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ªÌÍªÕ ¯Ã

Одоогоос 5 жилийн өмнө 2005 оны
намар ХБНГУ-ын Ф.Эбертийн сангийн
дэмжлэгтэйгээр
МАХН-ын
дэргэдэх
МАСЭХ-оос ийм нэртэй номыг хэвлүүлэн
гаргаж билээ. “Яагаад үгүй гэж?” нэрлэсэн
номоороо монголын улс төрд, бодлого
боловсруулж шийдвэр гаргах түвшинд
хүн ам, сонгогчдын 50 хувийг бүрдүүлдэг
эмэгтэйчүүд төлөөлөл багатай, өөрсдийн
дуу хоолойг гаргаж, зохих байр суурь эзэлж
чадахгүй байгааг 2004 оны сонгуулийн үр
дүн, МАХН-ын доторхи эмэгтэйчүүдийн байр сууринд хийсэн судалгаа,
түүний бодит үр дүнгээр бид олон нийтэд харуулахыг хичээсэн юм. Энэ
номын үргэлжлэл болох “Яагаад үгүй гэж?” II дахь цувралд бид 2008 оны
бүх шатны сонгуулийн үр дүн, МАХН-ын дотоод бүтэц, УИХ, ЗГ, орон
нутгийн удирдлагын бүх түвшин, Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар, УИХ-аас
сонгогддог байгууллагын удирдах бүтэц Засгийн Газрын яам, агентлагт
эмэгтэйчүүд удирдах албан тушаалд ямар төлөөлөлтэй байгаа, Үндсэн
хуулийн Цэц, Дээд шүүх зэрэг шүүх засаглалын удирдах бүрэлдэхүүнд
эмэгтэйчүүдийн байр сууринд ямар ахиц өөрчлөлт гарсныг судалгааны
дүнд түшиглэн уншигч олон нийт, судлаачид, бодлого боловсруулагч
нарт дахин толилуулж байна. Энэ судалгааг хийхэд анхдагч материал
бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн МАСЭХ-ны 21 аймаг, нийслэлийн
9 дүүргийн салбар зөвлөлийн удирдах ажилтан, идэвхитэн сонгуультан
болон орон нутгийн МАХН-ын хороо, аймаг, дүүргийн төр засгийн
байгууллагын ажилтнуудад гүн талархал илэрхийлье.
ХБНГУ-ын Ф.Эбертийн 1999 оноос эдүгээ хүртэл МАХН-ын дэргэдэх
МАСЭХ-той хамтран шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн
төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн дунд болон урт хугацааны
төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. 2001 оноос АН-ын АЭХ, 2005 оноос УИХд суудалтай улс төрийн намуудын эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай
хамтарсан төслийг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал 2008-2009 онд
“Сонгууль ба эмэгтэйчүүд” олон улсын чуулган зохион байгуулах, УИХд төлөөлөлтэй 3 нам - МАХН, АН, ИЗН-ын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн
байгууллагын идэвхтэн сонгуультан болон аймаг нийслэлийн хуралд
Иргэдийн Хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон эмэгтэйчүүдэд зориулан
14-28 хоногийн хугацаатай тусгай хөтөлбөрт сургалтыг Удирдлагын
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Аêадемид явуулах, Зуны Аêадеми зохион байгуулах, МАСЭХ-оос
2008 оны УИХ-ын сонгуулийн дараа эмэгтэйчүүд МАХН-ын дотоод
бүтэц, УИХ, орон нутгийн хурлууд, Засгийн газар, яам, агентлаг, аймаг,
нийслэлийн ЗДТГазар болон шүүх засаглалын удирдах байгууллагад
ямар төлөөлөлтэй байгааг судлан түүний үр дүнг тусгасан судалгааны
ном гаргах, 2010 оны цаг тооны бичиг (эмэгтэйчүүдийн хуанли)
хэвлүүлэх зэрэг олон төрлийн ажлыг төслийн хүрээнд хийсэн.
Монголын эмэгтэйчүүдийн нийгэм, улс төр дахь төлөөллийг
нэмэгдүүлэхэд санаа тавьж, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлж, бидний үйл
ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байдаг ХБНГУ-ын Ф.Эбертийн
сан, түүний Ази Номхон далайн газрын удирдлага, Монголыг хариуцсан
зохицуулагч Р.Файхт /2004-2009 оны III сар/, Свен Шверсенсêи /2009
оны III сараас/ Монголын эмэгтэйчүүдийн дотны найз, зөвлөгч ХБНГУын Бундестагийн гишүүн эрхэмсэг хатагтай Уте Кумф, Улаанбаатар
дахь тус төслийн хариуцлагатай ажилтан, зохицуулагч Ч.Оюунгэрэл
нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.
“Яагаад үгүй гэж?” цуврал номын II дахь хэсэгт монголын нийгэмд
эмэгтэйчүүдийн эзлэх байр суурь, улс төр дахь тэдний оролцоог
харуулахдаа уг номын нэгдэх ботид тусгагдсан агуулгын дэс дарааллыг
хэвээр баримтлан шигтгээ болгон хавсралтыг хамтатган уншигчдад
хүргэж байна.
Хэдийгээр УИХ-ын 2008 оны сонгуулийн үр дүнд парламент дахь
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 3,9 хувь болон /2004 онд 6,5 хувь буюу
76 гишүүнээс 5 эмэгтэй байсан/ буурч 3 эмэгтэй сонгогдсон боловч
Засгийн газрын танхим, гүйцэтгэх засаглалын удирдах түвшинд эмэгтэй
төлөөлөл бага боловч нэмэгдэж ахиц дэвшил гарсан. Түүнчлэн 2008
оны УИХ-ын сонгуулиар хамгийн олон суудал /45 мандат/ авсан МАХНын дотоод бүтцэд эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, эзлэх байр суурьт
ахиц гарсан хандлага ажиглагдаж байна. Үүнд нөлөөлсөн доорхи хүчин
зүйл байна.
1. Гадаад хүчин зүйл буюу олон улсын хурал зөвлөлгөөнөөс
гаргаж буй шийдвэрт жендэрийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн
улс төрийн оролцоог дэмжих дэлхий нийтийн хандлага нөлөөлж байна.
Тухайлбал МХЗорилт, Олон Улсын Парламентын Холбооны (ОУПХ)
шийдвэр, түүний удирдлага үйл ажиллагаанд баримталж буй зарчим,
Социнтерний гишүүн улс төрийн намууд эмэгтэйчүүдийн êвотыг намын
дүрэмд тусгаж буй байдал, Социнтерний эмэгтэйчүүдийн байгууллагын
Зөвлөлийн хурлын тогтоол, НҮБ болон олон улсын бусад байгууллагын
шийдвэр, êонвенци, гэх мэт
2. Монголын нөлөө бүхий улс төрийн намуудын дэргэдэх
эмэгтэйчүүдийн байгууллагын шаардлага, шахалт. Тухайлбал МАСЭХ
2002 оноос МАХН-ын дүрэмд эмэгтэйчүүдийн êвотыг тусгах тэмцэл
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үр дүнд хүрч 2005 онд хуралдсан МАХН-ын XXIV Их Хурлаас намын
дотоод бүтцэд бүх түвшний сонгогдох байгууллагад эмэгтэйчүүд нэр
дэвшигчдийн 25 хувиас доошгүй байна гэсэн заалтыг дүрмэндээ
тусгасан.
Түүнчлэн УИХ-д суудалтай улс төрийн намуудын /МАХН, АН, ИЗН,
ЭОН/ дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага 2005 оны хавар “Улс төр
ба засаглалд эмэгтэйчүүдийн түншлэл” Форумд нэгдэж “Их Тэнгэрийн
Тунхаглал”-ыг батлан гаргасан явдал нь өөр өөр үзэл бодолтой
намуудын хүүхнүүд нэгдмэл эрх ашигт хөтлөгдөн хамтарч ажиллахаа
илэрхийлсний тод илрэл байлаа. Түүнчлэн бүх шатны сонгуульд нэр
дэвшигчдийн 30-аас доошгүй хувьд эмэгтэйчүүд байхыг улс төрийн
намуудад үүрэг болгосон “Их Тэнгэрийн Тунхаглал”-ын үзэл санааг
хэрэгжүүлэх зорилгоор 4 намын эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд УИХын сонгуулийн хуулийг батлах үеэр ухуулга-сурталчилгаа, нөлөөллийн
ажлыг амжилттай хийсний үр дүнд 2005 оны 12 сард батлагдсан “УИХын сонгуулийн тухай” хуульд “нам эвслээс нэр дэвшигчдийн 30-аас
доошгүй хувьд эмэгтэйчүүд байна“ гэсэг заалтыг оруулж чадсан юм.
Харамсалтай нь энэ заалт амьдралд хэрэгжиж амжилгүй эрэгтэйчүүдийн
улс төрийн орон зайгаа алдахаас айсан ухвар мөчид хүсэл эрмэлзэлд
сарнин 2007 оны 12 сард дээрхи хуулиас хасагдсан. Намуудын дэргэдэх
эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд хамтран ажилласнаар эрх зүйн орчинд
нааштай өөрчлөлт оруулахад нөлөөлсөн боловч нийгмийн сэтгэл зүй
дахь уламжлалт хандлага, лидер эрэгтэйчүүдийн улс төрийн хүсэл
зоригоос хамааран саад бэрхшээлтэй ийнхүү тулгарсан билээ. Гэвч
энэхүү чармайлт нийгэмд, манлайлагч эмэгтэйчүүдэд хүчтэй нөлөөлж
2008 оны УИХ-ын сонгуульд олон эмэгтэйчүүд нэр дэвшин өрсөлдөж
тэднийг дэмжих нийгмийн бааз өргөжиж буйг харуулсан. Дээрхи үйл
явц нийгмийн болон шийдвэр гаргагчдын сэтгэл зүйд эмэгтэйчүүдийг
дэмжихгүй бол болохгүй гэсэн бүүдгэр боловч хүсэл эрмэлзлийг
бүрдүүлэхэд нөлөөлж байна.
УИХ-д эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 1992 оны түвшинд хүрч буурсан
хэдий ч 2008 онд бүрдсэн хамтарсан Засгийн Газрын êабинетад 2 сайд,
дэд сайдын түвшинд 4 эмэгтэй ажиллаж байгаа нь 1992 оноос хойшхи
бүх Засгийн газруудын дээд амжилт болж байна.
Мөн эл номонд орсон судалгааны дүнг өмнөх сонгуулийн дүнд
буюу 2005 онтой харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлд бага
боловч ахиц дэвшил гарсныг тодорхой харж болно. Эмэгтэйчүүдийн
улс төрийн оролцоог ахиулахын төлөө тэмцэл шаргуу, байнгын
байж, алхам алхмаар амжилтанд хүрэхийг бид мэдэрлээ. Тиймээс ч
эмэгтэйчүүд бидний тэмцэл илүү зорилготой, илүү хүчтэй байх нь
ирээдүйн амжилтын үндэс болно.
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ßàãààä ýìýãòýé÷¿¿äèéí äóó õîîëîé áîäëîãî áîëîâñðóóëæ
øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä õàíãàëòã¿é õýâýýð áàéõ ¸ñòîé âý? гэдэг
асуултыг бид энэ удаа ч улс төрчид, уншигч сонгогчид та бүхэнд
эргэцүүлэхийг хүсэн дахин тавьж байна.
“Яагаад үгүй гэж?” номын II дахь цувралд бид уламжлалт шигтгээ
болон хавсралт хэсэгтээ танин мэдэхүйн шинж чанартай буюу шинэ
мэдээллийг агуулсан материал, мэдээ, тайлан, тоо баримт статистиêийг
оруулсан. Мөн монголын эмэгтэйчүүдэд туршлага сургамж болох
гадаад орны мэдээ мэдээлэл, дэлхийн эмэгтэйчүүд улс төрд ямар
байр суурьтай байгааг харуулсан хүснэгт, диаграммыг ОУПХолбооноос
авсан байдлаар орууллаа.
Энэхүү судалгааг нэгтгэн дүгнэж, хэвлэлд бэлтгэхэд МАСЭХ-ны
гүйцэтгэх захирал Б.Халиун, дизайнер С.Батцэцэг нар чухал үүрэг
гүйцэтгэснийг онцлон тэмдэглэж талархал илэрхийлье.
Та бүхэн энэ номны талаархи санал хүсэлтээ Монгол Улс,
Улаанбаатар хот, шуудангийн хайрцаг 46/540 гэсэн хаягаар, эсвэл
976-11-321136 тоот фаêс, мөн E- mаil: MDSWA94@yahoo.com хаягаар
тус тус ирүүлнэ үү.
Та бүхнийг хүндэтгэсэн,
Номын редаêтор, судалгаанд тайлбар бичсэн:
МАСЭХ-ны Тэргүүн

Д.Алтай
УА-ийн проф.доêтор /PhD/.
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ÍÝÃ.

ÍÈÉÒ Õ¯Í ÀÌÄ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÝÇËÝÕ
ÁÀÉÐ, ÑÓÓÐÜ

Ìàíàé îðíû íèéò õ¿í àìûí 51.1 õóâèéã ýìýãòýé÷¿¿ä ýçýëæ áàéíà.
Ò¿¿í÷ëýí õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûí 51.5 õóâü, íèéò õºäºëìºð ýðõýëæ
áóé àæèëëàãñäûí 50.7 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà.
Ýíý íü íèéãìèéí áàÿëàãààñ ýìýãòýé÷¿¿ä ýðýãòýé÷¿¿äèéí íýãýí àäèë
õ¿ðòýõ, òóõàéëáàë áàÿëàãèéã õóâèàðëàõ, íèéãìèéí õºãæëèéã õàíãàõàä òýãø
ýðõòýé îðîëöîõ áîëîìæòîéã õàðóóëæ áàéíà. Ýìýãòýé÷¿¿ä ººðñäèéíõºº
áîëîí ãýð á¿ëèéíõýý óëìààð óëñ îðíû õºãæèëä à÷ õîëáîãäîë á¿õèé øèéäâýðò
íºëººëæ, ººðñäºº îðîëöîõ áîäèò áîëîìæ, íèéãìèéí øààðäëàãûã ÷ ýíäýýñ
õàðæ áîëîõ þì. Õ¿í àìûí òýí õàãàñûí ýðõ àøèã, ýðýëò õýðýãöýýã òîîöîæ
¿çýýã¿é, òýäíèé îðîëöîî àëäàãäñàí áîäëîãî íèéãìèéí õºãæëèéã õàíãàõ òýãø
ýðõèéí çàð÷èìä õàðøèëæ, ñºðºã ¿ð äàãàâðûã áèé áîëãîäîã áàéíà.

¹

¯ç¿¿ëýëò

Íèéò õ¿í àì
/ìÿí/

¯¿íýýñ
ýìýãòýé÷¿¿ä
/ìÿí/

õóâü

1

Хүн ам

2683.5

1373.6

51.1

2

Хөдөлмөрийн
насны хүн ам

1688.7

870.8

51.5

3

Нийт ажиллагсад

1041.7

529

50.7

Õ¿ñíýãò 1
Íèéò õ¿í àìûí
áîëîí àæèëëàõ
õ¿÷íèé äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(õóâèàð)

Ýõ ñóðâàëæ: ¯ÑÕ, Ìîíãîë óëñûí ñòàòèñòèêèéí ýìõýòãýë, ÓÁ, 2008

Ãðàôèê. 1
Íèéò õ¿í àìûí
áîëîí àæèëëàõ
õ¿÷íèé äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(õóâèàð)
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Ìîíãîë Óëñàä ýäèéí çàñãèéí ºñºëò 2005-2008 îíä äóíäæààð 8.7
õóâüòàé áàéæ 2004-2007 îíä íýã õ¿íä îíîãäîõ ÄÍÁ 2 äàõèí ºññºí. Ñ¿¿ëèéí
10 æèëä 1 õ¿íä íîãäîõ áîäèò îðëîãî 2 äàõèí íýìýãäñýí. Ãýõäýý ÿäóóðëûí
ò¿âøèí áóóðààã¿é. Íýìýãäýæ áóé òýãø áóñ áàéäàë íü ÿäóóðëûã áóóðóóëàõàä
ñààä òîòãîð áîëæ áàéíà. Ìîíãîë÷óóäûí ýäèéí çàñãèéí èäýâõ (64.2 õóâü)
äýëõèéí äóíäàæààñ (65.7 õóâü) äîîãóóð, Ç¿¿í Àçèéí îðíóóäûíõààñ (74.6
õóâü) íèëýýí äîîãóóð ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà. Òýð äóíäàà ìîíãîë ýðýãòýé÷¿¿äèéí
ýäèéí çàñãèéí èäýâõ (65 õóâü) íü äýëõèéí (79 õóâü) áîëîí á¿ñèéí (81.5 õóâü)
¿ç¿¿ëýëòýýñ äîîãóóð áàéãàà íü ãîë øàëòãààí áîëæ áàéíà.
Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûí 35.8 õóâü íü ýäèéí çàñãèéí èäýâõã¿é áà
òýäíèé òàëààñ èë¿¿ íü áóþó 53.2 õóâü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà.
Õºäºëìºðèéí íàñíû àæèë ýðõýëäýãã¿é õ¿í àìûí 2/3 íü õºäºëìºðèéí
÷àäâàðã¿é, òýäíèé äèéëýíõ íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà /53.5 õóâü/. Õºäºëìºðèéí
íàñíû òýòãýâýðò áóé àæèë õèéäýãã¿é õ¿í àìûí 62.8 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä
áàéíà.
Ãîë øàëòãààí íü: ýðò òýòãýâýðò ãàðäàã, 4-ººñ äýýø õ¿¿õýäòýé áîë
á¿ð ýðò /50 íàñòàé/ ãàðäàã, ýìýãòýé÷¿¿äèéí 69 õóâü íü ãýð á¿ëä ã¿éöýòãýõ
¿¿ðãýýñ øàëòãààëàí àæèë ýðõýëæ ÷àääàãã¿é, ýìýãòýé÷¿¿äèéí 60 ãàðóé õóâü
íü “áóñàä” øàëòãààí, “ýñâýë òîõèðñîí àæèë îëääîãã¿é” ãýñýí øàëòãààíààð
àæèë ýðõëýõã¿é áóéã ñóäàëãàà õàðóóëæ áàéíà.
Õºäºëìºð ýðõëýëòýä àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýý ºñ÷ áóé ñàëáàð íü óóë
óóðõàé, áàðèëãà, äýä á¿òýö òóë ýðýãòýé÷¿¿äýä àæëûí áàéð îëäîõ áîëîìæ
èë¿¿òýé áàéíà.

ØÈÃÒÃÝÝ
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“Эìýãòýé÷¿¿ä õөãæèëä”
õàíäëàãà

“Жеíäýð áà Хөãæèë” õàíäëàãà

Д¿í øèíæèëãýý: Эмэгтэйчүүд
хөгжлийн бодлогын гадуур
үлдэж байна. Эмэгтэйчүүдийн
боловсролд хамрагдах, өөртөө
итгэх байдал сул байна.

Д¿í øèíæèëãýý: Нийгмийн
бүтэц, үйл явц нь эмэгтэй,
эрэгтэй хүмүүсийн хооронд
хөрөнгө нөөц, боломж, шийдвэр
гаргалтын тухайд тэгш бус
байдал үүсгэж байна.

Аñóóäàë: Эмэгтэйчүүд

Аñóóäàë: Эмэгтэй, эрэгтэй
хүмүүсийн тэгш бус байдал

Хàíäëàãà: Эмэгтэйчүүд
өөрчлөгдөж буй хөгжлийн үйл
явцад идэвхитэй нэгдэн орох
хэрэгтэй.

Хàíäëàãà: Тэгш сонголт, тэгш
боломж бүрдүүлэхийн тулд
нийгмийн бодлого, зан үйлийг
өөрчлөх хэрэгтэй.

ßàãààä ¿ã¿é ãýæ?

Õàðèí õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë õàíãàãäààã¿éãýýñ îñîë àâààðèéí
52 õóâü, àìü íàñààð õîõèðîã÷äûí 72 õóâü, ãýìòýë áýðòëèéí 41 õóâü,
õîõèðîãñäûí 90 õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä áàéãàà íü ñýòãýë ò¿ãøýýñýí áàðèìò þì.
Ýìýãòýé÷¿¿ä ãîëäóó ýäèéí çàñãèéí ºãººæ áàãàòàé ñàëáàðò òºâëºðäºã òóë
öàëèíãèéí æåíäýðèéí çºð¿¿òýé áàéäàë íýìýãäýæ áàéíà. Ýíý çºð¿¿ ºìíº íü
9-10 õóâü áàéñàí áîë 2008 îíä 15.7-26 õóâü áîëîí ºñ÷ýý.
Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëä àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí ýðýãòýé÷¿¿äèéí õóâüä
èë¿¿ ºíäºð áàéõàä ýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâüä àæëûí áàéðíû îëäîö, õ¿ðòýýìæ
íü õÿçãààðëàãäìàë áàéíà. Ãàäààäàä àæèë ýðõëýõ áîëîí äàâõàð àæèë ýðõëýõ
áîëîìæ ýðýãòýé÷¿¿äýä èë¿¿òýé áàéõàä õàãàñ ºäðèéí áóþó õàãàñ öàëèíòàé
àæèë ýìýãòýé÷¿¿äýä èë¿¿ îëäîöòîé áóþó ýýëòýé áàéãàà àæ.

ØÈÃÒÃÝÝ
Ìîíãîë óëñ áà ýìýãòýé÷¿¿ä
Монгол Улс жендэрийн болон эмэгтэйчүүдийн асуудлаарх
олон улсын хэд хэдэн гэрээ, êонвенцид нэгдэн орсон юм.
Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах
тухай тунхаглал, 1994 онд Кайр хотноо болсон “Хүн ам ба
хөгжил” бага хурал, 1995 онд Копенгагенд болсон Нийгмийн
хөгжлийн асуудлаархи дээд хэмжээний уулзалт, түүнчлэн 1995
онд Бээжинд хуралдсан дэлхийн эмэгтэйчүүдийн IV бага хуралд
Монгол улс оролцож, холбогдох баримт бичгүүдэд гарын үсэг
зурсан билээ.
Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн IV бага хурлаас баталсан үйл
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нь жендэрийн асуудлыг үндэсний,
бүсийн болон олон улсын түвшинд судлан үзэж, бодлого хөтөлбөрт
тусган хэрэгжүүлэх талаар тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн.
Тухайлбал, тус хөтөлбөрт “Шийдвэр гаргахаасаа өмнө эрэгтэй,
эмэгтэй хүмүүст үр нөлөө нь хэрхэн тусах талаар дүн шинжилгээ
хийж байх үүднээс Засгийн газар болон бусад талууд бүх бодлого,
хөтөлбөрт жендэрийн хүчин зүйлүүдийг тусгаж байх идэвхитэй,
харагдахуйц бодлого явуулах хэрэгтэй” гэж заасан байна.
НҮБ-аас батлан гаргаж улс орнуудын хэрэгжүүлж буй Мянганы
хөгжлийн найман зорилтын гуравдугаарх нь эмэгтэйчүүдийн
эрхийг баталгаажуулах, жендэрийн тэгш байдлыг дэмжин
хөгжүүлэх явдал юм. Иймд жендэрийн үзэл баримтлалыг
харгалзан үзэж шийдвэрлэх нь сайн дурын асуудал төдий бус,
харин олон улсын түвшинд хүлээсэн үүрэг юм.
/Ýõ ñóðâàëæ: Жеíдýðèéí ñòðàòеãè. ÓÁ.2006 îí. 6-ð õóóдàñ/
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Àæèëã¿é÷¿¿äèéí äóíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâèéí æèí ºññººð
áàéíà. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí 56.8 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà íü
óëñûí äóíäæààñ 14 õóâèàð, ýðýãòýé÷¿¿äèéíõýýñ 25 õóâèàð èë¿¿ áàéíà.
Äýýä áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñèéí àæèëã¿éäýë 16 õóâèàð ºññºí áàéõàä áóñàä
ò¿âøèíãèéí õóâüä àæèëã¿éäýë òóóøòàé áóóð÷ áàéíà.
Èæèë ò¿âøèíãèéí àæèëä ýìýãòýé÷¿¿ä ýðýãòýé÷¿¿äýýñ äîîãóóð öàëèí
àâ÷ áàéíà. Òóõàéëáàë ìåíåæåð ýìýãòýé ìåíåæåð ýðýãòýéãýýñ 21 õóâèàð,
ìýðãýæèëòýí 19 õóâèàð, èíæåíåð 30 õóâèàð òóñ òóñ äîîãóóð öàëèí àâ÷
áàéíà.
ØÈÃÒÃÝÝ
Ýðõ ç¿éí ¿íäñ¿¿ä áîëîí áîëîìæ
• 1996 онд Монгол Улсын Засгийн газраас Бээжингийн хурлын
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг
сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлсэн. 2002 он
хүртэл үргэлжилсэн тус хөтөлбөр нь нийгмийн хөгжилд эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог хангахад нөлөөлжээ.
• 2002 оны 10 дугаар сард Жендэрийн тэгш байдлын талаарх
үндэсний чуулган хуралдаж, Жендэрийн тэгш байдлын асуудлаарх
үндэсний хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэн дэмжсэн байна. Улмаар
Монгол улсын Засгийн газар 2002 оны 12 дугаар сард уг хөтөлбөрийг
батлан, хэрэгжүүлж эхлээд байна. Үндэсний хөтөлбөрт Жендэрийн
хөгжлийн индеêс Монгол улсад 0,653 байгааг хөтөлбөрийн хэрэгжиж
дуусах үед буюу 2015 он гэхэд 0,690 болгохоор заажээ.
• 2005 онд Хүйсийн тэгш байдлын асуудлаарх үндэсний
зөвлөл нь Жендэрийн тэгш байдлын үндэсний хороо болон түүнийг
Монгол улсын ерөнхий сайд даргалан ажиллаж байна.
• Монгол улсын Засгийн газраас явуулж буй төрийн захиргааны
ба төрийн албаны шинэтгэл нь жендэрийн үзэл баримтлал нь
яамдын бодлого төлөвлөлтөнд тусгахад нэгэн нааштай хүчин
зүйл болж байна. Тухайлбал, 2002 оны 6 дугаар сард батлагдсан
Төрийн албаны тухай хуулийн 4-р зүйлд төрийн албанд баримтлах
зарчмын тухай 4.2.4 хэсэгт “иргэд хуульд заасан болзол, журмын
дагуу төрийн албанд орох адил тэгш боломжтой байх” гэж заажээ.
Мөн тус хуулийн 16.1 буюу төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх
болзол гэсэн хэсэгт “төрийн тухайн албан тушаалд тавих шаардлага
хангасан иргэний төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх эрхийг
үндэс, угсаа, арьсны өнгө хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө
чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол,
болон нам, олон нийтийн бусад байгууллагын харъяалал зэргээр
ялгаварлаж үл болно” гэж заажээ.
/Ýõ ñóðâàëæ: Жеíдýðèéí ñòðàòеãè. ÓÁ.2006 îí. 7-10-ð õóóдàñ/
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Ýìýãòýé÷¿¿äèéí öàã, õ¿÷, õºäºëìºðèéí øààðäëàãà õýðýãöýý îãò
áóóðñàíã¿é. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí àæëûí ºäºð ýðýãòýé÷¿¿äèéíõýýñ 10 õóâèàð
óðò, íèéò õºëñã¿é õºäºëìºðèéí 70 õóâèéã òýä ã¿éöýòãýäýã. ¯¿íä ºðõ
ãýðèéí ãèø¿¿äýä ¿ç¿¿ëýõ õàëàìæ ¿éë÷èëãýý, àñàðãàà õàìààðíà. Õàðèí
ýðýãòýé÷¿¿äèéí àæëûí ºäðèéí 70 õóâèéã õºëñòýé õºäºëìºð ýçýëæ áàéíà.
Ýìýãòýé÷¿¿ä ºðõ ãýð á¿ëäýý ºäºð á¿ð 2.2-3.0 öàã èë¿¿ çàðöóóëäàã áàéäàë
õýâýýð áàéíà. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëä õ¿éñýýð ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ ÿâäàë
áàéñààð áàéíà.
Òóõàéëáàë: Àæèëä àâàõ áîëîí õàëàõàä, ìýðãýæëýýðýý ºñºõ, àëáàí
òóøààë àõèõàä ÿëãàâàðëàë áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õºäºëìºðèéí íºõöºë, àþóëã¿é
áàéäàë òºäèéëºí ñàéí áèø áàéãàà íü ýìýãòýé÷¿¿äýä àæèëëàõ òààëàìæòàé
íºõöºë áîëæ ÷àäàõã¿é áàéíà.
ØÈÃÒÃÝÝ
• 2002 онд батлагдсан Төсвийн байгууллагуудын удирдлага,
санхүүжилтийн хуульд улсын төсөв зохиох, батлах, зарцуулах,
тайлагнах, төсвийн талаарх төрийн байгууллага, албан тушаалтны
эрх үүргийг тодорхойлохын хамт төсвийн байгууллагын хүний
нөөцийн бодлогыг хөндсөн заалтуудыг тусгасан байна. Эдгээр
хуулиудад төрийн албан хаагчийг зөвхөн мэдлэг, боловсрол,
мэргэжил туршлага, мэргэжлийн ур чадвараар нь нээлттэй
өрсөлдөөний зарчмаар томилох зэрэг тулгуур зарчмыг бататгасан
бөгөөд харин эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс гэж онцолж дурдаагүй
байна.
• Зарим төрийн бус байгууллага үйл ажиллагааныхаа хүрээнд
жендэрийн болон эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар мэргэшиж,
туршлага хуримтлуулж байна.
• Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулах
стратегийн баримт бичиг. Монгол улсын Засгийн газрын тэргүүлэх
чиглэлийн нэг хэсэг нь ядуурлыг бууруулах, хүн амын тогтвортой
амжиргааг хангах явдал билээ.
Энэ хүрээнд хувийн дэвшилд суурилсан, эдийн засгийн
тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэсэн маêро эдийн засгийн
бодлогыг дэлхий нийтийн хөгжлийн зорилттой нийцүүлэн, жендэрийн
тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж,
ядуурлыг бууруулах стратегийн бүрэн хэмжээний баримт бичгийг
боловсруулан ажиллаж байна. Энэхүү баримт бичиг нь жендэрийн
тэгш байдлыг хангаснаар эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг
бууруулахад хүрэх зорилт бүхий бодлогын баримт бичиг юм. Тус
баримт бичгийн жендэрийн асуудлыг Дэлхийн банêнаас сайшаан
үзсэн байна.
/Ýõ ñóðâàëæ: Жеíдýðèéí ñòðàòеãè. ÓÁ.2006 îí. 7-10-ð õóóдàñ/
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Í¯Á-ûí Õ¿íèé õºãæëèéí 2007/2008 îíû èëòãýëä äóðäñàí ÷àíñààãààð
Ìîíãîë óëñ õ¿íèéã õºãæëèéí èíäåêñýýð /ÕÕÈ/ 177 îðíîîñ 114-ò, æåíäýð
õºãæëèéí èíäåêñýýð /ÆÕÈ/ 177 óëñààñ 100-ä, Æåíäýðèéí òýãø áîëîìæèéí
õýìæ¿¿ðýýð 93 îðíîîñ 77-ä îðñîí áàéíà. Õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ íü óðò
óäààí, ýð¿¿ë ñàðóóë àìüäðàõ /äóíäàæ íàñëàëòààð õýìæèãäýõ/, áîëîâñðîëûí
ò¿âøèí /íàñàíä õ¿ðýãñýäèéí áè÷èã ¿ñãèéí ìýäëýã, àíõàí äóíä, äýýä øàòíû
ñóðãóóëüä ýëñýëòèéí íèéëìýë ¿ç¿¿ëýëòýýð õýìæèãäýõ/, àìüäðàëûí çîõèñòîé
ò¿âøèí /âàëþòûí õóäàëäàí àâàõ ÷àäàâõèéí ïàðèòåò áóþó ÐÐÐ îðëîãîîð
èëýðõèéëýãäýæ/ ãýñýí õ¿íèé õºãæëèéí 3 ãîë õýìæèãäýõ¿¿íèé íèéëìýë
¿ç¿¿ëýëò þì. 1995 îíû õ¿íèé õºãæëèéí èëòãýëýýñ ýõëýí ÆÕÈíäåêñèéã ÕÕÈèéã òîîöñîí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ýðýãòýé, ýìýãòýéãýýð áóþó õ¿éñýýð òîîöîæ òýãø
áóñ áàéäàë õýðõýí ÿìàð ò¿âøèíä áàéãààã õýìæèæ ýõýëñýí.

ØÈÃÒÃÝÝ
Мянганы хөгжлийн зорилтууд. Олон улсын хамтын
нийгэмлэгээс дэмжсэн Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг Монгол улс
талархан хүлээн авч, түүнийг өөрийн орны нөхцөлтэй уялдуулан
2015 он хүртэлх зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. МХЗуудын 8 зорилтын 3 дахь зорилтод “Жендэрийн тэгш байдлыг
сайжруулж, эмэгтэйчүүдийн үүрэг, ролийг нэмэгдүүлэх” асуудлыг
дэвшүүлэн тавьжээ.
/Ýõ ñóðâàëæ: Жеíдýðèéí ñòðàòеãè. ÓÁ.2006 îí. 7-10-ð õóóдàñ/

2005-2008 îíóóäàä ñóðãóóëü çàâñàðäàëò ÿëèìã¿é áàãàñ÷, åðºíõèé
áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ñóðàëöàãñàäûí äóíä õºâã¿¿ä îõèäûí ñóðãóóëü
çàâñàðäàëòûí æåíäýðèéí çºð¿¿ 1.2-1.03 áîëæ áóóðñàí, èõ äýýä ñóðãóóëüä
ñóðàëöàãñäûí ýðýãòýé, ýìýãòýé îþóòíû æåíäýðèéí çºð¿¿ 1.72-1.53 áîëæ
áàãàññàí. 2000 îíä 97.7 õóâüòàé áàéñàí áè÷èã ¿ñýã òàéëàãäàëò áóóðàõ
õàíäëàãàòàé áàéíà. Æèøýý íü: 15-24 íàñíû çàëóó÷óóäûí äóíä áè÷èã ¿ñýã ¿ë
ìýäýõ ÿâäàë 2 õóâèàð áóóð÷, òýäíèé 63 õóâü íü ýðýãòýé áàéíà ãýñýí ñóäàëãàà
ãàð÷ýý.
Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áàéãóóëëàãûí òîî 10 õóâü, òýíä àæèëëàõ áàãø
íàðûí òîî 16 õóâü, ò¿¿íä õàìðàãäàõ áàãà íàñíû õ¿¿õä¿¿ä 21 õóâèàð òóñ òóñ
íýìýãäæýý. Ýíý íü ãýðèéí ýçýãòýé, çàëóó ýýæ íàðûí õóâüä àæèë, ñóðãóóëèà
îðõèí ãýðòýý áàãà íàñíû õ¿¿õäýý õàðàõ ÿâäëûã áàãà áîëîâ÷ áàãàñãàõàä
íºëººëñºí òàëòàé.
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Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí õºòºëáºð, ñóðàõ áè÷ãèéí àãóóëãà,
çààõ àðãàä æåíäýðèéí ìýäðýìæòýé ººð÷ëºëò øèíý÷ëýë áàðàã õèéãäýýã¿é,
æåíäýðèéí òóõàé îð÷èí ¿åèéí îéëãîëòûã ýçýìø¿¿ëýõ ÿâäàë õàíãàëòã¿é
áàéíà.
Áîëîâñðîëûí ñàëáàðò àæèëëàãñàäûí äóíä íýã õ¿éñ (ýìýãòýé) õýò
äàâàìãàéëàõ õàíäëàãàòàé, ¿¿íèé ñºðºã ¿ð äàãàâàð ñóðãàëòàíä íºëººëäºã,
ñàëáàðûí ìåíåæìåíò ñóë, íèéãìèéí ýðýëò õýðýãöýý áîäèò ñàëáàðûí ºñºëòòýé
õîëáîîòîéãîîð çàõèàëãàò ñóðãàëòûã çîõèîí ÿâóóëàõ, ò¿¿íä ñóðàëöàãñàäûí
æåíäýðèéí õàðüöààã çºâ òóñãàõ ÿâäàë õàíãàëòã¿é çýðýã õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
õàäãàëàãäñàí õýâýýð áàéíà.
Èõ äýýä ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷ îþóòíû 2/3 õóâü íü õóìèãäàæ áàéãàà áóþó
ýðýëò õýðýãöýý íü áóóð÷ áóé áîëîâñðîë (áàãø), ýð¿¿ë ìýíä (ýì÷), íèéãìèéí
óõààíû ÷èãëýëýýð ñóðàëöàæ áàéãàà áà òýäíèé 68 õóâèéã íü îõèäóóä ýçýëæ
áàéíà. Õàðèí ºñºí òýëæ áàéãàà ñàëáàðóóä áóþó òåõíîëîãè, ¿éë÷èëãýýíèé
÷èãëýëýýð íèéò ñóðàëöàãñàäûí 22 õóâü íü ñóð÷, òýäíèé 87 õóâèéã íü õºâã¿¿ä
ýçýëæ áàéíà.

¹

¯ç¿¿ëýëò

Хóâü

1

Арван жил, бага, дунд сургуулийн сурагчид

50.8

2

Их, дээд сургуулийн оюутнууд

60.7

3

Баêалаврын зэргийн оюутнууд

59.8

4

Мастерийн зэрэг олгох түвшний оюутнууд

64.4

Õ¿ñíýãò. 2
Ýìýãòýé÷¿¿ä
áîëîâñðîë
ýçýìøñýí
áàéäàë
(õóâèàð)

Ýõ ñóðâàëæ: www.mecs.gov.mn

Ãðàôèê. 2
Ýìýãòýé÷¿¿ä
áîëîâñðîë
ýçýìøñýí
áàéäàë
(õóâèàð)
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2005-2008 îíóóäàä ýäèéí çàñãèéí ºñºëòòýé õîëáîîòîé öàëèí, òýòãýâýð,
òýòãýìæ, íèéãìèéí õàëàìæ íýìýãäñýí. Ìºí óëñ òºðèéí íàìóóäûí ÓÈÕ-ûí
ñîíãóóëüä îðîëöîõäîî ñîíãîã÷äîä ºãñºí àìëàëò ÷ õàëàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ
áàñ íýã øàëòãààí áîëñíûã õýëýõ õýðýãòýé.
Íèéãìèéí õàëàìæèéí íýð òºðºë íýìýãäñýí íü îðëîãûí ÿäóóðëûã
õÿçãààðëàõàä çîõèõ íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéíà. Ãýõäýý íèéñëýë, õîò ñóóðèí ãàçàðò
øèëæèí èðýãñýä îëîí áàéæ òýä á¿ðòãýëä õàìðàãäààã¿éãýýñ øàëòãààëàí
íèéãìèéí õàëàìæ õ¿ðòýæ ÷àäàõã¿é áàéãàà ÿâäàë õýñýã á¿ëýã õ¿ì¿¿ñò áàéñààð
áàéíà. Òóõàéëáàë îðîí ãýðã¿é õ¿ì¿¿ñ, ãóäàìæíû õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿ä,
øèëæèí ñóóðüøèã÷èä ãýõ ìýò. Ìºí çîðèóä îðëîãîî íóóí äàðàãäóóëæ “ÿäóó”
õ¿ì¿¿ñèéí àíãèëàëä “ñàíààòàéãààð” á¿ðòã¿¿ëæ õàëàìæ õ¿ðòäýã õ¿ì¿¿ñ ÷
áàéíà. Íèéãìèéí äààòãàëä õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûí 2/3 íü õàìðàãääàã.
Íèéãìèéí õàìãààëàëä õàìðàãäàãñàäûí ìýäýý ñòàòèñòèê õ¿éñýýð íàðèéí
àíãèëæ ãàðäàãã¿é. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí òýòãýâýð äîîãóóð òîãòîîãääîã.
2007-2008 îíû ºðõèéí îðëîãî çàðëàãûí íýãäñýí ñóäàëãààãààð
ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºðõèéí ÿäóóðàë 34.7 õóâü, ýðýãòýé÷¿¿äèéí ºðõèéíõ 35.3
õóâüòàé ãýæ ãàð÷ýý.
ªìíº íü 2002-2003 îíä õèéãäñýí èéì òºðëèéí ñóäàëãààãààð
ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºðõèéí ÿäóóðàë 41.6 õóâüòàé áàéñàí íü áóóð÷, õàðèí ýðýãòýé
ºðõèéíõ 27.9 õóâüòàé áàéñàí íü ýñðýãýýð íýìýãäñýí áàéíà.
Õîòîä àìüäàðäàã ýìýãòýé òýðã¿¿òýé ºðõèéí ÿäóóðàë 30.6 õóâü, ýðýãòýé
òýðã¿¿òýé ºðõèéí ÿäóóðëààñ (25.8 õóâü) ºíäºð õóâüòàé ãàðñàí áàéíà.

14

ßàãààä ¿ã¿é ãýæ?

2008 оны УИХ-ын сонгуульд парламентад суудалтай 4 намаас
тухайлбал МАХН-аас 76 мандатад 10 эмэгтэй, АН-аас 13 эмэгтэй, ИЗНаас 6 эмэгтэй, Эх орон намаас 2 эмэгтэй тус тус нэр дэвшсэн боловч
сонгогдсон нь 3 эмэгтэй (2 нь МАХН, 1 нь ИЗН) байгаа юм. Тиймээс
сонгогчдын улс төрийн боловсрол ялангуяа эмэгтэй нэр дэвшигчдийг
дэмжих мэдрэмж ойлголтыг дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлага зүй ¸соор
дэвшигдэж байна. Үүнд иргэний боловсрол чухал үүрэгтэй юм.
Иðãýíèé áîëîâñðîë нь ихээхэн өргөн хүрээтэй, олон талыг
хамарсан нийгмийн бодлогын төвд байх асуудал юм. Энгийнээр
хэлбэл,
- Нийгмийн амьдралын аливаа асуудалд зөв сонголт хийх иргэний
улс төрийн боловсрол,
- Эрүүл аж төрөх ¸сонд суралцах иргэний эрүүл мэндийн
боловсрол,
- Өөртөө болон бусдад сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцлийг хангах
¸с зүйн боловсролыг энд хамааруулж болно.

Èðãýíèé óëñ òºðèéí áîëîâñðîë èðãýí áà òºðä ÿàãààä ÷óõàë âý?
•

•

•

•

Иргэдийн улс төрийн боловсрол өндөр байвал:
Төрөө зөв бүрдүүлж чадна. Учир нь ардчилсан нийгэмд төрийн
эрх мэдэл ард түмний гарт байдаг. Сонгуулиар энэ эрхээ эдэлж,
төрийг төвхнүүлэх гарааны нөхцлийг хангадаг.
Төрийн бодлого үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож чадна.
Төрийн эрх мэдэл ард түмнээс эхтэй шигээ бодлого, үйл
ажиллагаа нь мөн тэднээс эхлэдэг байх ¸стой. Иргэд нь эрх ашгаа
илэрхийлэн төрийн хэрэгт оролцохын тулд иргэний болон улс
төрийн зохих төвшний боловсрол мэдлэгтэй байх ¸стой. Үүнд төр
тусалдаг, боловсрол, мэдээлэл, со¸н гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа
явуулдаг байх учиртай.
Төр, түүний албан тушаалтанд болон үйл ажиллагаанд хяналт
тавьж чадна. Төрийн албан тушаалтан бол иргэдийн сонголтоор
хязгаарлагдмал эрх мэдэлтэй болж хуулиар үүрэг хүлээсэн
иргэн. Тийм учраас тэднийг иргэд хянаж чаддаг байх ¸стой. Иргэд
нийтийн эрх ашгийн төлөө төрийг, түүний байгууллага, албан
тушаалтнуудыг хянаж чадаж байвал ардчилал чанартай, төр
хариуцлагатай байж чаддаг.
Төр, түүний байгууллага, албан тушаалтнуудтай хариуцлага
тооцож чадна. Учир нь төрийн байгууллага, албан тушаалтнууд
иргэдэд тайлагнадаг, тэдэнтэй хариуцлага тооцдог байх ¸стой.
Иргэний болон улс төрийн боловсрол өндөр байвал төрийн
байгууллага, албан тушаалтнууд хүссэн хүсээгүй тэдэнд
тайлагнаж, тэдний өмнө хариуцлага тооцох болно.
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Èðãýíèé óëñ òºðèéí áîëîâñðîë ãýæ þó âý?
Иргэний улс төрийн боловсролын гол агуулгад юуны өмнө:
•
Улс төрийн тухай мэдлэг, ойлголт,
•
Ардчилалын тухай мэдлэг, ойлголт
•
Төрийн бодлого, үйл ажиллагааны талаархи мэдлэг,
мэдээлэл
•
Хууль цааз, эрх зүйн мэдлэг багтана.
ØÈÃÒÃÝÝ
2006 оны байдлаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд
албан ¸соор бүртгэгдсэн ТББ-ын тоо 6000 орчим болсон байна.
1990-ээд оноос хойш Монгол Улсад төрийн бус байгууллагууд
иргэний боловсролын албан бус сургалтын чиглэлээр идэвхитэй
үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2003 оны байдлаар хүний
эрх, иргэний нийгэм, ардчилалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
байгаа байгууллагууд нийт 63 байна. Эдгээр байгууллагуудын
олонхи нь хүний эрхийг хамгаалах, ардчилалыг бэхжүүлэх,
ардчилсан нийгэмд мэдлэгтэй, хариуцлагатай, идэвхитэй иргэдийг
төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах гэсэн зорилтыг өөрийн үйл
ажиллагааны эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна.
ТББ-уудын үйл ажиллагааных нь хүрээ өргөссөнтэй холбоотой
арга хэрэгсэл нь ч гэсэн нарийсаж байна. Үүнд тухайлбал:
• Нөлөөлөл үзүүлэх êомпанит ажил
• Төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хариуцлага тооцоход
мониторинг
• Стратегийн өмгөөлөл
• Төрийн байгууллагын дэргэдэх хяналтын болон зөвлөх
хороодоор дамжуулж төртэй хамтран ажиллах
/Ýõ ñóðâàëæ: дîêòîð, пðîфеññîð Г.Чóëóóíбààòàð “Иðãýíèé óëñ
òөðèéí бîëîâñðîë òөðèéí õөãæèëд íөëөөëөõ íь” èëòãýëýýñ/, “Иðãýíèé
íèéãýì, èðãýíèé бîëîâñðîë ÷óóëãàí”, 2007, ÓÁ

Èðãýíèé áîëîâñðîëûã äýýøë¿¿ëýõèéí òóëä öààøèä ÿàâàë
çîõèñòîé âý?
•
•
•
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Албан боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан олгох улс төрийн
боловсролыг сайжруулах
Иргэний боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хэмжээний хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх
Иргэний боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллгаа явуулж
буй иргэний нийгмийн эхлэл, санаачлагыг төрөөс бодлого, төсөв
санхүүгээр дэмжих
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Èðãýíèé íèéãìèéã òºðººñ äýìæèõ áîäëîãî
ДЕМО буюу Ардчилалын Боловсрол Төв нь 2005-2006 онд
“Монгол дахь ТББ-уудын дүр зураг” хэмээх тоон үзүүлэлтийн судалгааг
Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Үндэсний татварын ерөнхий газар
болон Дүүргийн татварын албадуудаас авсан мэдээлэл дээр үндэслэн
хийсэн билээ.
•
2005 оны 09-р сарын 01-ны байдлаар Хууль зүй дотоод хэргийн
яаманд 5.077 ТББ бүртгэгдсэн байна.
•
1997-2004 оны байдлаар ХЗДХЯ-нд бүртгүүлсэн ТББ-уудын тоог
авч үзвэл, жилд дунджаар 560 ТББ үүсгэн байгуулагдсан байна.
•
Нийт ТББ-уудын 77 хувь нь УБ хотод байрладаг бол 23 хувь нь
хөдөө орон нутагт ажиллаж байна.
•
ТББ-ууд 2002-2004 онд улсын төсөвт нийт 2.851.5 сая төгрөгийн
татвар төлсөн байна.
•
ТББ-ын 42 хувь нь 1-2 ажиллагчидтай, 26 хувь нь 3-5.12 хувь нь
6-9.14 хувь нь 10-20.6 хувь нь 21 ба түүнээс дээш ажиллагчидтай
байна.
•
ТББ-ыг ажил үйлчилгээний орлогын хэмжээгээр бүлэглэж үзвэл
зөвхөн 2005 оны байдлаар гэхэд 51 хувь нь 500 мянга хүртэл
төгрөгний орлоготой, 4 хувь нь 500 мян-1.0 сая төгрөг, 27 хувь
нь 1.0-10.0 сая, 15 хувь нь 10.0-100.0 сая, 3 хувь нь 100.0 саяас
дээш төгрөгний орлоготой ТББ-ууд байна.
•
2005 онд гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээнээс ТББ-ууд 45.3 тэрбум
төгрөгний орлого олж, 8.3 тэрбум төгрөгийг ажиллагчдынхаа
цалинд олгосон байна.
•
2005 онд ТББ-ууд 34.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч 29.9
тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.
•
ТББ-ын санхүүжилтыг эх үүсвэрээр нь авч үзвэл 18.6 тэрбум төгрөг
буюу 53.9 хувь нь олон улсын байгууллагын төслийн санхүүжилт,
3.5 тэрбум төгрөг буюу 10.2 хувь нь хандив, 2.8 тэрбум төгрөг
буюу 8.0 хувь нь гишүүний татвар, 9.6 тэрбум төгрөг буюу 27.9
хувь нь бусад төрлийн санхүүжилт байна.
•
ТББ-ын хөрөнгийн зарцуулалтыг /2005 он/ зардлын төрлөөр нь
авч үзвэл 6 тэрбум төгрөг буюу 20 хувийг эрүүл мэнд, боловсрол,
нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд, 4.5 тэрбум төгрөг буюу
15 хувийг бусдад олгосон хандив тусламжинд, 3.4 тэрбум төгрөг
буюу 11.2 хувийг сургалт семинар зохион байгуулахад, 0.4 тэрбум
төгрөг буюу 1.3 хувийг сурталчилгааны зардалд, 15.8 тэрбум
төгрөг буюу 52.8 хувийг бусад зардалд зарцуулсан байна.
•
2001-2005 онуудад төрийн сангаас 156.6 сая төгрөгийн тэтгэлгийг
17 ТББ хүртэж үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлсэн байна.
Иргэдийн эрх ашиг, сонирхлыг илэрхийлсэн иргэний нийгмийн
байгууллагууд МУ-ын нийгэм, эдийн засагт зохих хувь нэмрээ
оруулж байгаа боловч иргэний нийгмийн байгууллагуудыг төрөөс
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дэмжих бодлого байхгүй, иргэний нийгмийн байгууллагуудын
төртэй шууд харьцах төлөөллийн альтернатив механизм байхгүй,
бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэний нийгмийн
байгууллагуудын оролцоог хангах механизмууд алга байна.
1.
“Иргэний нийгмийн үзэл баримтлал” хэмээх баримт бичгийг
боловсруулж УИХ-аар батлуулах.
•
Иргэний нийгмийн үзэл баримтлалын зорилго нь төрийн болон
иргэний нийгмийн байгууллагуудын төрийн бодлого боловсруулан
хэрэгжүүлэх, иргэний нийгмийг хөгжүүлэх, оролцооны
ардчилалыг төлөвшүүлэх, шийдвэр гаргах явцад иргэний
нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулах зэрэг гүйцэтгэх харилцан
бие биенийгээ нөхөн дэмжсэн үүрэг, фунêцийг тодорхойлоход
оршино.
•
Энэхүү баримт бичгийг боловсруулах төр, иргэний нийгмийн
байгууллагуудын төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг байгуулан
ажиллуулах.
•
Төр болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хоорондын хамтын
ажиллагааны үндсэн зарчмуудыг тодорхойлох, түншлэлийн
бүтцийг бий болгох, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах.
2.
ТББ-ын хөгжлийг дэмжих бодлогын үйл явц дахь оролцоог
хангахад чиглэсэн дараах төр-иргэний нийгмийн нэгжүүдийг
байгуулах.
•
Ерөнхий сайдын албаны дэргэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын
асуудал эрхэлсэн Зөвлөл байгуулах. Энэ Зөвлөлийн нэг үүрэг нь
Засгийн газраас гаргах хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгдөг
байх.
•
Засгийн газрын харъяа нэгжүүдийн дэргэд Иргэний нийгмийн
зөвлөх нэгжийг иргэний нийгмийн өргөн төлөөллөөс бүрдүүлэн
ажиллуулах.
•
Тус нэгж нь ТББ-ын салбарын асуудлыг хариуцан ажиллах
бодлогын үйл явцад оролцоход зуучлах, дэмжих, холбох үүрэг
бүхий институци байх юм.
•
ТББ-ын асуудал эрхэлсэн Парламентын бүлэг байгуулах. Тус
бүлгийг УИХ-ын дарга толгойлох бөгөөд гол зорилго нь ТББуудын эрх ашгийг хууль эрх зүйн аêтаар хамгаалуулахад дэмжлэг
үзүүлэхэд оршино.
3.
Төрөөс ТТБ-уудыг санхүүжүүлэх механизмыг боловсронгуй
болгох, холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
•
1 хувийн татварыг Хувь хүний орлогын албан татварын тухай
хуульд хөндлөнгийн заалт болгон оруулж хуульчлах.
•
1 хувийн татварын хувиарлагдаагүй хөрөнгөөр “Иргэний нийгмийн
сан” хэмээх төрийн төвлөрсөн сан байгуулах асуудлыг хуульчилж
ТББ-ын санхүүгийн дэмжлэгийн шинэ эх үүсвэрийг бий болгох.
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•

ТББ-ыг дэмжих үндэсний ивээн тэтгэгчдийг бий болгох зорилгоор
“хуулийн этгээдийн орлогын албан татварын тухай хууль”-д
нийгэмд үйлчилдэг ТББ-ууд бусад хуулийн этгээдээс өргөсөн
хандив, өвлүүлсэн хөрөнгөнд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
үзүүлэх заалтуудыг сэргээн оруулж хувьчлах.

Èðãýíèé íèéãýìä ÒÁÁ-óóäûí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã
Манай улсын нөхцөлд ТББ үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхдээ
3 асуудалд анхааран ажиллах хэрэгтэй санагдаж байна. Эдгээр нь
тогтвортой байдал, хамтын ажиллагаа, хариуцлага юм.
Тîãòâîðòîé áàéäàë гэдэг нь төрийн бус байгууллагын удирдлага,
зохион байгуулалтын бүхий л хүрээг хамарна. Үүнд удирдлага, ажилтны
тогтвортой байдал, санхүүжилт, хамтран ажиллагчид, санхүүжүүлэгчид,
ард иргэдтэй тогтвортой харилцаагаа хөгжүүлэх гэх мэт. Энэ бүхнийг
тогтвортой байлгаж чадвал дэвшүүлсэн асуудал дээрээ тогтвортой
ажиллаж дээр дурдсан хууль эрх зүй, бүтэц механизм, үйл явцын
хүрээнд асуудлаа шийдвэрлэж зорилгодоо хүрнэ. Үнэндээ хөгжлийн
эхэнд ч хөгжих, дэвших явцад ч байгууллагын тогтвортой байдлыг
хангана гэдэг нь амаргүй асуудал байдаг. Ийм учраас олон ТББ-ууд
өнөөдөр тогтвортой үйл ажиллагаагаа хангаж чадахгүй байна.
Хàìòыí àæèëëàãàà: Ажиллах асуудал олон, тогтворгүй үйл
ажиллагаа явуулдаг ТББ цөөн болохоор тодорхой нэг асуудал дээр
ажилладаг ТББ-ууд цөөн байдаг. Гэхдээ л цөөн боловч хамтран
ажиллавал илүү үр дүнд хүрнэ гэдгийг ойлгон сүлжээ,эвсэл байгуулан
хамтран ажиллаж зарим амжилттай алхмуудыг хийж эхэлж байна.
Харамсалтай нь энэ нь хангалтгүй байна. Төрийн бус байгууллагууд
хэрхэн үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар бодож, бүтээлч
санаачлага өрнүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгааг ойлгож аль болох
түргэн энэ алхмыг хийнэ төдий чинээ бидний ажил урагшилж монголын
нийгэм хожно гэдгийг ухамсарлан ажил болгох хэрэгтэй байна.
Хàðèóцëàãà: ТББ-д бүгдтэй хариуцлага тооцохыг зарчим
болгодог. Ёс зүйтэй ажиллахыг шаарддаг. Энэ нь ТББ-ын нийгэмд
хүлээсэн үүрэг. Гэхдээ ТББ өөрөө ч бас хариуцлагатай ажиллах
¸стой. Бид хамгийн түрүүнд эрх ашгийг нь хамгаалж байгаа ард иргэд,
дараа нь хамтран ажилладаг талууд, санхүүжүүлэгч гээд олон талын
өмнө хариуцлага хүлээдэг. Бид ¸с зүй, санхүү гээд олон чиглэлээр
хариуцлагаа сайн ухамсарлаж үүргээ биелүүлэх шаардлагатай. Учир
нь бидний хариуцлагатай үйл ажиллагаанаас үр дүн хамаардаг.
Àðд÷èëàëûí бîëîâñðîë òөâèéí çàõèðàë Г.Óíдðàëûí èëòãýëýýñ
“Иðãýíèé íèéãýì, èðãýíèé бîëîâñðîë ÷óóëãàí”, 2007, ÓÁ
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ÕÎ¨Ð.

ÓÄÈÐÄÀÕ ÁÎËÎÍ ØÈÉÄÂÝÐ ÃÀÐÃÀÕ
Ò¯ÂØÈÍ ÄÝÕ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎ

Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿äèéí 3.9 õóâü, Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿äèéí 6
õóâü, Òºðèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàðûí 0 õóâü, ÿàìäûí ãàçàð, õýëòñèéí
äàðãà íàðûí 26.5 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà. 1995 îíû Í¯Á-ûí äýëõèéí
ýìýãòýé÷¿¿äèéí 4 äýõ ÷óóëãà óóëçàëòààñ äýâø¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä, ¿íäýñíèé
øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä 30 õ¿ðòýë õóâü áàéõ çîðèëòîîñ óõàðñàí õýðýã þì.
1990 îíû ïàðëàìåíòûí íèéò ãèø¿¿äèéí 23 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéñàí
áîë 1992 îíû ñîíãóóëèàð 3.9 õóâü áîëòëîî áóóð÷, 1996 îíû ñîíãóóëèàð 11
õóâü, 2000 îíû áàéäëààð õóóëü òîãòîîã÷äûí 12 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéñàí
áà Çàñãèéí ãàçðûí Õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äýä äàðãà, äýä ñàéä íýã íýã ýìýãòýé
àæèëëàæ áàéæýý. Çàñãèéí ãàçðûí Õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äàðãà Æåíäýðèéí
òýãø áàéäëûí ¯íäýñíèé õîðîîã òóõàéí ¿åäýý òýðã¿¿ëæ áàéæýý.
2004 îíä ÓÈÕ-ä 11.9 õóâü
2008 îíä ÓÈÕ-ä 3.9 õóâü, Çàñãèéí ãàçàðò 6.6 õóâü (3 ýìýãòýé ñàéä)
Øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîî èéíõ¿¿ áóóð÷ áàéãàà
íü íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí ÷èãëýëýýð õºãæëèéí îëîí àñóóäëûã øèéäýõýä
æåíäýðèéí òýãø áàéäàë àëäàãäàõàä íºëººëæ áàéíà.
2008 îíû ñîíãóóëèéí äàðàà õàìòàðñàí (ÌÀÕÍ, ÀÍ) Çàñãèéí ãàçàð
áàéãóóëàãäñàí áà êàáèíåòàä 2 ýìýãòýé ñàéä (ÍÕÕß, ÇÃÕÝÃ), 4 ýìýãòýé äýä
ñàéä (ÕÇÄÕß, ÝÌß, ÁÑØÓß, ÕÕÀÀÕ¯ß) òîìèëîãäñîí íü 1992 îíîîñ õîéøõè
Çàñãèéí ãàçðóóäàä ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë õàìãèéí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëòòýé
Çàñãèéí ãàçàð áîëñîí þì.
Õ¿ñíýãò. 3
Óäèðäàõ
äýýä ò¿âøèíä
àæèëëàæ áóé
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ñóäàëãàà

Ãðàôèê. 3
Óäèðäàõ
äýýä ò¿âøèíä
àæèëëàæ áóé
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ñóäàëãàà
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Хóâü

1

УИХ-ын гишүүд

3.9

2

Засгийн Газрын гишүүд

6.6

3

Дэд сайд

25

4

Төрийн нарийн бичгийн дарга

0

5

Яамдын газрын дарга, газрын орлогч дарга,
хэлтсийн дарга

26.5
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Õàðàìñàëòàé íü 2009 îíû 11 ñàðä íýã ýìýãòýé ñàéä íü ººð÷ëºãäºæ
Çàñãèéí ãàçðûí êàáèíåòàä ýìýãòýé òºëººëºë 13.3 õóâèàñ áóóð÷ 6.6 õóâüòàé
áàéíà.
Õ¿í àìûí 50-èàñ äýýø õóâèéã ýçýëäýã á¿ëãèéí áàéð ñóóðü õóóëü
òîãòîîõ, áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ ã¿éöýòãýõ çàñàãëàëûí äýýä,
äóíä ò¿âøèíä º÷¿¿õýí áàãà áàéñààð áàéãàà íü íèéãìèéí õºãæèë ãàæóóäàæ
áóéã èëòãýíý.
ØÈÃÒÃÝÝ
Óëñ òºð äàõü ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîî
НҮБ-аас жендэрийн асуудлыг бодлогоор шийдвэрлэх,
хэрэгжүүлэх стратеги, үйл явцыг /gender mainstreaming/ “... Хууль
тогтоомж, бодлого эсвэл хөтөлбөр гэх мэт урьдаас төлөвлөдөг
аливаа үйл ажиллагааны эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүст тусах нөлөөг
бүх чиглэлээр бүх түвшинд үнэлэн үзэх үйл явц юм. Энэ нь
эмэгтэй эрэгтэй хүмүүст тэгш ашиг хүртээж, тэгш бус байдлыг
лавшруулахгүйн төлөө улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хүрээний
бүх салбарт бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
хяналт үнэлгээ хийхдээ эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүст тулгардаг
асуудал, туулж өнгөрүүлдэг праêтиêийг заавал анхаарах нэг хүчин
зүйл болгон авч үздэг болгох стратеги /êонцепц, хандлага/ юм...”
хэмээн тодорхойлжээ.
Энэ нь нэг талаас хөгжлийн үйл явц, нөгөөтэйгүүр стратеги
мөн.
Бодлого төлөвлөлт, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл
явцад яамд тэргүүлэх үүрэгтэй оролцдог учраас жендэрийн тэгш
байдлыг хангах үзэл баримтлалыг тэрхүү үйл явцад харгалзан
үзэх, тусгах асуудалд яамд манлайлан оролцох ¸стой.
/Ýõ ñóðâàëæ: Жеíдýðèéí ñòðàòеãè. ÓÁ.2006 îí. 6-7-ð õóóдàñ/

Òºð, çàõèðãààíû çàðèì áàéãóóëëàãûí óäèðäàõ á¿ðýëäýõ¿¿íä àæèëëàæ
áóé ýìýãòýé÷¿¿äèéã ñóäàëæ ¿çýõýä Åðºíõèéëºã÷èéí òàìãûí ãàçàð 4 (26.6%)
ÇÃÕÝÃ-ûí óäèðäàõ á¿ðýëäýõ¿¿íä 2 (22.2%) ýìýãòýé áàéãàà áà ÓÈÕ-ûí òàìãûí
ãàçðûí 4 (57.1%) áàéíà.
Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé õîðîîíû ãèø¿¿äèéí 22.2 õóâü íü, Óëñûí äýýä
ø¿¿õèéí ø¿¿ãä÷äèéí 41.1 õóâü, Ìîíãîë óëñûí ¿íäñýí õóóëèéí öýöèéí
ãèø¿¿äèéí 33.3 õóâü íü, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíû óäèðäàõ
á¿ðýëäýõ¿¿íä 50 õóâü, Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õîðîî (¯íýò öààñíû õîðîî)íû ãèø¿¿äèéí 28.5 õóâü íü, Óëñûí Åðºíõèé Ïðîêóðîðûí ãàçðûí óäèðäàõ
á¿ðýëäýõ¿¿íä 22.2 õóâü íü, Õ¿íèé ýðõèéí êîìèññûí 66.6 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä
áàéãàà áºãººä Òºðèéí àëáàíû çºâëºë, ¯íäýñíèé Àóäèòûí ãàçàð, ¯íäýñíèé
Àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä íýã ÷ ýìýãòýé áàéõã¿é áàéíà.
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Ìîíãîë óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí ¿íäñýí ¿çýë áàðèìòëàë áîëîõ “èðãýíèé
íèéãýìä”-ä òºðèéí /íèéòèéí/ ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðãýã÷ àëáàí õààã÷äûí äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü çîõèõ ò¿âøèíä áàéíà. Øèíý ¯íäñýí õóóëèéí ¿çýë
ñàíààíä òºðèéí àëáûã íèéö¿¿ëýõ çîðèëãî àãóóëñàí Òºðèéí àëáàíû òóõàé
õóóëèàð òºðèéí àëáûã òºðèéí óëñ òºðèéí àëáà, òºðèéí çàõèðãààíû àëáà,
òºðèéí òóñãàé àëáà, òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáà ãýñýí 4 àíãèëàëä õóâààñàí
áèëýý. Ýäãýýð 4 àíãèëàë äîòðîîñ òºðèéí çàõèðãààíû áîëîí òóñãàé àëáàí
òóøààë ýðõëýã÷ àëáàí õààã÷èä òºðèéí “æèíõýíý” àëáàí õààã÷èéí ñòàòóñòàé
áàéíà. Òºðèéí çàõèðãààíû àëáàíä õàìãèéí ºíäºð àëáàí òóøààë áîëîõ
ÿàìäûí Òºðèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãûí àëáàí òóøààëä ºíººäðèéí áàéäëààð
íýã ÷ ýìýãòýé òîìèëîãäîîã¿é áàéíà.
Õ¿ñíýãò. 4

Íýðñ

Хóâü

Òºð çàõèðãààíû
çàðèì óäèðäàõ
á¿ðýëäýõ¿¿íä
àæèëëàæ áóé
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ñóäàëãàà

1

ЗГ-ын тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлагууд

9.5

2

Ерөнхийлөгчийн тамгын газар

26.6

3

ЗГХЭГазар

40

4

Сонгуулийн Ерөнхий хороо

22.2

(õóâèàð)

5

Төрийн албаны зөвлөл

0

6

Улсын дээд шүүх

41.1

7

Улсын Ерөнхий Проêурорын газар

22.2

8

УИХ-ын Тамгын газар

57.1

9

Үндсэн Хуулийн Цэц

33.3

10

Үндэсний Аудитын газар

0

11

Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөл

0

12

Үндэсний статистиêийн хороо

50

13

Санхүүгийн зохицуулах хороо

28.5

14

Хүний эрхийн êомисс

66.6

Ãðàôèê. 4
Òºð çàõèðãààíû
çàðèì óäèðäàõ
á¿ðýëäýõ¿¿íä
àæèëëàæ áóé
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ñóäàëãàà
(õóâèàð)
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Эðõëýõ àñóóäëыí
õ¿ðýý, õàðüÿàëàë

Зàñãèéí ãàçðыí òîõèðóóëàã÷
àãеíòëàã

Зàñãèéí ãàçðыí õýðýãæ¿¿ëýã÷
àãеíòëàã

Ерөнхий сайдын
эрхлэх ажлын
хүрээнд

1.Тагнуулын ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)
2. Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн
хороо (түдгэлзэнэ)
3. Цөмийн энергийн газар
(түдгэлзэнэ)
4. Төрийн өмчийн хороо
(түдгэлзэнэ)
5. Мэдээлэл, шуудан, харилцаа,
холбоо (түдгэлзэнэ) Технологийн
газар (түдгэлзэнэ)

Тэргүүн шадар
сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд

6. Шударга өрсөлдөөн,
хэрэглэгчийн төлөө газар
(түдгэлзэнэ)
7. Стандартчилал хэмжил зүйн
газар (түдгэлзэнэ)

1. Оюуны өмчийн газар
(түдгэлзэнэ)
2. Улсын бүртгэлийн ерөнхий
газар (түдгэлзэнэ)

Шадар сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд

8. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газар (түдгэлзэнэ)
9. Онцгой байдлын ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)

3. Хүүхдийн төлөө газар
(түдгэлзэнэ)

Монгол Улсын
сайд, ЗГ-ын ХЭГ-ын
даргын эрхлэх ажлын
хүрээнд

4. Удирдлагын Аêадеми
5. Төр, Засгийн үйлчилгээ, аж
ахуй эрхлэх газар

Гадаад харилцааны
сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд

6. Дипломат байгууллагын
үйлчилгээ, аж ахуйн газар
7. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын
газар (түдгэлзэнэ)

Сангийн сайдын
эрхлэх асуудлын
хүрээнд

8. Гаалийн Ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)
9. Татварын Ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)

Хууль зүй, дотоод
хэргийн сайдын
эрхлэх асуудын
хүрээнд

10. Цагдаагийн Ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)
11. Хил хамгаалах Ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын сайдын
эрхлэх газрын
хүрээнд
Батлан хамгаалахын
сайдын эрхлэх
асуудын хүрээнд

ØÈÃÒÃÝÝ

10. Архивийн Ерөнхий газар
(түдгэлзэнэ)
11. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
Ерөнхий газар (түдгэлзэнэ)
12. Гадаадын иргэн, харъяатын
асуудал эрхэлсэн газар
(түдгэлзэнэ)
13. Ойн газар (түдгэлзэнэ)
14. Усны газар (түдгэлзэнэ)
15. Цаг уур, орчны шинжилгээний
газар (түдгэлзэнэ)

12. Зэвсэгт хүчний жанжин штаб
(түдгэлзэнэ)

Боловсрол со¸л,
шинжлэх ухааны
сайдын эрхлэх асууд

16. Со¸л урлагийн хороо
(түдгэлзэнэ)

Зам, тээвэр, барилга,
хот байгуулалтын
сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд

17. Иргэний нисэхийн газар
(түдгэлзэнэ)
18. Төмөр замын газар
19. Авто тээврийн газар
20. Авто замын газар
21. Газрын харилцаа, барилга,
геодези, зураг зүйн газар
(түдгэлзэнэ)
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Нийгмийн хамгаалал
хөдөлмөрийн сайдын
эрхлэх асуудлын
хүрээнд

22. Нийгмийн даатгалын ерөнхий
газар (түдгэлзэнэ)
23. Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар (түдгэлзэнэ)

Хүнс, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн
сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд

24. Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
25. Мал эмнэлэг, үржлийн газар

Эрдэс баялаг, эрчим
хүчний сайдын
эрхлэх асуудлын
хүрээнд

26. Ашигт малтмалын газар
(түдгэлзэнэ)
27. Газрын тосны газар
(түдгэлзэнэ)
28. Эрчим хүчний газар
(түдгэлзэнэ)

Эрүүл мэндийн
сайдын эрхлэх
асуудлын хүрээнд

29. Биеийн тамир, спортын газар
(түдгэлзэнэ)
30. Эрүүл мэндийн газар
(түдгэлзэнэ)

/Ýõ ñóðâàëæ: “Àðдûí ýðõ” ñîíèí №004, 2009-01-08/

Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí õ¿éñèéí á¿òöèéã 2007 îíû 1-ð ñàðûí 1-íèé
áàéäëààð ¿ç¿¿ëáýë:

Ãðàôèê. 5
Òºðèéí àëáàí
õààã÷äûí
äîòîð ýðýãòýé,
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ õóâü

Ýõ ñóðâàëæ: “Ìîíãîë óëñûí òөðèéí àëбàíû òîéì” ÌÓ-ûí ÇГ,
Òөðèéí Àëбàíû Çөâëөë, ÓÁ. 2008 îí

Ãðàôèê. 5.1
Òºðèéí àëáàí
õààã÷äûí òîî,
àëáàí òóøààëûí
àíãèëëààð

Ýõ ñóðâàëæ: “Òөðèéí çàõèðãààíû ìýðãýøñýí àëбàí õààã÷èéí òөëөâøèë:
өíөөãèéí бàéдàë, õàíдëàãà” /ñóдàëãààíû òàéëàí/ Óдèðдëàãûí àêàдеìè, 2009 îí
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2007 îíû 10 ñàðûí 08-ààñ 11 ñàðûí 23-íû õîîðîíä ÿâóóëñàí òîî
á¿ðòãýëýýð íèéò 3852 òºðèéí áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãààãààñ
199 (5.2 õóâü) íü òºðèéí òºâ áàéãóóëëàãà, 35 (0.9 õóâü) íü Óëààíáààòàð õîòûí,
490 (12.7 õóâü) íèéñëýë ä¿¿ðãèéí, 710 (18.4 õóâü) íü àéìãèéí òºâèéí, 2418
(62.8 õóâü) ñóìûí õàðúÿàíû áàéãóóëëàãóóä áàéíà. Äýýðõ 3852 áàéãóóëëàãàä
122016 òºðèéí àëáàí õààã÷ àæèëëàæ áàéíà.
Òºðèéí áàéãóóëëàãûí õàðúÿàëëààð àíãèëàí ¿çâýë òºðèéí àëáàí
õààã÷èéí 50 õóâü áóþó 58329 íü ÁÑØÓß-íû 1727 áàéãóóëëàãàä, 20.6 õóâü
áóþó 24057 íü ÝÌß-íû õàðúÿà 634 áàéãóóëëàãàä òîîëîãäñîí íü õàìãèéí èõ
òîîòîé áàéãàà íü íèéò òºðèéí àëáàí õààã÷äûí 70 õóâü íü äýýðõ 2 ñàëáàðò
àæèëëàäàã ãýñýí ¿ã þì.

ßàìíы íýð

1.

СЯ

2.
3.
4.

БОАЖЯ

73

5.

ГХЯ

107

6.

ЗТБХБЯ

116

7.

ЭБЭХЯ

75

8.

ЭМЯ

9.

НХХЯ

10.
11.

Дîòîîä
íýãæèéí
òîî

¹

Íèéò
àпðàòыí
àæèë÷èí

Îäîî áàéãàà 42 àãåíòëàãèéí óäèðäëàãààñ äàðãàä 2 ýìýãòýé (Îéí
ãàçàð, Õ¿¿õäèéí òºëºº ãàçàð), àãåíòëàãèéí äýä äàðãà 4 ýìýãòýé òîìèëîãäîí
àæèëëàæ áàéíà. ÁÑØÓß-íû õàðúÿà õýðýãæ¿¿ëýã÷ øèíý àãåíòëàã Ìýðãýæëèéí
áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí ãàçàð áàéãóóëàãäàõ øèéäâýð ÓÈÕ-ààñ áàòëàãäñàí
õóóëèéí äàãóó ãàðñàí.
Эðýãòýé äàðãà
Тîî

Хóâü

Эìýãòýé äàðãà
Тîî

Хóâü

142

18

12

66.6

6

33.3

ХЗДХЯ

74

6

2

33.3

4

66.6

БХЯ

58

6

6

100

0

0.0

8

7

87.5

1

12.5

12

11

91.6

1

8.3

8

8

100

0

0.0

7

7

100

0

0.0

68

7

2

28.5

5

71.4

55

6

1

16.6

5

83.3

БСШУЯ

70

8

7

87.5

1

12.5

ХХААХҮЯ

71

12

9

75

3
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Õ¿ñíýãò. 6
ßàì, àãåíòëàãò
óäèðäàõ àëáàí
òóøààëä
àæèëëàæ áóé
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ñóäàëãàà

2008 îíû ÓÈÕ-ûí ñîíãóóëüä íàì, ýâñýëýýñ íèéò íýð äýâøèã÷äèéí 19 õóâü
íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéñàí. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 1992 îíä 7.7 õóâüòàé áàéâ. 2005
îíä áàòëàãäñàí “ÓÈÕ-ûí ñîíãóóëèéí òóõàé” õóóëüä “íàì ýâñëýýñ íýð
äýâøèã÷äèéí 30-ààñ äîîøã¿é õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà” ãýñýí çààëòûã
ÓÈÕ-ûí 2007 îíû 12 ñàðä óã õóóëèíä íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëàõ íýðèéäëýýð
õàññàí.
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Êâîòûí çààëò õàñàãäñàí õýäèé ÷ ÓÈÕ-ä ñóóäàëòàé óëñ òºðèéí íàìóóäûí õ¿÷èí
÷àðìàéëòûí ¿ð ä¿íä 2008 îíû ñîíãóóëüä íýð äýâøèã÷äèéí äóíä ýìýãòýé÷¿¿ä
ºìíºõ ñîíãóóëèàñ àðàé èë¿¿ îëîí òîîòîé áàéñàí. Òóõàéëáàë ÌÀÕÍ-ààñ 76
ìàíäàòàä 10 ýìýãòýé, ÀÍ-ààñ 13 ýìýãòýé òóñ òóñ íýð äýâøèí ºðñºëäæýý.
Õóóëèéí òºñëèéí òóõàé ëàâëàãàà
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн төслийг 2008 оны 7-р сард УИХ-д
Засгийн газраас өргөн барьсан. Засгийн газрын хурлаар 2009 оны 6-р сард хэлэлцүүлж
дэмжигдсэн хуулийн төсөл юм.
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль нь 6 бүлэг, 29 зүйлтэй. Уг хуулийн
зорилт нь улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, со¸л, гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн
эрх тэгш байдлыг хангах нөхцөл бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээрийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Уг хуулийн бүлгүүдийг нарийвчилж танилцуулбал:
Íýãä¿ãýýð á¿ëýã: Нийтлэг үндэслэл (хуулийн зорилт, хууль тогтоомж, хуулийн
үйлчлэх хүрээ, хуулийн нэр томъ¸оны тодорхойлолт, зарчим, бодлого, жендэрийн
ялгаварлан гадуурхалыг хориглох, эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийг хангах тусгай арга
хэмжээ)
Хî¸ðäóãààð á¿ëýã: Төрийн байгуулал, эдийн засаг, нийгэм, со¸лын хүрээнд
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах баталгаа (улс төрийн хүрээн дэх эрх тэгш байдлын
баталгаа, эдийн засгийн хүрээн дэх эрх тэгш байдлын баталгаа, төрийн албан дахь
эрх тэгш байдлын баталгаа, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь эрх тэгш
байдлын баталгаа, со¸л боловсролын салбар дахь тэгш байдлын баталгаа, гэр бүлийн
харилцаан дахь эрх тэгш байдлын баталгаа)
Гóðàâäóãààð á¿ëýã: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны
удирдлага, зохион байгуулалт (Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Улсын Их
Хурлын бүрэн эрх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Засгийн газрын бүрэн
эрх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх МУ-ын Ерөнхий сайдын бүрэн эрх,
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Жендэрийн үндэсний хорооны чиг үүрэг,
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх төрийн захиргааны төв, орон нутгийн
байгууллагын чиг үүрэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нутгийн өөрөө удирдах
байгууллагын бүрэн эрх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Төрийн албаны
зөвлөлийн чиг үүрэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад олон нийтийн ба төрийн бус
байгууллагын оролцоо)
Дөðөâä¿ãýýð á¿ëýã: Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн
талаарх гомдлыг хянан шийдвэрлэх (Жендэрийн эрх тэгш байдал зөрчигдсөн тухай гомдол
гаргах, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг зөрчсөн талаарх гомдлыг хянан шийдвэрлэх)
Тàâäóãààð á¿ëýã: Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага (Зөрчлийн
улмаас үүсэх төлөөллийн хариуцлага, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хууль
тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага)
Зóðãàäóãààð ç¿éë: Бусад зүйл (Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт, Хуулийг хэрэгжүүлэх журам, Хууль хүчин төгөлдөр
болох)
/Ýõ ñóðâàëæ: Жеíдýðèéí òýãø бàéдëûã õàíãàõ òóõàé õóóëèéí òөñөë.ÓÁ,2009 îí./
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ÃÓÐÀÂ. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÀÃ ÇÀÕÈÐÃÀÀ, ÍÓÒÀÃ
ÄÝÂÑÃÝÐÈÉÍ ÍÝÃÆÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀÄ
ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎ

Òºðèéã òºëººëæ áóé á¿õ øàòíû Çàñàã äàðãà, çàñàã äàðãûí îðëîã÷ íàðûí
17.3 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà. Ãýâ÷ àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãààð
íýã ÷ ýìýãòýé àæèëëàõã¿é áàéãàà. Õàðèí íèéñëýëèéí çàñàã äàðãûí îðëîã÷
íýã ýìýãòýé ìºí Óëààíáààòàð õîòûí Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãààð íýã
ýìýãòýé òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí
Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàðò /öààøèä ÇÄÒÃ ãýõ/
ÇÄÒÃ-ûí äàðãà íàðûí 17.4 õóâü
ÇÄÒÃ-ûí óäèðäàõ àæèëòíû /ãàçàð, õýëòñèéí äàðãà/ 28.1õóâü
ÇÄÒÃ-ûí àæèëëàãñäûí 51.9õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãààãààñ õàðàõàä
çàñàã çàõèðãààíû íýãæèéí øàòëàë áóóðàõ òóòàì ýìýãòýé÷¿¿äèéí àæèëëàõ
õóâü ºñºæ, õàðèí äýýä ò¿âøèíä õàíãàëòã¿é áàãà áàéãàà íü òîäîðõîé õàðàãäàæ
áàéíà.
ØÈÃÒÃÝÝ
Àéìàã íèéñëýëèéí ÇÄÒÃ-ûí á¿òýö
Аймгийн ЗДТГ-ын бүтцийг:
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний тасаг/
- Хууль зүйн хэлтэс /архивын тасагтай/
- Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
- Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
- Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
- Цэргийн штабтай байхаар тогтов.
Орон нутгийн онцлог, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын
тоо, эдийн засаг, үйдвэрлэлийн цаг хүрээнээс хамааруулан
Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорнод, Завхан,
Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Ховд, Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ыг 41
хүртэл, Архангай, Булган, Дорноговь, Орхон, Өмнөговь, Сүхбаатар,
Хэнтий аймгийн ЗДТГ-ыг 37 хүртэл, Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ-ыг
29 хүртэл орон тоотой байхаар тогтоов.
Түүнчлэн аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд
ажиллах хэрэгжүүлэгч агентлагуудыг тогтоолоо.
-

/Ýõ ñóðâàëæ: “¯íýí” ñîíèí №254, 2008-12-25/
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(õóâèàð)

Ãðàôèê. 6
ÈÒÕ-ûí
Òýðã¿¿ëýã÷äèéí
äàðãààð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿ä
(àéìàã, ñóì,
íèéñëýë, ä¿¿ðýã,
õîðîî)

28

15

32.2

15

0

10

20

ЗДТГ-т ажиллагсад

ЗДТГ-т хэлтэс,
албаны дарга

ЗДТГ-ын дарга

43.4

Засаг даргын орлогч
(сумын)

33.5

Засаг дарга (сумын)

ИТХ-ын ажлын
албанд ажиллагсад

Архангай

ИТХ-ын Тэргүүлэгчид

1

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга

¹

Òºð çàõèðãààíû
çàðèì óäèðäàõ
á¿ðýëäýõ¿¿íä
àæèëëàæ áóé
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ñóäàëãàà

Нэрс
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ИТХ-ын Төлөөлөгчид
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55.2

2

Баян-Өлгий

7.6

13.7

11

25.7

7.1

0

0

14.2

39.9

3

Баянхонгор

15

47.3

30.1

30

19

23.8

42.8

16.6

57.5

4

Булган

17.6

33.2

33.6

41.4

23.5

23.5

35.2

23

36.6

5

Говь-Алтай

15.7

23.5

44.2

54.7

15.7

26.3

21

20

59.9

6

Говьсүмбэр

25

39.5

35.7

64.2

25

0

50

60

53.3

7

Дархан-Уул

0

30.2

21.6

31.2

20

20

0

15.3

53.8

8

Дорноговь

26.6

39.8

34

58.8

6.6

40

73.3

41.3

58.6

9

Дорнод

20

33.4

29.1

27.7

20

20

33.3

42.8

50.2

10

Дундговь

31.2

32.8

34.9

94.4

12.5

6.2

62.5

22.7

58.2

11

Завхан

12

21.4

18.5

66.6

8

4

20

20

36

12

Орхон

0

25.9

20

44.4

0

0

33.3

17.6

48.1

13

Өвөрхангай

25

37.4

37.3

25

30

10

45

30.7

66.8

14

Өмнөговь

25

37.6

42.3

64

0

18.7

31.2

47

57.7

15

Сүхбаатар

0

25.5

30

33.3

21.4

21.4

42.9

41.1

60

16

Сэлэнгэ

22.2

8.5

9

2.7

22.2

33.3

44.4

23.8

50.3

17

Төв

21.4

44.4

47

74.1

28.6

46.4

30

58.7

57.9

18

Увс

5

22

14.5

16.6

10

5

15

24

40

19

Ховд

5.5

22.7

21.8

36.6

16.6

5.5

27.7

0

46.4

20

Хөвсгөл

12.5

28.8

30.1

9

16

44

52

21.4

57.5

21

Хэнтий

11.1

36.6

37.7

52.5

20

26.3

18.1

12.5

56.7

22

Нийслэл

44.9

28.6

33.5

36.8

46.5

7.6

0

46.2

42.1

Дундаж /хувь/

16.2

30.2

29.5

42.4

17.4

17.3

31.2

28.1

51.9
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2008 îíû îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéí ¿ð ä¿íä Íèéñëýë Óëààíáààòàð
õîòûí óäèðäëàãûí á¿òýö á¿ðýëäýõ¿¿íä ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë àõèñàí
ñàéí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà. Òóõàéëáàë íéèñëýëèéí çàñàã äàðãûí 4 îðëîã÷èéí
1 íü ýìýãòýé áà íèéãìèéí õºãæëèéí àñóóäëûã õàðèóöàæ áàéíà. Óëààíáààòàð
õîòûí 9 ä¿¿ðãèéí íýã ä¿¿ðãèéí çàñàã äàðãààð ýìýãòýé õ¿í òîìèëîãäîí
àæèëëàæ áàéíà. Ìºí íèéñëýëèéí ÈÒÕÒºëººëºã÷ äîòîð ýìýãòýé÷¿¿äèéí
òºëººëºë 45 ìàíäàòààñ 10-ä íü áàéæ, 22 õóâü áîëîí ºñ÷ýý.

ØÈÃÒÃÝÝ
-

Íèéñëýëèéí óäèðäëàãûí á¿òöèéã
Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч
Нийслэлийн засаг даргын орлогч /нийгмийн хөгжлийн асуудал
хариуцсан/
Нийслэлийн засаг даргын орлогч /санхүү, эдийн засгийн
асуудал хариуцсан/
Нийслэлийн засаг даргын орлогч /барилга, хот байгуулалт, дэд
бүтцийн асуудал хариуцсан/
Нийслэлийн засаг даргын орлогч /үйлдвэрлэл, эêологийн
асуудал хариуцсан/
Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн
ажлын албаны дарга
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргатай байхаар

Óëààíáààòàð õîòûí çàõèðàã÷èéí àæëûí àëáàíû á¿òýö
- Захиргааны алба
- Инженерийн шугам, сүлжээний хэлтэс
- Хот, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
- Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
- Орчны бохирдол, хог хаягдлын менежментийн хэлтэстэй байх
Нийслэлийн ЗДТГ-ын орон тооны хязгаарыг 85 хүртэл,
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны орон тооны
хязгаарыг 40 хүртэл, нийслэлийн дүүргүүдийн ЗДТГ-ын орон
тооны хязгаарыг Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт тус тус 50
хүртэл, Баянгол, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэгт 45 хүртэл,
Багануур, Налайх дүүрэгт 35 хүртэл, Багахангай дүүрэгт 22 хүртэл
байхаар тогтоов.
Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд 28
хэрэгжүүлэгч агентлаг ажиллах юм.
/Ýõ ñóðâàëæ: “¯íýí” ñîíèí №254, 2008-12-25/
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Àéìàã ñóìäûí ÈÒÕóðàë äàõü ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëëèéí õàðüöóóëñàí
ñóäàëãààíààñ õàðàõàä ýìýãòýé òºëººëºë õàìãèéí ºíäºðòýé àéìàãò
Áàÿíõîíãîð (47.3 õóâü), Òºâ (44.4 õóâü), Äîðíîãîâü (39.8 õóâü) çýðýã àéìãóóä
îðñîí áºéõàä õàìãèéí áàãà òºëººëºëòýé àéìºàãò Ñýëýíãý (8.5 õóâü), Áàÿíªëãèé (13.7 õóâü) àéìàã îðæ áàéíà. Äýýðõ áàéäëûã ä¿ãíýâýë îðîí íóòãèéí
ñîíãîãäîõ ÈÒÕóðàëä ýìýãòýé÷¿¿ä àëü àëü íàìààñ èë¿¿ îëîí òîîòîé íýð
äýâøèæ, ìºí òýä ÿëàëò áàéãóóëæ ñîíãîãäñîí áàéäàë àæèãëàãäàæ áàéíà. Îðîí
íóòàãò ýìýãòýé÷¿¿äèéí ìýäëýã áîëîâñðîë ºíäºð, àæëûí äàäëàãà òóðøëàãà
àðâèí, ñîíãîã÷ îëîí íèéòýä ñàéí àæèë, ¿ëãýð äóóðèàëàëààð òàíèãäñàí çýðýã
øàëãóóð íºëººëñºí áàéõ òàëòàé.

Ãðàôèê. 5
ÈÒÕ-ûí
òºëººëºã÷äèéí
äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã, ñóì,
íèéñëýë, ä¿¿ðýã,
õîðîîíä
ñîíãîãäñîí íèéò
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
òîî)

Ãðàôèê. 7
ÈÒÕ-ûí
Òýðã¿¿ëýã÷äýä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã, ñóì,
íèéñëýë, ä¿¿ðýã,
õîðîî)
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Ãðàôèê. 8
ÈÒÕ-ûí
àæëûí àëáàíä
àæèëëàãñäûí
á¿ðýëäýõ¿¿íä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã, ñóì,
íèéñëýë, ä¿¿ðýã,
õîðîî)

ØÈÃÒÃÝÝ
-

ÇÄÒÃ-ûí á¿òýö
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
Хууль зүйн хэлтэс
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
Үйлдвэрлэлийн хэлтэс
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс
Цэргийн штаб
Хэвлэл мэдээллийн алба
/Ýõ ñóðâàëæ: “¯íýí” ñîíèí №254, 2008-12-25/

Ãðàôèê. 9
Àéìàãò ñóìûí,
íèéñëýëä
õîðîîíû
çàñàã äàðãûí
àëáà õàøäàã
ýìýãòýé÷¿¿ä
(õóâèàð)
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Ãðàôèê. 10
Çàñàã äàðãûí
îðëîã÷îîð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿ä
(àéìãóóäûí
ñóìàíä áîëîí
ä¿¿ðã¿¿äèéí
õîðîîäîä)

Ãðàôèê. 11
ÇÄÒÃ-ûí
äàðãààð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿ä
(àéìàã, ñóì,
ä¿¿ðýã)
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Ãðàôèê. 12
ÇÄÒÃ-ò õýëòýñ,
àëáàíû äàðãààð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿ä
(àéìàã, ñóì,
íèéñëýë, ä¿¿ðýã)

Ãðàôèê. 13
ÇÄÒÃ-ò
àæèëëàãñäûí
äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã, ñóì,
íèéñëýë, ä¿¿ðýã)

33

ßàãààä ¿ã¿é ãýæ?

ÄªÐªÂ. ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯Ä ÁÀ ÌÀÕÍ

(õóâèàð)

НАШБ-ын дарга
нарын тоо

Намын хорооны
аппаратад ажиллагсадын тоо

Намын хяналтын
хороо, хэсгийн
гишүүдийн тоо

Намын хорооны орон
тооны болон орон
тооны бус дэд дарга
нарын тоо

Намын хорооны нийт
тэргүүлэгчдийн тоо

Намын хорооны дарга
нарын тоо

Намын хорооны нийт
гишүүдийн тоо

¹

Íèéò íàìûí
ãèø¿¿äèéí äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
àéìàã
íèéñëýëýýð

Нэрс
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Намын гишүүдийн тоо

2005 îíä áîëñîí ÌÀÕÍ-ûí XXIV Èõ õóðëààð íàìûí ä¿ðýìä ººð÷ëºëò
îðóóëæ, ä¿ðìèéí “Íàìûí çàëóó õàëàà, áóñàä áàéãóóëëàãàòàé õàðèëöàõ”
ãýñýí 12 äóãààð á¿ëãèéí 37 ç¿éëèéí 7-ä “ÌÀÕÍ-ûí á¿õ øàòíû ñîíãóóëüò
áàéãóóëëàãàä íýð äýâøèã÷äèéí 25-ààñ äîîøã¿é õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà.”
ãýæ çààñàí íü íàìûí äîòîîä á¿òöýä (ÿëàíãóÿà äýýä ò¿âøèíä) ýìýãòýé÷¿¿äèéí
îðîëöîîã äýýøë¿¿ëýõýä ÷óõàë ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëò áîëñîí.
Ò¿¿í÷ëýí ÌÀÕÍ Ñîöèíòåðíèé ãèø¿¿í íàìûí õóâüä ýìýãòýé÷¿¿äèéí
óëñ òºðèéí îðîëöîîã äýìæèã÷ óëñ òºðèéí áàéãóóëëàãà ãýäãèéí èëýðõèéëýë
áîëñîí.

1

Архангай

48.4

22.6

0

52.7

20

43.7

40

25

2

Баян-Өлгий

44.9

39.8

0

27.3

11

31.9

60

10.4

3

Баянхонгор

54.7

6.9

15

26.9

28.5

38.4

16.6

15

4

Булган

52

43.4

16.6

40.9

35

23.2

25

32

5

Говь-Алтай

46.2

33.7

10.5

35

10

33.3

16.2

11.7

6

Говьсүмбэр

50.6

26.8

25

25

66.6

50

37.5

0

7

Дархан-Уул

54.4

31.1

20

27.9

0

29.4

33.3

34

8

Дорноговь

59.4

38.8

12.5

38

18.1

62.7

30.8

32

9

Дорнод

51.9

20.9

0

78.7

24.3

66.6

22.2

29.7

10

Дундговь

51.9

53.1

0.0

51.0

0.0

52.0

51.4

42.8

11

Завхан

49.7

29.9

16

28.4

20

24

40

20.8

12

Орхон

50.7

23.8

0

20.6

16.6

46.6

56.2

50

13

Өвөрхангай

50.9

19.4

30

37.5

38

40.2

40

40

14

Өмнөговь

53.8

23.1

14.2

41.2

28.5

39.1

26.4

15

15

Сүхбаатар

49.3

39.9

14.3

19.2

35.7

25.6

45.5

55

16

Сэлэнгэ

58.2

58.2

22.2

30.2

43.7

31.5

33.3

91.6

17

Төв

52.7

48

25

42.3

57.1

47.6

50

25.9

18

Увс

49.9

19.9

15.8

15.4

6.3

22.2

25

25.3

19

Ховд

31.1

52.4

0

15

13.6

42.2

67.5

16.4

20

Хөвсгөл

57

17.2

8

4.8

33.3

34.5

44.3

9.5

21

Хэнтий

47

30.9

21

47.9

0

34.9

33.3

47.4

22

Нийслэл

52.3

35.5

0

15.6

11.1

39.4

53.5

46.4

50.0

32.0

12.0

32.0

23.0

39.0

38.0

30.0

Дундаж

ÌÀÕÍ-ûí íèéò ãèø¿¿äèéí 50.0 õóâèéã ýìýãòýé÷¿¿ä ýçýëæ áàéíà.
Àéìàã, ä¿¿ðãèéí íàìûí õîðîîíû ãèø¿¿äèéí 32.0 õóâü, àéìàã, ä¿¿ðãèéí íàìûí
õîðîîíû òýðã¿¿ëýã÷äèéí 32.0 õóâü, àéìàã, ä¿¿ðãèéí íàìûí õîðîîíû äàðãà
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íàðûí 12.0 õóâü, äýä äàðãà íàðûí 23.0 õóâü, àéìàã, ä¿¿ðãèéí íàìûí õîðîîíû
õÿíàëòûí õîðîîíû ãèø¿¿äèéí 39.0 õóâü, àéìàã, ä¿¿ðãèéí íàìûí õîðîîíû
àïïàðàòàä àæèëëàãñäûí 38.0 õóâü, íàìûí àíõàí øàòíû áàéãóóëëàãà áîëîõ
íàìûí ¿¿ðèéí äàðãà íàðûí 30.0 õóâèéã ýìýãòýé÷¿¿ä ýçýëæ áàéíà.
2007 îíä õóðàëäñàí ÌÀÕÍ-ûí XXV èõ õóðàë íàìûí ä¿ðýì äàõü
ýìýãòýé÷¿¿äèéí êâîòûí çààëòûã óëàì òîäîðõîé áîëãîí áàòàòãàñàí. ÌÀÕÍ-ûí
ä¿ðìèéí “Åðºíõèé çàð÷èì, ç¿éë” ãýñýí I á¿ëãèéí11-ä “ÌÀÕÍ-ûí á¿õ øàòíû
ñîíãóóëüò áàéãóóëëàãàä 25-ààñ äîîøã¿é õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà. Ñàíàë
õóðààëòûã ýíý øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëíà” ãýæ çààæýý.
Ãðàôèê. 14
Íèéò íàìûí
ãèø¿¿äèéí äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)

Ãðàôèê. 15
Íàìûí õîðîîíû
ãèø¿¿äèéí äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)
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Ãðàôèê. 16
Íàìûí õîðîîíû
äàðãààð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)

Ãðàôèê. 17
Íàìûí õîðîîíû
òýðã¿¿ëýã÷äèéí
äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)
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Ãðàôèê. 18
Íàìûí õîðîîíû
îðîí òîîíû áóñ
äýä äàðãààð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿ä
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)

Ãðàôèê. 19
Íàìûí õîðîîíû
õÿíàëòûí
õîðîîíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)
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Ãðàôèê. 20
Íàìûí õîðîîíû
àæëûí àëáàíä
àæèëëàãñäûí
äóíä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)

Ãðàôèê. 21
Íàìûí
àíõàí øàòíû
áàéãóóëëàãûí
äàðãààð
àæèëëàäàã
ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ýçëýõ ò¿âøèí
(àéìàã,
íèéñëýëýýð)

ÌÀÕÍ-ûí äîòîîä àìüäðàë äàõü ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîîíû áàéäëûã
õàðóóëñàí äýýðõ ãðàôèê, õ¿ñíýãòèéã õàðâàë íàìûí àìüäðàëä ýìýãòýé÷¿¿äèéí
îðîëöîî äóíä áîëîí äîîä ò¿âøèíä ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. 2000 îíîîñ
õîéøõè õóãàöààíä ÌÀÕÍ-ä øèíýýð ýëñýã÷äèéí äîòîð ýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâü
òîãòìîë ºñºæ áàéíà. Íàìûí óäèðäàõ äýýä á¿òýö áîëîõ ÌÀÕÍ-ûí Óäèðäàõ
Çºâëºëä 21.7 õóâü, Õÿíàëòûí Åðºíõèé Õîðîîíä 11.7 õóâü, ¨ñ Ç¿éí Õîðîîíä
28.5 õóâèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºëòýé áàéíà. Ìºí ÌÀÕÍ-ûí íàðèéí
áè÷ãèéí äàðãààð àíõ óäàà ýìýãòýé õ¿í ñîíãîãäñîí. Õàðèí XXV èõ õóðëààñ
ñîíãîãäñîí Íàìûí Áàãà Õóðàëä (íèéò 250 õ¿í) ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë
13.3 õóâüòàé áàéíà. ¯¿íýýñ ä¿ãíýâýë íàìûí óäèðäàõ äýýä á¿òýö äàõü
ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë íàìûí ä¿ðýìä çààñàí 25 õóâèéí êâîòûí çààëòàíä
õàíãàëòòàé õ¿ðýýã¿é áàéíà.
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ÒÀÂ.

ÄÝËÕÈÉÍ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯Ä ÓËÑ ÒªÐÄ

Èéì ãàð÷èãòàé äýëõèéí ãàçðûí çóðàã äýýð ýìýãòýé÷¿¿äèéí óëñ òºð äàõü
îðîëöîîã äýëõèéí óëñ îðíóóäàä ÿìàð áàéãààã õàðóóëñàí ñóäàëãàà õ¿ñíýãòèéã
Îëîí Óëñûí Ïàðëàìåíòûí Õîëáîî, Í¯Á-ûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí àæ áàéäëûã
ñàéæðóóëàõ ñàëáàð, Ýäèéí çàñàã áà íèéãìèéí õýðãèéí õýëòñýýñ õàìòðàí
õýâëýí ãàðãàæýý. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã 2008 îíû 1 ñàðûí áàéäëààð íýãòãýí
õèéæýý.
Õóóëü òîãòîîõ áàéãóóëëàãàä ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë õàìãèéí ºíäºð
îðíû òýðã¿¿í ýãíýýíä Àôðèêèéí Ðóàíäà óëñ îðæ áàéíà. 2003 îíû 9 ñàðä
áîëñîí ñîíãóóëèéí ¿ð ä¿íä ïàðëàìåíòèéí äîîä òàíõìèéí ñóóäëûí 48.8 õóâèéã
ýìýãòýé÷¿¿ä àâ÷ýý. Äàðàà íü 47.0 õóâèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºëòýé
Øâåäèéí ïàðëàìåíò, 41.5 õóâèéí òºëººëºëòýé Ôèíëÿíä, 40.0 õóâèéí
òºëººëºëòýé Àðãåíòèí, 39.3 õóâèéí òºëººëºëòýé Ãîëëàíäûí ïàðëàìåíò òóñ
òóñ óäààëæýý.
Íèéò 187 îðíû õóóëü òîãòîîõ áàéãóóëëàãûã õàìðóóëñàí ñóäàëãààã
ä¿ãíýâýë òýäãýýðèéí 94 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºëòýé áàéãàà áà
ïàðëàìåíò äàõü ýìýãòýé÷¿¿äèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò 17.9 îð÷èì õóâü áàéíà.
Ýíý íü ¿íäýñíèé ïàðëàìåíòàä ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë 30-ààñ äîîøã¿é
õóâüòàé áàéëãàíà ãýñýí äýëõèéí íèéòèéí çîðèëò óëñ ¿íäýñíèé ò¿âøèíä
õàðààõàí õýðýãæèæ ÷àäàõã¿é áàéãààã õàðóóëæ áàéíà.
Äýýðõè 189 îðíîîñ çºâõºí 20 îðîíä ýìýãòýé÷¿¿ä ïàðëàìåíòäàà 30ààñ äýýø õóâèéí òºëººëºëòýé áàéíà. Ýäãýýð îðíûã äóðäâàë äýýð õýëñýí
Ðóàíäà, Øâåä, Ôèíëÿíä, Àðãåíòèí, Ãîëëàíäààñ ãàäíà Äàíè 38.0 õóâü, ÊîñòàÐèêà 36.8 õóâü, Èñïàíè 36.6 õóâü, Íîðâåãè 36.1 õóâü, Êóáà 36.0 õóâü,
Áåëüãè 35.3 õóâü, Ìîçàìáèê 34.8 õóâü, Èñëàíäè 33.3 õóâü, Øèíý Çåëàíä
33.1 õóâü, ªìíºä Àôðèê 33.0 õóâü, Àâñòðè 32.8 õóâü, Ãåðìàí 31.6 õóâü,
Óðóãâàé 30.7 õóâü, Òàíçàíû íýãäñýí óëñ 30.4 õóâü çýðýã ïàðëàìåíò äàõü
ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëëººð òýðã¿¿ëæ áàéíà. Çàðèì óëñ îðíû ïàðëàìåíòàä
ãàíöõàí ýìýãòýé òºëººëºëòýé áàéíà. Æèøýý íü: Ñýíò-Íýâèñ, Áåëèç, Òîíãî,
Êîìîðîç, Ìàðøàëëûí àðàë, Áàõðåéí, Ñàí-Òîìý Ïðèíñèï, Êóâåéò, Ïàïóà
øèíý Ãâèíåé, Èåìåí çýðãèéã äóðäàæ áîëíî.
Ìºí ýìýãòýé÷¿¿ä îãò òºëººëºëã¿é ïàðëàìåíòòàé óëñ îðîí áàéíà.
Òóõàéëáàë Ìèêðîíåçè, Íàóðó, Îìàí, Ïàëàó, Êàòàð, Ñàóäûí Àðàâè, Ñîëîìîíû
àðàë, Òóâàëó çýðýã îðíû ïàðëàìåíòàä ýìýãòýé÷¿¿ä îãò ñîíãîãäîîã¿é àæýý.
Ìîíãîë îðîí ýä¿ãýý ïàðëàìåíòàä 3.9 õóâèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí
òºëººëºëòýé áàéãàà íü äýëõèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò áîëîõ 17.9 õóâèàñ áàðàã 4
äàõèí áàãà áàéãààã äýýðõ ñòàòèñòèê õàðóóëæ áàéíà.
2008 îíû 1 ñàðûí 1 -íèé áàéäëààð äýëõèéí 192 óëñ îðíîîñ 36 îðîíä
ýìýãòýé õ¿í òºðèéí òýðã¿¿í, åðºíõèé ñàéä, ïàðëàìåíòûí äàðãààð àæèëëàæ
áàéíà.
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ØÈÃÒÃÝÝ
Æåíäåðèéí ìýäðýìæòýé áîäëîãî, æåíäýðèéí ñòðàòåãèéã
õýðýãæ¿¿ëæ áóé áóñàä îðíû òóðøëàãààñ
Шведэд Тэгш боломжийн тухай хууль 1992 онд батлагдаж,
1999 оноос албан статистиêт жендэрийн тэгш байдлын талаарх
статистиê багтдаг болжээ.
Хуучин социалист системийн орнууд Зүүн болон Төв Европын
орнууд Европын холбоонд нэгдэж байгаатай холбогдуулан
жендэрийн асуудлыг маш анхааралтай авч үзэж байгаа бөгөөд
ихэнх орнууд зохих хууль тогтоомжийг баталж, хэрэгжүүлэх
механизмаа боловсронгуй болгоод байна.
Европын Холбоонд нэгдэн орох гэж байгаа орнуудад жендэрийн
тэгш байдлын асуудал хариуцсан нэгж/бүтэц бий болоод байна.
Тухайлбал, Унгар, Чех, Эстони, Литвад Хөдөлмөрийн яамны дотор
хэлтэс байгуулагдаад байна. Польшид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн
тэгш боломжийн асуудлаарх засгийн газрын хороог 2001 оны 11
сард байгуулсан нь Сайд нарын зөвлөлд шууд тайлагнадаг өндөр
түвшний байгууллагын нэг сайн жишээ болжээ.
Литвад Жендэрийн тэгш байдлын Омбудсмен байгуулагдсаныг
бусад орон анхааралтай ажиглаж, “Өвөрмөц, анхаарах судлууштай
бүтэц” хэмээн дүгнэж байна. Литвагийн парламент /Сейма/ Тэгш
боломжийн талаарх хуулийг баталж, 1999 оны 3-р сарын 1-нээс
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. 1999 оны 5 дугаар сарын 25наас Тэгш байдлын асуудлаарх Омбудын газар нь бие даасан
байгууллагын статустай болсон байна.

Ýä¿ãýý Àðãåíòèí, ×èëè, Ôèíëÿíä, Ãåðìàí, Ýíýòõýã, Èðëàíä, Ëèáåðè,
Ìîçàìáèê, Øèíý Çåëàíä, Ôèëèïïèí, Óêðàéí óëñàä ýìýãòýé õ¿í òºðèéí
òýðã¿¿í ýñâýë åðºíõèé ñàéäààð ñîíãîãäîí àæèëëàæ áàéíà.
Äýëõèé äýýð ýä¿ãýý 262 õ¿í ïàðëàìåíòûí òýðã¿¿íýýð àæèëëàæ
áàéãààãààñ 28 îðîíä ýìýãòýé õ¿í õóóëü òîãòîîõ áàéãóóëëàãûí äàðãààð
ñîíãîãäæýý. Ýíý íü íèéò ñïèêåðèéí 10.7 õóâèéã ýçýëæ áàéíà ãýñýí ¿ã. Ýäãýýð
îðíûã äóðäâàë Àëáàíè, Àíòèãóà Áàðáóäà, Àâñòðè, Áàãàì, Áåëèç, Êîëóìáè,
Äîìèíèê, Ýñòîíè, Ãàìáè, Ã¿ðæ, Óíãàð, Èçðàéëü, Ëåñîòî, Ìåêñèê, Ãîëëàíä,
Øèíý Çåëàíä, Ñåéíò Êèòñ áà Íåâèñ, Ñåéíò Ëóéñ, ªìíºä Àôðèê, Ñâàçèëåíä,
Òóðêìåíèñòàí, Èõ Áðèòàíè, Óìàðä Èðëàíäèéí Íýãäñýí Âàíò óëñ, ÀÍÓ,
Âåíýñóýë, Çèìáàáâå þì.
Ñîíèðõóóëàõàä 189 ïàðëàìåíò áàéãààãààñ 76 íü õî¸ð òàíõèìòàé
áºãººä íèéòäýý 265 õ¿í ýäãýýð ïàðëàìåíòûã òýðã¿¿ëæ áàéíà.
Ã¿éöýòãýõ çàñàãëàëûí äýýä ò¿âøèíä ýìýãòýé÷¿¿ä ÿìàð õóâüòàé áàéãààã
ìºí ýíýõ¿¿ ñóäàëãàà õ¿ñíýãòýíä äýëãýí òàâüæýý. Íèéò 185 îðíûã õàìàðñàí
ñóäàëãààíä ýäãýýðò 1022 ýìýãòýé ñàéä àæèëëàæ áàéãàà ãýñýí ä¿í ãàð÷ýý.
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¹

эмэгтэй сайд нарын албан тушаал

тоо

1

Нийгмийн асуудал

91

2

Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, тахир дутуу

84

3

Эмэгтэйчүүд, жендэрийн тэгш байдал

72

4

Боловсрол

70

5

Байгаль орчин, Байгалийн нөөц, Эрчим хүч

56

6

Худалдаа, үйлдвэрлэл

53

7

Хөдөлмөр эрхлэлт мэргэжлийн сургалт

49

8

Гадаад хэрэг, гадаадын тусламж

49

9

Эрүүл мэнд

49

10

Со¸л

45

11

Хууль зүй

39

12

Судалгаа ба хөгжил, Шинжлэх ухаан ба технологи

34

13

Нийтийн ажил, нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт

32

14

Барилга хот байгуулалт

30

15

Хөдөө аж ахуй, хүнс, ой мод, загас агнуур

29

16

Дотоод хэрэг, дүрвэгсэдийн асуудал

27

17

Төрийн захиргаа, иргэний эрх зүй

27

18

Шуудан харилцаа холбоо

26

19

Орон нутгийн захиргаа

22

20

Аялал жуулчлал

19

21

Эдийн засаг, хөгжил

19

22

Эдийн засаг, Санхүү, төсөв

17

23

Тээвэр

15

24

Спорт

15

25

Хүний эрх

15

26

Хэвлэл, Мэдээлэл

9

27

Парламентын асуудал хариуцсан сайд

9

28

Яамгүй сайд

9

29

Батлан хамгаалах ба ахмадуудын асуудал

6

30

Хүн амын асуудал

5

Íèéò ä¿í

1022

Õ¿ñíýãò. 9
Äýëõèéí 189
îðíû ýìýãòýé
ñàéä íàðûí
ñóäàëãàà
(òîîãîîð)
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Ãðàôèê. 22
Äýëõèéí 189
îðíû ýìýãòýé
ñàéä íàðûí
ñóäàëãàà
(òîîãîîð)
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ÝìÝãÒÝé×¯¯äÈéí êâîÒûã ÁàÒàëãààæóóëñàí
ñîöÈíÒåðíÈé ãÈø¯¯í óëñ ÒªðÈéí íàìóóä
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ìàÕí-ûí ä¯ðÝì
Íýãä¿ãýýð á¿ëýã
ÅÐªÍХИÉ ЗАÐ×ИÌ, З¯ÉË
1 ä¿ãýýð ç¿éë. Монгол Ардын Хувьсгалт Намын үйл ажиллагааны
нийтлэг зарчим
1.1. Монгол Ардын Хувьсгалт Нам /товчилсон нэр: МАХН/ Монгол
Улсын Үндсэн хуулийг чандлан сахиж, төрт ¸сыг дээдлэн хуулийн хүрээнд
энэхүү дүрмийг удирдлага болгон ажиллана.
1.2. МАХН аливаа сонгуулийн үр дүнд төрийн болон нутгийн өөрөө
удирдах байгууллагад олонхи болж бодлогоо хэрэгжүүлэхийн төлөө
ажиллана.
1.3. Намын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа нь ардчилсан
зарчимд тулгуурлана.
1.4. Намын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд нь
хяналт тавих үйл ажиллагаанд иргэд, гишүүд дэмжигчдийн идэвхтэй
оролцоог хангаж, дотоод ардчиллыг хэлбэрэлтгүй баримтлан
хэрэгжүүлнэ.
1.5. Намын удирдах байгууллагуудыг сонгож байгуулна.
1.6. Намын бүх шатны байгууллагын сонгуульд нэр дэвшүүлэх үйл
ажиллагааг ил тод, ардчилсан чөлөөт өрсөлдөөний зарчмыг баримтлан
явуулж, саналыг нууцаар хураана.
1.7. Намын аливаа байгууллага асуудлыг чөлөөтэй хэлэлцэх бөгөөд
цөөнхийн саналд хүндэтгэлтэй хандаж, олонхийн саналаар шийдвэрлэн
гарсан шийдвэрийг нийтээрээ дагаж биелүүлнэ. Цөөнх саналаа
үндэслэлтэй гэж үзвэл асуудлыг намын холбогдох дээд байгууллагад
тавьж хариу авч болно.
1.8. Намын бүх шатны байгууллага улс төрийн аливаа шийдвэрийг
энэ дүрэмд заасны дагуу албан ¸сны хуралдаанаар хэлэлцэн гаргана.
Хурал нь олонхи ирснээр хүчинтэй байна.
1.9. Намын сонгуульт байгууллага, сонгуультан үйл ажиллагааныхаа
талаар тухайн шатны болон дээд байгууллагад тайлагнана.
1.10. Намын ажлыг ¸с зүйн өндөр түвшинд шударгаар явуулна.
1.11. ÌАХÍ-ыí á¿õ øàòíы ñîíãóóëüò áàéãóóëëàãàä 25ààñ äîîøã¿é õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà. Ñàíàë õóðààëòыã ýíý
øààðäëàãàä íèéц¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëíà.
1.12. МАХН хуулийн этгээд мөн.
1.13. Намын төв байгууллага Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар
хотод байрлана.
1.14. Намын аливаа байгууллагын хуралдааны явцын тухай
тэмдэглэл хөтлөн хэлэлсэн асуудлаар тогтоол гаргах бөгөөд энэ дүрэмд
өөрөөр заагаагүй бол тогтоол, тэмдэглэлд хуралдаан даргалагч буюу
тэргүүлэгчид гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.
ÌÀÕÍ-ûí XXV Èõ õóðëààð áàòàëñàí ä¿ðìýýñ
Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàìûí ä¿ðýì. ÓÁ, 2007
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æåíäÝð, æåíäÝðÈéí ÒÝãø Áàéäëûí Òàëààð Òîâ×
ÒàéëÁàð
Æåíäýð, æåíäýðèéí òýãø áàéäàë õýìýýõ íýð òîìú¸î ìîíãîë õýëýíä,
ìàíàé íèéãìèéí àìüäðàëä îðæ èðýýä 20 øàõàì æèë ºíãºð÷ áàéãàà ÷ óòãà
àãóóëãà íü á¿ðõýã õýâýýð òóë ýíä¿¿ òàøàà, äóòóó äóëèìàã îéëãîõ ÿâäàë
ãàðñààð ë áàéíà. Óã íü æåíäýð ñóäëàëûí øèíæëýõ óõààí íü ò¿¿õ, ã¿í óõààí,
íèéãýì ñóäëàë, õ¿í ñóäëàë, ñýòãýë ñóäëàë, áèîëîãè, àíàãààõ óõààí çýðýã îëîí
øèíæëýõ óõààíû óóëçâàð äýýð ¿¿ñ÷ õºãæèæ ýõýëñíýýñ õîéø 40 ãàðóé æèë
ºíãºðºõºä íèéãìèéí óäèðäëàãàä íýâòýð÷ îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë
àæèëëàãààíû ñàëøã¿é õýñýã íýãýíòýý áîëæýý. Ãýâ÷ íèéãýì, õ¿ì¿¿íëýãèéí
øèíæëýõ óõààíû õºãæèë ñóë, ¿çýë áîäëûí õóâüä õààãäìàë áàéñàí óëñ
îðíóóäûí õ¿í àìûí îëîíõè æåíäýðèéí òýãø áàéäëûí òóõàé îéëãîëòûã á¿¿
õýë, æåíäýð õýìýýõ ¿ãèéã îéëãîõã¿é áàéíà.
Ýðòíèé ëàòèí õýëíèé genre õýìýýõ ¿ã íü õýëáýð, òºðºë, õýâ ìàÿã
ãýñýí óòãûã èëýðõèéëýõ áà åâðîïûí îëîí õýëýíä óëàìæëàãäàí õýðýãëýãäñýýð
èðñýí íü æåíäýð õýìýýõ ¿ãèéí ¿íäýñ áîëñîí áàéíà. (Æèøýý íü óðëàã, óòãà
çîõèîëûí õ¿ðýýíèéõýí ôðàíö õýëíýýñ îðîñ õýëýýð äàìæóóëàí àâ÷ õýðýãëýõ
áîëñîí “æàíð” õýìýýõ ¿ã íü ¿¿íèé íýã æèøýý þì.)
Æåíäýð (gender) õýìýýõ ¿ãèéã á¿ð äóíäàä çóóíû ¿åèéí åâðîïûí
äýýä çèíäààíûõàí õ¿éñèéã çààõàä õýðýãëýäýã áàéñàí áàðèìò áèé. Æåíäýð,
æåíäýðèéí òýãø áàéäëûí òóõàé îéëãîëò íü ÿëàíãóÿà ñî¸ëûí óëàìæëàëò ÷èã
áàðèìæààòàé îðíóóäàä áàðóóíû ¿çýë ñóðòëûí íýãýí õýñýã, ¿íäýñíèé ñî¸ë
óëàìæëàëûã ã¿éöýòãýõ äàéñàí ìýòýýð îéëãîãäîõ ÿâäàë íýëýýä ò¿ãýýìýë
áàéäàã íü íýã òàëààð ìýäëýã ìýäýýëýë äóòìàãààñ, íºãºº òàëààð æåíäýðèéí
òýãø áàéäëûã óëñ îðíûõîî õºãæèëä àøèã òóñòàé òîõèðîìæòîé õýëáýðýýð
¿íäýñíèé ñî¸ë óëàìæëàëòàéãàà íèéö¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ àðãà áàðèë, ÷àäâàð
äóòìàãààñ áîëäîã àæýý. Ìºí áàðóóíû îðíóóäûí ò¿¿õýí íºõöºë áàéäëààñ
¿¿äýí ºðíºñºí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéí òºëºº õºäºëãººí (ýíý õºäºëãººí íü
ñîíãóóëèéí ýðõèéí òºëºº, òýíö¿¿ öàëèí õºëñíèé òºëºº, ¿ð õºíä¿¿ëýõ ýðõèéí
òºëºº ã.ì îëîí õýëáýðýýð ºðíºæ èðñýí áà ¿çýë áîäëûí õóâüä ëèáåðàë, ðàäèêàë,
ìàðêñèñò, ïîñò êîëîíèéí, ãóðàâäàã÷ åðòºíöèéí ãýõ çýðýã ººð õîîðîíäîî
çºð÷èëäºã÷ îëîí óðñãàë ÷èãëýëòýé áàéäàã ÷ ìàíàéä ôåìèíèçì õýìýýõ ãàíöõàí
¿ãýíä áàãòààí îéëãîõ íü ò¿ãýýìýë áàéíà) ýðãýëçýý áîëãîîìæëîë òºð¿¿ëäãèéã
äóðüäàõààñ àðãàã¿é. ¯íýí õýðýãòýý ýíý á¿õ àéäàñ ýðãýëçýý ë “æåíäýðèéí
àñóóäàë ìàíàéä áàéõã¿é, ýñâýë ìàíàéä ÿðèõ øààðäëàãàã¿é” ãýõýýñ ýõëýí
“ãýð á¿ëèéí õàðèëöààíä õºíäëºíãººñ îðîëöîõ ãýæ áàéíà, ýöãèéí ýðõò ¸ñûã
óñòãàõ ãýæ áàéíà” ãýõ õ¿ðòýë áàéäëààð ýñýðã¿¿öýõ øàëòãààí áîëäîã.
Æåíäýð õýìýýõ îéëãîëò íü (íèéãìèéí õ¿éñ ÷ ãýæ íýðýëäýã) õàìãèéí
òîâ÷îîð õýëáýë ýìýãòýé, ýðýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíä áàéäàã áèîëîãèéí ¿¿ñýë
á¿õèé õ¿éñèéí ÿëãààòàé øèíæ áàéäëûã, ìºí òýäãýýðýýñ ¿¿äñýí ã¿éöýòãýõ
¿¿ðãèéí, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ç¿ãýýñ õ¿ëýýõ õ¿ëýýëòèéí ÿëãààòàé áàéäëûã
èëýðõèéëýõ çîðèóëàëòòàé. Õ¿éñèéí ÿëãàà òîãòâîðòîé áàéäàã áîë æåíäýðèéí
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ÿëãàà íèéãýì á¿ðò ºâºðìºö øèíæ òºðõòýé ìºí õºãæëèéí ÿâöûã äàãàí öàã
õóãàöààíä õóâèð÷ ººð÷ëºãääºã ãýæ ¿çäýã. Ýíý íü óëñ îðíóóäàä æåíäýðèéí
òýãø áàéäëûí îéëãîëòûã ººðñäèéí ñî¸ë, íèéãìèéí õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí
óÿí õàòíààð õýðýãëýõ áîëîìæ îëãîäîã. Ýìýãòýé÷¿¿äýä, ýìýãòýé÷¿¿äèéí
õîîðîíäûí õàðèëöàà íü çºâõºí áèîëîãèéí ¿¿ñýë ãàðàëòàé áóñ, õàðèí íèéãìèéí
íºëººëëººð òºëºâøèæ áàéäãèéã õàðóóëñíààðàà æåíäýðèéí òóõàé îéëãîëò íü
áàñ ýìýãòýé ýðýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí øèíæ òºðõ, òýäíèé õîîðîíäûí õàðèëöààí
äàõü íèéãýì, ñî¸ëûí íºëººã òîîöîõ, çàëæ óäèðäàõ áîëîìæèéã îëãîäîã.
Æåíäýðèéí òýãø áàéäàë íü îð÷èí ¿åèéí óòãààðàà õ¿éñ¿¿ä áèîëîãèéí
õóâüä ÿëãààòàé ãýäãèéã, ìºí ò¿¿íýýñ ¿¿äýí ãýð á¿ë, íèéãýìäýý ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã
íü ÿëãààòàé áàéæ áîëîõûã õ¿ëýýí çºâøººð÷, ýìýãòýé ýðýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí
õýðýãöýý áîëîí àìüäðàëä íü íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ àäèëã¿é áàéäãûã õàðãàëçàæ
¿çýõýä ÷èãëýäýã. ßëãààòàé õýðýãöýý, õ¿÷èí ç¿éëèéã íü àíõààðàí ¿çýæ áîäëîãî
òºëºâëºëòºä òóñãàõ çàìààð ýìýãòýé ýðýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí õýí õýí íü ñîíãîëò
õèéõ áîëîìæòîé áàéæ, á¿ðýí ä¿¿ðýí àìüäðàõ íºõöºë áîëîöîîã íü á¿ðä¿¿ëýõýä
æåíäýðèéí òýãø áàéäëûã õàíãàõ àæëûí ìºí ÷àíàð îðøäîã.
Æåíäýð áîëîí æåíäýðèéí òýãø áàéäëûí òàëààð á¿ðýí ã¿éöýä çºâ îéëãîæ
õýðýãëýõýä ºíººäºð íèéãýìä õýðýãëýæ áóé îëîí íýð òîìú¸îã ÿëãàí ñàëãàæ
îéëãîõ íü ÷óõàë áàéäàã. Õàìãèéí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã áºãººä æåíäýðèéí
òýãø áàéäàëòàé õàìãèéí èõ àíõààðàãääàã õ¿éñèéí òýãø ýðõ, æåíäýðèéí
õ¿éñèéí òýíöâýðò áàéäàë õýìýýõ õî¸ð îéëãîëòûã òîâ÷ àâ÷ ¿çüå.
Х¿éñèéí òýãø ýðõ нь олон улсын баримт бичгүүдэд англи
хэлээр gender equity хэмээн бичигдсэн байдаг нь барууны ертөнцөд
эмэгтэйчүүдийн сонгууль өгөх эрхийн төлөө, өв хөрөнгөө эзэмших,
эрчүүдтэй адилхан ажил хийгээд тэнцүү цалин хөлс авахын төлөө
хөдөлгөөн эрчимтэй өрнөж байх үеийн тусгал болсон нэр томъ¸о
бөгөөд тоон үзүүлэлтээр болон тодорхой зүйл, заалтаар хэмжих
боломжтой зүйлстэй илүү холбоотой учир “хүйсийн” хэмээн монгол
хэлнээ утгачлан орчуулсан нь илүү тохиромжтой байдаг. Хүйсийн
тэгш эрх нь жендэрийн тэгш байдлын нэгэн хэсэг байж болох ч
бүрэн илэрхийж чадахгүй.
Жеíäýðèéí òýíцâýðò áàéäàë (gender parity) хэмээх ойлголт
нь тооны харьцааг илэрхийлэх ба мөн л жендэрийн тэгш байдлын
үзүүлэлт болгон хэрэглэгддэг боловч утга агуулгыг нь бүрэн
илэрхийлж ч, хэмжиж ч чаддаггүй. Жишээ нь ямар нэгэн асуудлаар
шийдвэр гаргахаар хэлэлцэж буй хүмүүсийн хагас нь эмэгтэй,
хагас нь эрэгтэй байж, өөрөөр хэлбэл жендэрийн тэнцвэрт байдал
дээд зэргээр хангагдсан байлаа. Энэ нь шийдвэрт хо¸р хүйсийн
санал бодол тэнцүү хэмжээгээр нөлөөлж байгаа эсэхийг ч гаргасан
шийдвэр нь эмэгтэй эрэгэй хүмүүсийн аль алийхнийх иь эрх ашигт
нийцэж байгаа эсэхийг ч харуулж чадахгүй юм.
Ýõ ñóðâàëæ: ЖÒÁ¯Õîðîîíû àæëûí àëбàíààñ бýëòãýñýí òàéëбàð,
2009, 12 ñàð
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Ç¯¯í àÇÈéí ÝìÝãÒÝé×¯¯äÈéí ÒÁÁ-ûí
Òªëªªëªã×äÈéí vi ×óóëãàí

Ç¿¿í Àçèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ÒÁÁ-äûí òºëººëºã÷äèéí VI ÷óóëãàí
2006 îíû 7-ð ñàðûí 18-20-íû ºäð¿¿äýä Áýýæèí õîòíîî áîëîâ. Òóñ
÷óóëãàíûã ÁÍÕÀÓ-ûí Á¿õ Õÿòàäûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õîëáîî õàðèóöàí
çîõèîí áàéãóóëñàí. VI ÷óóëãàíä ÁÍÕÀÓ, ßïîí, ÁÍÑÓ, ÁÍÀÑÀÓ, Ìîíãîë
çýðýã 5 îðíû 50 ãàðóé áàéãóóëëàãûí 295 òºëººëºã÷èä îðîëöîâ. Ìºí
Ãîíêîíã, Ìàêàî, Òàéâàíèé ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë îðîëöñîí. ÁÍÕÀÓûí ÁÕÝÕîëáîîíû á¿õ õîò, ìóæ, ä¿¿ðãèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë
ºðãºí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé îðîëöñîí.
ÌÀÑÝÕ-íû òýðã¿¿í Ä.Àëòàé, äýä òýðã¿¿í Ã.Èäýðìàà íàð
ÁÕÝÕîëáîîíû òóñãàé óðèëãààð áèå÷ëýí îðîëöîâ.
Ìîíãîë óëñààñ ËÝÎÑ (Ö.Ýíõòóÿà), Õ¿÷èðõèéëýëèéí Ýñðýã
¯íäýñíèé òºâ (Ä.Ýíõæàðãàë), Ýõ îðîí íàìûí Ãýð á¿ë ýìýãòýé÷¿¿äèéí
õîëáîî (Á.Öýöýãìàà), Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé ýìýãòýé÷¿¿äèéí õîëáîî
(Î.Ñýëýíãý) çýðýã ÒÁÁ-ûí òºëººëºë 11 õ¿í îðîëöîâ.
Òóñ ÷óóëãàí ¿íäñýí áîëîí ñàëáàð õóðàëäààíûã çîõèîí áàéãóóëæ,
Áýýæèíãèéí ÷óóëãàíû Òóíõàãëàë áàòëàí ãàðãàâ.
Ç¿¿í Àçèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ÒÁÁ-äûí ÷óóëãàí àíõ 1994 îíä ßïîíû
íèéñëýë Òîêèîä áîëñîí áà ýíý á¿ñ íóòãèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ÒÁÁ-äûí
õàìòûí àæèëëàãàà, íàéðàìäàëò õàðèëöààã õºãæ¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã
ã¿éöýòãýæ èðñýí áàéíà. Ýíýõ¿¿ ÷óóëãàí íü ýíý á¿ñ íóòãèéí ýìýãòýé÷¿¿ä
òóðøëàãà ìýäýýëýë ñîëèëöîõ, òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ ñàíàà îíîî îëæ àâàõ
÷óõàë ìåõàíèçì áîëîí õºãæèæ èðæýý. Ç¿¿í Àçèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí
ÒÁÁ-äûí III ÷óóëãàí Ìîíãîë óëñûí íèéñëýë Óëààíáààòàð õîòíîî 1998
îíä çîõèîí áàéãóóëàãäàæ áàéñàí.
ÌÀÑÝÕ-íû òýðã¿¿í Ä.Àëòàé “Áîäëîãî áîëîâñðóóëæ øèéäâýð
ãàðãàõ ò¿âøèí äýõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí òýãø îðîëöîî” (àíãëè õýë
äýýð òàâüñàí ýíýõ¿¿ èëòãýëèéã äîð õàâñàðãàâ) ñýäâýýð áîëñîí ñàëáàð
õóðàëäààíä óëñ òºðä ýìýãòýé÷¿¿äèéí áîëîìæ, òýäýíä òîõèîëäîõ
áýðõøýýë áîëîí óëñ òºð äàõü ýìýãòýé÷¿¿äèéí ¿¿ðýã îðîëöîî, ÷àäàâõèéã
áýõæ¿¿ëýõ àñóóäëààð ¿íäñýí èëòãýë òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí. Ìºí
ÕÝ¯Òºâèéí òýðã¿¿í Ä.Ýíõæàðãàë ñàëáàð õóäàëäààíä ¿íäñýí èëòãýë
òàâüñàí. Íýýëòèéí õóðàëäààíä Ìîíãîë óëñûã òºëººëºí ËÝÎÑàíãèéí
òýðã¿¿í Ö.Ýíõòóÿà áàÿð õ¿ðãýæ ¿ã õýëñýí.
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Speech to be delivered at the sixth East Asian Women’s Forum
Sub theme:
Women’s equal participation in decision making and management
Opportunities and challenges for women in politics
Role and capacity building of women in politics
Speech maker:
Ms.D.Altai, Phd, Chairperson of the Mongolian Democratic Socialist
Women s Association (MDSWA)
After the 2004 State Great Hural/Parliament/ election, women’s
representation in the Mongolian Parliament decreased from 11.8 percent
to 6.5 percent and the involvement and voice of women in decision-making
and policy developing levels declined. One female Deputy Speaker and
one female Minister who were appointed as a result of the 2004 SGH and
negotiation of the coalition government respectively, are no longer in their
positions anymore.
However, studies show that, after the 2004 local elections, women’s
representation in middle and lower level would tend to increase rather than
decline.
Based on our today’s reality that exploiting women’s education,
experience, ability to perform tasks neatly and responsibly in the field of
politics and decision – making and reflecting their voice was limited, the first
forum “Women’s partnership in politics and governance” was organized.
We are not satisfied with the lack of women’s contribution to making the
democratic development more fair, open, plural and accountable. Conditions
such as few men who dislike sharing their power, the old and traditional
stereotype within the society, lack of support for female candidates from
some women and the will of political parties all contribute to it.
On 25-27 April 2005, the first forum titled “Women’s partnership in
politics and governance” was organized jointly by the women’s organizations
of parliamentary seated political parties women’s organizations-MPRP,
Democratic Party, Citizen s Will Party and Motherland Party.
“Women’s partnership in politics and governance” was organized
in order to overcome this obstacle, in particular, creating favorable legal
environment, amending relevant rules and procedures, developing
male politician’s willingness to improving duties and responsibilities of
political parties all of which are directed at improving gender awareness
of parliamentary seated political parties and increasing women’s political
participation.
The main concept of the “Ikh Tenger Declaration” is for parliamentary
seated political parties to nominate at least 30% of female candidates to all
levels of party elections in cooperation with women’s organizations within
them, develop legal environment ensuring gender equality, strengthen
democratic accomplishments in the regions, support stability, direct creative
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participation and initiative of the people to public activities and in addition,
we bore the responsibility to require transparency, accountability and ethics
from politicians.

What have we accomplished for the implementation of the “Ikh
Tenger Declaration” during the last year?
1.

We have established a NGO titled “Women’s partnership in politics
and governance”, which would serve as the mechanism for stable
and permanent cooperation among women’s organizations of
parliamentary seated political parties. The NGO was registered with
the Ministry of Justice and Domestic Affairs.
2.
In relation to including a provision on nominating no less than
30% of female candidates, which was included in the “Ikh Tenger
Declaration” in the “SGH Election Law”, the provision was passed
by the SGH on December, 2005. Therefore we launched various
activities to accomplish our plans for 2006-2007, within the “Ikh Tenger
Declaration”. In 2006, we are planning to organize 4 regional seminar
and discussions involving all 21 aimags for female candidates, male
managing officials and citizens. In addition, we agreed to intern 4
young women from all four women’s organizations in International
Republican Institute /IRI/ on gender equality and women’s political
participation. Also we will publish and distribute 10.000 women’s
seasonal bulletins for local women with the support of USAID and
IRI.
3.
Also progressive steps were taken in getting the quota included in
party rules and procedures and providing special seats for women in
party governing body elections.
The 24 th Congress of the MPRP which was held in June of 2005,
decided that “No less than 25 percent of candidates for all levels of party
elections shall be female”. The same provision was included in the party rule
during the party conference held on 12 December 2005 in its nominating,
electing, appointing activities.
The Democratic Party 3 rd convention was held in spring 2006 recently
and it decided to allocate 50 out of 250 National Consultative Committee
seats to women.
The Citizen’s Will party, which is chaired a woman, had included the
30% quota in its rule and over implementing the rule and setting examples
for other parties.
The Motherland party has 20% quota for women in highest governing
body election and agreed to increase the number to 30% during its
convention.
4.
The National Council on Gender Equality which implements the
“National Programm on Gender Equality” was transformed into a
National Committee by the coalition government which was formed as
a result of 2004 SGH election and the UNIFEM, in May 2005, National
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Committee on Gender Equality conducted a seminar titled “Strategic
Planning Workshop on gender” and concluded activities conducted for
the 1st phase of the programm and discussed its future plans. MDSWA
and SGH Social Policy Committee jointly held by supporting F.Evert
Foundation of the Germany four roundtable discussion on “Gender
equality in family relations”, “Gender equality in economic relations”,
“Gender equality in power and decision - making”, “Gender equality in
rural development” involving SGH and cabinet members, gender experts
of ministries, international and women’s organizations, other women’s
NGOs. Its recommendation was submitted to relevant organizations
and its implementation is being the focus of the MDSWA.
5.
In April 2005 the Parliament of Mongolia adopted resolution on Mongolia
Specific Millennium Development Goals, which includes an additional
MDG 9 Goal on “Promote Democratic Governance and Human Rights”.
This historic resolution has adopted specific targets under all MDGs to
be achieved by 2015. For example, with to gender issues it stipulates
100 percent gender equality in primary, secondary and higher education
by 2015, increased ratio of female candidates in Parliament election to
35 percent and women representation at the Parliament to 30 percent
by 2015. According to the resolution the Government of Mongolia
will report the progress on the national MDGs every two years to the
Parliament.
Although we have made progress in implementation of the “Ihk Tenger
Declaration”, we are facing the following challenges as well:
•
Implement incremental and effective activities by the Forum on
improving gender awareness of male leaders and policy makers of
political parties
•
Conduct regular public awareness activities on gender equality and
women’s political participation issues and work closely with journalist
and mass media
•
Prepare future female candidates, leaders and their new generation
from well-known businesswoman, manager and leaders through special
program, club and project and publicize images to voters.
•
Work on getting gender equality issues reflected in SGH future
elections and conduct negotiations and talks on increasing women’s
representation in the Parliament and Government and jointly create
such system.
•
Organize specific activities to improve political education of the citizens
voters.
Thank you for you attention.
18-20, July 2006
BeiJing
CHinA
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ñîöÈíÒåðíÈé ÝìÝãÒÝé×¯¯äÈéí Áàéãóóëëàãûí
100 æÈëÈéí îéí àðãà ÕÝìæÝÝ
ÌÀÕÍ-ûí äýðãýäýõ ÌÀÑÝÕ-íû òýðã¿¿í Ä.Àëòàé òýðã¿¿òýé òóñ
õîëáîîíû òºëººëºã÷èä ÕÁÍÃÓ-ûí Øòóòãàðò õîòíîî 2007 îíû 9 ñàðûí 7-8-íû
ºäð¿¿äýä Ñîöèàëèñò Èíòåðíàöèîíàë Ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãóóëëàãûí 100 æèëèéí
îéí àðãà õýìæýýíä îðîëöñîí þì. Òºëººëºã÷äèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä Íèéñëýëèéí
ÀÑÝÕ-íû äàðãà Ä.Áàÿðñàéõàí, ÌÀÕÍ-ûí ÓÇ-èéí ãàäààä õàðèëöàà, õàìòûí
àæèëëàãààíû õýëòñèéí àæèëòàí Ñ.Óÿíãà, Ìîíãîë òåëåâèçèéí ñóðâàëæëàã÷
×.Ñ¿íäýð íàð áàãòñàí. ÑÈÝ áàéãóóëëàãûí òîâ÷îîíû õóðàë 2007 îíû 9 ñàðûí
7-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëàãäàâ. Ýíý óäààãèéí Òîâ÷îîíû õóðëààð ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàí, çîõèîí áàéãóóëàëòûí àñóóäàë, Øòóòãàðòûí Òóíõàãëàëûã õýëýëöýæ
áàòëàõ, ÑÈÝ áàéãóóëëàãûí ýýëæèò èõ õóðàëä áýëòãýõ çýðýã àñóóäëûã
õýëýëöýâ. Ìºí ýíý õóðëûí ¿åýð Ñîöèíòåðíèé ãèø¿¿í íàìûí òºëººëºã÷èä,
õ¿íäýò çî÷èä, õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãûíõàí ãýñýí ºðãºí á¿ðýëäýõ¿¿í
îðîëöñîí íýýëòòýé ÷óóëãàí áîëîâ. Ýíýõ¿¿ ÷óóëãàíààð ýìýãòýé÷¿¿äèéí óëñ
òºðèéí îðîëöîî, æåíäýðèéí òýãø áàéäàë, íèéãýì-óëñ òºð, ýäèéí çàñàã,
îëîí óëñûí áàéäàë, ãëîáàëü÷ëàë, äýëõèéí äóëààðàë çýðýã ºðãºí õ¿ðýýòýé
àñóóäëààð õýëýëö¿¿ëýã õèéæ ñàíàë ñîëèëöñîí.

Ýíýõ¿¿ õýëýëö¿¿ëýãò ÌÀÕÍ-ûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàéãóóëëàãûí
Òýðã¿¿í, äîêòîð /PhD/, ïðîôåññîð Ä.Àëòàé Ìîíãîëûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí
óëñ òºðèéí îðîëöîîíû ºíººãèéí áàéäàë, öààøäûí çîðèëò òºëºâèéí
òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë õèéâ. (Ìýäýýëëèéã àðä àíãëè õýë äýýð
õàâñàðãàâ)
ÑÈÝ áàéãóóëëàãûí 100 æèëèéí îéí àðãà õýìæýý íü 2007 îíû 9
ñàðûí 8-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëàãäàâ. Ýíý áàÿðûí ¿åýð õ¿íäýòãýëèéí
íýýëòèéí ¸ñëîë áîëæ ò¿¿íä Ñîöèíòåðíèé åðºíõèéëºã÷ Æ.Ïàïàíäðåó,
ÑÈÝ áàéãóóëëàãûí åðºíõèéëºã÷ Ï.Ëîêàòåëëè, ÕÁÍÃÓ-ûí ÑÄÍ-ûí
äýðãýäýõ Ñîöèàë-Äåìîêðàò Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õîëáîîíû òýðã¿¿í, ÑÄÍûí äýä äàðãà Å.Ôåðíåð, Øòóòãàðò õîò õàðúÿàëàãääàã Áàäåí-Âþðòåìáóðã
Õîëáîîíû Óëñûí ÑÄÍ-ûí äàðãà Ó.Âîãò íàð îðîëöîæ ¿ã õýëýâ. Ìºí
æåíäýðèéí òýãø ýðõèéã õàíãàõ ÷èãëýëä ñàéí òóðøëàãà õóðèìòëóóëñàí
Èñïàíèé Çàñãèéí ãàçðûí òýðã¿¿í äýä åðºíõèéëºã÷ Ò.Âåãà, ×èëèéí
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéä Ì.Ñ.Áàððèà íàð îðîëöîæ ìýíä÷èëãýý äýâø¿¿ëýâ.
Ìºí òºð, çàñãèéã òýðã¿¿ëæ áóé îëîí îðíû ýìýãòýé óäèðäàã÷äûí âèäåî
ìýíä÷èëãýýã ¿ç¿¿ëñýí.
Áàÿðûí ¿åýð Øâåäèéí óëñ òºð÷, ñóäëàà÷ È.Êàðëññîíû áè÷ñýí
“Íýãäýõ çóóí æèë-ÑÈÝ-èéí òîâ÷ ò¿¿õ” íýðòýé íîìûí òàíèëöóóëãà áîëîâ.
Äàðàà íü 1995 îíä Áýýæèí õîòíîî áîëñîí Í¯Á-ûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí
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àñóóäëààðõè IV Áàãà õóðëûí Åðºíõèé íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà àñàí
Àôðèêèéí íýðòýé óëñ òºð÷ ýìýãòýé Ãåðòðóäà Ìîíãåëàä òóñãàé øàãíàë
ãàðäóóëàõ ¸ñëîëûí àæèëëàãàà áîëñîí.
ÑÈÝ áàéãóóëëàãûí 100 æèëèéí îéä çîðèóëñàí ãîë àðãà
õýìæýý íü ¿äýýñ ºìíº áà õîéíî áîëñîí “Ýìýãòýé÷¿¿ä ýðõ ìýäýë
á¿õèé àëáàí òóøààëä”, “¯å ¿åèéíõíèé ¿çýë áîäîë, áàéð ñóóðü”
ãýñýí 2 ñýäâýýð çîõèîí áàéãóóëàãäñàí äóãóé øèðýýíèé ÿðèëöëàãà
áàéëàà. Ýíý ÿðèëöëàãûí ¿åýð Åâðîï, Àôðèê, Ëàòèí Àìåðèê, Àçè
òèâèéí Ñîöèíòåðíèé ãèø¿¿í óëñ òºðèéí íàìóóäûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí
áàéãóóëëàãûí òºëººëºã÷èä, ¿å ¿åèéí óëñ òºðèéí ç¿òãýëòí¿¿ä ººðñäèéí
òóðøëàãààñàà ÿðüæ, ìýäýýëýë ñîëèëöîæ ýìýãòýé÷¿¿äýä òîõèîëääîã
íèéòëýã îëîëò àìæèëò, áýðõøýýë çîðèëòûí òàëààð ÷ºëººòýé ÿðèëöàæ,
ñýòã¿¿ë÷äèéí ñîíèðõñîí àñóóëòàíä õàðèóëàâ.
ÌÀÑÝÕ-íû Òýðã¿¿í Ä.Àëòàé “Ýìýãòýé÷¿¿ä ýðõ ìýäýë á¿õèé àëáàí
òóøààëä” ñýäâýýð çîõèîí áàéãóóëñàí äóãóé øèðýýíèé ÿðèëöëàãàíä
Àçè òèâèéã òºëººëºí ¿íäñýí èëòãýã÷ýýð îðîëöîâ. Òýðýýð Ìîíãîëûí
ýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâüä ïàðëàìåíòàä ñîíãîãäîí àæèëëàõ äàâóó òàë,
ñîíãóóëüä íýð äýâøèí ºðñºëäºõ, êîìïàíèò àæèëä òîõèîëääîã áýðõøýýë,
ýìýãòýé÷¿¿äèéí àñóóäàëä òóëãàðäàã óëàìæëàëò õàíäëàãà îéëãîëò,
ò¿¿íèéã äàâàí òóóëàõ àðãà çàì, íàìûí äýðãýäýõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí
áàéãóóëëàãóóä õàìòðàí àæèëëàæ áóé àðãà òóðøëàãà, öààøäûí çîðèëò
çýðýã àñóóäëûã õºíäºí ¿çýë áîäîë, áàéð ñóóðèà èëýðõèéëýâ. (Èëòãýëèéã
àðä àíãëè õýë äýýð õàâñàðãàâ)
ÑÈÝ áàéãóóëëàãûí 100 æèëèéí áàÿðûí îðîéí àðãà õýìæýýã
Åâðîïûí Ïàðëàìåíò äàõü Ñîöèàëèñòóóäûí Á¿ëýã çîõèîí áàéãóóëæ, äóó
á¿æèã, õàðèëöàí ìýíä÷èëãýý äýâø¿¿ëýõ çýðãýýð îéð äîòíî òàíèëöàõ
äóëààí óóð àìüñãàëä òýìäýãëýâ.

62

ßàãààä ¿ã¿é ãýæ?

SOCiALiST iNTERNATiONAL WOMEN BUREAU MEETiNG
By Dr. Altai.D
Chair, MDSWA, Mongolia
Dear Delegates and SIW fellows,
Distinguished Guests and Friends,
I have a great pleasure to extend our heartfelt congratulation to You
for the 100 Year Anniversary of the Socialist International Women, on
behalf of all women of Mongolia, a country of Central Asia. We wish you
every success for the struggle of freedom, justice and solidarity.
We, the Mongolian Democratic Socialist Women’s Association, under
the Mongolian People’s Revolutionary Party, are very proud of cooperating
with you since 1999, in the family of the Socialist International, to promote
democracy, justice and equality.
Mongolia is a sparsely populated land locked developing country
of some 2.5 million inhabitants. It has been 16 years since Mongolia has
undergone a complex social, political and economic reform. The process of
transition in Mongolia towards democracy and market economy has been
implemented with ups and downs. It has initially experienced some serious
economic and social constraints and challenges. Especially, a severe
economic crisis during the period of 1990-1994 caused enormous social
problems; unemployment and poverty have gone far.
The economic revival that has emerged since 1995 led to some
progress in growth rate in GDP. It marked 4.0 in 2002 and grown up to
8.5 percent in 2005. In spite of this economic growth, there has been a
little progress in improving quality of life, reducing inequalities and poverty
of population. Official figures suggest that around one third of the total
population live in poverty and many others find themselves close to the
poverty line.
Mongolia’s Constitution, newly enacted in 1992, established a
multi-party system, democratic elections of representatives at all levels
of governance. National and local parliamentary elections and elections
of president have been held four times since 1990, however it should be
noted that overall participation of citizens in both national and local elections
has tendency to decline. Our constitution provides equal rights for men
and women and this fact proves the existence of favorable conditions in
Mongolia for achieving gender equality.
Mongolian women who constitute over 50 percent of the country’s
population play an important role in the society. For example, women
comprise about 49 percent of the work force, 51 percent of graduates in
higher education, 58 percent of professional and technical staff, 79 percent
of teachers and 82 percent of medical personnel.
While women and girls are doing well in some areas, they are
significantly lagging in representation at election–making levels and more
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women are become victims of poverty, unemployment, violence and genderbased discrimination in labor market.
Women representation in the Parliament was 11.8 percent in 2001,
but decreased by 6.5 percent after result of the last election in 2004.
In 2002, the Government of Mongolia has adopted the National
Programme on Ensuring Gender Equality and the National Committee on
Ensuring Gender Equality headed by the Prime Minister was an important
role to implement this programme. In 2005, the Parliament has adopted the
resolution on supporting and implementing the Millennium Development
Goals.
This historic resolution has adopted specific targets under all MDGs
to be achieved by 2015. For example, with regards to gender issues, it
stipulates 100 percent gender equality in primary, secondary and higher
education by 2015, increased ratio of female candidates in parliament
election to 35 percent and women representation at the Parliament to 30
percent by 2015. According to the resolution, the Government of Mongolia
will report the progress of the national MDGs every two years to the
Parliament.

What are we, the Association and the Mongolian women, doing to
increase representation of women in politics?
1.

2.

3.
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We are working for constituting favorable condition in legal system
which supports women participation in political party charters,
electoral laws and other related laws. For instance, the MPRP has
adopted women quota increase in the revised charter by the 24th
Congress which was held in 2005. It says in the charter, “No less
than 25 percent of candidates for all party structure elections shall be
female”. This proves that we are implementing the resolutions of the
Socialist international and Socialist international Women. It was also
enacted in new law on election of Parliament of Mongolia that “at least
30 present of all candidates from any political parties and coalition
shall be female”. Today our party has majority seats in the Parliament
/38 out of 76/ and Chairman of our party, Mr.Enkhbold is leading the
Government of National Unity.
Women’s organizations of political parties which have seats in the
Parliament have cooperated and initiated women’s network. In 2005,
a forum on “Women’s partnership in politics and governance” was
organized by this network and adopted “Ikh Tenger Declaration”
which is aimed to influence male politicians and political parties, to
cooperate with them and increase gender perceptions of citizens and
voters. Women NGOs, in particularly partnership between women
organizations of political parties is important to influence social
psychology, to effect positively, to accept women politicians and social
leaders in the society and to support them.
It is very important for woman to develop our dream to be politics, to
prepare ourselves and to introduce ourselves in society, in politics and
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4.

voters. From 2006, our Association is working in club system in order
to help women to be a candidature for all structure elections. We are
cooperating with foreign organizations such as Fredrich Ebert Stiftung
from Germany, International Republican Institute from the United
States on different projects, moreover organizing trainings, regional
conferences, roundtable meetings, and also media advertising and
research works.
We have much more things to learn from women of Socialist
International sister parties in order to change traditional perception
and stereotype in the society that “Only men do politics”, to cooperate
with male politicians and take their support. Especially experiences
of countries that have increased women political participation and
succeed in gender equality field, are crucial examples. This, SIW
Bureau meeting is a specific to coincide with the 100 Year Anniversary
of the SIW. We are delighted for this good opportunity to exchange
our view and information and learn from each other.

Taking this opportunity, I would like to express our deep gratitude to
the host organization, the Federation of Social Democratic Women of the
Social Democratic Party of Germany.
I would like to wish You, equal members of Socialist International
family-women of all over the world, political leaders of different generations,
who are gathering for the theme “One Hundred Years in the Forefront of
Gender Equality”, prosperous growth, more success, endless joy and good
health.
Thank you for the attention.
7 SepTemBer, 2007
STuTTgArT
germAny
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ONE HUNDRED YEARS iN THE FOREFRONT
OF GENDER EQUALiTY
SiW CenTenAry
STuTTgArT, germAny, 8 SepTemBer 2007
Roundtable: Women in positions of power
Moderator: Sylvie Coyaud, Journalist
Presentation by Dr. Altai Dulbaagiin, Chair, MDSWA, Mongolia
Dear Delegates and SIW fellows
Distinguished quests and Friends.
I am honored to represent women of Mongolia at this Centenary of
the Socialist International Women. I have a great pleasure to extend our
warmest congratulation to you for the 100 years Anniversary of the SIW.
Furthermore, I would like to express our sincere gratitude to the
leaders of the SIW and the Federation of Social Democratic Women of the
Social Democratic Party of Germany for your great efforts in organization
of such historic event.
First, I would like to give you a brief introduction of my life
experience.
I am a Doctor of Philosophy in history and have been working as
a professor and research fellow at universities and research institutes for
over 20 years. I’m married and have two daughters.
Since 1992, I have been involved in politics. I have been elected as a
Member of Conference of the MPRP and a Member of Steering Council of
the MPRP. In 1994, together with my comrades I have initiated to establish
women’s organization under the MPRP and since then I have been working
as a Chair of this organization. Since 1999 our party and MDSWA joined
the SI and SIW.
I was elected as a Member of the Parliament of Mongolia during 20002004 and was a Member of Social Policy and State Structure Standing
Committees. At this duty, I have initiated and took active part in formulating
bills on ethics of high ranking state officials, on education and law on fighting
against family violence. I worked in close cooperation with other MPs on
renewing various laws related to strengthening parliamentary democracy
in my country, including act on State Great Hural (Parliament) and others.
At the same time, I have been working as a Secretary General of the
Mongolian Parliamentary Group and several times represented Mongolia in
IPU conferences and meetings. In 2004, I also was elected as a Substitute
Member of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians of the
IPU, Group of Asia and Pacific countries.
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Second, based on my experience I would like to try to answer to the
question “What are the challenges and advantages of being elected in
parliament as a women member?”
1.
Increase of female representation in the Parliament with 93.5%
male members, like Mongolia, would clearly indicate opportunity
for transparency and openness. Thus, participation of women,
that comprises 50 percent of total population and voters, shall be
represented in the parliament. This would provide some opportunity
of women to have their participation, send their voice and express
their interests in the society.
2.
Women participation in policy formulation and decision-making process
would allow diverse, human centered and faultless policy decisions to
be made because women give more importance to children, family,
elderly, social welfare, social security and environment issues.
3.
It is much more difficult for women to be nominated by a political party
as an election candidate because the party has a fear to loose the
seat, if it would have too many female candidates. Due to traditional
approaches, voters, particularly women voters’ mostly feel cautious to
vote for women.
4.
Wealthy businessmen and influential male politicians tend to be a
good candidate for any political party, since they are able to provide
financing as much as necessary during election campaign. Particularly,
women candidates seem to loose to wealthy businessmen candidates
due to financial constraints.
5.
Another obstacle is to undergo with stereotype approach to react
towards women. Therefore, it is important to improve political
education of citizens and voters, to advertise positive images of
women politicians using different media and constitute favorable
condition in political parties and society to support women candidates.
In my opinion, this would be achievable through active cooperation
of women NGOs organizations, partnership and understanding with
male politician’s voters and their support for women.
Thank you for the attention
8 SepTemBer 2007
STuTTgArT
germAny
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“ñîíãóóëü Áà ÝìÝãÒÝé×¯¯äÈéí îðîëöîî” ñÝäÝâÒ
îëîí óëñûí ×óóëãàí

2008 îíû 03 äóãààð ñàðûí 04-íèé ºäºð Òºðèéí îðäîíû
“Á” çààëàíä “Ñîíãóóëü áà ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîî” ñýäýâò
÷óóëãàíûã ÕÁÍÃÓ-ûí Ôðèäðèõ-Ýáåðòèéí ñàí, Óëñ Òºð áà Çàñàãëàëä
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Ò¿íøëýë, ÀÍÓ-ûí Îëîí Óëñûí Á¿ãä Íàéðàìäàõ÷óóäûí
Õ¿ðýýëýíãýýñ õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëæ Ôðèäðèõ-Ýáåðòèéí ñàíãèéí
ñóóðèí òºëººëºã÷ Ðîëàíä Ôàéõò íýýæ ¿ã õýëëýý.
Îëîí óëñûí ÷óóëãàíä ÕÁÍÃÓ, ÀÍÓ-ûí òºëººëºã÷èä, 4 íàìûí
ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàéãóóëëàãà, Èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóä áîëîí
òºð çàñãèéí óäèðäëàãóóä, ñóäëàà÷èä îðîëöëîî.
Òóñ ÷óóëãàíä ÌÀÑÝÕ-íû òýðã¿¿í õàòàãòàé äîêòîð, ïðîôåññîð
Ä.Àëòàé “Ìîíãîëûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºíººãèéí áàéäàë, áýðõøýýëòýé
àñóóäëóóä”, ÕÁÍÃÓ-ûí Áóíäåñòàãèéí ãèø¿¿í õàòàãòàé ¯òå Êóìô
“ÃÑÄÍ-ûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàéãóóëëàãûí êâîòûí ìåõàíèçìûã
õýðýãæ¿¿ëñýí òóðøëàãà”, ÀÝÕ-íû òýðã¿¿í õàòàãòàé Á.Äýëãýðìàà
“Ñîíãóóëèéí ñèñòåì áà ýìýãòýé íýð äýâøèã÷èä”, ÀÍÓ-ûí Á¿ãä
Íàéðàìäàõ÷óóäûí Îëîí Óëñûí Õ¿ðýýëýíãèéí Ìîíãîë äàõü òºñëèéí
çàõèðàë Æ.Äå Âèòò “Äýëõèé äàõèíàà àðä÷èëëûã áýõæ¿¿ëýõýä
ýìýãòýé÷¿¿äèéí ¿¿ðýã”, Èðãýíèé Çîðèã ÝÕ-íû òýðã¿¿í õàòàãòàé äîêòîð
×.Áàçàð “Ñîíãîã÷äûí ýðýëò õýðýãöýý áà ýìýãòýé íýð äýâøèã÷èä”,
“Ýõ îðîí-ãýð á¿ë” ýìýãòýé÷¿¿äèéí õîëáîîíû äýä òýðã¿¿í õàòàãòàé
Îþóíáèëýã “Ñîíãóóëèéí êîìïàíèò àæëûí õºðºíãº áîñãîõ íü” ñýäýâò
èëòãýë¿¿ä òàâüæ õýëýëö¿¿ëýâ.
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ìîíãîëûí ÝìÝãÒÝé×¯¯äÈéí ªíªªãÈéí Áàéäàë,
ÁÝðÕøÝÝëÒÝé àñóóäëóóä
Иëòãýã÷: МАХН-ын дэргэдэх МАСЭХ-ны тэргүүн, доêтор /PhD/,
Удирдлагын Аêадемийн профессор Д.Алтай
Иëòãýëèéí òөëөâëөãөө:
1.
Монгол орон, эмэгтэйчүүдийн өнөөгийн байдал
2.
Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгцээ,
шаардлага
3.
Тулгамдаж буй зорилт бэрхшээлүүд

Ìîíãîë îðîí, ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºíººãèéí áàéäàë
1990 оноос Монгол орон ардчилсан өөрчлөлтийн замд тууштай
шилжсэнээр улс төр-эдийн засаг, нийгэм-со¸лын хүрээнд гүнзгий
шинэчлэл хийгдэх үйл явц эхэлсэн. 1992 онд шинэ үндсэн хууль
батлагдаж, Монгол улс парламентын Бүгд Найрамдах Улс байхаар
тунхагласан ба хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, өмчийн олон хэлбэр,
чөлөөт өрсөлдөөнд суурилсан эдийн засгийн бүтэц байгуулах,
ардчилсан, чөлөөт сонгуулийн үндсэн дээр парламент, орон нутгийн
ИТХурлыг байгуулах, Ерөнхийлөгчөө нийт ард түмнээс сонгох явдлыг
хуульчлан бататгасан.
Монгол Улсын нийт хүн амын 50 гаруй хувийг эзэлдэг Монгол
эмэгтэйчүүд нийгэмд онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг дараах тоо
баримт харуулж байна. Эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн насны хүн амын 51
хувь, нийт ажиллагчдын 49 хувь, ЕБСургууль төгсөгчдийн 51 хувь, их
дээд сургуульд суралцагчдын 61 хувь, дээд боловсролд хамрагдагсадын
73 хувь, мэргэжлийн болон техниêийн албан тушаалд ажиллагсадын 58
хувь, нийт багш нарын 79 хувь, эмнэлгийн байгууллагад ажиллагчдын
82 хувийг тус тус эзэлж байна. Дээр нь Монголын эмэгтэйчүүд аливаа
сонгуульд хамгийн идэвхтэй оролцдог ба нийт сонгогчдын 50 хувь, улс
төрийн гол намуудын нийт гишүүдийн 40-50 орчим хувийг бүрдүүлж
байна.
Эмэгтэйчүүдийн аж байдалд тодорхой ахиц ололт байгаа хэдий
ч эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөж байгаа, нэн ялангуяа шийдвэр гаргах
түвшинд жендэрийн төлөөлөл хангалтгүй байна. Мөн эмэгтэйчүүд
ядуурал, ажилгүйдэл, хүчирхийлэл, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх
ялгаварлалд ихээхэн өртөж байгаа талаар судалгааны үр дүн харуулж
байна. Тухайлбал “Өрхийн орлого, зарлага, амьжиргааны түвшний
судалгаа”-гаар /ДБ, НҮБ ХХ, ҮСГазар/ нэн ядуу өрхийн 25, нийт ядуу
өрхийн 18 хувь нь эмэгтэй тэргүүлэгчтэй өрх байна гэсэн дүн гарчээ.
Зээл тусламж авахад хөрөнгийн хууль ¸сны эзэмшигч нь ихэвчлэн
эрэгтэйчүүд байдаг тул эмэгтэйчүүд зээл тусламж авахад барьцааны
хөрөнгө байдаггүй нь судалгаанаас /НХХЯ, НҮБХХ/ харагджээ.
Эмэгтэйчүүдийн гуравны нэг нь ямар нэгэн хэмжээгээр хүчирхийлэлд
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өртсөн дүн АХБ, Дэлхийн Банêнаас Монгол улсын жендэрийн байдалд
хийсэн судалгаанаас гарсан байна.
Сүүлийн үед хүн наймаалах хэрэгт эмэгтэйчүүд, өсвөр насны
охид, хүүхдүүд өртөх болсон гэмт хэргийн жишээ багагүй тэмдэглэгдэх
болов.
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах талд 1996 онд Эмэгтэйчүүдийн
аж байдлыг сайжруулах хөтөлбөр, 2002 онд ЖТБХҮХөтөлбөрийг
Монгол Улсын Засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж байна. Хүйсийн
тэгш байдлын асуудлаархи Үндэсний Зөвлөлийг 2001 онд байгуулан
ажиллаж, тус зөвлөлийг 2005 онд Жендэрийн Тэгш Байдлын Үндэсний
Хороо болгон өөрчилж, ажлын албатай болгосон.
Монгол улс Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглал, Иргэний болон
Улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Паêт, Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан
гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай Конвенци зэрэг олон улсын
гэрээ, êонвенцид нэгдэж орсноос гадна ЖТБХҮХөтөлбөрийг 20022015 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр /МХЗорилтын хэрэгжих хугацаатай
ижил/ баталсан ба түүний эхний I, II шатны хэрэгжилтийн байдал
шаардлагын түвшинд хүрэхгүй байна. УИХ-ын зарим гишүүд, гадаадын
эêсперт судлаач, ТББ-дын хамтын оролцооны үндсэн дээр “Эмэгтэй,
эрэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломжийг хангах тухай” хуулийн төслийг
боловсруулаад байна.
Монгол улсын ЗГ, УИХ Монголд жендэрийн тэгш байдал бий
болгох, гэр бүлийн болон жендэрээс улбаатай хүчирхийлэлтэй
тэмцэх чиглэлээр 1999 онд Гэр бүлийн тухай, 2004 онд Гэр бүлийн
хүчирхийллийн эсрэг хуулийг баталж, МУ-ын Засгийн газар 2007 онд
Гэр бүлийн хүчирхийллийн Үндэсний хөтөлбөрийг баталсан.
Олон улсын өмнө гэрээ êонвенциэр хүлээсэн үүргийн дагуу УИХын хууль, ЗГ-ын хөтөлбөрийг амжилттай батлах явдал нэг хэрэг, харин
түүнийг хэрэгжүүлэх, тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, праêтиê үр дүнд
хүрэх явдал нэн чухал болж байна.

Ýìýãòýé÷¿¿äèéí óëñ òºðèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ õýðýãöýý,
çîðèëò
1992 онд УИХ-ын сонгуулийн тухай шинэ хууль батлагдаж 76
гишүүнийг томсгосон 26 тойргоор сонгох мажоритор тогтолцооны
үндсэн дээр сонгох анхны сонгууль болов. Сонгуульд нэр дэвшүүлэх
үйл явц улс төрийн олон намуудын хоорондын болон нам доторхи
чөлөөт өрсөлдөөний үндсэн дээр явагдаж эхэлсэн. 1980-аад оны
сүүлчээр АИХ-д эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 24,9 хувьтай байсан бол
1992 оны анхны УИХ-ын сонгуулийн үр дүнд 3,9 хувь болтлоо буурч,
1998 онд 10,5 хувь, 2002 оны байдлаар 11,8 хувь болж өссөн. Харин
2004 онд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бараг хо¸р дахин буурч 6.5 хувь
болов. Ийнхүү эмэгтэйчүүдийн бодлого боловсруулж шийдвэр гаргах
түвшин дахь оролцоо буурсан нь хэд хэдэн учир шалтгаантай:
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Олон намын тогтолцоо төлөвшиж, улс төрийн сонгуульд
өрсөлдөж нэр дэвших үйл явц илүү түвэгтэй, өрсөлдөөнтэй
болсон. Улс төрийн намууд дотор нийт нэр дэвшигчид ялангуяа
эрэгтэйчүүдийн хувьд энэ нь чухал улс төрийн êапитал, эрх мэдэл,
албан тушаалын төлөө тэмцэл болон хувирсан. Энэхүү тэмцэлд
эмэгтэйчүүд эрх мэдэл, улс төрийн туршлага, хөрөнгө санхүүгийн
хувьд мөхөсдөж байна.
Улс төрийн намуудын зүгэээс эмэгтэйчүүдийг дэмжиж, сонгуульд
өрсөлдүүлэх, улс төрийн албан тушаалд дэмжин томилох
тодорхой механизм, үйл ажиллагаа хомс, эрэгтэй лидерүүдийн
хүсэл эрмэлзэл сул байгаа нь нөлөөлдөг. Учир нь улс төрийн
намууд өөрсдөө шинээр төлөвшиж хөгжих үйл явц үргэлжилсээр
байна. Эмэгтэйчүүдийн êвотыг намын дотоод амьдралд бататган
хэвшүүлэх үйл явц 2005 оноос бодитой эхэлсэн.
Сонгуулийн систем манайд мажоритар хэлбэрээр төлөвшиж
4 удаа УИХ-ын сонгууль явагдлаа. Дэлхий дахины праêтиêт
эмэгтэйчүүдийн улс төрийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд сонгуулийн
пропорциональ систем илүү уян хатан гэж тооцогддог. Гэхдээ
өнгөрсөн 4 удаагийн сонгуулийн дүнгээс харахад сонгогчид нэр
дэвшигч нь эрэгтэй юу эсвэл эмэгтэй юу гэдгээс үл хамаарч, нэр
дэвшигчийг хүйсээр нь ялгаварлан санал өгч байна гэсэн хандлага
ажиглагдахгүй байна. Харин Монголын нийгэм дахь сонгогчдын
боловсролын түвшин нь аль нэг намд, түүний сонгуулийн
мөрийн хөтөлбөр, амлалтыг харгалзан сонголт хийх тал илүүтэй
анзаарагддаг. Иймээс УИХ болон орон нутгийн сонгуульд нэр
дэвшиж өрсөлдөх боломж гагцхүү улс төрийн намуудын бүтэц,
удирдлагаас ихээхэн хамааралтай гэдэг нь харагдаж байна.
Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь ямар эерэг
нөлөөтэй байх вэ?
•
Төлөөллийн ардчиллын илэрхийлэл болсон парламентыг илүү
нээлттэй, иргэний оролцоог хангасан ил тод, шударга болгон
төлөвшүүлэхэд нөлөөлнө.
•
Улс төрийн шийдвэр олон талтай, нягт нямбай, төгс төгөлдөр,
илүү хүмүүнлэг, уян зөөлөн энэрэнгүй байх боломж өргөжинө.
•
Монгол улс олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө болон, гэрээ
êонвенцид нэгдсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх, МХЗорилтыг
хэрэгжүүлэх шаардлага хангагдана.
•
Улс орныг тогтвортой хөгжүүлэх, хариуцлагатай, ¸с зүйтэй төрийг
төлөвшүүлэхэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хамтын хүчин чармайлт,
оролцоо, санаачлага зүтгэл өрнөх бололцоо хангагдана.
•
Улс төрийн бодлого илүү прагматиê, амьдралд ойр дөт,
шийдвэрлэгдэх арга зам оновчтой, аливаа гажуудал доголдлыг
арилгах, нийгмийн зөвшилцөлд хүрэх нөхцөл бүрдэнэ.
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Òóëãàìäàæ áóé çîðèëò áýðõøýýë¿¿ä
•

•

•
•
•
•

•

Монголын улс төрч эмэгтэйчүүдийн хувьд улс төрийн нам
дотроос сонгуульд нэр дэвших боломж хумигдмал байна. /УИХ¬ын сонгуулийн хуулиас эмэгтэйчүүдийн 30 хувийн êвотын заалт
хасагдсан, улс төрийн намууд төлөвшлийн шатанд яваа, лидер
эрэгтэйчүүдийн улс төрийн хүсэл зориг дутмаг/
Мажоритар тогтолцоонд суурилсан томсгосон тойргоор сонгууль
явагдаж, êомпанит ажил 26 хоног үргэлжлэх тул нэр нөлөөтэй,
санхүүгийн бэл бэнчинтэй эрэгтэй улс төрчидтэй өрсөлдөхөд тэгш
бус гарааны нөхцөл үйлчилж эмэгтэй нэр дэвшигч сонгогдоход
бэрхшээлтэй тулгарна.
Нийгмийн сэтгэл зүйд оршсоор буй эмэгтэй хүнд хандах
уламжлалт хандлага /стереотип/ сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
Манлайлагч эмэгтэйчүүдээ намын боловсон хүчний бодлогоор
дамжуулан бэлтгэх, олон нийтэд таниулах
Сонгогчдын улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх, эмэгтэй нэр
дэвшигчийг дэмжих сэтгэлгээг төлөвшүүлэх
Эмэгтэйчүүдийн ТББ-дын хамтын хүчин чармайлтыг улам
нягтруулах, эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээ дэмжих хөдөлгөөн
өрнүүлэх
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, урлаг со¸лоор дамжуулан
жендэрийн тэгш түншлэл, харилцан ойлголцлын тухай шинэлэг
хандлагыг иргэд сонгогчид, залуучууд, гэр бүлд төлөвшүүлэх
зорилтууд тулгараад байна.
Àíõààðàë òàâьñàíд бàÿðëàëàà
Óëààíбààòàð õîò,
Òөðèéí îðдîí
2008.03.04
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“ÕàÒàãÒàé” êëóÁ
2006 оны 4 сард МАХН-ын дэргэдэх МАСЭХ нь “Хатагтай” êлубыг
анх байгуулж, манлайлагч эмэгтэйчүүдээ улс төрд бэлтгэх, тэдний
имижийг төлөвшүүлэх, олон нийтэд таниулах зорилгоор 10 гаруй удаа
цугларалт зохион байгуулсан. 2009 оны 12 сард энэ êлубын шинэ
буланг нээж анхны хүндэт зочноор “Нийгэм-төрийн эрхэмсэг хатагтай”
Д.Мөнхөө гуай уригдсан.
МАСЭХ-ны Тэргүүн Д.Алтайн “Хатагтай” êлубын
цугларалтанд хийсэн мэдээлэл.

ñýäýâ: 2008 îíû ñîíãóóëü áà ýìýãòýé÷¿¿ä
I.

2008 îíы ÓИХ-ыí áîëîí îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéí ä¿í,
ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëцîî
1.
2008 îíы ÓИХ-ыí ñîíãóóëü øèíý÷ëýãäñýí õóóëèàð
ÿâàãäàâ
Сонгуулийн хууль: Олон мандаттай 26 тойрог
Нэр дэвшигчид: 290 (245 нь 12 нам, эвслээс, 45 нь бие даагчид )
Онцлог: Өмнөх сонгуулиас олон эмэгтэй нэр дэвшигчид өрсөлдсөн.
Эмэгтэй нэр дэвшигчид 66 хүн буюу 22.7 хувь, Бие даагч 45
хүнээс 15 нь эмэгтэй /33 хувь/ байв.
Эìýãòýé íýð äýâøèã÷äèéã íàìààð àíãèëæ ¿çâýë:
• МАХН
10 эмэгтэй
13 хувь
• АН
13 эмэгтэй
17.1 хувь
• Иргэний эвсэл
6 эмэгтэй
16 хувь
• ИЗН
6 эмэгтэй
21 хувь
• МУНН
4 эмэгтэй
15 хувь
• БНН
4 эмэгтэй
20 хувь
• ҮШН
4 эмэгтэй
21 хувь
• ЭОН
2 эмэгтэй
18 хувь
• МОНАРХН
2 эмэгтэй
15 хувь
• ЭҮХН, ХХН, МЛН тус бүр эмэгтэй нэр дэвшигч гаргаагүй.
Ñîíãóóëèéí ä¿í:
УИХ-д 76 хүнээс 3 эмэгтэй сонгогдсон буюу 3.9 хувийн
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтэй болсон.
МАХН
2
ИЗН
1
АН
0
МАХН-аас Д.Арвин /Хэнтий аймаг/, Д.Оюунхорол /Завхан аймаг/,
ИЗн-аас С.Оюун /УБ хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/ сонгогдсон.
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2008 оны сонгуулийн үр дүнд МАХН, АН хо¸р хамтрсан Засгийн
газар байгуулсан. Шинэ Засгийн газрын êабинет 15 гишүүнтэй түүнээс 2
эмэгтэй сайд томилогдсон нь 13.3 хувийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтэй
байна.
Мөн Засгийн газрын салбарын 11 яаманд дэд сайдаар 4 эмэгтэй
(3 нь МАХН, 1 нь АН) томилогдон ажиллаж байна.
2.
Îðîí íóòãèéí ñîíãóóëü
2008 оны 10-р сарын 12-нд болов. Нийслэлд ирц хүрээгүй тул
11-р сарын 30-нд дахин сонгууль явагдав.
•
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын 698 мандатын төлөө 1638 нэр дэвшигч
өрсөлджээ.
•
Нийслэлийн ИТХ-ын 45 мандатыг хасч тооцвол 641 мандатын
393-ыг нь МАХН-аас нэр дэвшигчид бүрдүүлсэн.
МАХН
393
АН
230
БНН
2
ЭОН
2
Бие даагчид
16
•
Нийслэлийн ИТХурлын 45 мандатад /15 томсгосон тойрогт/
7 намаас 165 хүн нэр дэвшсэн. МАХН-аас нийт 45 хүн нэр
дэвшсэнээс 10 эмэгтэй /22.2 хувь/ нэр дэвшиж 8 нь ялалт
байгуулав.
•
Нийслэлийн ИТХуралд сонгогдсон 10 эмэгтэйгээс 8 нь МАХН, 2
нь АН байна.
•
Нийт 21 аймгаас МАХН 17 аймагт, Улаанбаатар хотын 9 дүүргээс
8 дүүрэгт /Хан-Уулаас бусад/ орон нутгийн сонгуульд ялалт
байгуулав.
•
Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн ИТХуралд МАХН-аас 281 хүн
нэр дэвшсэн ба үүний дотор 61 эмэгтэй /21.7 хувь/ өрсөлдөж, 44
эмэгтэй нь ялалт байгуулав.
Óëààíбààòàð õîòûí д¿¿ðã¿¿дýд íýð дýâøñýí ýìýãòýé÷¿¿д

Нэр дэвшсэн тоо

Ялалт байгуулсан

1

БГДүүрэг

Дүүрэг

5

4

2

БЗДүүрэг

7

7

3

СБДүүрэг

8

8

4

СХДүүрэг

8

8

5

ЧДүүрэг

5

2

6

ХУДүүрэг

14

2

7

БНДүүрэг

4

4

8

БХДүүрэг

7

6

9

НДүүрэг

3

3

61

44

Д¿í
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Аймгуудын ИТХ-ын бүрэлдэхүүнд эмэгтэйчүүд дундажаар 17
хувьтай сонгогдсон. Зарим аймаг, дүүрэгт 30 гаруй хувьтай байхад
зарим газарт 5-6 хувьтай байна. Улаанбаатар хотод Нийслэлийн засаг
даргын орлогчоор 1 эмэгтэй /МАХН/, Баянгол дүүргийн засаг даргаар 1
эмэгтэй сонгогдсон. /МАХН/
УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл шинэ Үндсэн хууль батлагдсан
цагаас хойшхи хугацаанд эхэндээ өсөх хандлагатай байсан бол 2004
оноос эргээд буурч байна. 1990 онд АИХ-д эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл
24.9 хувьтай байсан.
• 1992 онд
3.9 хувь
• 1998 онд
10.5 хувь
• 2002 онд
11.5 хувь
• 2004 онд
6.5 хувь
• 2008 онд
3.9 хувь

2. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë ÿàãààä áóóðñàí áý?
•

•

•

•
•

•
•

Сонгуулийн хуулиас эмэгтэйчүүдийн êвотыг хассан /2007 оны 12р сард/, УИХ-ын болон орон нутгийн ИТХ-ын сонгууль томсгосон
тойрог, можаритор системээр явагдсан.
Нийгмийн сэтгэл зүй, сонгогчдын хандлага нөлөөлсөн
(судалгаагаар улс төрчдийн хүйс сонгогчдын 54-61 хувьд нөлөөтэй
байдаг гэсэн дүн гарсан)
Улс төрийн намуудад эмэгтэйчүүдийг сонгуульд нэрийг нь
дэвшүүлэх хүсэл эрмэлзэл дэмжлэг дутмаг, тодорхой тойрогт
өрсөлдөх эрх авахын төлөө тэмцэл нам дотор хүчтэй өрсөлдөөний
дунд явагдсан (нэр дэвшихийн тулд улс төрийн намтай гэрээ
байгуулж мөнгө төлсөн гэх мэт)
Эмэгтэй нэр дэвшигчид бие биетэйгээ нэг тойрогт өрсөлдсөн.
Иргэний нийгэмд үйлчилдэг эмэгтэйчүүдийн ТББ-д нэгдмэл
хүчирхэг эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн болон зохион байгуулагдаж
чадаагүй, эмэгтэй нэр дэвшигчээ нэгдэж дэмжээгүй.
Эмэгтэйчүүд олонд танил болох, улс төрд өөрийгөө сайтар
бэлтгэх явдал шаардлагын хэмжээнд хүрээгүй.
Орчин үеийн сонгуулийн êомпанит ажлын стратеги төлөвлөлт,
менежментийг эзэмших шаардлага эмэгтэй нэр дэвшигчдэд
түлхүү тавигдахын сацуу хөрөнгө, санхүү босгох явдал гол
бэрхшээл болж байна.

3. öààøèä áàðèìòëàõ ñòðàòåãèéí çîðèëãîä äýâø¿¿ëýõ ñàíàë
•

•

Эмэгтэйчүүд улс төрийн нам доторхи байр сууриа бэхжүүлэх. Нам
доторхи бүх түвшний эрэгтэй шийдвэр гаргагчдад нөлөөллийн
êомпанит ажлыг дэс дараатай зохион байгуулах
УИХ-ын болон орон нутгийн сонгуулийн хуульд өөрчлөлт оруулах,
эмэгтэйчүүдийн суудал хадгалах зарчмыг баримталж êвотын
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•

•

•

•

•

механизмыг түүнд баталгаажуулах, сонгуулийн пропорциональ
эсвэл холимог системийг дэмжих, учир нь энэ нь эмэгтэйчүүдийн
төлөөлөлд илүү ашигтай
Тодорхой нэг тойрогт эмэгтэй нэр дэвшигч эртнээс ажиллаж,
сонгогчдод танил болох, тэдний хэрэгцээг судлах, олон нийттэй
харилцах бодлогын үндэслэл (мессеж) стратегиа тодорхойлох
Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх, жендэрийн мэдрэмжийг
хөгжүүлэх сургалт сурталчилгааг төр, ТББ-ын хамтын
оролцоотойгоор зохион байгуулах
Эмэгтэйчүүдийн хүчирхэг нэгдмэл хөдөлгөөнийг зохион
байгуулах, нийгэмд, сонгогчдын сэтгэл зүйд нөлөөлөх цогц
бодлого хэрэгжүүлэх
Эмэгтэйчүүдийг дэмждэг бүлэг, залуучуудтай тодорхой
төлөвлөгөөний дагуу ажиллах (судалгаагаас харахад эмэгтэй нэр
дэвшигчийг дэмжих хандлагатай 47 хувь, дэмждэг бүлэг 25 хувь,
дэмжих хандлагагүй бүлэг 20 хувь, огт дэмждэггүй 8 хувь гэсэн
дүн гарч байна.)
Эмэгтэй улс төрчдийн имиж бүрдүүлэх, нийгмийг хөгжүүлэх
шинэлэг хөтөлбөрийг бий болгох, эмэгтэй нэр дэвшигч өөрийгөө
бүхий л талаар бэлтгэх, эмэгтэйчүүдийн манлайллыг хөгжүүлэх
(шийдвэр гаргах түвшинд ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн үлгэр
дууриал, сонгогчид ба эмэгтэй удирдагчийн хо¸р талын сонирхол,
дэмжлэг, хамтын ажиллагаа зэрэг) зорилтыг онцлон дэвшүүлж
байна.
(IRIM судалгааны багийн дүгнэлтийг ашиглав.)
Аíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà
Óëààíбààòàð õîò,
Áèøðýëò çî÷èд бóóдàë
2008.10.31
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“æåíäÝð Áà ãàìøãÈéí ÝðñäÝëÈéã ÁóóðóóëàÕ íü”
ñÝäÝâÒ îëîí óëñûí Õóðàë

Á¿õ Õÿòàäûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õîëáîîíû óðèëãààð ÌÀÑÝÕíû Òýðã¿¿í Ä.Àëòàé òýðã¿¿òýé 5 õ¿í 2009 îíû 04-ð ñàðûí 20-22íû ºäð¿¿äýä ÁÍÕÀÓ-ûí íèéñëýë Áýýæèí õîòíîî áîëñîí “Æåíäýð
áà ãàìøãèéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ íü” ñýäýâò Îëîí Óëñûí õóðàëä
îðîëöîâ.
Õóðëûã ÁÕÝÕîëáîî áà Í¯Á-ûí Ãàìøãèéí ýðñäýëèéí ñòðàòåãèéí
íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàðûíÃãàçàð õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëñàí þì.
Õóðàëä 41 îðíû òºëººëºã÷èä îðîëöîâ. ÌÀÑÝÕ-íû Òýðã¿¿í Ä.Àëòàé
“Ìîíãîë îðíû öºëæèëò: íºëººëæ áóé õ¿÷èí ç¿éë, àñóóäàë, æåíäýð”
ãýñýí ñýäâýýð ñîíèðõîëòîé èëòãýë òàâüæ õýëýëö¿¿ëýâ.
Òºëººëºã÷äèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä Íèéñëýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
ãàçðûí äàðãà Ö.Ãàíõ¿¿, ÒÁÖÄÑ¿ëæýý ÒªÕÊ-íèé Çàõèðãàà óäèðäëàãûí
õýëòñèéí ìýðãýæèëòýí Ý.Àíóäàðü, Îíöãîé áàéäëûí Åðºíõèé ãàçðûí
ãàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ õýëòñèéí ìýðãýæèëòýí Ï.Àìàðçàÿà, Õýíòèé
àéìãèéí îíöãîé áàéäëûí õýëòñèéí îëîí íèéòòýé õàðüöàõ ìýðãýæèëòýí
Ã.Ìºíõçóë íàð áàãòàæ îðîëöîâ.
Îëîí óëñûí áàãà õóðëààñ Áýýæèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð
áàòàëæ, äýëõèé íèéòèéí óëñ îðîíä òóëãàìäàæ áàéãàà àñóóäëûã
øèéäâýðëýõýä ýðýãòýé, ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîîã óëàì íýìýãä¿¿ëýõ
çîðèëòûã äýâø¿¿ëýí òàâèâ. Õóðàëä ïàðëàìåíòèéí ãèø¿¿ä, ñàéä,
äýä ñàéä íàð áîëîí ãàìøèãèéí ÷èãëýëýýð àæèëëàäàã áàéãóóëëàãûí
ìýðãýæèëòýí, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí çºâëºõ ýêñïåðò, èðãýíèé
íèéãýì, ýìýãòýé÷¿¿äèéí ÒÁÁ-óóäûí òºëººëºë îðîëöîâ. Ñ¿¿ëèéí
æèë¿¿äýä äýëõèéí îëîí îðîíä òîõèîñîí öóíàìè, äàëàéí øóóðãàí
ñàëõè, ãàçàð õºäëºëò, ¿åð, ãàë ò¿éìýðòýé õýðõýí òýìöýæ, óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ, ãàìøèã òîõèîëäñîí ¿åä ìýäýýëýë øóóðõàé äàìæóóëæ,
ÿàðàëòàé àðãà õýìæýý àâàõ òàëààð õóðàëä îðîëöîã÷èä ñàíàë ñîëèëöîæ
ÿðèëöàâ. Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí òóñëàëöàà äýìæëýã, óëñ îðíû òºð
Çàñãèéí ãàçðûí øóóðõàé òóñëàìæèéí àæëûí óÿëäàà õîëáîî, ãàìøãèéí
ìåíåæìåíòýä ñóðàëöàõ, ãàìøèãò ºðòñºí á¿õ õ¿ì¿¿ñò òóõàéëáàë
ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õýä, ºíäºð íàñòàíä ÿàðàëòàé õýðõýí òóñëàõ âý, ò¿ð
îðîãíîõ áàéðààð ÿàæ õàíãàõ âý çýðýã àñóóäëààð ¿ð á¿òýýëòýé ñàíàë
ñîëèëöîâ.
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DESERTiFiCATiON iN MONGOLiA:
FACTORS, iSSUES AND iT’S GENDER pERSpECTivES.
united nations international Strategy for Disaster reduction
All-China Women’s Federation
International Conference on Gender and Disaster Risk Reduction
Presentated by Mrs. ALTAI Dulbaa (Ph.D), Chair, Mongolian Democratic
Socialist Women’s Association, Mongolia
Panel 3: Gender perspective in risk reduction and climate change.
Mongolia’s geographical and climate features including harsh continental
climate, located in remote area from sea, evaluated on the 1580 meters above
sea level, more than 40% of all territory falls into unproductive, sensitive
desert like steppe and Gobi are found as main reason for desertification.
Mongolia is one of the most arid countries in the world. Due to global
climatic change, average annual temperatures in our country warmed by
2.10C in period of 1940-2007. In our country, all zones are vulnerable to
drought and harsh winter disaster (named in mongolian dzud) and their
frequency in dry and semi-dry areas mostly high. In some areas, drought
and dzud are happenining year after year which is one of the main reasons
causing desertification
Desertified land is mainly distributed in arid, semi- arid and dry subhumid areas in Mongolia. 70 per cent of Mongolia’s territory falls in arid and
dry zone with deficit in surface water run-off. Forest covered area accounts
only for 8.5 per cent of total territory. In last 100 years forest and steppe fires
contribute strongly to desertification.
One of the reasons for desertification is sand movement. Strong winds
cause spread of sands and this leads to loss of productive soil layer and
water holding capacity of soil.
Although, the main reason of desertification in Mongolia is impact of
global climate change, but in many cases, there is strong negative impact
of improper human activity such as development of industry and mining
accompanied by pollution and improper use of water and land resources.
Increase in livestock herd causes large load for carrying capacity of
pastures. Mongolian livestock herd is steadily increasing in recent years and
by the end of 2008 reached 42.1 million.
At present, 90 percent of Mongolia’s territory is affected by desertification
and land degradation and among them the severely affected areas are
Uvs lake depression, Great Lakes depression and several other aimags
(provinces) located in Gobi region. The forest and steppe regions of the
country are among the territories where desertification process is active from
weak to medium level.
Thus, the Government of Mongolia has joined in 1996 the UN
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Convention to Combat Desertification and adopted the National Action Plan
for Combating Desertification in 1997 and 2003. Goal of this national plan
is to support and assist the activities, programs and projects at international,
national and local community levels aimed at changing the desertification
tendency and reducing the climatic changes and droughts.
National plan to combat desertification has the following 7
components:
1.
Be prepared and build national adaptation capacity for droughts and
climatic changes caused by natural factors such as desiccation, low
precipitation, increase of drought frequency and dust storms speeding
up desertification.
2.
Provide administration, legal and economic environment aiming to
combat desertification
3.
Populate environment-friendly methods and technologies in
agriculture.
4.
Promote sustainable management of land, water and pasture, use
environment-friendly methods and technologies.
5.
Decrease the negative effects of mining and extraction on environment,
increase the creation of renewable energy industries and use the ecofriendly technology to process the minerals and metals in harmless and
efficient way
6.
Expand the initiative activities concerning the protection, rehabilitation
and acclimatization of biological species
7.
Improve the public advocacy, awareness and education for combating
desertification
Desertification limits citizen’s income sources and leads to increased
migration to urban areas and it causes number of serious issues related to
equity of gender and reduction of disaster risk among the whole population.
First of all, it should underlined desertification has strong negative impact
on female group of the population because of the fact that in Gobi region
there are most of households are poor and single women headed. In addition,
most of single women headed poor families have many children which arising
complex of pressing social problems such as unemployment, high child
mortality and maternity rates, school dropouts, less access to medical and
reproductive health services, domestic violence and alcoholism.
Taken into account the above mentioned problem Government of
Mongolia has adopted in 2002 a separate program on Gender equality. Thus,
implementation of those two programs, namely the National Action Plan for
Combating Desertification and National Program on Gender Equality, in their
close coordination is now becoming the main agenda of the activities not only
for the central and local government of Mongolia, but for all other stakeholders
of Mongolian society, including non-governmental organizations, private
sector and scientific and research institutions.
April 20-22, 2009
BeiJing
CHinA
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ñîöÈíÒåðíÈé ãÈø¯¯í óëñ ÒªðÈéí íàìóóäûí Áîëîí
ñÈÝ Áàéãóóëëàãóóäûí ÇªâëªëäªÕ Õóðàë

ÌÀÕÍ 1999 îíä Ñîöèíòåðíèé àæèãëàã÷, 2003 îíä æèíõýíý
ãèø¿¿í óëñ òºðèéí íàì áîëñîí. Ñ¿¿ëèéí 10 æèëä ÌÀÕÍ Ñîöèíòåðíèé
Èõ õóðàë, æèë á¿ð áîëäîã çºâëºëèéí õóðàë, Àçè-Íîìõîí äàëàéí
á¿ñèéí õóðàëä òîãòìîë îðîëöîæ áàéíà. 2009 îíû 06-ð ñàðûí 2629-íû ºäð¿¿äýä Ìîíòåíåãðî óëñûí Ïåòðîâàö, Áóäâà äàëàéí ýðãèéí
õîòóóäàä áîëñîí Ñîöèíòåðíèé ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàéãóóëëàãûí áîëîí
Óëñ òºðèéí íàìóóäûí ýýëæèò Çºâëºëèéí õóðàëä ÌÀÕÍ-ûã òºëººëæ
Íàìûí Áàãà õóðëûí ãèø¿¿í, ÌÀÑÝÕ-íû Òýðã¿¿í Ä.Àëòàé îðîëöîâ.
Ñîöèíòåðíèé ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàéãóóëëàãûí Çºâëºëèéí õóðëààð
“Äýëõèéí ñàíõ¿¿ãèéí õÿìðàë ýìýãòýé÷¿¿äýä íºëººëæ áóé íü” ñýäâèéã
õýëýëöýæ ñàíàë ñîëèëöîí, òîãòîîë ãàðãàâ. Ä.Àëòàé Àçè íîìõîí äàëàéí
á¿ñèéã òºëººëæ Ìîíãîëûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí àæ áàéäàëä ñàíõ¿¿ ýäèéí
çàñãèéí õÿìðàë õýðõýí íºëººëæ áóé òàëààð ñîíèðõîëòîé èëòãýë
òàâèâ. Ýíý õóðàëä ìºí Õîðâàòè (Òºâ áà Ç¿¿í Åâðîï), Áóðêèíà Ôàñî
(Àôðèê), Àâñòðè (Áàðóóí Åâðîï), Êîñòà-Ðèêà (Ëàòèí Àìåðèê) óëñûí
ñîöèàë äåìîêðàò, àðä÷èëñàí õºäºëìºðèéí íàìûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí
áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãààñ ¿íäñýí èëòãýë òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí.
Õÿìðàëûã äàâàí òóóëàõ òºëºâëºãºº õºòºëáºðòýé áàéõ, ò¿¿íä
õÿíàëò òàâèõ, íèéãìèéí çàðäëûã õàñàæ òàíàõã¿é áàéõ, ýìýãòýé÷¿¿äèéí
óëñ òºð, ýäèéí çàñãèéí ýðõèéã õàíãàõ, ýìýãòýé÷¿¿äýä àæëûí áàéð,
çýýë îëãîõ àñóóäëûã òóñãàñàí òîãòîîë áàòëàí ãàðãàâ. Õóðàëä 27 îðíû
30 ãàðóé íàìûí òºëººëºã÷èä 70 ãàðóé õ¿í îðîëöîâ.
Áóäâà õîòîä 06-ð ñàðûí 28-29-íèé ºäð¿¿äýä Ñîöèíòåðíèé ãèø¿¿í
óëñ òºðèéí íàìóóäûí Çºâëºëäºõ õóðàë áîëîâ. Õóðëààð äýëõèéí
ñàíõ¿¿ãèéí õÿìðàë, á¿ñ íóòãèéí ýíõ òàéâàí, àþóëã¿é áàéäàë, àðä÷èëàë,
áàéãàëü îð÷èí çýðýã ºðãºí õ¿ðýýòýé àñóóäëààð õýëýëö¿¿ëýã õèéæ,
íýãäìýë áàéð ñóóðèéã èëýðõèéëñýí áàðèìò áè÷èã, òîãòîîë ãàðãàâ.
ÌÀÕÍ-ûí ãàäààä õàðèëöàà, õàìòûí àæèëëàãààíû õýëòñèéí äàðãà
Ã.Òýíãýð 2008 îíä áîëñîí Èõ õóðëààñ Ñîöèíòåðíèé ñàíõ¿¿-çàõèðãààíû
õîðîîíû íèø¿¿íýýð ñîíãîãäñîí. Ñàíõ¿¿ çàõèðãààíû õîðîîíû õóðàë
2009 îíû 06-ð ñàðûí 28-íû ºäºð áîëæ Ä.Àëòàé ÌÀÕÍ-ûã òºëººëºí
îðîëöîæ, Ñîöèíòåðíèé Åðºíõèé íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Ëóèñ Àÿàëà,
áóñàä 10 ãàðóé îðíû òºëººëºã÷èäòýé óóëçàæ ñàíàë ñîëèëöîâ.
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THE iMpACT OF THE FiNANCiAL CRiSiS ON WOMEN
SiW Council meeting
Keynote speaker
Dr. Altai. D Chair, mDSWA, mongolia
Mongolia is sparsely populated land locked developing country of
some 2.6 million inhabitants of which 51 percent are women and 75 percent
are youth of age under 35. It has made significant strides in achieving
macroeonomic stability and fundamental structure reforms since its
transition to democracy and a market-based system in 1990.
Thus, Mongolia has experienced good economic growth for the last
4 years during which average economic growth was nine percent. GDP per
capita more than doubled between 2004 and 2007. Budget expenditure
more than doubled, substantially increasing the spending on public servant’s
salaries, pensions and social transfers.
But the global financial crisis has had some negative impact to
Mongolian economy. This is first of all that Mongolia’s economy is based
around the mining sector and it is vulnerable to world price’s fluctuations
on mineral resources. Within the beginning of global financial crisis world
price on the main exports of Mongolia such as cooper, gold and coal has
been dropped down significantly. For instance, price of cooper has dropped
by almost three times compare to last year.
Symptoms of vulnerability in Mongolia were observed since mid 2008
when oil prices heat up (petrol is about 25% of Mongolian import, 2007
NSO Statistics). At that time, even the country got some rapid economic
expansion it was accompanied by the soaring inflation. By the end of 2008
inflation rate reached up to 34.2 percent and prices for key food staples
such as flour and meat increased sharply and oil prices, and electricity and
heating tariffs went up.
Due to the above mentioned economic factors, poverty is still the
main economic and social issue, so nearly one of third of the population
is under poverty line. During the last year this indicator increased quarterly
from 25.1-42.1 percent. Unemployment rates is 2.8 percent per 2007
employment statistics.
In terms of gender ratio of poverty and unemployment rate among the
population, there is significant disparity and gap between men and women
Female unemployment is higher than among men. According to official data
from October 2008, unemployed increased to 6,861 of which almost 60
percent are women.
Women face great disadvantage, despite their higher attainments in
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education. Unemployment is higher for people with upper-secondary and
higher education and women comprise 59 percent of upper-level students
and 65 percent of college university graduates.
Women’s participation in mining, transport, storage and
communication, and financial intermediation sectors has been limited at
7.7 percent compared to 13 percent for men.
In general, in the country it is more common that women earn less
then men due to being concentrated in low-paying sectors, holding lower
positions and working fewer years because of their reproductive and care
givers roles.
Women get less then man even for the same or comparable position
and occupation.
In 2004-2007, women have been paid on average 21 percent less as
managers, 19 percent less as specialists, and 30 percent less as engineers.
Gender gap in wages is common in private as well as in public sectors.
Global financial crisis continues to have a negative impact of
Mongolia’s livestock sector, which provides a living for approximately 28
per cent of the population and where employed much number of women
. It is because that herder incomes have fallen sharply as result of lower
demand from Chinese traders for Mongolian cashmere. At the same time,
incomes have been further squeezed by a price drop in mutton and beef
from $4 to$2 a kg.
At present, 60 per cent of Mongolia’s population lives in the cities and
40 per cent are rural. According to statistics, life expectancy is 64 for men
and 69 for women. Mongolian women live in average five years longer then
men. However, according to the existing legislation, they can retire from
five to twenty years earlier than men. Rural women are restricted in their
enjoyment of their legitimate rights in terms of working hours, wages and
paid annual leave. Moreover, their contribution in the economic development
has not been recognized and rewarded properly. They have been denied
maternity leave and child care benefits.
Currently, because of recent global financial crisis and worsening
the whole economic situation in the country burden of women has been
significantly increased in general. Due to high rate of inflation women have
to work more hours to earn additional income. Public servants have to run
private businesses after office hours. Domestic responsibilities and need
for household subsistence contribute in such double and even triple burden
of women.
Self-employment makes a significant contribution to the household
and national economy. However, in the new for Mongolia informal sector
labour protection is poor and people are not satisfactorily covered by social
and medical insurance. Majority of self-employed women can’t get paid
maternity leaves and other benefits related to reproductive function.
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These are some general thoughts and facts about the country’s
recent economic and social developments in general and negative impact
of global financial crisis on and via it on Mongolian women in particular.
And, I hope that as result of integrated sound economic and social policy
of the Government of Mongolia in cooperation with international community
the situation in the country will be improved and more accomplishments will
be made in overcoming existing problems and enhancing role of women in
favorable means and ways to them as well.
Thank you.
petrovac
montenegro
26-27 June, 2009
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