйчүүдийн ярианд энэ нь түлхүү 
илэрсэн бөгөөд мэддэг, таньдаг хүрээллээсээ манлайлагчийг тодорхойлохыг 
эрмэлзэж байгаагаараа онцлог байв. 

 

Матриц 3.5.2 Улс төрч манлайлагч эмэгтэйчүүдийг нэрлэсэн байдал, үндэслэл

Ганцаарчилсан ярилцлагаар

МАНЛАЙЛАГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД

Удвал
Мөнхөө
Оюунгэрэл
Одонтуяа
Сарангэрэл
Оюунчимэг

Оюун
Нарантуяа
Анужин
Баярсайхан
Булгамаа
Ганчимэг (сэтгүүлч)
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Чанарын судалгааны нэлээд оролцогчийн дунд “мэдэхгүй, байхгүй, санахгүй 
байна, гайгүй болов уу гэсэн бас л биш байна” гэх мэтчлэн эмэгтэй манлайлагч 
байхгүй гэж үзэж буй хэсэг цөөн биш байв. Энэ нь хүйсээр болон нийгмийн 
бусад байр сууриар ялгаатай илэрсэнгүй. Ганцаарчилсан ярилцлагаар 
манлайлагч улс төрчийг нэрлүүлэхэд оролцогчдын дийлэнх нь зөвхөн эрэгтэй 
улс төрчдийг, маш цөөн оролцогч эмэгтэй улс төрчийг эрэгтэйчүүдийн хамт 
нэрлэсэн нь нэг талаас улс төрийн манлайлагчийг эрэгтэйгээр түлхүү харж 
байгааг нөгөө талаас өндөр албан тушаалд хүрсэн улс төрчдийг гол төлөв 
нэрлэснээс харахад одоогийн улс төр дэх жендэрийн бүрэлдэхүүн нь эрэгтэй 
дүрээр төсөөлөхөд хүргэж байна хэмээн тайлбарлаж болохоор байна. 

 

  

  

Удвал
Мөнхөө
Оюунгэрэл
Одонтуяа
Сарангэрэл
Оюунчимэг
Ариунзаяа
Оюун
Нарантуяа

Анужин
Уянга
Билэгт
Ганди
Болормаа
Оюундарь (сэтгүүлч)
Бат-Отгон
Занаа
Сүхжаргалмаа

Өөрийгөө хөгжүүлсэн боловсрол өндөр, нүд тайлсан
Хэлсэндээ хүрдэг
Хийж бүтээсэн зүйлтэй, Орон нутагтаа юм хийсэн
Нийгмийн сайн сайхны төлөө, ашиг хонжоо 
хайдаггүй
Хүнд туслах гэсэн сэтгэлтэй
Дарга цэргийн ялгаа гаргадаггүй
Урам хайрладаг
Үлгэр дуурайлалтай
Чөлөөтэй, энгийн, даруу
Түүх, уламжлалаа дээдэлдэг г.м

Мэдлэг боловсролтой
Зөв зүйл ярьдаг
Сайд, мэдээллэ сайн өгдөг, хийж байгаа ажлаа сайн сурталчилдаг
Харилцаа сайтай, ялгаварлаж харилцдаггүй
Хувийн амьдрал нь тогтвортой
Хувийн зохион байгуулалт сайтай,
Ёс зүйтэй,
Үнэнч шударга
Хэт ганган биш, илүү дипломат хувцасладаг
Биеэ зөв авч явдаг
Зарчимч хандлагатай г.м

МАНЛАЙЛАГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД

Нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал:

Нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал:
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Шигтгээ 3.5.2

… Мөнхөө гуай бол жинхэнэ 
манлайлагч эмэгтэй, хувийн зохион 
байгуулалт, ёс зүй, боловсрол, 
шударга байдал, зөв хандлагатай улс 
төрч. Түүн шиг улс төрч гарч ирэхгүй 
байна. Казах эмэгтэйчүүдтэй хийсэн 
ярилцлагаас. 

… Оюунгэрэл байна. Өөрийн үзэл 
бодлоо хэнээс айхгүй хэлж чадаж 
байж манлайлагч болно. Зоригтой, 
тууштай, дайчин эмэгтэй. Ахмад 
настай эрэгтэйчүүдтэй хийсэн 
ярилцлагаас. 

… МХГ-ын Эрдэнэчулуун шиг шулуухан 
яриатай, шийдэмгий, цэгцлээд 
цэгцлээд ажилладаг улс төрч байвал. 
Тээврийн жолооч эрэгтэйчүүдтэй 
хийсэн ярилцлагаас.

… Үлгэр дуурайлал авахаар, биеэ 
даасан, хүчтэй нөлөөтэй эмэгтэй 
улс төрч байхгүй байна. Жинхэнэ 
манлайлагчид далд байна. Шашнаар 
ялгаатай эмэгтэйчүүдтэй хийсэн 
ярилцлагаас. 

… Сарангэрэл гишүүн. Сайд байхдаа 
ковидоор өөрийгөө таниулсан, 
амлалтандаа хүрдэг. Бодитой 
юм хийсэн хүн. Хүнтэй сайхан 
харилцана, итгэл өгнө. Дунд насны 
эрэгтэйчүүдтэй хийсэн ярилцлагаас

… Баг хамт олон дотроо дарга 
цэргийн ялгаа гаргадаггүй. Нэг 
хүн мэт болгож чаддаг. Хүнд урам 
их хайрладаг. Үлгэр дуурайлал, 
манлайлал сайтай. Чадварлаг 
удирдагч эмэгтэй дарга бол 
бий. Залуу эрэгтэй оролцогчтой 
хийсэн ярилцлагаас. 

… УИХ-ын гишүүн асан Нарантуяа 
боловсролтой, энгийн, ярьж 
байгаа нь маяггүй. Монгол 
эмэгтэй хүний даруу байдалтай. 
Дуу хоолойгоо хүргэж чаддаг 
байсан хүн. Ахмад насны эмэгтэй 
оролцогчтой хийсэн ярилцлагаас.

… Одонтуяа гишүүн. Цэргийн 
алба хааж байгаад зодуулж 
нас барсан цэргийн асуудлаар 
хүчтэй дуугарсан, хүний эрхийн 
асуудлаар их ярьдаг. Дунд насны 
эрэгтэй оролцогчтой хийсэн 
ярилцлагаас.

… Уг нь ганц нэг эмэгтэйг овоо 
юм болов уу гэж харж байсан, 
мэдээллээс харахаар сонин юм 
сонсогдоод болохгүй юм, тэгэхээр 
нэрлэхэд хэцүү байна.  Залуу 
эрэгтэй оролцогчтой хийсэн 
ярилцлагаас. 

Эх сурвалж. Фокус бүлгийн ярилцлага                                        Эх сурвалж. Ганцаарчилсан ярилцлага
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ДҮГНЭЛТ
Хэн нь манлайлагч болохыг судалсан үр дүнгээр “аль аль нь” гэсэн төвийг 
сахьсан хандлага давамгайлж байна. Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын тавны 
нэг нь “эмэгтэйчүүд-манлайлагч” гэдэгт итгэхгүй байна. Тэр дундаа энэхүү 
хандлага эрэгтэйчүүдэд түлхүү ажиглагдав. Судалгаанд оролцогчид эрэгтэйд 
бүлэг, байгууллага удирдах, чиглүүлэх, бусдад нөлөөлөхтэй холбоотой 
чанаруудыг, үлгэрлэл, шударга, хариуцлагатай байх, уян хатан байх гэсэн 
чанаруудыг эмэгтэйд хамааруулж байгаа бөгөөд манлайлагчийн чанараар 
“Эмэгтэй нь илүү” гэсэн хариулт эрэгтэйгээсээ өндөр жинтэй илэрлээ. Хүйсээр 
шинжлэхэд эрэгтэй нь эрэгтэйгээ, эмэгтэй нь эмэгтэйгээ “илүү” гэх хүйсийн 
хамаарал ажиглаглав. 

Олон нийт ихэвчлэн эрэгтэй улс төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, 
тэмцэгч, эмэгтэй улс төрчийнх гэх бусдыг ойлгодог чанарыг улс төрийн 
манлайлагчаас хүлээж байгаа буюу улс төрчийг гол төлөв эрэгтэй чанараар 
тодорхойлж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчийн аль алинаас нь эрэгтэй улс 
төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, тэмцэгч байх чанаруудыг маш 
ихээр хүсэн хүлээж байна.

Эрэгтэй, эмэгтэй манлайлагчийг нэрлүүлсэн асуулгын судалгааны дүнг 
ганцаарчилсан ярилцлага, ФБЯ-ын мэдээлэл давхар баталж байна. 

Манлайлагч улс төрчөөр эрэгтэй улс төрчийг түлхүү нэрлэсэн. “Манлайлагч 
эмэгтэй улс төрч байхгүй/мэдэхгүй” гэсэн хариулт эрэгтэй улс төрчийг ийн 
үзсэнээс хавьгүй олон илэрсэн. Манлайлагчаар олон эрэгтэй улс төрчийг, 
харин харьцангуй цөөн эмэгтэй улс төрчийг нэрлэж байна. Хамгийн олон 
хүнээр манлайлагч гэж нэрлэгдсэн Ц.Оюунгэрэл У.Хүрэлсүхийг нэрлэгсдээс 
тооны хувьд олон байв. Төрийн өндөр албан тушаал эрхэлж байгаа (ялангуяа 
сайдаар ажиллаж байсан, олон удаа сонгогдсон) эсвэл эрхэлж байсан, улс 
төрийн намын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байгаа 
буюу ажиллаж байсан эмэгтэй улс төрчийг манлайлагчаар түлхүү тооцож 
байна. Гэхдээ ийм албан тушаалтай бус цөөн улс төрчийг нэрлэхдээ гол төлөв 
“жагсагч, тэмцэгч” гэсэн нэрээр улс төрд орж ирсэн улс төрчдийг нэрлэж 
байна. Эрэгтэйчүүдээс мөн адил хүлээдэг чанаруудын (зарим нь эрэгтэйлэг) 
зэрэгцээ а) улс төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан, нэр дэвшсэн, б) 
нийтийн төлөөх тодорхой (имиж бүрдүүлсэн) үйл хэрэгт манлайлан оролцдог, 
в) ажил хэрэгч-эмэгтэйлэг дүр төрх бүхий, г) амьдрал сайн мэддэг, д) нээлттэй 
ил тод эмэгтэй улс төрчийг хүлээж байна. Нэг талаас зоригтой, үгээ дайчин гал 
цогтой илэрхийлдэг байх, нөгөө талаас даруу, төлөв төвшин гэсэн эсрэгцэлсэн 
чанарыг эмэгтэй улс төрчөөс хүлээж байгаа нь давхар буюу илүү олон 
шаардлага тавьдагийг нотолж байна.
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НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

НЭГ. ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ 
ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛӨЛ

Дүгнэлт

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих эсэхийг тодруулах 
хэд хэдэн асуултын хариултыг нэгтгэн шинжлэхэд судалгаанд оролцогчдын 
дунд улс төрд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн аль алиныг нь адил тэгшээр оролцохыг 
дэмжих хандлага зонхилж байна. Судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүд эрэгтэй, 
эмэгтэй улс төрчдийн аль алиныг дэмжих, харин эрэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэй 
хүндээ илүү итгэл үзүүлэх хандлагатай бөгөөд хүйсийн нөлөөг статистикийн 
үүднээс шинжлэхэд хамааралтай болох нь ач холбогдлын түвшинд илэрлээ. 

Судалгаанд оролцсон олон нийт эмэгтэйчүүдийг төрийн бодлого 
тодорхойлох, хууль тогтоох түвшинд ажиллаж чадна гэдэгт эрэгтэйчүүд болон 
эмэгтэйчүүдийн 80 гаруй хувь нь итгэлтэй байна. Итгэлтэй эсэхэд хүйсээр бага 
зэрэг ялгаа илэрсэн бөгөөд энэ нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой байв. 
Нэр дэвшээд сурталчилгаагаа хийх явцад олон нийтийн дэмжлэгийг эмэгтэй 
нэр дэвшигчдийн ихэнх нь мэдэрч байсны зэрэгцээ 10-20 жилийн өмнөхтэй 
харьцуулахад олон нийтийн зүгээс эмэгтэйчүүдийг дэмжих байдал нэмэгдсэн 
гэсэн хариултыг тэдний олонх өгчээ. Эндээс дүгнэхэд олон нийт эмэгтэй улс 
төрчийг дэмжих хандлагатай болж байгааг давхар баталж байна. 

Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь (66.6-69.6 хувь) эрэгтэй хүнд саналаа өгчээ. 
Энэхүү үр дүн нь эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа эсэхийг тодорхой 
хэмжээгээр харуулах ч тухайн тойрогт эмэгтэй хүн дэвшсэн эсэхээс хамаарсан 
байна. Дүнг хүйсээр шинжилбэл эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс бага зэрэг 
илүү эмэгтэйчүүдээ дэмжжээ. Мөн адил шинж бүхий нэр дэвшигчээс эрэгтэй 
нэр дэвшигчийг дэмжих хандлага бага зэрэг илүү байв. Энэхүү үр дүн нь 
эмэгтэйчүүд эмэгтэй улс төрчийг дэмжих хандлагатай болохыг дахин харуулж 
байна.  

Жендэрийн хэвшмэл үзэл шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 
оролцоонд нөлөөтэй эсэхийг шинжлэхэд хэвшмэл үзэлтэй оролцогчдын тал 
нь эрэгтэй нэр дэвшигчийг, хэвшмэл ойлголтгүй хүмүүсийн 60 гаруй хувь аль 
алиныг нь болон эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжихээ илэрхийлжээ. Эндээс 
дүгнэхэд жендэрийн хэвшмэл үзэлтэй эсэх нь эмэгтэй улс төрчийг дэмжих 
эсэхэд нөлөөлж байна (х2= 18.653, p < .001). 

Жендэрийн хэвшмэл үзлийг тодруулахад оролцогчдын дийлэнх “хэт хэвшмэл 
үзэлтэн” биш бөгөөд жендэрийн эрх тэгш байдлыг тогтоохыг дэмжих 
хандлагатай байна. Гэхдээ өрхийн хөдөлмөрийн хуваарь, улс төрийн үйл 
ажиллагаан дахь оролцоонд хамаарах хэвшмэл үзэл хамгийн ихдээ 40-50 
хувьд нь илэрч байна. Ялангуяа эрэгтэйчүүдэд хэвшмэл үзэл түлхүү илрэв. Мөн 
эрэгтэй хүнийг гэр бүлээ тэжээх үүрэгтэй, удирдах ажилд илүү тохиромжтой, 
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илүү чадвартай, илүү их үүрэгтэй гэсэн дүрээр, эмэгтэй хүнийг хүүхэд төрүүлж, 
өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэгтэй, гэрийн бүх асуудлыг зохицуулдаг эцгийн эрхт 
ёсны дүрээр хүлээж байна. 

Чанарын судалгааны баримтаар удирдах ажлыг “эрэгтэй” дүрээр харж, 
хүлээж байгаа бөгөөд албан тушаал ахих тусам эмэгтэйчүүдэд итгэл хүлээлгэх 
хандлага буурч байв. Уламжлалыг санагалзах хандлага (цөөн илэрсэн) 
эмэгтэйгээсээ эрэгтэйд, эмэгтэй улс төрчдөд шүүмжлэлттэй хандах нь 
эмэгтэйчүүдэд түлхүү илрэв.

“УИХ-ын 76 гишүүний 17 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа”-г судалгаанд 
оролцогчдын ихэнх нь боломжийн, хангалттай, хүйсээр шинжлэхэд 
эрэгтэйчүүдийн олонх ийм үзэл бодолтой бол эмэгтэйчүүдийн тал орчим 
хувь нь хангалтгүй хэмээн үзэж байна. “Хангалтгүй” гэх үндэслэлээ нэг талаас 
эцгийн эрхт ёсны бүтэц, соёлтой холбоотой хүчин зүйлсээр тайлбарласны 
зэрэгцээ эцгийн эрхт ёсны бүтэц, соёлоо дэмжиж, зөвтгөж хариулсан. Энэ нь 
жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлал тэдний хандлага болж чадахгүй 
байгааг харуулах юм. Мөн сонгогчоос хамааралтай хүчин зүйлстэй холбож 
тайлбарласан нь тал орчим хувийг эзэлж байна. 

Чанарын судалгааны баримт асуулгаар илрүүлсэн баримтыг давхар нотолж 
байна. Ганцаарчилсан ярилцлага болон ФБЯ-д оролцсон эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад эмэгтэй оролцогчид эмэгтэйчүүдийн оролцоо доогуур байгааг 
нийгмийн бүтэц, соёлтой холбон тайлбарласны зэрэгцээ эмэгтэй хүнээс 
өөрөөс нь хамаарсан шалтгаануудыг эрэгтэйчүүдээс илүүтэй тоочиж, 
шүүмжлэлт байр сууринаас хандаж байна. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд улс 
төрийн амбицгүй байдал болон эрэгтэй улс төрчтэй адил байж чаддаггүй 
гэсэн өнцгөөр түлхүү харжээ. 

Эмэгтэй улс төрчид улс төрд амжилттай оролцоход нөлөөлдөг хувийн хүчин 
зүйлсийг зориггүй, тууштай бус чанар, улс төрийн боловсрол, туршлага сул 
байдал, багаар ажиллаж чаддаггүй, алдаа гаргадаг, олонд танигдаагүй зэргээр 
тайлбарласнаас гадна ар гэрийн ачаалал, хөрөнгө санхүү дутмаг, нам дахь 
эрэгтэйчүүдийн давамгайлал, сонгуулийн ээлтэй бус тогтолцоо, үйл явц, олон 
нийтийн хүлээлт, дарамт зэрэг өөрөөс үл хамаарах хүчин зүйлс (эцгийн эрхт 
ёсны)-тэй холбон тайлбарлаж байна. Эрэгтэй улс төрчдийн хувьд институтийн 
хүчин зүйлсэд анхаарлаа хандуулсан боловч ерөнхийлсөн хариулт өгсөн юм. 
Зарим эрэгтэй улс төрч квот тогтоосныг давуу тал гэж үзсэн бөгөөд эмэгтэй 
улс төрчдөд тулгардаг хүндрэл бэрхшээлийн талаар ерөнхий төсөөлөл 
давамгайлж байв. Мөн эмэгтэй улс төрчөөр бэлтгэгдэхтэй холбоотой асуудалд 
цогцоор, бүрэн дүүрэн анхаарал хандуулах чадамж ялагдал амссан эмэгтэй улс 
төрчдөд бүхэлдээ сул байв. 

Асуулгын судалгааны дүнгээр эрэгтэй улс төрчийн талаар сөрөг мэдээлэл авах 
нь эмэгтэй улс төрчөөс илүү байгаа хэдий ч чанарын судалгаанд оролцогчдын 
хувьд эмэгтэй улс төрчийн боловсруулсан, өргөн барьсан хууль, шийдвэрийг 
бус харин хэвлэл болон нийгмийн сүлжээгээр шүүмжлэл дагуулсан хуулийн 
төслийн нэрийг онцлон дурдаж байснаас нь эмэгтэй улс төрчдийн “хэл ам 
дагуулсан” мэдээлэл нь олон нийтийн ой санамжид үлдэх хандлага байна.
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“ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ”

Зөвлөмж

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
олон нийттэй ажиллах үндсэн стратеги нь жендэрийн хэвшмэл үзлийг 
бууруулахад чиглэх шаардлагатайг судалгааны дүн нотолж байна.  Жендэрийн 
хэвшмэл үзлийг бууруулахын тулд олон нийтийн жендэрийн тэгш байдлын 
боловсролыг нэмэгдүүлэхэд цогцоор анхаарах шаардлагатай юм. 

“УИХ-ын 76 гишүүний 17 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа”-г судалгаанд 
оролцогчдын олонх нь боломжийн, хангалттай гэж дүгнэсэн нь нэгд, 
өмнөх үетэй харьцуулахад харьцангуй нэмэгдсэн, хоёрт квотыг доогуур 
тогтоосон, гуравт, улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо ямар түвшинд очихыг 
хангалттай гэж үзэх мэдлэг мэдээлэл харьцангуй тааруу байгаа нь олон 
нийтийг ийнхүү үзэхэд хүргэж байгаа тул дараах агуулга бүхий мэдээллийг 
олон нийтэд хүргэх, олон нийтийн анхаарлыг татах шаардлагатай байна. 
Шийдвэр гаргах түвшин дэх “тэнцвэртэй төлөөлөл” ямар түвшинд байх 
ёстой, яагаад энэ нь чухал болох, тэнцвэртэй төлөөлөл хангагдаагүйгээс 
ямар үр дагавар гарч болох зэрэг болно. Тоон болон чанарын судалгааны 
дүнгээр хувийн амбицтай байдал, улс төрийн боловсрол болон туршлагаар 
сул, багаар ажиллаж чаддаггүй, алдаа гаргадаг, олонд танигдаагүй зэрэгтэй 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хангалтгүй байгааг холбон тайлбарласны зэрэгцээ 
улс төрчөөр бэлтгэгдэх асуудалд цогцоор, бүрэн дүүрэн анхаарал хандуулах 
чадамж нэр дэвшээд ялагдсан эмэгтэй улс төрчдөд бүхэлдээ сул байгаа 
тул охид, эмэгтэйчүүдийг улс төрийн үйл хэрэгт татах, тэдний манлайллыг 
хөгжүүлэх, улс төрийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, улс төрчөөр бэлтгэх анхан, 
дунд, ахисан түвшний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Сайн 
хөтөлбөр гаргахын тулд хөтөлбөрийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах 
нь зүйтэй. Улс төрийн намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага, бүлгийг 
чадавхжуулахад анхаарах, удирдлагын манлайллын болон гишүүдийн 
багаар ажиллах чадамжийг анхан шатны нэгжээс нь үндэсний хүртэл бүх 
түвшинд дээшлүүлэхэд техникийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгцээ байна. Улс 
төрийн намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага, парламент дахь 
лобби бүлгээр дамжуулан эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл доогуур байхад хүргэж 
буй хөрөнгө санхүүгийн асуудал, нам дахь эрэгтэйчүүдийн давамгайлал, 
сонгуулийн ээлтэй бус тогтолцоо, сонгуулийн шударга бус өрсөлдөөн зэрэг 
хүчин зүйлсийн нөлөөллийг бууруулахуйц эрх зүйн шинэтгэлийг Улс төрийн 
намын тухай хууль, Сонгуулийн тухай хуульд хийх шаардлагатай байна. 
Тодруулбал: Жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж буй улс төрийн намд 
санхүүжилтын дэмжлэг үзүүлж урамшуулах, Улс төрийн нам дотоодод эмэгтэй 
нэр дэвшигчийг санхүүжилтын талаас дэмжих хөшүүргийг бий болгосныг 
дэмжих, Сонгуулийн холимог тогтолцоог оновчтойгоор хуульчлах, Сонгуулийн 
зардлыг бууруулах, зардлын дээд хэмжээг жендэрийн мэдрэмжтэйгээр 
тогтоох, Хууль бус, шударга бус сонгууль явагдах нөхцөлөөс сэргийлэхийн 
тулд зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, сонгуулийн луйврыг хянах албан ба 
албан бус хяналтын, ялангуяа сонгогчийн хяналт тавих чадамжийг дээшлүүлэх. 
Судалгаанд оролцогчид эмэгтэй улс төрчийн талаарх мэдээллээр дутмаг, гол 
төлөв дуулиан тарьсан мэдээллийг санаж байгаа тул мэдээлэл харилцааны 
стратегийн хувьд хэрхэн анхаарч ажиллах шаардлагатай талаар эмэгтэй 
улс төрчдөө чадваржуулах, мөн сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын 
жендэрийн боловсролыг ахиулахад анхаарч, эерэг ахиц дэвшлийг урамшуулж 
ажиллах нь зүйтэй байна.
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ХОЁР. КВОТ ТОГТООХ АРГЫН ТАЛААРХ 
МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА

Дүгнэлт 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн ихэнх нь шийдвэр гаргах түвшин дэх 
эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх квотын аргын талаар сайн мэдэхгүй 
гэж хариулжээ. Квотын талаар мэдлэгтэй эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээсээ 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд квотын аргыг хэрэглэхийг 
арай илүү дэмжиж байна. 

Судалгаанд оролцсон квот тогтоохыг дэмждэг олон нийтийн үзсэнээр, улс 
төрийн шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд дор хаяж 37 хувиар (дундаж-37%, медиан-35%) квот тогтоох шаардлагатай 
гэж үзэж байна. Эмэгтэйчүүдийн зүгээс 39.1, харин эрэгтэйчүүд 34.1 хувьд 
хүргэхийг санал болгож байгаа нь одоогийн түвшинг нэмэгдүүлэхийг дэмжих 
хандлагатай байна. Зарим улс төрч эрэгтэйчүүдийн хариулт “квот” хэрэглэж 
буй учир шалтгаан, эмэгтэй улс төрчдөд учирч буй саад бэрхшээлийн талаар 
ерөнхий ойлголттой байгаа нь жендэрийн боловсрол хангалтгүйг нотолж 
байна. Мөн хэт доогуур түвшний квот нь “ийм байхад л хангалттай” гэсэн дээд 
шугам болоод байгааг өмнөх хэсэгт дурдсан дүн харуулж байна. 

Зөвлөмж

“Тэнцвэртэй байна” гэсэн зохицуулалт нь тоон талаас тодорхойгүй байдал 
үүсгэх тул холбогдох хуулийн шинэтгэл хийхдээ тоон утгаар квотыг одоогийн 
түвшнээс ахиулан дор хаяж 35-д хүргэх нь зүйтэй юм. Үүний тулд УИХ-д 
төлөөлөл бүхий улс төрийн намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай 
энэ чиглэлд хамтран ажиллах, эрэгтэй гишүүдийн жендэрийн мэдлэг, 
хандлагыг сайжруулахад цогцоор анхаарах шаардлагатай байна. 

Эмэгтэйчүүд мэдлэг боловсролтой, идэвх санаачилгатай, манлайлалтай байсан 
ч тэднийг төлөөллийг нэмэгдүүлэх квотыг хэрэгжүүлэхийг чанд баримтлах 
хяналтын механизмыг бүх түвшинд нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. 

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх квотын 
аргын талаар олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Энэхүү 
агуулгыг сонгогчийн боловсролыг олгох хөтөлбөрт тусгах нь зүйтэй. 
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ГУРАВ.  ЭМЭГТЭЙ УЛС ТӨРЧИЙН 
МАНЛАЙЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХТЭЙ 
ХОЛБООТОЙ АСУУДЛУУД 

Дүгнэлт

Хэн нь манлайлагч вэ гэдэгт “аль аль нь” гэсэн төвийг сахьсан хандлага 
оролцогчдын дунд давамгайлж байна. Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын тавны 
нэг нь “эмэгтэйчүүд-манлайлагч” гэдэгт итгэхгүй байна. Тэр дундаа энэхүү 
хандлага эрэгтэйчүүдэд түлхүү ажиглагдав. Судалгаанд оролцогчид эрэгтэйд 
бүлэг, байгууллага удирдах, чиглүүлэх, бусдад нөлөөлөхтэй холбоотой 
чанаруудыг, үлгэрлэл, шударга, хариуцлагатай байх, уян хатан байх гэсэн 
чанаруудыг эмэгтэйд хамааруулж байгаа бөгөөд манлайлагчийн чанараар 
“Эмэгтэй нь илүү” гэсэн хариулт эрэгтэйгээсээ өндөр жинтэй илэрлээ. Хүйсээр 
шинжлэхэд эрэгтэй нь эрэгтэйгээ, эмэгтэй нь эмэгтэйгээ “илүү” гэх хүйсийн 
хамаарал ажиглаглав. 

Олон нийт ихэвчлэн эрэгтэй улс төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, 
тэмцэгч, эмэгтэй улс төрчдөд хамаатуулдаг бусдыг ойлгодог чанарыг улс 
төрийн манлайлагчаас хүлээж байгаа буюу улс төрчийг гол төлөв эрэгтэй 
чанараар тодорхойлж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй улс төрчдөөс хоёулангаас 
нь эрэгтэй улс төрчдөд хамаатуулдаг шийдэмгий, зоригтой, тэмцэгч 
байх чанаруудыг маш ихээр хүсэн хүлээж байна. Чанарын судалгааны 
дүнгээр манлайлагчийг “босс” байхтай адилтгах буюу авторитори маягийн 
манлайлагчийг “манлайлагч”-д тооцдог нийгмийн тодорхой хэсэг байгаа нь 
ажиглагдав. 

Эрэгтэй, эмэгтэй манлайлагчийг нэрлүүлсэн асуулга судалгааны дүнг 
ганцаарчилсан ярилцлага, ФБЯ-ын үр дүн давхар баталж байна. Манлайлагч 
улс төрчөөр эрэгтэй улс төрчийг түлхүү нэрлэсэн. “Манлайлагч эмэгтэй улс 
төрч байхгүй/мэдэхгүй” гэсэн хариулт эрэгтэйчүүдийг ийнхүү үзсэнээс бага 
илэрсэн. Манлайлагчаар олон эрэгтэй улс төрчийг, харин харьцангуй цөөн 
эмэгтэй улс төрчийг нэрлэж байна. Хамгийн олон хүнээр манлайлагч гэж 
нэрлэгдсэн Ц.Оюунгэрэл У.Хүрэлсүхийг нэрлэгсдээс тоон давтамжийн хувьд 
өндөр байв. Төрийн өндөр албан тушаал эрхэлж байгаа (ялангуяа сайдаар 
ажиллаж байсан, олон удаа сонгогдсон) эсвэл эрхэлж байсан, улс төрийн 
намын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байгаа буюу 
ажиллаж байсан эмэгтэй улс төрчийг манлайлагчаар түлхүү тооцож байна. 
Үүнээс гадна улс төрийн болон удирдах албан тушаал хашиж байгаагүй цөөн 
улс төрчийг нэрлэхдээ гол төлөв “жагсагч, тэмцэгч” гэсэн нэрээр улс төрд 
орж ирсэн улс төрчдийг нэрлэж байна. Эрэгтэйчүүдээс мөн адил хүлээдэг 
чанаруудын (зарим нь эрэгтэйлэг) зэрэгцээ а) улс төрийн өндөр албан тушаал 
хашиж байсан, нэр дэвшсэн, б) нийтийн төлөөх тодорхой (имиж бүрдүүлсэн) 
үйл хэрэгт манлайлан оролцдог, в) ажил хэрэгч-эмэгтэйлэг дүр төрх бүхий, г) 
амьдрал сайн мэддэг, д) нээлттэй ил тод эмэгтэй улс төрчийг хүлээж байна. Нэг 
талаас зоригтой, үгээ дайчин гал цогтой илэрхийлдэг байх, нөгөө талаас даруу, 
төлөв төвшин гэсэн эсрэгцэлсэн чанарыг эмэгтэй улс төрчөөс хүлээж байгаа 
нь давхар буюу илүү олон шаардлага тавьдагийг нотолж байна.
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Зөвлөмж 

Манлайлал, манлайлагчийн талаарх олон нийтэд хүргэх мэдээллийн агуулгыг 
нэгд, ардчиллыг гүнзгийрүүлэх, хоёрт, эмэгтэй улс төрчдийг ардчиллыг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй талаас анхаарч, манлайллын орчин 
үеийн, ардчилсан хэв шинж рүү түлхүү чиглүүлэх шаардлагатай байна.  

Эмэгтэйчүүдийг улс төрд дэмжих нь зүйтэй гэсэн уриалгын шинжтэй үйл 
ажиллагаа гэхээсээ улс төрийг эмэгтэй хүний нэгэн ажил алба, эмэгтэй хүний 
нэг дүр-улс төрч гэсэн дүрийн хүлээлтийг олон нийтэд төлөвшүүлэх буюу улс 
төр дэх жендэрийн хэвшмэл үзлийг өөрчлөхөд чиглэсэн цогц, тогтвортой, 
тууштай арга хэмжээг талуудын хамтын ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 
Чадварлаг эмэгтэйчүүд бус чадамж сул эмэгтэйчүүд улс төрд орж ирж байна 
гэсэн олон нийтийн дүгнэлт, үнэлгээг өөрчлөхөд төслийн хүрээнд улс төрийн 
намуудтай хамтран ажиллах нь зүйтэй юм. Ингэхдээ оролцогч талуудын цацаж 
буй бүхий л мэдээлэлд хэлбэр, агуулгын талаас хянах хуудсыг боловсруулан 
нэвтрүүлбэл үр дүнтэй гэж үзэж байна. Оролцогч талуудад жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангахын төлөөх сайн дурын бүлэг, хувь хүн багтаж байгаа 
эсэхийг нягтлан, тэдгээрийг ашиглан олон нийттэй ажиллах үйл ажиллагааны 
цар хүрээг өргөтгөх, иргэд олон нийтэд хүргэх олон талт сувгуудыг үр дүнтэй, 
идэвхтэй бөгөөд тасралтгүй, тогтвортой ашиглах стратегийг хэрэгжүүлэх нь 
зүйтэй. 

Эмэгтэй улс төрчдийг бэлтгэх гурван шат бүхий хөтөлбөрийн агуулгад 
манлайллын боловсролын агуулгыг цогцоор тусгахын хамт насанд хүрэгчдийн 
сургалтын арга зүйд тулгуурлах, хийнгээ суралцах, өөрийн амьдрал үйл 
ажиллагаанд туршин, ашиглаж, сайжруулангаа суралцах боломжийг олгосон 
байхад анхаарах нь зүйтэй юм. 

Олон нийттэй харилцах ажилд үйлийн судалгаа (action research)-г ашиглаж, нэг 
ажлаас нөгөө ажилд шилжихэд чанар, хүртээмжийг сайжруулахад анхаарах 
шаардлагатай. Үүний тулд төслийн ХШҮ-нд оролцооны хандлагыг нэвтрүүлж, 
шалгуур үзүүлэлтийг хамтын оролцоотойгоор тодорхойлон, оролцоонд 
суурилсан хяналт хийн, үр дүнд нь тулгуурлан уян хатнаар өөрчлөлт оруулж, 
чанар, хүртээмжийг ахиулах боломжтой гэж үзэж байна.
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ХАВСРАЛТ

Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцоо, төлөөллийн 
талаарх Олон нийтийн төсөөллийн асуулгын 

судалгааны дүн

1. Асуулгын судалгааны зорилтот аймаг, орон нутаг 

Аймаг, орон нутгийн нэр Тоон давтамж Хувийн жин 
1 Улаанбаатар 466 46.3
2 Баянхонгор 76 7.6
3 Завхан 72 7.2
4 Дархан-Уул 89 8.8
5 Дорнод 69 6.9
6 Өмнөговь 61 6.1
7 Ховд 71 7.1
8 Хөвсгөл 102 10.1

Бүгд 1006 100

2. Асуулгын судалгаанд оролцогчдын хүйс

Хүйс Тоон давтамж Хувийн жин 
1 Эрэгтэй 467 46.4
2 Эмэгтэй 539 53.6

Бүгд 1006 100

3. Асуулгын судалгаанд оролцогчдын нас 

Насны бүлгүүд Тоон давтамж Хувийн жин 
1 18-25 112 11.1
2 26-35 269 26.7
3 36-50 340 33.8
4 51-60 180 17.9
5 61-ээс дээш 105 10.4

Бүгд 1006 100

4. Асуулгын судалгаанд оролцогчдын боловсрол

Боловсролын түвшин Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Сургуульд сурч байгаагүй 3 0.3

2 Бага 25 2.5
3 Бүрэн бус дунд 111 11
4 Бүрэн дунд 367 36.5
5 Тусгай дунд 93 9.2
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6 Дээд 407 40.5
Бүгд 1006 100

5. Асуулгын судалгаанд оролцогчдын хүүхдийн тоо

Хүүдийн тоо Тоон давтамж Хувийн жин 
1 Хүүхэдгүй 130 12.9
2 1 хүүхэдтэй 126 12.5
3 2 хүүхэдтэй 274 27.2
4 3 хүүхэдтэй 244 24.3
5 4 хүүхэдтэй 151 15
6 5 хүүхэдтэй 46 4.6
7 6 хүүхэдтэй 19 1.9
8 7 хүүхэдтэй 11 1.1
9 8 хүүхэдтэй 4 0.4
10 10 хүүхэдтэй 1 0.1

Бүгд 1006 100

6. Гэрлэлтийн байдал

Гэрлэлтийн байдал Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Гэрлээгүй 152 15.1

2 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй 
хамтран амьдардаг 59 5.9

3 Гэрлэсэн 726 72.2
4 Бэлэвсэн 47 4.7
5 Гэрлэлтээ цуцлуулсан 22 2.2

Бүгд 1006 100

7. Ажил эрхлэлт 

Ажил эрхлэлтийн төрөл Тоон давтамж Хувийн жин 
1 Төрийн байгууллагад 222 22.1

2 Хувийн хэвшлийн 
байгууллагад 203 20.2

3 ОУБ, ТББ-д 20 2

4 Хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлдэг 160 15.9

5 Улирлын шинж чанартай 
ажил эрхэлдэг 13 1.3

6 Нийгмийн халамжийн 
тэтгэмж авагч 137 13.6

7 Малчин 84 8.3
8 Оюутан 57 5.7
9 Ажилгүй 72 7.2
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10 Хүүхдээ асардаг 38 3.8
Бүгд 1006 100

8. Ажил эрхэлдэг оролцогчдын ажил мэргэжил 

Ажил мэргэжлийн байр суурь Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Шийдвэр гаргах эрх мэдлийн 
түвшний удирдах 61 6.1

2 Мэргэжилтний 142 14.1
3 Гүйцэтгэх түвшний 162 16.1
4 Туслах 95 9.4
5 Энгийн ажлын 158 15.7

Бүгд 618 100

9. Үндэс угсаа

Угсаатны бүлгүүд Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Барга 1 0.1

2 Баяд 8 0.8

3 Буриад 2 0.2

4 Дөрвөд 15 1.5

5 Дархад 22 2.2

6 Захчин 8 0.8

7 Казак 15 1.5

8 Мянгад 3 0.3

9 Өөлд 22 2.2

10 Торгууд 11 1.1

11 Узбек 1 0.1

12 Уйгар 1 0.1

13 Урианхай 8 0.8

14 Үзэмчин 1 0.1

15 Халх 838 84

16 Хотгойд 11 1.1

17 Хариулахаас татгалзсан 39 3.9

Бүгд 1006 100
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10. Таны бодлоор өрх, гэр бүлд дараах ажлуудыг гүйцэтгэхэд хэний оролцоо давуу 
байх нь зөв бэ?

Үйл ажиллагаа
Эрэгтэй Эмэгтэй Аль аль нь 
тоо хувь тоо хувь тоо хувь

1 Гэрийн ажил хийх (хоол хийх, хүүхэд 
асрах, хүмүүжүүлэх) 21 2.1 434 43.1 551 54.8

2 Гэр бүлээ тэжээх, өрхийн төсөв 
бүрдүүлэх 451 44.8 49 4.9 506 50.3

3 Гэр бүлд тулгамдсан асуудлыг 
шийдэх шийдвэрийг гаргах 205 20.4 101 10 700 69.6

4 Эхнэр эсвэл нөхрийн (хосынхоо) юу 
хийх, ямар зан авир гаргахыг хянах, 
зөвшөөрөл өгөх

70 7 165 16.4 771 76.6

5 Хөрөнгө нөөц захиран зарцуулах 
шийдвэр гаргах 182 18.1 173 17.2 651 64.7

6 Орон нутаг, ИНБ, холбоо, улс төрийн 
намын гишүүнчлэлийн хурал 
зөвлөгөөнд оролцох

281 27.9 145 14.4 580 57.7

11. Эхнэр, нөхөр хоёулаа ажил мэргэжлийн чадамж, цалин ижил бол хэн нь бага 
насны хүүхдээ асрах нь дээр вэ?

Хариулт Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Эмэгтэй 617 61.3

2 Эрэгтэй 33 3.3

3 Ялгаагүй 356 35.4

Бүгд 1006 100

12. Эхнэр, нөхөр хоёулаа ажил мэргэжлийн чадамж, цалин ижил бол хэн нь улс 
төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох нь дээр вэ?

Хариулт Тоон давтамж Хувийн жин 
1 Эмэгтэй 121 12
2 Эрэгтэй 427 42.4
3 Ялгаагүй 458 45.5

Бүгд 1006 100

13. Нэгэн байгууллагад эрэгтэй, эмэгтэй ажилтнууд зэрэг ажилд орсон. Таван жилийн 
дараа хэлтсийн даргаар нэгнийг дэвшүүлж ажиллуулахаар болжээ. Энэ 2 ажилтны 
хэнийг нь хэлтсийн даргаар ажиллаж чадна гэж бодож байна вэ? 

Бүрэн 
итгэлтэй 
байна

Ерөнхийдөө 
итгэлтэй 
байна 

Ерөнхийдөө 
итгэхгүй 
байна 

Огт итгэхгүй 
байна Бүгд 

Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо %
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1. Эрэгтэй 422 41.9 512 50.9 54 5.4 18 1.8 1006 100.0

2. Эмэгтэй 346 34.4 492 48.9 147 14.6 21 2.1 1006 100.0

14. Таныхаар дараах чадамжийн хувьд эрэгтэй, эмэгтэй хүний аль нь илүү байж 
чаддаг вэ? 

Чадамжууд 

Эрэгтэй 
нь илүү 
сайн

Эрэгтэй 
нь бага 
зэрэг 
илүү

Адилхан

Эмэгтэй 
нь бага 
зэрэг 
илүү

Эмэгтэй 
илүү 
сайн

Бүгд

Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо %

1. Байгууллага, 
хамт олныг 
удирдах 

204 20.3 170 16.9 388 38.6 102 10.1 142 14.1 1006 100

2. Итгэл үнэмшил, 
үнэт зүйлс, 
мэдлэг, ур 
чадвараараа 
бусдыг дагуулах 

102 10.1 160 15.9 442 43.9 147 14.6 155 15.4 1006 100

3. Бусдыг нэгдмэл 
зорилго, үйл 
хэрэгт нэгтгэх, 
дагуулах

135 13.4 200 19.9 404 40.2 144 14.3 123 12.2 1006 100

4. Аливаад 
хариуцлагатай 
байх 

96 9.5 98 9.7 384 38.2 205 20.4 223 22.2 1006 100

5. Бусдад 
хийж бүтээх 
эрмэлзлийг 
төрүүлж, боломж 
олгох 

100 9.9 132 13.1 466 46.3 149 14.8 159 15.8 1006 100

6. Шинийг 
санаачилж, 
өөрчлөлтийг 
авчрах

137 13.6 162 16.1 449 44.6 141 14 117 11.6 1006 100

7. Аливаад шударга 
хандаж, бусдад 
үлгэрлэх

108 10.7 124 12.3 470 46.7 169 16.8 135 13.4 1006 100

8. Сэтгэн бодох 164 16.3 169 16.8 492 48.8 95 9.4 86 8.5 1006 100



83

9. Бусдыг ойлгож 
уян хатан байх

36 3.6 57 5.7 320 31.8 253 25.1 340 33.8 1006 100

15. Эмэгтэй хүнийг төрийн бодлого тодорхойлох, хууль тогтоох түвшинд ажиллаж чадна 
гэдэгт та итгэдэг үү? 

Тоон давтамж Хувийн жин 
1 Бүрэн итгэлтэй байна 428 42.5
2 Зарим талаар итгэлтэй байна 424 42.1
3 Бараг итгэхгүй байна 122 12.1
4 Огт итгэхгүй байна 32 3.2

Бүгд 1006 100.0

16. 2020 оны УИХ-ийн сонгуулиар саналаа өгсөн байдал, хүйсээр 

Хүйс Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Эрэгтэй 588 58.4

2 Эмэгтэй 48 4.8

3 Аль алинд нь 229 22.8

4 Сонгуульд оролцоогүй 141 14.0

Бүгд 1006 100.0

17. Дараах шинж бүхий Дорж, Чимгээ хоёр танай тойрогт нэр дэвшвэл хэнийг нь Та сонгох 
вэ?

Доржийг 
итгэлтэйгээр 
сонгоно

Доржийг 
сонгож 
магадгүй

Чимгээг 
сонгож 
магадгүй

Чимгээг 
итгэлтэйгээр 
сонгоно

Бүгд

Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо %
Хөрөнгө чинээтэй 
баян Дорж, 
хөрөнгө чинээ 
багатай Чимгээ

109 10.8 276 27.4 382 38 239 23.8 1006 100

Хөрөнгө чинээтэй 
баян Чимгээ, 
хөрөнгө чинээ 
багатай Дорж 

206 20.5 378 37.6 307 30.5 115 11.4 1006 100

Ахмад настай, 
туршлагатай улс 
төрч Дорж, шинэ 
залуу улс төрч 
Чимгээ 

220 21.9 209 20.8 279 27.7 298 29.6 1006 100

Ахмад настай, 
туршлагатай улс 
төрч Чимгээ, шинэ 
залуу улс төрч 
Дорж 

293 29.1 273 27.1 250 24.9 190 18.9 1006 100
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Туршлага, хөрөнгө 
чинээ, мэдлэг 
боловсролоор 
адилхан Дорж, 
Чимгээ нарын

217 21.6 345 34.3 244 24.3 200 19.9 1006 100

18. УИХ-ын 76 гишүүдийн 13 нь эмэгтэй байгаа нь нийт гишүүдийн 17 хувийг эзэлж 
байна. Энэ үзүүлэлт нь таны хувьд хэр санагдаж байна вэ?

Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Хангалттай 215 21.4

2 Боломжийн 367 36.5

3 Хангалтгүй 424 42.1

Бүгд 1006 100.0

19. Хэрвээ таныхаар энэ түвшин “хангалтгүй” бол ямар шалтгаантай гэж бодож байна 
вэ?

Тоон 
давтамж

Хувийн 
жин

Тохиолдлын 
хувийн жин

Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд шиг сайн 
удирдагч болдоггүй 30 2.4 7.1

Сонгогчид эмэгтэйчүүдийг өндөр 
албан тушаалд сонгоход бэлэн биш 90 7.1 21.2

Эмэгтэйчүүдийг улс төрд оролцоход нь 
ялгаварладаг 167 13.2 39.4

Эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн өмнө 
хүлээх үүрэг хариуцлага нь улс төрд цаг 
зав гаргадаггүй

125 9.9 29.5

Эмэгтэйчүүд амьдралын бүхий л зүйлд 
илүү ачаалалтай тул улс төрийн ажлыг 
эрэгтэйчүүд хийх нь зөв

58 4.6 13.7

Эмэгтэйчүүд улс төрд хангалттай хатуу, 
шийдэмгий, зоригтой байж чаддаггүй 113 8.9 26.7

Цөөн тооны эмэгтэйчүүд л өндөр албан 
тушаалд шаардагдах туршлагатай 
байдаг

80 6.3 18.9

Улс төрд идэвхтэй оролцдог 
эмэгтэйчүүд бүх тохиолдолд 
эрэгтэйчүүдээсээ хамааралтай байдаг

95 7.5 22.4

Эмэгтэй улс төрчид дорвитой зүйл 
хийж чадахгүй байгаа тул эрэгтэйг нь 
илүүд үздэг

84 6.6 19.8

Гол эрх мэдэл нь эрэгтэйчүүдэд байгаа 
тул 119 9.4 28.1

Туршлагын хувьд ААНБ удирдах 
ажил хийж байсан туршлага зэргээр 
эрэгтэйчүүд ямагт илүү байдаг

25 2.0 5.9
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Эрэгтэйчүүд намдаа илүү байр суурь 
эзэлдэг 78 6.2 18.4

Хууль, эрх зүйн орчны зохицуулалт сул 49 3.9 11.6

20. Та улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд квот тогтоох арга хэрэглэдэгийг мэдэх үү? 

Тоон давтамж Хувийн жин 

1 Мэднэ 350 34.8

2 Мэдэхгүй 656 65.2

Бүгд 1006 100.0

21. Та улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд квот тогтоохыг дэмждэг үү?

Тоон давтамж Хувийн жин

Дэмждэг 262 26.0

Дэмждэггүй 88 8.7

Бүгд 350 34.8

Missing 656 65.2

Бүгд 1006 100.0

22. Хэрэв дэмждэг бол хэдэн хувиар квот тогтоох нь зүйтэй вэ?

Тоон давтамж Хувийн жин

744 74.0
10 2 .2
15 2 .2
20 25 2.5
20.0 3 .3
23 1 .1
25 7 .7
25.0 1 .1
27 1 .1
30 70 7.0
30.0 9 .9
35 7 .7
35.0 1 .1
38 1 .1
40 56 5.6
40.0 5 .5
45 2 .2
5 1 .1
50 52 5.2
50.0 2 .2
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60 5 .5
7.0 1 .1
70 5 .5
8 1 .1
80 2 .2
Бүгд 1006 100.0

23. Та эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хэнийг нь манлайлагч гэдэгт итгэлтэй байна вэ? 

Тоон 
давтамж

Хувийн 
жин

Тоон 
давтамж

Хувийн 
жин

эрэгтэй эмэгтэй

Огт итгэхгүй байна 11 1.1 29 2.9

Ерөнхийдөө итгэхгүй байна 69 6.9 155 15.4

Ерөнхийдөө итгэлтэй байна 488 48.5 543 54.0

Бүрэн итгэлтэй байна 438 43.5 279 27.7

Бүгд 1006 100.0 1006 100.0

24. Улс төрийн манлайлагч (удирдагч) хүнд дараах чанаруудаас аль нь илүү байх 
ёстой вэ? Чухал гэж үзсэн 3-ыг сонгоно уу?

Тоон давтамж Хувь Тохиолдлын хувь

Энэрэнгүй 240 8.0 23.9

Зоригтой 672 22.3 66.8

Шийдэмгий 839 27.8 83.4

Тэмцэгч 596 19.8 59.2

Зөөлөн 70 2.3 7.0

Бусдыг ойлгодог 597 19.8 59.3

Бүгд 3014 100.0 299.6
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25. Таныхаар дараах чанарууд эрэгтэй улс төрчдөд хэр зэрэг илэрвэл зохимжтой вэ? 

Энэрэнгүй Зоригтой Шийдэмгий Тэмцэгч Зөөлөн
Бусдыг 
ойлгодог

Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо %

Огт 
шаардлагагүй

38 3.8 4 .4 5 .5 10 1.0 75 7.5 19 1.9

Бага зэрэг 206 20.5 39 3.9 27 2.7 64 6.4 318 31.6 76 7.6

Дунд зэрэг 470 46.7 240 23.9 154 15.3 249 24.8 396 39.4 299 29.7

Маш их 291 28.9 723 71.9 820 81.5 683 67.9 217 21.6 612 60.8

Бүгд 1006 100 1006 100 1006 100 1006 100 1006 100 1006 100

26. Таныхаар дараах чанарууд эмэгтэй улс төрчдөд хэр зэрэг илэрвэл зохимжтой вэ? 

Энэрэнгүй Зоригтой Шийдэмгий Тэмцэгч Зөөлөн
Бусдыг 
ойлгодог

Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % Тоо %

Огт 
шаардлагагүй

42 4.2 8 .8 6 .6 13 1.3 87 8.6 24 2.4

Бага зэрэг 160 15.9 30 3.0 17 1.7 60 6.0 245 24.4 81 8.1

Дунд зэрэг 396 39.4 248 24.7 155 15.4 216 21.5 370 36.8 286 28.4

Маш их 408 40.6 720 71.6 828 82.3 717 71.3 304 30.2 615 61.1

Бүгд 1006 100 1006 100 1006 100 1006 100 1006 100 1006 100

27. Ирээдүйд Монгол улс эмэгтэй ерөнхийлөгчтэй болно гэдэгт Та хэр итгэлтэй 
байна?

Тоон давтамж Хувийн жин
Маш их итгэлтэй 149 14.8
Ер нь итгэлтэй 371 36.9
Бага итгэлтэй 306 30.4
Огт итгэлгүй 180 17.9
Total 1006 100.0
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28. Таны хамгийн сүүлд авсан мэдээлэл аль төрөлд зонхилж багтахаар байна вэ? 
Эмэгтэй улс төрчийн талаарх мэдээлэл

Тоон давтамж Хувийн 
жин

Тоон 
давтамж Хувийн жин

Эмэгтэй улс төрчийн 
талаарх мэдээлэл

Эрэгтэй улс төрчийн 
талаарх мэдээлэл

Эерэг мэдээлэл 136 13.5 126 12.5
Холимог мэдээлэл 549 54.6 483 48.0
Сөрөг мэдээлэл 267 26.5 353 35.1
Мэдээлэл аваагүй\ 
байхгүй 54 5.4 44 4.4

Бүгд 1006 100.0 1006 100.0
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