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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.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫГ
ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙГЭЭР

ХӨГЖҮҮЛЬЕ!

Агуулга

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ ХОРОО

ЗӨВЛӨМЖ:
 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР

ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ НЬ
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. 

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 толилуулж байгаа билээ.

Сонгуулийн амлалтын хяналт

ДАТА БА ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН
БОДЛОГЫГ ЖЕНДЭРИЙН

МЭДРЭМЖТЭЙГЭЭР ХӨГЖҮҮЛЬЕ!

Монгол Улс 2030 онд “Хөдөлмөрийн
эдийн засгийн тэнцвэрийг хангаж,
мэдлэгийн эдийн засгийг бүрдүүлж, иргэн
бүрийг ажилтай, орлоготой болгоно” гэж
“АЛСЫН ХАРАА-2050” Монгол Улсын урт
хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгажээ. 

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд "Бүтээн
байгуулалтын томоохон төслүүдийн үр
дүнд болон хувийн хэвшил, жижиг, дунд
үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих замаар 150 мянган ажлын байр
шинээр бий болгоно" (2.5.14) гэсэн.



"Гэрэлт хөгжлийн тэмүүлэл" байгууллагаа
төлөөлөн "Сонгуулийн амлалтын хяналт" иргэний
нийгмийн сүлжээний нэг хэсэг болсондоо баяртай
байна. Өөрөө эмэгтэй хүн хэдий ч өмнө нь
"Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт" гэх энэхүү
асуудлыг огт сонирхож байгаагүйгээ гайхсан.  

Сүлжээний гишүүн байснаар нөлөөлөл хийх сэдвээ
дагнан судлах ач холбогдолтойн сацуу үеийн
залуусаасаа суралцах, өөрийнхөө хаана байгааг
мэдрэх, туршлага хуваалцах гэх мэт олон талын
ашиг тустай. Төсөлт хөтөлбөрт оролцох,
нөлөөллийн арга, чадваруудад суралцсан. Намуудын
мөрийн хөтөлбөрийг судлах нь маш сонирхолтой
байсан бөгөөд энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэж
байхдаа бид улс төрийг шүүмжилдэг ч ямар ч
үндэслэл, баримтгүйгээр шүүмжилдэг шиг
санагдсан. Залуус бид үндэслэлээ сайн гаргаж,
нотолгоотой, эерэгээр нөлөөлөл хийх нь илүү үр
дүнтэй байдаг юм байна.

Нөлөөллийн багийн гишүүн, "Гэрэлт хөгжлийн
тэмүүлэл" ТББ-ын гишүүн Х. Жанар

Улс төрийн намуудын сонгуулийн амлалт,
мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах,
нөлөөлөх зорилгоор "Сонгуулийн амлалтын
хяналт иргэний нийгмийн сүлжээ"
байгуулагдаж нөлөөллийн үйл ажиллагаагаа
амжилттай хэрэгжүүлсээр байна.  Цахим
сонины дугаар бүрт сүлжээний гишүүн
байгууллагуудыг танилцуулдаг уламжлалтай.
Энэ удаагийн дугаарт  хөдөлмөр эрхлэлтийн
бодлогыг мэгтэйчүүдэд ээлтэй болгоход
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"СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ"
ЗАЛУУЧУУДЫН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН СVЛЖЭЭ

"Үндэслэл,
нотолгоотойгоор нөлөөлье!"

нөлөөлөх зорилгоор ажиллаж буй
"Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг
жендэрийн мэдрэмжтэйгээр хөгжүүлье!"
багийн гишүүд, үйл ажиллагаа,
зөвлөмжийг танилцуулж байна. Тус багт
Баян-Өлгий аймгийн "Гэрэлт хөгжлийн
тэмүүлэл" ТББ болон Баянхонгор аймгийн
"Хөгжилд залуусын оролцоо, түншлэл"
ТББ-ын залуус хамтран ажиллаж байна. 



Намайг Х.Балжмаа гэдэг. Би Баянхонгор
аймагт ажиллаж амьдарч буй жирийн
залуусын төлөөлөл. Гэхдээ миний зорьж буй
үйл хэрэг бусад залуусаас онцгой гэдэгт
итгэдэг. Учир нь би сар бүрийн тогтмол
цалинтай ажлаас татгалзаж, залуучуудын
чиглэлээр өөрийн ажилласан 6 жилийн
туршлагадаа тулгуурлан, залуучуудын хөгжил,
оролцоог хангах чиглэлээрх үйл ажиллагаатай  
төрийн бус байгууллагыг 2020 оны 9-р сараас
эхлэн ажиллуулж байна. 

"СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ"
ЗАЛУУЧУУДЫН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН СVЛЖЭЭ
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Бидний хувьд “Сонгуулийн амлалтын хяналт”
залуучуудын иргэний нийгмийн сүлжээнд
гишүүнээр элсэхэд “Залуучууд хүн амын олонх
ч гэсэн шийдвэр гаргахад залуучууд оролцохгүй
байгаа, залуучуудыг бодлогын шийдэл
тодорхойлоход оролцуулахаас илүүтэй
гүйцэтгэгч” гэж хардаг хандлагыг өөрчлөх
хүсэл эрмэлзэл маань гол нөлөө үзүүлсэн юм. 

Иргэдийн төлөөлөгч
эмэгтэйчүүдтэй хийсэн уулзалт

Нөлөөллийн багийн цахим үйл
ажиллагаатай танилцахыг

хүсвэл: 

Манай байгууллагыг “Хөгжилд залуучуудын
оролцоо, түншлэл” гэдэг бөгөөд
“Залуучуудын утга учиртай оролцоог аймаг,
орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлогод бий
болгох, хамтран ажиллах, хариуцлагатай
түншлэх” зорилгоор байгуулагдсан юм. 

Сүлжээний гишүүн болсноор бид эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогод дүн шинжилгээ
хийж, аймгийн түвшинд анхаарах асуудлуудыг
гарган ирж, бодлогын түвшинд нөлөөлөх гэж
хичээснээрээ онцлог байлаа. Мөн бодлого,
төлөвлөлтийг уншиж сурсан маань давуу тал
болсон гэж бодож байна. Бусад байгууллагаасаа
суралцаж, хувь хүний хувьд санал өгөхдөө мөрийн
хөтөлбөрийг судлах, дараа нь хэрэгжүүлэх
түвшинд ялангуяа аймгийн түвшинд тусгагдаж
буйг хянах хэрэгтэйг ойлголоо.

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн
төлөөлөлтэй хийсэн
хэлэлцүүлэг

Х.Балжмаа, Нөлөөллийн багийн гишүүн,
"Хөгжилд залуучуудын оролцоо,
түншлэл" ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал

СҮЛЖЭЭГЭЭРЭЭ НЭГДСЭН
ЗОРИЛГОТОЙ БАЙГАА НЬ
ГАНЦААРАА БИШ ГЭСЭН
УРАМ ЗОРИГ ӨГЧ БАЙНА

https://fb.me/e/P2hXCSfm
https://www.facebook.com/events/3039367023013759?ref=newsfeed
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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.

Баянхонгор, Баян-Өлгий аймгуудад
“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих,” “Бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийг
дэмжих” бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээг
хэрэгжүүлж, энэ чиглэлийн аймгийн
хэмжээний стастистик тоо мэдээлэл,
тодорхой хэмжээний судалгаатай болохыг
зөвлөж байна. 

Ясли, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэх, орон нутгийнхаа эдийн засгийг
хөгжүүлэх бодлогын нэг шийдэл хэмээн үзэж,
хүүхдийн цэцэрлэг, яслийн хүртээмж,
үйлчилгээг сайжруулахыг зөвлөж байна.

“Сонгуулийн амлалтын хяналт” залуучуудын иргэний
нийгмийн сүлжээний зүгээс Баянхонгор, Баян-Өлгий
аймгийн жишээн дээр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн
бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөр хэрхэн тусч, хэрэгжиж буйд хяналт тавин,
хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр Баянхонгор, Баян-
Өлгий аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, ажил олгогч,
бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд, оролцсон бөгөөд  энэхүү
уулзалтаас  дараах санал зөвлөмжүүд гарсан юм. 

ЗӨВЛӨМЖ: ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН
БОДЛОГЫГ ЖЕНДЭРИЙН

МЭДРЭМЖТЭЙГЭЭР ХӨГЖҮҮЛЬЕ!

Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих, баталгаатай ажлын байрыг олноор
бий болгоход анхаарч, бодлого, хөтөлбөртөө
эмэгтэйчүүд, залуучууд, бизнес эрхлэгчдийг
дэмжих гэх зэргээр хүн амын аль бүлэгт
чиглэснээ тодорхой тусгасан бодлого,
хөтөлбөр, төсвийг боловсруулан,
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

Гэртээ хүүхдээ асарч буй болон мэргэжилгүй,
урт хугацаанд хөдөлмөр эрхлээгүй гэх мэтээр
эмэгтэйчүүдийн онцлогийг харгалзаж,
мэргэжлийн чадвар олгох сургалтыг
төрөлжүүлэн, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт,
хэрэгцээнд нийцүүлэхийг зөвлөж байна. 

Ажил хайж буй иргэд буюу эмэгтэйчүүд,
залуучуудад зориулсан албан ёсны эх
сурвалжийн мэдээллийг тогтмол шинэчилж,
хүртээмж, ил тод байдалд хяналт тавихыг
зөвлөж байна. 

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих
буюу аж ахуй нэгжид олгож буй 0,3%-ийн
зээлд хамрагдах боломж нөхцлийг бодлогын
түвшинд дэмжих, ажил олгогчидтой хамтарч
ажиллах, МСҮТөвийн төгсөгчдийг зуучлах,
МСҮТөвийн төгсөгчдийн санхүүгийн
бэрхшээлийг шийдвэрлэх бодлогын арга
хэрэгслийг яаралтай хэрэгжүүлэхийг зөвлөе. 

Хөдөлмөр эрхлэлт, жижиг дунд бизнесийг
дэмжих, орон нутаг хөгжүүлэх гэх мэт
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд эерэг нөлөө
үзүүлэх тусгай сангуудын талаарх
мэдээллийн ил тод байдал, хүртээмж,
журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон
нийтэд мэдээлэхийг зөвлөж байна. 
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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.

Бодлогод залуусын хяналт ТББ нь
сонгуулийн амлалтыг хянах датабанкийг бий
болгож, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн "хүний
хөгжил"-ийн асуудлуудтай холбоотой амлалт

Сонгуулийн
амлалтыг

Датабанкаас
www.policywatch.mn

"Залуус сонгуулийн амлалтыг 
хянах нь" төсөл

буюу УИХ-д суудалтай намууд, Засгийн
газрын мөрийн хөтөлбөрүүдийн түүврийг
нэгтгэн амлалтын сан, хэрэгжилтийг хянах
дата мэдээллийг дүрсжүүлсэн билээ.

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БА ДАТА

Энэхүү дүрслэлээс Монгол Улсын хүн
ам болон хөдөлмөр эрхлэлтийн
мэдээллийг харах боломжтой. 

Дүрслэлд дэх гурвалжин дүрс бол
ажилгүй хүн, түүний хэмжээ нь "тоон
утга"-ыг илэрхийлж байгаа бөгөөд
дүрслэлийн өнгө гүн улбар болох
тусам ажил эрхлэлт сайтайг харуулах
юм.

Дээрх дүрслэлээс үзвэл хот суурин газар
ихтэй, хүн ам ихээр суурьшсан аймгуудад
ажил эрхлэлтийн түвшин өндөр байна.
Тодруулбал, гүн улбар өнгөтэй аймгууд болох
“Хөвсгөл, Өвөрхангай аймгуудад аялал
жуулчлал илүү хөгжсөн нь ажил эрхлэлтийг
нэмэгдүүлсэн байх магадлалтай.

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд "Бүтээн байгуулалтын томоохон
төслүүдийн үр дүнд болон хувийн хэвшил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг

дэмжих замаар 150 мянган ажлын байр шинээр бий болгоно" (2.5.14) гэсэн.

Мөн уул уурхай дагаад ажлын байр нэмэгдэж
байгаа дүр зураг төдийлөн харагдахгүй
байна. Жишээлбэл, уул уурхайн олборлолт
ихтэй говийн аймгууд, тэр дундаа Өмнөговь
аймгийг авч үзвэл ажлын байрны үзүүлэлт
гүн улбар болтлоо өсөөгүй байна.
Дүрслэлийг ерөнхийд нь дүгнэхэд ажлын
байр Улаанбаатар хотоос бусад аймагт хомс
байна.
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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.

#Сонгуулийн
АмлалтыгХяная 

54.80 болж огцом буурсан нь анхаарал
татаж байна. Цахим сонины энэ удаагийн
дугаарт онцлож буй Баянхонгор, Баян-
Өлгий аймгуудад ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлт хангалтгүй байна. 

Энэхүү дүрслэлээс эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн
түвшин нэг тэнхлэг дээр дүрслэгдсэн
байгааг анхаарна уу. Эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин
эрэгтэйчүүдээс тогтмол бага байдаг
бөгөөд дундаж нь 56 байгаа бол
эрэгтэйчүүдийнх 66 байна. 

Мөн бүх аймаг, хотод эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэх түвшин бага байна.
Тодруулбал, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр
эрхлэх түвшин хамгийн өндөр байсан Төв
аймагт 2016 онд 73.90 байсан бол 2019 онд 

Баянхонгор аймаг

Баян-Өлгий аймаг

Ийнхүү эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
улс орны хэмжээнд буурч байгаад анхаарсан 
 бодлого, мөрийн хөтөлбөр хангалтгүй байгааг
бид ДУГААР 1-ээр онцолж байсан билээ. 

Цаашид улс орны хэмжээнд хэрэгжүүлэх
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогодоо
"эмэгтэйчүүд" гэсэн бүлгийг онцгойлон
анхаарахыг Засгийн газарт зөвлөж байна.
Бид 150,000 ажлын байраас хэд нь
эмэгтэйчүүдэд оногдож буйд хяналт тавин
ажиллах болно. 

Томьёо: Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин:
Ажиллагчдын тоог хөдөлмөрийн хүн амын
тоонд харьцуулж тооцно. Хөдөлмөр эрхлэлтийн
түвшин=Ажиллагчид/Хөдөлмөрийн насны хүн
ам×100%.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нь хөдөлмөрийн
насны хүн амын хэдэн хувийг ажиллагчид эзэлж
байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм.

https://www.canva.com/design/DAEfFyoWTGU/SBpEScYSPkjegGHTSoTu8Q/view?fbclid=IwAR2DqAolPLkHYvZZ6UgFooEtu3VoP9XobsC7_R9Kx5CUsrWHhc9rUzcoe6o#3
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Сэтгүүлч хүний хувьд нийгмийн янз
бүрийн бүлгийн хүмүүстэй ажиллаж,
өөрийгөө шинэчилж байх шаардлагатай
байдаг. Залуучуудын зөвлөх хорооны
гишүүн байснаараа хувь хүн маань
хөгжиж, нийгэмдээ хөрөнгө оруулж
байгаа гэдгээс гадна сэтгүүлчийнхээ
хувиар олон шинэлэг мэдээлэл олж авч,
нийгмээ ойлгоход туслалцаа болдог.  

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.

З.ЭНХБАЯР: ҮЕ ТЭНГИЙН ОЛОН
МУНДАГ ЗАЛУУСТАЙ ХАМТДАА
СУРАЛЦАЖ, ХӨГЖИЖ БАЙНА 

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ ХОРОО 

“Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн
оролцоог идэвхжүүлэх нь”
хөтөлбөрийн хүрээнд
хэрэгжиж буй төсөл, үйл
ажиллагаанд олон талын
залуучуудын төлөөллийн дуу
хоолой болон "Залуучуудын
зөвлөх хороо" ажиллаж байна. 

Өнөөдрийн байдлаар
“Залуучуудын зөвлөх хороо”
сар тутмын нийт 8 удаагийн
уулзалтаараа хөтөлбөрийн
түнш байгууллагуудын үйл
ажиллагаанд санал,
зөвлөмжөө өгөөд байна.

Нийгмийн олон бүлгийн төлөөлөл болсон залуучууд энд цуглаж,
шүүлтүүргүйгээр өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж болдог
учраас жинхэнэ ардчилсан талбар шиг санагддаг. Залуучууд
бүтээлчээр шүүмжилж, шийдэл санал болгож чаддаг гэдгийг
харуулж буй хамгийн том жишээ.

#СонгуулийнАмлалтыгХяная
#БиднийУлсТөр

#SWYEEPPM 

З.Энхбаяр, Залуучуудын зөвлөх хорооны гишүүн, "Засаглалд залуу
сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн төгсөгчдийн холбооны төлөөлөл

https://www.facebook.com/hashtag/swyeeppm?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8XUvGHkOuuI6jHrLeoMmA1WSN0k2gaM8P_Y7tlOTlmpf7wq030-1N2hm_YtIQLaCFiYjXidh0sSPrPhMuVh6HDWLQgdG0e7lXkUVzHIra1Bsnn6HUwJAqt6BnVVQN5-MxwdIQ3G4jZ02ZwXp3wBSHyqCOGKSFhKa6nR7wtawYj1Vl3CiZkAw7JbSUyPZbxlw&__tn__=*NK-R

