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Энэхүү тайланд жендэрийн статистик 
үзүүлэлтийн эрх зүйн зохицуулалт болон 
институцийн хүрээний судалгаа, одоо байгаа 
жендэрээр ангилсан өгөгдлийн үнэлгээ болон 
цаашид үүнийг хэрхэн сайжруулах талаарх 
зөвлөмжийг багтаасан болно.  

Олон улсын болон үндэсний түвшинд 
Монгол Улсын статистикийн өгөгдөл, түүний 
дотор жендэрийн задаргаатай буюу жендэрээр 
ангилсан өгөгдөл олж авах эрх зүйн орчин 
хангалттай байна гэж дүгнэлээ. Тухайлбал, олон 
улсын түвшинд, Монгол Улс нь Эмэгтэйчүүдийг 
алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц 
(ЭАБХУК), Бээжингийн үйл ажиллагааны 
платформ, ОУХБ-ын 111 дүгээр конвенц 
(Хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн хүрээнд 
алагчлахгүй байх тухай конвенц), ОУХБ-ын 100 
дугаар  конвенцод (Тэгш цалин хөлс олгох тухай 
конвенц) болон Нэгдсэн үндэстний байгууллагын 
2005 оны Дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтад тус 
тус нэгдэн ороод байна. Үндэсний түвшинд 
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Статистикийн тухай 
хууль, ЖДҮ-ийн тухай  хууль, Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр зэрэг хууль 
тогтоомжууд нь чухал суурь болж өгч байна.   

Институцийн хүрээ буюу тогтолцоо нь 
хангалттай хэмжээнд бүрдсэн гэж дүгнэж байна. 
ҮСХ нь олон нийтэд нээлттэй статистик 
өгөгдлийг боловсруулдаг гол байгууллага. 
Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо олон 
нийтэд нээлттэй статистик өгөгдлүүдийг мөн 
боловсруулдаг. Олон нийтэд нээлттэй 
жендэрээр ангилсан өгөгдлүүд нь зөвхөн хүн ам, 
эрүүл мэнд, боловсрол, ядуурал, хөдөлмөр, эрх 

мэдэл, хүний эрх, хүчирхийлэл, хүрээлэн буй 
орчны чиглэлээр байдаг.  

ҮСХ нь 2013 онд жендерээр ангилсан 
216 үзүүлэлт гаргах боломжтой байсныг 2019 
онд 241 болгон нэмэгдүүлжээ. Бизнес эрхлэлт 
дэх жендэрээр ангилсан өгөгдлийг Татварын 
ерөнхий газарт бичгээр хүсэлт гаргасны дагуу 
авсан. Мөн түүнчлэн Монголбанк нд албан 
хүсэлт гаргаж жендэрээр ангилсан нэмэлт 
өгөгдөл буюу зээлдэгч болон данс эзэмшигчдийг 
хүйсээр ангилсан мэдээлэл авсан. Тайланд 
Татварын ерөнхий газар болон Монголбанкнаас 
хүлээн авсан өгөгдлийг хавсаргасан болно. 
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан (ЖДҮХС) 
нь 2019 оноос эхлэн өөрсдийн өгөгдлийг хүйсээр 
ангилж эхэлсэн хэдий ч, зөвхөн эмэгтэй 
захиралтай аж ахуйн нэгжүүдийг эмэгтэй бизнес 
эрхлэгч гэж үзсэн байв. Зээлийн батлан даалтын 
сан нь АХБ-тай хамтран төсөл хэрэгжүүлж буй 
тул, АХБ-ны тодорхойлолтын дагуу жендэрээр 
ангилсан өгөгдөл гаргаж байна. Өөрөөр хэлбэл, 
байгууллагууд эмэгтэй бизнес эрхлэгчийн өөр 
өөр тодорхойлолтыг ашиглаж байна.   

 Монгол Улсын Засгийн газар (МУЗГ) нь 
ЖДҮ-ийн зохицуулалт, үйл ажиллагаа явуулах 
орчныг сайжруулах чиглэлээр дараах арга 
хэмжээг авч иржээ. ЖДҮ-ийн салбарыг дэмжих 
зорилгоор Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хууль (шинэчилсэн найруулга, 2019 
оны 6-р сарын 6) хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд ЖДҮ-
ийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр (2019 оны 156-р 
тогтоол) батлагдсан. Гэсэн хэдий ч, эдгээр нь 
жендэрийн мэдрэмжтэй болж чадаагүй бөгөөд 
эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих тодорхой 
арга хэмжээ тусгаагүй байна. Эдгээр бодлого нь 
татварын тогтолцоогоор дамжуулан дэмжлэг 
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үзүүлэх, санхүүгийн болон санхүүгийн бус 
үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоход (чадавхыг 
бэхжүүлэх, мэдээлэл солилцох, маркетинг гэх 
мэт) чиглэгдсэн байна. Мөн түүнчлэн жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй хамгийн том 
саад тотгор нь төрийн хүнд суртал байдаг тул, уг 
бодлогод компанийн бүртгэл, бусад төрийн 
үйлчилгээ авахтай холбоотой үүсдэг хүндрэл 
бэрхшээлийг бууруулахах арга хэмжээ авна гэж 
тусгасан байна (Монголбанк, 2018). Дэлхийн 
өрсөлдөх чадварын төвөөс эрхлэн гаргадаг 
Дэлхийн улс орнуудын өрсөлдөх чадварын 
тайлангийн 2020 оны үр дүнгээр Монгол Улс 
ЖДҮ-т үзүүлдэг дэмжлэг сул буюу хамгийн 
сүүлийн байранд (63 эдийн засгаас 62-т) 
эрэмбэлэгджээ1.    

Дээр дурдсан бодлого, хөтөлбөрүүдийн 
хоорондын уялдаа холбоо дутмаг хэвээр байна. 
Жишээлбэл, ЖДҮ-ийн тухай үндэсний 
тодорхойлолтыг2 салбарын оролцогч талууд 
төдийлөн ашиглахгүй байна. Цаашилбал, 
Монголбанк болон ҮСХ өгөгдөл цуглуулахдаа 
ажиллагчдын тооны өөр өөр ангилал ашиглаж 
байна. ҮСХ-ны мэдээллийн санд ЖДҮ-ийн 
талаарх онцгойлсон өгөгдөл байхгүй бөгөөд 50-
аас дээш тооны ажиллагчтай компаниудын 
мэдээллийн ангиллыг гаргадаггүй. Үүнээс 
шалтгаалан, ЖДҮ-ийн болон олон тооны 
ажиллагчтай томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн 
нийт дүн болон эзлэх хувь хэмжээг мэдэх 
боломжгүй байна. Энэ нь мэдээлэл цуглуулах, 
түүний ангиллыг ЖДҮ-ийн албан ёсны 
тодорхойлолттой уялдуулах замаар МУЗГ-ын 
зүгээс шийдвэрлэвэл чухал асуудал юм.  

2007 оны ЖДҮ-ийн тухай хуульд ЖДҮ-ийг 
хэт ерөнхий тодорхойлсноос үүдэн 3 өөр 
тодорхойлолт ашиглаж ирсэн бөгөөд ЖДҮ 
эрхлэгчдэд зориулсан мэдээллийн нэгдсэн сан 
байхгүй байна. Харин, 2019 оны 6-р сард ЖДҮ-ийн 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ЖДҮ-ийн 
ажиллагчдын тоо, салбар болон борлуулалтын 
орлогоор нь бичил, жижиг, дунд гэж ангилан 
өмнөх тодорхойлолтыг нарийвчлан 
сайжруулжээ. 

 
1 ДӨЧТ, Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан- 2020  
2 “Бичил аж ахуйн нэгж буюу үйлдвэр: </=10 ажиллагчтай, 
</=300 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой. Жижиг үйлдвэр: 
10-50 ажиллагчтай, 300 саяаас  – 1 тэрбум төгрөгийн 

Эдийн засгийн боломж, ажил эрхлэлт, 
цалингийн тэгш байдал болон бүтээмжийн 
хүртээмжийн үзүүлэлт нь Монгол Улс дахь 
жендэрийн ялгааг илүүтэй илтгэх үзүүлэлтүүд 
юм. Тэгш эрх буюу тэнцвэрт байдлыг хангах 
явдал нь зөвхөн хувь хүний түвшинд төдийгүй 
эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах эрх мэдэл, нөөцийг 
хянах илүү чадвар сайтай байдаг ба гүйцэтгэх 
зөвлөл, дээд удирдлагад илүү олон 
эмэгтэйчүүдтэй аж ахуйн нэгжүүд илүү 
бүтээмжтэй, өндөр ашиг олдог, улмаар улсын 
ДНБ-д ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг.  

Өмнө нь хийгдсэн судалгаа шинжилгээ, 
санал асуулгын үр дүнгээс харахад Монголын 
эмэгтэйчүүд боловсролын түвшний хувьд давуу 
талтай ч, энэ давуу талаа хөдөлмөрийн зах 
зээлийн оролцоонд ашиглахдаа дутагдалтай 
буюу хангалтгүй байна. Үндэсний уламжлалт 
үзэл бодол гэр бүлийн хүрээн дэх эрх мэдлийн 
тэгш бус динамик бий болоход хүргэж, энэ нь 
олон тооны эмэгтэйчүүд өөрсдийн бололцоогоо 
бүрэн ашиглахыг хязгаарлаж байна. Монголын 
олон залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд хүүхэд асрах 
чанартай үйлчилгээ дутмаг, гэр бүлийн 
хариуцлага зэргээс болоод албан бус салбарт 
ажил эрхлэх, цалингүй гэрийн ажил хийхээс өөр 
аргагүй байдалд хүрдэг бөгөөд эдгээрийн 
дийлэнх нь тэдэнд хууль эрх зүй эсхүл 
санхүүгийн хувьд найдвартай байдлаа хангах 
боломж олгодоггүй аж. 

Үүний үр дүнд эмэгтэйчүүд ажилд орох 
болон бизнес эрхлэгчийн хувиар эдийн засагт 
оролцох оролцоо эрэгтэйчүүдээс доогуур байгаа 
бөгөөд зарим салбарт энэ ялгавартай байдал их 
байгаа нь ажиглагдлаа. Бизнесийн олон төрлийн 
сургалтад эрэгтэйчүүдээс илүү олон 
эмэгтэйчүүд хамрагддаг хэдий ч, төслийн 
санхүүжилт авах хэмжээ нь бага байна. Ийм 
нөхцөл байдал ч Монгол Улсын Засгийн газар 
(МУЗГ)-аас 2016-2017 онд хэрэгжүүлсэн 
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих 
туршилтын хөтөлбөрийн санхүүжилтээс 
тодорхой харагдсан. Харамсалтай нь 
хөтөлбөрийн эцсийн шатанд эмэгтэйчүүд 

борлуулалтын орлоготой. Дунд үйлдвэр: 50-200 ажиллагчтай, 1 
– 2.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой.” ЖДҮ-ийн 
тухай хуулийн 2, 5(5.1, 5.2, 5.3)-р зүйлийн 2 дох параграф (2019)     
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санхүүжилт авч чадаагүй байгаа учир 
шалтгааныг судалж шинжлээгүй байна. 

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн дийлэнх 
нь бичил, жижиг, дунд, бизнес эрхэлдэг тул 
эмэгтэйчүүдийн ЖДҮ-д эзэлж буй байр суурийг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн санхүүгийн болон 
санхүүгийн бус үйлчилгээг хөгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Ялангуяа бодлогын 
шинэчлэлээр дамжуулан зах зээлд нэвтрэх 
боломж олгосноор эмэгтэйчүүдийн бизнес 
эрхлэлтэд нөлөө үзүүлэхүйц эерэг үр дүн 
авчирна. Түүнчлэн, эмэгтэйчүүдийн нуруун дээрх 
цалингүй асран хамгаалах болон гэрийн ажлын 
ачааллыг бууруулах, жендэрийн мэдрэмжтэй 
бизнес эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлэх нь Монгол 
эмэгтэйчүүдийн хувьд нэн чухал байна.   

Хэдий тийм ч, эдийн засгийн тодорхой 
салбаруудад, жендэрийн өгөгдөл хомс 
байгаагаас Монгол дахь ЖДҮ-ийн нөхцөл 
байдлын бүрэн дүр зургийг гаргахад хүндрэлтэй 
байв. Хоорондоо уялдаа холбоогүй, хангалтгүй 
өгөгдөл, хэсэгчилсэн судалгаа мөн бодлогын дүн 
шинжилгээ хийх чадавх сул байгаагаас гадна улс 
төрийн хүсэл зориг дутмаг байна. Энэ нь эцсийн 
дүндээ бодит байдлаас холдсон, төлөвлөсөн 
зорилгодоо хүрэх боломжгүй арга хэмжээ 
авахад хүргэж байна. 

Энэхүү үнэлгээний үр дүнд дараах 
бодлогын зөвлөмжүүд гаргав. Үүнд  

Макро түвшинд:  

1. Эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийн 
оновчтой тодорхойлолтыг хуульчлах 

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 

үндэсний хөтөлбөр (ЖЭТБХҮХ)-ийн 
хэрэгжилтийг хангуулах; 

3. Эмэгтэй, эрэгтэй бизнес эрхлэгчдийн 
онцлог, ялгаатай байдлыг тусгасан эдийн 
засгийн бодлого боловсруулах.  Бодлого 
боловсруулагчдад ЖДҮ-ийн санхүүжилт, сургалт, 
зохицуулалт, эрх зүйн орчин, бизнес эрхлэгчдийн 
хүн ам зүйн шинж чанар, хэн болох, ямар төрлийн 
бизнес эрхэлдэг, эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
ямархуу байдалтай байгаа зэрэг ЖДҮ-ийн 
хүйсээр ангилсан үнэн зөв, харьцуулж болохуйц, 
найдвартай мэдээлэл хэрэгтэй. 

Дунд түвшинд: 

4. Бизнес эрхлэхэд эмэгтэй, эрэгтэй 
хүмүүсийн оролцооны түвшин, салбарын 
онцлогийг тодорхой болгохын тулд (ХАӨ) 
цуглуулах. 

5. Засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд хатуу 
хяналт тавьж, үнэлгээ хийх; үр дүнг 
тайлбарлахдаа ХАӨ-д онцгой анхаарал 
хандуулдаг байх. 

Микро түвшинд: 

6. Соён гэгээрүүлэхээс эхлээд жендэрийн эрх 
тэгш байдал болон жендэрийн мэдрэмжийн 
талаарх мэдлэг, ойлголтыг хамарсан үе шаттай 
үйл ажиллагаа зохион байгуулах. 

7. Эцэст нь, нийтийн дунд, ялангуяа, Засгийн 
газар болон бусад оролцогч талуудын хооронд 
эдийн засаг дахь эмэгтэйчүүдийн хувь нэмэр, 
оролцоо, боломж бололцоотой холбоотой 
жендэрийн өргөн хүрээтэй зөрүүтэй байдлыг 
харуулдаг, хэм хэмжээ болон үнэ цэнийн талаар, 
мөн нийгэмд шударга ёс тогтоохын ач холбогдол, 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахын ашиг 
тусын талаар өргөн хүрээтэй яриа хэлэлцүүлэг 
хийх шаардлагатай байна.  
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БҮЛЭГ 1. ОРШИЛ 
 
 
 
 
 
 
1.1 ҮНДЭСЛЭЛ 
 

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн 
банк (ЕСБХБ)-ны Жендэрийн тэгш байдлыг 
дэмжих стратеги (2016-2020) нь түүний хөрөнгө 
оруулалт хийдэг улс орнуудад эмэгтэйчүүдийн 
эдийн засгийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, тэгш 
боломжийг хангах зорилготой. Эмэгтэйчүүдийн 
санхүүгийн хүртээмж, бизнес эрхлэх боломжийг 
дэмжих нь уг стратегийн үйл ажиллагааны 
тэргүүлэх гурван чиглэлийн нэг юм. Иймээс 
ЕСБХБ нь “санхүүгийн хүртээмж болон бизнес 
эрхлэлт дэхь жендэрийн зөрүүтэй байдлыг 
бууруулахад хувь нэмэр оруулах бодлого, 
зохицуулалтын хязгаарлалтыг шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн бодлогын яриа хэлэлцээг дэмжих” 
үүрэг хүлээдэг. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх 
бодлогын яриа хэлэлцээнд нааштайгаар 
нөлөөлөх, хөгжлийн бодлогын баттай нотолгоог 
бүрдүүлэхийн тулд илүү их, илүү сайн мэдээлэл 
шаардагдана. Үүнийг Тогтвортой хөгжлийн 
зорилгууд (ТХЗ)3 бататгаж өгдөг ба жендэрийн 
тэгш байдал, эмэгтэйчүүд, охидын эрх мэдлийг 
бэхжүүлэхтэй холбоотой ТХЗ 5 зэрэг зорилтын 
биелэлтийг хянахад ХАӨ шаардлагатай. ЕСБХБ 
нь одоогоор ТХЗ 5-ыг хангах болон бусад 
зорилгын хүрээнд үйлчлүүлэгч улс орнуудад энэ 
төрлийн мэдээллийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлт 
хэрэгцээг хангахад туслах дэлхийн хэмжээний 
олон санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд оролцож 
байна.  

ХАӨ хомс байх нь эмэгтэй, эрэгтэй 
хүмүүсийн амьдралын дүр зураг болон 
тэдгээрийн хооронд оршиж ирсэн зөрүүтэй 
байдлыг дутуу дулимаг гаргахад хүргэдэг. 
Эдгээр өгөгдөл нь эмэгтэйчүүдийн бизнес 
эрхлэлт, санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхтэй холбоотой гол хүндрэл 
бэрхшээл болон боломжийг тодорхойлоход 
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2019 оны 4-р сард Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн санаачилга (We-Fi)-
ын Удирдах хороо ЕСБХБ-ны "Тал нутгийн 
эмэгтэйчүүд" хөтөлбөрийг (буюу "Төв Азийн 
бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд (WiB) хөтөлбөр") 
Тажикстан, Киргизстан, Узбекистан, Монгол 
улсад хэрэгжүүлэхээр баталсан. Энэхүү 
хөтөлбөр нь хөтөлбөрийн ерөнхий зорилгуудтай 
бүрэн уялдсан өөр хоорондоо ялгаатай бодлогын 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй бөгөөд эдгээрийн нэг нь 
хөрөнгө оруулалтын зөвлөл (эсвэл түүнтэй 
адилтгах байгууллага) болон холбогдох яамдаас 
техникийн туслалцаа үзүүлэх замаар бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд бизнес эрхлэх таатай 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг. Төв Азийн 
“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд” хөтөлбөрийн 
хүрээнд ҮСХ болон санхүүгийн зохицуулах 
байгууллагууд  бизнес эрхлэлт, санхүүгийн 
хүртээмж зэрэг тэргүүлэх чиглэлээр ХАӨ 
цуглуулах ажлыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж 
эхлээд байна. 

 

 

 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/ 
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1.2 ТАЙЛАНГИЙН ЗОРИЛГО  
 

Бодлого боловсруулагчдад жендэрийн 
зөрүүг тодорхойлох ойлголтыг өгөх, Монгол дахь 
Эмэгтэйчүүдийн ЖДҮ-ийн салбарын 
гүйцэтгэлийг олон улсын түвшинд харьцуулж 
үнэлэх, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар 
бодлогын үнэн зөв дүгнэлт гаргахад 
статистикийн оновчтой мэдээллийн систем 
зайлшгүй шаардлагатай. Монгол Улс БЖДҮ-ийн 
жендэрийн статистикийн өгөгдөл цуглуулах 
тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр сүүлийн 
жилүүдэд томоохон ахиц дэвшил гаргасан ч 
гэлээ цаашид улам сайжруулах, өөрийн орны 
жендэрийн статистикийг олон улсын туршлага, 
стандартад нийцүүлэх өргөн цар хүрээтэй ажил 
шаардлагатай хэвээр байна. 

Энэхүү үнэлгээ нь Монгол Улсад 
жендэрийн мэдрэмжтэй хөрөнгө оруулалтын уур 
амьсгал бүрдүүлэх замын зураглал буюу үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах үндэс суурийг 
тавих юм. Үнэлгээ нь (1) бизнес эрхлэлтийн 
талаарх олон нийтэд нээлттэй жендэрээр 
ангилсан статистик өгөгдөл буюу мэдээллийн 
нарийвчилсан шинжилгээ хийх, (2) ХАӨ цуглуулж, 
түгээдэг олон улсын шилдэг туршлага болон 

бусад орны жишээг судлах; (3) бизнес 
эрхлэлтийн талаарх ХАӨ цуглуулах нэмэлт эх 
сурвалжийг тодорхойлох, (4) оролцогч талуудтай 
хийсэн ярилцлагад үндэслэн ХАӨ цуглуулах, дүн 
шинжилгээ хийх, түгээх үйл ажиллагаанд оршин 
буй дутагдаж байгаа зүйлс болон хязгаарлалтыг 
олж тодорхойлох, (5) эдгээрийг хэрхэн 
шийдвэрлэх талаар зөвлөмж гаргах гэсэн 
тодорхой зорилтуудыг өөртөө агуулсан болно. 

Энэхүү тайлан нь ЕСБХБ-ны дэмжлэгтэй 
хийгдэж буй хууль эрх зүй, бодлогын судалгаа 
болон  үүний дараа гол гол сонирхогч талуудын 
оролцоог хангасан 400 гаруй ЖДҮ эрхлэгчдийн 
дунд хийсэн ярилцлага, бизнес эрхлэгчид, 
бизнесийн холбоодтой хийсэн бүлгийн 
ярилцлага зэргийг өөртөө багтаасан үндэсний 
хэмжээний судалгааны нэг бүрэлдэхүүн хэсэг 
болсон суурь судалгаа юм.   

Уг судалгааны хүрээнд төрийн 
байгууллагуудын түвшинд бизнес эрхлэлтийн 
талаарх хүйсээр ангилсан өгөгдөл мэдээллийг 
сайжруулах замын зураглал буюу үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг  боловсруулах юм

1.3 АРГАЧЛАЛ  
 

Уг үнэлгээг хийхэд өмнө хийгдсэн 
судалгааны тайлан, бодлогын баримт бичгүүдийг 
тоймлон судлах, холбогдох байгууллагуудтай 
статистик мэдээлэл цуглуулах асуудлаар 
ярилцлага зохион байгуулах аргачлалыг 
ашиглав. Гол чиглэл нь олон нийтэд нээлттэй эх 
сурвалжаас бизнес эрхлэлтийг жендэрээр 
ангилсан тоон болон чанарын өгөгдлийг олж 
нэгтгэх явдал байв. Статистикийн өгөгдөл 
цуглуулах үүрэг бүхий байгууллагууд болох ҮСХ, 
Монголбанкнаас ХАӨ цулуулах талаарх цаашдын 

төлөвлөгөөнийх нь талаар ярилцлагууд зохион 
байгуулав. 

ҮСХ, Монгол Улсын Төв банк, ЖДҮ-ийн 
агентлаг болон бусад холбогдох яамдаас 
гаргасан мэдээллийг нэн тэргүүнд авч үзэв. 
Цаашилбал, зөвхөн байгууллагын хүрээнд авах 
боломжтой нэмэлт мэдээллийн эх сурвалжийг 
тодруулах зорилгоор албан бичиг үйлдэх замаар 
жендэрээр ангилсан өгөгдлүүдийг олж авлаа.
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БҮЛЭГ 2. БИЗНЕС ЭРХЛЭЛТ ДЭХ ЖЕНДЭРИЙН 
СТАТИСТИКИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
 
 
 
 
 
 
2.1 БИЗНЕС ЭРХЛЭЛТИЙН ЖЕНДЭРИЙН ӨГӨГДЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ 
 

Эдийн засгийн өсөлтөд жендерийн 
хамаарал хэр байгааг судлах асуудал нь 
харьцангуй шинэ салбарт тооцогддог. Өнгөрсөн 
жилүүдэд, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ), Нэгдсэн 
үндэстний байгууллага болон олон улсын 
санхүүгийн байгууллагууд өөрсдийн 
бүтээлүүддээ уг асуудлыг хөндөн авч үзэх 
болсноор энэ талаарх ном товхимол харьцангуй 
нэмэгдэх хандлагатай байна. 2014 онд 
Брисбэнийн Их 20-ийн удирдагчдын дээд 
хэмжээний уулзалтын үеэр эмэгтэйчүүдийг 
эдийн засгийн өсөлтийн хөдөлгөгч хүч хэмээн 
онцолж, “2025 он гэхэд улс орнуудад эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн оролцооны түвшний ялгааг 
25 хувиар бууруулах” зорилтыг хэрэгжүүлэхээр 
тохиролцоод байна4.  Эмэгтэйчүүдийн эдийн 
засгийн эрх мэдлийг дээшлүүлэх асуудлыг 2015 
онд зохион байгуулсан Их 20-ийн уулзалтын 
хэлэлцэх асуудлын хөтөлбөрт мөн оруулж байв. 
Олон улс орнууд эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг 
нэмэгдүүлэх асуудлыг өөрсдийн шинэчлэлийн 
стратегийн гол тулгуур асуудал гэж үзэх болов. 
Үүний дотор, Ялангуяа Шинзо Абэгийн (Япон) 
Засгийн газраас дэвшүүлэн гаргаж ирсэн 
"Вүменомикс" хэмээх нэр томъёо нэлээдгүй 
алдартай болоод байна.    

ЭЗХАХБ 2015 онд “бизнес эрхлэлтэд 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог өргөжүүлэх нь эдийн 

 
4 https://www.consilium.europa.eu/media/23866/g20-leaders-
communiqué-brisbane-summit-15-16-үгүйvember-2014.pdf 
5 https://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/the-
case-for-gender-equality/ 

засгийн урт хугацааны өсөлтөд чухал үүрэг 
гүйцэтгэнэ” хэмээн онцолсон. Дэлхийн 
жендэрийн зөрүүтэй байдлын тухай 2015 оны 
тайланд: Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас 
“жендэрийн тэгш байдал ба нэг хүнд ногдох ДНБ-
ий хамаарлыг баталгаажуулж, .... мөн жендэрийн 
тэгш бус байдлыг бууруулах нь бүтээмж, эдийн 
засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлдэг"5  хэмээн 
дурджээ. 

2013 онд ТХЗ-уудыг батлахаас өмнө 
НҮБ-ын Статистикийн хорооноос бүх улс 
орнуудын бий болговол зохих жендэрийн 
үзүүлэлтүүдийн багцыг хамгийн багадаа 
жендэрийн 52 тоон үзүүлэлтүүдээс бүрдэх нь 
зүйтэй талаар тохиролцсон. Тэдгээрийн зарим 
нь ТХЗ-ын нэг хэсэг болоод байгаа бөгөөд 2019 
оны 4-р сарын 30-ны өдөр НҮБ-ын байгууллага-
хоорондын жендэрийн статистикийн 
шинжээчдийн бүлгээс жендэрийн 
үзүүлэлтүүдийн багцыг судалж үзэх үндсэн дээр 
ТХЗ-ын үзүүлэлтүүдийг шинэчлэн тогтоогоод 
байна.6  

Ер нь, жендэрийн статистик чухам 
яагаад чухал вэ? Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс 
хоорондоо ялгаатай. Эмэгтэйчүүдийн хийж 
гүйцэтгэдэг ажлын нэлээд хэсгийг, үүний дотор 
цалингүй асран халамжлах ажил, гэрийн ажлыг 
(хүүхэд, хөгшчүүл асрах, гэрийн ажил хийх гэх 

6 
https://genderstats.un.org/files/Minimum%20Set%20indicators%20
2018.11.1%20web.pdf 
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мэт) хэмждэггүй. Ялангуяа КОВИД-19-ийн үед гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, цалингүй ажил, хүүхэд 
асрах зэрэг асуудлууд нь ангилсан өгөгдөл 
хэрэгцээтэй байгааг илтгэн харуулж байна. Тус 
жендэрийн асуудлуудыг зөвхөн зохих ангиллын 
өгөгдөл бүхий бодлогоор илүү үр дүнтэй 
шийдвэрлэх боломжтой. 

Эдийн засгийн өсөлтийн чухал тулгуур 
болох бизнес эрхлэлтийн жендэрийн ялгааг 
судлах асуудал нь бизнес эрхлэлтэд оролцох 
оролцоо гэдэг ухагдахууны хувьд статистикийн 
тогтсон ойлголт бишээс шалтгаалан бусад 
салбартай харьцуулахад хоцрогдмол байдалтай 
байна.  Энэ нь эргээд, уламжлалт тоон аргаас 
гүнзгийрүүлсэн ярилцлага, кейс судалгаа, бодит 
амьдралын түүх, ажиглалт хийх буюу яриа 
өрнүүлэх зэрэг илүү гүнзгийрүүлсэн чанарын 
арга зүй рүү эрс шилжилт хийхийг шаардаж 
байна.  Үүний зарим жишээг “EDGE” санал 
асуулгын хөгжлийн түүхээс харж болно. НҮБ-ын 
тайланд дурьдсанчлан (2018), ялангуяа 
өмчлөлтэй холбоотой гэх мэт найдвартай 

өгөгдөл цуглуулах зорилгоор хувь хүн өөрөө 
тайлагнасан мэдээллийг цуглуулах уриалга 
гаргасан байдаг (НҮБ, Эдийн засаг, нийгмийн 
асуудал эрхэлсэн газар, Статистикийн хэлтэс, 
2018). 

Хүйсээр ангилсан мэдээлэл бий 
болгоход хууль эрх зүйн болон институцийн 
тогтолцоо чухал. Ихэнх улс орнуудад янз бүрийн 
салбарын өгөгдлийг ангилан ялгах буюу 
задаргаатай болгох аргачлал буюу арга зүйг 
боловсруулах ажлыг үндэсний статистикийн 
газрууд нь хариуцан ажилладаг. Гэхдээ бизнес 
эрхлэлтийн талаарх жендэрээр ангилсан 
өгөгдөл цуглуулахад хамгийн чухал зүйл бол 
"эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлт"-ийн талаар яв 
цав ойлгомжтой тодорхойлолтыг хууль болон 
бодлогод тусгаж өгөх явдал юм. Улс орон бүр 
өөрийн гэсэн үндэсний тодорхойлолтыг гаргаж 
ирсэн байх шаардлагатай байдаг. Хүснэгт 1-д 
эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг янз бүрээр 
тодорхойлсон тодорхойлолтын жишээг үзүүлэв. 
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Хүснэгт 1. “Эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлт”-ийн тодорхойлолтын жишээ 
 

Байгууллага/Улс Тодорхойлолт 
Азийн хөгжлийн банк Дараах шалгууруудын аль нэгийг нь хангасан тохиолдолд 

эмэгтэйчүүд өмчилдөг буюу эзэмшдэг бизнес гэж тооцогддог. Үүнд  
(i) бизнесийн 50%-иас доошгүй хувийг эмэгтэйчүүд өмчилдөг буюу 
эзэмшдэг,  
(ii) дээд удирдлагын 60-аас доошгүй хувь нь эмэгтэйчүүд, эсхүл  
(iii) нийт бүртгэлтэй ажиллагчдын 50%-иас доошгүй хувь нь 
эмэгтэйчүүд байх тохиолдлыг хэлнэ. 

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн 
банк 

Компаний үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг эмэгтэй хүн 
хэрэгжүүлдэг, түүний зэрэгцээ бизнесийг хэсэгчлэн, эсхүл бүхлээр 
нь өмчилдөг буюу эзэмшдэг ЖДҮ 

Олон улсын санхүүгийн корпораци  Эмэгтэйчүүдийн өмчилдөг буюу эзэмшдэг бизнес 
эмэгтэй хүн:  
(i) 51 буюу түүнээс дээш хувийг өмчилдэг,  
(ii) 20 буюу түүнээс дээш хувийг эмэгтэй хүн буюу эмэгтэйчүүд 
өмчилдөг, 
(iii) 1 буюу түүнээс дээш тооны эмэгтэйчүүд ГЗ/ҮАХЗ-аар 
(ерөнхийлөгч/дэд ерөнхийлөгч) түүнчлэн,  
(iv) захирлуудын зөвлөлийн 30 буюу түүнээс дээш хувь нь 
эмэгтэйчүүд байх тохиолдлыг хэлнэ. 

Армени  Эмэгтэйчүүдийн өмчилдөг буюу эзэмшдэг бизнес гэдэг нь: 
“Эмэгтэй удирдлагатай, эсхүл хөрөнгийн 30 буюу түүнээс дээш 
хувийг эмэгтэйчүүд оруулсан” бизнесийг хэлнэ. 

Египтын төв банк  Эмэгтэйчүүдийн БЖДҮ гэдэг нь хөрөнгийн 51 буюу түүнээс дээш 
хувийг эмэгтэй хүн буюу эмэгтэйчүүд эзэмшдэг, эсхүл хувьцааны 
наад зах нь 20 хувийг эмэгтэй хүн, эсхүл эмэгтэйчүүд өмчилдөг 
бөгөөд 1-ээс дээш тооны эмэгтэй хүн компаний гүйцэтгэх 
удирдлагад (Ерөнхийлөгч/Дэд ерөнхийлөгч) ажилладаг тохиолдлыг 
хэлнэ. 

Итали  Эмэгтэйчүүдийн өмчлөлийн бизнес гэж 
(i) гагцхүү эмэгтэй хүн өмчилдөг;  
(ii) хувь нийлүүлэгчдийн 50-иас дээш хувь нь эмэгтэйчүүд;  
(iii) компаний хувьцааны 50-иас дээш хувийг эмэгтэйчүүд эзэмшдэг 
бөгөөд удирдлагын 50-иас дээш хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг 
тохиолдлыг хэлнэ. 

Энэтхэг Эмэгтэй бизнес эрхлэгчид аж ахуйг өмчилдөг бөгөөд хөрөнгийн 51-
ээс дээш хувийг эзэмших замаар хяналт тавьдаг, аж ахуйн нэгжийн 
бий болгосон ажлын байрны наад зах нь 51 хувийг эмэгтэйчүүд 
эзэлдэг. 

Өмнөд Солонгос  Эмэгтэйчүүд эзэмшдэг бизнес  – эмэгтэй хүн эсвэл эмэгтэйчүүд 
өмчилдөг бөгөөд бөгөөд түүний (тэдний) хяналтанд байдаг 
компани. 

Английн Эдийн засаг, санхүүгийн 
яам  

Бизнесийн дор хаяж 51%-ийг нэг буюу хэд хэдэн эмэгтэй хүн 
өмчилдөг бөгөөд ГЗ/ҮАЗ-ийн жагсаалтад эмэгтэй хүн байдаг. 

Английн Бизнес, Инноваци, Ур 
чадварын яам (2014) 

Бизнесийн нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг 
захирлуудын 50-иас дээш хувь нь эмэгтэйчүүд, эсхүл нэг эмэгтэйн 
хяналтанд байдаг. 

АНУ-ын Жижиг бизнесийн захиргаа  Эмэгтэйчүүд эзэмшдэг бизнес гэдэг нь: 
(ЭУБ) Бизнесийн дор хаяж 51 хувийг шууд буюу ямарваа 
нөхцөлгүйгээр нэг ба түүнээс дээш тооны эмэгтэйчүүд өмчилдөг 
бөгөөд нэг буюу түүнээс дээш тооны эмэгтэй хүн хянадаг 
тохиолдлыг хэлнэ. 

Грант Торнтон (2016) Эмэгтэйчүүд дараах албан тушаал хашдаг бол:  
ГЗ (Гүйцэтгэх захирал)  
ҮАЗ (үйл ажиллагаа хариуцсан захирал)  
САД (санхүүгийн албаны дарга)  
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Удирдах үүрэгтэй захирлууд  
хувь нийлүүлэгчид. 

Дэлхийн бизнес эрхлэгч 
удирдагчдын үнэлгээний арга 

Эмэгтэйчүүд эзэмшдэг бизнес гэдэг нь: 
“шинийг санаачлагч, өсөлтөд чиглэсэн бизнес өмчилдөг, эрхэлдэг 
эмэгтэйчүүд”  

Эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийн 
индекс (FEI)  

Эмэгтэйчүүд эзэмшдэг бизнес гэдэг нь: 
“шинийг санаачлагч, зах зээлээ тэлж байгаа, экспортын чиг 
баримжаатай бизнес өмчилдөг, эрхэлдэг эмэгтэйчүүд” 

Эх сурвалж: ЕСБХБ-ны зөвлөх Дилдора Таджибаева нэгтгэв. 
 
Иймд, бизнес эрхлэлтийн жендэрээр 

ангилсан үнэн зөв өгөгдөл цуглуулахын тулд улс 
орны хэмжээнд нэг мөр хэрэглэж болохуйц яв 

цав ойлгомжтой тодорхойлолттой байх 
шаардлагатай. 

 

2.2 ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭ  
 

Хүйсээр ангилсан статистик болон 
жендэрийн мэдрэмжтэй өгөгдөл боловсруулах 
хууль эрх зүйн нэг үндэс нь Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль (2011, 5.1.5 дахь 
заалт: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндсэн 
зарчим: хүйсээр ангилсан албан ёсны 
статистикийн болон бусад мэдээллийн ил тод, 
нээлттэй, хүртээмжтэй байдлыг хангах) юм. 2017-
2021 оны ЖЭТБХҮХ (Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр)-ийг 
баталсан явдал нь салбаруудын жендэрийн 
стратеги боловсруулахад тус дөхөм болсон 
бөгөөд яамд нь холбогдох байгууллагуудын 
хүйсээр ангилсан мэдээлэл цуглуулах, дүн 
шинжилгээ хийх, ашиглах чадавхыг бэхжүүлэх, 
олж авсан өгөгдөл, мэдээллийг бодлогын 
шийдвэр гаргах түвшинд нэгтгэх үүрэг хүлээхээр 
болсон. Харамсалтай нь, яамдад өгөгдөл 
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх ажлыг хариуцах 
хүн хүч дутмаг байгаагаас шалтгаалан 
хэрэгжилтийн тайланг одоог хүртэл гаргаагүй 
байна. Саяхан, Жендэрийн үндэсний хороо 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийлгэсэн 
бөгөөд үнэлгээний тайлан тун удахгүй бэлэн 
болно хэмээн мэдээлээд байна.   

Улсын Их Хурал (УИХ)-д ажлаа 
тайлагнадаг Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) 
нь хүйсээр ангилсан статистик өгөгдлийг 
цуглуулах, жендэрийн асуудалд дүн шинжилгээ 
хийх, хэрэглэгч, олон нийтэд түгээх үүрэг 
хүлээдэг. ҮСХ-оос 4 жил тутамд хийдэг Цаг 
ашиглалтын судалгаа (ЦАС) нь жендэрийн 

онцлогийг агуулсан өгөгдөл, мэдээллийг 
боловсруулахад чухал хувь нэмэр оруулсан 
байна. ЦАС нь: 1) эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 
цалинтай, цалингүй ажилд зарцуулсан цаг 
хугацааг тодорхойлох; 2) монгол өрхийн 
амьдралын хэв маяг, түүний өөрчлөлтийг 
тодорхойлох; 3) ЖЭТБХҮХ-ийн хэрэгжилтийн 
явцад хяналт-шинжилгээ хийхэд зайлшгүй 
шаардлагатай өгөгдлийг олж авах зорилт 
тавьдаг. ЦАС нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
цалинтай, цалингүй ажилд зарцуулсан цаг 
хугацаа болон хувийн хэрэгцээндээ буюу өөртөө 
зориулж зарцуулсан цаг хугацааг хэмжихэд 
тусалдаг. Судалгааны үр дүнгээс харахад 
эмэгтэйчүүд хүүхэд, өндөр настан асрах ажилд 
эрэгтэйчүүдээс 3 дахин их цаг зарцуулдаг болох 
нь тогтоогдсон байна. 

ҮСХ нь аж ахуйн нэгжийн тооллогыг 
1991 оноос хойш явуулж ирсэн бөгөөд хамгийн 
сүүлчийн буюу 6 дахь удаагийн тооллогыг 2016 
оны 6-р сард хийсэн. Уг тооллогод аж ахуйн 
нэгжийн ажиллагсдыг бүс нутаг, аж ахуй нэгжийн 
төрөл, цалин хөлсний хэмжээгээр хүйсээр 
ангилан гаргасан. Бизнес эрхлэлтийн ХАӨ гаргах 
боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд Аж ахуйн 
нэгжийн тооллогын асуулгад энэ талаарх асуумж 
нэмж оруулах боломж байна.   

ҮСХ-ны даргын 2013 оны 9-р сарын 12-
ны өдрийн 1/104 тоот тушаалаар жендэрийн 
онцлогийг агуулсан статистикийн үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг баталж, 216 үзүүлэлт бүхий 
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жендэртэй холбоотой статистикийн эмхэтгэлийг 
хоёр жил тутам гаргаж байна. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай хууль болон 2017-2021 оны Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрт заасан 
жендэрийн онцлогийг агуулсан ил тод, нээлттэй, 
хүртээмжтэй статистик өгөгдөл, мэдээлэлтэй 
байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, салбар, орон нутгийн 
хөгжилд хамааралтай хүйсээр ангилсан 
статистик өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулж 
жендэрийн онцлогыг агуулсан мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, үүнийг бодлогын төлөвлөлт, түүнийг 
хэрэгжүүлэх үйл явцад ашиглах арга зүйг 
боловсруулах зорилгоор 2018 онд Жендэрийн 
үндэсний хороо (ЖҮХ), ҮСХ хооронд хамтран 
ажиллах Харилцан ойлголцлын санамж бичигт 
гарын үсэг зуржээ.  

Цаашилбал, Монгол Улс хүний эрх, 
эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн эрх тэгш 
байдалтай холбоотой олон улсын бүхий л гол 
гэрээ, конвенц, тэр дундаа ТХЗ-ыг баталсан 
хөтөлбөрт нэгдсэн. Монгол Улс уг хөтөлбөрийг 
баталсан улсын нэг болохын хувьд, ТХЗ-ын 
үзүүлэлтүүдийн өгөгдлийг гаргах үүрэгтэй. 
Ийнхүү МУЗГ нь ТХЗ-уудын дараах хоёр шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн хувьд хэрэгцээтэй өгөгдлийг 
гаргах чиглэлд саяхан томоохон ахиц дэвшил 
гаргаад байна. Үүнд: 

1. Зорилт 5.2 “Хүн худалдаалах, бэлгийн болон 
бусад төрлийн мөлжлөгийг арилгах зэрэг 
эмэгтэйчүүд, охидын эсрэг олон нийтийн 
болон хувийн хүрээн дэх бүх төрлийн 
хүчирхийллийг устгах” нь дараах 2 зорилтот 
үзүүлэлттэй:  
ü 5.2.1 “Сүүлийн 12 сарын хугацаанд 

одоогийн болон өмнөх нөхөр, хамтран 
амьдрагч, найз залуугийнхаа зүгээс 
бие махбодын, бэлгийн эсвэл сэтгэл 

санааны хүчирхийлэлд өртөж байсан 
15, түүнээс дээш насны охид, 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь” 

ü 5.2.2 “Сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
дотны хамтрагчаас бусад этгээдийн 
зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
15, түүнээс дээш насны охид, 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, насаар, 
тохиолдол гарсан байршлаар”7;  

2. Зорилт 5a нь “үндэсний хууль тогтоомжийн 
дагуу эмэгтэйчүүдэд эдийн засгийн нөөц 
эзэмших тэгш эрх олгох, түүнчлэн газар 
болон бусад өмч, санхүүгийн үйлчилгээ, өв 
залгамжлал, байгалийн баялгийг өмчлөх, 
хянах боломжийг бүрдүүлэх шинэчлэл хийх” 
зорилго бүхий дараах 2 зорилтот 
үзүүлэлттэй: 
ü 5.a.1(a) Хөдөө аж ахуй эрхлэгчдэд 

хөдөө аж ахуйн газар эзэмших хууль 
ёсны эрхтэй хүн амын эзлэх хувь, 
хүйсээр; болон (b) ХАА-н газар эзэмших 
хууль ёсны эрхтэй хүмүүсийн дунд 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, газар 
эзэмших эрхийн хэлбэрээр 

ü 5.a.2 Эмэгтэйчүүдийн газар эзэмших, 
захиран зарцуулах тэгш эрхийг 
баталгаажуулсан хууль эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлсэн эсэх8. 

Сүүлийн зорилтот үзүүлэлтүүд нь 
Монгол дахь эмэгтэйчүүдийн өмч хөрөнгө, аж 
ахуйн нэгж буюу бизнесийн өмчлөлийн талаарх 
анхны албан ёсны өгөгдөл болж өгч байна. 

Олон улсын түвшинд  

Монгол Улс нь урт удаан хугацааны 
туршид олон улсын төрөл бүрийн гэрээнд 
нэгдсэн идэвхтэй гишүүн улс байж ирсэн. Эдгээр 
олон улсын гэрээ, үүрэг амлалтын заримыг 
Хүснэгт 2-т үзүүллээ.   

 

Хүснэгт 2. МУЗГ-ын ЖДҮ эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих чиглэлээр олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалт 
 

 
7 Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа, НҮБХАС/ҮСХ, 
2017 

8 Хөрөнгийн өмчлөл ба аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв 
байдлаар тодорхойлох туршилтын судалгаа, АХБ/ҮСХ, 2018 
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Гэрээ, үүрэг амлалт Гол заалт Батлагдса
н он Төлөв 

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх 
хэлбэрийг устгах тухай 
конвенц (ЭАБХУК) 

Хөдөлмөр эрхлэлт болон бусад салбар дахь 
алагчилалыг устгах 
банкны зээл авах, үл хөдлөх эд хөрөнгө 
барьцаалах болон бусад хэлбэрээр санхүүгийн 
зээл авах эрхийг баталгаажуулах 

1979 Хүчин 
төгөлдөр 

Бээжингийн Үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 

Эмэгтэйчүүдийг зохистой ажлын нөхцөл, 
эдийн засгийн нөөц боломжоор хангах, зах 
зээл, худалдааны нөхцөл бүхий хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих; 
Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхи, 
худалдаа арилжааны сүлжээг бэхжүүлэх; 
Ажил, мэргэжлийн ялгаварлан тусгаарлалт, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн алагчилалын бусад 
хэлбэрийг арилгах 
Эмэгтэйчүүдэд хадгаламж, зээлийн механизм, 
байгууллагууд хүртээмжтэй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх Засгийн газрын үүрэг амлалтыг 
хэрэгжүүлэх. 
Санхүүгийн тухай хууль тогтоомжид тусгагдсан 
эмэгтэйчүүдийн эсрэг нэг талыг барьсан зүйл 
заалтыг хүчингүй болгох 

1995 Хүчин 
төгөлдөр 

ОУХБ-ын 111 дүгээр тоот 
конвенц (Хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажил мэргэжлийн хүрээнд  
алагчлахгүй байх  тухай 
конвенц) 

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн хүрээнд 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст тэгш боломж олгох, 
тэгш хандах, алагчилсан хууль, практик 
дадлыг халах. 
 

1958 Хүчин 
төгөлдөр 

ОУХБ-ын 100 дугаар конвенц 
(Тэгш шан хөлс олгох тухай 
конвенц) 

Адил хөдөлмөр эрхэлж буй эрэгтэй, эмэгтэй 
ажилчдад тэгш шан хөлс олгохыг дэмжиж, 
шан хөлсний хэмжээг жендэрээр 
алагчлахгүйгээр тогтоох (Зүйл 1 болон Зүйл 2). 

1951 Хүчин 
төгөлдөр 

Нэгдсэн үндэстний 
байгууллагын 2005 оны 
Дэлхийн дээд хэмжээний 
уулзалт  

Засгийн газрууд эмэгтэйчүүдэд зээл авах тэгш 
боломжоор хангах үүрэг хүлээсэн (параграф 
58) 
Улс орнууд эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөрийн зах 
зээлд тэгш боломж, тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлтээр хангах, хөдөлмөрийн зохих 
хамгаалалт тай болгох үүрэг хүлээсэн 
(параграф 58) 

2005 Хүчин 
төгөлдөр 

 

Үндэсний түвшинд  

Монгол Улсын Үндсэн хууль 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2-р 
бүлгийн 16.11-т “улс төр, эдийн засаг, нийгэм 
соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, 
эмэгтэй тэгш эрхтэй…” гэж заасан нь 
эмэгтэйчүүдэд боломж олгосон орчин бүрдүүлэх 

суурь болж өгдөг. Үндсэн хуульд Засгийн газар 
Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг "эдийн засаг, нийгэм, соёлын 
хөгжлийг удирдах чиг үүргийн дагуу"хангаж, 
улсын хэмжээнд хэрэгжилтийг зохион байгуулж, 
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг боловсруулж, салбар, салбар дундын 
болон бүс нутгийн хөгжлийн цогц арга хэмжээг 
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боловсруулж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй гэж заасан 
байдаг.  

Статистикийн тухай хууль 

Статистикийн тухай хуулийг анхлан 1997 
онд баталж, 2004, 2008, 2012 онуудад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулсан. Уг хуулийн зорилго нь 
статистикийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо, 
статистикийн байгууллагын бүтэц зохион 
байгуулалт, мэдээлэгчийн бүрэн эрхийг тогтоож, 
тэдгээрийн хооронд болон хэрэглэгчдийг 
статистикийн мэдээллээр хангах явцад үүсэх 
харилцааг зохицуулахад оршдог. Статистикийн 
мэдээлэл, статистикийн үйл ажиллагаа, 
статистикийн мэдээлэгч, статистик өгөгдлийг 
хэрэглэгч, албан ёсны болон захиргааны 
статистикийн мэдээлэл зэрэг олон нэр томьёог 
үүнд ойлгомжтойгоор тодорхойлж өгсөн. Албан 
ёсны статистикийн мэдээллийг Үндэсний 
статистикийн хороо, яамд болон бусад төрийн 
байгууллагууд, бүх шатны Засаг дарга нар 
гаргадаг. Энэхүү хуулийн дагуу албан ёсны 
статистикийн үзүүлэлтүүдийг: 1) макро эдийн 
засгийн статистик үзүүлэлт, 2) хүн ам ба 
нийгмийн статистик, 3) аж үйлдвэр, шинжлэх 
ухаан, технологийн статистик, 4) хууль эрх зүйн 
статистик, 5) байгаль орчны статистик гэсэн 
үндсэн 5 ангилалд хуваадаг. 

 Мөнгө, зээл, санхүү, гааль, татвар, 
байгаль орчин, урлаг, соёл, боловсрол, шинжлэх 
ухаан, технологи, эрүүл мэнд, нийгмийн 
хамгаалал, хүнсний аюулгүй байдал, шударга ёс 
зэрэг бусад статистик мэдээллийг гаргах үүргийг 
салбарын яам, агентлагууд хүлээдэг бөгөөд 
тэдгээрийг ҮСХ-нд хүргүүлж байх үүрэгтэй. 
Тооллого, судалгаа явуулах хугацааг мөн 

тодорхой зааж өгсөн байдаг. Жишээлбэл, Хүн ам, 
орон сууцны улсын тооллогыг 10 жил тутамд, хүн 
амын тооллого хоорондох судалгааг 5 жил 
тутамд, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааг 
улирал бүр, Ажиллах хүчний судалгааг улирал 
тутам, Байгууллагын тооллогыг 5 жил тутамд нэг 
удаа хийх гэх мэт. Ийнхүү Монгол Улс дахь 
өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах гол байгууллага нь 
ҮСХ юм. 

ЖДҮ-ийн тухай хууль  

Бизнес буюу аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эрхлэлттэй холбоотой харилцааг зохицуулдаг 
хоёр хууль байдаг. Үүний нэг нь Компанийн тухай 
хууль, нөгөө нь ЖДҮ-ийн тухай хууль. Компанийн 
тухай хууль нь компанийг үүсгэн байгуулах, 
бүртгэх, өөрчлөн байгуулахаас үүсэх харилцааг 
зохицуулдаг. Эдгээр хуульд компаниудын 
сегментчилэлийн талаар тусгаагүй.  

ЖДҮ-ийн тухай хуулийг анх 2007 онд 
баталсан. Уг хуульд 2019 оны 6-р сард нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулсан. 2007 оны хуульд жижиг, дунд 
үйлдвэрийг маш ерөнхий байдлаар 
тодорхойлсноос үүдэн 3 өөр тодорхойлолтыг 
ашиглаж иржээ. Үүний нэгийг хууль сахиулах 
байгууллагууд, нэгийг банк, үлдсэн нэгийг ҮСХ 
бизнесийн бүртгэлдээ ашиглаж ирсэн байдаг.  
Үүнээс шалтгаалан, ЖДҮ-ийн статистик өгөгдөл 
өм цөм байсан ба ЖДҮ-ийн талаар тодорхой тоо 
баримт алга байв. Түүнчлэн, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
талаарх мэдээллийн нэгдсэн сан байхгүй байна. 
Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай 
ойлголтыг ажиллагчдын тоо, салбар, жилийн 
нийт борлуулалтын орлогоор тооцох шинэ 
концепцыг хуульд тусгаж өгсөнөөр энэ талаар 
нийтлэг ойлголт бий болгосон. 

 

Хүснэгт 3. Хуулиар ЖДҮ-ийг ангилсан байдал 
 

 Ажиллагчдын тоо Салбар Жилийн нийт 
борлуулалтын орлого 

Бичил үйлдвэр, 
үйлчилгээ 10 хүртэлх Үйлдвэрлэл, худалдаа, 

үйлчилгээ 300 сая төг хүртэл 

Жижиг үйлдвэр, 
үйлчилгээ 10-50 Үйлдвэрлэл, худалдаа, 

үйлчилгээ 
300 саяас 1 тэрбум 
төг 

Дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээ 50-200 Үйлдвэрлэл, худалдаа, 

үйлчилгээ 1- 2.5 тэрбум төг 
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Эх сурвалж: Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай Монгол Улсын хууль (2019)  
 

Гэхдээ энэ хуульд эмэгтэйчүүдийн удирддаг 
бизнесийн талаар тодорхойлолт байхгүй байна. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль  

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай хууль 2011 онд батлагдсан бөгөөд 
оролцогч тал нэг бүрийн тодорхой бүтэц, зохион 
байгуулалт, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон 
туйлын  урагштай баримт бичиг болж чадсан. 
“Энэхүү хуулийн зорилго нь улс төр, эрх зүй, 
эдийн засаг, нийгэм, соёлын болон гэр бүлийн 
харилцаанд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
нөхцөл бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино” (1.1.1). Өмнө дурдсанчлан, 
жендэрийн задаргаатай статистик өгөгдөл,  

жендэрийн мэдрэмжтэй  өгөгдөл боловсруулах 
нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийн таван эрх зүйн зарчмын нэг нь юм (2011, 
5.1.5-р зүйл. жендэрийн мэдээлэл хүртээмжтэй 
байх зарчим: хүйсээр ангилсан албан ёсны 
статистикийн болон бусад мэдээллийн ил тод, 
нээлттэй, хүртээмжтэй байдлыг хангах). 

Нэмж дурдахад, эдийн засгийн хүрээнд 
адил тэгш эрх баталгаажсан байна. Аж ахуйн 

нэгж байгуулах, бүртгүүлэх, аж ахуйн ба 
мэргэжил, мэргэшлийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ 
газар, бусад үл хөдлөх ба хөдлөх эд хөрөнгө, 
төсвийн хөрөнгө, санхүүгийн актив, санхүүгийн 
зээл болон эдийн засгийн бусад нөөц баялгийг 
эрэгтэй, эмэгтэй хүнд адил нөхцөлөөр тэгш, 
хүртээмжтэй байдлаар хуваарилна гэсэн 
байдлаар эдийн засгийн хүрээн дэх тэгш 
байдлыг тодорхойлжээ. Мөн төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах болон төрөөс үзүүлж 
байгаа бүх төрлийн үйлчилгээнд тэгш эрхийг 
хангахаар хуульд заасан. Уг хуулийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хүлээх хариуцлага, 
эрх мэдлийг тодорхой зааж өгсөн. Хүснэгт 3-д 
хуульд заасан холбогдох эрх мэдлийг тусган 
харуулав. 

Хуулийн хүрээнд Жендэрийн үндэсний 
хорооны чиг үүргийг мөн ойлгомжтой байдлаар 
тодорхойлж өгсөн. ЖҮХ-ны бүтэц, зохион 
байгуулалт, бүрэн эрхийг энэхүү баримт бичгийн 
Институцийн хүрээ гэсэн бүлэгт тусад нь 
тайлбарласан болно. Уг хууль нь ерөнхийдөө 
жендэрийн эрх тэгш байдал, үүний дотор 
хөдөлмөр эрхлэлт, бизнес эрхлэлт дэх хууль эрх 
зүйн бат бөх үндэс суурийг бүрдүүлж өгсөн.

Хүснэгт 4. Төрийн байгууллагуудын бүрэн эрх (холбогдох хэсэг) 

  
Бүрэн эрх Тайлагнал 

Тайлагнах төрийн 
байгууллага 

Улсын их 
хурал 

15.1.1 төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг 
хүний эрхэд суурилсан жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангасан байхаар 
тодорхойлох; 

15.1.4 дараах 
тайлан, 

илтгэлийг 2 
жил тутам 
хэлэлцэж, 

дүгнэлт 
гаргах  

15.1.4.a) Засгийн газар: 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар 

15.1.2 энэ хууль болон Монгол Улсын 
олон улсын гэрээгээр тогтоосон 
жендэрийн эрх тэгш байдлын зарчим, 
хэм хэмжээнд нийцүүлэн эрэгтэй, 
эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломж, 
тэгш хандлагын баталгааг хангах эрх 
зүйн орчныг боловсронгуй болгох 

15.1.4.b) Хүний эрхийн 
үндэсний комисс:  жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах 
талаарх хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт, жендэрийн 
алагчилалтай холбоотой 
санал гомдлын хянан 
шийдвэрлэлтийн талаар 

15.1.3 Энэ хууль, бусад хууль тогтоомж, 
Монгол Улсын олон улсын гэрээнд 
заасан эмэгтэй, эрэгтэй хүний эрх тэгш 

15.1.5.c) Төрийн албаны 
зөвлөл: төрийн албан дахь 
жендэрийн эрх тэгш байдлын 
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Эх сурвалж: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 

Алсын хараа 2050 

Ерөнхийдөө, Алсын хараа 2050 нь 
жендэрийн асуудлыг анхааран авч үзээгүй 
баримт бичиг юм. “Жендэр” гэсэн нэр томьёоны 
талаар цухас дурдсан цорын ганц бүлэг нь 
эрэгтэйчүүдийн хувьд таатай бус нөхцөлтэй 
байдаг боловсролын талаарх бүлэг  (оюутнуудын 
40 орчим хувь нь эрэгтэй9) байв. Дээд, тусгай 
мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудад 
эрэгтэй багш нараас 2 дахин илүү тооны10 
эмэгтэй багш нар ажиллаж байна. Цаашлаад, 
бизнес эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 
хэсгүүдийг авч үзвэл, хөдөө орон нутгийн ЖДҮ-
ийг дэмжих зорилгоор дэд бүтцийг сайжруулах, 
гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 
санхүүжилтийн сувгийг бий болгох, мэргэшил 
болон мэргэжлийн боловсролын төвүүдийг 
хөгжүүлэх зэрэг олон сайшаалтай ажлуудыг 

 
9 ҮСХ, www.1212.mn, 2019 оны өгөгдөл 

төлөвлөсөн байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр нь 
жендэрийн онцлог хэрэгцээний талаар ч, 
жендэрийн онцлогийг агуулсан зорилтот үйл 
ажиллагааны талаар ч огт дурдаагүй. 
Харамсалтай нь, мөн Алсын хараа 2050-д 
тусгасан цогц үйл ажиллагааны тусгал болсон 
2020-2024 оны Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт мөн адил жендэрийн асуудлыг 
хөндөөгүй байна.  

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний 
хөтөлбөр  

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
үндэсний хөтөлбөрүүд (2002-2015, 2017-2021) 
батлагдан хэрэгжиж байна. Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг 2002-2015 

10 Дээрхтэй ижил 

байдлыг хангах эдийн засаг, нийгэм, эрх 
зүйн болон төрийн бодлогын хүрээнд 
дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн үр 
дүнгийн хэрэгжилтийг хангахуйц хөрөнгө 
батлах 

төлөв байдал, жендэрийн 
алагчилал, бэлгийн 
дарамтаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр авсан 
арга хэмжээний явц, үр 
дүнгийн талаар 

15.1.5.  хуульд заасан бусад чиг 
үүрэг/бүрэн эрх  

15.1.4.d) Эмэгтэйчүүдийг 
алагчлах бүх хэлбэрийг 
устгах тухай конвенцын 
хэрэгжилтийн талаарх 
Монгол Улсын ээлжит илтгэл  

Монгол 
Улсын 

Засгийн 
газар 

16.1.1. жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах арга хэмжээг улсын эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон 
салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт 
тусгах, жендэрийн мэдрэмжтэй төсвийн 
төлөвлөлтийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад 
чиглэсэн хөтөлбөр, энэ хуулийн 7 дугаар 
зүйлд заасан тусгай арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, эдгээрийн хэрэгжилтийг 
хангахуйц санхүүгийн эх үүсвэрийг 
батлуулах  

    

16.1.2.  хүйсээр ангилсан статистикийн 
мэдээллийг бүрдүүлэх, жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангасан эсэх талаар дүн 
шинжилгээ хийлгэх, түүний дүнг 
хэрэглэгч болон олон нийтэд хүргэх 
нөхцөлийг хангах  
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онд хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт дутмаг байснаас 
үүдэн төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй.  

Хэдийгээр хууль эрх зүйн орчин 
сайжирсан ч нийгэмд жендэрийн эрх тэгш 
байдлын талаарх мэдлэг ойлголт, мөн салбар 
дундын зохицуулалтын механизм дутмаг байна. 

2017-2021 оны Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг баталсан 
нь салбаруудын жендэрийн стратегийг 
боловсруулахад дөхөм болсон бөгөөд яамд, 
төрийн холбогдох байгууллагуудын жендэрийн 
задаргаатай буюу хүйсээр ангилсан өгөгдөл, 
мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, 
ашиглах чадавхыг бэхжүүлэх, үр дүнг бодлогын 
шийдвэр гаргахад нэгтгэн оруулах үүрэг 
хүлээсэн. Энэ дагуу зарим яамд салбарынхаа 
жендэрийн бодлогыг батлаад байна. Эдгээрийг 
жагсаавал,  

ü Байгаль орчны салбарын жендэрийн 
бодлогыг 2014 оны 6-р сарын 9-нд баталсан.  

ü Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын 
салбарын жендэрийн бодлогыг 2017 оны 8-
р сарын 24-нд баталсан.  

ü Барилга, хот байгуулалтын салбарын 
жендэрийн бодлогыг 2017 оны 12-р сарын 
20 –нд баталсан. 

ü Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
салбарын жендэрийн бодлогыг 2018 оны 5-
р сарын 17-нд баталсан. 

ü Хууль сахиулах байгууллагуудын жендэрийн 
нэгдсэн бодлогыг 2018 оны 6-р сарын 13-нд 
баталсан. 

ü Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
салбарын жендэрийн бодлогыг 2019 оны 5-
р сарын 9-нд баталсан. 

ü Батлан хамгаалах салбарын жендэрийн 
бодлогыг 2020 оны 1-р сарын 20-нд 
баталсан. 

ü Гадаад харилцааны салбарын жендэрийн 
бодлогыг 2020 оны 10-р сарын 13-нд 
баталсан. 

Зарим яамд жендэрийн бодлогынхоо дагуу үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан  
баталсан. Харамсалтай нь, яамдад мэдээлэл 
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх ажлыг хариуцаж 
ажиллах хүн хүч дутагдалтайн улмаас 
хэрэгжилтийн тайлангаа өнөөдрийг хүртэл 
гаргаагүй байна. 

ЖДҮ-ийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 

Засгийн газар ЖДҮ-ийг дэмжих үндэсний 
хөтөлбөрийг 2019 оны 4-р сарын 17-ны өдөр 
баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийг дараах хоёр үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнд:   

- 1-р үе шат: 2019 – 2020 
- 2-р үе шат: 2021 – 2022. 

Хөтөлбөрийн зорилго 

Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах зорилгыг ханган 
биелүүлнэ. Үүнд: 

1. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэх эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох; 

2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг 
сайжруулах замаар жижиг, дунд үйлдвэр 
эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн хүүг 
бууруулах, хугацааг уртасгах, санхүүгийн 
хөнгөлөлттэй нөхцөл бий болгон 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 

3. Зөвлөх үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх; 
4. Инноваци болон байгальд ээлтэй техник, 

технологийг эрчимтэй нэвтрүүлэн, 
стандартын шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах; 

5. Жижиг, дунд үйлдвэрийн зах зээлийг 
өргөтгөх, борлуулалтад дэмжлэг үзүүлэх; 

6. “Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” аяныг 
зохион байгуулж, орон нутагт брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох, жижиг, дунд 
үйлдвэр эрхлэгчийн бие даасан, бүтээлч 
байдлыг нэмэгдүүлэх. 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 

1. ЖДҮ эрхлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгох зорилтын хүрээнд дараах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:   
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ü ЖДҮ эрхлэгчийн ангилал, дэмжлэгийг 
оновчтой болгох, дэмжигч байгууллагын 
эрх үүргийн талаарх эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгох; 

ü ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй 
зээл, төсөлд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, 
иргэдийн хариуцлагыг сайжруулах, зээлийн 
эргэн төлөлтийн эрсдэлийг бууруулах, 
хугацаа хэтэрсэн өглөг, авлага үүсгэхгүй 
байх талаар холбогдох журам, гэрээний 
нөхцөлийг сайжруулах; 

ü ЖДҮ эрхлэгчийн зээлийн эрсдэлийг 
бууруулах зорилгоор батлан даалт, 
даатгалын эрх зүйн орчинг сайжруулах; 

ü Лизингийн үйлчилгээ, батлан даалтын эрх 
зүйн орчныг шинэчлэн хөнгөлөлттэй зээл 
авах жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн тоог 
нэмэгдүүлэх; 

ü Инноваци, технологи нэвтрүүлэх, мэдлэг 
хуваалцах чиглэлээр төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд ажиллах эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох; 

ü ЖДҮ-ийн менежментийн үйл ажиллагааг 
дэмжих, өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх, 
гарааны бизнесийг хөгжүүлэхэд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлэх; 

ü Шилдэг жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг 
шалгаруулж, урамшуулах зохицуулалтыг 
бий болгох; 

ü ЖДҮ-ийн салбарын бүртгэл статистикийн 
мэдээллийг сайжруулах, мэдээллийн 
тогтолцоог бий болгох, олон улсын жишигт 
нийцүүлэх. 

2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг 
сайжруулах замаар зээлийн хүүг бууруулах, 
хугацааг уртасгах, санхүүгийн хөнгөлөлттэй 
нөхцөл бий болгон хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

ü Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, зээл, 
тусламжийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, 
зээлийн шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгон 
зээлийн хүү, хугацаа, олгох үйл ажиллагааг 
оновчтой болгох; 

ü Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 
зээлийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх 
замаар эрэлтэд нийцсэн зээлийн 
бүтээгдэхүүн бий болгон хөгжүүлэх; 

ü Арилжааны банкны зээлийн хүүг бууруулах 
чиглэлээр судалгаа хийж, холбогдох 
байгууллагатай хамтран ажиллах; 

ü Олон улсын шилдэг туршлагад нийцсэн, 
санхүүгийн байгууллагуудын шаардлагыг 
хангасан иргэд болон аж ахуйн нэгжийн 
мэдээллийг агуулсан зээлийн мэдээллийн 
сан байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх; 

ü Санхүүжилтийн бусад эх үүсвэр, лизинг 
болон факторингийн талаарх ойлголт, 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, экспортын 
чиглэлийн үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан 
батлан даалт, даатгалыг нэвтрүүлэх; 

ü Хамтарсан болон хоршсон хөрөнгө 
оруулалтын ач холбогдлыг сурталчлах, 
гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад 
танилцуулан, хамтран ажиллах боломжийг 
нэмэгдүүлэх; 

ü Томоохон аж ахуйн нэгж, үйлдвэрийн 
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жижиг, дунд 
үйлдвэрийг дэмжих санал санаачилгыг 
урамшуулах, дэмжих; 

ü Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт олгож буй 
төрийн болон олон улсын байгууллагын 
зээл, тусламжийн санхүүжилтийг зүй 
зохистой, оновчтой болгох, уялдааг 
сайжруулах; 

ü Гадаад орнуудад суугаа дипломат 
төлөөлөгчийн газраар дамжуулан жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлд шаардлагатай 
технологийн инновацийн талаарх мэдээлэл 
авах, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын түнш 
олох арга хэмжээ зохион байгуулах; 

ü Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 
хөнгөлөлттэй зээл олгох салбар, тэргүүлэх 
чиглэлийг жил бүр тодорхойлон олон 
нийтэд зарлах; 

ü Эдийн засгийн тэргүүлэх зорилтот 
салбаруудад нийлүүлэлт, нэмүү өртгийн 
сүлжээний санхүүжилтийн загваруудыг 
нэвтрүүлэх. 
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3. Зөвлөх үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх 
зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ: 

ü Дотоодын зөвлөх бэлтгэх тогтолцоог 
сайжруулах; 

ü Гарааны, бичил, жижиг, дунд үйлдвэр 
эрхлэгчдэд зориулсан төрөлжсөн сургалт 
зохион байгуулах; 

ü Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг 
чадавхжуулах, тэдгээрийг бүртгэлжүүлэх; 

ü Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 
менежмент, стратеги, мэдээллийн 
технологи, маркетинг, хүний нөөц, 
компанийн засаглал, санхүү, бүртгэл, 
татвар, аудит, байгаль орчин, чанарын 
удирдлагын тогтолцоо, хөрөнгө оруулалт, 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 
инженерийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх; 

ü Зөвлөх үйлчилгээний үр ашгийн талаар 
олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр таниулах; 

ü Бизнес инкубатор төвүүдийг байгуулах, 
тэдгээрийн хүний нөөцийн ур чадварыг 
дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг дэмжих. 
Дотоодын зөвлөхүүдэд зориулсан 
сургалтыг тогтолцоог сайжруулах 

4. Инноваци болон байгальд ээлтэй техник, 
технологийг эрчимтэй нэвтрүүлэн, 
стандартын шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зорилтын 
хүрээнд дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ:  

ü Эрдэм шинжилгээний байгууллагын 
судалгаа шинжилгээний ажлыг салбарын 
бодлоготой уялдуулах; 

ü Үр ашигтай менежментийг нэвтрүүлэх 
замаар жижиг, дунд үйлдвэрт инновацийг 
дэмжих, урамшуулах; 

ü Олон улсын стандартыг хангасан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
шинэ техник, технологи нутагшуулах; 

ü Шинэ техник, технологийн талаарх 
мэдээллийг цуглуулан технологи 
дамжуулах төвөөр дамжуулан нэвтрүүлэх; 

ü Инновацийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, 
жижиг, дунд үйлдвэрт зориулсан шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах арга 
хэмжээ зохион байгуулах; 

ü Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх болон 
гарааны бизнесийг дэмжиж инновацийг 
нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах; 

ü Техник, технологийн чиглэлээр үндэсний 
стандартыг боловсронгуй болгох, олон 
улсын дэвшилтэт стандартуудыг 
нутагшуулан нэвтрүүлэх; 

ü Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, хувийн хэвшил, төрийн 
байгууллагуудын оролцоо бүхий кластерыг 
хөгжүүлэх. 

5. Жижиг, дунд үйлдвэрийн зах зээлийг 
өргөтгөх, борлуулалтад дэмжлэг үзүүлэх 
зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ: 

ü Бараа, бүтээгдэхүүний шууд борлуулалтын 
цэгийн тоог нэмэгдүүлэх; 

ü Дотоодын болон олон улсын бизнесийн 
боломжийг судлахад дэмжлэг үзүүлэх, 
мэдээллээр хангах, цахим худалдааг 
хөгжүүлэх; 

ü Бараа бүтээгдэхүүний борлуулах маркетинг 
болон сурталчилгаа хийх мэдлэг, мэдээлэл 
олгох; 

ü Дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэн, 
яармаг зохион байгуулах, олон улсын 
үзэсгэлэн худалдаа, бизнес уулзалтад 
оролцоход дэмжлэг үзүүлэх; 

ü Үндэсний бүтээн байгуулалтын томоохон 
төсөл хөтөлбөр, төрийн байгууллага, 
томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд чанар 
стандартын шаардлага хангасан бараа, 
бүтээгдэхүүнийг ханган нийлүүлэх 
тогтолцоог хөгжүүлэх, хэрэглэгч, 
үйлдвэрлэгчийг холбох; 
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ü  Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн хүний нөөцийн сургалтыг 
зохион байгуулах; 

ü Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр худалдан авах чанар, стандартын 
шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүний 
тоо, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх; 

ü Жижиг, дунд үйлдвэрийн кластер байгуулах, 
нэгдэх санал санаачилгыг дэмжиж, 
кластерт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, иргэнд 
нэн тэргүүнд хөнгөлөлт олгох. Шууд 
борлуулалт хийдэг төвийн тоог нэмэгдүүлэх 

6. “Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” аяныг зохион 
байгуулж, орон нутагт брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох, жижиг, дунд 
үйлдвэр эрхлэгчийн бие даасан, бүтээлч 
байдлыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд 
дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

ü Орон нутгийн иргэний бие даасан, бүтээлч 
байдлыг дэмжих зорилгоор “Нэг суурин-Нэг 
бүтээгдэхүүн” аяныг өрнүүлэх, сум бүрт 

аяныг удирдан зохион байгуулах хүний 
нөөцийг бэлтгэх; 

ü “Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” аяныг зохион 
байгуулах тогтолцоог сайжруулах, төр-
хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх; 

ü Орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэр 
эрхлэгчдийн бие даасан, бүтээлч байдлыг 
дэмжиж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулан 
шинэ ажлын байр бий болгох; 

ü Аяны хүрээнд брэнд бүтээгдэхүүнийг бий 
болгох, тодорхойлох, хөгжүүлэх чиглэлээр 
их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, төр-хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааг сайжруулах; 

ü Орон нутгийн засаг захиргаа брэнд 
бүтээгдэхүүн бий болгох хувийн хэвшлийн 
санал санаачилгыг дэмжиж, санхүүгийн 
болон санхүүгийн бус аргаар дэмжих; 

ü Барааны тэмдэг, газарзүйн заалттай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
нэр төрлийг олшруулах.

 

Хүснэгт 5: Шалгуур үзүүлэлт 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин  
2018 он 

Зорилтот 
түвшин 2020 

он 

Зорилтот 
түвшин 2022 

он 

1. Идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
ЖДҮ 

тоо 62,330 64,900 67,600 

2. ЖДҮ-д ажиллагчид (шинээр бий болгох 
ажлын байр) 

тоо 3360 16,500 32,900 

3. Инкубатор, дэмжих төвд хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгч 

тоо 200 260 280 

4. Сургалт, семинарт хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгч 

тоо 9,527 10,400 11,600 

5. ЖДҮ-ийн экспортод эзлэх хувь хувь 2.3 3.5 5.3 
6. Брэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (орон 

нутагт бий болсон)  
тоо 6 15 30 

7. Инноваци болон байгальд ээлтэй 
дэвшилтэт техник, технологи шинээр 
нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж  

хувь 0 5 20 

8. Нэвтрүүлсэн олон улсын стандарт  тоо 42 50 60 
 
Хэрэгжилтийн тайлан байхгүй байна.  ЖДҮ-ийг дэмжих тухай хууль дөнгөж 2019 оны 6-

р сард батлагдсан.  
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар (хуучнаар ЖДҮ 
хөгжүүлэх сан) 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 
8-р сарын 12-ны өдрийн 49-р тогтоолын дагуу 
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 
ажлын албыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яамны Жижиг, дунд үйлдвэр, 
хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газартай нэгтгэсэн. Ийнхүү “Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн газар” байгуулагдсан.  

Тус агентлаг нь УИХ, Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлоготой 
уялдуулан салбарын хөгжлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах, судалгаа, шинжилгээ хийх, 
жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд 
ажлын байр бий болгох, импортыг орлох, 
экспортыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагааг хариуцан ажилладаг. Гол зорилго нь 
хөнгөлөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, 
сургалт арга зүйгээр хангах, зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх, инновацид суурилсан шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг кластераар 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зүй 
зохистой удирдан, зохион байгуулах, зарцуулах, 
үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, 
гадаадын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэхэд оршдог.     

Одоогийн байдлаар үйлчлүүлэгчдийн 
тоо, эдийн засгийн салбар, зээлийн хэмжээнээс 
бусад статистик мэдээллийг сангийн зүгээс 
олны хүртээл болгоогүй байна. Сангийн бүтцийн 
өөрчлөлт, КОВИД-19-тэй холбоотой хөл хорио 
зэргээс шалтгаалан энэхүү тайланг бичиж байх 
үед БЖДҮ-ийн талаар өгөгдөл олж авах 
боломжгүй байв. 

 

 

2.3 ИНСТИТУЦИЙН ХҮРЭЭ 
 

Жендэрийн үндэсний хороо (ЖҮХ) нь 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийн дагуу статистикийн мэдээлэл цуглуулах 
үүрэгтэй гол байгууллага юм. Жендэрийн 
үндэсний хороо нь жендэрийн өгөгдөл, 
мэдээллийг нэгтгэн олон нийтэд нээлттэй 
хүргэж байх чиг үүрэгтэй ажилладаг. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай хуулийн дагуу ЖҮХ-г Ерөнхий сайд 
тэргүүлдэг бөгөөд хороо нь орон тооны бус 
гишүүд болон ажлын албанаас бүрддэг орон 
тооны бус төрийн  байгууллага юм. ЖҮХ-ны 
гишүүдийг Ерөнхий сайдын санал болгосноор 
Засгийн газар баталдаг. Энэ хуулиар 
тодорхойлсон ЖҮХ-ны институцийн бүтцийг 
График 1-т үзүүлэв. 
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График 1. Жендэрийн үндэсний хорооны бүтэц, зохион байгуулалт 

 
Эх сурвалж: Жендэрийн тэгш байдлын өнөөгийн түвшин тайлан, 2020, ЖҮХ 

 

Хуулийн дагуу жилийн ажлын тайланг 
ЖҮХ-нд хүргүүлэх ёстой. Төв, орон нутгийн 
төрийн захиргааны байгууллагууд жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, үр дүнгийн жилийн тайланг жил 
бүрийн 2-р сарын 10-ны дотор ЖҮХ-нд, 2-р сарын 
20-ны дотор аймаг, нийслэлийн ИТХ-д хүргүүлэх 
ёстой. Жилийн тайлан нь олон нийтэд нээлттэй 
байдаггүй. 

ЖҮХ нь ажлын албаны 14 ажилтан, орон 
нутагт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 31 
жендэрийн мэргэжилтэнтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. ЖҮХ нь 21 аймаг, 
Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт 31 дэд хороо, 14 

төрийн захиргааны төв байгууллагад (яам) 
салбар хороодтой. 

2013 оноос хойш салбарын болон орон 
нутгийн жендэрийн талаар баримтлах бодлого 
боловсруулж ирсэн. Эдүгээ АХБ, ШХА, НҮБ-ын 
Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр 
боловсруулсан 10 салбарын онцлогийг агуулсан 
жендэрийн бодлого, стратеги бий. 

ЖҮХ нь 2019 оны сүүлчээс эхлэн Гадаад 
харилцааны яам болон олон улсын 
байгууллагуудтай улирал бүр уулзалт зохион 
байгуулж эхэлсэн бөгөөд үүнд НҮБ ба түүний 
харьяа байгууллагууд, Дэлхийн банк, Азийн 
хөгжлийн банк болон бусад хандивлагч 
байгууллагууд багтжээ. 
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2.4 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 
 

Монгол Улсын санхүүгийн салбар нь 12 
арилжааны банк, 533 банк бус санхүүгийн 
байгууллага (ББСБ), 207 орчим хадгаламж 
зээлийн хоршоо (ХЗХ)-ноос бүрддэг. Арилжааны 
банкууд нь Монгол Улсын санхүүгийн салбарын 
зонхилох бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд нийт 
санхүүгийн салбарын 95 орчим хувийг эзэлж, 
2020 онд гэхэд энэ салбарт 28,345 орчим 
ажиллагсад ажиллаж байна. Монгол улс дахь 
арилжааны банкууд 60 хүртэлх сарын хугацаатай 
зээл олгодог. ББСБ-ууд нь тусгай 
зөвшөөрлийнхөө онцлогоос хамаарч, ихэвчлэн 
валютын арилжаа, богино хугацаатай зээл, 
төлбөрийн баталгаа, гуйвуулга болон бусад ижил 
төстэй гол төлөв богино хугацаатай 
бүтээгдэхүүнийг санал болгодог. ББСБ-ын 

зээлийн хамгийн дээд хугацаа нь хоёр жил 
бөгөөд сарын 4 хүртэлх хувийн хүүтэй байна. 
Банкуудын санал болгож буй зээлийн хүү ББСБ-
уудынхаас хоёр дахин бага байна. 

Сүүлийн жилүүдэд банкны албан ёсны 
үйлчилгээний хүртээмж хурдацтай өсч ирлээ.  
Дэлхийн банкны мэдээлснээр, Монгол Улсын 
насанд хүрсэн хүн амын 93 орчим хувь нь 
банкинд данстай байна. Интернэт, мобайл банк 
зэрэг цахим банкны үйлчилгээ хурдацтай өсч 
хөгжиж байна. Үүний гол шалтгаан нь гар утас 
хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. 
График 2-т интернет болон мобайл банкны 
идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоог харуулав.  

 

График 2. Интернет болон мобайл банкны идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо, сая хэрэглэгч 

 
Эх сурвалж: Монголбанк (2019 онд аргачлал өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалан хэрэглэгчдийн тоо буурсан) 

Банкууд газрыг зээлийн гол барьцаанд 
тооцдог тул олон хүмүүс, ялангуяа хөдөө орон 
нутгийнхан ихэнхдээ хувийн өмчийн газаргүйн 
улмаас банкны зээл авах боломжгүй байдаг. 
Тиймээс олон ЖДҮ эрхлэгчид албан ёсны 
сувгийг ашиглах боломжгүй бөгөөд албан бус эх 
сурвалжид найддаг (Лювина Oнж, 2016). 
Банкнаас зээл авах боломжгүй олон ЖДҮ 
эрхлэгчид Банк бус санхүүгийн байгууллага 
(ББСБ), Хадгаламж зээлийн хоршоо (ХЗХ), тэр ч 
байтугай ломбарднаас санхүүжилт авахаас өөр 
аргагүй байдалд ордог. МХЗХҮХ-ны 
мэдээлснээр, ХЗХ-ны ихэнх гишүүд эмэгтэйчүүд 

байдаг. ХЗХ-ны үйлчлүүлэгчид ихэвчлэн албан 
бус салбарт ажилладаг бөгөөд банк, ББСБ-аас 
зээл авах чадваргүй байдаг (Ганболд, 2017). 

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ)-ны 
мэдээллийн санд Монгол Улсад бүртгэлтэй 550 
ББСБ, 269 ХЗХ бүртгэлтэй байгаа бөгөөд 2018 
оны 12-р сарын байдлаар гэхэд нийлээд 250 
мянга гаруй хүнд үйлчилгээ үзүүлж байсан бол, 
ББСБ-уудын үйлчлүүлэгчдийн тоо 1.6 сая болж 
нэмэгджээ (УБ шуудан, 2019). Харамсалтай нь 
зээлдэгчдийг хүйсээр ангилсан өгөгдөл 
мэдээлэл, ББСБ, ХЗХ-ны үйлчлүүлэгчидтэй 
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холбоотой аливаа статистикийн мэдээлэл СЗХ-
нд байхгүй байв. 

ОУСК-ийн тайланд дурьдсан өгөгдлүүд 
(2014 он) нь "эмэгтэйчүүд эргэн төлөлтийн илүү 
сайн түүхтэй, эрэгтэй бизнес эрхлэгчидтэй 
харьцуулахад хөндлөн борлуулалт хийх боломж 
өндөр байдаг" гэдгийг харуулсан хэдий ч, 
эмэгтэйчүүдээр удирдуулсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
бараг 70 хувьд нь дутуу үйлчилгээ үзүүлдэг эсвэл 
тэдэнд огт үйлчлэхгүй байна. Энэ нь ЖДҮ-ийн 
зээлийн дутагдаж буй 30 хувь болох 287 тэрбум 
орчим долларын зөрүүг бий болгож байна (ОУСК, 
2014). 

Хэдийгээр, Монголын ЖДҮ эрхлэгчид 
зээлийн албан ёсны сувгуудад нэвтрэхэд 
бэрхшээлтэй байгаа ч хувийн хэвшилд олгосон 
зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2006 онд 32.81 хувь 
байсан бол 2019 онд 50.1 хувь болж өссөн 
байна11. Энэ нь санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмж сайжирсныг харуулж байна. Үүний 
сацуу, зээлийн мэдээллийн хүртээмж, чанарыг 
хэмждэг зээлийн мэдээллийн индексээр Монгол 
Улсыг Киргиз (25.8 хувь), Тажикстан (11.8 хувь), 
Узбекистан (30 хувь) зэрэг бүс нутгийн бусад 
орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр 
байна12.  

Монгол Улсын Төв банкнаас 2019 онд 
авсан зээлийн мэдээлэл нь зээлтэй 
эмэгтэйчүүдийн тоо (764'897) нь 
эрэгтэйчүүдийнхээс (619'290) илүү, харин 
эмэгтэйчүүдийн авсан зээлийн нийт хэмжээ 
эрэгтэйчүүдийнхээс хамаагүй бага буюу 
ойролцоогоор 800 сая төгрөгөөр (тус бүр 
4,160,048 мянган төгрөг, 4,964,345 мянган төгрөг) 
бага байгааг харуулж өгсөн13. Үүнтэй ижил 
нөхцөл байдлыг ОУСК-ийн судалгаанд дурдсан: 
эмэгтэйчүүдийн удирддаг аж ахуйн нэгжүүдийн 
жилийн борлуулалт, нийт хөрөнгө эрэгтэй 
удирдагчтай аж ахуйн нэгжийнхээс даруй 30 
хувиар бага, авсан зээлийн хэмжээ нь 
эрэгтэйчүүд удирддаг аж ахуйн нэгжийнхээс 25 
орчим хувиар бага байна (ОУСК, 2014). 

 
11 Дэлхийн банк, 
https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS  
12 Дээрхтэй ижил. 
13 Монголбанк, 2019 оны 12-р сар. 
https://www.mongolbank.mn/eng/liststatistic.aspx?id=12 

Санхүүгийн хүртээмж 

Монгол Улсын Санхүүгийн хүртээмжийг 
сайжруулах хөтөлбөрийн (СХСХ) анхны төслийг 
боловсруулахад СЗХ, Монголбанк хамтран 
ажилласан. 2017 онд Санхүүгийн зах зээлийг 
2017-2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөрийг Монголбанк (төв банк), Сангийн 
яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран 
боловсруулж, 2017 онд Монгол Улсын Засгийн 
газар баталсан. Энэ нь ирэх 7 жилийн хугацаанд 
Монгол Улсын бодлого боловсруулагчид, 
зохицуулагч байгууллагуудын ашиглах бодлого, 
зохицуулалтын замын зураглал буюу төлөвлөгөө 
юм. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг зөвхөн 
дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын 
туршлага төдийгүй улсынхаа онцлог, олон 
нийтийн санхүүгийн мэдлэгийн түвшинг 
харгалзан боловсруулсан. 

Гол зорилго нь: (1) хэрэглэгчийн эрх 
ашгийг хамгаалах схемийг хэрэгжүүлэх, хууль 
эрх зүйн орчныг шинэчлэх; (2) иргэдийн 
санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх; (3) 
Санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр 
батлах явдал байсан бөгөөд хөтөлбөрийг 2021 
оны 3-р сард батлаад байна. Монгол Улсын 
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Санхүүгийн 
хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  
боловсруулах шатандаа явж байна (СХН, 2020). 

СХСХ-ийн бодлогын загварын зорилтууд 
нь хоёр талтай: нэгдүгээрт, СХСХ-ийн бодлогын 
загвар нь санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгыг ханган биелүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулах замаар СХН-ийн гишүүн сүлжээн дэх үр 
ашигтай, үр дүнтэй арга замд суурилсан СХСХ-
ийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, удирдамжаар 
хангах зорилготой юм. 

Хоёрдугаарт, СХСХ-ийн бодлогын загвар 
нь хувийн хэвшлийн оролцоог тасралтгүй 
үргэлжлүүлэхийг сурталчлан таниулж буй бөгөөд 
ингэснээр хувийн хэвшлийн бизнесийн загварт 
санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах арга замын 
уялдаа холбоог хангахаас гадна хувийн 

Тайлбар: Энэхүү өгөгдөл нь зээлийн төрлийг (өөрөөр хэлбэл 
хэрэглээ, өрх, аж ахуйн нэгж, хөрөнгө оруулалт) хооронд нь 
ялгаж үзээгүй байдаг бөгөөд зээлийн хугацааны талаар бидэнд 
мэдээлэл байхгүй.   
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хэвшлийн санал хүсэлтийн дагуу санхүүгийн 
хүртээмжийг сайжруулах эдгээр арга замыг 
бизнесийн загварын дагуу өөрчлөх боломж 
олгоно. Зорилтот зах зээлийн сегментэд 
санхүүгийн хүртээмжийг илүү хямд төсөр, 
тогтвортой байдлаар оновчтой болгоход хувийн 
хэвшлийн оролцоо маш чухал юм. 

СХСХ-ийн бодлогын загварт СХН-ийн 
сүлжээнд амжилттай хэрэгжсэн арга замын 
талаар анхаарч үзсэн. Бодлогын загварын бүх 
элементүүдийг СХСХ-ийн амьдралын мөчлөгийн 
ердийн үе шатанд хуваарилдаг: Урьдчилан 
томьёолол, томъёолол, хэрэгжилт. Эдгээр үе шат 
бүрийг СХСХ-ийн амьдралын мөчлөгийн туршид 
анхаарч үзэх шаардлагатай үндсэн 
элементүүдэд хуваадаг. 

СХСХ-ийн бодлогын загварт СХН-ийн 
гишүүн сүлжээнд ашиглаж буй олон янзын арга 
замын талаар тусгасан бөгөөд янз бүрийн улс 
орнуудын нийгэм, эдийн засаг, улс төр, газарзүйн 
онцлог шинж чанарыг авч үзсэн байдаг.  

Зээлийн батлан даалтын сангийн (ЗБДС) 
2019 оны жилийн тайланд дурдсанаар 2019 онд 
111 ЖДҮ эрхлэгчидэд олгосон 37.763 сая гаруй 
төгрөгийн зээлд 20.539 сая гаруй төгрөгийн 
баталгаа гаргасан байв. ЖДҮ-ийн дийлэнх буюу 
34 хувиас бага хувь нь үйлчилгээний салбар, 31.5 
хувь нь үйлдвэрлэлийн, 24 хувь нь худалдааны, 
6.3 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж байна.  Түүнчлэн 496 ажлын 
байр шинээр бий болж, 870 гаруй ажлын байр 
хадгалагдан үлдээд байна. Харамсалтай нь, 
хүйсээр ангилсан мэдээллийг уг тайланд 
оруулаагүй байлаа. Хэдий тийм ч, хүйсээр 
ангилсан мэдээллийг хүсэлтийн дагуу гаргуулж 
авах боломжтой (Хавсралт D-г үзнэ үү) байв. 
ЗБДС-тай хийсэн ярилцлагаас үзвэл, уг 
байгууллага хоёр банктай хамтран эмэгтэй 
бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн тусгай 
бүтээгдэхүүнийг гаргахаар ажиллаж байна. Тэд 
эмэгтэйчүүдээр удирдуулсан ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бага хүүтэй хөнгөлөлттэй зээл олгоно. Энэхүү 
бүтээгдэхүүнд хамрагдах ЖДҮ-ийн 51-ээс дээш 
хувийг эмэгтэйчүүд эзэмшдэг, эсхүл нийт 
ажиллагчдын 51% -иас илүү нь эмэгтэйчүүд байх 
ёстой. Эхний ээлжинд ХХБ-ны зүгээс ЗБДС-тай 
хамтран ажиллаж, энэ төрлийн зээлийг олгож 
эхэлсэн. Голомт банкны хувьд ЗБДС-тай хэлцэл 

хийх шатандаа явж байна. Зээлийн батлан 
даалтын тухай хуулийн 9.1.1-т заасны дагуу ЗБДС 
нь банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг 
хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь 
хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр 
эрхлэгчид зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан 
даалт гаргаж болно. 2019 он хүртэл иргэдэд 
зээлийн баталгаа гаргах боломжтой байсан 
боловч 2019 онд шинэчлэн найруулсан ЖДҮ-ийн 
тухай хуулиар жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ 
эрхлэгчид нь компани, хоршоо, нөхөрлөлийн 
хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулна гэсэн нэмэлт 
өөрчлөлтийг 5.5-д нэмж оруулсанаар ийм үйл 
ажиллагааг хориглосон. Одоогийн байдлаар 
Зээлийн батлан даалтын сан нь Зээлийн батлан 
даалтын сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулахаар ажиллаж байна. Эдгээрийн дотроос, 
ялангуяа хоёр нэмэлт өөрчлөлт нь сонирхол 
татаж байна. Үүнд: (1) зээлийн баталгааг 80% 
хүртэл болгож нэмэгдүүлэх; (2) баталгаа 
гаргуулагч гэдэгт хувь хүн болон аж ахуйн 
нэгжийг хамруулах. 

Монголбанк жил бүр ЖДҮ эрхлэгчдийн 
санхүүгийн байдлын талаар судалгаа хийдэг. 
2018 оны хамгийн сүүлийн тайландаа 
дурдсанаар, 21 аймгийн 1922 ЖДҮ уг судалгаанд 
хамрагджээ. Судалгаанд хамрагдсан 
компаниудын 44 орчим хувь нь 1 жил, 30 хувь нь 
1-5 жилийн хооронд, 14 хувь нь 6-10 жил, 10 хувь 
нь 11-ээс дээш жилийн хугацаанд идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байсан байна. Энэхүү 
судалгаанд дурдсанаар, ЖДҮ-ийг өмнөх жилийн 
үр дүнтэй ижил төстэй санхүүжилт олгох, сургалт 
зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулах, дэд бүтцийг 
сайжруулах замаар голчлон дэмжлэг үзүүлсэн 
байна. 

Гэсэн хэдий ч ЖДҮ эрхлэгчид ЖДҮ-ийн 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, технологийн 
дэвшлийг нэвтрүүлэх, татварын татаас өгөхөд 
хамгийн бага дэмжлэг үзүүлдэг гэж хариулсан 
байв.  Судалгаанд хамрагдагсдын 22% нь төрийн 
үйлчилгээний хүнд суртлыг бууруулах нь нэн 
тэргүүний асуудал гэж хариулсан бол 15% нь 
татварын таатай орчныг бүрдүүлэх, 10% нь 
авилгыг бууруулах, 9% нь хямд төсөр 
санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 
зүйтэй гэж хариулжээ. 



29 
 

Энэхүү тайланд тооцоолсон Санхүүгийн 
орчны индексээс харахад зээлийн нөхцөл, 
хүүгийн хэмжээ ЖДҮ эрхлэгчдэд хүнд, үүний 
дараа нь зээлийн өндөр төлбөр, зээлийн барьцаа 
хөрөнгө, зээлийн баталгаа, зээлийн үлдэгдэл 
зэрэг оржээ14. Гэхдээ хүйсээр ангилсан 
мэдээлэл байхгүй байна. Монголбанктай хийсэн 
ярилцлагаас үзвэл, 2012 оноос хойш жил бүр 
хийж ирсэн ЖДҮ-ийн судалгааг хамгийн сүүлд 
2018 онд хийсэн бөгөөд 2019 оны 6-р сард ЖДҮ-
ийн тухай хууль өөрчлөгдөж, улмаар бодлогын 
үнэлгээ хийх зорилгоор судалгааг 2020 онд 
хийхээр төлөвлөсөн байв. Гэвч, 2020 онд КОВИД-

19-ийн улмаас 2021 он хүртэл хойшлогдсон 
боловч Монголбанк энэхүү судалгааг хийхээ 
зогсоож, санаачлагыг ҮСХ-д өгөхөөр шийдсэн 
байна.  

Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих 
улсын 2 сан байдаг. Эдгээр сангаас татаастай 
авсан зээл нь хоорондоо давхцдаггүй. Аж ахуйн 
нэгжүүд хөнгөлөлттэй зээлийг эдгээр сангаас 
зөвхөн нэг удаа авах боломжтой. Хүснэгт 4-т 
улсын санхүүжилт, тавигдах шаардлага болон 
авах боломжтой зээлийн дээд хэмжээг харуулав.  

 

Хүснэгт 6. Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрт олгодог улсын санхүүжилт 

 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яам 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам 

Сангийн нэр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сан 

ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сан 

Хэн хамрагдах боломжтой болох Хувь хүн Бүртгэлтэй ЖДҮ 
Хувь хүн бол 10 хүртэлх сая төг Үгүй  
Бичил бизнес 20 хүртэлх сая төг  Үгүй  
Жилийн борлуулалтын орлогоос 
хамааран бичил бизнес 
(үйлдвэрлэл, үйлчилгээ) 

 
Үгүй 

 
300.0 сая төг хүртэл 

Жилийн борлуулалтын орлогоос 
хамааран жижиг бизнесүүд 
(үйлдвэрлэл, үйлчилгээ) 

 
Үгүй 

 
        1 тэрбум төгрөг хүртэл 

Жилийн борлуулалтын орлогоос 
хамааран дунд бизнес 
(үйлдвэрлэл, үйлчилгээ) 

 
Үгүй 

 
Дээд тал нь 2.5 тэрбум төг 

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яамтай хийсэн ярилцлагаас харахад, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих санд хүйсээр ангилсан 
мэдээлэл байхгүй байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сангийн гол зорилтот бүлэг нь албан бус 
салбар юм. Энэ жил туршилтын төслийг эхлүүлж, 
бие даасан үйлдвэрлэгчдийг нэгтгэх, тэдэнд 
сургалт явуулж, өртгийн сүлжээг бий болгох 
төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. 

Ярилцлагын үеэр ЖДҮ-ийн газар өгөгдөл 
задлах ажлыг 2019 оноос эхлүүлсэн гэж 
мэдэгдсэн. Эмэгтэй захирлуудтай компаниудыг 
эмэгтэйчүүдийн эзэмшлийн буюу өмчлөлийх гэж 
авч үзэж байгаа нь олон улсын ашиглаж буй 
тодорхойлолтуудтай нийцэхгүй байна. Цаашид 
тодорхойлолтоо олон улсын жишигт нийцүүлж, 
үүнд  тохирсон статистик мэдээллэ ангилах 
шаардлагатай байна. Хүснэгт 7-д ЖДҮ-ийн 
газраас авсан мэдээллээ харууллаа. 

 

Хүснэгт 7. ЖДҮ-ийн ангилал ба авсан санхүүжилт 

 
14 
https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/externalsector/s
amplesurvey/SME_2018.pdf 
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  Ангилал 2019 2020 
1 ЖДҮ-ийн тоо (2019) 62263 63131 
2 Үүнээс эмэгтэйч захиралтай ЖДҮ /68%/ 42338 42929 
3 Төслийн нийт тоо 451 249 

4 Нийт санхүүжилт 
47,4 тэрбум 

төг 22,8 тэрбум төг 
  Үүнээс:  

5 Эмэгтэй захиралтай ЖДҮ-т зээл олгосон төслийн тоо 
(2019) 

234 107 

6 
Эмэгтэй захиралтай ЖДҮ-т олгосон зээл (2019) 

37,4 тэрбум 
төг 

9,7 тэрбум төг 

        Эх сурвалж: ЖДҮ-ийн газар 

Хүснэгт 8. Эмэгтэй захиралтай бизнес эрхлэгчдийн авсан зээл, салбараар (2019) 

  
Салбар Төслийн 

тоо Санхүүжилт 

1 
Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклын 
засвар үйлчилгээ 

4 1,071,265,000.0 

2 Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 2 377,000,000.0 
3 Мэдээлэл, холбоо 1 300,000,000.0 
4 Боловсрол 2 150,000,000.0 
5 Хүний эрүүл мэнд, нийгмийн ажил 7 1,619,900,000.0 

6 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй ба загас агналт, ан, агнуур  49 6,930,319,650.0 
7 Барилга 6 730,500,000.0 

8 Бусад үйлчилгээ 11 1,090,420,000.0 

9 
Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах, албан журмын 
нийгмийн хамгаалал 

1 
199,900,000.0 

10 Урлаг, үзвэр үйлчилгээ, амралт сувилал 2 394,000,000.0 
11 Боловсруулах үйлдвэр 144 24,271,519,445.5 
12 Байр сууц, хоол хүнсээр үйлчлэх 5 300,720,000.0 
  Нийт дүн 234 37,435,544,095.5 

      Эх сурвалж: ЖДҮ-ийн газар (2019) 

Хүснэгт 9. Зээл авсан эмэгтэй захиралтай бизнес эрхлэгчид, салбараар (2020)  

  Салбар Төслийн тоо Санхүүжилт 

1 Арьс шир боловсруулах үйлдвэр 8 598,950,000.0 
2 Аялал, жуулчлалын үйлчилгээ 14 1,720,500,000.0 
3 Мах болон махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 17 1,414,100,000.0 
4 Агуулах ба хүлэмж 18 1,474,700,000.0 
5 Ноос бэлтгэл, боловсруулах үйлдвэр  12 1,134,400,000.0 

6 Баглаа боодлын үйлдвэрлэл 5 386,700,000.0 

7 Сүү, цагаан идээ боловсруулах үйлдвэр 15 1,266,100,000.0 

8 Тавилгын үйлдвэрлэл 1 40,000,000.0 
9 Төмс, хүнсний ногоо, жимс 9 898,441,400.0 
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  Нийт дүн 107 9,658,891,400.0 
Эх сурвалж: ЖДҮ-ийн газар (2020) 

Ярилцлагын дагуу Монголбанк ЖДҮ-ийн 
талаарх статистикийн мэдээллийг хүйсээр 
ангилан нийтлэхээр төлөвлөж байна. Мэдээлэл 
цуглуулах маягт, эмхэтгэл, зааврыг бэлтгэж 
арилжааны банкнуудад илгээх шаардлагатай. 
Бэлтгэгдсэн өгөгдлийг олон нийтийн хүртээл 
болгох тодорхой хугацааг тогтоогоогүй байна. 
Арилжааны банкууд санал хүсэлтийг 
боловсруулж, мэдээллийн технологийн 
системдээ зарим тохируулга хийхийн тулд 
маягтыг хүлээн авснаас хойш хэсэг хугацаа 
шаардагдана. 

Уг эмхэтгэлийг боловсруулахад 
тулгардаг бэрхшээлүүдийн нэг нь эмэгтэй 
бизнес эрхлэгчдэд зориулсан албан ёсны 
тодорхойлолт нь батлагдсан хууль, бодлогод 
байдаггүй явдал юм. Тодорхойлолтыг өөрсдийн 
дураар өгөх нь тохиромжгүй тул бүгд улсын 
хэмжээнд ашигладаг албан ёсны 
тодорхойлолтыг дагаж мөрдөх ёстой. Хэрэв 
байгууллага нэг бүр өөрсдийн тодорхойлолтыг 
гаргаж ирвэл энэ нь цуглуулсан өгөгдөл хооронд 
уялдаа холбоогүй байх нөхцөлд байдалд хүргэх 
болно. Төлбөр хийх аргуудыг (дебит/зээлийн 
карт, цахим банк гэх мэт) нарийвчлан судалсны 
эцэст мэдэгдэх бөгөөд тодорхой бодлого, дүрэм 
журамд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тул 
эдгээр өөрчлөлтүүд нэлээдгүй цаг хугацаа 
шаардахаар байна.  

Арилжааны банкууд бичил болон ЖДҮ 
эрхлэгчдэд ихэвчлэн бичил зээл санал болгодог. 
Бичил зээл олголт нь илүү хялбар, хурдан, зардал 
багатай бөгөөд зээлийн хорооноос зөвшөөрөл 
шаарддаггүй тул банкны салбар дээр шууд 
шийдвэрлүүлэх боломжтой. Ийм бичил зээл 
дунджаар 15 сая орчим төгрөг байдаг. ХАС банк 
нь хамгийн өндөр буюу нэг удаагийн зээл нь 25 
сая төгрөг байна. 

Тэтгэвэрт хамрагдалт 

Монгол Улс бүс нутагтаа хамгийн өргөн 
хүрээг хамарсан нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоотой бөгөөд амьдралын үе шат бүрт, 
тухайлбал, жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө, өндөр насны тэтгэвэр 
гэх мэт хэмжээний хувьд бага ч гэсэн нийтийг 

хамарсан нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бий 
болгож чадсан улс. Саяхан Монгол Улсын 
нийгмийн хамгааллын тухай хууль тогтоомжид 
хийсэн үнэлгээгээр тус улс соёрхон батлахад 
тавигдах хамгийн наад захын  шаардлагыг 
хангаж байгаа бөгөөд ингэснээр Монгол Улс 
Японы дараа 102 дугаар конвенцйг соёрхон 
баталсан Ази, Номхон далайн хоёр дахь улсаар 
тодорно хэмээн дүгнэжээ (ГОУХАБ, 2017). 

Дэлхийн банкны эмэгтэйчүүд, бизнес ба 
хууль эрх зүй (WBL)-ийн тогтоосон зэрэглэлээр 
Монгол Улсын нийт оноо 100-аас 82.5 байна 
(Хавсралт G), үүний дотор "тэтгэвэр" гэсэн 
үзүүлэлт 100 оноо авбал зохихоос 25 буюу 
хамгийн доод үнэлгээ авсан (албадан эрт 
тэтгэвэрт гарсантай холбоотой) бол, эцэг эхийн 
үүргээ биелүүлэх тухайд 60 оноо (амралтын 
өдрүүд тэгш бус байснаас), цалингийн оноо 75 
байна. Хөдөлгөөнт байдал, ажлын байр, гэрлэлт, 
бизнес эрхлэлт, хөрөнгө зэрэг бусад бүх 
хүрээний асуудлаар Монгол Улс тус бүр 100 оноо 
авчээ. Энэ нь Монгол Улс эрт тэтгэвэрт гардаг 
хууль тогтоомжийн асуудлыг хянан шийдвэрлэх, 
тэгш шан хөлсний зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, 
дэд бүтцийг сайжруулах шаардлагатай байгаа 
бөгөөд ингэснээр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
аль аль нь үр бүтээлтэйгээр ажил хөдөлмөр 
эрхлэх боломжтой гэдийг харуулж байна. Бельги, 
Канад, Дани, Франц, Исланд, Латви, Люксембург, 
Швед гэсэн найман эдийн засаг төгс 100 оноо 
авсан бөгөөд Вест Банк болон Газа хамгийн бага 
буюу 26.3 оноо авчээ (Дэлхийн Банк Групп, 2021). 

Даатгалд хамрагдалт  

ДНБ-ний ердөө 0.94 хувийг эзэлдэг 
Монгол Улсын даатгалын салбарын талаарх 
тоймыг 2017 онд хийсэн "Монгол дахь 
санхүүгийн боловсрол ба хүртээмжтэй 
даатгалын талаарх мэдлэг, ойлголт" судалгааны 
тайланд дурджээ. 2020 оны жилийн эцсийн 
байдлаар нийт 5944 компани, тэдгээрийн салбар 
даатгалын чиглэлээр санхүүгийн үйлчилгээ 
үзүүлж байна. Монгол Улсад бүртгэлтэй 
даатгалын 14 компани, амьдралын даатгалын 
үйлчилгээ эрхлэгч 1, давхар даатгалын компани 
1, зуучлагч 50, хохирол тооцон үнэлэгч 26, 
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даатгалын компанийн 2508 төлөөлөгчийн газар, 
актуар үйлчилгээний 30 компани тус тус үйл 
ажиллагаа явуулж байна15. 

Даатгалын компаниудад тулгардаг 
бэрхшээлүүдийн нэг нь санхүүгийн мэдлэгийн 
түвшин доогуур, даатгалын талаарх буруу 
ойлголт буюу даатгуулах муу ёр эсвэл "лам"-аар 
аргалуулах замаар таагүй явдлаас хамгаалагдаж 
болно гэсэн шашны итгэл үнэмшил түгээмэл 
байдагтай холбоотой байна. Энэхүү ойлголт нь үе 
удам дамжин бэхжиж ирсэн бөгөөд өөрчлөлт 
маш удаан явагдаж байна. Түүнчлэн, одоог 
хүртэл Засгийн газрын ивээл дор даатгалын 
хүртээмжийн талаарх мэдлэг олгох үйл 

ажиллагаа Монгол Улсад хийгдээгүй байна. 
Хүртээмжтэй даатгал нь уламжлалт даатгалаас 
ямар ялгаатай болохыг хүмүүс мэддэггүй 
(ГОУХАБ, 2018). 

Даатгалын газар нь Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны бүтэц бүрэлдэхүүнд ордог 
бөгөөд тус газар нь даатгалын бодлогын хэлтэс, 
даатгалын бүтээгдэхүүн, хөгжлийн хэлтэс гэсэн 
2 хэлтэстэй. Гэсэн хэдий ч эдгээр газар, 
хэлтсийн үйл ажиллагааны зорилтод жендэрийн 
ангиллын талаар дурдаагүй бөгөөд хувийн 
даатгалын компаниуд хүйсээр ангилсан өгөгдөл 
цуглуулахгүй байна. 

 

2.5 ЖЕНДЭРИЙН ЗАДАРГААТАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

2013 оны 9-р сарын 12-ны өдөр ҮСХ-ны 
дарга 1/104 тоот тушаал гаргаж, жендэрийн  
онцлогтой статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
баталж, 216 үзүүлэлт бүхий жендэртэй 
холбоотой статистикийн эмхэтгэлийг хоёр жил 
тутам гаргаж ирсэн. 

Эдгээр 216 үзүүлэлтэд хүн ам, эрүүл 
мэнд, боловсрол, ядуурал ба баялаг, хөдөлмөр, 
эрх мэдэл, хүний эрх, хүчирхийлэл, хэвлэл 
мэдээлэл, хүрээлэн буй орчин, жендэрийн 
индекс, жендэрийн төсөв, охид, хөвгүүдийн 
талаарх мэдээлэл, бодлогын хэрэгжилттэй 
холбоотой зарим механизм зэрэг үзүүлэлтүүд 
багтдаг. Монгол Улсын эдийн засгийн илүү 
дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг 
Хавсралт D-гээс үзнэ үү. 

2018 онд Жендэрийн үндэсний хороо 
(ЖҮХ), ҮСХ-ны хооронд Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль (ЖЭТБХХ) болон 
2017-2021 оны Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах үндэсний хөтөлбөрт заасан жендэрийн 
онцлогтой статистик өгөгдөл, мэдээллийг ил тод, 
нээлттэй, хүртээмжтэй болгох, жендэрийн 
онцлогыг агуулсан мэдээллийн санг бий болгох, 
салбар, орон нутгийн хөгжилд хамааралтай 
жендэрээр ангилсан статистик мэдээллийг 
цуглуулах, тэдгээрийг бодлого төлөвлөлт, 
хэрэгжүүлэх үйл явцад ашиглах арга зүй 

 
15 СЗХ-ны вэб хуудас, 2020 оны 12-р сард нэвтэрсэн. 

боловсруулах зорилгоор Харилцан ойлголцлын 
санамж бичигт гарын үсэг зурсан.  

Харамсалтай нь “жендэрийн мэдээлэл, 
холбогдох санхүүгийн мэдээллийг цуглуулах, 
нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, цогц тогтолцоо 
дутмаг байгаа нь төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
сурталчлан таниулах  чиглэлээр хийж буй ажлыг 
дүгнэхэд бэрхшээлтэй асуудал хэвээр байна 
”(ЖҮХ, 2020). 

Ерөнхийдөө ЖДҮ-ийн талаарх 
мэдээллийг олон тооны төрийн байгууллагууд 
цуглуулдаг хэдий ч мэдээлэл цуглуулах, дүн 
шинжилгээ хийх үүрэгтэй гол байгууллагууд нь 
Монгол Улсын Төв банк (жишээлбэл, ЖДҮ-ийн 
санхүүжилт, нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, 
тулгамдсан асуудлуудын талаарх жил бүр 
явуулдаг судалгаа), ҮСХ (жишээ нь, тоо, хэмжээ, 
салбар, байршил), яам, агентлагууд, тухайлбал, 
Монгол Улсын Зээлийн батлан даалтын сан 
(ЖДҮ-ийн баталгаатай зээл, зээлийн баталгаа), 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сан (жишээ нь, хэрэгцээ, 
оролцоо) байна. 

ҮСХ-той хийсэн ярилцлагаас дараах 
дүгнэлтүүд гарч ирсэн. Үүнд: 
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1. ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн статистикийн 
газар нь ЖҮХ-той хамтран жендэрийн 
болон холбогдох статистик мэдээллийг 
нэгтгэн гаргадаг. Иймээс ч, ҮСХ, ЖҮХ 
хамтран жендэрийн статистикийн 
хүрээг боловсруулж байна. 2020 онд хүн 
ам, орон сууцны тооллого явуулсан 
бөгөөд тооллогын үр дүн бэлэн болмогц 
жендэртэй холбоотой өгөгдөл, мэдээлэл 
гарч ирэх юм.  

2. ҮСХ 2021-2025 он хүртэлх Статистикийн 
хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулж, 2021 оны 5-р сард УИХ-аар 
батлуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж 
байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 
статистикийг хэрэглэгчид, ялангуяа 
бизнес эрхлэгчдийн мэдээллийн 
хэрэгцээг тодорхойлох, шаардлагатай 
өгөгдлийг бий болгох зорилгоор 
жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэмт 
хэргийн хохирогчдын судалгаа, 
бизнесийн хэв шинж, байгаль орчны 
судалгааг хийхээр төлөвлөж байна.  

3. Түүнчлэн, тогтмол хийдэг аж ахуйн 
нэгжийн тооллого, бичил уурхайчдын 
судалгаа, хөдөө аж ахуйн тооллогыг 
2021-2025 онд хийх бөгөөд эдгээр 
судалгаанд жендэрийн мэдрэмжтэй 
үзүүлэлтийг цуглуулахад анхаарлаа 
хандуулах юм. 

4.  Хуулийн дагуу аж ахуйн нэгжийн 
тооллогыг 5 жил тутамд явуулдаг. 
КОВИД-19 цар тахлын улмаас 2020 оны 
аж ахуйн нэгжийн тооллого 2021 он 
хүртэл хойшлогдоод байна. 

Арилжааны банкууд дахь ЖДҮ-ийн 
талаарх жендэрийн задаргаатай өгөгдөл нь олон 
нийтэд нээлттэй байдаггүй. Банкуудын жилийн 
тайланд "эмэгтэй" ("women") гэсэн түлхүүр үгээр 
хайлт хийж үзэхэд, Голомт банк, Төрийн банкинд 
0, Хаан банкны тухайд 1 л олдсон бол, Худалдаа 

хөгжлийн банк (ХХБ)-ны тайланд хамгийн олон 
буюу 18 үг, үүний дараа Хас банкныханд 13 үг 
гарч ирснээр удааллаа. ХХБ 2019 оны жилийн 
тайландаа Жендэрийн хороо байгуулсан гэж 
мэдэгдсэн боловч банкны вэб хуудсанд энэ 
талаар мэдээлэл байхгүй, байгууллагын бүтцэд 
байхгүй байна. ХХБ, Хас банкны жилийн тайланд 
ямар ч тоо, ямар ч статистик өгөгдлийг хүйсээр 
ангилаагүй байв. Худалдаа хөгжлийн банк, 
Голомт банк, Төрийн банк, Хаанбанк, ХасБанк 
зэрэг таван томоохон арилжааны банкуудад 
жендэрийн задаргаатай мэдээлэл авахыг хүссэн 
албан бичиг илгээсэн бөгөөд Хас банк, ХХБ хариу 
ирүүлж мэдээллээ хуваалцсан болно.  

ХХБ нь ЖДҮ-ийн үйлчлүүлэгчдээ хүйсээр 
ангилдаг бөгөөд ашигласан тодорхойлолт нь 
АХБ-ны тодорхойлолттой төстэй байв. ХХБ-ны 
өгөгдлийг Хавсралт F-д тусгасан болно. 

Хас банк ЖДҮ-ийн үйлчлүүлэгчдээ 
хүйсээр нь мөн ангилдаг бөгөөд Хас банкны 
ЖДҮ-ийг ангилахад ашигладаг тодорхойлолт нь 
ҮСХ-той ижил төстэй байна16. Хас банкнаас 
гаргаж өгсөн  мэдээллээр (2020 оны 6-р сар) 
эмэгтэй ЖДҮ эрхлэгчид тус банкны нийт 
үйлчлүүлэгчдийн 45% (627 аж ахуйн нэгж)-ийг 
эзэлж байна. Хүлээж байснаар эмэгтэйчүүдийн 
эрхэлж буй ЖДҮ-ийн дийлэнх нь буюу 312 аж 
ахуйн нэгж бичил бизнесийн ангилалд багтаж 
байна (Хүснэгт 3). Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн 
авсан зээлийн өрийн үлдэгдэл 327,925 сая төгрөг 
буюу эрэгтэй бизнес эрэгтэйчүүдийнхээс 
(920,259 сая төгрөг) бараг гурван дахин бага 
байна (Хүснэгт 4). Бичил бизнест олгосон 
зээлийн эзлэх хувийн жин эмэгтэйчүүдийн 
өмчлөлийн компанид (60 хувь) илүү байгаа хэдий 
ч жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн хувьд 
эрэгтэйчүүдийн өмчлөлийн бизнест олгосон 
зээл харьцангуй өндөр буюу тус бүр 61 болон 79 
хувьтай байна. Доорх хүснэгтэд өнгөөр 
тодруулсан хэсэг нь эмэгтэйчүүд илүү жинтэй 
байгааг харуулж буй өгөгдлүүд юм.   

 

Хүснэгт 10. Аж ахуйн нэгжийн тоо 

  Салбар   
 

16 ҮСХ-ны бизнесийн бүртгэл дараахи ангиллыг ашигладаг: 1-9 
ажиллагчтай, 10-19 ажиллагчтай, 20-24 ажиллагчтай, 50-иас 
дээш тооны ажиллагчтай.  
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Нийт аж ахуйн нэгжийн тоо 48 24 104 350 270 472 11 42 60 - 1,381 
     Эрэгтэй 27 17 75 223 133 234 5 23 17 - 754 
     Эмэгтэй 21 7 29 127 137 238 6 19 43 - 627 
Бичил 36 7 46 140 122 165 6 15 28 - 565 
     Эрэгтэй 17 7 33 79 48 54 2 4 9 - 253 
     Эмэгтэй 19 - 13 61 74 111 4 11 19 - 312 
Жижиг 5 7 22 78 73 130 3 9 22 - 349 
     Эрэгтэй 4 3 14 50 38 63 1 7 5 - 185 
     Эмэгтэй 1 4 8 28 35 67 2 2 17 - 164 
Дунд 7 10 36 132 75 177 2 18 10 - 467 
     Эрэгтэй 6 7 28 94 47 117 2 12 3 - 316 
     Эмэгтэй 1 3 8 38 28 60 - 6 7 - 151 

Эх сурвалж: Хас банк, 2020 ны 6-р сарын 30  
Хүснэгт 11. Зээл 

 Салбарын ангилал, сая төг  
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Нийт аж 
ахуйн 
нэгжийн 
тоо 

19,08
8 

26,03
4 

39,71
3 

167,31
0 

99,85
9 

235,48
0 

5,46
4 

20,68
4 

10,45
9 

- 
624,09

2 

  Эрэгтэй 
18,41

7 
24,19

9 
25,69

2 
112,24

2 
69,43

2 
190,01

8 
3,58

9 
14,66

8 1,874 - 
460,12

9 
  
Эмэгтэй 671 1,835 

14,02
1 55,069 

30,42
8 45,463 

1,87
5 6,016 8,585 - 

163,96
2 

Бичил 1,398 705 9,826 13,504 
10,58

4 13,074 
1,29

9 1,273 2,297 - 53,961 
  Эрэгтэй 1,047 705 4,626 4,946 3,562 5,533 35 432 645 - 21,531 
  
Эмэгтэй 351 - 5,200 8,558 7,022 7,541 

1,26
4 841 1,652 - 32,429 

Жижиг 861 981 5,075 12,082 9,456 23,208 
1,66

5 972 4,146 - 58,445 

  Эрэгтэй 811 695 992 8,617 6,353 15,966 
1,05

4 712 431 - 35,631 
  
Эмэгтэй 50 286 4,083 3,465 3,103 7,243 611 260 3,715 - 22,815 

Дунд 
16,82

9 
24,34

7 
24,81

2 
141,72

5 
79,82

0 
199,19

8 
2,50

0 
18,44

0 4,016 - 
511,68

6 

  Эрэгтэй 
16,55

8 
22,79

8 
20,07

4 98,679 
59,51

7 
168,51

9 
2,50

0 
13,52

5 798 - 
402,96

7 
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Эмэгтэй 271 1,549 4,738 43,046 

20,30
3 30,679 - 4,914 3,218 - 

108,71
8 

2020 ны 6-р сарын 30 

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ)-ны 
мэдээллийн санд Монгол Улсад бүртгэлтэй 533 
ББСБ, 207 ХЗХ бүртгэгдсэн бөгөөд 2018 оны 12-р 
сарын байдлаар нийлээд 250 мянга гаруй хүнд 
үйлчилсэн бол ББСБ-уудын үйлчлүүлэгчдийн тоо 
1.6 сая болж нэмэгджээ (УБ шуудан, 2019). 
Харамсалтай нь зээл авсан үйлчлүүлэгчид болон 
тэдгээрийн зээлийн хэмжээг хүйсээр ангилсан 
мэдээлэл СЗХ-нд байхгүй байв. Зөвхөн ХЗХ-ны 
гишүүдийн тоо байсан бөгөөд нийт гишүүдийн 58 
хувь нь эмэгтэйчүүд, ББСБ-уудын зээл авсан 
үйлчлүүлэгчдийн 49 хувь нь эмэгтэйчүүд байв 
(СЗХ, 2019). 

ЖДҮ-ийн талаарх өгөгдөл буюу мэдээлэл 

ҮСХ-ны 2020 оны эхний хагас жилийн статистик 
мэдээгээр хувь хүний нэр дээр бүртгэлтэй 85,797 
аж ахуйн нэгж байгаагаас 91 хувь нь 1-9 
ажиллагчидтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна 
(Хүснэгт 12). Энэхүү хүснэгтэн дэх мэдээлэл нь, 
ЖДҮ-ийн салбар Монголын эдийн засагт хэр 
чухал болохыг харуулж байна. ДБ-ны мэдээллээс 
харахад, ЖДҮ ДНБ-д 17 хувийг эзэлдэг бөгөөд 
нийт ажиллах хүчний 43 хувь ЖДҮ-ийн салбарт 
ажилладаг17. 

 

 

 

 

Хүснэгт 12. Идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын тоо, аж ахуйн нэгжүүд, хөдөлмөр 
эрхлэлтийажиллагчдын тооны ангиллаар болон өмчлөлийн хэлбэрээр  

Ажиллагчдын 
тоо Бизнесийн бүртгэл 2020-II Хувь 

1-9 Нийт 84,483  100 
1-9 Төрийн болон орон нутгийн засаг захиргаа 1,526 1.8 
1-9 Монгол Улсын иргэд 78,340 92.7 
1-9 Хувийн, гадаадтай хамтарсан 940 1.1 
1-9 Гадаад 3,677 4.4 
10-19 Нийт 5,235  100 
10-19 Төрийн болон орон нутгийн засаг захиргаа 927 17.7 
10-19 Монгол Улсын иргэд 4,036 77.1 
10-19 Хувийн, гадаадтай хамтарсан 78 1.5 
10-19 Гадаад 194 3.7 
20-49 Нийт 4,089  100 
20-49 Төрийн болон орон нутгийн засаг захиргаа 1,705 41.7 
20-49 Монгол Улсын иргэд 2,195 53.7 
20-49 Хувийн, гадаадтай хамтарсан 41 1.0 
20-49 Гадаад 148 3.6 
50+ Нийт 2,406  100 
50+ Төрийн болон орон нутгийн засаг захиргаа 989 41.1 
50+ Монгол Улсын иргэд 1,196 49.7 
50+ Хувийн, гадаадтай хамтарсан 63 2.6 

 
17 Дэлхийн банк, 2018 
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50+ Гадаад 158 6.6 
Нийт Нийт 96,213  100 
Нийт Төрийн болон орон нутгийн засаг захиргаа 5,147 5.3 
Нийт Монгол Улсын иргэд 85,767 89.1 
Нийт Хувийн, гадаадтай хамтарсан 1,122 1.2 
Нийт Гадаад 4,177 4.3 

Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn, 2020-II 
 

МУЗГ, ЖДҮ-ийн зохицуулалт, үйл 
ажиллагааны орчныг сайжруулах чиглэлээр 
тодорхой арга хэмжээ авч ирсэн. ЖДҮ-ийн 
салбарыг дэмжихийн тулд туйлын хэрэгцээтэй 
байсан таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор ЖДҮ-
ийн шинэ хууль (2019/06/06), ЖДҮ-ийг дэмжих 
үндэсний хөтөлбөр (2019 оны 156-р тогтоол)-ийг 
баталсан. Эдгээр бодлого нь тус дөхөм 
үзүүлэхүйц татварын тогтолцоо бий болгох, 
санхүүгийн болон санхүүгийн бус үйлчилгээг 
хүртээмжтэй болгоход (чадавхыг бэхжүүлэх, 
мэдээлэл солилцох, маркетинг гэх мэт) 
чиглэгддэг. Цаашилбал, энэхүү хөтөлбөр нь 
импортын зарим бүтээгдэхүүнийг орлохын тулд 
ЖДҮ-ийг өөрчлөн шинэчлэх, үр ашиг, өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 
улмаар тус улсын ДНБ-д оруулах хувь нэмрийг 21 
хувьд хүргэх зорилготой юм. Олон улсын 
стандартад нийцсэн ЖДҮ-ийн мэдээллийн санг 
бий болгоход ихээхэн ач холбогдол өгдөг. 

ЖДҮ-ийн тухай хуульд ЖДҮ-ийн 
хөгжлийг дэмжихэд төрийн байгууллагуудын 
гүйцэтгэх үүргийг тодорхой зааж өгсөн, 
тухайлбал, УИХ нь ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх төсөв, 
татварын шинэчлэлийг хэлэлцэж батлах, харин 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг МУЗГ 
хариуцдаг. ЖДҮ, ялангуяа гарааны бизнес 
эрхлэгчдэд тулгардаг бэрхшээлүүдийн нэг бол 
татвар. Мөн, энэ хуульд ЖДҮ-ийг татварын 
хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамруулах заалт байгаа 
бөгөөд энэ нь бодлогын нэг чиглэл нь юм. 
Цаашилбал, уг хууль нь ЖДҮ-ийн мэдээллийн 
нэгдсэн сан бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлж 
өгсөн, гэхдээ үндэсний хөтөлбөрт зааснаар 
энэхүү мэдээллийн сан нь бодитой ЖДҮ-ийн 
талаарх мэдээллийн сан гэхээсээ илүүтэй ЖДҮ-
ийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг 

 
18 ҮСХ, Хөдөлмөрийн статистик, www.1212.mn 

агуулахаар байгаа. Энэхүү мэдээллийн сангийн 
өгөгдөл нь хууль тогтоомж, Засгийн газрын 
шийдвэрүүд, судалгаа, шинжилгээний өгөгдлүүд, 
ЖДҮ-ийн шилдэг туршлагууд, төрөл бүрийн 
үзэсгэлэн, төслийн санхүүжилтийн мэдээлэл, 
тендерийн урилга буюу зар мэдээ, худалдан авах 
ажиллагааны мэдэгдлийн талаарх мэдээллийг 
агуулах юм.   

Монгол улсад байгаа статистик тоо 
баримтаас үзвэл, эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн 
эдийн засгийн оролцоо нэмэгдэж байгаа нь илт 
харагдана. ҮСХ-ны гаргасан хөдөлмөрийн 
статистикийн мэдээгээр, ажил олгогч 
эмэгтэйчүүдийн тоо 2010 онд 4,075 байсан бол 
2018 онд 5,882 болж, хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийн тоо 2010 онд 91,617 
байсан бол 2018 онд 101,785 болж өссөн байна. 
Үүний эсрэгээр, өрхийн бизнес, гар урлал, 
цалингүй ажил хийдэг эмэгтэйчүүдийн тоо 2010 
онд 74,841 байснаа 2018 онд 34,401 болж 
буурчээ18.  

НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн асуудал 
эрхэлсэн газар, НҮБ-ын эмэгтэйчүүдийн 
байгууллагын хамтран боловсруулсан аргачлал 
нь илүү сайн, нотолгоонд суурилсан бодлого 
боловсруулдаг байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн 
тулд жендэрийн асуудлыг албан ёсны статистик 
мэдээлэлд нэгтгэх үйл явцыг сайжруулах 
зорилго агуулсан. “EDGE” (Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахад чиглэсэн нотлох баримт ба 
өгөгдөл) төслийг дэлхийн 6 оронд туршиж үзсэн 
бөгөөд Монгол Улс 2018 онд хөрөнгө, аж ахуйн 
нэгжийн өмчлөлийн талаарх анхны албан ёсны 
статистик мэдээгээ гаргасан.  

Аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв 
байдлаар тодорхойлох бодлогын тодорхой 

Тайлбар: 2019 онд өгөгдлийн ангилал өөрчлөгдсөнтэй 
холбоотойгоор үзүүүлэлтүүд хараахан байхгүй байв. 
Үзүүлэлтүүдийн бүтэн жагсаалтыг хавсаргасан болно.   
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хамаарал байгаа хэдий ч шаардлагатай 
мэдээлэл цуглуулах стандарт, аргачлал 
байхгүйгээс зарим талаар бизнес эрхлэлт ба 
жендэрийн хоорондын уялдаа холбоотой, 
тогтмол боловсруулсан албан ёсны мэдээлэл 
хомс байна. Түүгээр ч зогсохгүй Монгол Улсад 
явуулж буй эдийн засгийн оролцооны талаарх 
судалгааг зөвхөн тодорхой нэгэн нэг салбар, 
эсхүл сэдвээр хязгаарладаг. Цаашилбал, 
эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийн талаар 
хийсэн судалгаа байхгүй тул судалгаанд 
эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэх чиглэл 
харьцангуй шинэ гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

ҮСХ 2017 онд мэдээллийн цоорхойг 
арилгах зорилгоор, АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
"Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг 
жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь" 
нэртэй өрхийн судалгааг өрхүүдийн бодит 
өмчлөл, хяналт, түүнчлэн худалдах, гэрээслэх 
эрхийн талаарх хувь хүний түвшний өгөгдөл 
цуглуулсан байна. Үүнд дараах асуудлуудыг 
хөндөн авч үзсэн: (i) орон сууц, (ii) хөдөө аж ахуйн 
эдлэн газар, (iii) мал, (iv) хөдөө аж ахуйн жижиг, 
том тоног төхөөрөмж, (v) хөдөө аж ахуйн бус аж 
ахуй нэгж, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө, (vi) бусад 
үл хөдлөх хөрөнгө, (vii) хэрэглээний удаан 
эдэлгээтэй зүйлс, (viii) санхүүгийн хөрөнгө, (ix) өр 
төлбөр, (x) үнэт зүйл. Судалгаанд 3000 шахам 
өрхийг хамруулж, 5592 судалгаанд 
хамрагдагчдаас ярилцлага авсан байна.  

ҮСХ-ны “Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй 
эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар  
тодорхойлох нь” туршилтын судалгаагаар (2018) 
эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад цөөн хөрөнгө эзэмшдэг бөгөөд 
эцэг, эхчүүд өв хөрөнгөө охидууддаа бус 
хөвгүүддээ эзэмшүүлэхийг илүүд үздэг тул 
эмэгтэйчүүд өмчлөх, эзэмших онцгой эрх 
эдэлдэггүй болохыг тогтоосон байна. Энэ нь 
эмэгтэйчүүдийн санхүүжилт авахад тулгардаг 
хамгийн том бэрхшээл болох барьцаа хөрөнгө 
дутагдалтай байдаг гэсэн өргөн тархсан 
ойлголтыг баталгаажуулж өгч байна. Гэхдээ, 
ОУСК-аас 2014 онд явуулсан судалгаагаар 
эмэгтэйчүүдэд ногдуулсан уламжлалт асран 
халамжлах үүргийг судалгаанд оролцогч 
эмэгтэйчүүдийн гол бэрхшээл гэж тусгайлан 
дурдсан байдаг. Судалгаанд оролцогч эмэгтэй, 

эрэгтэй бизнес эрхлэгчдийн аль аль нь аж ахуйн 
нэгж байгуулах, зээлийн барьцаа хөрөнгийг 
бүрдүүлэхэд санхүүжилт олох асуудал бэрхшээл 
учруулдаг гэж үзсэн байдаг. (ОУСК, 2014). 

ҮСХ-ны туршилтын судалгааны үр дүнгээс 
харахад: 
ü Эмэгтэйчүүд (19.4 хувь), эрэгтэйчүүдээс (18 

хувь) илүү олон банкны данс эзэмшдэг 
бөгөөд нуугдмал хөрөнгөтэй байдаг.  

ü Илүү олон эмэгтэй үл хөдлөх хөрөнгө, хөдөө 
аж ахуйн бус аж ахуй, орон сууц зэрэг 
хөрөнгийг худалдан авах замаар олж авдаг.  

ü 20-оос дээш ажиллагчтай хөдөө аж ахуйн 
бус үйлдвэр эрхлэхээ зарласан 
эрэгтэйчүүдээс (0.6 хувь) эмэгтэйчүүд (0.9 
хувь) илүү олон байдаг. 

ü Эмэгтэйчүүд (6.4 хувь) эрэгтэйчүүдээс (5.3 
хувь) илүүтэй нөхөртэйгээ хамтарч аж 
ахуйн нэгж эрхэлдэг. 

ü бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд бизнесийнхээ 
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд илүү өндөр 
хяналт тавьж, санхүүгийн урсгалыг хянах 
илүү их эрх мэдэлтэй (эмэгтэйчүүдийн 93.8 
хувь нь эрэгтэйчүүдийн 88 хувь). 

ü илүү олон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд зээл 
авахаар хүсэлт гаргасан (эрэгтэйчүүдийн 33 
хувьтай харьцуулахад 40 хувь), зээлийг 
бизнес эрхлэгч эрэгтэйчүүдээс (73.9 хувь) 
илүү олон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд 
(86 хувь) олгосон байв.  

 
Энэхүү нөхцөл байдал нь ОУСК-ийн 

тайланд дурдсан (2014) эмэгтэй ЖДҮ 
эрхлэгчдийг эрэгтэй ЖДҮ эрхлэгчидтэй 
харьцуулж болохуйц хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг, мөн ижил тооны ажиллах хүч 
ажиллуулдаг гэсэнтэй нийцэж байна. ҮСХ-ны 
туршилтын судалгаа нь Монголд анх удаа 
хийгдсэн бөгөөд хэд хэдэн хязгаарлалттай 
байсан. Амжилттай бизнес эрхлэгч болоход нь 
эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй бэрхшээл, 
хүндрэлтэй асуудалд жендэрийн гүнзгий дүн 
шинжилгээ хийхэд илүү их мэдээлэл 
шаардагдана.  

 
Энэхүү судалгаанаас гаргасан гол 

зөвлөмж гэвэл, засаг захиргааны эх сурвалжаас 
ихэвчлэн олж авсан компаний түвшний өгөгдөл 
нь өрхийн түвшинг хангалттай хэмжээнд 
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илэрхийлээгүй  байж болох ба компанийн болон 
өрхийн гэсэн хоёр модулийг нэг ижил үзүүлэлт 
гаргаж ирэхийн тулд ашиглахад мэдэгдэхүйц өөр 
өөр үр дүн гарах магадлалтайг харгалзан үзэх 
шаардлагатай гэсэн зөвлөмж юм. EDGE судалгаа 
нь зөвхөн өрхийн судалгаанд анхаарлаа 
хандуулдаг бөгөөд туршилтын судалгаагаар уг 
ашигласан эх сурвалж нь ихэвчлэн борлуулалт, 
жижиглэнгийн худалдаа, үйлчилгээний 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бичил эсвэл 
жижиг гэр ахуйн үйлдвэр эрхэлдэг эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэй бизнес эрхлэгчдийг хамардаг болохыг 
тогтоосон. Хэрэв хоёр модулийг хоёуланг нь 
нэгтгэж чадвал тэдгээр нь харилцан нэгнээ 
нөхөх статистикийн мэдээллийг бий болгох 
боломжтой байна. 
 
Эдийн засгийн оролцоо 
 

Хэдийгээр, олон жил сургуульд сурсан, 
төгсөлтийн дүн сайн байсан зэргээс шалтгаалан 
эмэгтэйчүүд орлого олох чадвар талаасаа 
эрэгтэйчүүдээс хамаагүй илүү сайн бэлтгэгдсэн 
байдаг ч тэд нэг бол тогтмол цалинтай ажил 
эрхлэхийг илүүд үзэх эсхүл гэрээсээ ажиллах 
боломжтой, уян хатан ажлын цагтай эдийн 
засгийн албан бус салбарыг сонгохыг илүүд 
үздэг.  Эмэгтэйчүүдийн дийлэнх хувь нь албан 
бус салбарт ажилладаг эсвэл цалингүй гэрийн 
ажил хийж байна (ҮСХ, 2019).  

 
Ерөнхийдөө эрэгтэйчүүд ажиллах 

хүчний оролцоонд илүү идэвхтэй оролцож байгаа 
бөгөөд 2019 оны байдлаар гэхэд эмэгтэйчүүд 
нийт ажиллах хүчний 47 хувийг эзэлж байв 
(Хүснэгт 2). Харамсалтай нь, өгөгдлийг цааш 
үргэлжлүүлэн ажиллагчдын тоо хэмжээ, 
ажиллагчдын хүйсээр ангилах боломжгүй 
байлаа. 

 

Хүснэгт 13. Идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжийн тоо, эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
төрөл, ажиллагчдын ангилал, ажиллагчдын тоогоор болон жендэрээр  

Салбар, үйл ажиллагааны хүрээгээр Ажиллагчдын 
тоо 2019-IV 

Ажиллагчдын тоо 
Нийт Эмэгтэй Хувь 

Нийт  

Нийт 93,858 

   
1,146,160      539,347  47.1 

1-9 81,846 
10-19 5,333 
20-49 4,188 
50+ 2,491 

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас 
агналт, ан агнуур 

Нийт 3,812 

290,159 126,297  43.5 
1-9 3,371 
10-19 314 
20-49 109 
50+ 18 

Уул уурхай, олборлолт  

Нийт 1,290 

57,923 
        

11,807  20.4 
1-9 929 
10-19 128 
20-49 103 
50+ 130 

Боловсруулах үйлдвэрлэл 

Нийт  6,314 

        
90,377  

        
47,291  

52.3 
1-9 5,447 
10-19 444 
20-49 224 
50+ 199 

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 
хангамж 

Нийт  240         
19,348  

          
2,594  

13.4 
1-9 98 
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10-19 66 
20-49 24 
50+ 52 

Усан хангамж, бохир ус, хог 
хаягдлын менежмент, нөхөн 
сэргээлтийн үйл ажиллагаа 

Нийт 179 

        
10,786           4,547  42.2 

1-9 113 
10-19 9 
20-49 28 
50+ 29 

Барилга 

Нийт 7,393 

        
68,848  

        
11,962  

17.4 
1-9 5,831 
10-19 634 
20-49 564 
50+ 364 

Бөөний болон жижиглэн худалдаа, 
машин, мотоциклийн завсар, 
үйлчилгээ 

Нийт 37,454 

      
160,430         90,769  56.6 

1-9 35,919 
10-19 819 
20-49 458 
50+ 258 

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 

Нийт 1,633 

        
61,123  

         8,257  13.5 
1-9 1,342 
10-19 98 
20-49 98 
50+ 95 

Орон сууц ба хоол хүнсээр үйлчлэх 
үйлчилгээ 

Нийт 2,198 

       36,282         24,729  68.2 
1-9 1,830 
10-19 205 
20-49 110 
50+ 53 

Мэдээлэл, харилцаа холбоо 

Нийт 1,943 

        
13,021  

         5,668  43.5 
1-9 1,757 
10-19 85 
20-49 59 
50+ 42 

Санхүү ба даатгалын үйл ажиллагаа 

Нийт 2,420 

        
24,256         16,543  68.2 

1-9 2,285 
10-19 67 
20-49 38 
50+ 30 

Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 

Нийт 1,015 

               
1,153  

               
426  

 
36.9 

1-9 859 
10-19 91 
20-49 43 
50+ 22 

Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон 
техникийн үйл ажиллагаа 

Нийт 5,138 
        

18,032  
         8,561  47.5 1-9 4,643 

10-19 237 
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20-49 157 
50+ 101 

Захиргаа, туслах үйлчилгээний үйл 
ажиллагаа 

Нийт 3,507 

   20,160   9,287  46.1 
1-9 3,128 
10-19 175 
20-49 126 
50+ 78 

Төрийн удирдлага, батлан 
хамгаалах, албан журмын нийгмийн 
хамгаалал 

Нийт 1,565 

        
85,967  

        
32,694  

38.0 
1-9 584 
10-19 283 
20-49 468 
50+ 230 

Боловсрол 

Нийт 4,528 

        
96,107         70,465  73.3 

1-9 2,402 
10-19 640 
20-49 939 
50+ 547 

Хүний эрүүл мэнд, нийгмийн ажил 

Нийт 2,735 

44375 37,397 84.3 
1-9 1,970 
10-19 348 
20-49 337 
50+ 80 

Урлаг, үзвэр үйлчилгээ, амралт 
сувилал  

Нийт 1,223 

        
17,998         10,897  60.5 

1-9 1,034 
10-19 105 
20-49 46 
50+ 38 

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 

Нийт 9,235 

        
24,546         16,478  67.1 

1-9 8,284 
10-19 575 
20-49 252 
50+ 124 

Олон улсын байгууллага, суурин  
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа 

Нийт 36 

          
2,013  

         1,298  64.5 
1-9 20 
10-19 10 
20-49 5 
50+ 1 

Ажил олгогч болох өрхийн үйл 
ажиллагаа 

Нийт 36 

3,275 1,364 41.6 
1-9 20 
10-19 10 
20-49 5 
50+ 1 

Эх сурвалж: ҮСХ (www.1212.mn), 2019-IV  
ЖҮХ-ны тайланд дурдсан албан бус 

хөдөлмөр эрхлэлтийн статистик мэдээллээс 
харахад,  сүүлийн 2 жилийн хугацаанд (2017 - 
2019) 43.6 мянган эрэгтэй, 19.7 мянган эмэгтэй 

эдийн засгийн албан бус салбарт нэгдэж, 
жендэрийн харьцаа 1.6:1 болсон байна. 
Салбараар нь авч үзвэл, эрэгтэйчүүд гол төлөв 
барилга, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, 
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автомашин, мотоциклийн засвар, үйлчилгээ, 
тээвэр, агуулахын үйл ажиллагаа, урлаг, үзвэр 
үйлчилгээ, амралт сувиллын чиглэлээр  түлхүү 
ажиллах болсон бол эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь 
албан бус үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэрийг 
сонгосон байна. Гэхдээ, эмэгтэйчүүд бөөний 
болон жижиглэн худалдааны салбарт илүүтэй 
ажилласан хэвээр байна. Энэхүү ажил 
мэргэжлийн салбар дахь жендэрийн ялгаа нь 
хот, бүс нутгуудад ижил байна (ЖҮХ, 2019). 

ҮСХ-ны мэдээллийн сан дахь 
мэдээллээс харахад, эмэгтэйчүүдийн ажиллах 
хүчнээс гадуурх буюу ажил эрхлээгүй байгаа гол 

12 шалтгааны дотор тэтгэвэрт гарсан (33 хувь), 
дараа нь сургуульд сурч байгаа (24 хувь), үүний 
дараа нь хүүхэд асарч байгаа (20 хувь) гэсэн 
шалтгаан орж байна. Эрэгтэйчүүдийн хувьд гол 
шалтгаан нь суралцаж буй (37 хувь), дараа нь 
тэтгэвэрт гарсан (28 хувь), тахир дутуу болсон 
(12 хувь) гэсэн шалтгаан орж байна. Хамгийн 
сонирхол татахуйц жендэртэй холбоотой ялгаа 
нь хүүхэд асрах шалтгаан эмэгтэйчүүдийн хувьд 
20 хувь байгаа бол эрэгтэйчүүдийн тухайд энэ 
шалтгаан 2 хувьтай байв. Үүний сацуу эрт болон 
албадан тэтгэвэр тогтоолгох тухай хууль 
тогтоомж  эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний 
оролцоонд сөргөөр нөлөөлж байна. 

 

График 3. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, жендэрээр, шалтгаанаар, 2018 он 

 
Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn, 2018 

 

Татварын ерөнхий газраас нэмэлт 
мэдээлэл авах хүсэлт гаргасан. Сонирхолтой 
баримт гэвэл, жендэрийн ангилалтай 
мэдээллийг Татварын ерөнхий газраас авах 
боломжтой байсан явдал байв. 2019 оны 2-р 
улирлын татварын өгөгдлийг товчлон харвал, 
татвар төлөлт дээр зөрүү маш их байна. 
Татварын тайлангаа ирүүлсэн нийт 105,994 аж 
ахуйн нэгжээс эмэгтэй хүний эзэмшлийн аж 
ахуйн нэгжүүд төлсөн татварын нийт дүнгийн 1 
хувийг ч эзэлж чадаагүй байна. Гэхдээ, энэ тоо 
2020 оны хоёрдугаар хагаст эрс өөрчлөгдөж, 
татварын тайлангаа тушаасан аж ахуйн 

нэгжүүдийн 39 хувь нь эмэгтэйчүүдийн 
эзэмшлийн аж ахуйн нэгжүүд байсан бөгөөд 
харин татварын тайлангаа тушаасан аж ахуйн 
нэгжийн тоо 97,591 болж буурсан байна.  

Харамсалтай нь эдгээр аж ахуйн 
нэгжийн төлсөн татварын дүнгийн талаар 
мэдээлэл байхгүй байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл, 
1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын 
орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийн 74-75 хувийг 
бичил бизнес, 25 хувийг жижиг бизнес, 1 хүрэхгүй 
хувийг дунд оврын үйлдвэр, үйлчилгээ эзэлж 
байна.  
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Таамаглаж байсанчлан, ихэнх аж ахуйн 
нэгжүүд бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, 
автомашин, мотоциклийн засварын салбарт 
төвлөрөн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 
Санхүүгийн салбарт (бичил аж ахуйн нэгж), мөн 
олон улсын байгууллагуудын, эс бөгөөс 

тэдгээрийн төлөөлөгчийн газрын удирдах 
албанд эмэгтэйчүүд голдуу ажиллаж байна.  
 
Жендэрийн задаргаатай татварын өгөгдлийг 
Хавсралт А-д үзүүллээ.  
 

 
 

2.6 СУДАЛГААНЫ ГОЛ ДҮГНЭЛТ 
 

Хүйсээр ангилсан буюу жендэрийн 
задаргаатай өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах хууль 
эрх зүйн болон институцийн орчин бүрдсэн 
байна. Гэхдээ олон нийтэд нээлттэй байгаа бүх 
өгөгдлүүд хангалттай хэмжээнд жендэрийн 
задаргаатай бус байна. Нэмэлт хүсэлт гаргасны 
дагуу эдгээр өгөгдлийг, ялангуяа бизнес 
эрхлэлтийн талаарх хүйсээр ангилсан 
мэдээллийг авах боломжтой байв. 

 Татварын ерөнхий газар, ЖДҮ-ийг 
хөгжүүлэх сан нь өгөгдлөө эмэгтэй захиралтай 
гэдгээр хүйсээр ангилдаг бол, Зээлийн батлан 
даалтын сан нь АХБ-ны тодорхойлолтыг ашиглан  
мэдээллийн задаргаа хийж байна. Үүнээс 
харахад, хүйсээр ангилсан өгөгдөл тодорхой 
хэмжээгээр байдаг хэдий ч, хоорондоо  уялдаа 
холбоогүй гэж дүгнэж болохоор байна.  
Монголбанк нь арилжааны банкууд банкны данс 
эзэмшигчдийн мэдээллийг задаргаатай болгох 
анхны алхам хийж эхлээд байна.  

ЖДҮ-ийн талаарх өгөгдлүүд өм цөм, 
харилцан уялдаа холбоогүй байна. Төрийн 
байгууллагууд хооронд ажлын уялдаа холбоо 
байхгүй байгаа нь Монгол дахь ЖДҮ-ийн нөхцөл 
байдлыг тодорхой, ил тод байдлаар харахад саад 
болж байна. Давтан дурдахад, ЖДҮ-ийн тухай  

хуулийн тодорхойлолт, ҮСХ-ны мэдээллийг 
ангилж буй байдал хоорондоо ялгаатай байна. 
Мөн, Монголбанкны ЖДҮ-ийн ангилал нь дээрх 
хоёр байгууллагын ашигладаг ангиллаас 
ялгаатай тул өгөгдөл хоорондоо уялдаагүй 
байхад хүргэж байна. Тиймээс ЖДҮ-ийн 
хөгжлийг дэмжихийн тулд МУЗГ-ын зүгээс 
цаашид хийвэл зохих эхний алхам нь салбар 
дундын зохицуулалтын механизмыг 
боловсруулж, өгөгдөл, мэдээллийн зүйлчлэл 
болон ангиллын нэгдсэн байдлыг хангах буюу 
уялдааг бий болгох явдал гэж үзэж байна. 

Цаашилбал, МУЗГ өгөгдөл, мэдээлэл 
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх үүрэгтэй 
ажилтнуудын чадавхыг дээшлүүлэхэд онцгой 
анхаарвал зохино. Өгөгдөл, дүн шинжилгээг 
ойлгох, бодлого болон авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг боловсруулахад эдгээр мэдээллийг 
ашиглахад оролцдог талууд болон бодлого 
боловсруулагчдын чадавхыг бэхжүүлэх 
шаардлагатай байна. Өгөгдлийн ангилал, дүн 
шинжилгээ хийх чиглэлээрх дэмжлэгийг олон 
талт байгууллагуудын хамтын ажиллагааны 
шугамаар  авах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр 
чадавхыг бэхжүүлээд зогсохгүй илүү зорилтот, 
тодорхой асуудалд төвлөрсөн бодлогын 
дэмжлэг авна.   

Эдгээрээс дүгнэлт хийхэд, дараах хүчин 
зүйлүүдийг ирээдүйд авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг төлөвлөхдөө анхаарвал зүйтэй гэж 
үзлээ. Үүнд:   
ü Өгөгдлийн уялдаа холбоо: өгөгдлийн 

тодорхойлолт, зүйлчлэл болон ангиллыг 
уялдуулах талаар салбарын агентлагууд 
хоорондын яриа хэлэлцээг өрнүүлэх 
хэрэгтэй байна; 

ü Өгөгдөл цуглуулах: өгөгдөл цуглуулах, 
түүний учир холбогдол болон ашиг тусыг 
ойлгох чиглэлээр төрийн байгууллагуудын 
чадавхыг бэхжүүлэх арга хэмжээ авах 
шаардлагатай; 

ü Өгөгдөл, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх: 
төрийн байгууллагуудын чадавхыг 
бэхжүүлэх, ингэснээр өгөгдөл цуглуулах, 
дүн шинжилгээ хийх, оршин буй цоорхойг 
тодорхойлох ажлыг хийж гүйцэтгэх 
боломжтой болно; 

ü Өгөгдөл ашиглахыг хөхиүлэн дэмжих: 
бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
үнэлэх зорилгоор жендэрийн асуудлыг 
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нэгтгэх асуудлыг үе үе хийж байвал 
зохилтой; 

ü Өгөгдлийн хүртээмж: төрийн байгууллагууд 
хоорондын уялдаа холбоо, ТББ болон олон 
нийттэй мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааг 
сайжруулах шаардлагатай. 

Эдгээр хүчин зүйлүүд нь оновчтой арга 
хэмжээ авах эхний алхам бөгөөд үр дүнтэй 
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны салшгүй хэсэг нь байх юм.       

 

 
 
2.7 ХҮЙСЭЭР АНГИЛСАН ӨГӨГДӨЛ ЦУГЛУУЛАХ ШИЛДЭГ ТУРШЛАГА  
 

Хүйсээр ангилах нь жендэрийн 
статистиктай тэнцэхгүй хэдий ч, энэ нь 
жендэрийн статистик ба жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахын тулд хийвэл зохих хамгийн 
эхний алхам болж өгнө. НҮБ-ын “Өгөгдөлд 
анхаарал хандуулах нь: Үндэсний статистикийн 
системд жендэрийн асуудлыг нэгтгэх шилдэг 
туршлага (2016)” тайланд дурдсан зарим кейс 
судалгаанаас харахад, жендэрийн статистикийг 
хүйсээр ангилсан статистик хэмээн 
тодорхойлсон хэвээр байгаа нь илт байв. Гэсэн 
хэдий ч өөр бусад кейс судалгаанаас харахад, 
тоон өгөгдлийг жендерийн агуулгагүйгээр 
задлах нь үүнийг жендэрийн судалгаа хийхэд 
ашиглах боломжгүй болгодог. Хэрвээ, 
жендэрийн ялгаа буюу зөрүүтэй байдал эсвэл 
жендэрийн асуудлыг анхан шатны өгөгдөл 
цуглуулах үйл явцад хамруулахгүй бол, өгөгдлийг 
эрэгтэй, эмэгтэй гэж салгаснаар жендэрийн 
өгөгдлийг боловсруулах боломжгүй юм. 

 
ü Энэхүү өгөгдөл, мэдээллийн хомсдолын 

асуудалд "Эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийлэл" (ЭЭХ) судалгаа, 2012 оны цаг  
 
ашиглалтын судалгаа гэсэн хоёр шинэ 
судалгааг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд 
анхаарал хандуулсан. ЭЭХ судалгаанд 
хүчирхийллийн хэлбэр, үйлдэгдсэн газар, 
хүн ам зүй, хохирогч болон хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн нийгэм-эдийн засаг, соёлын 
шинж чанар, өрхийн нөхцөл байдлын талаар 
мэдээлэл тусгагдсан бол, ЦАС-нд  эдийн 
засаг, гэр бүл, олон нийтийн болон хувийн 
шинж чанартай олон үйл ажиллагаанд 
зарцуулсан цаг хугацааны талаарх хүйсээр 
ангилсан мэдээлэл тусгагдсан. Энэхүү хоёр 
судалгааны гол үр дүн болон тайланг 

Төлөвлөлтийн Дээд Комиссын вэб хуудсанд 
байршуулах замаар олны хүртээл болгосон. 
Мөн ЭЭХ-ийн үзүүлэлт болон цаг 
ашиглалтын мэдээллийн санг бий болгосон. 

ü Шинэ судалгаагаар Армен дахь жендэрийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай 
шинэ өгөгдөл бий болсон. 2008 оны 10-р 
сард хийсэн Цаг ашиглалтын түүвэр 
судалгаа эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 
эрхэлдэг ажил, үйл ажиллагаандаа 
зарцуулдаг цаг ашиглалтын өгөгдөл, 
холбогдох жендэрийн үзүүлэлтүүдийг 
гаргаж ирсэн. Судалгааны үр дүн нь 
жендэрийн чухал асуудлуудыг судлах, 
ялангуяа эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 
цалинтай, цалингүй ажилд оруулсан хувь 
нэмэр, өөртөө чөлөөт цаг гаргах, түүнийгээ 
ашиглах боломжийг судлах бололцоо 
олгосон байна.  

Өгөгдлийг боловсруулах явдал чухал 
төдийгүй түүнийг түгээх, ашиглахыг хөхиүлэн 
дэмжих нь статистикийн газрын үйл 
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл байх ёстой. 
Өгөгдлийг эзэмшдэг байх явдал зайлшгүй 
шаардлагатай. Жендэрийн статистикийн 
мэдээллийг боловсруулахад оролцдог бүх 
байгууллагууд хэвлэл мэдээлэл, сурталчлан 
таниулах материал бэлтгэхэд оролцох ёстой. 
Дараагийн алхам бол өгөгдлийг хэрэглэгчдэд 
ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх, түүнийг 
хүртээмжтэй болгох явдал юм (НҮБ, 2016). 
Жишээлбэл, энэ талаар ЭЗХАХБ-ын “Мьянмар 
улсад мэдээлэл цуглуулах ажиллагааг 
сайжруулах замаар ЖДҮ-ийн бодлого 
боловсруулах үйл ажиллагааг сайжруулах нь 
(2016)” тайланд дурдагдсан шилдэг туршлагаас 
олж харж болно.  
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Марокко: Бизнесийн нэгдсэн бүртгэл бий 
болгосон нь  

Мароккогийн ЖДҮ-ийг сурталчлан 
дэмждэг төрийн гол байгууллага нь 2002 оны 7-р 
сарын 23-ны өдрийн хуулиар байгуулагдсан 
Agence nationale pour la promotion de la PME 
(ANPME) юм. ANPME-ийн эрхэм зорилго нь 
өрсөлдөх чадвар, өөрчлөлт шинэчлэлийн 
үндэсний хөтөлбөрийг зохицуулах, удирдан 
чиглүүлэх, хэрэгжүүлэх, ЖДҮ эрхлэгчдэд 
дэмжлэг үзүүлэхэд оршдог. Энэхүү 
байгууллагын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь 2002 онд 
байгуулагдсан, Дотоод хэргийн яамны удирдлага 
дор үйл ажиллагаа явуулдаг Бүс нутгийн хөрөнгө 
оруулалтын төвүүд бөгөөд  бизнес эрхлэгчдэд 
орон нутгийн түвшинд төрийн захиргааны 
байгууллагуудтай холбоо тогтооход нь туслалцаа 
үзүүлдэг.   

Марокко нь бизнес эрхлэхэд учирдаг 
захиргааны шинжтэй төвөгтэй байдлыг багасгах, 
горим журмын хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын 
төвүүдийг бүх 16 бүс нутагтаа байгуулсан. Эдгээр 
төвүүд нь Мароккод бизнесийн бүртгэл хийдэг 
цорын ганц байгууллагын үүргийг гүйцэтгэдэг. 
Бүсийн хөрөнгө оруулалтын төв нь бизнесийн 
бүртгэл хийдэг байгууллага болохын хувьд, 
шинээр бизнес эрхлэхэд шаардагддаг, 
тухайлбал, дүрмээ бүртгүүлэх, худалдааны 
трибуналд бүртгүүлэх, компаниа бүртгүүлэх, 
татварын дугаар авах, хуулийн дагуу энэ талаар 
зарлан мэдээлэх (нэг нь хууль ёсны сэтгүүлд, 
нөгөө нь албаны тогтмол хэвлэлд),  санхүүгийн 
нөөцийн талаар  мэдүүлэх, нийгмийн даатгалд 
хамрагдах зэрэг олон тооны чухал захиргааны 
шинжтэй горимыг нэг дор төвлөрүүлэн 
хариуцдаг.  

Бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын төвүүд 
Мароккогийн бизнесийн бүртгэлтэй холбоотой 
горим журмыг ихээхэн хэмжээгээр хөнгөвчилж 
өгсөн. Бүртгэлд хамрагдах өргөдөл гаргагч нь 
зөвхөн нэг бүртгэлийн хуудсыг интернетээс 
татан авч, өөрийн орон нутгийн Бүсийн хөрөнгө 
оруулалтын төвд ирүүлэх шаардлагатай. 
Бизнесийн бүртгэгч бүх салбарын асуудлыг 
хариуцдаг.  Мароккогийн Бүс нутгийн хөрөнгө 
оруулалтын төвүүдийг байгуулсан туршлага, 
2002 оноос хойш амжилттай ажиллаж ирсэн түүх 

нь Монгол Улсын хувьд бизнесийн захиргааны 
шинж чанартай нэг цэгийн бүртгэлийн систем 
бий болгоход харгалзан үзэж болох шилдэг сайн 
туршлага болж болох юм.  

Молдав: Хувиараа бизнес эрхлэгчдийн талаарх 
мэдээлэл цуглуулах 

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэний 
дараа ЖДҮ-ийн тоо, ялангуяа хувиараа бизнес 
эрхлэгчдийн удирддаг аж ахуйн нэгжүүдийн тоо 
эрс нэмэгдсэн. Гэсэн хэдий ч эдгээр аж ахуйн 
нэгжүүдийн дийлэнх нь албан бус үйл ажиллагаа 
явуулж байсан бөгөөд албан ёсны статистикт 
хамрагдаггүй байв. Эдгээр бие даасан аж ахуйн 
нэгжүүдийг албан ёсны хууль эрх зүй, төсвийн 
хүрээнд нэгтгэх, өгөгдлийг системтэй цуглуулах 
зорилгоор Молдав улс бизнес эрхлэгчдийг 
хамруулсан энгийн боловч боловсронгуй бизнес 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн системийг 
нэвтрүүлсэн. 

Тусгай зөвшөөрлийн систем нь 
өөрөөсөө өөр ажилтангүй хувиараа бизнес 
эрхлэгчдэд зориулсан татвар, бүртгэлийн 
хялбаршуулсан нэгдсэн систем хэлбэрээр 
ажилладаг. Уг системийг ашиглахын тулд бизнес 
эрхлэгчдийг бүртгэдэг төрийн байгууллагуудын 
иж бүрэн бүртгэлийн үйл явцыг гүйцээх гэж явах 
шаардлагагүй тул хэрэглэгчдэд ээлтэй систем 
юм. Шаардлагатай ганц зүйл гэвэл, татварын 
албанаас цаг хугацааны хязгаарлалттай тамга 
багахан хэмжээний төлбөр төлөн худалдаж авах 
явдал бөгөөд энэ нь тэдэнд бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх, хувийн мэдээллээ өгөх эрх 
олгодог.  

Тусгай зөвшөөрлийн энэхүү системийг 
өдгөө жижиглэнгийн худалдаа, хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг зэрэг төрөл 
бүрийн салбарын бизнес эрхлэгчид өргөнөөр 
ашиглаж байна. Энэхүү систем нь санхүүгийн 
болон статистикийн тайлан, нягтлан бодох 
бүртгэл хөтлөлт шаарддаггүй тул шинээр бизнес 
эхлүүлж буй хүмүүсийн хувьд хамгийн 
тохиромжтой систем юм. Үүний зэрэгцээ, уг 
систем нь хэрэглэгчдэд системээс тусгай 
зөвшөөрөл авсан бизнес эрхлэхдээ өөр хүн 
ажилд авахыг зөвшөөрдөггүй. Системийг 
хэрэглэгчид татвар төлөхийн оронд сар бүр 
тогтмол хэмжээний төлбөр төлөх ёстой байдаг.  
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Тусгай зөвшөөрлийн өргөтгөсөн систем 
нь өргөн хүрээний салбарыг хамардаг,  татварыг 
хялбаршуулсан байдлаар төлөхөд хялбар тул энэ 
нь, бизнес эрхлэгчдэд тусгай зөвшөөрөл 
худалдаж авах сэдэл болж өгдөг. Үр дүнд нь, 
олон шинэ бичил бизнесийг бүртгэснээр уг 
систем бизнесийн ерөнхий бүртгэлийн 
системийг нөхөх чухал ач холбогдолтой байдаг 
аж.  Тусгай зөвшөөрөл олгох систем нь Молдав 
дахь цорын ганц бизнесийн бүртгэлийн систем 
биш юм. Гэсэн хэдий ч, уг систем нь одоо байгаа 
бизнесийн бүртгэлийн системийг хангалттай 
хэмжээгээр нөхөж, ЖДҮ-ийн илүү сайн статистик 
мэдээлэлтэй болох боломж бүрдүүлсэн байна. 
Молдавын ийнхүү ЖДҮ эрхлэгчдийг мэдээлэлд 
илүү өргөн хүрээнд хамруулж чадсан  арга нь 
Монголын статистикийн хамрах хүрээг 
өргөжүүлэхэд сайн эхлэл байж болох юм. 

Дани: Бизнесийн иж бүрэн статистикийн бүртгэл 
бий болгосон нь  

Гагцхүү хөдөө аж ахуйн бус салбарын 
бизнесийн өгөгдөлтэй байснаас эхлэн Данийн 
статистикийн газар бусад захиргааны шинжтэй 
бүртгэлийг бий болгоход аажмаар нөлөөлж, 
бүхий л салбарыг хамарсан бизнесийн статистик 
бүртгэлийг бий болгож чадсан. Данийн 
статистикийн газар нь Дани Улсын статистикийн 
төв байгууллага юм. Энэ нь ардчилал, эдийн 
засгийн үндэс болох нийгмийн талаарх бодитой 
статистик мэдээллээр хангах эрхэм зорилго 
бүхий Нийгмийн асуудал, дотоод хэргийн яамны 
харьяа төрийн байгууллага гэж явдаг. 

Дани улсад 1896-1958 онд гагцхүү хөдөө 
аж ахуйн бус салбарыг хамарсан долоон 
удаагийн тооллого явагдаж байжээ. 1958 оны 
бизнесийн тооллогыг үндэслэн 1959 онд анхны 
бизнесийн статистик бүртгэлийг бий болгосон. 
Эхэндээ энэ нь маш энгийн бизнесийн статистик 
бүртгэл хэлбэртэй байсан бөгөөд гагцхүү аж 
үйлдвэр, барилга, барилга угсралтын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн 
жагсаалтыг багтаасан байв. Гэсэн хэдий ч 
Данийн статистикийн газар нь бусад төрийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар 
захиргааны шинжтэй янз бүрийн бүртгэлийг 

 
19 
https://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/government/asse
ssment-of-gender-impact/disaggregated-data/ 

хөгжүүлэх боломжийг аажмаар нэмэгдүүлж 
чадсан. 

1960-аад оны эцэст гэхэд, захиргааны 
дөрвөн цахим бүртгэлийг бий болгосон. 1965 онд 
цалин хөлс, ажил олгогчийн бүртгэл, 1967 онд 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын бүртгэл, 
1968 онд Иргэний төв бүртгэл, 1969 онд Орлогын 
албан татварын бүртгэл тус тус бий болсон. 
Эдгээр дөрвөн бүртгэлийг ашиглан Дани улсын 
статистикийн өргөтгөсөн бүртгэлийг хийх 
боломжтой болсон байна. Эдгээр дөрвөн 
бүртгэлийг хооронд нь холбох чиглэлд хийгдсэн 
хамгийн чухал алхам нь 1968 онд Иргэний төв 
бүртгэлд иргэний үнэмлэхийн (id) дугаарлалтын 
систем бий болгосон явдал байв. Данийн бүх хүн 
ам засаг захиргааны үйл ажиллагаанд 
ашигладаг иргэний үнэмлэхийн дугаар авсан. 
Улмаар иргэний үнэмлэхийн систем дээр 
үндэслэн бүртгэлд суурилсан шинэ статистик 
мэдээллийг боловсруулсан. Системийг хожим нь 
бизнесийн бүх хэлбэрийг хамарч өргөжүүлсэн 
(ЭЗХАХБ, 2016). 

Эдгээр нь статистикийг "гаргаж ирдэг" 
шилдэг туршлагын цөөн хэдэн тохиолдол юм. 
Дээр дурдсан бүх улс орнууд харилцаа холбоо, 
урсгал, сурах үйл ажиллагааг найдвартай 
өгөгдөл, мэдээлэл бий болгох үндсэн 
стратегитаа багтаасан байна. Тэдний туршлагаас 
жендэртэй холбоотой хэчнээн асуудал бүрхэг 
хэвээр байгааг харж болно. Монгол Улсын хувьд, 
улс төрчид, бодлого боловсруулагчид жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах үүрэг амлалт авсан 
явдал маш чухал. Жендэрийн статистикийг 
тогтмол гаргахад шаардлагатай санхүүгийн 
болон хүний нөөцийг бүрдүүлэхийн тулд лобби, 
сурталчлан таниулах ажил хийх шаардлагатай 
байна. 

Хүйсээр ангилсан өгөгдөлтэй холбоотой бусад 
орны жишээ19:  

• Испани: Төрийн эрх бүхий байгууллагаас 
гаргасан статистикт хүйстэй холбоотой 
хувьсагчдыг оруулах асуудлыг 
хуульчилсан байдаг. Цаашилбал, 
Эмэгтэйчүүдийн тэгш боломжийн 
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институт нь 300 гаруй үзүүлэлтийг 
ашиглан янз бүрийн салбар дахь 
эмэгтэйчүүдийн төлөв байдлыг 
харуулсан мэдээллийн сангуудыг 
судалдаг. 

• Норвеги: Норвегиийн статистикийн 
газар нь 2008 оноос хойш жендэрийн эрх 
тэгш байдлын талаарх мэдээллийг 
нийтэлж байна. Шалгуур үзүүлэлтүүд нь 
ажлын байран дахь жендэрийн 
хуваарилалт, бизнес, боловсролын 
хөтөлбөр, төрийн болон хувийн хэвшил, 
цагийн ажил, орлогын хуваарилалтыг 
өөртөө багтаадаг.  

• Швед: Шведийн статистикийн газар нь 
"Эмэгтэй ба эрэгтэйчүүдийн тухай тоо 
баримт"-ыг  2 жил тутамд 88-аас дээш 
үзүүлэлт, зургаан дэд зорилгын хамт 
нийтэлж ирсэн бөгөөд 2016 онд хоёр 
үзүүлэлт (боловсрол, эрүүл мэнд) 
нэмсэн. Төрийн бүх байгууллагууд жил 
бүрийн тайлангийн үзүүлэлтүүдээ 
хүйсийн ангилалтай нэгтгэн гаргаж байх 
үүрэг хүлээдэг.   

ОУХБ-ын судалгаанд оролцогчид 
эмэгтэйчүүдийн манлайлалд тулгардаг 15 саад 
бэрхшээл байдаг гэж үзсэн (Хавсралт Н). Төв ба 
Зүүн Европоос бусад бүх бүс нутагт ижил төстэй 
хамгийн хүнд гэж тооцсон тав, зургаан саад 
тотгор тодорхойлогдсон талаар мэдээлэл бий. 
Эдгээр өгөгдлийг Монгол Улсад ашиглах нь 
бодлого боловсруулагчид болон ажил олгогчдод 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, бизнес 
эрхлэлтийг дэмжих зорилтот стратеги 
боловсруулахад тус дөхөм үзүүлнэ. 

Банк, банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд, дижитал санхүүгийн үйлчилгээ 
(ДСҮ), даатгал, бичил даатгалын тогтолцоо, 

тэтгэврийн зохицуулалтын тогтолцоог багтаасан 
санхүүгийн үндсэн дөрвөн дэд салбар нь 
санхүүгийн байгууллагуудын тайлангаас 
шаардагдах өгөгдлийг тайлагнах маягтын загвар 
ямар байж болохыг харуулж өгдөг. Эдгээр 
маягтуудын дагуу өгөгдлийг нэгтгэх нь Засгийн 
газар болон санхүүгийн байгууллагуудад 
санхүүгийн үйлчилгээний хамрах хүрээнд оршин 
буй цоорхойг зорилт болгох, тус салбарт 
оролцоог хангахад тус дөхөм үзүүлнэ гэж 
зөвлөсөн байдаг.  (СХН, 2020). Шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн товч тодорхойлолтыг Хавсралт I-
д үзүүллээ. 

Эцэст нь олон улсын шилдэг туршлага 
ЖДҮ-ийн талаарх мэдээллийн сан байгуулах нь 
чухал болохыг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь 
өөрчлөлтийг үр дүнтэй хянах, чиг хандлагын дүн 
шинжилгээ хийх эхний алхам болох юм. ЖДҮ-ийг 
үнэн зөв тодорхойлохын тулд улс орнууд бүхий л 
салбар, хэмжээг хамарсан мэдээллийг агуулсан 
бизнесийн нэг л бүртгэлтэй байх, түүнийгээ 
тасралтгүй шинэчилж байх нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. Цаашилбал, олон тооны захиргааны 
шинжтэй процедур болон ЖДҮ-д үзүүлэх 
үйлчилгээг нэг гарт төвлөрүүлэх нь иргэдийн 
хувьд процедурыг хялбарчилж, дөхөм болгоход 
ихээхэн хувь нэмэр оруулахаас гадна ЖДҮ-ийн 
талаарх уялдаа холбоотой, найдвартай өгөгдөл 
гаргахад туслах болно. 

Ямар ч атугай, МУЗГ-ын зүгээс ойрын 
хоёр жилийн хугацаанд боломжтой шилдэг 
туршлагыг туршин хэрэгжүүлэхэд зориулан цаг 
хугацаа, мөнгө, хүний нөөц хуваарилахаар 
төлөвлөж, хүний эрх, эрх тэгш байдлыг хангах, 
хамгаалах чиглэлээр үүрэг хүлээгчийн хувьд 
хариуцлага хүлээх, эдгээр нь олон улсын 
стандартад нийцсэн байх нөхцөлийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай.  
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БҮЛЭГ 3. ДҮГНЭЛТ БА ЗӨВЛӨМЖ  
 
 
 
 
 
3.1 ДҮГНЭЛТ  
 

Олон нийтэд нээлттэй жендэрийн 
задаргаатай статистик өгөгдөл, тоо баримт 
хангалттай байна. Эрх зүйн орчин сайжирсан 
хэдий ч жендэрийн асуудлаарх мэдээллийг 
нэгтгэх, харьцуулах, баталгаажуулахад 
шаардлагатай салбар дундын зохицуулалт 
дутмаг байна. 

ЖДҮ-ийн талаарх статистикийн өгөгдөл, 
ялангуяа салбараар, үйл ажиллагаа явуулсан 
хугацаагаар, ажиллагчдын тоогоор, санхүүгийн 
өгөгдлөөр ангилсан эмэгтэйчүүд удирддаг аж 
ахуйн нэгжийн талаарх мэдээлэл шаардлагатай 
байгаа нь илт байна. Өгөгдлийг задлах нь 
байгууллагууд цогц дүн шинжилгээ хийх эхний 
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд энэ нь 
харилцааны чухал хэв маяг, чиг хандлагыг 
тодорхойлох, цаашлаад илүү оновчтой зорилтот 
бодлого боловсруулахад тус дөхөм болох юм.  

Жендэрийн судалгаа хийхэд дэм 
үзүүлэхүйц жендэрийн асуудал, зөрүүтэй 
байдлыг  харуулсан өгөгдлийг статистикийн 
систем гаргадаг байх хэрэгтэй байна. Үүнийг 
хийхийн тулд, статистикийн систем жендэрийн 
статистик, үзүүлэлтийг тогтмол цуглуулах, түгээх 
үйл ажиллагааг зохих институцийн 
зохицуулалтаар хангах шаардлагатай. 
Жендэрийн зөрүүтэй байдлыг харуулах 
статистик нь ихэнх статистикийн системд 
хоёрдугаар зэргийн хөтөлбөрт тооцогдсон 
хэвээр байна. Жендэрийн асуудлаарх мэдээлэл 
цуглуулах үйл ажиллагаа ихэвчлэн олон улсын 
байгууллагын санхүүжилтээр хийгддэг түр 
зуурын шинжтэй байгаа бөгөөд ихэнхдээ гадны 
техникийн туслалцаа дэмжлэгээс хамааралтай 
явж ирсэн байна. Түүнчлэн, статистикийн систем 
чанарын өгөгдөл гаргадаг байх шаардлагатай 
байна.  Мальдив Улсын 2006 оны хүн ам, орон 

сууцны тооллогыг зохион байгуулсан тухай кейс 
судалгаа нь чанартай мэдээлэл цуглуулахын 
тулд систем нь судалгаанд оролцогчид болон 
ярилцлага авагчдын жендэрийн ялгаатай 
байдлын өгөгдөлд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан 
үзэх шаардлагатай байгааг харуулж өгсөн. 
Италийн кейс судалгаанаас харахад, жендэрийн 
асуудлыг статистикийн бүх салбар, статистикийн 
бүхий л үйл явц, бүх өгөгдөл, үүний дотор 
жендэрт онцгойлон анхаарал хандуулаагүй газар 
нутаг, өгөгдлийг багтаасан байх ёстой гэж үзсэн 
байна (НҮБ, 2016). 

Цаашилбал, ЖДҮ-т илүүтэй сайн 
үйлчилж, хамгаалахын тулд МУЗГ-ын зүгээс 
өгөгдөл цуглуулах үйл ажиллагаагаа сайжруулах, 
өгөгдөл, мэдээлийн хэрэглээг сурталчлан 
таниулах шаардлагатай байгаа бөгөөд ингэснээр 
бодлого боловсруулах түвшинд оршин буй 
цоорхой болон хүн амын дундах хууль тогтоомж, 
дүрэм журам, мэдлэгийн зөрүүг арилгахад тус 
дөхөм үзүүлэх юм. Тодруулбал, 2013 онд 
Монголын Мянганы сорилтын сангийн Өмчийн 
эрхийн төсөл нь Газар зохион байгуулалт, 
геодези, зураг зүйн газар, Улсын бүртгэлийн 
газар, Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 
иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах замаар жендэрийн задаргаатай газрын 
талаарх өгөгдөл боловсруулах шилдэг 
туршлагыг нэвтрүүлсэн байдаг.  Үндэсний болон 
орон нутгийн түвшинд олон тооны сургалт, 
сурталчилгааны ажил зохион байгуулж үүндээ 
олон иргэдийг хамруулж чадсан бөгөөд үүний үр 
дүнд хоёр жилийн хугацаанд газрын бүртгэлтэй 
эмэгтэйчүүдийн тоо 35-аас 41 хувь болж өссөн 
байна (МСС-M, 2014). 

Эмэгтэйчүүдийн ЖДҮ-т үйлчлэх нь 
банкууд болон эмэгтэйчүүдийн эзэмшлийн аж 
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ахуй нэгжид хөрөнгө оруулдаг нийт компаниудын 
хувьд ашигтай үйл ажиллагаа юм. Дэлхийн Банк 
Группын ажлын байрны талаар тусгасан ажлын 
баримт бичигт иш татсан АНУ-ын Жижиг 
Бизнесийн Захиргааны тайланд  дурдсанаар 
эмэгтэйчүүдийн бизнест хөрөнгө оруулдаг 
компаниуд хөрөнгө оруулалтаасаа өндөр ашиг 
олж байгааг баталгаажуулсан (Кумар, 2017). 
Түүнээс гадна жендэрийн эрх тэгш байдал, 

нийгмийн ашиг тус, бат бөх эдийн засаг, 
корпорацуудын ашиг нэмэгдэх хооронд эерэг 
хамааралтай байгааг харуулсан хэд хэдэн 
судалгаа байдаг (ОУХБ, 2019). Иймд, жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах нь хүн бүрт ашиг тусаа 
өгдөг бөгөөд эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн 
чадавхыг бэхжүүлэхэд бүх түвшний улс төрийн 
хүсэл эрмэлзэл, тууштай байдал шаардагддаг 
ажээ. 

 
 
3.2 ЗӨВЛӨМЖ 
 

Энэхүү судалгааны үр дүнд үндэслэн, 
дараах зөвлөмжийг гаргасан бөгөөд үүнд гагцхүү 
аж ахуйн үйл ажиллагааны талаарх хүйсээр 
ангилсан өгөгдөл цуглуулахтай холбоотой 
асуудлыг хөндсөн болно. Эдгээр зөвлөмжүүд нь 
эмэгтэйчүүдийн эзэмшлийн буюу тэдний 
өмчилдөг аж ахуйн нэгжүүд, ерөнхий утгаараа 
бизнес эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн үр дүнтэй 
арга хэмжээ авах үндэс суурь болж өгөх юм.   

  
ü Хуульд эмэгтэйчүүд удирддаг бизнесийн 

тухай тодорхойлолтыг оруулж өгөх, 
оролцогч талууд хоорондын уялдаа холбоог 
бэхжүүлэх (ашигласан тодорхойлолтуудын 
талаарх мэдээллийг Хавсралт F-ээс үзнэ 
үү); 

ü Бүх салбарын өгөгдөл цуглуулах нэгдсэн 
удирдамж буюу маягт боловсруулж, бүх 
салбар, улсын хэмжээний өгөгдөл, 
мэдээлэл цуглуулах үүрэг бүхий төрийн бүх 
байгууллагуудаар хүйсээр ангилсан өгөгдөл 
цуглуулах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх; 

ü Үндэсний өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах 
үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудын 
өгөгдөл цуглуулах, өгөгдлийн задаргаа хийх 
үйл ажиллагааны уялдааг хангах; 

ü Өрхийн болон аж ахуйн нэгжийн түвшний 
өгөгдлийг цаг тухайд нь цуглуулах замаар 
албан ёсны ба албан бус хэлбэрээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй БЖДҮ-ийн талаарх 
хүйсээр ангилсан мэдээллийг цуглуулах 
нэгдсэн удирдамж буюу маягт 

 
20 Жишээ нь, ЭЗХАХБ-ын 2011 оноос хойшхи хугацаанд 
ашиглаж ирсэн ЖДҮ болон бизнес эрхлэлтийн санхүүгийн 
талаарх Үр дүнгийн хавтгай 

боловсруулах. Бүх салбар, бүх түвшинд 
өгөгдөл, мэдээллийг үр дүнтэй солилцох, 
ашиглахад шаардлагатай уялдаа холбоог 
бэхжүүлэх; 

ü Цуглуулсан өгөгдөл, дүн шинжилгээг олон 
нийтэд идэвхтэй түгээх, ингэснээр 
үндэсний хэмжээний хэлэлцүүлэг, 
бодлогын харилцан яриа өрнүүлэхэд тус 
дэм үзүүлэх; 

ü Олон улсын болон дотоодын ТББ-уудын 
хийсэн эрдэм шинжилгээний ажил, 
сэдэвчилсэн судалгааг хөхиүлэн дэмжиж, 
өгөгдлийг баталгаажуулахад нь туслалцаа 
үзүүлж, олсон үр дүнг нь олон нийтэд 
түгээдэг байх; 

Иж бүрэн, олон улсын хэмжээнд харьцуулж 
болохуйц хүрээг санал болгож чадах олон талт 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах20; 

ü Өгөгдөл цуглуулах эхлэлийн цэг болж 
чадахуйц илүү олон төв байгуулж, эдүгээ 
үйл ажиллагаа эрхэлж буй бизнесийг 
хөгжүүлэх төвүүд болон сургалтын 
инкубаторуудын үйл ажиллагаанд илүүтэй 
сайн зохицуулалт хийх; 

ü ЖДҮ-ийг дэмжих хөтөлбөрийн хяналт, 
үнэлгээг тогтмол хийж байх. Бодлогын 
хэрэгжилт, түүний эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст 
үзүүлж буй нөлөөллийг сайжруулах хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний механизмыг 
боловсруулж, зохицуулалт нь амьжиргааг 
хэрхэн дэмжихийг олж тодорхойлох 
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ü Өгөгдөл цуглуулах үүрэг бүхий төрийн бүх 
байгууллагад жендэрийн статистик өгөгдөл, 
мэдээлэл цуглуулах ажлыг зохион 
байгуулах үүрэгтэй нэгжийг тохоон томилж 
ажиллуулах. 

ü Илүү өргөн хүрээг хамарсан зөвлөмжүүд 
дараах асуудлыг хамарч байна. Үүнд:  

ü Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар, 
энэ нь чухам яагаад чухал болох асуудлаарх 
үндэсний хэмжээний яриа хэлэлцээ 
өрнүүлэх, 

ü Эмэгтэйчүүдийг ажил эрхлэгч болон ажил 
олгогчийн хувиар эдийн засагт  оролцоход 
нь тус дэм үзүүлэх дэд бүтцийг хөгжүүлэх, 
үүний дотор  хүртээмжтэй, чанартай хүүхэд 
харах үйлчилгээний байгууламжийг бий 
болгох; 

ü Хөтөлбөр, бодлого, хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хийх үнэлгээг сайжруулахын 
зэрэгцээ жендэрийн асуудлыг хөтөлбөр, 
бодлого, хууль тогтоомжид тусгах ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийх нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. 

 
 
Хүснэгт 14: Өгөгдөл үүсгэх, бодлого боловсруулах болон өгөгдөл ашиглахад оролцогч талуудын хүлээх 
үүрэг:  

Оролцогч тал 
Өгөгдөл ба бодлогын шинэчлэлийн цикл 

Өгөгдөл үүсгэх, судалгаа 
хийх 

Өгөгдлийг бодлого 
боловсруулахад ашиглах 

Талуудын оролцоо ба 
соён гэгээрэл 

ҮСХ Өгөгдөл цуглуулах үйл 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэх, 
өгөгдөл, мэдээллийн 
хэрэгцээг тодорхойлох, 
судалгааны арга зүй дээр 
ажиллах 

Бодлого боловсруулагчдын 
чадавхыг бэхжүүлэх, 
зөвлөлдөх үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах  

Өгөгдөл цуглуулах, 
судалгаа хийх, ашиглах 
чиглэлээр төрийн 
байгууллагын 
ажилтнуудын чадавхыг 
бэхжүүлэх 

Монголбанк Санхүүгийн байгууллагуудаар 
өгөгдөл цуглуулдаг ажил 
хийж гүйцэтгүүлэх  

Бодлого боловсруулагчдын 
чадавхыг бэхжүүлэх, 
зөвлөлдөх үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах 

Оролцох 

ЖҮХ Өгөгдөл цуглуулах ажил хийж 
гүйцэтгэх, өгөгдөл, 
мэдээллийн хэрэгцээг олж 
тодорхойлох, тодорхойлолт 
дээр ажиллах 

Бодлого боловсруулагчдын 
чадавхыг бэхжүүлэх, 
зөвлөлдөх үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах 

Оролцох 

Яамд Өгөгдөл болон холбогдох 
мэдээлэл гаргаж өгөх 

Бодлого боловсруулах, 
бодлого хэрэгжүүлэхэд 
өгөгдлийг ашигласан эсэхийг 
баталгаажуулах. Өгөгдлийн 
цоорхойг тодорхойлох 

Чадавхыг бэхжүүлэх 
хөтөлбөрүүдэд оролцох 

Олон талт 
хөгжлийн 
байгууллагууд 

Зөвлөлдөх, техникийн 
туслалцаа үзүүлэх 

Зөвлөлдөх, техникийн 
туслалцаа үзүүлэх 

Чадавхыг бэжхүүлэх 
болон зөвлөлдөх үйл 
ажиллагааг 
санхүүжүүлэх 

ТББ-ууд Мэдээлэл гаргаж өгөх, 
асуудлыг тодорхойлох, 
өгөгдлийн хэрэгцээний 
талаар мэдээлэх 

Бодлогын хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, зөвлөлдөх, 
өгөгдлийн цоорхойг олж 
тодорхойлох 

Оролцох 

 
Хүснэгт 15: Оролцогч талуудын санал болгож буй үзүүлэлтүүд: 



50 
 

# Бизнес эрхлэлтийн хүйсээр ангилсан үзүүлэлтүүд 
ҮСХ 

Монголбанк 
Улсын 

бүртгэлийн 
ерөнхий газар 

ТББ-
ууд Яамд 

Өмчлөгч буюу эзэмшигчийн хувийн мэдээлэл 
1 Бизнесийг өмчлөгчийн хувийн мэдээлэл (хүйс, 

нас, боловсрол, ажлын туршлага, ур чадвар, 
мэдлэг) 

+ + + Х-гүй 

2 Бизнес эрхлэх сэдэл (хүйс, нас, боловсрол, ажлын 
туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ Х-гүй  Х-гүй Х-гүй 

3 Гарааны бизнес эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхэд 
тулгардаг саад бэрхшээл (хүйс, нас, боловсрол, 
ажлын туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

4 Бизнесийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан цаг 
хугацаа (хүйс, нас, боловсрол, ажлын туршлага, 
салбар, төрлөөр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

5 Гэрийн ажилд зарцуулсан цаг хугацаа (хүйс, нас, 
боловсрол, ажлын туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

6 Хувьдаа зарцуулсан цаг хугацаа (хүйс, нас, 
боловсрол, ажлын туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

7 Бизнесийн сургалтын үйл ажиллагаанд 
зарцуулсан цаг хугацаа (хүйс, нас, боловсрол, 
ажлын туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ Х-гүй Х-гүй + 

8 Хөрөнгийн өмчлөл (үл хөдлөх хөрөнгө, санхүүгийн 
хөрөнгө, үнэт зүйл) (хүйс, нас, боловсрол, ажлын 
туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ + + Х-гүй 

9 Гэрлэлтийн байдал (хүйс, нас, боловсрол, ажлын 
туршлага, салбар, төрлөөр) +  Х-гүй + Х-гүй 

10 Асран хамгаалдаг хүний тоо (хүйс, нас, боловсрол, 
ажлын туршлага, салбар, төрлөөр) + + + Х-гүй 

11 Гэр бүлийн хүрээнд шийдвэр гаргадаг байдал 
(хүйс, нас, боловсрол, ажлын туршлага, салбар, 
төрлөөр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

12 Дэмжлэгийн систем буюу итгэл найдварын 
сүлжээ (хүйс, нас, боловсрол, ажлын туршлага, 
салбар, төрлөөр)  

+ Х-гүй Х-гүй + 

13 Гарааны бизнест зарцуулсан төсөв (хүйс, нас, 
боловсрол, ажлын туршлага, салбар, төрлөөр) 

+ 
+ 

Х-гүй Х-гүй 

Аж ахуйн нэгж 
14 Албан бус хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс 

(хүйс, нас, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ + Х-гүй Х-гүй 

15 Албан ёсоор хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс 
(хүйс, нас, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ + + Х-гүй 

16 Бизнесийн орлого (хүйс, салбар, байршил, төрөл, 
аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ + Х-гүй Х-гүй 
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17 Үүсгэн байгуулсан аж ахуйн нэгжийн хувь 
(өмчлөгчийн хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр)  

+ Х-гүй 

+ 

Х-гүй 

18 Үйл ажиллагаагаа бүрмөсөн зогсоосон аж ахуйн 
нэгжийн хувь (өмчлөгчийн хүйс, салбар, байршил, 
төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан 
жил, хэмжээгээр) 

+ Х-гүй 

+ 

Х-гүй 

19 ЖДҮ-ийн зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 
(өмчлөгчийн хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) + + 

Х-гүй Х-гүй 

20 Бизнесийн холбоодтой холбогдсон байдал (хүйс, 
салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаа явуулсан жил, хэмжээгээр) 

Х-гүй + Х-гүй + 

21 Өөрийн вэб хуудас, э-майл, утас, оффис ашигладаг 
байдал (хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ + Х-гүй Х-гүй  

Оруулсан хувь нэмэр 
22 Татвар төлөлт (өмчлөгчийн хүйс, салбар, 

байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа 
явуулсан жил, хэмжээгээр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

23 Импорт (хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

24 Экспорт (хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

25 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал (хүйс, салбар, 
байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа 
явуулсан жил, хэмжээгээр)  

+ + Х-гүй Х-гүй 

26 Хөрөнгийн өмчлөл (хүйс, салбар, байршил, төрөл, 
аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ + + Х-гүй 

27 Олон улсын бүтээгдэхүүний стандарт нэвтрүүлсэн 
байдал (хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ + + Х-гүй 

28 Ажилтнуудад олгосон цалин хөлс (хүйс, салбар, 
байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа 
явуулсан жил, хэмжээгээр)  

+ + Х-гүй   Х-гүй 

Шударга ёсны хүртээмж 
29 Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан 

гомдлын тоо (хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр) 

+ Х-гүй + Х-гүй 

30 Татгалзсан гомдлын тоо (хүйс, салбар, байршил, 
төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан 
жил, хэмжээгээр)  

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 
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31 Сэтгэл ханамжтай шийдэгдсэн гомдлын тоо (хүйс, 
салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаа явуулсан жил, хэмжээгээр) 

+ Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

Санхүүгийн хүртээмж 
32 Даатгалын төрөл (хүйс, салбар, байршил, төрөл, 

аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан жил, 
хэмжээгээр)  

Х-гүй + Х-гүй Х-гүй 

33 ЖДҮ-ийн авсан банкны зээл (өмчлөгчийн хүйс, 
салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаа явуулсан жил, хэмжээгээр) 

Х-гүй + Х-гүй Х-гүй 

34 ЖДҮ-ийн авсан Засгийн газрын зээл (өмчлөгчийн 
хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаа явуулсан жил, хэмжээгээр)  + 

 Х-гүй Х-гүй Х-гүй 

35 ЖДҮ-ийн авсан бусад зээл (өмчлөгчийн хүйс, 
салбар, байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаа явуулсан жил, хэмжээгээр) 

 Х-гүй + Х-гүй Х-гүй 

36 ЖДҮ-ийн авсан зээлийн хүү (эзний хүйс, салбар, 
байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа 
явуулсан жил, хэмжээгээр)  

+ + Х-гүй Х-гүй 

37 Зээл ашиглалт (өмчлөгчийн хүйс, салбар, 
байршил, төрөл, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа 
явуулсан жил, хэмжээгээр 

+ + Х-гүй Х-гүй 

38 БЖДҮ-ээс шаарддаг барьцаа хөрөнгө хувь хэмжээ 
(өмчлөгчийн хүйс, салбар, байршил, төрөл, аж 
ахуйн нэгжийн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулсан 
жил, хэмжээгээр) 

+ + Х-гүй Х-гүй 
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ХАВСРАЛТ 
 
Хавсралт A: Монголбанк болон Татварын ерөнхий газрын жендэрээр ангилсан өгөгдлүүд 
 

Банкны салбарт ажиллагчдын жендэрийн мэдээлэл 

# Аймаг/Дүүрэг 
Жендэр 

 Эрэгтэй Эмэгтэй 
1 Монгол улсын хэмжээнд                          5,512                          10,784   
1.1 Баруун бүс                             451                               852   

1.1.1 Завхан                               84                               197   
1.1.2  Говь-Алтай                               63                               137   
1.1.3  Баян-Өлгий                             117                               133   
1.1.4 Ховд                               96                               194   
1.1.5 Увс                               91                               191   

1.2 Хангайн бүс                             499                            1,238   
1.2.1  Орхон                             111                               229   
1.2.2 Өвөрхангай                               95                               233   
1.2.3 Булган                               47                               149   
1.2.4 Баянхонгор                               86                               183   
1.2.5 Архангай                               66                               182   
1.2.6 Хөвсгөл                               94                               262   

1.3 Төвийн бүс                             603                            1,537   
1.3.1 Төв                               65                               219   
1.3.2 Говьсүмбэр                               18                                 58   
1.3.3 Сэлэнгэ                               99                               299   
1.3.4 Дорноговь                             115                               295   
1.3.5  Дархан-Уул                             117                               270   
1.3.6 Өмнөговь                             135                               279   
1.3.7 Дундговь                               54                               117   

1.4 Зүүн бүс                             205                               542   
1.4.1 Дорнод                               73                               202   
1.4.2 Сүхбаатар                               72                               141   
1.4.3 Хэнтий                               60                               199   

1.5 Улаанбаатар хот                          3,754                            6,615   
1.5.1 Багануур                               30                                 86   
1.5.2 Багахангай                                -                                     4   
1.5.3 Баянгол                             141                               458   
1.5.4 Баянзүрх                             203                               582   
1.5.5 Налайх                               29                                 61   
1.5.6 Сонгинохайрхан                             133                               343   
1.5.7 Сүхбаатар                          1,214                            2,114   
1.5.8  Хан-Уул                             886                            1,320   
1.5.9 Чингэлтэй                          1,118                            1,647   

Эх сурвалж: Монголбанкны гаргаж өгсөн мэдээлэл, 2019.12.31 
Хавсралт B: Банкны данс эзэмшигчдийн мэдээлэл, жендэрээр 
 

   Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй 
1 Банкинд данстай 

иргэдийн мэдээлэл 
Зээлийн дансны тоо 1,384,187 619,290   764,897   
Харилцах дансны тоо   4,758,555 2,208,007   2,550,548   
Хадгаламжийн дансны тоо 3,253,959 1,513,574   1,740,385   
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2 Хувийн зээл, сая төг Зээл, төг 9,124,393  4,964,345  4,160,048  
Зээлдэгч, төг 1,147,721  529,704  618,017  
Зээл, гадаад валют 94,027  61,057  32,970  
Зээлдэгч, гадаад валют 7,595  3,529  4,066  

3 Иргэдийн харилцах данс, 
сая төг 

Төгрөгийн харилцах дансны 
үлдэгдэл 911,026   502,574   408,453   

Данс эзэмшигч/төг 4,304,923   1,999,643   2,305,280   
Гадаад валютын харилцах данс 271,295   172,317   98,978   
Данс эзэмшигч/гадаад валют 186,048   96,391   89,657   

4 Иргэдийн хадгаламж, 
сая төг 

Хадгаламжийн дансны 
үлдэгдэл/төг 9,274,823   4,332,408   4,942,414   

Хадгаламж эзэмшигч/төг        
2,800,786   

       
1,263,894   

       
1,536,892   

Хадгаламжийн дансны 
үлдэгдэл/гадаад валют 

       
2,888,782   

       
1,327,108   

       
1,561,675   

Хадгаламж эзэмшигч/гадаад 
валют 

          
180,286   

            
78,843   

          
101,443   

Эх сурвалж: Монголбанкны гаргаж өгсөн өгөгдөл, 2019.12.31 
 
Хавсралт C: 2019 оны эцсээр 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой тайлан ирүүлсэн 
бизнесийн байгууллагын захирлуудын жендэрийн тоон мэдээллийн сегментчилэл 

Семент/ 
Жендэр 

Салбарын ангилал 

Ба
йр

 с
уу

ц 

Ба
ри

лг
а 

Бо
ло

вс
ро

л 

Аж
 үй

лд
вэ

р  

Бө
өн

ий
/ Ж

иж
иг

лэ
н 

За
хи

рг
аа

ны
 б

ол
он

 
дэ

мж
их

 үй
лч

ил
гэ

э 
үз

үү
лэ

х ү
йл

 а
жи

лл
аг

аа
 

Ха
ри

лц
аа

 хо
лб

оо
 

Ш
ин

жл
эх

 ух
аа

ны
 

су
да

лг
аа

 б
а 

хө
гж

ил
 

Са
нх

үү
ги

йн
 б

ол
он

 
да

ат
га

лы
н 

үй
л 

аж
ил

ла
га

а 

Тө
ри

йн
 уд

ир
дл

аг
а, 

ба
тл

ан
 

ха
мг

аа
ла

х ; 
ал

ба
н 

жу
рм

ын
 

ни
йг

ми
йн

 ха
мг

аа
ла

л 

Аж ахуйн нэгж 1171 3733 491 2622 18300 2630 956 2217 1084 7 
Эмэгтэй 270 780 63 465 3644 374 134 196 226 2 
Эрэгтэй 901 2953 428 2157 14656 2256 822 2021 858 5 

Бичил 578 2001 350 1616 11122 1928 646 1591 650   
Эмэгтэй 4 36 3 18 103 17 4 5 7   
Эрэгтэй 574 1965 347 1598 11019 1911 642 1586 643   

Дунд 5 33 3 14 49 9 1 17 1 2 
Эмэгтэй 3 10 2 6 17 5 1 6 1 1 
Эрэгтэй 2 23 1 8 32 4   11   1 

Жижиг 588 1699 138 992 7129 693 309 609 433 5 
Эмэгтэй 263 734 58 441 3524 352 129 185 218 1 
Эрэгтэй 325 965 80 551 3605 341 180 424 215 4 

Үргэлжлэл  
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Аж ахуйн нэгж 76 766 501 575 1105 874 161 67609 105994 

Эмэгтэй 8 99 44 127 58 673 53 18 7373 

Эрэгтэй 68 667 457 448 1047 201 108 67591 98621 

Бичил 32 550 396 266 873 367 25 56075 79651 

Эмэгтэй   8 2 2 2 363 23 1 605 

Эрэгтэй 32 542 394 264 871 4 2 56074 79046 

Дунд   10 2 4 5 5 1 17 190 

Эмэгтэй   3 2   1 2   2 67 

Эрэгтэй   7   4 4 3 1 15 123 

Жижиг 44 206 103 305 227 502 135 11517 26153 

Эмэгтэй 8 88 40 125 55 308 30 15 6701 

Эрэгтэй 36 118 63 180 172 194 105 11502 19452 
Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газрын Эрсдэлийн менежментийн хэлтсийн гаргаж өгсөн өгөгдөл 

 

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой тайлан 
ирүүлсэн бизнесийн байгууллагын захирлуудын жендэрийн тоон мэдээлэл, сегментээр 
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Аж ахуйн нэгж 4316 983 5588 45916 1792 1668 5101 10 2042 3781 1516 
Эмэгтэй 1053 574 2196 17817 909 474 1885 7 1100 1360 381 
Эрэгтэй 3263 409 3392 28099 883 1194 3216 3 942 2421 1135 

Бичил 2981 738 4301 32718 1276 1223 3977 6 1446 2708 1019 
Эмэгтэй 744 432 1705 12741 661 359 1479 4 812 994 258 
Эрэгтэй 2228 303 2588 19908 615 862 2486 2 633 1714 761 

Дунд 19 4 20 249 11 3 33   6 25 18 
Эмэгтэй 5 3 11 88 5   11   1 8 5 
Эрэгтэй 14 1 9 157 6 3 22   5 17 13 

Жижиг 1331 244 1279 13051 509 445 1107 4 597 1050 479 
Эмэгтэй 304 139 480 4988 243 115 395 3 287 358 118 
Эрэгтэй 1021 105 795 8034 262 329 708 1 304 690 361 

 
Үргэлжлэл  

Сегмент/ Жендэр Салбарын ангилал   
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Аж ахуйн нэгж 3656 288 123 860 1410 586 5188 1147 115 11501 97591 
Эмэгтэй 1429 99 36 285 713 243 1706 827 27 5173 38296 
Эрэгтэй 2227 189 87 575 697 343 3482 320 88 6328 59295 

Бичил 2962 229 70 550 1152 416 4386 556 38 9770 72526 
Эмэгтэй 1175 81 21 157 593 171 1474 389 7 4256 28515 
Эрэгтэй 1773 148 49 380 556 242 2903 165 31 5004 43353 

Дунд 20 3 1 65 4 1 2 5 1 48 538 
Эмэгтэй 9 1   42 1 1 1 1   16 209 
Эрэгтэй 11 2 1 23 3   1 4 1 23 316 

Жижиг 692 56 54 261 258 173 813 596 77 2500 25576 
Эмэгтэй 245 17 15 86 119 71 231 437 20 901 9572 
Эрэгтэй 443 39 37 172 138 101 578 151 56 1301 15626 

Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газрын Эрсдэлийн менежментийн хэлтсийн гаргаж өгсөн өгөгдөл 
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2019 оны эцсээр 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалттай тайлан ирүүлсэн бизнесийн байгууллагын 
захирлуудын жендэрийн тоон мэдээллэл, сегментээр 

Сегмент/  
Жендэр 

Салбарын ангилал 
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ри
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ро

л  
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Са
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рм
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йг

ми
йн

 ха
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л 
Тэ

эв
эр

 б
а 

аг
уу

ла
хы

н 
үй

л 
аж

ил
ла

га
а  

Аж ахуйн 
нэгж 

3094 8191 1474 7574 
4592

6 
5553 2321 6211 2968 6 2442 

Эмэгтэй 1612 2010 837 2915 
1836

4 
2137 624 2459 1578 1 614 

Эрэгтэй 1482 6181 637 4659 
2756

2 
3416 1697 3752 1390 5 1828 

Бичил 2235 5642 1179 5986 
3501

7 
4526 1777 5085 2395 2 1745 

Эмэгтэй 1172 1399 665 2364 
1401

8 
1776 491 2065 1323 0 431 

Эрэгтэй 1063 4243 514 3622 
2099

9 
2750 1286 3020 1072 2 1314 

Дунд 859 2549 294 1588 
1090

1 
1026 544 1124 573 3 694 

Эмэгтэй 440 611 171 551 4344 361 133 392 255 1 182 
Эрэгтэй 419 1938 123 1037 6557 665 411 732 318 2 512 

Жижиг 0 0 1 0 8 1 0 2 0 1 3 
Эмэгтэй 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 
Эрэгтэй 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 2 

 
Үргэлжлэл 

Сегмент/ 
Жендэр 

Салбарын ангилал   
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лт

 
су

ви
ла

л 
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, н
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үй
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Ца
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рж
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ын
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Бу
са

д 

Ни
йт

 

Аж ахуйн нэгж 356 167 1730 1535 1329 5681 2148 212 4531 103449 
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Эмэгтэй 137 48 461 795 565 1857 1532 50 2112 40708 

Эрэгтэй 219 119 1269 740 764 3824 616 162 2419 62741 

Бичил 294 125 1506 1334 927 5008 1342 79 4177 80381 

Эмэгтэй 113 40 402 695 396 1660 941 14 1969 31934 

Эрэгтэй 181 85 1104 639 531 3348 401 65 2208 48447 

Дунд 61 42 223 196 401 673 806 133 352 23042 

Эмэгтэй 24 8 59 96 169 197 591 36 142 8763 

Эрэгтэй 37 34 164 100 232 476 215 97 210 14279 

Жижиг 1 0 1 5 1 0 0 0 2 26 

Эмэгтэй 0 0 0 4 0 0 0 0 1 11 

Эрэгтэй 1 0 1 1 1 0 0 0 1 15 
Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газрын Эрсдэлийн менежментийн хэлтсийн гаргаж өгсөн өгөгдөл 
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Хавсралт D:  Зээлийн батлан даалтын сангийн мэдээлэл 
  2020 оны 1-р улирал      

№ 

Ж
ДҮ

 б
а 

ху
вь

 хү
н  

Эд
ий

н 
за

сг
ий

н 
са

лб
ар

 

Ба
йр

ш
ил

 

Ху
вь

ца
а 

эз
эм

ш
иг

чд
ий

н 
до

р 
ха

яж
 5

0%
  н

ь 
эм

эг
тэ

й 
би

зн
ес

 
эр

хл
эг

чи
д 

 

Уд
ир
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х а

лб
ан

 ту
ш

аа
лы

н 
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за
х н

ь 
60

 ху
вь

д 
эм

эг
тэ

йч
үү

д 
аж

ил
ла

да
г  

Ни
йт

 а
жи

лл
аг

чд
ын

 д
ор

 ха
яж

   
50

% 
нь

 э
мэ

гт
эй

чү
үд

 

Ш
ин

ээ
р 

би
й 

бо
лг

ох
 а

жл
ын

 
ба

йр
ны

 то
о  

Үү
нэ

эс
 э

мэ
гт

эй
чү

үд
 

аж
ил

ла
да

г 

1 A 
Хөдөө аж ахуй, 
газар тариалан Увс аймаг тийм үгүй үгүй  4 1 

2 B 
Хөдөө аж ахуй, 
газар тариалан Дархан 

үгүй үгүй үгүй 
10 3 

3 C 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл Улаанбаатар 

тийм тийм тийм 
6 2 

4 D 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Улаанбаатар тийм тийм тийм 
1 1 

5 E 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Улаанбаатар тийм үгүй үгүй 
2 1 

6 F 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Улаанбаатар 
тийм үгүй үгүй 

11 3 
7 G Үйлчилгээ Улаанбаатар үгүй  тийм тийм 14 7 
8 H Үйлчилгээ Улаанбаатар тийм тийм тийм 1 1 
9 I Үйлчилгээ Дундговь аймаг үгүй тийм тийм 14 13 
1
0 J Худалдаа 

Улаанбаатар тийм тийм 
үгүй 1 1 

1
1 K 

Худалдаа Улаанбаатар тийм 
үгүй 

тийм 
8 3 

1
2 L 

Худалдаа Улаанбаатар тийм тийм тийм 
1 0 

1
3 

M 
Худалдаа Улаанбаатар тийм тийм тийм 

5 3 
1
4 N 

Худалдаа Улаанбаатар тийм тийм тийм 
2 2 

1
5 O 

Худалдаа Улаанбаатар үгүй үгүй үгүй 
2 0 

    Тийм 11 9 9 82 41 

   Үгүй 4 6 6   50% 

 2020 оны 2-р улирал       
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№ 
Ж

ДҮ
 б

а 
ху

вь
 хү

н 

Эд
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н 
за

сг
ий

н 
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0%
  н
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ид
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 н

ь 
60

 ху
вь
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эг
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йч
үү

д 
аж

ил
ла
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г  

Ни
йт

 а
жи

лл
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чд
ын

 д
ор

 
ха

яж
   

50
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нь
 э

мэ
гт

эй
чү

үд
 

Ш
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ээ
р 

би
й 

бо
лг

ох
 а

жл
ын

 
ба

йр
ны

 то
о  

Үү
нэ

эс
 э

мэ
гт

эй
чү

үд
 

аж
ил

ла
да

г 

1 A 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл Булган аймаг үгүй Тийм Тийм 8 5 

2 B 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Өвөрхангай 
аймаг үгүй үгүй үгүй 7 2 

3 C 
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Улаанбаатар 
Тийм үгүй үгүй 3 1 

4 D Үйлчилгээ Улаанбаатар үгүй үгүй Тийм 6 4 

5 
E 

Хөдөө аж ахуй, 
газар тариалан Төв аймаг үгүй Тийм Тийм 4 2 

6 F Худалдаа Улаанбаатар үгүй Тийм Тийм 1 0 
7 G Худалдаа Улаанбаатар үгүй үгүй үгүй 6 2 
8 H Эрүүл мэнд Улаанбаатар Тийм Тийм Тийм 8 7 

   Тийм 2 4 5 43 23 
    Үгүй 6 4 3   53% 

 
 
Хавсралт E:  ХХБ-ны мэдээлэл 
Зээлдэгчдийн тоо, 2020 

  

Хө
дө

ө 
аж

 а
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 хо

ол
, х

үн
сэ

эр
 үй

лч
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Бо
ло
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ро

л 

Хү
ни
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үү
л 

мэ
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аж

ил
 

Ур
ла

г, 
үз

вэ
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үй
лч

ил
гэ

э, 
ам

ра
лт

 с
ув

ил
ал

 

Аж ахуйн нэгжийн тоо (нийт) 30 19 108 45 83 322 12 19 48 2 

Эрэгтэй 19 13 87 26 45 192 3 9 13 2 

Эмэгтэй 11 6 21 19 38 130 9 10 35                -  

Бичил 4 3 22 12 12 66 3 4 9   

Эрэгтэй 1 2 16 5 5 36 1 1 1   

Эмэгтэй 3 1 6 7 7 30 2 3 8   
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Жижиг 9 7 34 17 35 113 3 8 15 1 

Эрэгтэй 6 5 31 10 19 67 1 5 4 1 

Эмэгтэй 3 2 3 7 16 46 2 3 11   

Дунд 17 9 52 16 36 143 6 7 24 1 

Эрэгтэй 12 6 40 11 21 89 1 3 8 1 

Эмэгтэй 5 3 12 5 15 54 5 4 16   
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оо
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Аж ахуйн нэгжийн 
тоо (нийт) 4,207 16 14 1 50 15 3 7 1 8 

Эрэгтэй 1,454 12 9 1 38 6 2 5 1 6 

Эмэгтэй 2,753 4 5                
-  12 9 1 2                                           

-  2 

Бичил 2,555 4 4   11 4       1 

Эрэгтэй 732 3 4   7 1       1 

Эмэгтэй 1,823 1     4 3         

Жижиг 1,212 6 6   19 8 2 1   3 

Эрэгтэй 510 5 4   15 3 1     3 

Эмэгтэй 702 1 2   4 5 1 1     

Дунд 440 6 4 1 20 3 1 6 1 4 

Эрэгтэй 212 4 1 1 16 2 1 5 1 2 

Эмэгтэй 228 2 3   4 1   1   2 
 
Зээлийн өрийн үлдэгдэл, сая төгрөг, 2020 
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Аж ахуйн  
нэгжийн 
тоо  
(нийт) 

6,34
2 

3,76
9 

31,05
7 

11,04
8 22,307 89,878 3,84

4 
3,41

9 
15,93

0 295 

Эрэгтэй 4,49
3 

2,64
2 

24,09
8 7,559 11,207 53,342 461 1,94

3 3,186 295 

Эмэгтэй 1,84
9 

1,12
7 6,959 3,489 11,100 36,536 3,38

3 
1,47

6 
12,74

4 - 

Бичил 248 115 3,647 1,129 912 5,300 228 113 369 - 

Эрэгтэй 16 30 3,217 734 415 3,202 12 14 27 - 

Эмэгтэй 232 85 430 395 497 2,098 216 99 343 - 

Жижиг 953 459 5,030 2,398 3,361 15,342 236 1,03
0 2,231 143 

Эрэгтэй 717 357 4,628 1,745 1,877 7,881 50 832 483 143 

Эмэгтэй 236 102 402 653 1,484 7,461 186 198 1,748 - 

Дунд 5,14
1 

3,19
5 

22,38
0 7,521 18,033 69,236 3,38

1 
2,27

7 
13,32

9 152 

Эрэгтэй 3,76
0 

2,25
6 

16,25
3 5,080 8,914 42,259 400 1,09

8 2,677 152 

Эмэгтэй 1,38
1 940 6,127 2,442 9,119 26,976 2,98

1 
1,17

9 
10,65

3 - 
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Аж ахуйн нэгжийн тоо  
(нийт) 232,516 3,241 2,508 22 10,949 2,993 187 2,040 144 2,004 

Эрэгтэй 123,253 1,431 605 22 9,499 2,254 53 1,992 144 1,496 

Эмэгтэй 109,263 1,810 1,903 - 1,450 739 134 48 - 508 

Бичил 46,183 143 43 - 756 1,306 - - - 11 

Эрэгтэй 17,993 84 43 - 428 962 - - - 11 

Эмэгтэй 28,190 58 - - 328 345 - - - - 

Жижиг 64,729 620 432 - 2,073 1,087 177 46 - 284 

Эрэгтэй 26,681 542 228 - 1,755 769 43 - - 284 

Эмэгтэй 38,048 78 203 - 318 318 134 46 - - 

Дунд 121,603 2,478 2,033 22 8,120 599 10 1,994 144 1,708 

Эрэгтэй 78,578 804 333 22 7,316 523 10 1,992 144 1,200 

Эмэгтэй 43,025 1,674 1,700 - 804 76 - 2 - 508 
 
 
Хавсралт F: Судалсан ном товхимлын товчоон 
 

#  
Судалгаа, баримт 
бичгийн нэр 

Хэрэгжүүлэгч/Зохиогч  Гол агуулга  Он  

1 

2020 онд Конвенцын 18-
р зүйлийн дагуу 
хүргүүлсэн Монгол 
Улсын ээлжит 10 дахь 
илтгэл  

Монгол Улсын Хүний 
эрхийн форум  

Уг илтгэлд хүний эрхийг хөхиүлэн 
дэмжих, жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 
төрийн бодлого, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн талаар ЭАБХУК-ийн 
хорооноос өгсөн саналын дагуу авсан 
хариу арга хэмжээний талаар тоймлон 
танилцуулсан. Эдийн засгийн өсөлт 
нэмэгдэж буй хэдий ч нийгмийн янз 
бүрийн бүлгийн тэгш бус байдал Монгол 
Улсын хөгжилд сөргөөр нөлөөлж 
байгааг тайланд дурдсан. Энэ нь хүний 
болон эдийн засгийн хөгжилд саад 
тотгор учруулж, хувь хүний эрх чөлөө, 
эрүүл мэнд, амьдралын баталгаанд 
ихээхэн эрсдэл учруулдаг. Эдийн засаг, 
улс төрийн үйл явцад оролцох, 
төлөөлөх, шийдвэр гаргахад тэгш бус 
байдал оршсон хэвээр байна. 

2020 

2 

“Монгол Улсын Эдийн 
Засгийн Төлөв Байдал: 
Хоёр том гүрний дунд 
орших арвин баялаг 
бүхий орон”  

АХБ 

Энэхүү судалгаанд 1990-ээд оны эхээр 
Монгол Улс эдийн засаг, улс төрийн 
шилжилтээ эхлүүлснээс хойшхи 
хөгжлийн явцыг авч үзсэн. Энэ нь 
Монгол Улс анх хүнд хэцүү он 
жилүүдийг хэрхэн амжилттай даван 
туулж, эдийн засгаа зах зээлийн 
тогтолцоонд шилжүүлэн сэргээн 
босгож чадсан талаар дурдсан.  Монгол 
Улс эрт Дэлхийн худалдааны 

2020 
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байгууллагад элсч, мөн уул уурхайн 
салбарт гадаадын томоохон хөрөнгө 
оруулалтыг татсанаар нээлттэй эдийн 
засгийн давуу талыг ашиглаж чадсан.  
Монгол Улс, мөн эрч хүчээр дүүрэн 
иргэний нийгэм, чөлөөт хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл бүхий бат бөх 
ардчилал болон хөгжиж чадсан.  

3 
Ази, Номхон далайн бүс 
нутгийн гол үзүүлэлтүүд 

АХБ 

“Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 2020 
оны гол үзүүлэлтүүд” нь дэлхий 
нийтийн  бодлого боловсруулагчид, 
хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүс, 
төрийн албан хаагчид, судлаачид, 
оюутнуудад чухал лавлагаа болсон жил 
бүрийн цувралын 51 дэх хэвлэл нь юм. 
Ази, Номхон далайн бүс нутагт 
байрладаг Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) -
ны гишүүн 49 эдийн засгийг хамарсан 
уг нийтлэл нь эдийн засаг, санхүү, 
нийгэм, байгаль орчны цогц арга 
хэмжээний статистик мэдээлэл, 
Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт (ТХЗ) -ын 
зарим үзүүлэлтүүдийг сонгон 
нийтэлсэн. Энэхүү мэдээллийг тоонд 
шилжүүлсэн хэлбэрээр гол 
үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн сан 
(kidb.adb.org) -гаар дамжуулан авах 
боломжтой. 

2020 

4 
Дэлхийн жендэрийн 
зөрүүтэй байдлын 
тайлан  

Дэлхийн эдийн 
засгийн чуулган 

Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас 2006 
онд гаргасан Дэлхийн жендэрийн 
зөрүүний индексийг жендэрт суурилсан 
ялгааны хэмжээ, цар хүрээг 
тодорхойлох, энэ чиглэлээр бий болсон 
ахиц дэвшлийг хянахад ашигладаг. Уг 
индекс нь эдийн засаг, улс төр, 
боловсрол, эрүүл мэндийн шалгуур 
үзүүлэлтүүд ашиглан үндэсний түвшний 
жендэрийн зөрүүг харьцуулж, бүс 
нутгууд, орлогын бүлгүүдийн хооронд 
цаг хугацааны явцад үр дүнтэй 
харьцуулалт хийх боломжийг олгодог 
бөгөөд улс орнуудыг эрэмбэлдэг. 
Үүнийг дэлхийн нийт сонирхон 
уншигчдад жендэрийн зөрүүгээс үүдсэн 
бэрхшээл, түүнийг бууруулах замаар 
бий болгосон боломжийн талаар илүү 
их мэдлэг хуримтлуулах боломж олгох 
зорилгоор боловсруулсан. 

2020 

5 
Хөрөнгийн өмчлөл ба 
аж ахуй эрхлэлтийг 
жендэрийн төлөв 

ҮСХ 
Жендэрийн зөрүүтэй байдлын талаар 
эмпирик нотолгоог бий болгох боломж 
олгох хөрөнгө, өмчлөл, бизнес 

2018 
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байдлаар тодорхойлох  
туршилтын судалгаа  

эрхлэлтийн талаарх хувь хүний түвшний 
өндөр чанарын өгөгдөл цуглуулахад 
оршин буй цоорхойг арилгах явдал 
чухал ач холбогдолтой тул, ҮСХ (i) гэр 
бүлийн туршилтын судалгааг (i ) орон 
сууц, (ii) хөдөө аж ахуйн зориулалттай 
газар, (iii) мал, (iv) хөдөө аж ахуйн 
жижиг, том тоног төхөөрөмж, (v) хөдөө 
аж ахуйн бус аж ахуй нэгж, аж ахуйн 
нэгжийн хөрөнгө, (vi) бусад үл хөдлөх 
хөрөнгө, (vii) удаан эдэлгээтэй эд зүйлс, 
(viii) санхүүгийн хөрөнгө, (ix) өр төлбөр, 
(x) үнэт зүйл гэсэн ангиллын өгөгдөл 
цуглуулж өрхийн түвшний туршилтын 
судалгааг хийсэн.  Үүнийг АХБ-тай 
түншлэн, НҮБ-ын Статистикийн хэлтэс 
(UNSD) болон НҮБ-ын Эмэгтэйчүүд, 
хөгжлийн бусад түншүүдтэй нягт 
хамтран ажиллаж, дэлхийн ‘Жендэрийн 
эрх тэгш байдлын нотолгоо ба 
мэдээлэл (EDGE)’ санаачилгыг дэмжиж 
хийсэн. 

6 

Монгол Улсын хүний 
хөгжлийн илтгэл: 
Орлогоос илүү, 
дунджаас давсан, 
өнөөгийн түвшингээс 
илүү: 21-р зууны хүний 
хөгжлийн тэгш бус 
байдал 
  

НҮБХХ 

Тайланд дурдсанаар Өмнөд Ази дахь 
эмэгтэйчүүдийн 31 хувь нь дотно 
түншийнхээ хүчирхийлэлд өртжээ. 
Монголд саяхан гаргасан тайланд энэ 
үзүүлэлт хамаагүй илүү буюу 60-аас 
дээш хувьтай байна. Уг тайланд Монгол 
дахь эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй тэгш 
бус байдлын бусад хэмжээсийн талаар 
онцлон дурдсан байна. Эмэгтэйчүүд 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад дунджаар 
илүү хугацааг суралцахад зарцуулж, 
илүү олон эмэгтэй дунд сургууль 
төгсдөг хэдйи ч, эмэгтэйчүүдийн олдог 
орлого мэдэгдэхүйц хэмжээгээр 
доогуур бөгөөд эрэгтэйчүүдээс цөөн 
эмэгтэйчүүд ажил хөдөлмөр эрхэлж 
байна. Удирдан манлайлах албан 
тушаалд оршин буй жендэрийн 
зөрүүтэй байдлыг УИХ-ийн нийт 
гишүүдийн дөнгөж 17 хувийг эмэгтэй 
гишүүд эзэлж байгаа явдал илтгэн 
харуулж байна. 

2018 

7 
Монгол Улс дахь 
жендэрийн нөхцөл 
байдлын товч үнэлгээ 

Швейцарийн хөгжлийн 
агентлаг 

Энэхүү судалгааны ажлын  гол зорилго 
нь жендэрийн эрх тэгш байдлын 
өнөөгийн байдлыг тоймлон харуулах, 
Монгол Улсын янз бүрийн салбар дахь 
жендэрийн зөрүүг тодорхойлох явдал 
байсан. Судалгаа нь жендэрийн нөхцөл 
байдлын ерөнхий дүн шинжилгээтэй 

2014 
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нэгэн адил Монгол дахь жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг дэмжих талаарх хууль эрх 
зүй, бодлогын хүрээнд анхаарал 
хандуулсан.  

8 

Монгол Улсын 
Жендэрийн хураангуй 
тайлан: Шилдэг 
туршлага, сургамж  

МСС-Монгол  

Тайлангийн зорилго нь Мянганы 
сорилтын сантай байгуулсан гэрээний 
жендэрийн асуудлыг нэгтгэсэн 
туршлага, хүчин чармайлт, МСС-ийн үр 
нөлөөг нэгтгэн дүгнэхийн сацуу, 
компакт гэрээний үйл ажиллагаанд 
нийгмийн болон жендэрийн тэгш бус 
байдлын асуудлыг авч үзэх чиглэлээр 
хүчин чармайлт гаргаснаас хойш олсон 
гол ололт амжилт, үр шимийг 
хүртэгсдэд үзүүлсэн нөлөө, сургамжид 
ач холбогдол өгөхөд оршсон. Энэхүү 
тайланд дурдсан жендэрийн асуудлыг 
авч үздэг шилдэг туршлага, сургамжийг 
бусад талууд, түүний дотор төрийн 
болон төрийн бус оролцогч талууд, 
хандивлагчдын байгууллагуудтай 
хуваалцахыг зорьсон. Үүнд мөн, уг 
тайланг боловсруулах явцад хийсэн хэд 
хэдэн фокус бүлгийн ярилцлагад 
үндэслэн төслийн үр нөлөө, үр 
нөлөөний талаарх оролцогч талуудын 
санал бодлыг багтаасан. 

2013 

9 

“Монгол Улс дахь бичил  
уурхайн салбарт хийсэн 
жендэрийн үнэлгээ” 
  

Азийн сан  

Жендэрийн үнэлгээний гол зорилго нь 
Монгол дахь бичил уурхайн (бичил 
уурхай) –салбар дахь жендэрийн 
хэмжигдэхүүнүүдэд цогц дүн 
шинжилгээ хийж, ESEC II төслийн 
жендэрийн бодлогыг боловсруулах 
явдал байсан. Жендэрийн үнэлгээ нь 
жендэрийн мэдрэмжтэй үйл 
ажиллагааны үндэс суурийг бүрдүүлж, 
ESEC II төслийн хүрээнд хэрэгцээ, 
хөдөлмөрийн хуваарилалт, оролцоо, 
нөөц ба хөгжил, хөрөнгийн хяналт, 
эмэгтэйчүүдийн хяналт, жендэрийн чиг 
үүргийн дагуу эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн хоорондох шийдвэр 
гаргах эрхийг тодорхойлоход оршсон. 

2013 

10 
Ядуурал ба МХЗ-ын 
хяналт-шинжилгээ, 
хаалтын тайлан  

НҮБХХ 

Энэхүү тайланд ядуурлыг арилгахад 
дэмжлэг үзүүлэх MON / 05/201 төслүүд 
болон МХЗ-уудын хяналт, үнэлгээний 
системийн талаар танилцуулсан. 

2013 

11 
“Жендэр ба хөгжлийн 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө (2008–

АХБ 

Энэхүү хураангуйд АХБ-ны төслүүд 
жендэрийн асуудалд хэр зэрэг 
анхаарал хандуулж, жендэрийн 
асуудлыг салбаруудаар авч үзсэн 

2012 
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2012)”, 2011 он, 
Гүйцэтгэлийн хураангуй  

талаар тусгасан. Гэхдээ АХБ-ны 
Монголд хэрэгжүүлж буй  
хөтөлбөрүүдэд Жендэрийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хараахан 
оруулж өгөөгүй байгаа.  

12 

“Монгол Улсын нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжил, 
төрийн бодлогын хүн ам 
зүйн чиг хандлагын 
учир холбогдол” 
  

НҮБХАС 

Уг тайланд сүүлийн хэдэн арван жилд 
Монгол Улс дахь хүн ам зүйн үндсэн чиг 
хандлагыг авч үзээд эдгээр чиг 
хандлагын нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд үзүүлж буй нөлөөлөлд дүн 
шинжилгээ хийсэн. Тодруулбал, хүн 
амын ажиллах хүч, эрүүл мэнд, 
боловсрол, хотжилт, ядуурал, хотын 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөлд дүн 
шинжилгээ хийсэн.  Судалгаагаар хүн 
ам зүйн өнөөгийн чиг хандлагын 
бодлогын үр дагавар, цаашдын 
ирээдүйн хэв шинжийг тодруулахыг 
зорьсон. 

2012 

13 

"Монгол Улс: 
Хөдөлмөрийн зах зээл 
дэх жендэрийн 
ялгаатай байдал ба 
бодлогын саналууд", 
Судалгааны тайлан 
  

Дэлхийн банк  

Энэхүү бодлогын зөвлөмж нь дараах 
бүтэцтэй байсан: Монгол дахь 
жендэрийн үр дүнг бусад орнуудтай 
харьцуулахаас судалгааг эхлүүлж, 
улмаар тус улсын хөдөлмөрийн зах 
зээл дэх жендэрийн ялгааг илүү 
нарийвчлан судалж үзсэн. Улмаар, 
эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн 
оролцоо, хөдөлмөрийн зах зээлийн үр 
дүнг сайжруулахад тус дөхөм үзүүлэх 
стратеги, бодлого, үйл ажиллагааны 
багцыг санал болгосон.  

2012 

14 

“Монгол Улсын хууль 
тогтоомжийн олон 
улсын хүний эрхийн 
гэрээнд нийцсэн 
байдлын талаарх 
экспертиз үнэлгээ”, 
Судалгааны тайлан 
  

МХЗ-9 Төсөл, НҮБХХ  

Энэхүү судалгааг ШУА-ийн Философи, 
социологи, эрх зүйн хүрээлэн, НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөр, Ослогийн 
засаглалын төв хамтран хэрэгжүүлсэн 
Хүний эрх, ардчилсан засаглалын 9-р 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх төслийн хүрээнд хийсэн. 
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний 
Комиссын судлаачид судалгааны эхний 
мэдээллийг цуглуулж, шинжээчдийн 
баг судалгааны тайланг бэлтгэсэн. 

2011 

15 

"Хөгжлийн үр дүнгийн 
үнэлгээ: НҮБХХ-ийн 
оруулсан хувь нэмрийн 
үнэлгээ" төслийн 
тайлан  

НҮБХХ 

Энэхүү тайланд НҮБХХ-ийн Үнэлгээний 
газраас 2010 онд хийсэн бие даасан улс 
орны түвшний үнэлгээг танилцуулсан. 
Энэхүү үнэлгээний хүрээнд, НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн 2002 оноос 2010 
оны эхэн үе хүртэлх хугацаанд Монгол 
Улсын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр, 
стратегийн ач холбогдол, байр суурийг 
судалсан. 2012-2017 онуудад 

2011 
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хэрэгжүүлэх дараагийн хөтөлбөрт 
зөвлөмж болгох зорилгоор энэхүү 
тайланд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
Монгол Улсад үзүүлсэн тусламжийг 
хөтөлбөрийн сэдэвчилсэн хүрээ нэг 
бүрээр авч үзэж үнэлгээ өгсөн.  

16 

Дэлхийн Банкны 
Монгол Улсад үзүүлсэн 
тусламжийн үр дүнгийн 
тойм 

Дэлхийн банк  

Банк нь жендэрийн асуудлыг, ялангуяа 
уул уурхай, хөдөөгийн амьжиргаа, 
хотын дэд бүтэц, нийгмийн хамгаалал 
зэрэг гол салбаруудад илүүтэй авч үзэх 
замаар илүү үр нөлөө үзүүлэх 
боломжтой байсныг олж тогтоосон 
явдал гол санал дүгнэлт байсан байна.   

2011 

19 

“Монгол дахь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг 
эдийн засаг, нийгмийн 
амьдралд илүүтэй 
оролцуулахын төлөө: 
Өнөөгийн байдал ба 
хэтийн төлөв”, Төслийн 
тайлан 

НҮБХХ 

Энэхүү тайлан нь НҮБХХ-ийн Монгол 
дахь СТГ/ ХНХЯ-ны чадавхыг бэхжүүлэх 
санаачлага дээр тулгуурлан хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн соён гэгээрэх 
боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн.    

2010 

20 

"Жендэрийн 
мэдрэмжтэй төсөв ба 
эмэгтэйчүүдийн нөхөн 
үржихүйн эрүүл 
мэндийн эрх", 
Сургалтын гарын 
авлага  

НҮБХАС 

НҮБ-ын Хүн амын сан нь яам, 
агентлагуудад “жендэрийн мэдрэмжтэй 
төсөвлөлт”-ийн төслийг хэрэгжүүлсэн. 
Энэхүү гарын авлага нь жендэрийн 
асуудлыг тусгах арга зүй, хэрэгслийн 
асуудлыг авч үзсэн төсвийн 
төлөвлөлтийн гарын авлага юм.  

2010 

21 
"Бичил уурхай: Монгол 
дахь жендэр ба 
тогтвортой амьжиргаа"  

П. Болормаа 

Энэхүү баримт бичигт Монгол дахь 
бичил уурхай эрхлэлт дэх жендэрийн 
практик үйл ажиллагаа болон Засгийн 
газрын зүгээс Швейцарийн хөгжлийн 
агентлагтай хамтран Тогтвортой бичил 
уурхай төслөөр дамжуулан бичил 
уурхай эрхлэх салбарыг жендэрийн 
мэдрэмжтэйгээр шинэчлэхийг хичээж 
байгаа талаар тусгасан.  

2010 
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Хавсралт G. Өгөгдөл тайлагнах маягтын загвар гаргаж ирүүлбэл зохих санхүүгийн дөрвөн дэд салбар 
 

1. Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага зэрэг хадгаламж авдаг байгууллагууд 
 

Гол зорилго нь эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн хүртээмжтай байдлыг дэмжихэд чиглэсэн 
жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого боловсруулах үйл ажиллагааг илүү сайн мэдээллэээр хангахын тулд 
данс эзэмшигчид болон хадгаламж  авах, зээл олгох санхүүгийн үйлчилгээний гүйлгээтэй холбоотой 
харилцагчдын талаарх хүйсээр ангилсан өгөгдлийг цуглуулах явдал юм.  
 

Энэхүү удирдамж нь төв банкнаас тусгай зөвшөөрөл авсан, зохицуулалттай хадгаламж авдаг 
санхүүгийн байгууллагуудыг холбогдох мэдээлэл цуглуулах гол зүйлчлэл болон заавраар хангаж, төв 
банкинд хүргүүлбэл зохих хүйсээр ангилсан тогтмол өгөгдлийг хэрхэн яаж цуглуулах талаар 
зааварчилгаа өгдөг. Цуглуулбал зохих өгөгдөлд төлбөр тооцоо болон санхүүгийн үйлчилгээнд хамаарах 
дараах зүйлчлэл болон үзүүлэлтийг багтаадаг. Үүнд:  

 
- Банкны данс эзэмшигч (харилцах, хадгаламж болон зээлийн данс); 
- Банкны дансны гүйлгээ; 
- Банкны дансаар хийх төлбөр тооцооны үйлчилгээ (интернет банк, мобайл банк, шилжүүлэг); 
- Төлбөрийн хэрэгслүүд (дебит карт, зээлийн карт болон урьдчилсан төлбөрт карт); 
- БЖДҮ-ийн санхүүжилт (Бичил, жижиг болон дунд оврын аж ахуйн нэгж). 
- Харилцагчийн санал гомдол (санхүүгийн бүхий л дөрвөн дэд салбар санал гомдлыг барагдуулах 

механизмын үр дүнг баримтжуулахын тулд өгөгдлийг тайлагнадаг байх явдлыг хөхиүлэн 
дэмжихтэй холбоотойгоор нэмэлт хэмжигдэхүүн оруулсан). 

 
2. Дижитал санхүүгийн үйлчилгээ (ДСҮ) 

 
ДСҮ нь жендэрийн зөрүүтэй байдлыг улам бүр нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байдаг болохыг зарим 

гишүүн орнуудын туршлагаас олж харсан. Гэхдээ, нийгмийн эмзэг бүлгийн янз бүрийн хэрэгцээ, ялангуяа 
эмэгтэйчүүдийн амьдралын тодорхой үеүүдэд гарч ирдэг төрөл бүрийн хэрэгцээг харгалзан 
боловсруулсан тохиолдолд, ДСҮ-ний инноваци нь эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
жендэрийн зөрүүг арилгах боломжтой. 
 

Үүний гол зорилго нь янз бүрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сувагтай холбоотой зэрэг 
боломжит харилцагчдын хүйсээр ангилсан ДСҮ-ний талаарх мэдээллийг цуглуулах, эмэгтэйчүүдийн 
санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого боловсруулахад чухал ач холбогдол бүхий 
ашиг тустай мэдээллийн сан бий болгоход оршино. Энэхүү удирдамж нь төв банк, эсхүл өөр бусад 
зохицуулагч байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан, зохицуулалттай ДСҮ үзүүлдэг байгууллагуудаас 
өгөгдөл цуглуулахтай холбоотой тодорхойлолт болон заавраар хангаж, хүйсээр ангилсан тогтмол 
өгөгдлийг хэрхэн яаж хийх талаар тодорхой зааварчилгаа өгдөг.  

 
- Цахим хэтэвчийн хэмжээ болон хүйсээр ангилсан нэгж үнэлгээ 
- Идэвхтэй, идэвхгүй, унтаа цахим хэтэвчийн дансад 
- Бүртгэлтэй болон идэвхтэй мэдээлэгчид 
- Бүртгэлтэй болон идэвхтэй борлуулагчид 
- Цахим хэтэвчид суурилсан гүйлгээ: Бэлэн мөнгө хүлээж авах/бэлэн мөнгө гаргах болон бөөнөөр 

хийх гүйлгээг (P2P, P2B, B2P, P2G болон G2P) хүйсийн ангилалтайгаар, хэмжээгээр нь болон нэгж 
үнэлгээгээр 

- Хүйсээр ангилсан зуучлагчгүй гүйлгээ (OTC)  
- Хадгаламж, зээл болон бичил санхүүгийн бүтээгдэхүүн 
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- Бүртгэсэн болон шийдвэрлэсэн зэрэг харилцагчийн санал гомдол 
 

3. Даатгал ба бичил-даатгалын тогтолцоо буюу схем 
 

Даатгалын үйлчилгээ болон хүртээмжтэй даатгал нь ялангуяа санхүүгийн найдвартай байдлыг 
хангах, санхүүгийн чадварыг дээшлүүлэх, өөр өөр нөхцөл байдал, эрсдэлийн менежментийг сайжруулах 
стратегийн санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг төлөөлдөг. Бичил даатгалын тогтолцоог бүрдүүлэх нь 
санхүүгийн цочролын улмаас хөрвөх чадварын бэрхшээлтэй тулгараад буй бага орлоготой өрх, хувь 
хүмүүсийн хөрвөх чадварыг дэмжих замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг нь нэмэгдүүлнэ.  
 

Энэ тохиолдлын өгөгдлийг хүйсээр ангилахын гол зорилго нь даатгалын бодлого, даатгуулсан 
хүн амыг жендэрийн төлөв байдлаар авч үзэх, эдгээр бүтээгдэхүүний бодит хэрэглээний хэмжээ болон 
даатгалын нөхөн төлбөр төлсөн болон татгалзсан тохиолдлуудын үнэлгээн дэх жендэрийн зөрүүтэй 
байдлыг ерөнхийд нь авч үзэх явдал юм. "Ангид буюу олон янзын оролцогч талууд эмэгтэйчүүдийн 
эрсдлийн менежментийн онцлог чанар, даатгалын хүртээмжтэй байдлын талаарх хүйсээр ангилсан 
өгөгдөл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, түүнчлэн дэлхийн, бүс нутаг, үндэсний түвшинд нийлүүлэлтийн 
талын өгөгдлийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ёстой. (…) Улс 
орнуудын Засгийн газрууд, яамд, төв банкууд, даатгалын хянагч нар үндэсний хэмжээнд хяналт тавьдаг 
байгууллагуудынхаа цуглуулсан хүйсээр ангилсан өгөгдлийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, мөн 
институцийн түвшинд өгөгдөл цуглуулах, тайлагнах хөшүүргийг бий болгох боломжтой."21 

 
Удирдамжид даатгалын бүтээгдэхүүн, даатгуулагчийн тоо, нөхөн төлбөр гаргуулсан 

даатгуулагчийн тоо, нөхөн төлбөрийн хэмжээ болон татгалзсан тохиолдлын үнэлгээг хүйсийн ангиллаар 
харуулж өгсөн: 

 
- Амь насны буюу амьдралын даатгал: Хугацаатай амь насны даатгал, амьдралын туршийн амь 

насны болон бичил даатгал 
- Амь насны бус даатгал: Тээврийн хэрэгсэл, осол гэмтэл, эрүүл мэнд, өмч хөрөнгө, боловсролын 

болон бичил даатгал 
- Уур амьсгалын буюу цаг агаартай холбоотой даатгал / хөдөө аж ахуйн даатгал 
- Харилцагчийн санал гомдол 

 
4. Зохицуулалттай тэтгэврийн тогтолцоо буюу схем 

 
Төрөл бүрийн тэтгэврийн тогтолцооны гол зорилго нь ажиллагчдын урт хугацааны тэтгэврийн 

орлогын найдвартай байдлыг хангах үүднээс тэтгэвэр буюу тэтгэврийн олговор олгоход оршдог.  
Зохицуулалтын тогтолцоо нь ажиллагч нэг бүр болзол хангасан үед тэтгэвэр болон холбогдох тэтгэмж 
авах нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. Энэ нь , мөн төр, хувийн хэвшилд ажиллагсдын тэтгэвэр тогтоолгох, 
түүнийг олгохтой холбоотой дүрэм журам, стандартыг тогтоож өгдөг. Тэтгэврийн тогтолцооны талаарх 
хүйсээр ангилсан өгөгдөл нь тэтгэврийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зохистой байдал, хэрэглээний 
талын асуудал, эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт эрэгтэйчүүдийнхээс илүү урт, орлого олох/хувь нэмэр 
оруулах боломж бага байдаг гэсэн үндэслэлээр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн урт хугацааны амьдралын 
найдвартай байдлыг хангахад шаардлагатай өгөгдлөөр хангаж өгдөг.  
 

Удирдамжид тэтгэврийн схемийн үндсэн төрлүүд, тэдгээрийн ашиглалт, холбогдох 
тодорхойлолтыг тусгасан. Энэ нь тэтгэврийн дэд салбараас санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой 

 
21 ГОУХАН, ОУСК болон Эмэгтэйчүүдийн дэлхийн банкны үйл ажиллагаа (2017) 
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өгөгдлийг цуглуулах үйл ажиллагааны хамрах хүрээг тодорхойлж өгдөг. Уг өгөгдөл, мэдээлэлд 
санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой дараах зүйлчлэл болон үзүүлэлтийг багтаасан. Үүнд: 

 
- Тэтгэврийн схемийн төрлүүд 
- Шимтгэл төлөгчид 
- Тэтгэвэр авагчид буюу үр шмийг хүртэгсэд 
- Санал гомдол 

 
 
 
 
Эх сурвалж 
 

- ЕСБХБ “Бизнесийн хөтөлбөрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо” 
- https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-

aa0f485069a1/WomeүгүйwnedSMes+Report-Final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kiiZZDZ 
- ЖДҮ-г хөгжүүлэх стратеги 
- https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2019-

04/AFI_Egypt%20gender_AW_digital.pdf 
- Хууль 215-1992 
- Энэтхэгийн Бичил, жижиг, дунд аж ахуйн нэгжийн яам. 
- Бизнесийн өмчлөлийг дэмжих тухай хууль, 1999 
- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

784336/Government_Response_to_Alison_Rose_Review_of_Female_Entrepreneurship_PDF_1.2_final.p
df 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


