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БҮЛЭГ 1. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

1.1. Төрийн албан хаагчдын хүйсийн байдал
Монгол Улсын төрийн албанд 2018 оны байдлаар нийт 193,557 хүн ажиллаж 
байгаа бөгөөд түүний 15.4 хувийг төрийн захиргааны албан хаагч эзэлж 
байна. 2018 онд 1995 онтой харьцуулахад төрийн нийт албан хаагчдын тоо 
нийтдээ 36.8 %-иар өсчээ. (ҮСХ, 2018).(Зураг 3.1).

Зураг 3.1 Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын тоо, 1995-2018 он

Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын 60.4 хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байгаа 
нь энэ салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоо өндөр байгааг харуулж байна. Харин 
энэ нь төрийн албан хаагчийн ангиллын хувьд эрс ялгаатай байна. Үүнд: төрийн 
улс төрийн алба болон төрийн тусгай албаны албан хаагчдын 70-аас дээш хувь 
нь эрэгтэйчүүд бол эсрэгээр төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын 70 гаруй хувь 
нь эмэгтэйчүүд, харин төрийн захиргааны албан хаагчдын 59.6 хувь нь эмэгтэй, 
40.4 хувь нь эрэгтэй байна. (Зураг 3.2)

Зураг 3.2. Монгол Улсын Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан 
хаагчийн хүйсийн байдал, албан тушаалын ангиллаар, 2018 он

Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019
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                  Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019 

 
ЗДТГ-ын албан хаагчдын хүйсийн байдлыг засаглалын түвшингээр авч үзэхэд Яамд, Засгийн 
газрын тохируулагч ба хэрэгжүүлэгч агентлаг, нийслэл, аймгуудын ЗДТГ-ын төрийн 
захиргааны албан хаагчдын талаас илүү нь эмэгтэй байна. Мөн дүүргийн болон сумдын ЗДТГ-
ын төрийн захиргааны албанд эмэгтэйчүүд давамгай ажиллаж байна. 

  

Зураг 3.3. Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тоо, хүйсээр, 2019 он 

 
                    Эх сурвалж: ТАЗ, 2019 оны 3 сарын байдлаар 

 

1.2. Албан тушаалын зэрэглэл дэх хүйсийн ялгаатай байдал     

Төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал тэнцвэртэй мэт /40:60/ байгаа боловч 
албан тушаалын зэрэглэлд хүйсийн ялгаа маш их бөгөөд Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай 
хуулиар тогтоосон квотын хэрэгжилт хангалтгүй байна.      

Албан тушаалын зэрэглэл дэх хүйсийн байдлыг авч үзэхэд, тэргүүн түшмэлийн зэрэглэлд 
ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа ба 2010 онд 7.8 хувь байсан бол 20178 онд 
26.6 хувь болжээ. Гэвч энд эрэгтэйчүүд ихээхэн давамгайлсан /73.4 хувь/ хэвээр байгаа юм. 
Эрхэлсэн түшмэлийн зэрэглэлийн эмэгтэйчүүдийн тоо эрс буурсан ба эзлэх хувь нь 26.8 
хувиас 35.4 хувь болж бага зэрэг өссөн ч эрэгтэйчүүд давамгайлсан байдалтай байна. 
Эсрэгээр дэс түшмэлийн албан тушаалд эмэгтэйчүүд давамгайлсан хэвээр (63.4%), харин 
ахлах түшмэлийн зэрэглэлд эрэгтэйчүүд илүү байсан бол өнөөдөр эмэгтэйчүүд ойролцоо 
түвшинд хүрчээ. ( Зураг 3.3, 3.4 )   

Зураг 3.3.  Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, 
албан тушаалын зэрэглэлээр, 2010-2017 он 
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ЗДТГ-ын албан хаагчдын хүйсийн байдлыг засаглалын түвшингээр авч үзэхэд 
Яамд, Засгийн газрын тохируулагч ба хэрэгжүүлэгч агентлаг, нийслэл, аймгуудын 
ЗДТГ-ын төрийн захиргааны албан хаагчдын талаас илүү нь эмэгтэй байна. 
Мөн дүүргийн болон сумдын ЗДТГ-ын төрийн захиргааны албанд эмэгтэйчүүд 
давамгай ажиллаж байна.

Зураг 3.3. Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тоо, хүйсээр, 2019 он

1.2. Албан тушаалын зэрэглэл дэх хүйсийн ялгаатай байдал   
Төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал тэнцвэртэй мэт /40:60/ байгаа 
боловч албан тушаалын зэрэглэлд хүйсийн ялгаа маш их бөгөөд Жендэрийн 
эрх тэгш байдлын тухай хуулиар тогтоосон квотын хэрэгжилт хангалтгүй байна.     

Албан тушаалын зэрэглэл дэх хүйсийн байдлыг авч үзэхэд, тэргүүн түшмэлийн 
зэрэглэлд ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа ба 2010 онд 7.8 
хувь байсан бол 20178 онд 26.6 хувь болжээ. Гэвч энд эрэгтэйчүүд ихээхэн 
давамгайлсан /73.4 хувь/ хэвээр байгаа юм. Эрхэлсэн түшмэлийн зэрэглэлийн 
эмэгтэйчүүдийн тоо эрс буурсан ба эзлэх хувь нь 26.8 хувиас 35.4 хувь болж 
бага зэрэг өссөн ч эрэгтэйчүүд давамгайлсан байдалтай байна. Эсрэгээр дэс 
түшмэлийн албан тушаалд эмэгтэйчүүд давамгайлсан хэвээр (63.4%), харин 
ахлах түшмэлийн зэрэглэлд эрэгтэйчүүд илүү байсан бол өнөөдөр эмэгтэйчүүд 
ойролцоо түвшинд хүрчээ. ( Зураг 3.3, 3.4 ) 
 
Зураг 3.3.  Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн 
байдал, албан тушаалын зэрэглэлээр, 2010-2017 он

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо, 2018, Төрийн албаны зөвлөл, 2019
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                  Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019 

 
ЗДТГ-ын албан хаагчдын хүйсийн байдлыг засаглалын түвшингээр авч үзэхэд Яамд, Засгийн 
газрын тохируулагч ба хэрэгжүүлэгч агентлаг, нийслэл, аймгуудын ЗДТГ-ын төрийн 
захиргааны албан хаагчдын талаас илүү нь эмэгтэй байна. Мөн дүүргийн болон сумдын ЗДТГ-
ын төрийн захиргааны албанд эмэгтэйчүүд давамгай ажиллаж байна. 

  

Зураг 3.3. Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тоо, хүйсээр, 2019 он 

 
                    Эх сурвалж: ТАЗ, 2019 оны 3 сарын байдлаар 

 

1.2. Албан тушаалын зэрэглэл дэх хүйсийн ялгаатай байдал     

Төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал тэнцвэртэй мэт /40:60/ байгаа боловч 
албан тушаалын зэрэглэлд хүйсийн ялгаа маш их бөгөөд Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай 
хуулиар тогтоосон квотын хэрэгжилт хангалтгүй байна.      

Албан тушаалын зэрэглэл дэх хүйсийн байдлыг авч үзэхэд, тэргүүн түшмэлийн зэрэглэлд 
ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа ба 2010 онд 7.8 хувь байсан бол 20178 онд 
26.6 хувь болжээ. Гэвч энд эрэгтэйчүүд ихээхэн давамгайлсан /73.4 хувь/ хэвээр байгаа юм. 
Эрхэлсэн түшмэлийн зэрэглэлийн эмэгтэйчүүдийн тоо эрс буурсан ба эзлэх хувь нь 26.8 
хувиас 35.4 хувь болж бага зэрэг өссөн ч эрэгтэйчүүд давамгайлсан байдалтай байна. 
Эсрэгээр дэс түшмэлийн албан тушаалд эмэгтэйчүүд давамгайлсан хэвээр (63.4%), харин 
ахлах түшмэлийн зэрэглэлд эрэгтэйчүүд илүү байсан бол өнөөдөр эмэгтэйчүүд ойролцоо 
түвшинд хүрчээ. ( Зураг 3.3, 3.4 )   

Зураг 3.3.  Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, 
албан тушаалын зэрэглэлээр, 2010-2017 он 
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               Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо, 2018, Төрийн албаны зөвлөл, 2019 

Зураг 3. . Төрийн захиргааны албан хаагч э эгтэйчүүдийн ху ийн ин, албан тушаалын 
зэрэглэлээр, оноор  2010-201  он   
 

 

            Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019 
 

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тухайд квотын хэрэгжилт өмнөхтэй ижил 
дүртун хангалтгүй зурагтай байна. Энэ ангиллын хамгийн өндөр албан тушаал болох яамны 
Т Д болон Засгийн газрын агентлагийн даргад тус бүр 1 эмэгтэй ажиллаж байгаа нь 
тогтоосон 15%-ийн квотоос хэт бага, нийслэл, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ТХ-ын нарийн 
бичгийн дарга Д 4 эмэгтэй, нийслэлийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга 17.6% эмэгтэй 
байгаагаар 40%-ийн квотын тал хувьд ч хүрэхгүй байна. Харин яамд, дүүргийн түвшний газар, 
хэлтсийн дарга нарын квот хангагдсан. усад түвшинд хуульд заасан квот хангагдаагүй. 
Төрийн албаны зөвлөлАЗ-ийн тайланд бусад төв байгууллагын удирдлагын мэдээлэл ороогүй, 
Төрийн албаны тухай хуульдАТХ-д заасан удирдах албан тушаалын хүйсийн ангиллыг тус 
тусдаа гараагүй, сумын түвшний мэдээлэл алдаатай байв. ( ура  54) 

Зураг 3.53. Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тоо, хүйсээр, 2019 он 
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Зураг 3.4. Төрийн захиргааны албан хаагч эмэгтэйчүүдийн хувийн жин, 
албан тушаалын зэрэглэлээр, оноор  /2010-2018 он/

Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тухайд квотын хэрэгжилт тун 
хангалтгүй байна. Энэ ангиллын хамгийн өндөр албан тушаал болох яамны ТНБД 
болон Засгийн газрын агентлагийн даргад тус бүр 1 эмэгтэй ажиллаж байгаа нь 
тогтоосон 15%-ийн квотоос хэт бага, нийслэл, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ИТХ-ын 
нарийн бичгийн дарга 4 эмэгтэй, нийслэлийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга 
17.6% эмэгтэй байгаагаар 40%-ийн квотын тал хувьд ч хүрэхгүй байна. Харин 
яамд, дүүргийн түвшний газар, хэлтсийн дарга нарын квот хангагдсан. Бусад 
түвшинд хуульд заасан квот хангагдаагүй. Төрийн албаны зөвлөлийн тайланд 
бусад төв байгууллагын удирдлагын мэдээлэл ороогүй, Төрийн албаны тухай 
хуульд заасан удирдах албан тушаалын хүйсийн ангиллыг тус тусдаа гараагүй, 
сумын түвшний мэдээлэл алдаатай байв. (Зураг 3.54)

Зураг 3.5. Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тоо, хүйсээр, 
                                                                                                                        2019 он

Эх сурвалж: ТАЗ, 2019 оны 3 сарын байдлаар

Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, 
албан тушаалын зэрэглэлээр 

Төрийн захиргааны албан хаагч эмэгтэйчүүдийн хувийн жин, албан 
тушаалын зэрэглэлээр, оноор  /2010-2018 он/  
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               Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо, 2018, Төрийн албаны зөвлөл, 2019 

Зураг 3. . Төрийн захиргааны албан хаагч э эгтэйчүүдийн ху ийн ин, албан тушаалын 
зэрэглэлээр, оноор  2010-201  он   
 

 

            Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019 
 

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тухайд квотын хэрэгжилт өмнөхтэй ижил 
дүртун хангалтгүй зурагтай байна. Энэ ангиллын хамгийн өндөр албан тушаал болох яамны 
Т Д болон Засгийн газрын агентлагийн даргад тус бүр 1 эмэгтэй ажиллаж байгаа нь 
тогтоосон 15%-ийн квотоос хэт бага, нийслэл, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ТХ-ын нарийн 
бичгийн дарга Д 4 эмэгтэй, нийслэлийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга 17.6% эмэгтэй 
байгаагаар 40%-ийн квотын тал хувьд ч хүрэхгүй байна. Харин яамд, дүүргийн түвшний газар, 
хэлтсийн дарга нарын квот хангагдсан. усад түвшинд хуульд заасан квот хангагдаагүй. 
Төрийн албаны зөвлөлАЗ-ийн тайланд бусад төв байгууллагын удирдлагын мэдээлэл ороогүй, 
Төрийн албаны тухай хуульдАТХ-д заасан удирдах албан тушаалын хүйсийн ангиллыг тус 
тусдаа гараагүй, сумын түвшний мэдээлэл алдаатай байв. ( ура  54) 

Зураг 3.53. Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны тоо, хүйсээр, 2019 он 
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Эх сурвалж: ТАЗ, 2019 оны 3 сарын байдлаар 
 

Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, албан 
тушаалын зэрэглэлээр 

Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, албан 
тушаалын ангиллаар 

Төрийн захиргааны албан хаагч э эгтэйчүүдийн ху ийн ин, албан тушаалын 
зэрэглэлээр, оноор  /2010-2018 он/  

 
            Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019 

 

лс төрийн то илогдох албан тушаалтны ху д хуулиар тогтоосон квот хангагдаагүй 
байна. Засгийн газрын танхимд 2 эмэгтэй сайд томилогдсон ч 15%-ийн квотод хүрээгүй, 
нийслэл ба 21 аймгийн Засаг дарга эмэгтэй байхгүй буюу квот 0%тай.  

Харин дэд сайд, нийслэл, аймгийн Засаг даргын орлогч, 2 дүүргийн Засаг дарга эмэгтэй 
байгаагаар тул квот хангагдсан байна. Сум, хорооны Засаг даргын хүйсийн мэдээлэл бүрэн 
бус тул дүгнэлт хийх боломжгүй байв.  

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны ху д: ийслэл болон дүүргийн түвшинд 
жендэрийн квот хангагдаагүй байна. Дүүргийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд 
эмэгтэйчүүд давамгай (78/22%), харин нийслэлд эрэгтэйчүүд дийлэнх (28/72%) байна. 
Аймгууд тал хувь нь тайлан гаргаагүй, тайлан гаргасан аймгуудын хувьд ч мэдээлэл дутуу, 
биелэлт гаргах боломжгүй байв.  

Төрийн байгууллагын нийт албан хаагчдын хүйсийн тэн эрт байдлын тухайд 3 яам 
тайлан гаргаагүй, 5 яам хүйсийн тэнцвэр хангасан, ЭМЯ (83/17%), ХЗДХЯ (67/33%)-нд 
эмэгтэйчүүд давамгайлсан байна.  
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Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019

Улс төрийн томилогдох албан тушаалтны хувьд хуулиар тогтоосон квот 
хангагдаагүй байна. Засгийн газрын танхимд 2 эмэгтэй сайд томилогдсон ч 
15%-ийн квотод хүрээгүй, нийслэл ба 21 аймгийн Засаг дарга эмэгтэй байхгүй 
буюу квот 0%тай. 

Харин дэд сайд, нийслэл, аймгийн Засаг даргын орлогч, 2 дүүргийн Засаг дарга 
эмэгтэй байгаагаар квот хангагдсан байна. Сум, хорооны Засаг даргын хүйсийн 
мэдээлэл бүрэн бус тул дүгнэлт хийх боломжгүй байв. 

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны хувьд: Нийслэл болон 
дүүргийн түвшинд жендэрийн квот хангагдаагүй байна. Дүүргийн үйлчилгээний 
удирдах албан тушаалд эмэгтэйчүүд давамгай (78/22%), харин нийслэлд 
эрэгтэйчүүд дийлэнх (28/72%) байна. Аймгууд тал хувь нь тайлан гаргаагүй, 
тайлан гаргасан аймгуудын хувьд ч мэдээлэл дутуу, биелэлт гаргах боломжгүй 
байв. 

Төрийн байгууллагын нийт албан хаагчдын хүйсийн тэнцвэрт байдлын 
тухайд 3 яам тайлан гаргаагүй, 5 яам хүйсийн тэнцвэр хангасан, ЭМЯ (83/17%), 
ХЗДХЯ (67/33%)-нд эмэгтэйчүүд давамгайлсан байна. 

Аймгуудаас бараг тал хувь нь тайлангаа шаардлагын хэмжээнд гаргаагүй, 
тайлан гаргасан 12 аймгийн тухайд 3 аймаг хүйсийн тэнцвэр хангасан, 9 аймаг 
хангаагүй байна. Нийслэлийн байгууллагуудад эрэгтэйчүүд давамгай байдлаар 
(60/40%) хүйсийн тэнцвэр хангагдсан бол дүүрэгт төрийн албан хаагчдын дийлэх 
нь эмэгтэй (71/29%) байна. Энэ нь анхан шатанд эмэгтэй илүү, шатлал дээшлэх 
хэрээр эрэгтэйчүүд нэмэгддэгийг харуулж байна. Тайлан гүйцэд гаргасан 7 
дүүргийн хувьд Баянгол дүүргээс бусдад нь хүйсийн тэнцвэр хангагдаагүй 
байна.

Төрийн байгууллагын дэргэдэх болон үндэсний хэмжээний хороо, зөвлөл, 
комисст тогтоосон хүйсийн квотын хувьд  хүйсээр ангилсан мэдээлэл, тоо, 
судалгаа байхгүй байна. 

Бүхэлд нь авч үзвэл хуулиар нийт 5 ангилалд 28 төрөл/түвшин шатанд квот 
тогтоосноос үндсэндээ тал хувьд нь хүйсийн мэдээлэл гаргах боломжгүй 
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Эх сурвалж: ТАЗ, 2019 оны 3 сарын байдлаар 
 

Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, албан 
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Төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчийн хүйсийн байдал, албан 
тушаалын ангиллаар 

Төрийн захиргааны албан хаагч э эгтэйчүүдийн ху ийн ин, албан тушаалын 
зэрэглэлээр, оноор  /2010-2018 он/  

 
            Эх сурвалж: ҮСХ, 2018; ТАЗ, 2019 

 

лс төрийн то илогдох албан тушаалтны ху д хуулиар тогтоосон квот хангагдаагүй 
байна. Засгийн газрын танхимд 2 эмэгтэй сайд томилогдсон ч 15%-ийн квотод хүрээгүй, 
нийслэл ба 21 аймгийн Засаг дарга эмэгтэй байхгүй буюу квот 0%тай.  

Харин дэд сайд, нийслэл, аймгийн Засаг даргын орлогч, 2 дүүргийн Засаг дарга эмэгтэй 
байгаагаар тул квот хангагдсан байна. Сум, хорооны Засаг даргын хүйсийн мэдээлэл бүрэн 
бус тул дүгнэлт хийх боломжгүй байв.  

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны ху д: ийслэл болон дүүргийн түвшинд 
жендэрийн квот хангагдаагүй байна. Дүүргийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд 
эмэгтэйчүүд давамгай (78/22%), харин нийслэлд эрэгтэйчүүд дийлэнх (28/72%) байна. 
Аймгууд тал хувь нь тайлан гаргаагүй, тайлан гаргасан аймгуудын хувьд ч мэдээлэл дутуу, 
биелэлт гаргах боломжгүй байв.  

Төрийн байгууллагын нийт албан хаагчдын хүйсийн тэн эрт байдлын тухайд 3 яам 
тайлан гаргаагүй, 5 яам хүйсийн тэнцвэр хангасан, ЭМЯ (83/17%), ХЗДХЯ (67/33%)-нд 
эмэгтэйчүүд давамгайлсан байна.  
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байв. Үнэлэх боломжтой мэдээллийг ашиглан жендэрийн квотын биелэлтийг 
дүгнэхэд эхлэлийн төдий, Жендэрийн эрх тэгш  байдлыг хангах тухай хуулийн 
11.3.3-т заасан “иргэнийг ажилд авахдаа тухайн байгууллага болон түүний 
бүтцийн нэгж дэх хүйсийн төлөөллийн тэнцвэртэй байдлыг харгалзан цөөн 
тоотой хүйсийн хүнийг сонгох” тухай заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байна.  Цөөн 
тоотой байгаа хүйсийн хүнийг сонгон авч ажиллуулахтай холбоотой хуулийн 
боломж зохицуулалт байдгийг удирдах ажилтнууд мэдэхгүй, хүний нөөцийн 
бодлогоор зориуд бэлтгэх талаар тодорхой арга хэмжээ авахгүй байна. Харин 
Боловсролын их сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилээс багшийн мэргэжлээр 
суралцагч эрэгтэй оюутны сургалтын төлбөрийг тал хувь хөнгөлөх арга хэмжээ 
хэрэгжүүлж эхэлсэн сайн жишээ байна. 

Монгол Улсын төрийн албанд ажиллагчдын тоо нэмэгдсэн бөгөөд нийт албан 
хаагчдын талаас илүү хувь нь эмэгтэй байгаа нь төрийн албанд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо, гүйцэтгэх үүрэг өндөр байгааг илтгэж байна. Гэвч удирдах албан 
тушаалд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл маш бага, голдуу гүйцэтгэх албан тушаалд 
ажиллаж байна. Ялангуяа албан тушаалын зэрэглэлээр хүйсийн ялгаа өндөр, 
төрийн захиргааны албанд энэхүү тэнцвэргүй байдал тод илэрч байна. 
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БҮЛЭГ 2. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААРХ
МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА

Төрийн албан хаагчдын жендэрийн талаарх мэдлэг ойлголтыг судлах асуумж 
судалгаанд нийт 156 албан хаагч хамрагдсаны 37.8 хувь нь эрэгтэй, 62.2 хувь 
нь эмэгтэй байв. Насны дундаж 38.7 (эрэгтэй 36.6, эмэгтэй 39.9), ажилласан 
дундаж хугацаа 4.8 жил байв. 

Асуумжийн дүнгээс харахад төрийн захиргааны эрэгтэй, эмэгтэй албан 
хаагчдын жендэрийн  үндсэн ойлголтын талаарх мэдлэг харьцангуй дээшилсэн, 
жендэрийн ойлголтыг эмэгтэйчүүдийн асуудал хэмээн үзэх хандлага засарсан, 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн талаарх мэдлэг сайжирсан 
нь ахиц юм. Жендэрийн хэвшмэл ойлголт илэрч байгаа боловч тийм хэвшмэл 
хандлага сөрөг нөлөөтэйг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг өөрчлөх шаардлагатай гэж 
үзэж байгаа нь томоохон ахиц дэвшил юм.

Ярилцлагаас:
“Төрийн алба, бусад оффисийн ажилд эмэгтэйчүүд гүйцэтгэх ажилд 
илүү тохирно, “чих зөөлөн”;
“Эрчүүд шийдвэр гаргахад шийдэмгий, алсыг хардаг, хөрөнгө мөнгө 
илүү олж ирдэг, гайгүй сайн төсөв батлуулаад ирдэг (тэнд мөн л 
эрчүүд давамгайлж байдаг) учраас Их хурлын гишүүн, аймгийн дарга, 
сумын даргын албыг эрэгтэй хүн хаших нь чухал”. 

“Аймгийн ЗДТГ-т эрэгтэйчүүд цөөн. Нийгмийн салбарын бүх түвшинд 
мөн адил. Удирдах ажилтнаас бусад түвшинд. Энэ нь жендэрийн 
хэвшмэл ойлголтоос үүдсэн боловсролын ялгаанаас хамаарч байгаа. 
Иймд хандлагын, сэтгэлгээний өөрчлөлт хийх, оюун руу чиглэсэн 
бодлого гаргах. Насан туршийн боловсрол, богино хугацааны сургалт 
зэрэг хэлбэрүүдээр, үйлдвэрлэгчдийн захиалгаар оновчтой хөтөлбөр 
гаргах, зөв хандлагатай мэргэжилтэн бэлтгэх нь чухал.”                                 

 “Хүйсийн төлөөллийг хангахад сумдад анхаарах маш чухал. Сумдад 
улсын сургууль төгссөн хүн байхгүй, хувийн сургуулийн төгсөгч хэцүү. 
Төрийн албаны шалгалтад тэнцээгүй боловч ажиллуулахаас аргагүй 
байдаг.”

“Бидний үзүүлж буй үйлчилгээ эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст тэгш байх 
ёстой гэж боддог, тэрийг л жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах гэж 
ойлгож байна.”

Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого, төлөвлөлтийн талаарх ойлголт мэдлэг, 
жендэрийн тусгайлсан арга хэмжээнд ач холбогдол өгч буй байдал аймгийн 
ЗДТГ-аас судалгаанд хамрагдагчдын дунд харьцангуй өндөр байгаа нь 
сайшаалтай. Харин салбарын бодлого, төлөвлөлтийн түвшинд ажиллаж буй 
яам, агентлагийн албан хаагчдын энэ талаарх ойлголт мэдлэг тааруу байна. 
Жендэрийн мэдрэмжтэй төсвийн талаар албан хаагчдын 20 гаруй хувь нь 
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ойлголт мэдлэггүй, 4 орчим хувь нь ташаа ойлголттой байв. Жендэрийн 
мэдрэмжтэй төсвийн талаарх ойлголт аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдынх илүү, 
харин яам, агентлагийн албан хаагчдынх мөн л дутмаг байна.                                     
                  
Жендэрийн статистик, дүн шинжилгээний талаарх ойлголт, хэрэглээ. 
Төрийн байгууллагад хүйсээр ангилсан тоо мэдээллийн хэрэглээ маш доогуур 
(34.7%) байна. Ялангуяа яамд, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн 
албан хаагчдын 30 хүрэхгүй хувь нь ашиглаж байгаа, мөн гуравны нэг нь 
тухайн мэдээллийг ашиглах шаардлагагүй гэсэн нь бодлого боловсруулах, 
хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй албан хаагчдын хувьд харамсалтай дүр зураг 
юм. Жендэрийн дүн шинжилгээний талаар 76.3 хувь нь зөв ойлголттой байгаа 
ч албан тушаалын зэрэглэлээр ойлголт мэдлэгийн түвшин нэлээд ялгаатай 
байна.  

Жендэрийн сургалтын хэрэгцээ шаардлага. Судалгаанд оролцогчдын гуравны 
нэг нь жендэрийн чиглэлээр сургалт авчээ. Жендэрийн сургалтын хэрэгцээг 
эмэгтэй, эрэгтэй ялгалгүй жендэрийн талаарх үндсэн ойлголт, жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, жендэрийн тэгш бус байдал, 
жендэрт суурилсан хүчирхийллийн суурь шалтгаан, тэдгээрээс урьдчилан 
сэргийлэх асуудал гэсэн дарааллаар эрэмбэлсэн байна. Байгууллагаар болон 
зэрэглэлээр бол яам, агентлагийн ба удирдах албан тушаалтанд жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, аймаг, дүүргийн албан хаагчид 
болон гүйцэтгэх, туслах ажилтнуудад жендэрийн талаарх үндсэн ойлголтын 
сэдэв нэн хэрэгцээтэй байгаа ажээ.

Сургалтын хэрэгцээ албан тушаалын зэрэглэлээр, байгууллагаар ялгаатай 
байгааг инфографикт харуулав.

Жендэрийн эрх тэгш байдлын талаар сургалт зохион байгуулж буй сайн 
туршлагын жишээ болгон Өвөрхангай аймгийн жендэрийн салбар хорооны 
ажлаас дор дурдав. 

“Жендэрийн үндэсний хорооноос Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан 
бүсийн сургалтад манайх бүх хэлтэс, агентлагаас 20 гаруй хүнийг 
оролцуулан, сургагч багшаар бэлтгэсэн. Сургагч багш нар юуны өмнө 
төрийн албан хаагчдынхаа хүрээнд буюу өөрийн хэлтэс агентлаг дээрээ 
сургалт хийсэн. Цаашлаад сурагч, иргэд, ААН, байгууллагуудад сургалт 
зохион байгуулж байна. Сургалт явуулахдаа хуулийн зүйл заалтыг 
хуурай ярих биш бодит амьдралын жишээ баримтаар тайлбарлах буюу 
оролцогчдоор дасгал ажиллуулах зэргээр идэвхжүүлэхийн хамт үндсэн 
ойлголтыг гүнзгий суулгах, Тогтвортой хөгжлийн зорилго, хүний эрх, 
монгол үндэснийхээ дэвшилтэт уламжлалтай холбон тайлбарлах нь үр 
дүнтэй арга юм.” 

Төсвийн төлөвлөлт, жендэрийн мэдрэмжтэй байдал. Мэдээлэл сайтай 
байдлыг харгалзан судалгааны баг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын (УБЕГ) 
төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтад дүн шинжилгээ хийсэн дүнгээр төсөвлөлтийн 
байдлыг жишээлэн харуулав.
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Төсөв боловсруулах шатанд төсвийн зардлын зүйл заалтад нийцүүлэн 
уламжлалт байдлаар хуваарилалт хийгддэг тул төсвийг жендэрийн мэдрэмжтэй 
боловсруулахад бэрхшээлтэй байна. Нөгөөтэйгүүр, байгууллагын төсвийг 
салбарын болон улсын нэгдсэн төсөвт системтэйгээр нэгтгэхдээ жендэрийн 
үзүүлэлт ашиглах, төсөвт жендэрийн дүн шинжилгээ хийх, төсвийн бодлого, 
нөөцийн хуваарилалтыг жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглүүлэх ажил 
хийгдэхгүй байна. Сангийн яамнаас төсвөө жендэрийн мэдрэмжтэй боловсруулах 
чиглэл өгдөг ч хэрхэн яаж хийх удирдамж аргачлал байхгүй, төсвийг жендэрийн 
мэдрэмжтэй болгох талаар мэдлэг, ур чадвар олгох сургалтын хэрэгцээ өндөр 
байна.

“Сангийн яамнаас төсвөө жендэрийн мэдрэмжтэй хийгээрэй, төсөв зохиохдоо 
оролцож байгаа хүмүүс болон үр өгөөж хүртэх тал дээр тэгш байлгаарай 
гэдэг. Гэвч хамгийн гол нь жендэрийн төсөвлөлт дээр тодорхой бус, энэ 
талаар мэдэхгүй. Учир нь жендэр гэсэн ойлголтоо сайн мэдэж байж төсвийг 
жендэрийн мэдрэмжтэй байлгах талаар ярих байх, ойлголт муу болохоор 
ямар юм хийж байгаа, юу хийх гэж байгааг бол мэдэхгүй байна.”       

УБЕГ-ын 2017-2019 оны тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд байгууллагын 
төсөв нийт дүнгээрээ 7.3%-иас 8.2% болж нэмэгдсэн байна. Нэг удаагийн 
тэтгэмж урамшуулалд зориулсан төсөв тогтмол төлөвлөгдөхгүй байна. Хүний 
нөөцийн хөгжил (хичээл/дадлага)-д зориулсан төсвийн хуваарилалт мөн 
буурчээ. 2019 онд нийт урсгал зардал 5.3 хувиар өссөн боловч нэмэгдэл цалин 
урамшуулал 60.7 хувиар, хичээл дадлага хийх зардал 42.1 хувиар, нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 33.1-ээс 74 хувиар тус тус буурсан байна. 
 
2018 онд УБЕГ-ын нийт ажиллагчдын тоо өмнөх оныхоос өөрчлөгдөөгүй ч төрийн 
захиргаа (ТЗ)-ны албан хаагчдын тоо 4.4 хувиар буурч, төрийн үйлчилгээ (ТҮ)-
ний албан хаагчдын тоо даруй 25.7 хувиар нэмэгджээ. Цалингийн хамгийн өндөр 
ангилал (787,847.3-755,018.7 төгрөг) ТЗ-13, ТЗ-12 шатлалд дан эрэгтэй албан 
хаагч ажиллаж, шатлал буурах тусам эмэгтэйчүүдийн хувийн жин нэмэгдэж 
байна. “ТЗ-6” ангилалд хамгийн олон эмэгтэй (69.8%) хамгийн бага (576532.6 
төгрөг) цалинтай ажиллаж байна. Мөн ТҮ-ний шатлалд ажиллагчдын 65.9 хувь 
нь эмэгтэй байгаа ба сарын дундаж цалин хамгийн бага (533,245 төгрөг) байна.

Хүснэгт 5.7:Төрийн захиргааны албан хаагч, тэдгээрийн цалингийн 
шатлалаар, тоо, хувь, хүйсээр, УБЕГ, 2018 он
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Төрийн захиргааны албан 
хаагчийн шатлал

Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 
Ажиллагчдын 

тоо
Цалингийн дундаж*

     ТЗ-13 100.0 0.0 100.0 1 787847.3

     ТЗ-12 100.0 0.0 100.0 1 755018.7

     ТЗ-10 62.5 37.5 100.0 8 723383.6

     ТЗ-9 75.0 25.0 100.0 4 676940.4

     ТЗ-8 50.0 50.0 100.0 2 671244.3

     ТЗ-7 30.0 70.0 100.0 30 624346.0

     ТЗ-6 30.2 69.8 100.0 53 576532.6

Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагч

34.1 65.9 100.0 44 533245.1

Нийт 35.7 64.3 100.0 143 -

Эх сурвалж: УБЕГ-ын санхүүгийн хэлтэс, 2019, 
Тэмдэглэл: * Засгийн газрын 2012 оны 78-р тогтоолоор.
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БҮЛЭГ 3. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН
ХАРИЛЦААН ДАХЬ ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ  БАЙДАЛ

Жендэрээр ялгаварлах хандлагын илрэл, албан тушаал дэвших, хөгжих боломж.                           
Өмнөх бүлэгт дурдсан асуумжийн судалгаанд хамрагдсан эрэгтэйчүүдийн тал 
хувь, эмэгтэйчүүдийн гуравны хоёр нь өөрсдийнх нь ажилладаг байгууллагад 
жендэрээр ялгаварлах хандлага илэрдэг гэсэн нь их өндөр хувь юм. Жендэрийн 
ялгаварлал ажилд ороход (28.8%) илүү илэрдэг гэж эрэгтэйчүүд хариулсан 
бол эмэгтэйчүүд ажилд орохоос (35.5%) гадна албан тушаал ахихад (32.3%) 
илэрдэг гэжээ. Ажилд орох, албан тушаал ахихад эрэгтэй хүнийг илүү дээр гэж 
үзэх хандлага тод илэрдэг, үүнд  удирдлагын шийдвэр нөлөөтэй байдаг ажээ. 

“Ажилд хүн авна гэхэд эрэгтэй юү, эмэгтэй юү гэж асуудаг. Эмэгтэй 
эрэгтэй хүмүүсийг ажилд шалгаруулахад эрэгтэйг нь сонгох магадлал 
өндөр. Эмэгтэй хүн өөрийгөө давуу гэдгээ нотлох хэрэгтэй. Төрийн 
зүгээс бодлогын түвшинд авч үзэх ёстой.”

Судалгаанд оролцсон 93 эмэгтэйн 15.1 хувь нь эмэгтэй учраас албан тушаал 
дэвших боломжоо алдаж байсан гэсэн бол 58 эрэгтэй албан  хаагчийн хэнд 
нь ч ийм зүйл тохиолдоогүй байна. Энэ асуудал ахимаг насны эмэгтэйчүүдэд 
илүү тулгарч байжээ. Энэ байдал яам, агентлаг, дүүргийн ЗДТГ-т ажиллаж буй 
эмэгтэй албан хаагчдын 10 хувьд, аймгийн ЗДТГ-т ажилладаг эмэгтэйчүүдийн 6 
хувьд тохиолджээ. 

Албан тушаал дэвшихэд хүйсийн далд ялгаварлал байдаг, эрэгтэйчүүд хурдан 
дэвшдэг, улс төрийн томилгоо, нөлөөгөөр дарга болох боломж тэдэнд илүү 
байдаг гэж судалгаанд оролцогчид үзсэн байна.

“Ялгаагүй юм шиг атлаа яаманд 5-6 жил ажилласан эрэгтэй 
мэргэжилтэн шууд албан тушаал ахьдаг. Харин эмэгтэй нь  насаараа 
л мэргэжилтнээ хийдэг. Манай яаманд л гэхэд мэргэжилтэн байгаад 
газрын дарга болсон хүн надаас өөр байхгүй”.

“Нэг ажлын байранд ороход эмэгтэй эрэгтэй тэнцүү байхад эрэгтэйг 
сонгох тал руу байдаг. Чадвар хардаг ч гэсэн тухайн момент дээр 
эрэгтэйг сонгох нь бий. Жендэрийн хэвшмэл ойлголтоос болдог. 
Удирдах албан тушаалд илүү ийм хандлагатай. Дунд доод түвшинд 
бол гайгүй.”    

Гэвч жендэрийн хэвшмэл ойлголт ялангуяа доод, дунд түвшинд өөрчлөгдөж 
байгаа жишээг судалгааны оролцогчид мөн дурдаж байв.

“Эр хүн дарга гэж байсан хэвшмэл үзэл өөрчлөгдөж байна. Багийн Засаг 
дарга эмэгтэй байвал иргэндээ хүрч ажиллаж чаддаг гэж үзэх болсон. Сумын 
байгаль хамгаалагч эрэгтэй байх ёстой гэдэг байсан бол эмэгтэйчүүд 
нэмэгдсэн, сонгон шалгаруулалтад орох нь олширсон. Сумдын ЗДТГ-ын 
дарга 9 эрэгтэй, 8 эмэгтэй байгаа.” 
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Зарим байгууллагад нэг хүйсийн ажилтнууд хэт олонх  болсон учир тусгайлсан 
арга хэмжээ авах хэрэгцээ үүссэн байна.

“Манай байгууллага дээр жендэрийн тэнцвэртай байдлыг хангах 
хэрэгцээ их байна. 48 ажилтнаас 8 нь эрэгтэй”.

Эмэгтэйчүүд албан тушаал дэвшихтэй холбоотой асуудлыг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд нарийвчлан зохицуулах, төрийн албаны шинэчлэлийн үзэл санаанд 
нийцүүлэх хэрэгтэй байна.

“Эмэгтэйчүүд албан тушаал ахих асуудлыг  хэрэгжүүлэхэд Төрийн 
албаны хуультай зөрчилтэй, Сонгон шалгаруулалтын журамд 
нийцэхгүй байдаг. Жендэрийн ялгаварлалыг даван туулахын тулд 
сургалт, мэдээлэл, ойлголт нэмэгдүүлэх чухал, тэгж байж хандлага 
сэтгэлгээнд өөрчлөлт орно. Үүрэг хүлээгчид, удирдлагуудын жендэрийн 
ойлголт хандлагын өөрчлөлтийг өдөр тутам хийж байж үр дүнд 
хүрнэ. Жендэрийн хуулийг дунд түвшинд төрийн албаны үүрэг хүлээгч 
хэрэгжүүлдэггүй”.

Ажил, ар гэрийн амьдралын тэнцвэрт байдал, эрүүл, аюулгүй ажиллах 
орчин нөхцөл. Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл хариуцлагын тухайд 
эмэгтэй ажилтан илүү хариуцлагатай, нягт нямбай, асуудалд сэтгэл гаргаж 
ханддаг, үүрэг даалгавар биелүүлэхийн тулд ажлын бус цагаар ч ажилладаг, 
даалгаврыг гүйцэтгэх гэж мэрийдэг, найдвартай, хамтарч ажиллахад түшигтэй, 
дотоод асуудлыг олж харахыг хичээдэг талаар эрэгтэй, эмэгтэй удирдах албан 
тушаалтнууд онцолж байв. 

Харин аймгийн түвшний цөөн удирдах ажилтны зүгээс эрэгтэй ажилтан ачаалал 
даах чадвар эмэгтэйчүүдээс илүү, ар  гэрийн дарамт шахалт бага учраас илүү 
цагаар ажиллах, хөдөө орон нутагт томилолтоор явах боломжтой,  эрэгтэй дарга 
нар хөрөнгө оруулалт, төсөв мөнгө босгох зэрэг гадуур ажлын хөөцөлдөлгөө 
сайтай бол эмэгтэй удирдах ажилтан дотоод, аж ахуй, нийгмийн талын ажилд 
сайн гэсэн ойлголттой байв.

“Эмэгтэйчүүд хөдөө томилолтоор явахад ар гэр, үр хүүхэд гээд 
болж өгвөл 1-2 хоногийн өмнө ирэх гээд байдаг. Эрчүүдийн хувьд 3-4 
хоног томилолтоор явахад асуудалгүй яваад ирдэг. Тийм болохоор 
эрчүүдийг ахлахаар илүү авдаг. Мөн тэд шөнө орой суухад ар гэрийн 
дарамт байхгүй. Гэр бүлтэй эмэгтэйчүүд орой 9-10 цаг болохоор нөхөр 
утасдаад байна гээд яваад өгдөг.” 

Эмэгтэй албан хаагчид ар гэрийн ачаалал, ар гэрийн дэмжлэг сул, 
хардах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хамт олны дунд хэл ам гарахаас эмээж, 
албан тушаал ахих дэвшихээс татгалзах явдал гарч байна. Мөн төрийн 
албан хаагчдын цалин бага, дүүргийн түвшинд голдуу дунджаас доогуур 
амьжиргааны түвшний эмэгтэйчүүд зонхилон ажилладаг, ажлын ачаалал 
өндөр, илүү цагаар ажилладаг нь ажлын бүтээмж, хамт олны уур амьсгалд 
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сөргөөр нөлөөлж, эргээд гэр бүлийн амьдралд стресс бухимдал авчирдаг 
ажээ.

“Эмэгтэй ажилтнууд өглөө, орой сууж ажиллахад нөхрийн зүгээс 
дарамт их байдаг. Дэвшүүлье гэхээр “мэргэжилтнээ хийгээд л байж 
байя, хэл амны нэмэр” гэдэг эмэгтэйчүүд зөндөө бий. Боловсролтой, 
чадвартай эмэгтэйчүүд “ингээд л байж байя, бөөн юм болно” гээд 
айдастай байдаг. Нөхөргүй эмэгтэйг албан тушаал дэвшүүлэхэд дарга 
нарыг гэргий нар нь хардаад байдаг.”                  

“Тулгамдсан асуудал олон бий. 1-т ажлын орчноос илүү нийгмийн 
орчноос хамаарч байна. 2-т төрийн албаны чадавхи суларч байна. 3-т 
тогтвортой ажлын байр дарга нараас хамааралтай байдаг. Эмэгтэй 
хүн ахиж дэвшихэд “хэн нэгэн даргатай холбоотой юу, яагаад дэвшсэн?” 
гээд эмэгтэйчүүд өөрсдөө яриа үүсгээд байх нь бий.” 

Удирдах албан тушаалтны хувьд эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй дээрх хүндрэл 
бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд хэцүү гэсэн байр суурьтай байна. Тэд асуудлын 
мөн чанар нь гэр бүлийн харилцаанаас үүдэлтэй учир байгууллагаас шийдэх 
боломжгүй, улс төр, нийгмийн хөгжил, соёлоос хамааралтай тул төрийн 
бодлогоор байдал сайжрахыг хүлээсэн байдалтай байна. 

Гэтэл баримт бичгийн судалгаанаас үзэхэд төрийн байгууллагууд дотоод журам, 
бусад холбогдох баримт бичигтээ ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэрийн 
асуудлыг оруулалгүй орхигдуулах нь түгээмэл байна. Төрийн байгууллагууд 
албан хаагчдаа илүү цагаар, амралтын өдөр ажиллуулах нь түгээмэл, ажлын 
цагийг нягтруулах, бүтээмж нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах  сэтгэлгээ үндсэндээ 
байхгүй, тэр ч байтугай Хөдөлмөрийн хуульд заасан 7 хоногийн ажлын цагийн 
40 хүртэлх цагийн дээд хязгаарыг 40 цагаас дээш хугацаагаар ажиллах ёстой 
гэж ойлгож, хэрэгжилтийг шаарддаг хуулийн хэлтсийн ажилтан, удирдлага 
байгааг судалгаанд оролцогчид дурдаж байв. 

Төрийн захиргааны байгууллага ажил-ар гэрийн тэнцвэрийн талаар бодлогын 
баримт бичигтээ тусгасан зарим жишээг дор дурдав. Үүнд:

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамрагдах байгууллага, 
агентлагийн жендэрийн стратеги, төлөвлөгөө /2016/: Байгууллагын 
соёлыг жендэрийн үнэт зүйлээр баяжуулах, гэр бүлд ээлтэй болгох 
цогц арга хэмжээг тодорхойлж, төсөвт тусган хэрэгжүүлэх,

Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн 
талаар баримтлах бодлого, төлөвлөгөө /2019/: Ажил-ар гэрийн 
амьдралын тэнцвэр хангасан орчин бүрдүүлэх, гэр бүлээс хол ээлжийн 
ажил (ростер)-ыг Хөдөлмөрийн хуульд нийцүүлэн тогтоох   аргачлал, 
зөвлөмж,  стандарт батлан, мөрдүүлэх,  
  
Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар 
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баримтлах бодлого, төлөвлөгөө /2018/: Ажиллагчдынхаа ажил-ар 
гэрийн амьдралын тэнцвэр хангасан байгууллагыг шалгаруулах, сайн 
туршлагыг түгээх, ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 
арга хэмжээг хамт олны саналд тулгуурлан төлөвлөж хэрэгжүүлэх, 
энэ зарчмыг   салбарт нэвтрүүлэх, 
    
Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах 
бодлого, төлөвлөгөө /2017/: Эмэгтэй, эрэгтэй ажиллагчид тэгш 
боломж бүрдүүлэх, ажилчдын хүүхдэд зориулсан цэцэрлэг байгуулах 
зэргээр ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэр хангасан байгууллагыг 
шалгаруулах, урамшуулах, ажилтнуудаа орон сууц, гэр, хашаа байшин, 
цалингийн урамшууллаар дэмжих, 
     
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт жендэрийн талаар 
баримтлах бодлого, төлөвлөгөө /2017/: Ажиллагчдын ажил-ар гэрийн 
амьдралаа зохистой хослуулах, хүүхэд төрүүлэх, асрах чөлөө авсан 
ажилтны ахиж дэвшихэд саад болж буй дүрэм журам, дадлыг өөрчлөх. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3.9-д “хүүхэд 
төрүүлэх, асрах чөлөө авсан ажилтны мэргэжил, мэргэшлийн ур чадварыг 
хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөж чадахуйц түвшинд байлгах зорилгоор 
тэднийг давтан сургалтад хамруулах” гэж заасан байдаг.

Төрийн захиргааны байгууллагуудын сургалтын төлөвлөгөөнд хүйсийн онцлог 
бүхий дээрх асуудлыг орхигдуулсан, зөвхөн 2 байгууллагад “ажлын байрнаас 
2-оос дээш сарын хугацаагаар хөндийрсөн ажилтнууд давтан сургалтад 
хамрагдана” гэсэн зохицуулалттай байна. Байгууллагууд тодорхой хугацаагаар 
ажлаас завсардсан ажилтныг тухайн жилийн сургалтад хамруулдаг гэх боловч 
жендэрийн тусгай бодлого баталснаас бусад байгууллагад энэ үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлдэггүй, хөрөнгө мөнгө огт төсөвлөдөггүй байна.

Түүнчлэн хөдөлмөрийн харилцаанд хүйсээр ялгаварлан гадуурхах асуудал 
ихээхэн ужигарсаны жишээ нь ажилтныг жирэмсний амралтын дараа 
ажиллуулахгүй ихээхэн чирэгдүүлдэг явдал юм. Энэ талаар болон жендэрийн 
хууль тогтоомж зөрчсөн тухай гомдол Төрийн албаны зөвлөлд гарсаар байгаа 
нь бодит баримт юм.  

Ажлын байрны бэлгийн дарамт. Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн 
11 дүгээр зүйлд “Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн дотоод 
журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч болон 
ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана.” хэмээн дэлгэрэнгүй зохицуулсан. 
Түүнчлэн төрийн захиргааны албанд ажлын байрны бэлгийн дарамт тодорхой 
хэмжээнд гарч байгааг судалгаанд хамрагдагчид дурдсан. 

Ийм нөхцөлд ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх талаар 
зарим байгууллага Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс зүйн дүрэмдээ тусгасан нь 
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сайшаалтай боловч энэ тухай гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх механизмыг 
тусгаагүй байна. Хамт олны дунд бусдыг доромжлох, эвгүй сэтгэгдэл төрүүлэхээр 
үг хэллэг хэлэх, хөдөлгөөн дүрслэлээр үзүүлэхийг  хориглосон,  ажиллагчдын 
хоорондын харилцаа, биеэ зөв авч явах ёс зүйн хэм хэмжээг заасан төдий 
байна. Жендэрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалтыг 
судлагдсан байгууллагуудаас зөвхөн Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-ын дотоод 
журамд заасан байна. 
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БҮЛЭГ 4. ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИАР
ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Салбар дундын чиг үүргийг хариуцан ажиллаж байгаа Жендэрийн үндэсний 
хороо өнгөрсөн хугацаанд бодлогын шинжтэй зарим ажил, тухайлбал, жендэрийн 
тэгш бус тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой “түр тусгай арга хэмжээ”-г 
боловсруулж, хэрэгжүүлээгүй, 2 жил тутамд тайлагнавал зохих Засгийн газрын 
тайланг бэлтгэж оруулаагүй, Төрийн албаны зөвлөлийн тайлангийн төсөлтэй 
танилцах, санал өгөх ажлыг хийгээгүй байгааг цаашид анхаарч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Түүнчлэн Жендэрийн үндэсний хөтөлбөрийн үр дүн, шалгуур 
үзүүлэлтийг  хангахад салбарын болон орон нутгийн жендэрийн бодлого, дэд 
хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа тодорхой ахиц дэвшил болохоор 
байна.

ЖҮХ-ны гишүүд тус бүрдээ чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллаж байж тус Хорооны 
чиг үүрэг бүрэн хэрэгжих боломжтой болно.

Улсын Их Хурал 2 жил тутам хэлэлцэж, дүгнэлт гаргахаар хуульд заасан 
Засгийн газрын тайланг хууль баталснаас хойшхи 8 жилийн хугацаанд нэг ч 
удаа хэлэлцээгүй байна. Мөн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын илтгэл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн тайланд тусгасан асуудлаар бодитой дүгнэлт, шийдвэр 
гаргасан зүйл бараг байхгүй байна.

Засгийн газар. ЖЭТБХТХ-ийг батлах үед түүнийг дагалдуулан Монгол Улсын 
Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулж, жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах асуудлыг Засгийн газрын бүрэн эрх болгон хуульчлан тогтоосон. Мөн 
ЖЭБХТХ-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд, төрийн албанд тогтоосон 
хүйсийн төлөөллийн квотыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг баталж, 2016 
он хүртэл хугацаанд хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт үүрэг болгосон. Эдгээр 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газар ЖЭТБХТХ-ийг хэрэгжүүлэх 
дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 2013 онд баталсан. Түүний хэрэгжилтийг 
2016 онд үнэлж, 61 хувийн биелэлттэй хэмээн дүгнэжээ. Хэрэгжилт хангалтгүйн 
шалтгааныг “улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдалд гарсан таагүй өөрчлөлт, 
Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн шинэчлэгдсэн явдал сөргөөр нөлөөлж, 
стратеги төлөвлөгөөг үндэсний хэмжээнд гардан хэрэгжүүлэгч ЖҮХ-ны статус 
доошлон, ажлын албаны орон тоо хоёр дахин буурснаар салбар хоорондын 
зохицуулалт хийх чадамж суларсан”-тай холбон үзсэн байна. 
  
Жендэрийн тэгш байдлын баталгааг бүрдүүлэх нэг томоохон механизм нь 
тус хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан түр тусгай арга хэмжээг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх явдал юм. Гэтэл Засгийн газар хууль баталснаас хойшхи 8 жилийн 
хугацаанд энэ арга хэмжээг үндсэндээ хэрэгжүүлээгүй байна. Энэ нь нийгэмд 
тулгамдаад байгаа хүйсийн тэнцвэр алдагдсан олон асуудлыг шийдвэрлэх, 
тухайлбал, эрэгтэй багш, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг бэлтгэх, хөдөө орон 
нутагт дутагдаж байгаа хүний нөөцийг татаж ажиллуулах зэрэг өргөн боломжийг 
алдахад хүргэж байна. 
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Жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтын үндсэн суурь шалтгаан нь 
хүмүүсийн ухамсарт тогтсон жендэрийн хэвшмэл үзэл бөгөөд үүнийг арилгахад 
чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Ялгаварлан 
гадуурхалтыг өөгшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, ухуулга, сурталчилгаанаас 
олон нийтийг хамгаалах талаар Засгийн газар үүргээ биелүүлж ажиллахын 
чухлыг зарим жишээнээс харж болно. Тухайлбал, ТББ-аас санаачлан дөнгөж 
эхлэлийн төдий байснаа улмаар төрийн байгууллагууд хүртэл оролцон өргөн 
хүрээг хамрах шинжтэй болсон “Дархан бэр” арга хэмжээ юм. Гурван эрэгтэй 
хүүхэд төрүүлсэн эхийг “Дархан бэр” хэмээн өргөмжлөх, ингэснээр төрүүлсэн 
үр хүүхдээ хүйсээр нь ялгаварлах, эмэгтэйчүүдийг ямар хүйсийн хүүхэд 
төрүүлснээр нь ялгаварлах ноцтой уршиг дагавартай тул  Жендэрийн үндэсний 
шинжээчдийн бүлгээс дүгнэлт гарган, энэ ажиллагааг зогсоох үүрэг чиглэлийг 
өгүүлэхээр ЖҮХ-ны дарга Ерөнхий сайдад хүргүүлсэн байна. 

Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага нь хүйсийн 
тэнцвэртэй байдлын тайланг бүрэн гүйцэд гаргаж, жендэрийн үйл ажиллагааны 
явц, үр дүнгийн тайландаа гаргасан ахиц дэвшлийг судалж үнэлэн тусгах 
шаардлагатай. Түүнчлэн байгууллагууд хүйсээр ангилсан тоо мэдээг зөв 
гаргах, түүнийг төсвийн санал бэлтгэх, төсвийг тайлагнах, мониторинг үнэлгээ 
хийх зэрэгт ашиглах, тайлангийн маягтад хүйсээр ангилсан мэдээлэл тусгах, 
жендэрийн үр дүнд мониторинг хийх, менежмент, гүйцэтгэл, хариуцлагын 
механизмд тусгах хэрэгтэй байна. 

Байгууллагын түвшинд ЖЭТБТХ-ийн ажил олгогчид үүрэг хүлээлгэж буй зүйл, 
заалтаас илүү Хөдөлмөрийн тухай хуулиар үүрэг хүлээлгэсэн заалтуудыг 
хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөх нь түгээмэл байна. Иймд Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
ЖЭТБТХ-ийн хоорондын уялдааг сайжруулах замаар ЖЭТБТХ-д заасан ажил 
олгогчийн үүргийн хэрэгжилтийг дээшлүүлэх, байгууллага дахь жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах боломж бүрдэнэ. 

Төрийн албаны зөвлөлөөс Засгийн газар шинээр байгуулагдах бүрт лавлагаа 
зөвлөмж хүргүүлдэг бөгөөд 2016 онд хууль тогтоомжийн гол заалтуудыг 
багтаасан материалд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 
түүнд заасан төрийн албанд тогтоосон квотыг хэрэгжүүлэх,  жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах талаар Засгийн газрын болон ТАЗ-ийн хүлээх үүрэгтэй 
холбоотой зохицуулалтын талаар дурдаагүй байна.

ТАЗ-өөс төрийн захиргааны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэн 
томилуулсан удирдах албан тушаалтны тоог ЖЭТБХТХ батлагдсан 2011 оноос 
эхлэн авч үзэхэд нийт 790 иргэн байна. Үүний дотор 2018 онд, хуулиар хүйсийн 
квот тогтоосон яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 4, яамны газрын дарга 7, 
Засгийн газрын агентлагийн дарга 5, нэгжийн дарга 13, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, 
ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 8, төрийн захиргааны бусад байгууллагын 5, нийт 
42 удирдах албан тушаалд иргэнийг томилуулахаар дүгнэлт гарган нэрийг нь 
дэвшүүлжээ (ТАЗ-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан). Гэвч энэ асуудалд 
ТАЗ ЖЭТБХТХ-д заасан квотыг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргээ 
хэрэгжүүлэх талаар арга хэмжээ аваагүй байна. Мөн сонгон шалгаруулалтын 
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журамд өөрчлөлт оруулах болон ТАТХ-ийн шинэчилсэн найруулгыг 
боловсруулах, батлуулах үед тодорхой зохицуулалт тусгаагүй байна.  

Төрийн албан дахь сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт явуулсан, 
томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн иргэн, ёс зүйн хариуцлага хүлээсэн, төрийн 
албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдол зэргийн тоо мэдээллийг хүйсээр 
ялган гаргахгүй байна. Тухайлбал, 2018 онд жирэмсний амралтын дараа ажилд 
авахгүй байгаа тухай 19, тэтгэвэр тэтгэмж, цалин хөлс, шагнал урамшуулалтай 
холбоотой 14, албан тушаалд томилохгүй байгаа тухай 7 болон бусад гомдлыг 
оролцуулан нийт 505 гомдол иржээ. Үүнээс жирэмсний амралтын дараа ажилд 
авахгүй байгаа тухай асуудал нь жендэрийн маш том зөрчил учир энэ байдлыг 
нэн даруй таслан зогсоох шаардлагатай. Энд бусад гомдлыг хүйсээр ялган 
гаргаагүй тул жендэрийн асуудлыг харах боломжгүй байв.

ТАЗ 2018 оны үйл ажиллагаандаа хэрэглэгчийн үнэлгээг ТББ-аар хийлгэсэн нь 
сайшаалтай. Гэвч энэхүү үнэлгээ нь зөвхөн ТАТХ-ийн хүрээнд хязгаарлагдаж, 
ТАЗ-д бусад хууль,  ЖЭТБХТ-иар заан тогтоосон чиг үүргийн хэрэгжилтийн 
талаар авч үзээгүй, энэ талаар дүгнэлт зөвлөмждөө тусгаагүй байв. 

ТАЗ-өөс ЗГХЭГ-тэй хамтран, төрийн захиргааны байгууллага, төрийн жинхэнэ 
албан хаагчдын түвшинг үнэлэх үзлэгийг явуулахдаа төрийн албан хаагчдын 
хүйсийн ангиллыг тусгаагүй нь Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэх тогтвортой, 
мэргэшсэн төрийн албыг төлөвшүүлэх чиглэлд тавигдаж байгаа өнөөгийн 
шаардлага, ЖЭТБХТ-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх талаар анхаарал 
хандуулаагүйг харуулж байна. Энэ нь тухайн үзлэгийн үр дүн, түүний практик 
хэрэглээг тэр хэмжээгээр бууруулж байгаа юм.

ТАЗ Төрийн албан хаагчдын тайланг хүйсээр гаргаж үүргээ биелүүлж байгааг 
сайшаалтай гэж ХЭҮК-ийн зүгээс үзсэн нь ТАЗ төрийн албан хаагчдын 
ангилал, хүйсийн харьцааг 4 хүснэгтээр гаргаж харуулахдаа 2017 оноос төрийн 
захиргааны албан тушаал эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийн тоог зэрэг дэвээр гаргаж, 
сумдын төрийн албан хаагчдын тоог хүйсээр ангилан гаргаж байгаад үндэслэсэн 
байна. Гэвч тус тайланд дараах дутагдал харагдаж байна. Үүнд: 

ТАЗ-ийн тайлан дахь ТАХ-ийн хүйсийн тоо мэдээллээс ЖЭТБХТХ-д заасан 
төрийн албан дахь квотын хэрэгжилт бүрэн харагдахгүй байна. Тухайлбал, 
томилогдох улс төрийн албан тушаалтны хувьд сум, дүүргийн мэдээлэл 
хүйсээр байхгүй, төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны дотор яамдын 
газар, хэлтсийн дарга, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга, 
сум, дүүргийн ЗДТГ-ын дарга, хэлтэс, албадын дарга нарын хүйсээр ангилсан 
мэдээлэл харагдахгүй байна. Мөн төрийн тусгай албан тушаалтны доторх 
хүйсийн төлөөллийн квот, төрийн ба төсөвт байгууллагын хүйсийн тэнцвэрт 
байдлын харьцааг хүйсээр гаргаагүй байна. Сумдын мэдээллийг төрийн албаны 
ангиллаар ялгавартай гаргаагүйгээс  тэнд ангилал тус бүрд хүйсийн квот хэрхэн 
хангагдаж байгаа нь мэдэгдэхгүй байна. 

Төрийн албаны хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ЖЭТБХТ 
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хуулиар тогтоосон зохицуулалтын хэрэгжилтийг харуулсан зүйл байхгүй байна. 
Төрийн албаны зөвлөл хэдийгээр төрийн албан дахь хүйсийн төлөөллийн хувь 
хэмжээнд хяналт тавьж байгаа боловч удирдах түвшний албан тушаал эрхлэх 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх бодитой хэрэгжих боломж нөхцөлөөр хангах 
байдалд хяналт тавьж чадахгүй байна. Нийт төрийн захиргааны албан хаагчдын 
дунд аль нэг хүйсийн эзлэх жин 40 хувиас доошгүй байх гэсэн харьцаа хангагдсан 
боловч зарим төрийн байгууллага, албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд хуульд 
заасан зохистой харьцаа алдагдсан байна. 

Ялангуяа дунд буюу түүнээс дээш түвшинд, тэр дундаа шийдвэр гаргах түвшний 
албан тушаалд эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь хэмжээ давамгайлсан, түүнээс 
доошхи түвшинд эмэгтэйчүүд давамгайлсан байгаа байдалд Жендэрийн эрх 
тэгш байдлын тухай хууль мөрдөгдөж эхэлснээс хойш өөрчлөлт орсонгүй. 
Энэ нь ТАЗ төрийн албан дахь квотын болон хөдөлмөрийн харилцаан дахь 
жендэрийн эрх тэгш байдлын хэрэгжилтэд хяналт тавих, төрийн албаны хүйсээр 
ангилсан статистик мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлж, УИХ, Ерөнхийлөгч, 
Засгийн газар, бусад сонирхогч этгээдийг мэдээллээр хангах үүргээ хэрэгжүүлэх 
шаардлагатайг харуулж байна. Мөн жендэрийн талаарх тайланг 2 жил тутамд 
УИХ-д тайлагнаж, хэлэлцүүлэн, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
үүргээ ТАЗ биелүүлэх хэрэгтэй байна.

ТАЗ төрийн албыг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгахад 
чиглэсэн хэм хэмжээ, стандарт нэвтрүүлэх, салбар зөвлөл, хороог энэ чиглэлийн 
мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, төрийн албан дахь жендэрийн 
ялгаварлан гадуурхалтын талаарх гомдлыг барагдуулах үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих  ажлыг идэвхжүүлэх хэрэгтэй байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 
зөвлөлийн дарга нарын хамтарсан тушаалаар 2019 онд батлагдсан Төрийн 
албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц сургалтын хөтөлбөр нь тэргүүн, эрхэлсэн, 
ахлах түшмэлийн ангилал тус бүрийн хөтөлбөрөөс бүрджээ. Эдгээр сургалтын 
багц хөтөлбөрт жендэрийн дүн шинжилгээ хийхэд хөтөлбөр тус бүрийн “ Ёс зүй, 
хүний эрх” хэмээх нийт 2 цагт багтах бүлгийн “Хүний эрхийн стандартууд“ 
сэдэвт “Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, “Ажлын байран дахь дарамтаас 
урьдчилан сэргийлэх”, “ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх” 
хэмээн оруулсан нь сайшаалтай боловч энэ нь хангалтгүй юм. Уг хөтөлбөрийн 
“Бодлого стратеги”, “Захиргаа, удирдлага”, “Мэдээллийн технологи” гэсэн 
бусад 3 том бүлэгт жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлтийн 
арга зүй, жендэрийн манлайлал, эрэгтэй, эмэгтэй хүний эрх тэгш хандлагын 
баталгааг хангах, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх 
үзэл баримтлалыг цогцоор нь сургалтын бүх сэдэвт тусган шингээж өгөх нэн 
шаардлагатай байна. 

Мөн ЖЭТБХТХ-ийн 5 дугаар зүйлд заасан төрийн албанд, алба хаагчдын үйл 
ажиллагаанд мөрдөх жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зарчмын тухайд 
энэхүү багц хөтөлбөрийн агуулгад тусгаагүй нь учир дутагдалтай байна. Ажлын 
байрны дарамт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтын 
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багцад тусгагдсан боловч энэ нь ЖЭТБХТХ-ийн 11.3 дахь хэсэгт заасан ажил 
олгогчийн  хүлээх үүргийг бүрэн тусгаж чадаагүй байна. 

ЖҮХ-ны Ажлын албанаас боловсруулсан “Удирдах албан тушаалтанд зориулсан 
жендэрийн цахим сургалтын модуль”, Жендэрийн үндэсний шинжээчдын 
боловсруулсан “Төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын модуль”-ын 
агуулга сэдвийг төрийн албан хаагчдын сургалтын багцад оруулан дээр дурдсан 
бүлэг сэдэвт цогцоор нь тусгаж өгөх нь чухал. Иймд энэ чиглэлээр ЖҮХ-ны 
дэргэдэх жендэрийн үндэсний шинжээчид, жендэр консерциум, Удирдлагын 
академи хамтран ажиллах шаардлагатай.

Хүний эрхийн үндэсний Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний 
байдлын талаарх 13, 16, 17 дахь илтгэлдээ жендэрийн асуудлыг тусгаж УИХ-д 
өргөн мэдүүлсэн. 2019 оны 18 дахь илтгэлээс харахад ажлын байран дахь 
бэлгийн дарамт, ЖЭТБХТХ-ийн хэрэгжилтийн байдлыг үүрэг хүлээгч бүрээр 
нийт 61 байгууллагаас асуулга авах замаар дүгнэсэн нь хуулиар хүлээсэн үүргээ 
хэрэгжүүлж буй хэрэг бөгөөд ач холбогдолтой болжээ. 

ХЭҮК 2017, 2018 онд жендэрийн чиглэлээр нийт 14 гомдол хүлээн авч 
шийдвэрлэсний дийлэнх нь ажлын байран дахь бэлгийн дарамт, хөдөлмөр 
эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн ялгаварлан гадуурхалттай 
холбоотой байна. Энэ нь Комисст ирүүлсэн нийт гомдлын 2 хувийг эзэлжээ. 
“Иргэд энэ талаарх ойлголт мэдээлэл дутмаг байгаагаас хаана хандахаа 
мэдэхгүй, мэдсэн ч хувь хүний нэр төр, нууцтай холбоотой асуудал тул төдийлөн 
гомдол гаргахгүй байна. Нөгөөтэйгүүр хуульд ажлын байран дахь бэлгийн 
дарамт үйлдэгчид оногдуулах хариуцлагыг тодорхой заагаагүйгээс хохирогч 
нь гэр бүл, хамт олныхоо дунд нэр төр, байр сууриа алдахаас эмээх явдал 
нөлөөлж байна.” гэж Комисс дүгнэсэнтэй санал нийлж байна. Комиссоос ажлын 
байран дахь бэлгийн дарамтын зөрчлийг тогтоон, хариуцлага тооцуулахаар 
холбогдох албан тушаалтанд шаардлага мэдэгдэл хүргүүлсэн байхад зөвхөн 
сахилгын хөнгөн арга хэмжээ авах төдийгөөр өнгөрч байгаа нь мөн л төрийн 
удирдах албан тушаалтны жендэрийн мэдрэмжгүй байдал, хариуцлагын хэр 
хэмжээг илэрхийлж байна. 

Комиссын зүгээс жендэрийн эрх тэгш байдлын зөрчлийг хувь хүн үйлдсэн 
тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхэд хүндрэлтэй байгааг дурдсан нь хариуцлагын 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатайг нотолж байна. 
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БҮЛЭГ 5. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН 
НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Төрийн албаны тухай хуульд жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээг хийхдээ дараах 
хууль, бодлогод заасан жендэрийн асуудлаарх зохицуулалтыг удирдлага 
болгов.    

• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 2011 он
• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр 2017-2021 он
• Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, 2015 он
• Хууль тогтоомжийн тухай хууль, 2015 он
• Засгийн газрын 2016 оны 59 тоот тогтоол

Төрийн албаны тухай хуульд жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ хийж үзэхэд тус 
хууль нь Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуультай уялдаагүй, жендэрийн 
үзэл баримтлалыг тусгаагүй, эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломж, 
тэгш хандлагын баталгааг бүрдүүлэх зохицуулалтыг бүрэн агуулаагүй байна. 
Түүнчлэн Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гарч байгаа 
дүрэм журмын хувьд жендэрийн нөлөөллийн талаар тодруулсан зүйлгүй, 
жендэрийн онцлог, хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг харгалзах тухай зохицуулалт 
агуулаагүй байна. Иймд эдгээр журмыг жендэрийн агуулгатай болгон нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. 

Төрийн албаны тухай хууль, дагалдах дүрэм журмуудад жендэрийн асуудлыг 
тусгах тодорхой саналыг дор дурдав. Үүнд: 
 
1.  Төрийн албаны тухай хууль/ТАТХ/-ийн 2 дугаар бүлэг: Төрийн албаны 

стандартад төрийн албыг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид 
байлгахад чиглэсэн хэм хэмжээ, стандарт нэвтрүүлэх; 

2. З дугаар бүлэг: Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, улсын нэгдсэн тоо 
бүртгэлд хүйсийн мэдээллийг заавал гаргадаг байхаар тусгах,

3. 5 дугаар бүлэг: Төрийн албан тушаалд тавих тусгай шаардлагад жендэрийн 
сургалтад хамрагдаж сертификат авсан байх, Мэргэшүүлэх багц 
сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг жендэрийн агуулгатай боловсруулахаар 
тусгах,  

4.  6 дугаар бүлэг: Төрийн захиргааны албан тушаалд томилох үндсэн 
шалгуурт хүйсийн тэнцвэр хангах, сонгон шалгаруулах журмыг түүнд 
нийцүүлэн тогтоох, сул орон тоо гарсан тохиолдолд цөөн тоотой хүйсийн 
хүнийг хүйс заан зарлах, сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг 
ийм байдлаар өгөх, түүнийг Жендэрийн хуульд зааснаар ялгаварлан 
гадуурхалт гэж үзэхгүй байхаар нэмэлт оруулах, 

5.  7 дугаар бүлэг: Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт авах бүрэлдэхүүн 
хүйсийн тэнцвэр хангасан байхаар заах,

6.  9 дүгээр бүлэг: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг эрхэд ажил-ар 
гэрийн тэнцвэр хангуулах; ажилтан жирэмсний, амаржсаны, хүүхэд асрах 
чөлөөтэй байсан хугацааг харгалзан нөхөж суралцах асуудлыг тусгах,

7.  11 дүгээр бүлэг: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төрийн албанаас 
чөлөөлөх үндэслэл болгосон, сонгуульд “нэр дэвших болсон” болон “нэр 
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дэвших бол” гэсэн  заалтуудын зөрчлийг арилгах, нэр дэвшсэн буюу нэр 
дэвшүүлэх эрх бүхий байгууллагын шийдвэр албан ёсоор гарсан нөхцөлд 
чөлөөлөх байдлаар өөрчлөх, 

8. 13 дугаар бүлэг: Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг 
үнэлэх, байгууллагын стратеги, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 
боловсруулахад жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт, төсөвлөлтийн 
аргачлал, хяналт үнэлгээний арга зүй хэрэглэх; Ажил-аяяАр гэрийн 
тэнцвэр хангахад жендэрийн тусгай хэрэгцээг харгалзах; албан тушаал 
дэвшүүлэхэд хуулиар заасан квот хангах; Олон нийтийн хяналтын 
зөвлөлийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулахад хүйсийн тэнцвэр хангах, 
ИНБ-ын хяналтын эрхийг хангахаар дүрэмд заах,

9.  14 дүгээр бүлэг: Төрийн албан хаагчийн цалин хөлсний заалтад Адил 
ажилд ижил цалин хөлс олгох асуудлыг тусгах, 

10.  16 дугаар бүлэг: Төрийн албан хаагчийн буцалтгүй тусламжийг зөвхөн 
өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаа олгож байгаа нь дундаж 
наслалттай /ялангуяа эрэгтэйчүүдийн/ уялдаагүй байгааг өөрчилж, 
тодорхой хугацаанд давтамжтай, нэмэгдэх байдлаар олгодог байхаар 
зохицуулах, 

11.  17 дугаар бүлэг: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл орчинг хүйсийн 
онцлог хэрэгцээнд нийцүүлэх, орон байрны дэмжлэг үзүүлэхэд гэр бүлийн 
байдлыг харгалзахаар заах, 

12.  18 дугаар бүлэг: Албан хаагчийн шалгаруулалтад цөөн тоотой хүйсийн 
хүнийг үлдээх, хүйсийн тэнцвэр, квот хангах; дахин мэргэшүүлэхэд нөхөн 
үржихүйн үүргээс шалтгаалан ажлаас завсардсан байдлыг харгалзах; 
Албан хаагчийн дүрэмт хувцасны стандартад эмэгтэй хүний онцлог 
хэрэгцээнд нийцүүлэхээр заах,

13.  20 дугаар бүлэг: Төрийн байгууллагын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлж дүгнэх тогтолцоо, хөтөлбөр, судалгаа шинжилгээнд 
жендэрийн үзэл баримтлал нэвтрүүлэх, Сургалтын байгууллагын дүрэмд 
тусгах,

14.  21 дүгээр бүлэг: ТАЗ-ийн ажлын алба, салбар зөвлөл, нэгжийн даргыг 
сонгон шалгаруулах, бүрэлдэхүүн, томилгоонд хүйсийн тэнцвэр, 
квот хангах; Зөвлөлийн бүрэн эрхийн тухай зохицуулалтад: хүйсээр 
ангилсан мэдээлэл, жендэрийн үзэл баримтлал нэвтрүүлэх, жендэрийн 
мэдрэмжтэй төсвийн арга зүй хэрэглэх; Зөвлөлийн гишүүдэд хүйсийн 
тэнцвэр, квот хангах, сонгон шалгаруулах журмыг түүнд нийцүүлэн 
явуулах; Жендэрийн хуульд заасан тайланг гаргахыг тусгах, 

15. 22 дугаар бүлэг: Маргаан хянан шийдвэрлэх зохицуулалтад Жендэрийн 
хууль батлахад нэмсэн “хүйсийн шинжээр тэнцээгүй иргэн гомдол гаргах 
тухай” заалтыг нэмэх; гомдол гаргахад: шийдвэрийг хүлээн авсанаас 
хойш гэх зэргээр тодорхой хугацаа заах.

16.  Хүйсийн тэнцвэр алдагдсан боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт, 
ялангуяа хөдөө орон нутагт хүйс заах байдлаар жендэрийн тусгай арга 
хэмжээ хэлбэрээр тодорхой хугацааны давтамж бүхий мөнгөн тусламж, 
урамшуулал, хөнгөлөлт, тэтгэлэг тогтоох асуудлыг тусгах.  

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд



26

17. Гурав: Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын агуулгыг боловсруулах, 
шалгалт зохион байгуулахад ЖҮХ/жендэрийн мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулах, жендэрийн тусгай шаардлагыг тусгах; Төрийн албан хаагчийн 
хувийн хэрэг, тоо бүртгэлийн нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд 
хүйсийн мэдээллийг оруулах; Сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг жендэрийн 
үзэл баримтлалтай болгох; Төрийн албан дахь жендэрийн хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх асуудлыг заах; Хүний 
нөөцийн болон бусад хөтөлбөр жендэрийн мэдрэмжтэй байхаар тусгах, 

18.  Дөрөв: Стратеги төлөвлөгөө болон жилийн төлөвлөгөө жендэрийн 
агуулгатай байхаар заах, Хүний нөөцийн аудит хийхдээ жендэрийн 
аудитын холбогдох аргыг тусгах,

19.  Тав: Зөвлөлийн Ажлын алба, бусад бүтэц, бүрэлдэхүүн хүйсийн  тэнцвэр 
хангасан байх, Салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар 
хүйсийн хувьд өөр байх, эдгээр шаардлагыг хангахуйцаар сонгон 
шалгаруулалтын журмыг гаргах, Ажилтан жирэмсний болон амаржсаны 
амралттай гэсний дараа хүүхэд асрах чөлөөтэйг орхигдуулсныг нэмэх. 
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СУДАЛГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

Төрийн захиргааны албанд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үүрэг 
хүлээгч байгууллагуудад 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД 

А. Жендэрийн ойлголт, мэдлэг, хандлагыг өөрчлөх чиглэлээр:

1. Төрийн захиргааны бүх шатны албан хаагчид, ялангуяа удирдах 
албан тушаалтны  жендэрийн талаарх  ойлголт, мэдлэг, хандлагыг 
нэмэгдүүлэх, үүнд сургалт мэдээллийн тогтолцоог чиглүүлэх, 

2. Жендэрийн хэвшмэл үзэл, түүний уршиг дагавар болон хэвшмэл 
ойлголт хандлагыг өөрчлөхийн ач холбогдлыг таниулан ойлгуулах 
замаар түүнийг арилгах цогц стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх, 

3. Эмэгтэйчүүд төрийн албанд орох, албан тушаал ахихад саад болж 
байгаа ар гэрийн болон хамт олны уур амьсгал, удирдах албан 
тушаалтны жендэрийн хэвшмэл үзлийн сөрөг нөлөөг арилгахад 
чиглэсэн бодлого, арга хэмжээг зорилтот бүлэгт нийцүүлэн явуулах, 

4. Байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогод баримталж байгаа “хүн 
бүрт” гэсэн хандлага нь жендэрийн ялгаатай хэрэгцээг тооцож 
үздэггүй тул эмэгтэй, эрэгтэй албан хаагчдын онцлог хэрэгцээ 
шаардлагыг тусгах замаар  тэдэнд бодлогын үр шимийг тэгш 
хүртээх арга хэмжээ авах, 

5. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг байгууллагын сургалтын 
хэрэгцээг судлах замаар хэрэгцээнд үндэслэх, түүний дотор 
жендэрийн практикийн ба стратегийн хэрэгцээг тодорхойлон 
боловсруулах аргачлалд шилжих, 

6. Яам, агентлагийн жендэрийн салбар зөвлөл, орон нутгийн 
жендэрийн салбар хорооноос зохион байгуулж, тухайн салбар, орон 
нутаг, байгууллагын удирдах ажилтан, албан хаагчдыг жендэрийн 
сургалтад бүрэн хамруулах ажлыг тусгайлан төлөвлөж явуулах, 
жендэрийн талаар цогц ойлголт мэдлэг олгохуйц мэргэжлийн 
байгууллага, сургагч нараар сургалтыг хийлгэх, 

7. Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөг салбар, орон нутгийн түвшинд 
төрийн албан хаагчдын жендэрийн талаарх чадавхийг бэхжүүлэх, 
ажлын байран дээрээ хөгжих, хувь хүний хөгжлийг дэмжих замаар 
бүхэлд нь өөрчлөх,

8. Жирэмслэх, амаржих, хүүхдээ асрах зэргээр ажлын байрнаас түр 
хугацаагаар хөндийрөх нь ажилтны чадавх, туршлага хуримтлуулах, 
албан тушаал дэвших байдалд шууд сөрөг нөлөөтэй учир нөхөн 
үржихүйн энэ үүрэгтэй холбоотойгоор ажилдаа эргэн орсон албан 
хаагчийг бусад ажилтантай ижил түвшинд байхуйцаар тусгайлан 
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нөхөн бэлтгэх асуудлыг хүний нөөцийн төлөвлөгөөнд тодорхой 
тусгаж хэрэгжүүлэх, 

9. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх багц сургалтын хөтөлбөрт 
хүний эрх, жендэр, жендэрийн хэвшмэл үзэл, жендэрийн эрх тэгш 
байдал, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл, ажлын байрны бэлгийн дарамт, жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээ,  
хүйсээр ангилсан мэдээлэл, жендэрийн статистикийн асуудлыг 
заавал судлах сургалтын сэдэвт оруулах,

Б. Төрийн албанд болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын хүйсийн 
тэнцвэр хангах чиглэлээр:

10. Монгол Улсын төрийн албанд, түүний дотор төрийн захиргааны 
албанд ажиллаж байгаа албан хаагчдын тоо бүртгэлийг хүйсийн 
ангиллаар гаргах замаар тэдгээрийн нөхцөл байдлыг бодитой 
тогтоох, хөгжлийг зөв бүрэн харах боломжийг бүрдүүлэх, 

11. Төрийн албан хаагчдын ба төсөвт байгууллагад ажиллагчдын 
хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлангийн маягтыг хуулиар тогтоосон 
квотын дүнг бүрэн харж болохуйц хэмжээнд өөрчлөн, тайланг үүрэг 
хүлээгч байгууллагууд бүрэн зөв гаргадаг болох, түүнд холбогдох 
үнэлгээ дүгнэлт хийж ажиллах, 

12. Төрийн албаны шийдвэр гаргах түвшин, удирдах албан тушаал, 
тэргүүн болон эрхэлсэн түшмэлийн өндөр  зэрэглэлд эрэгтэйчүүд 
давамгайлсан байдлыг өөрчлөх, 

13. Байгууллагын ажиллагчдын хүйсийн тэнцвэрт байдлыг хангахад 
төрийн захиргааны гүйцэтгэх алба, дунд, анхан шатанд буюу сум, 
хороо, аймаг, дүүргийн төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан болон боловсрол, эрүүл мэндийн зэрэг тодорхой 
салбарын ажилтнуудын дундах эмэгтэй давамгайлсан байдлыг 
өөрчлөх, үүний тулд хэрэгцээт мэргэжлээр эрэгтэй мэргэжилтнийг 
төлөвлөлт захиалгын үндсэн дээр бэлтгэх түр тусгай арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх, 

14. Шаардлагатай ажлын байрыг  хүйс зааж зарлах, цөөн тоотой 
хүйсийн хүнийг ажилд сонгон авах боломж бүхий журамд шилжих, 
энэ хүрээнд Төрийн албаны тухай хууль/ТАТХ/, төрийн албан хаагч, 
бусад ажилтны сонгон шалгаруулалтын журамд өөрчлөлт оруулах,  

В. Төрийн албан дахь хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд 
жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг арилгах чиглэлээр:

15. Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг арилгахын тулд хууль 
тогтоомжоор тогтоосон хүйсийн ялгавартай арга хэмжээг төлөвлөн 
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хэрэгжүүлэх, 
16. Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үүргээс хамаарсан ялгаварлан 

гадуурхалтын аливаа хэлбэрийг таслан зогсоох чиглэлд бодитой 
ажиллах, 

17. Ажилд сонгох, албан тушаал дэвшүүлэхэд түгээмэл гарч байгаа 
эрэгтэй хүнийг илүүд үзэх жендэрийн хэвшмэл ойлголтоос 
үүдсэн ялгаварлалыг арилгахад чиглүүлэн, түүний илрэл бүрийг 
таслан зогсоох, гаргасан өргөдөл гомдлыг жендэрийн ялгаваргүй 
шийдвэрлэх механизмыг байгууллага бүр тогтоож мөрдөх, 

18. Жирэмсэн, амаржсан, хүүхэд асарсаны дараа эмэгтэй албан 
хаагчийг ажилд нь эргүүлэн авдаггүй ноцтой зөрчлийг бүрэн таслан 
зогсоох,

19. Дээрх зөрчил гаргасан албан тушаалтныг ажлаас халах зэрэг 
хуульд заасан хатуу хариуцлага ногдуулж байх, 

20. Ажлын байрны шаардлагыг тухайн ажлын цар хүрээ, онцлог, 
байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцэд жендэрийн дүн 
шинжилгээ хийсний үндсэн дээр боловсруулж хэвших, 

21. Ажилтнууд уян хатан цагаар ажиллах, гэр бүлдээ анхаарах цаг 
зав гаргах боломжийг бүрдүүлэх,  тэдний ар гэрийн асуудлыг 
анхаарах замаар ажлын байрыг гэр бүлд ээлтэй болгох талаар 
салбарын, орон нутгийн, байгууллагын жендэрийн бодлогод тусган 
шийдвэрлэх, 

22. Жендэрт ээлтэй орчин бүрдүүлэх нь байгууллага, ажилтны хөгжил 
дэвшил, хөдөлмөрийн бүтээмжид эерэг нөлөөтэйг байгууллагын 
удирдлага, эдийн засаг, төлөвлөлт, санхүүгийн асуудал хариуцсан 
удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүдэд ойлгуулан таниулах ажлыг 
эрчимжүүлэх, 

23. Төрийн албан хаагчид ажлын байрны бэлгийн дарамтыг хориглох, 
зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхээр Төрийн албаны тухай 
хуульд тусгасан зохицуулалтын талаар хэрэглэгч байгууллагуудын 
хэмжээнд нэгдмэл ойлголт тогтоох, уг заалтыг төрийн улс төрийн 
болон үйлчилгээний албан хаагчид хамаарч үйлчлэх агуулгыг 
зөвөөр хэрэглэж хэвших, хуулийг дагалдан гаргах  дүрэм журамд 
энэ чиглэлээр тодруулан тусгах, 

24. Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх асуудлыг Хөдөлмөрийн 
тухай шинэ хуульд нарийвчлан тусгах, Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд нэгдсэн агуулгаар зохицуулах, ялангуяа энэ тухай 
гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх бүтцийн бүрэлдэхүүн хүйсийн 
тэнцвэрийг хангасан, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хүний 
эрхэд суурилсан, жендэрийн мэдрэмжтэй, аливаа ялгаварлалаас 
ангид байх болон хохирогчийг буруутгахгүй байх, гэм буруутанд 
нотолгоонд үндэслэн хариуцлага тооцох тухай зарчмуудыг тусгах, 

25. Ажлын байрны бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас 



30

урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, бодит хохирлыг тооцох, хохирогчийн 
нэр төрийг хамгаалах, хувийн нууцыг хадгалах, гомдлыг шуурхай 
хянан шийдвэрлэх үр дүнтэй механизмыг тогтоох, 

Г. Бодлого төлөвлөлт, хяналт үнэлгээнд жендэрийн үзэл баримтлал 
нэвтрүүлэх чиглэлээр

26. Байгууллагын бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгийг 
боловсруулахдаа Хууль тогтоомжийн тухай хууль, Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд зааснаар түүний үр нөлөөг 
урьдчилан үнэлэх, ялангуяа хүний эрх, Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хуульд нийцэж байгаа байдалд жендэрийн 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх, 

27. Байгууллага, ажилтнуудыг жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого 
төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээ хийх жендэрийн дүн 
шинжилгээний аргачлалд сургах, удирдамж, заавар, зөвлөгөөгөөр 
хангах,

28. Байгууллага, ажилтнуудын хүйсээр ангилсан мэдээлэл, жендэрийн 
статистикийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж, түүнийг 
хэрэглэх аргыг сургаж эзэмшүүлэх, 

29. Байгууллага, салбарын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийн болон Жендэрийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
тайланг чанартай гаргах, удирдлага, хамт олноор хэлэлцүүлэн, 
ололт дутагдлаа тодорхойлж, үр дүнг сайжруулах,

30. Жендэрийн бодлого, хөтөлбөрөө  батлаагүй байгууллагын хувьд 
жендэрийн салбар зөвлөл, хороодын нэн тэргүүний үүрэг болгон 
жендэрийн үр нөлөөний үнэлгээг хийх, 

31. Жендэрийн бодлого, хөтөлбөртэй байгууллагын тухайд түүний 
хэрэгжилтийг жил бүрийн үндсэн чиглэлд тусгах, төлөвлөгөөг тухайн 
жилд нарийвчлан гаргаж, арга хэмжээ бүрийг төсвийн эх үүсвэртэй 
батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих асуудлыг гишүүдэд тодорхой 
хуваарилан хариуцуулах болон удирдах албан тушаалтны үр 
дүнгийн гэрээнд тусган дүгнэх замаар хэрэгжилтийг хангуулах, 

32. Төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон нутгийн 
захиргааны байгууллагад эхний үе шатанд жендэрийн асуудал 
хариуцсан ажилтныг орон тоогоор ажиллуулдаг болох, дараагийн 
шатанд орон тооны нэгжтэй болох асуудлыг үе шаттай төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх, 

Д. Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн тогтолцоонд шилжих 
чиглэлээр:

33. Төсөвт жендэрийн дүн шинжилгээ хийж эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүст 
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ялгаатай нөлөөлөх байдлыг тодорхойлох, төсвийн бодлого, 
нөөцийн хуваарилалтыг жендэрийн эрх тэгш байдалд чиглүүлэн 
сайжруулах, салбарын яамдаас нарийвчилсан тодорхой удирдамж, 
зааварчилгаа гаргах, 

34. Байгууллагууд төсвөө боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, 
зарцуулалтад хяналт тавихад хамт олны оролцоог хангах, үр 
дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүд ашиглах,  жендэрийн дүн шинжилгээг 
төсвийн ил тод байдалд ашиглах,  

35. Төсвийн урсгал зардал дээр илэрч байгаа албан хаагчдын шатлал, 
цалингийн хүйсийн ялгааг арилгах, 

36.  Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалт, түүнд тавих 
хяналтыг болон төсвийн эрх зүй, бодлогын орчин, мэдээллийн 
тогтолцоог сайжруулах, чадавхи бэхжүүлэх, нөлөөлөх ажлуудын 
хэрэгцээг тодорхойлох, ялангуяа төсвийн хуулийн шинэчлэлийг нэн 
тэргүүнд хийх, төсөвт жендэрийн дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг 
тодорхой болгон баталгаажуулах.  

ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГАД

Улсын их хуралд: 

37. Улсын их хурал /УИХ/ төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангасан байхаар тодорхойлох 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” хөтөлбөрт  жендэрийн эрх тэгш оролцоог хангах 
тодорхой зорилтуудыг нэмж тусгах,  

38. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан, хууль болон УИХ-
ын шийдвэрийн төслийг боловсруулахад үр нөлөөний үнэлгээ 
хийх механизмд ЖЭТБХТХ-д нийцсэн эсэх, жендэрийн эрх тэгш 
байдлын  баталгааг бүрдүүлэх чиглэлд хийх үнэлгээ,  аргачлалыг 
илүү тодорхой болгон зохицуулалт хийх.  

39. УИХ Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, үр дүнгийн талаархи Засгийн газрын тайланг 2 жил 
тутам хэлэлцэж, дүгнэлт гаргаж байх үүргээ хэрэгжүүлэх,   

40. Хүний эрхийн Үндэсний комиссын илтгэл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
тайланд тусгасан асуудлаар бодитой дүгнэлт гаргаж, үүрэг чиглэл 
өгч ажиллах, 

41. Хүний эрхийн Үндэсний комисст ЖЭТБХТ Хуулиар шинээр 
хүлээлгэсэн чиг үүрэгт нийцүүлэн Комиссын гишүүний орон тоо, 
хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлэх,

42. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангуулах үндсэн үүрэг бүхий 
байгууллага болох ЖҮХ-ны үйл ажиллагаа, бодлого хөтөлбөрийн 
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хэрэгжилтийг хангахуйц хөрөнгө санхүүжилтийг баталж байх, 
43. Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлагын зохицуулалтыг 

тодорхой болгон нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ажлын байрны бэлгийн 
дарамт үйлдсэн албан тушаалтан, ажилтныг ажлаас халах болон 
тэдэнд хүлээлгэх зөрчлийн, эрүүгийн хариуцлагыг тодорхой 
тогтоох, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэх, 

44. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн,  
ялгаварлан гадуурхалт гаргасан үйлдлийг зөрчилд тооцож 
хариуцлага ногдуулах болон Эрүүгийн хуульд гэмт үйлдэлд тооцон 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалтыг яаралтай тусгаж 
оруулах, 

45. Төрийн албан тушаалын ерөнхий шаардлага, эрхлэх болзол, 
шалгуур үзүүлэлт, сул орон тоог нөхөхөд жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл, ажлын байрны бэлгийн дарамт үйлдсэн иргэнийг 
ажиллуулахгүй байх зохицуулалтыг хуульчлан тусгах. 

Засгийн газарт:

46. ЖЭТБХТХ-д зааснаар Засгийн газар жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах баталгааг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх үүргээ биелүүлж ажиллах, 
эдгээрийг улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
болон салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт тусгаж байх, 

47. ЖЭБХТХ-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу Засгийн 
газар төрийн албанд тогтоосон хүйсийн төлөөллийн квотыг 2016 он 
гэхэд хэрэгжүүлсэн байх хугацаа хэтэрснийг онцгой анхааралдаа 
авч, энэ үүргээ богино хугацаанд бүрэн биелүүлэх, 

48. Жендэрийн мэдрэмжтэй төсвийн төлөвлөлтийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэх талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, төсвийн 
бодлогын өөрчлөлтийг даруй хийх чиглэлээр,  салбарын яам 
санаачлагатай ажиллах,

49. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хамгийн үр дүнтэй механизм 
болох түр тусгай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, үүгээр хүйсийн тэнцвэр 
алдагдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, ялангуяа эрэгтэй багш, эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтнийг бэлтгэх, орон нутагт татаж ажиллуулах 
зэрэг  өргөн боломжийг ашиглах,

50. Жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтын суурь 
шалтгаан болсон жендэрийн хэвшмэл үзлийг арилгахад чиглэсэн 
соён гэгээрүүлэх ажлыг төрийн албан хаагчаас эхлэн, олон түмний 
дунд цогцоор явуулах, 

51. Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг өөгшүүлэхэд чиглэсэн 
мэдээлэл, ухуулга, сурталчилгаанаас олон нийтийг хамгаалах 
талаарх үүргээ биелүүлж, тодорхой арга хэмжээ авах, 

52. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, ажлын байрыг жендэрийн 
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ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгахад чиглэсэн төрийн 
албаны стандарт батлан хэрэгжүүлэх хуулиар хүлээсэн үүргээ 
хэрэгжүүлэх, 

53. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны 
үр дүнгийн талаар УИХ-д 2 жил тутамд тайлагнах үүргээ тогтмол 
биелүүлэх, 

54. Засгийн газарт тусгайлан үүрэг болгосон “өрхийн аж ахуйн 
ба гэрийн хөлсгүй хөдөлмөрийн үнэлгээг үндэсний тооцооны 
өргөтгөсөн системд тусгах бодлого, арга зүйг нэгдсэн удирдлагаар 
хангах” асуудлыг ажил хэрэг болгож, Жендэрийн хуулийн заалтыг 
биелүүлэх, 

55. Төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон нутгийн 
захиргааны байгууллага хүйсийн тэнцвэртэй байдлын тайлангаа 
чанартай тогтмол гаргах, жендэрийн үр дүнд мониторинг хийх, 
менежмент, гүйцэтгэл, хариуцлагын механизмд жендэрийн 
аргачлал хэрэглэх, 

56. Яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум дүүргийн ажлын үнэлгээ, 
шалгуур үзүүлэлтэд жендэрийн үзүүлэлт нэвтрүүлэх, 

57. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон ЖЭТБТХ-ийн хоорондын уялдааг 
хангах замаар ЖЭТБТХ-иар ажил олгогчид хүлээлгэж буй үүргийг 
хэрэгжүүлэх, байгууллага дахь жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
тогтоох.

Төрийн албаны төв байгууллагад:

58. Төрийн албаны зөвлөл хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу ЖЭТБХТ 
хууль, түүнд заасан хүйсийн төлөөллийн квот, тэнцвэрт байдлыг 
хангуулах чиглэлд Засгийн газарт хяналт тавих,

59. ТАЗ төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын хэрэгжилтэд 
хяналт тавих болон төрийн албаны хүйсээр ангилсан статистик 
мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх, УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн 
газар, сонирхогч этгээдийг мэдээллээр хангах үүргээ бүрэн 
биелүүлж, нэн тэргүүнд шаардлагатай  асуудлыг тэдний анхааралд 
оруулж, үүрэг чиглэл өгүүлж ажиллах, 

60. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын асуултад ЖЭТБХТ хуулийн 
тодорхой асуултууд оруулахын зэрэгцээ төрийн албанд орох, 
удирдах албанд нэр дэвшихэд жендэрийн сертификат авсан байх 
шаардлагыг хэрэгжүүлэх, 

61. Төрийн албанд нэр дэвшүүлэн томилуулах удирдах албан 
тушаалтны сонгон шалгаруулалтын журамд  хүйс зааж зарлах,  цөөн 
тоотой хүйсийн хүнийг сонгох асуудлыг нарийвчлан зохицуулсан 
өөрчлөлт оруулах, шаардлагатай бол ТАТХ-д нэмэлт оруулах 
асуудлыг боловсруулан, уламжлах, 
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62. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, улсын нэгдсэн тоо бүртгэл 
болон бүх төрлийн бүртгэл,  аливаа хариуцлага хүлээсэн төрийн 
албан хаагч, төрийн албаны хүрээнд гаргасан өргөдөл, гомдол  
зэргийн тоо мэдээллийг хүйсээр ялган гаргадаг болох, 

63. Жендэрийн хууль тогтоомж зөрчсөн, ялгаварлан гадуурхсан, 
жирэмсний, амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөний дараа 
ажилд авахгүй байгаа зэрэг гомдлыг хуулийн дагуу бүрэн 
шийдвэрлэж, хариуцлагыг оновчтой ногдуулж байх, 

64. ТАЗ зэрэг хуулиар үүрэг хүлээсэн байгууллагууд тайлан гаргах, 
түүнд хэрэглэгчийн үнэлгээг хийлгэхдээ тухайн байгууллагад 
Үндсэн хууль, бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар ногдуулсан, түүний 
дотор ЖЭТБХТ-иар заан тогтоосон чиг үүргийн хэрэгжилтийн 
талаар тусгаж байх, 

65. ТАЗ тайландаа төрийн албан хаагчдын хүйсийн тоо мэдээллийг 
ЖЭТБХТХ-д заасан төрийн албан дахь квотын хэрэгжилт, төрийн 
ба төсөвт байгууллагын хүйсийн тэнцвэрт байдлын харьцааг бүрэн 
харах боломжтой байдлаар гарган харуулдаг байх, 

66. Төрийн албаны хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь 
ЖЭТБХТ хуулиар тогтоосон зохицуулалтын хэрэгжилтийг гүйцэд 
харуулахаар тайланд тусгах, 

67. Төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдал, ялгаварлан 
гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний явц, үр дүнгийн тайланг 2 жил тутамд УИХ-д тайлагнаж, 
хэлэлцүүлэн, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүргээ 
ханган биелүүлэх,

68. Төрийн албыг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид 
байлгахад чиглэсэн хэм хэмжээ, стандартыг боловсруулан 
нэвтрүүлэх, салбар зөвлөл, хороодыг мэргэжил, арга зүйн 
удирдлагаар хангах, гомдлыг барагдуулахад хяналт тавих үүргээ 
биелүүлэх,   

69. Төрийн албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц сургалтын хөтөлбөрт 
нэмэлт оруулж, жендэрийн үзэл баримтлалыг цогцоор нь тусгах, 
ЖҮХ-ноос санал болгосон сургалтын модулиудын агуулга сэдвийг 
бүх бүлэгт шингээж өгөх, 

70. Төрийн байгууллагууд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл 
ажиллагааг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлж, 
явц, үр дүнгийн талаар ажилтнуудад мэдээлж байх, цаашид 
хэрэгжилтийг сайжруулах, 

71. ЖЭТБХТХ-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд гарч байгаа ололт сайн 
туршлагыг дэлгэрүүлэх, ялангуяа яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн  
түвшинд илүү анхаарах, 

72. Төрийн албан хаагчид, түүний дотор  яам, агентлагийн түвшин 
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дэх удирдлагын жендэрийн талаарх сөрөг хандлага, жендэрийн 
хэвшмэл үзлийг арилгахад чиглэсэн ажлыг зорилтот үйл ажиллагаа 
болгон явуулах, 

73. Төрийн байгууллагын жендэрийн салбар зөвлөл, хорооны ажлыг 
үр дүнтэй төлөвлөх, хөрөнгө санхүүжилт төсөвлөх, цаашид орон 
тооны нэгж болгон өргөжүүлэх, жендэрийн асуудал хариуцсан 
ажилтныг орон тоогоор ажиллуулдаг болох, 

74. Төрийн байгууллагууд жендэр, жендэрийн эрх тэгш байдлын 
тухай ойлголт, ач холбогдол, жендэрийн хэвшмэл үзлийн сөрөг үр 
дагаврыг төрийн албан хаагчдад нарийн ойлгуулах, ялангуяа эрэгтэй 
удирдах албан тушаалтнуудад сургалт, оюуны чадавхжуулалтын 
үр өгөөжийг ойлгуулж, түүнд хөрөнгө мөнгө төсөвлөдөг болох, 

75. Төрийн удирдах албан тушаалтны томилгоо хийх, сонгон 
шалгаруулах үйл явцад жендэрийн мэдрэмжтэй хандах, нэр 
дэвшүүлж буй байгууллага, ТАЗ-ийн зүгээс хяналт тавих чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэх, энэ үүднээс тухайн цаг үе дэх жендэрийн статистикт 
тулгуурлан холбогдох зөвлөмж, зааврыг өгч, ЖЭТБХТ Хуулиар 
хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд гол түлхэц үзүүлэх, 

76. Төрийн албаны тухай хуульд хийсэн жендэрийн нөлөөллийн 
үнэлгээгээр гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, тухайн хууль болон 
дагалдах дүрэм журмыг жендэрийн агуулгатай болгон шинэчлэх,  

77. Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого стратеги боловсруулахдаа 
ЖҮХ-ны төлөөлөл, жендэрийн мэргэжилтнийг оролцуулах, бодлого 
стратегийг Тогтвортой хөгжлийн зорилтод нийцүүлж, жендэрийн 
агуулгыг шингээх.  

Бусад байгууллагад:

78. ХЭҮК-оос ЖЭТБХТ хуулийн 24.1-д заасан хөндлөнгийн хяналт 
тавих, 15.1.4.б-д заасан тайланг  УИХ-д 2 жил тутамд тайлагнах 
чиг үүргээ хангаж ажиллах. 

79. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагууд жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах чиглэлээр шаардагдах хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт 
төсөвлөхөд онцгой анхаарах.  
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АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бодлогын баримт бичиг:

1. НҮБ-ын Ерөнхий ассамблей “Эх дэлхийгээ шинэчлье: Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030” 2015 он

2. Монгол Улсын их хурал “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” 2016 он
3. Монгол Улсын Засгийн газар Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр 

2002, 2017 он
4. Монгол Улсын Засгийн газар Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг  

хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө /2013- 2016/ 2013 он
5. Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн баримт 

бичиг 2004 он
6. Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамрагдах байгууллага, агентлагийн 

жендэрийн стратеги, төлөвлөгөө 2016 он
7. Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого, 

төлөвлөгөө 2017 он
8. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт жендэрийн талаар баримтлах 

бодлого, төлөвлөгөө 2017 он
9. Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах 

бодлого, төлөвлөгөө 2018 он
10. Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар 

баримтлах бодлого, төлөвлөгөө 2019 он
11.  Өвөрхангай аймгийн “Жендэр-ӨВ” дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө 2019 он

Эрх зүйн баримт бичиг:

12. Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он
13. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 2011 он
14. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

хууль 2011 он
15. Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017 он
16. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль 1993 он
17. Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 он
18. НҮБ Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенци 1981, Нэмэлт 

протокол 2001 он 
19. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль 2015 он
20. Хууль тогтоомжийн тухай хууль 2015 он
21. Зөрчлийн тухай хууль 2017 он
22. Эрүүгийн хууль шинэчилсэн найруулга 2015 он
23. Боловсролын тухай хууль 2002 он
24. Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль
25. Соёлын тухай хууль 1996 он
26. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль шинэчилсэн найруулга 2006 он
27. Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011 он
28. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоол
29. “Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал” 2016 

он 
30. “Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал” 2016 он
31. “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ” хийх аргачлал  2016 он
32. “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ” хийх аргачлал  2016 он
33. Монгол Улсын Их Хурал Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм 2019 он
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34. Монгол Улсын Их Хурал Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр 
дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг  хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам 
2019 он

Бусад материал:

35. Төрийн албаны зөвлөлийн 2015-2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
36. Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хэрэглэгчийн 

үнэлгээний тайлан 2018 он
37. Төрийн албан хаагчдын статистик мэдээлэл Төрийн албаны зөвлөл 2015-2019 он
38.  Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн 

дарга нарын хамтарсан тушаалаар баталсан Төрийн албан хаагчдын мэргэшүүлэх 
багц сургалтын хөтөлбөр 2019 он
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48. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын батлагдсан төсөв, зарцуулалт УБЕГ-ын 

Санхүүгийн хэлтэс, 2017-2019 он
49. Хууль тогтоомжид жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх удирдамж, зааврын төсөл, 

ЖҮХ 2017 он
50. ЖЭТБХТХ-ийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ, ЖҮШБ 2016 он 
51. Монгол Улсын Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, ЖҮХ 2019 он
52. A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices. UNESCO, 2015. 

Printed in France UNESCO
53. www.http://legalinfo.mn



38

ХАВСРАЛТ

Энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэхдээ баримт бичгийн судалгаа, хоёрдогч тоон 
мэдээллийг цуглуулан дүн шинжилгээ хийх, гол мэдээлэгчтэй ярилцлага 
хийх, фокус бүлгийн судалгаа, асуумжийн судалгаа зэрэг судалгааны арга 
ашиглав. Хавсралт 1, 2, 3, 4-т судалсан баримт бичгийн жагсаалт, судалгааны 
хэрэглэгдэхүүнийг оруулав.

ХАВСРАЛТ 1. Зорилтот байгууллагуудаас судалсан баримт бичгийн 
жагсаалт

№ Баримт бичгийн нэр

1 Салбарын/нутаг дэвсгэрийн, байгууллагын жендэрийн бодлого

2
Аймаг, дүүргийн ИТХ-ын баталсан жендэрийн хууль тогтоомж, төрийн бодлогыг тусгасан 
орон нутгийн НЭЗ-ийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 

3
Тухайн салбарын/орон нутгийн, байгууллагын түвшинд Жендэрийн хуулиар хүлээсэн 
үүргийн биелэлтийн талаарх баримт бичгүүд, мэдээлэл 

4 Байгууллагын жилийн тайлан /2016-2018 он/

5 Аймгийн ИТХ-ын жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийн тайлан жил бүрээр /ЖХ 20.2/

6
Жендэрийн хууль /19.1.1, 19.1.3/-д зааснаар жендэрийн дүн шинжилгээ хийсэн, үр нөлөөг 
нь үнэлсэн  бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийн тайлан дүгнэлт зөвлөмж /2016-2018/

7
Хүйсээр ангилсан статистикийн мэдээллийн сан, бүрдүүлэлт, жендэрийн төлөв, үр 
нөлөөний үнэлгээ

8 Жендэрийн салбар зөвлөл/хороо байгуулсан шийдвэр, бүрэлдэхүүн, ажиллах журам

9
Жендэрийн салбар зөвлөл/хорооны бодлого, үйл ажиллагааны тайлан, үр дүнгийн 
үнэлгээ /2016-2018/

10
Жендэрийн асуудал хариуцсан ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт, цалин урамшуулал 
/2016-2018/

11
Байгууллагад ажиллагчдын хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан, жил бүрийн /Жендэрийн 
хуулийн 19.1.8-д зааснаар байгууллагын, сум, дүүргийн Засаг даргын, аймаг, нийслэлийн 
Засаг даргын явуулсан / /2015-2018/

12
Яамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан /жил 
бүрийн/ /2015-2018/

13 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны тайлан /2015-2018 он/

14
Жендэрийн хууль /11.4, 19.1.7/ -д заасан ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар авсан 
арга хэмжээ 

15
Тухайн салбар/орон нутгийн хэмжээнд явуулсан жендэрийн сургалт, гэгээрлийн ажлын 
тайлан мэдээлэл 

16
Жендэрийн хууль /19.1.5, 19.2/ -д зааснаар ТББ-аар гүйцэтгүүлсэн ажлын тайлан, 
мэдээлэл 

17 Байгууллагын дүрэм

18 Дотоод журам

19 Үр дүнгийн гэрээ, дүгнэлт /2015-2018 он/ /ангилал, зэрэглэл тус бүрээс 1 ажилтны/

20 Хөдөлмөрийн гэрээ /2 ажилтны/

21 Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт /ангилал, зэрэглэл тус бүрээс 1 ажилтны/

22 Ажилтны ёс зүйн дүрэм

23 Ажилтны ажлыг үнэлэн дүгнэх журам
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24 Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээний журам

25 Байгууллагын бүтэц, нийт ажилтны тоо, албан тушаалаар /хүйсээр/

26
Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөгөө, хэрэгжилт, мэдээллийн сан /2015-
2018 он/

27
Байгууллагын төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэл /2015-2018,  2019 оны төлөвлөлт, төсвийн 
орлого, зардал зүйл ангиар  

28 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад зориулсан  төсвийн хуваарилалт

29 Төсвийг тайлагнах арга хэлбэр, задаргаа

30 Төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж буй байдал 

31
Аймаг, дүүргийн ИТХ-ын баталж, орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлсэн жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах арга хэмжээний зардал

32
Жендэрийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга 
хяналт тавих үүргээ хэрэгжүүлсэн талаарх үнэлгээ, тайлан, мэдээлэл

33 Бусад ( бичнэ үү)

ХАВСРАЛТ 2. Хэрэглэгдэхүүн 1: Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагын 
удирдамж

I. Яам, агентлаг, аймаг/дүүргийн удирдах албан тушаалтантай хийх ярилцлага 
(Хэлтсийн даргаас дээш албан тушаалтан)
Байгууллага:................................................................ 
Ярилцсан хүний овог нэр:........................................................
Албан тушаал.....................................
Тухайн албан тушаалд ажиллаж буй хугацаа........... Нас.............. Хүйс...............
Үндсэн мэргэжил .............................................. 
Эхлэл
 Ганцаарчилсан ярилцлагын зорилго, захиалагч болон судалгаа хийж буй 

байгууллага, судлаач өөрийгөө товч танилцуулна. Ярилцлага 30-40 минут 
үргэлжилнэ.  

Үндсэн асуулт
1. Төрийн албан хаагчдын жендэрийн эрх тэгш байдал  

a) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангана гэдгийг Та товчоор юу гэж тайлбарлах 
вэ?

b) Жендэрийн хэвшмэл үзлийн үр дагаврыг та хэрхэн үзэж байна вэ?
c) Та жендэрийн асуудлаар сургалтад хамрагдаж байсан уу? Тийм бол хамгийн 

сүүлд хэзээ, ямар чиглэлээр хамрагдсан бэ? Сургалтын үр дүнг та ажилдаа 
хэрхэн ашигласан бэ? Туршлагаасаа хуваалцана уу?

d) Эрэгтэй, эмэгтэй албан хаагчдын цалин хөлс, урамшуулал, албан тушаалд 
дэвшүүлэх байдал ялгаатай мэт танд санагддаг уу? Тийм бол яагаад? Төрийн 
албаны аль түвшинд энэ ялгаа хамгийн тод илэрч байна вэ?

e) Ажлын байрны зард цөөн хүйсийн хүнийг зарлах, сонгон авах, 
f) Гэр бүлд ээлтэй ногоон ажлын байрны талаарх бодлого, арга хэмжээ авч 

байгаа байдал? 
g) Ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхжуулах төлөвлөгөө, хөтөлбөр, 

удирдамжийг нэрлэнэ үү? Эмэгтэй албан хаагчдад онцгойлон анхаарсан 
бодлого, стратеги байгаа эсэх? Тийм бол ямар? Үгүй бол яагаад ийм тусгайлан 
арга хэмжээ шаардлагагүй гэж үзэж байна вэ? 

h) Таны бодлоор эрэгтэй, эмэгтэй төрийн албан хаагчдад ажлын гүйцэтгэл, 
хариуцлага дээр  ялгаа ажиглагддаг уу? Тийм бол ямар?

i) Таны бодлоор төрийн албанд эмэгтэйчүүдэд тулгамдаж буй хамгийн гол 



40

асуудал, хүндрэл бэрхшээл юу байна вэ? Түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж байна 
вэ?  

j) Жендэрийн ялгаварлал, ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх талаар 
ямар бодлого, арга хэмжээ, журам үйлчилж байна вэ?

k)  Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшин дэх жендэрийн хороо, зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг нэрлэнэ үү? Энэ нь үүрэг хариуцлагын хүрээнд юу юу хийдэг 
бэ? Таны оролцоо? 

2. Салбар/нутаг дэвсгэрийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлого, 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаа 

a) Салбар/ нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд жендэрт хамаарах ямар бодлогын баримт 
бичиг, дүрэм журам батлан хэрэгжүүлж байна вэ? Нэрлэнэ үү? (баримт 
бичгүүдийг хувилж авах) Түүний үр дүн, хэрэгжилтэд тулгамдаж буй ямар 
асуудал байна вэ? Түүнийг шийдвэрлэх ямар оролдлого хийсэн бэ? 

b) Жендэрийн хууль, бодлогын хэрэгжилтэд зориулсан төсвийн хэмжээ, 
зарцуулалтын үр өгөөж?

c) Салбар/нутаг дэвсгэрийн жендэрийн хөгжлийн зорилтууд нь гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдтэй хэр нийцтэй байна вэ? 

d) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд жендэрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаа, хяналт үнэлгээ хийхэд зориулж төсөв хуваарилж, зарцуулсан уу? 
Төлөвлөлтийг хэрхэн хийдэг, хэрэгжилтийг хэрхэн хянадаг, нөөцийг хэрхэн 
хуваарилдаг, хэн хянадаг гэх мэтээр дэлгэрэнгүй ярилцах.

e) Бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, хэрэгжилтийг үнэлэхдээ хүйсээр ангилсан 
мэдээллийг хэр зэрэг ашигладаг вэ? 

f) Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хүйсээр ангилсан ямар шалгуур үзүүлэлтүүд 
байна вэ?

3. Цаашид анхаарах асуудал
a) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд төрийн албан хаагчдын жендэрийн 

эрх тэгш байдлыг хангахад нэн тэргүүнд юу хийх шаардлагатай гэж Та бодож 
байна вэ?

b) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд жендэрийн квотыг хангах, тусгай 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд ямар хүчин чармайлт шаардлагатай гэж та 
үзэж байна вэ? 

c) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн ямар зохицуулалтыг хэрхэн 
өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна вэ?

d) Жендэрийн асуудлаар ямар байгууллага мэргэжилтэнтэй хамтарч ажиллах 
төлөвлөгөөтэй байна вэ? \олон улсын болон үндэсний байгууллага, 
мэргэжилтэн, их дээд сургууль, жендэрийн консерциум, ИНБ г.м\  

II. Яам, агентлаг, аймаг/дүүргийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэнтэй  хийх ярилцлага 
Байгууллага:................................................................ 
Ярилцсан хүний овог нэр:........................................................
Албан тушаал.....................................
Тухайн албан тушаалд ажиллаж буй хугацаа........... Нас.............. Хүйс............... 
Үндсэн мэргэжил .............................................. 
Эхлэл
 Ганцаарчилсан ярилцлагын зорилго, захиалагч болон судалгаа хийж буй 

байгууллага, судлаач өөрийгөө товч танилцуулна. Ярилцлага 30-40 минут 
үргэлжилнэ.  

Үндсэн мэдээлэл:
 Ам бүлийн талаарх мэдээлэл/хэрэв зөвшөөрвөл/, үндсэн мэргэжлээр ажиллаж 

байгаа эсэх, төрийн албанд хэдэн жил ажиллаж байгаа, мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтад хамрагдсан байдал, сургалтын үр өгөөжийг хэрхэн үнэлж байгаа, 



41

албан тушаал ахисан байдлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцана.  

Үндсэн асуулт

1. Төрийн албан хаагчдын жендэрийн эрх тэгш байдал  
a) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангана гэдгийг Та товчоор юу гэж тайлбарлах 

вэ?
b) Жендэрийн хэвшмэл үзлийн үр дагаврыг та хэрхэн үзэж байна вэ?
c) Байгууллагын түвшинд мэргэжилтнүүдээ сургах, давтан сургах, албан тушаал 

ахих боломжуудаар хэрхэн хангадаг, үүнд жендэрийн асуудлыг тусгайлан авч 
үзсэн эсэх? Тийм бол ямар? Үгүй бол яагаад?

d) Таны бодлоор эрэгтэй, эмэгтэй төрийн албан хаагчдад ажлын гүйцэтгэл, 
хариуцлага дээр  ялгаа ажиглагддаг уу? Тийм бол ямар?

e) Эрэгтэй, эмэгтэй албан хаагчдын ажлын ачаалал ялгаатай байдаг уу? Тийм 
бол ямар?

f) Ажлын хөлс, урамшуулал, албан тушаал ахих, сургалтад хамрагдах боломж 
эрэгтэй, эмэгтэй албан хаагчдад ялгаатай байдаг эсэх? Тийм бол жишээ хэлнэ 
үү? 

g) Мэргэжилтнүүдээ чадавхжуулах чиглэлээр төлөвлөгөө, хөтөлбөр, удирдамж 
байна уу? 

h) Таны бодлоор байгууллагын албан хаагчдын жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах хууль болон жендэрийн талаарх ойлголт, мэдээлэл хэр байдаг вэ? 

l) Төрийн албан хаагчдын дунд жендэрээр ялгаварласан гадуурхал байдаг/
илэрдэг үү? Тийм бол жишээ хэлнэ үү? Тийм бол, жендэрийн ялгаварлалыг 
даван туулах боломж, гарцыг Та юу гэж үзэж байна вэ?

2. Салбар/нутаг дэвсгэрийн жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого, төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаа 

m) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн хэмжээнд жендэрт хамаарах ямар ямар 
бодлогын баримт бичиг, дүрэм журам байдаг вэ?  

n) Байгууллагын жендэрийн эрх тэгш байдал хэр хангагдсан гэж Та бодож байна 
вэ? Яагаад?

o) Жендэрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, хяналт үнэлгээ хийхэд зориулж 
төсөв хуваарилж, зарцуулдаг эсэх? Төлөвлөлтийг хэрхэн хийдэг, хэрэгжилтийг 
хэрхэн хянадаг, нөөцийг хэрхэн хуваарилдаг, хэн хянадаг вэ? 

p) Жендэрийн нийцтэй орчин хэр бүрдсэн бэ? Жишээ хэлнэ үү?  
q) Танай байгууллага, та ажилдаа хүйсээр ангилсан тоо мэдээллийг хэр зэрэг 

ашигладаг вэ?  Байгууллагынхаа албан хаагчдын хувьд ийм төрлийн мэдээлэл 
Та авдаг уу? 

r) Танай байгууллага, та хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ хүйсээр ангилсан 
ямар шалгуур үзүүлэлт ашигладаг вэ? 

s) Жендэрийн ялгаварлал, ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх талаар 
ямар бодлого, арга хэмжээ, журам үйлчилж байна вэ?

t) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшин дэх жендэрийн хороо, зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг нэрлэнэ үү? Энэ нь үүрэг хариуцлагын хүрээнд юу юу хийдэг 
бэ? Таны оролцоо? 

3. Цаашид анхаарах асуудал
e) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд төрийн албан хаагчдын жендэрийн 

эрх тэгш байдлыг хангахад нэн тэргүүнд юу хийх шаардлагатай гэж Та бодож 
байна вэ?

f) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд жендэрийн квотыг хангах, тусгай 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд ямар хүчин чармайлт шаардлагатай гэж та 
үзэж байна вэ? 
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g) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн ямар зохицуулалтыг хэрхэн 
өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна вэ?

III.  Яам, агентлаг, аймаг/дүүргийн жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 
хүний нөөцийн менежертэй хийх ярилцлага 
Байгууллага:................................................................ 
Ярилцсан хүний овог нэр:........................................................
Албан тушаал.....................................
Тухайн албан тушаалд ажиллаж буй хугацаа...........  Нас........... Хүйс................
Үндсэн мэргэжил .............................................. 
Эхлэл
 Ганцаарчилсан ярилцлагын зорилго, захиалагч болон судалгаа хийж буй 

байгууллага, судлаач өөрийгөө товч танилцуулна. Ярилцлага 30-40 минут 
үргэлжилнэ.  

Үндсэн мэдээлэл: 
 Таны өөрийн үндсэн албан тушаал юу вэ?  Жендэрийн асуудал хариуцаад хэр 

удаж байна? Энэ ажил танд хэр ачаалалтай байдаг вэ? Жендэрийн чиглэлээр 
хэр мэргэшсэн, ямар сургалтад хамрагдсан? Сургалтын үр өгөөжийн талаар 
санаа бодлоо хуваалцана уу?

1. Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах үйл ажиллагаа 
a) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангана гэдгийг Та товчоор юу гэж тайлбарлах 

вэ?
b) Жендэрийн хэвшмэл үзлийн үр дагаврыг та хэрхэн үзэж байна вэ?
c) Байгууллагын түвшинд мэргэжилтнүүдээ сургах, давтан сургах, албан тушаал 

ахих боломжуудаар хэрхэн хангадаг, үүнд жендэрийн асуудлыг тусгайлан авч 
үзсэн эсэх? Тийм бол ямар? Үгүй бол яагаад?

d) Таны бодлооор эрэгтэй, эмэгтэй төрийн албан хаагчдад ажлын гүйцэтгэл, 
хариуцлага дээр  ялгаа ажиглагддаг уу? Тийм бол ямар?

e) Эрэгтэй эмэгтэй албан хаагчдын ажлын ачаалал ялгаатай байдаг уу? Тийм 
бол ямар? 

f) Мэргэжилтнүүдээ чадавхжуулах чиглэлээр төлөвлөгөө, хөтөлбөр, удирдамж 
байна уу? /Материалыг хувилж авах/

g) Таны бодлоор байгууллагын удирдлагын түвшинд Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль болон жендэрийн талаарх ойлголт, мэдээлэл хэр 
байдаг вэ? Тэдний зүгээс таныг хэр дэмжиж ажилладаг вэ? Туршлагаасаа 
хуваалцана уу?

h) Жендэрийн асуудлыг хариуцан ажиллахад тулгардаг бэрхшээлтэй асуудлууд 
юу байна вэ? Тэдгээрийг даван туулах боломж, гарцыг Та юу гэж үзэж байна 
вэ?

2. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа 
a) Жендэрийн тэгш байдлыг хангах Үндэсний хөтөлбөр, бодлого, стратеги 

салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн хөгжлийн бодлогод хэр туссан бэ? 
b) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн хэмжээнд жендэрт хамаарах ямар ямар   

бодлогын баримт бичиг, дүрэм журам байдаг вэ?  Тэдгээрийн үр дүн,  
хэрэгжилтэд тулгамдаж буй ямар асуудал байна вэ? Түүнийг шийдвэрлэх 
ямар оролдлого хийсэн бэ? 

c) Салбарын жендэрийн хөгжлийн зорилтууд нь гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдтэй хэр нийцтэй байна вэ? 

d) Жендэрийн асуудал хариуцсан нэгж\хэлтэс\салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 
/хэн, хэн, хүйсээр задлах/ ямар үүрэг, статустай байна вэ? Дээрх үүрэг 
хариуцлагын хүрээнд юу юу хийсэн/хийж байна вэ? 
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e) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд жендэрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаа, хяналт үнэлгээ хийхэд зориулж төсөв хуваарилж, зарцуулсан уу? 
Төлөвлөлтийг хэрхэн хийдэг, хэрэгжилтийг хэрхэн хянадаг, нөөцийг хэрхэн 
хуваарилдаг, хэн хянадаг?

f) Жендэрийн нийцтэй орчин бүрдүүлэх талаар ямар арга хэмжээ авч байна вэ? 
Үүнийг үр өгөөжийг Та хэрхэн үнэлж байна вэ?  

g) Эрэгтэй, эмэгтэй албан хаагчдын цалин хөлс, урамшуулал, албан тушаалд 
дэвшиж буй байдал ялгаатай юү? Тийм бол яагаад? Төрийн албаны аль 
түвшинд энэ ялгаа хамгийн тод илэрч байна вэ?

h) Бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, хэрэгжилтийг үнэлэхдээ хүйсээр ангилсан 
мэдээллийг хэр зэрэг ашигладаг вэ? 

i) Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ хүйсээр ангилсан ямар шалгуур үзүүлэлт 
ашигладаг вэ? 

3. Цаашид анхаарах асуудал
e) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд төрийн албан хаагчдын жендэрийн 

эрх тэгш байдлыг хангахад нэн тэргүүнд юу хийх шаардлагатай гэж Та бодож 
байна вэ?

f) Салбар/агентлаг/аймаг/дүүргийн түвшинд жендэрийн квотыг хангах, тусгай 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд ямар хүчин чармайлт шаардлагатай гэж та 
үзэж байна вэ? 

g) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн ямар зохицуулалтыг хэрхэн 
өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна вэ?

ХАВСРАЛТ 3. Хэрэглэгдэхүүн 2: Фокус бүлгийн ярилцлагын удирдамж

Байгууллагын гүйцэтгэх албан  тушаалтнаас 5-6 оролцогчийг сонгож авах ба тэдэнд 
урьдчилан мэдэгдсэн байна. Бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах байршлыг оновчтой 
олж, ярилцлагыг зохион байгуулах шаардлагатай.  
Байршил:
Байгууллага: ...................
Фокус бүлгийн дугаар: ....................................
Бүлгийн шинж байдал: ..............................................
Байршил: ........................................................... 
Чиглүүлэгчийн нэр: ......................................
Тэмдэглэл хөтлөгчийн нэр: .........................................
Сар өдөр: .............................................

Хүснэгт 1: Ярилцлагад оролцогчдын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

No. Овог нэр Нас Хүйс 

Ам бүл, 
гэрлэлтийн 
байдал/хэрэв 
зөвшөөрвөл/ 

Албан 
тушаал

Төрийн албанд 
ажиллаж буй 
нийт хугацаа

Гарын үсэг

1

2

3

4

5

6
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1. Оролцогчдод оноосон товч нэрс, кодын дугаар.

Оролцогчийн нэр Товч нэр  Код 

2. Оролцогчдын суудал, байршил

 

       
3. Фото зураг 
Эхлэл

Ганцаарчилсан ярилцлагын зорилго, захиалагч болон судалгаа хийж буй 
байгууллага, судлаач өөрийгөө товч танилцуулна. Ярилцлага 45-60 минут 
үргэлжилнэ.  

Үндсэн асуултууд 
1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангана гэдгийг та бүхэн хэрхэн ойлгож байна 

вэ?  
2. Төрийн албанд эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд голдуу ямар албан тушаалд 

томилогдон ажиллаж байна вэ? /Урсгал диаграммын арга/

Төрийн алба Эрэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд

 Үндэсний түвшинд/Яам, агентлаг

 Аймаг/дүүргийн түвшинд

 Сум/хорооны түвшинд 

 Байгууллагын түвшинд 

3. Байгууллагын түвшинд мэргэжилтнүүдээ сургах, давтан сургах, албан тушаал 
ахих боломжуудаар хэрхэн хангадаг, үүнд жендэрийн асуудлыг тусгайлан авч 
үздэг үү? 

Боломж Эрэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд

 Мэргэжил дээшлүүлэх

 Албан тушаал ахих, дэвших

 Цалин урамшуулал, шагнал

 Гадаадад мэргэжил 
дээшлүүлэх

...

...

Чиглүүлэгч
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4. Та бүхний бодлоор эрэгтэй, эмэгтэй төрийн албан хаагчдад ажлын гүйцэтгэл, 
хариуцлага дээр  ялгаа ажиглагддаг уу? Тийм бол ямар?

5. Эрэгтэй, эмэгтэй албан хаагчдын ажлын ачаалал ялгаатай байдаг уу? Тийм 
бол ямар?

6. Байгууллагын албан хаагчдын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хууль болон жендэрийн талаарх ойлголт, мэдээлэл хэр байдаг вэ? Ажлын бүх 
хүрээнд, хүний нөөцийн бүрэлдэхүүний талаар хүйсээр ангилсан мэдээллийг 
бүртгэж ашигладаг уу? Жендэрийн  эрх тэгш байдалд хамаарах шууд 
ашиглахад бэлэн мэдээллийн тойм, сан бий юу?

7. Танай байгууллага ажлын байранд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль, алинд 
ээлтэй уур амьсгал бий болгохыг эрмэлздэг үү? Тухайлбал, АББД талаар 
сургалт зэрэг.

8. Та, танай байгууллага төсөв боловсруулах, хэлэлцэхдээ жендэрийн 
мэдрэмжтэй байх талаар анхаарч байсан уу? Ингэх шаардлагатай юу?

9. Төрийн албан хаагчдын дунд жендэрээр ялгаварласан гадуурхал байдаг/
илэрдэг үү? Тийм бол жишээ хэлнэ үү? 

 -Ажилд авах, ажлаас халах, шагнал урамшуулал, цалин нэмэх, сургалтад 
хамрагдах, мэргэжил дээшлүүлэх, ажлын ачаалал, ажлын үргэлжлэх хугацаа, 
амралт чөлөө авах зэрэг  

10. Жендэрийн аливаа ялгаварлалыг даван туулах боломж, гарцыг Та бүхэн 
хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой байна вэ? 

Дүгнэлт хаалтын хэсэг 
Бидний ярьсан дээр Та бүхний зүгээс нэмж ярих зүйл байна уу? 

Ярилцлагад оролцсон Та бүхэнд их баярлалаа.
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8   
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(Баримт бичиг бүрийн ард 
холбогдох кодыг дугуйлна 
уу?) 

  
 

мэгтэйч дийг лга арлан 
гад р а  б  элбэрийг 
стга  т ай н ен  1 2 3 4 
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А А Т . эрэглэгдэхүүн-3  ндэрийн эдлэг ойлголт, хандлагыг тандах т ст 
 

Э Э Э  
             

Н Б-ын Х г лийн т лб рийн сан илтээр нг лын Х л ч эмэгтэйч дийн Х лб н с нг л лсын т рийн албан да  
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 3   Та т рийн ал  
байг ллагад а илла  
байна э   

  
 

Яам           1   
 

 
    

 
Засгийн га рын агентлаг         2   

 
 

    
 

Аймгийн ЗДТГ         3   
 

 
  

 
  

 
Д ргийн ЗДТГ         4   

                             

 
  

 
  

        
  

 4   Таны албан т аал    
 

                
           (бичих)     

 
  

 
  

        
  

 
5   

Таны албан т аалын 
ангилал   

 

Тэрг н т мэл 
        1   

 
 

     
 

р элсэн т мэл         2   
 

 
  

 
  

 
А ла  т мэл         3   

 
 

  
 

  
 

Дэс т мэл         4   
 

ХАВСРАЛТ 4. Хэрэглэгдэхүүн-3: жендэрийн мэдлэг ойлголт, хандлагыг тандах 
тест
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ендэрийн эр , тэг  байдлыг 
анга  ндэсний т лб р 1 2 3 4 

  
                           

                            
10   Та дараа  нэр т м , 

йлг лтын талаар эр 
мэдэ  э   

  
   

Хангалттай 
сайн 

Д нд          
эрэг 

Бараг 
мэдэ г й 

гт 
мэдэ г й 

  
     

   
  

 

 
    

 

ендэр 1 2 3 4   
 

 
    

 
ендэрийн эр  тэг  байдал 1 2 3 4   

 
 

  
 

  
 

ендэрийн э мэл йлг лт 1 2 3 4   
 

 
  ( йлголт бүрийн ард 

холбогдох кодыг дугуйлна 
уу?) 

  
 

ендэрийн статисти  1 2 3 4   
 

 
    

 

ендэрт с рилсан 
чир ийлэл 1 2 3 4   

 

 
    

 

А лын байрны бэлгийн 
дарамт 1 2 3 4   

 
 

    
 

Х дэд ээлтэй т т л л лт 1 2 3 4   
 

 
  

 
  

 
Х йсийн лгаатай эрэг ээ 1 2 3 4   

 

 
  

 
  

 

ендэрийн мэдрэм тэй 
б дл г  т л л лт 1 2 3 4   

 

 
  

 
  

 

ендэрийн мэдрэм тэй 
т с л лт 1 2 3 4   

                             

 
  

 
  

        
  

 
11   Та дараа  Х снэгтэд 

эрэгтэй, эмэгтэй нд 
байдаг б л н бай  ст й  

ртэл  ин дийг 
(би л гийн б л н 
нийгмийн  агсаан бичнэ 

  

  
 

Эмэгтэй  Эрэгтэй    
     

 
1 1   

 
 

    
 

      
 

 
    

 
2 2   

 
 

    
 

      
 

 
    

 
3   3   

 
 

    
 

      
                           

 
  

 
  

        
  

 12   Дараа  б д м ийг нэн 
эс эл длаа эсэ ийг 
т д р йлн   

  
     

нэн Х дал  

 
    

 

рч дийн г л рэг н  гэр б лээ тэ ээ , м нг  л , лс 
дирда , арин эмэгтэй м сийн рэг н  гэрийн а ил ий , 

дээ сг  байдаг  
1 2 
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(Бодом  бүрийн ард 
холбогдох кодыг дугуйлна 
уу?) 

  
 

и иг, д нд йлд эрлэлийг дэм и  н  эмэгтэйч дийн эр , 
манлайллыг дэм и  б й эрэг  1 2 

  
 

 
    

 

Х эд т р лэ  н  ам сны йл т л нд т сгай эрэг ээ, 
б дл г  т л л лт бай  албаг й  1 2 

  
 

 
    

 

Байг ллага б р йсийн ист й ар ааг анга  албаг й  
1 2 

  
                             

Э ЭЭ Э Э ЭЭ  

 
  

 
  

        
  

 13   Та йсээр ангилагдсан 
т  мэдээллийг рийн 
а илдаа эр а игладаг э  

  
 

Байнга а игладаг         1   
 

 
    

 
р н  а игладаг         2   

 
 

    
 

А игладагг й         3   
 

 
     

 
А игла  аардлагаг й         4   

                             

 
  

 
  

 
      

 
  

 14   ендэрийн д н 
ин илгээ гэ  г йлг  

э  

  
 

Х йсийн тэн эрийг ар лсан т н мэдээлэлд ийсэн ар лалт 1   
 

 
    

 

Х йсээс алтгаалсан нийгмийн арил ааны лгаатай байдлыг ар ла  
мэдээллийг системтэй гл лан б л ср л  ин лэ  

2 
  

 
 

     
 

  
 

 
  

(Зөвхөн 1 хариултыг дугуйлна 
уу?) 

 

ендэрийн эр  тэг  байдлын йл а иллагааны эрэг илтэд нэлгээ 
ий  3   

 
 

  
 

 н л сын эндэгдлийн т н лэлт       4   
 

 
  

 
  

 
эдэ г й           5   

                             

 
  

 
  

 
      

 
  

 15   ендэрийн д н 
ин илгээг нд а игла  

н  амгийн р д нтэй э  

  
 

ендэрийн ас длаар тайлан бэлтгэ эд  1   
 

 
    

 

ендэрийн мэдрэм тэй б дл г  т л л лт ий , эрэг лэ эд 
2   

 
 

  
 

  
 

ендэрийн ас длаар т р лага римтл ла ад 3   
 

 
  

 
  

 
мэгтэйч дийг дэм и  та ти  б л ср ла ад     4   

 
 

  
 

  
 

эдэ г й  5   
                             

Э Э Э Э  
16   ендэрийн мэдрэм тэй 

т с  гэдэг н    
  ендэрийн мэдрэм тэй т с  гэдэг н  эмэгтэй, эрэгтэй м ст 

ри лсан т сдаа т с ийг элнэ   A   
 

 
  

 
    

 
 

  
 

  ендэрийн мэдрэм тэй т с  гэдэг н  салбар б рт сан гийн н ийг B   
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( онго он хариултаа 
дугуйлна уу  лон 
онголттой бай  болно)  

  
эмэгтэй, эрэгтэй м ст тэг  аарила ыг элнэ   

  
   

  
  ендэрийн мэдрэм тэй т с  гэдэг н  т д р й нэг т сгай ан аарал 

аарда  б й б лгийн лгаатай эрэг ээг анга ад чиглэсэн йл 
а иллагааны т с  м  

C 
  

 
  

  
    

 
 

  
  

  ендэрийн мэдрэм тэй т с  гэдэг н  ендэрийн эр  тэг  байдлыг 
анга ад чиглэсэн, эс л нийгэмд чиглэсэн ендэрийн мэдрэм тэй 

б дл г  т л л лтийг дэм сэн, тэдгээрийг эрэг лэ  т с  м  D 

  
 

 
  

  
    

 
 

  
  

  эдэ г й        E   
                             

 
  

  
  

       
  

 17   ендэрийн т сгайлсан 
б дл г , т лб р 
б л ср ла  а лын г л 
н л г н   э  

 
  албарт т ир лан б лга  аардлагатай  A   

 
 

  
 

  ргалт, н л ллийг сл лан ий , м н б дит р л нд с рила  
аардлагатай  B 

  
 

 
  

 
    

 
 

  ( онго он хариултаа 
дугуйлна уу  лон 
онголттой бай  болно) 

 
  л н лсын байг ллагын дэм лэг айл г й эрэгтэй    C   

 
 

  
 

  Гэр б лийн чир ийллийн ас длыг т сгасан б дл г  D   
 

 
  

 
  эдэ г й        E   

                             
Э Э Э Э Э Э Э  

 
  

  
         

  
 18   Таны д а и  дэ и  

б л м  байсаар атал 
эмэгтэй эрэгтэй йсээсээ 

алтгаал  дэ ээг й 
т и лд л гарч байсан  

 
  Тийм           1   

 
 

  
 

  г й           2   
 

 
  

 
  

       
  

 

 
  

 
  ийм бол мар  

     
  

 
 

  
 

                  
 

 
  

 
                  

         (бичих)     

 
  

  
  

       
  

 19   Таны йсээс амаарч 
а ил, албан т аалын 
т д р йл лт д аагдааг й 
а ил, ргийг н гд л  
байсан т и лд л бий   

 
  Тийм           1   

 
 

  
 

  г й           2   
 

 
  

 
  

       
  

 
 

  
 

  ийм бол мар  
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        (бичих)     

 
  

  
  

       
  

 20   Таны б дл р йсээр 
лга арла  ан андлага 

ал  эсэгт илэрдэг э  
 

  Илэрдэгг й 
    

A   
 

 
  

 
  А илд с нг           B   

 
 

  
 

  Албан т аал а и          C   
 

 
  

 
  алин нэмэ          D   

 
 

  
( онго он хариултаа 
дугуйлна уу  лон 
онголттой бай  болно) 

 
  агнал рам лал а а          E   

 
 

  
 

  Гадаад, д т д д т мил лт р а        F   
 

 
  

 
  р чад ар, мэргэ ил дээ л лэ , с рал а      G   

 
 

  
 

  Хари лага н гд ла  
    

H   
 

 
  

  
  Б сад (бичих)         X   

                             

 
  

  
  

       
  

 21   Х йсээр лга арла  
т и лд л гарсан гар ал 
Та амгийн т р нд 
аа аа энд анда  э  

 
  Дарга дирдлагад          1   

 
 

  
 

  Т рийн албаны салбар л лд       2   
 

 
  

 
  Х лийн байг ллагад         3   

 
 

  
  

  агдаагийн байг ллагад         4   
 

 
  (Зөвхөн 1 хариултыг 

дугуйлна уу?)  
  Хамт л н най          5   

 
 

  
 

  эдэ г й          6   
 

 
  

  
  Хэнд ч анда г й         7   

 
 

  
  

  Б сад (бичих)         8   
                             

 
  

  
  

       
  

 22   Таны б дл р тэд 
ас длыг эр н чт й 

ийднэ ийдэ  байна гэ  
б д  байна бэ? 

 
  а  ангалттай              

 
 

  
 

  Хангалттай             
 

 
  

 
  Хангалтг й             

 
 

   
 

  гт ийддэгг й             
                             

Э Э Э ЭЭ  

 
  

  
  

       
  

 23   Та ендэрийн чиглэлээр 
с ргалтад амрагда  
байсан  

  
 

Тийм           1   
 

 
    

 

г й 
          2 

 
  
 

25 
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24   Тийм б л, э ээ, эдэн 
даа, аана  

  
 

Тийм б л, э ээ, эдэн даа, аана            
 

 
    

 
                

           (бичих)     

 
  

  
  

       
  

 25   Танд б л н танай 
байг ллагад дараа  
с ргалтаас ал  н  ч ал 
байна э  

 
  ендэрийн талаар  ндсэн йлг лт        A   

 
 

  
 

  ендэрийн мэдрэм тэй б дл г  б л ср ла      B   
 

 
  

 
  

ендэрийн тэг  б с байдал, ендэрт с рилсан чир ийллийн с р  
алтгаан, тэдгээрээс р дчилан сэргийлэ  C   

 

 
  

  
  

Гэр б лийн чир ийллийн с р  алтгаан, тэдгээрээс р дчилан 
сэргийлэ  D   

 
 

  
  

  А лын байрны бэлгийн дарамтаас р дчилан сэргийлэ    E   
 

 
  

  
  

ендэрийн мэдрэм тэй б дл г , т л л лтийн ндсэн ас дал, 
аргачлал F   

 
 

  
  

  ендэрийн мэдрэм тэй т с л лт, т нийг нэлэ  аргачлал   G   
 

 
  

  
  

Б дл г , ийд эр, л  т гт м ид ендэрийн н л ллийн нэлгээ 
ий  H   

 
 

  
  

  А ил- гэр б лийн тэн эрт байдал, н г н а лын байр   I   
 

 
  

  
  Б сад (бичих)         X   

                             

 
  

            
 

   
  

 
  

                                  ...о о... 
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