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ЦОГЦ ХАНДЛАГА

 Уламжлалт ба уламжлал бус арга замын алв алиныг 
сонгосноор Азийн эмэгтэйчүүд амжилттай, нөлөө бүхий 
улс төрийн удирдагчид болж чадна.  

 Эмэгтэйчүүдийг улс төрд оруулах УЛАМЖЛАЛТ АРГА 
ЗАМ буюу квот, бусад түр зуурын тусгай арга хэмжээ, 
сонгуулийн шинэтгэл, улс  төрийн намуудын ач 
холбогдлыг хүлээн зөвшөөрөх. 

 УЛАМЖЛАЛТ БУС АРГА ЗАМЫГ дэмжсэнээр илүү олон 
эмэгтэйд манлайлах боломж олгоно. 



Эмэгтэй удирдагчдын баримтлах

уламжлалт бус арга замууд

Орон нутгийн иргэдтэй нягт холбоотой 

ажиллах

Энх тайвныг тогтоох, үндэстэн бүрдүүлэх

Ардчиллын зарчмыг таниулах

Төвлөрлийг сааруулах

Нийгмийн хөдөлгөөн ба оюутны идэвхтэн 

бүлгүүд 

Эрэгтэйчүүдийн үлгэр дууриал



Эмэгтэйчүүд улс төрд орох замд 

өдөөгч хүчин зүйлс 

Санхүүгийн эрх мэдэл

Гэр бүлийн дэмжлэг

Ёс суртахууны капитал

Манлайлагчийн сургалт

Өдөөгч нь өөрчлөлт авчирдаг чухал хүчин зүйл 

юм. 



Санхүүгийн эрх мэдэл

 Бие даасан, хараат бус байдалтай 
болгодог

 Нэр дэвшихээр бүртгүүлэх, 
сонгуулийн сурталчилгааны 
зардал – Эрэгтэй нэр 
дэвшигчидтэй өрсөлдөхийн тулд 
эмэгтэйчүүд илүү их мөнгө 
зарцуулах шаардлагатай

 Хүүхдээ асран хүмүүжүүлэх зэрэг 
бусад зардлыг гаргахад тусалдаг. 



ГЭР БҮЛИЙН ДЭМЖЛЭГ

 Нөхрийн дэмжлэг маш чухал.

 Ойр төрлийн хамаатан садны дэмжлэг тус дэм болно. 

 Эмэгтэйчүүд гэр орны зарим хариуцлагаас 

чөлөөлөгддөг. 

 Эмэгтэй хүн санаа зовох юмгүй болдог. 

Би коммуны дарга болохын урьд маш их асуудалтай тулгардаг байв. Яагаад гэвэл 

би гэрийн эзэгтэй, гэр бүлээ байнга орхих хэрэгцээ гарч байв… Манай нөхрүүд 

бидэнд заримдаа боломж олгоно, заримдаа үгүй. Гэхдээ бид шийдэмгий байх 

хэрэгтэй... Зорьсон зорилгодоо хүрэхийн тулд бид тайван, хэвийн байх 

[нөхрүүдтэйгээ]. Одоо миний нөхөр намайг дэмждэг, гэрт олон зүйлд тусалдаг, 

надаар болон миний ажлаар бахархдаг. 

– Камбожийн коммуны дарга



Ёс суртахууны капитал

Эмэгтэйчүүдийн манлайллын арга барил нь 

бусдыг оролцуулах, группээр шийдвэрлэх, 

хэлэлцэх, сонсох байдаг. 

Эмэгтэйчүүдийг үнэнч шударга, нутгийн 

иргэдийн хэрэгцээг илүү мэдэрдэг хэмээн 

үздэг.  
Номхон далайн эмэгтэйчүүд шударга ёсны төлөө тэмцэл 

явуулахад энэ нь аль гаднаас ирсэн зүйл байдаггүй. Бид гэр 

бүлийнхээ төлөө тэмцдэг. Бидний стратегийн ихэнх нь гэр бүлийг 

сайжруулах, бэхжүүлэх тухай байдаг. Бид гэр бүлд чиглэсэн 

хандлага баримталдаг. 

– Фижийн улс төрийн идэвхтэн



Манлайлагчийн сургалт сонгуулийн үеэр болон 

сонгогдсоны дараа аль алинд нь чухал

Сургалтыг:

 ТББ-ын сургалт

 Олон нийтийн өмнө ярих

 Оюутны үйл ажиллагаа

 Гэр бүлийн тэргүүний хувьд

 Орон нутагт хөгжүүлэх төсөл хэлбэрээр

явуулж болно. 

Миний бодлоор асуудал тоондоо бус, харин үр дүнд 

байдаг. Үр нөлөөтэй байна гэвэл бид хүмүүсийн 

чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. 

- Тимор Лестегийн Парламентын гишүүн



Өдөөгч – Цаашдын чиглэл

Санхүүгийн эрх мэдэл 

Нэр дэвшигчийн төлбөрийг багасгах, эсвэл үгүй 

болгох

Төсвийн санхүүжилтийг улс төрийн намуудад 

тэнцвэртэй хуваарилах

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн цацалтын цаг, 

бусад төлбөртэй нэвтрүүлэгт татаас өгөх



Өдөөгч – Цаашдын чиглэл

Нийслэлээс илүү хөдөө орон нутаг, бүсийн түвшинд 

уулзалт зохион байгуулах

Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх

Эмэгтэйчүүдийн ѐс суртахууны талаар имидж 

бүрдүүлэх, мессэж боловсруулах, иргэний боловсролын 

төрөл бүрийн хэлбэрээр нөлөөллийн ажил хийх. 

Сургалт явуулах замаар сонгууль ба засаглалын бодит 

практикийн уялдаа холбооны талаар тайлбарлах.



Уламжлалт бус арга замууд

Орон нутгийн иргэдтэй ажиллах

Энх тайвныг тогтоох, үндэстэн 

бүрдүүлэх

Нийгмийн хөдөлгөөн ба оюутны үйл 

ажиллагаа

Ардчиллын зарчмыг таниулах

Төвлөрлийг сааруулах



Орон нутгийн иргэдтэй ажиллах

 Эмэгтэйчүүдэд сонгуульд өрсөлдөх, сонгуульт албан тушаалд 
амжилт гаргах ур чадвар олгодог. 

• Манлайлал

• Харилцааны урлаг

• Нөлөөлөл

• Лоббидох

• Шийдвэр гаргах

• Хариуцлагын тогтолцоо

• Захиргааны ур чадвар



Орон нутгийн иргэдтэй ажиллах

Иргэдийн итгэлийг олж авдаг. 



Орон нутгийн иргэдтэй ажиллах

– Цаашдын чиглэл

 Орон нутгийн идэвхтэн, бизнес эмэгтэйчүүд, шашны 
лидерүүдийг улс төрийн албан тушаалд бэлдэн сургах

 Орон нутгийн идэвхтэн ба сонгуульт албан тушаалтнуудын 
хооронд холбоо тогтоох 

 Эмэгтэйчүүдэд нөлөөллийн ажил явуулахаас эхлээд албан 
ѐсны улс төрийн карьер хүртэл шаардагдах ур чадварын 
сургалт явуулах замаар тэдний өөртөө итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэх 

 Сэтгүүлчдэд жендэрийн мэдрэмжтэй мэдээлэл хийх сургалт 
явуулах

 Орон нутгийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар ХМХ-ийн 
нэвтрүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх.



Энх тайвныг тогтоох, үндэстэн 

бүрдүүлэх

Мөргөлдөөний үед эмэгтэйчүүд шинэ үүрэг 

гүйцэтгэснээр чухал ур чадвар эзэмшдэг.   

Энхийн хэлэлцээр хийх, дайчдыг гэрт нь буцаахад гол 

төлөв эмэгтэйчүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь тэдний ѐс 

суртахууны капиталыг нэмэгдүүлдэг.    

Уламжлалт удирдлагын бүтэц хэврэг болсон бөгөөд 

үндэстэн бүрдүүлэх үйл явцад эмэгтэйчүүдэд шинэ 

орон зай бий болж байна. 



Энх тайвныг тогтоох, үндэстэн 

бүрдүүлэх – Цаашдын чиглэл

 Үндсэн хуулийн шинэтгэлийн байгууллагуудад эмэгтэйчүүдийг 
эртнээс оролцуулах

 Улс төрийн намуудын дотоод бүтэц, бодлого, дүрэм журам, мөрийн 
хөтөлбөрийг боловсруулахад эмэгтэйчүүдийг заавал оролцуулах

 Улс төрийн намын бүтэц, үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг хангах

 НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1325 дугаар тогтоолыг үндэс болгон 
ашиглах.





Ардчиллын зарчмыг таниулах

Олон улсын боловсрол, 

сургалт 

Өөртөө итгэх итгэл бий 

болгодог.

Эмэгтэйчүүдийн сүлжээг 

дэмждэг

Асуудлыг өргөн хүрээнд 

харах чадвар олгоно. 



Ардчиллын зарчмыг таниулах - Өдөөгч

 Эмэгтэйчүүдэд олон улсын 
хуралд төлөөлөгчөөр оролцох, 
танилцах аялал, судалгааны 
багт д хамрагдах боломж олгох.  

 Сургах, зөвлөх

 Намын эмэгтэй гишүүдийг 
гадаадад суралцахад дэмжлэг 
үзүүлэх 



Төвлөрлийг сааруулах

Орон нутгийн түвшинд олон иргэн шийдвэр гаргахад 

оролцох боломжтой болно. 

Боловсролын өндөр түвшин шаардахгүй байх нь 

эмэгтэйчүүдэд илүү боломж олгоно. 

Иргэдэд тэдний эрэлт хэрэгцээг илэрхийлсэн шинэ 

бодлого боловсруулах боломж олгоно. 

Нутгийн лидерүүд орон нутгийн улс төрийн албан 

тушаалд ажиллах чадвартай болно. 



Төвлөрлийг сааруулах - Цаашдын чиглэл

 Төвлөрлийг сааруулахын өмнө  
эмэгтэйчүүдийг сургах. 

 Нутгийн упирдлагад эмэгтэйчүүдийн 
оролцооны талаар дэлгэрэнгүй тоо 
баримт бий болгож, шинэчилж байх.

 Төрийн захиргаанд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог дэмжих.

 Орон нутгийн сонгуульт болон 
захиргааны байгууллагуудын хооронд 
уялдаа тогтоож бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг сайжруулах



Нийгмийн хөдөлгөөн ба оюутны үйл 

ажиллагаа

Манлайллын боломж

Олон нийтэд танигдах боломж

Оюутны бүлгийн сонгууль, маргаан

Сүлжээ бий болгох



Нийгмийн хөдөлгөөн ба оюутны үйл 

ажиллагаа - Өдөөгч

Улс төрчдийн сургалтын хөтөлбөрт оюутны идэвхтэн 

бүлгүүдийг урьж оролцуулах

Залуу эмэгтэй идэвхтнүүдэд өртөө итгэх итгэлийг 

нэмэгдүүлэх, манлайлах, ХМХ-тэй харьцах ур чадвартай 

болгоход анхаарах

Сургах, зөвлөх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Квот тогтоох замаар залуучуудыг сургалтын хөтөлбөрт 

хамруулах .



Эрэгтэйчүүдийн үлгэр дууриал

Эрэгтэйчүүд дэмжиж, урамшуулж, сургаж 

зөвлөснөөр эмэгтэйчүүдэд өөртөө итгэх итгэл, 

нотлох, хүлээн зөвшөөрөгдөх боломж өгдөг.   

Дэмждэг аав нар

Улс төрч нөхрүүд

Ахын үлгэр дууриал



Эрэгтэйчүүдийн үлгэр дууриал –

Цаашдын чиглэл

ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ОРОЛЦУУЛ !!!!!

Орон нутгийн түвшинд явуулж буй 
бүх үйл ажиллагаанд жендэрийн 
тэгш байдлын тухай мессэж оруулж 
байх. 

 Улс төрийн намуудын дотор 
дэмжигчдийг тодруулах. 

 Хөтөлбөр боловсруулахад 
эрэгтэйчүүдийг оролцуулах.



Дүгнэлт 

Улс төрийн намуудын байр суурь тодорхой биш –

эмэгтэйчүүдэд өдөөгч, арга зам аль аль нь 

хэрэгтэй. 

Иргэдийн дотроос өдөөгчдийг шинээр тодруулах, 

тэднийг байнгын ажиллагаатай болгох.



Ариана Леон Рабиндранат

Жорж Вашингтоны Их сургууль, 

Олон улсын харилцааны Эллиот сургууль, 

Дэд захирал, судалгааны зааварлагч,

Олон улсын Жендэрийн хөтөлбөр, 

АНУ, Вашингтон хот.

ariana.rabindranath@gmail.com


