
Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн оролцоог

идэвхжүүлэх нь

АНУ-ын  Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр  Бүгд  найрамдахчуудын  олон улсын
хүрээлэн (БНОУХ) Азийн сан болон Монголын өргөн хүрээний иргэний нийгмийн
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн
оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөр:  

Иргэдийн сонгуулийн оролцоог улс орон даяар нэмэгдүүлж, 
Сонгуулийн  дараах улс төрийн хариуцлагыг сайжруулан, иргэн төвтэй засаглалыг хөгжүүлэх
ажлыг дэмжихэд чиглэсэн гурван жилийн хугацаат санаачилга юм.

Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог
дэмжин улс төрийн тулгамдсан асуудал хийгээд
иргэдийн оролцоо, эгэх хариуцлагатай
холбоотой саад бэрхшээлүүдийн талаар нам бус
байдлаар чөлөөт хэлэлцүүлэг өрнүүлэх цуврал
үйл ажиллагаанууд

Иргэдийн оролцоог бэхжүүлж, залуучууд,
эмэгтэйчүүдийн дунд тулгамдсан бодлогын
асуудлуудыг хөндсөн соён гэгээрүүлэх цуврал
үйл ажиллагаанууд

Олон нийт төдийгүй залуучууд,
эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн сонгогчдын боловсролыг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн найдвартай
мэдээлэл бүхий иж бүрэн  ажлууд

Монголын иргэний нийгмийн активистууд
болон чөлөөт хэвлэлийн сэтгүүлчдийг
дэмжих, тэдний ур чадварыг хөгжүүлэх
төрөл бүрийн сургалт семинарууд

Хөтөлбөрийн тухай

2020 онд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа

#БиднийУлсТөр



Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн оролцоог

идэвхжүүлэх нь

Бүгд найрамдахчуудын олон улсын
хүрээлэн (БНОУХ) нь ил тод, хариуцлагатай
засаглалыг хөгжүүлж, улс төрийн намуудын
эгэх хариуцлагыг нэмэгдүүлж, нийгмийн
эмзэг бүлгүүдийн, тэр дундаа эмэгтэйчүүд,
залуучуудын улс төрийн үйл явц дахь үүрэг
оролцоог дээшлүүлэх замаар дэлхий
дахинаа эрх чөлөө, ардчиллыг бэхжүүлэх
зорилготой ашгийн төлөө бус, нам бус
байгууллага юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.iri.org холбоосоор авна уу.

Азийн сан нь хөгжиж буй Азийн орнуудын
амьдралыг сайжруулах зорилготой ашгийн
төлөө бус олон улсын хөгжлийн байгууллага
юм. Азийн сан нь засаглалыг бэхжүүлэх,
эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах, эдийн засгийн
боломжийг өргөжүүлэх, хүрээлэн буй орчны
тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх хийгээд олон
улсын хамтын ажиллагааг дэмжих гэсэн таван
зорилтын хүрээнд бүс нутгийн түвшинд үйл
ажиллагаа явуулдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
asiafoundation.org холбоосоор авна уу.

Ардчиллын цуврал хакатон
Бүс нутгийн цуврал
хэлэлцүүлгүүд
Сонгогчдын боловсрол,
оролцоог нэмэгдүүлэх ажлууд
COVID-19 цар тахлын
үеэрх сонгогчдын аюулгүй
байдал
Залуучууд болон эмэгтэй
сэтгүүлчдийн чадавхыг
бэхжүүлэх цогц хурал

Эгэх хариуцлага болон
мэдээлэлтэй улс төрийн
төлөөх сэтгүүл зүй
Хууль тогтоох явцын ил
тод байдал
Намын дотоод ардчилал
болон дижитал ардчилал
Хамтын үйл ажиллагаа
бүхий бодлого
боловсруулалт 

Залуучууд болон эмэгтэй
активистуудын нөлөөллийн
чадавхыг бэхжүүлэх сургалтууд
Бодлогын асуудал хөндөх
залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
санаа санаачилгууд
Сонгуулийн дараах цуврал
хэлэлцүүлгүүд
Сонгуулийн дараах иргэний
нийгмийн хамтын нөлөөллийн
ажил

БНОУХ-гийн Азийн сантай болон дотоодын иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх
олон төрлийн үйл ажиллагаа нь Улсын Их Хурал, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хийгээд
ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр сонгогчдын боловсролыг нэмэгдүүлэн иргэдийн оролцоог дэмжиж,
эмэгтэйчүүд, залуучуудын чадавхыг бэхжүүлэн дуу хоолойгоо хүргэх боломжийг нь нэмэгдүүлж,
ардчилсан удирдагчид, улс төрийн намууд болон бодлого боловсруулагч нарт иргэн төвтэй засаглалыг
хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэнэ.  

Бидний тухай

2022 оныг дуустал хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
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