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СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫГ 
ХЯНАХ ДАТА БАНК
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Бодлогод залуусын хяналт ТББ-аас "Залуус
сонгуулийн амлалтыг хянах нь" төслийн хүрээнд
сонгуулийн амлалт, хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ
хийх, хяналт тавих зорилготой энэхүү онлайн
сонинг сар бүр та бүхэнд толилуулах болно.

Энэхүү төсөл нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн
агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд
найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн
хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь”
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байна.
Эхний дугаараар бид өөрсдийн хэрэжүүлж буй
төслийн үйл ажиллагааг танилцуулж байна.

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

АГУУЛГА

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО

ДАТА БА АМЛАЛТ:
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН
ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
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“СОНГУУЛИЙН
АМЛАЛТЫН

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ
ХЭРХЭН ХЯНАХ ВЭ?”

ГЭСЭН АСУУЛТАД
ХАРИУЛТ ӨГӨХ

АНХНЫ ОРОЛДЛОГО
БОЛ БИДНИЙ БVТЭЭЖ
БУЙ ДАТАБАНК ЮМ.

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫГ ХЯНАХ 
ДАТА БАНК

Тодруулбал, улс төрийн намуудын сонгуулиар
иргэдэд санал болгож буй бодлогын шийдэл,
мөрийн хөтөлбөрийн амлалтуудыг “ХҮНИЙ
ХӨГЖИЛ”-ийн асуудалтай холбон үзэж
буйгаараа онцлог. Учир нь сонгуулийн
амлалтын дийлэнх хэсэг эдийн засгаа
хөгжүүлэх, уул уурхайн асуудлыг хэрхэн
шийдэхдээ анхаарсан байна.

Гэтэл Монгол Улсын Үндсэн
хуулийн зорилго бол “Хүн”-
ээ тэргүүнд тавьж, эдийн
засаг, улс төр, нийгэм
соёлын тогтолцоо хүндээ
чиглэх ёстой гэсэн үзэл
баримтлалыг хуульчилсан
байдаг. Иймд бидний зүгээс
2016 онд НҮБ-ын Хөгжлийн
хөтөлбөрөөс гаргасан
Залуучуудын хүний хөгжил”-
ийн үндэсний илтгэлд
тулгуурлан, улс төрийн
намуудын мөрийн
хөтөлбөрийн амлалтуудыг 3
асуудлын хүрээнд түүвэрлэн,
бэлдээд байна. Эдгээрт,
“Дээд болон мэргэжлийн
боловсролын амлалт,”
“Хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих

амлалт,” “Хүний аюулгүй байдлын амлалт” гэсэн
агуулгыг интерактив хэлбэрт оруулcан. Мөн
сонгуулийн амлалтын хэрэгжилтийг хэмжихийн
тулд үндэсний хэмжээний нээлттэй статистик
датануудыг цуглуулан, интерактив 28 дүрслэлийг
бэлтгэн, www.policywatch.mn сайтад эх сурвалж,
дүн шинжилгээ, нэр томъёоны тайлбартайгаар
цогцоор нь байршуулаад байна.

ДАТАБАНК-ны дүрслэлийн жишээ
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2021 оны Олон улсын
эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөртэй
холбогдуулан Монгол Улсын
Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ:

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшний
тэгш бус байдал хэт ихсэж,
гэрлэлт залуужих юм бол

эмэгтэйчүүдийг цэрэгт явуулах
гарц байна. Ингэж байж
хөдөлмөрийн идэвхтэй

оролцоонд тулгуурласан
идэвхтэй иргэнийг бий болгодог

гэж хэлэв. (Эх сурвалж:
https://ikon.mn/n/25bo)
Энэхүү мэдэгдэл хэр үнэний
ортой вэ? Эмэгтэйчүүд үнэхээр
идэвхгүй иргэн, эсвэл гэрлэлтэд л
ач холбогдол өгөөд байна уу?
Сонгуулийн амлалтыг эргэн
саная: “Эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлт”-ийг дэмжих
талаар 2020 оны УИХ-д суудалтай
4 нам, эвслийн сонгуулийн
мөрийн хөтөлбөр, 2020-2024 оны
Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөрт “Цэцэрлэг, ясли,
хүүхэд харах үйлчилгээг
нэмэгдүүлэх” НЭГХЭН арга зам,
шийдлийг амлажээ.
(Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү)

Бодит байдал дээр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн асуудал нь цэцэрлэгийн хүртээмж,
яслийн тогтолцоог сэргээснээр шийдэгдэх асуудал
мөн эсэхэд дараах статистик дүнгүүд хариулж байна.
Үндэсний хэмжээнд хийгдсэн хүний хөгжлийн
индексийг тодорхойлох судалгаанаас үзэхэд эрэгтэй,
эмэгтэй хүмүүсийн хувьд дараах ялгаа харагдаж
байна. Хүний хөгжлийн индексийг тодорхойлох
шалгуур үзүүлэлтүүд нь боловсролын түвшин, дундаж
наслалт, нэг хүнд ноогдох үндэсний нийт
бүтээгдэхүүн зэрэг байдаг. Тэгвэл эмэгтэйчүүдийн
хүний хөгжлийн индекс сүүлийн 5 жилээр авч үзэхэд
эрэгтэйчүүдийнхээс тогтмол өндөр байгааг харуулж
байна.  (Тодруулсан текст дээр дарж судалгаатай
танилцаарай)

ДАТА БА АМЛАЛТ:
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР

ЭРХЛЭЛТИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

Мөн дундаж
цалингийн
хувьд болон
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
түвшний хувьд ч
эрэгтэй, эмэгтэй
хүмүүс ялгаатай
байгаа нь
харагдаж байна.

https://ikon.mn/n/25bo
https://www.policywatch.mn/labourcampaignpromises.html
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Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн түвшин нь
цэцэрлэгийн хүрэлцээ,
хүүхэдхарах үйлчилгээнээс үл
шалтгаалсан тогтолцооны
асуудал болохыг энэхүү
статистик дүнгүүд харуулж
байгаа юм. Харин "АЛСЫН ХАРАА
- 2050" МОНГОЛ УЛСЫН УРТ
ХУГАЦААНЫ  ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР-т эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлтийн
дэмжихтэй холбоотой дараах
зорилт, үйл ажиллагааг тусгасан
байна:

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхийн
тулд УИХ-д суудалтай намууд
болон Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөрт эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхийн тулд ямар
амлалтууд өгснийг эргэн
санавал цэцэрлэг шинээр барих,
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ясли,
хүүхэд харах үйлчилгээний
тогтолцоог сэргээх, өрх
толгойлсон ээжүүдэд тэтгэлэг
олгох зэргээр өөрчлөлт
шинэчлэлт авчирна гэж үзсэн
байна. 

ДАТА БА АМЛАЛТ:
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР

ЭРХЛЭЛТИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Иймд эрх баригч намууд болон
засгийн газраас мөрийн
хөтөлбөрийг батлахдаа бодит
нөхцөл байдал болон Монгол
улсын урт хугацаааны хөгжлийн
хөтөлбөрт нийцүүлэн гаргах
шаардлагатай байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНЦВЭРИЙГ
ХАНГАЖ, МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮРДҮҮЛЖ,
ИРГЭН БҮРИЙГ АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ БОЛГОНО
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, БИЗНЕС ЭРХЛЭХ
АРГА, УР ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ, ЖИЖИГ, ДУНД
БИЗНЕС ЭРХЛЭЛТИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ
ДЭЭШЛҮҮЛНЭ.
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засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

Баян-Өлгий аймгаас сүлжээнд нэгдэх
хүсэлтээ илгээж хамтран ажиллаж
байна. Миний хувьд чадварлаг залуусаас
бүрдсэн сүлжээний гишүүн болсондоо
бахархдаг. Багийн гишүүдээс суралцах
зүйл их байна. Сүлжээний гишүүн
болсноор цахимаар баг болон ажиллах
туршлага хуримтлуулж байна.
Цаашид орон нутгийн эмэгтэйчүүд,
тэр дундаа Баян-Өлгий аймгийнхаа
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих, амлалтыг хянах,
хэрэгжүүлэхэд нь нөлөөлж ажиллах
болно."

Бид сар бүр уулзаж, мэдээлэл
солилцож, үйл ажиллагаагаа төлөвлөн
ажилладаг.
Бид сонгуулийн амлалт, мөрийн
хөтөлбөрийн дүн шинжилгээ,
нөлөөллийн цуврал сургалтанд
хамрагдаж, нөлөөллийн чадавхаа
бэхжүүлээд байна.
Бид 2021 онд бодлогын нөлөөлөл хийн,
сонгуулийн амлалтын хэрэгжилтийг
хянахаар төлөвлөж байна.

Бид 2021 онд бодлогын нөлөөлөл хийн,
сонгуулийн амлалтын хэрэгжилтийг
хянахаар төлөвлөж байна.

Улс төрийн намуудын сонгуулийн амлалт,
мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах,
нөлөөлөх зорилгоор Сонгуулийн
амлалтын хяналт иргэний нийгмийн
сүлжээ" байгуулагдлаа. Сүлжээнд 8 төрийн
бус байгууллага, бүлэг сайн дурын үндсэн
дээр нэгдэн, 2020 оны 10 дугаар сараас
"Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс
төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь"
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр ажиллаж
байна. Сүлжээнд нэгдсэн 8 төрийн бус
байгууллагын дотор 3 орон нутгийн
төлөөлөл бүхий байгууллага багтаж,
хамтран ажиллаж байна.

СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ
ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

Б.АНАРГҮЛ
Гэрэлт хөгжлийн тэмүүлэл ТББ:

Нөлөөллийн багийн ажиллах сэдэв, асуудал:
1. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ба орон нутгийн боломж
2. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт ба МСҮТ-ийн чанар, хүртээмж
3. Эрүүл, аюулгүй орчны тулгамдсан асуудал ба залуучуудын оролцоо
4. Дээд боловсролын тулгамдсан асуудал ба чанар, хүртээмж
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"Сайн уу? Залуучуудын зөвлөх хорооны хамгийн залуу гишүүн,
Залуусын давлагаа клубын төлөөлөл Ц.Бодьцэцэг байна. Би 19
настай, их сургуулийн оюутан. ЗЗХ-ны гишүүн байснаар
залуучуудын санаачилгаар хэрэгжиж буй ажилд зөвлөмж
өгөхийн зэрэгцээ өөрөө суралцаж, шинэ санаа авч чаддаг нь
маш том давуу тал болдог. Хэнийг ч хүлээхгүйгээр залуус
өөрсдөө санаачилга гарган, хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаас
тухайн орон нутгийн онцлог, тулгамдаж буй асуудлыг нь
мэдэж авдаг. Энэхүү зөвлөлд орж, клубийнхээ нөлөөллийн
ажил, үйл ажиллагаанд хэрэгтэй санал, шүүмж, сайшаалыг
сонсож амжсандаа баяртай байна."

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО НЬ ИРГЭНИЙ

НИЙГМИЙН 12
БАЙГУУЛЛАГЫН, УИХ-Д
СУУДАЛТАЙ 4 НАМЫН

ЗАЛУУЧУУДЫН
БАЙГУУЛЛАГЫН

ТӨЛӨӨЛЛӨӨС БVРДСЭН
НИЙТ 16 ГИШVVНТЭЙ.

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО (ЗЗХ) нь АНУ-ын
Олон улсын хөгжлийн
агентлагийн тусламжтайгаар
Бүгд найрамдахчуудын олон
улсын хүрээлэн, Азийн
Сангаас хэрэгжүүлж буй
“Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн
оролцоог идэвхжүүлэх нь” 

хөтөлбөрийн албан ёсны
механизм юм. ЗЗХ нь
хамтрагч байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлэх зорилгоор 2020
оноос ажиллаж байна. ЗЗХ
нь хөтөлбөрийн бүхий л үйл
ажиллагаа залуучууд,
эмэгтэйчүүдийн эрэлт
хэрэгцээ онцлогт нийцсэн

үр дүнтэй болоход хувь
нэмрээ оруулж буйгаар
онцлог.
Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн
оролцоог нэмэгдүүлэх чухал
үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээ
оруулан сайн дурын үндсэн
дээр ажиллаж буй залуустаа
талархал илэрхийлье.

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.


