
ХҮНИЙ ЭРХ нь бидний оршин 
буйн үндэс, амьдралын утга учир, 

бүхнийг өөрийнхөөрөө 
мэдэрч, илэрхийлэх 

БОЛОМЖ юм. 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Ө В Ө Р М Ө Ц
Х О С Г Ү Й

О Н Ц Г О Й 
  

Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны 
өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, 
байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн 
ажил, албан тушаал, шашин 
шүтлэг, үзэл бодол, 
боловсролоор нь ялгаварлан 
гадуурхаж үл болно... 

/Монгол Улсын Үндсэн хуулиас.../

ХҮНИЙ ЭРХ  эхэлнэ.

гэдгийг хүлээн зөвшөөрч,   
нэг нэгнээ ойлгож, 
хүндэтгэхээс 

Хүн бүр 
тантай 
адилхан 



ШИНЭ 
ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ  

Хуучинсаг итгэл 
үнэмшил, 
хэвшмэл сэтгэлгээнээс 
салах ганц арга нь     

бий болгох, 
тэдгээрийг амьдралын 
хэвшил, дадал 
зуршилдаа 

юм.нэвтрүүлэх 
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ТЭГШ БОЛОМЖ 

Харин хамтын 
ажиллагааг хүн бүрд 

олгох замаар бүрдүүлнэ.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Хүний эрх, жендэрийн 
зөрчлийг шийдвэрлэх гарц нь 
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Мэдлэг дутмаг 

байдлыг зөвхөн 

л нөхөж чадна. 

ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

Ганц хүний 

мэдлэг үргэлж 

хязгаарлагдмал 

байдаг. 
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Би сонсохыг 
хүсэхгүй байна

Та миний 
эрхийг зөрчөөд 

байна

Сонсохыг хүсээгүй 
байхад ийм онигоо 

ярих нь ажлын 
байрны бэлгийн 

дарамт гэдгийг чи 
мэдэх үү?

18+ 
онигоо



ҮР ДҮНД нь хүний эрхийн зөрчил, 
маргааныг оролцогч талуудын 
хамтын санал санаачилгаар, эв 
зүйтэй шийдвэрлэж, харилцан 
өгөөжтэй, хамтран ажиллах 
боломж бүрдэнэ.
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          Нээлттэй яриа өрнүүлэх
          Санал хүсэлтийг нь сонсох                                               
          Гомдол барагдуулах үйл 
          явцаа тодорхой болгох

Компанийн үйл 
ажиллагаа сайжрахын 
хэрээр оролцогч 
талуудад ч бодит 

ҮР ӨГӨӨЖ 
мэдрэгдэх учиртай. 

Хүний эрхийн 
асуудлыг шийдэхдээ 

ОРОЛЦОГЧ 
ТАЛУУДЫГ 
бүрэн байлцуулах 
шаардлагатай. 

ОЛОН НИЙТИЙН ЧАДАВХЫГ 
БЭХЖҮҮЛЭХИЙН ТУЛД:

ХЭРЭГТЭЙ
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Асуудал Өөрчлөлт, нөлөөлөл

и Болдын ажилладаг Буурхайн хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн. 

Хүчирхийллийг муу хүмүүс л 
үйлддэг. Гэтэл Болд манай уурхайн 
тэргүүний уурхайчин, сайн 
оператор. Ер нь гэр бүлийн 
асуудал байгууллагад хамаагүй. 

амайг Хуягаа гэдэг. Болдтой Нхамт ажилладаг. Бид хоёр 
ээлжийн 14 хоногоо 

дуусмагц, хамтдаа сайхан  ууж 
аваад, гэртээ харьдгаадаг. Тэрнээс 
болж ааш зан нь өөрчлөгдөнө гэж 
байхгүй. Ажлынхаа ядаргааг 
тайлж, ууж, идэх нь эрчүүдийн 
хувьд байдаг л зүйл.  

амайг Болд гэдэг. ННавчаагийн нөхөр. Сүүлийн 
үед эхнэр миний уурыг 

хүргээд, байнга хэрэлдэх болсон.  
Заримдаа өөрийн мэдэлгүй гар 
хүрчихдэг. Уурласан үедээ хүүгээ ч 
загнадаг. Гэр бүлийн амьдралд 
иймэрхүү зүйл байж л байдаг. 

иний нэр Навчаа.   МХанийг минь Болд гэдэг. 
Уурхайд ээлжээр 

ажиллаад давгүй цалин хөлс авдаг. 
Бид боломжийн амьдардаг. Гэвч, 
сүүлийн үед нөхөр маань ээлжийн 
ажлаасаа бууж ирээд намайг болон 
хүүгээ хашгирч загнадаг,  тэр 
байтугай үе үе гар хүрэх болсон. 
Хүү маань ааваасаа айдаг.

и уурхайн захирал.   БНадад гэр бүлийн 
хүчирхийлэл гэх мэт жижиг 

асуудалтай зууралдах зав байхгүй! 
Эр эмийн хооронд илжиг бүү 
жороол гэдэг дээ. 

иний нэр Навчаа.      МХань минь намайг ойлгож, 
хүндэлдэг болсон. 

Бид асуудал, бэрхшээлээ хамтдаа 
ярилцаж шийддэг. Ээж, аав нь 
сайхан харилцаатай байхаар хүү 
маань ч баяр баясгалантай, цовоо 
сэргэлэн байдаг.  

амайг Болд гэдэг. Навчаагийн Ннөхөр. Би архи амсахаа 
больж, уур бухимдлаа эхнэр 

хүүхдэдээ гаргахаа больсон. Уурлаж 
бухимдсан ч хэн нэгэн рүү гар 
далайна гэдэг байж боломгүй зүйл 
гэдгийг бүрэн ухаарсан. Одоо манай 
гэр бүл тайван, дулаан уур 
амьсгалтай болж, хүү маань ч 
хичээлдээ сайжирсан.  

и Болдтой хамт ажилладаг найз Бнь. Намайг Хуягаа гэдэг. Бид 
ээлжийн ажлаа дуусгаад хааяа 

хамтдаа алжаалаа тайлдаг. Гэхдээ 
архи, дарснаас хол агаар салхинд 
гарах дуртай. Бүгд л хайртай гэр бүл 
рүүгээ яарцгаадаг болохоор гашуун 
ундаанаас татгалзаж, эрүүл саруул 
байхыг нэг нэгэндээ захиж зөвлөдөг 
дөө.   

и Болдын ажилладаг уурхайн Бхүний нөөцийн мэргэжилтэн. Бид 
уурхайчдадаа хүчирхийлэл, БЗХӨ, 

архидалт, эрүүл мэнд зэрэг нь хоорондоо 
холбоотой болох талаар өглөөний 
цугларалт, яриагаар байнга сануулдаг. 
Түүнчлэн уурхайчдаа Хүний эрх, 
жендэрийн мэдлэг олгох сургалтад бүрэн 
хамруулсан. Одоо манай хамт олон 
хүчирхийллээс ангид байхын давуу 
талыг ойлгож мэдсэн.  

и уурхайн захирал. Манай Бхамт олон хүчирхийллийг огт 
тэвчдэггүй. Бид 

хүчирхийллийн ямар ч хэлбэрийг үл 
тэвчих тухай бодлого журамдаа 
оруулсан. Түүнчлэн Хүний эрх, 
жендэрийн мэдлэг олгох сургалтад 
хамрагдаж, бүхий л түвшинд хамтын 
ажиллагааг эрхэмлэж байна. 



ХУУЛЬ

хэрхэн 
хэрэгждэг вэ? 

Нийтээрээ хүлээн 
зөвшөөрөх ёс зүйн хэм 
хэмжээ бүхий нийгмийн 
дэг жаяг төлөвшсөн 
орчинд  гэж “Хуулиа мөрд”
хэлэхгүй байсан ч хуулийн 
хэм хэмжээ тогтсон байдаг.  

Түүнтэй адил байгууллагын 
соёл төлөвшсөн, хүний эрх, 
жендэрийн үзэл 
баримтлалыг бодлого, үйл 
ажиллагаандаа тусгасан 
бол тухайн байгууллагад 
“ХУУЛЬ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА” 
гэсэн үг. 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран
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“ХУУЛИА ДАГАЖ, 

МӨРДӨХИЙГ ШААРДАХ ЭРХ” 
 

ажилтан танд бий.  

Хэрэв
 шаардл

агата
й 

зарим
 хуул

ь 

танай
 байг

уулла
гад 

огт х
эрэгж

ихгүй
 байв

ал 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 
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Танай байгууллага 
хуулийг сорчлон, 
үзэмжээрээ 
хэрэгжүүлдэг 
юм биш биз?



тэгш
 

бай
дал

Ажлын байрны 
бэлгийн дарамт, гэр 
бүлийн хүчирхийллийг 
дэлхий нийт 

гэж үзэж байна. 

хувийн бус, 
нийгмийн асуудал

Байгууллага        
ажлын байрны дарамт, 

хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар 

бодлого, журамдаа 
тусгахгүй, арга хэмжээ 

авахгүй байх нь ажлын 
байрны ялгаварлан 

гадуурхалтын илрэл юм.

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



Уламжлалт 
бүтэц

Хүнд ээлтэй
байгууллагын 
тогтолцоо

Холимог
тогтолцоо

Нэгдмэл үнэт зүйлстэй (shared value), 
оролцогч талуудын (stakeholders) 

харилцан ашигтай (mutually beneficial), 
хамтын ажиллагааг (collaboration) 

хангасан, уян хатан  (agile)
тогтолцоог (system) 

ХҮНД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА гэнэ 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



“Хүнийг 
зан байдал нь, 
байгууллагыг 

соёл нь 
тодорхойлно.  

жилтан бүр 

Абайгууллагынхаа  

эрхэм зорилгыг мэддэг, 

тэр зорилго нь хувь хүний 

хүсэл зорилго, өсөлт хөгжилтэй 

нийцдэг, хүний эрх, 

жендэрийн эрх тэгш байдал, 

шударга ёс, тэгш боломжийг 

дэмжсэн байх нь 

БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН     

бас нэг ХЭМЖҮҮР. 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



Байгууллагын үндсэн чадамж, 

өрсөлдөөнд давуу тал бий болгох 

           

 

ХҮН

 БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ

гол хүч нь 
1

2
юм

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Харилцан итгэлцэл, 

хамтын ажиллагаа, 

багийн шийдвэргүйгээр 

байгууллагын соёлыг 

төсөөлөх боломжгүй. 



Хүнд ээлтэй удирдлагын 
тогтолцоогүйгээр 

 ХҮНД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА
оршин тогтнох боломжгүй юм... 

алайн мандлаас 

Ддээш харагдах 
мөсөн уул бол

байгууллагын 
алсын хараа, 
эрхэм зорилго, 
стратеги төлөвлөгөө, 
бүтэц тогтолцоо юм. 

дгээрийг хараад л 

Этухайн байгууллагыг 
сайн соёлтой гэж дүгнэх 

нь өрөөсгөл. Учир нь мөсөн 
уулын ихэнх хэсэг далайн 
гүнд нуугдсан байх нь бий. 

эдгээр нь манлайллын 

Тарга барил, шийдвэр гаргах 
явц, үнэт зүйлс, харилцаа, 

хандлага, хамтын ажиллагаа 
гэх мэт байгууллагын соёлын 
гол цөм нь юм.

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



ШИНЭ 
АЖИЛТАН

Шинээр ажилд орсон залууд удирдлага, 

хамт олон нь таагүй хандвал “Энэ 

компанид ажиллах эрсдэлтэй юм байна” 

гэж бодоод зогсохгүй өөрийгөө хамгаалах 

горимд шилждэг. Гэтэл энэ нь тухайн 

байгууллагад хэрэгтэй шинэ соёл, 

хөгжлийн үндэс болсон хамтын 

ажиллагаа бүрдэхэд саад болдог.  Хүн 

өөрийгөө бусдаас тусгаарлан, 

хамгаалснаар байгууллага үргэлж 

хохирдог байна.  

ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

Харин байгууллага нь хүнийг “Гаднах 

эрсдэлээс хамгаалж байна” гэсэн сэтгэгдэл 

төрүүлбэл хүнд таатай мэдрэмж, 

байгууллагынхаа төлөө ажиллах итгэл бий 

болдог.  “Аюулгүй орчинд ажиллаж байна” 

гэсэн мэдрэмж авч чадах л юм бол хүмүүс 

хоорондоо хамтран ажиллаж эхэлдэг. 

Ингэснээр бүтээмж нэмэгдэж, байгууллагын 

хөгжил баталгааждаг.  

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



Байгууллага дотор таатай 

буюу хүнд ээлтэй орчин байна 

гэдгийг хамгийн баттай илтгэх 

шинж нь тухайн хүн  

гэж өөрийгөө ярих явдал юм. 

Хүний аюулгүй байдлыг хангасан 

орчин бүхий ажлын байрыг                       

гэж ойлгож болно.

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



У
дирдлага чиг үүрэг өгч, ажилтан 

биелүүлснээр байгууллага 

хөгждөггүй. 

Х
арин бүх ажилтан тухайн 

байгууллагад тулгараад байгаа 

асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцож, 

боломж бүрдсэнээр 
хөгжиж эхэлдэг. 

АЖЛЫН 
БАЙРАА
УРЛАХ 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



Хүнд ээлтэй байгууллага бий болгох 

Хүний эрх, жендэрийн мэдрэмжтэй 

төсөвлөлт юм. 

ХӨРӨНГИЙН 
БАТАЛГАА нь 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Шаардлагатай төсөв, 
хөрөнгийг нь шийдэж 
өгөхгүйгээр Хүний эрхийн 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, жендэрийн 
ялгаатай хэрэгцээ, 
шаардлагыг анхаарч үзсэн 

хэрэгжүүлэх ямар ч 
боломжгүй. 

БОДЛОГО, 
ТӨЛӨВЛӨЛТ



Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Судлахгүйгээр,        
“Бүх хүнд тэгш 
хүртээмжтэй байна” 
гэж үзэх нь хүний эрх, 
жендэрт харалган 
хандаж буй 
хэрэг юм.

Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагууд аливаа 

төсөв, хөрөнгө бүрдүүлэх, 

хуваарилах нь 

хүний эрх, жендэр 

бүрт ялгаатай байдлаар 

нөлөөлдгийг ойлгож,  

ухамсарлах хэрэгтэй. 



Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Хүний эрх, 

нь эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн 

ялгаатай хэрэгцээ шаардлага, 

тэгш эрх, тэгш боломж, тэгш 

оролцоо, тэгш хүртээмжийг 

төсвийн бодлогоор хангах 

арга зам. 

жендэрийн мэдрэмжтэй 

ТӨСӨВЛӨЛТ



Хүний эрх, жендэрийн 

үзэл баримтлалыг үйл 

ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэх чин хүсэл 

эрмэлзэлтэй байгаа нь 

Монгол Улсын 

хэмжээнд мөрдөгдөж 

буй хууль, тогтоомжид 

нийцүүлэн, 

байгууллагын соёл, 

бодлого 

төлөвлөгөөндөө 

тусгасны дагуу 

хийснээр бүрэн дүүрэн 

нотлогдоно.  

ХҮНИЙ ЭРХ, 
ЖЕНДЭРИЙН 
МЭДРЭМЖТЭЙ 
ТӨСӨВЛӨЛТ 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Хүний эрх, жендэрийн 

мэдрэмжтэй төсөвлөлт хийснээр 

байгууллагын хүртэх

ҮР ӨГӨӨЖ 
Сайн засаглал бүрдэнэ

Тогтвортой хөгжлийг дэмжинэ

Нэр хүнд дээшилнэ

Санхүүгийн үр өгөөж сайжирна 



гэж хэнийг хэлэх вэ? 
МАНЛАЙЛАГЧ 

Тодорхойгүй нөхцөл байдалд аюул руу 

түрүүлж ордог. Бусдыгаа хамгаалах, 

ирээдүй рүү татаж гаргах зорилгоор 

өөрийн ашиг сонирхлыг хойш тавьдаг хүн.

“
”

Манлайлагчид бусдыг аврах 

зорилгоор өөрийгөө 

золиосолдог. 

Тэд өөрийнхөө төлөө бусдыг 

хэзээ ч аюул руу түлхдэггүй.

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



"ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 
зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

МАНЛАЙЛАГЧИЙН 

Багийн гишүүдэд тулгарсан 
асуудлыг шийдвэрлэж, 
бэрхшээлийг даван туулахад 
туслах

Хариу нэхэлгүйгээр бусдадаа  
үйлчлэх

Аливаа асуудалд хувиа 
хичээсэн байр сууринаас 
хандалгүй, бусдынхаа 
итгэлийг олох

Багийнхнаа зоригжуулах, 
сэдлийг нь өдөөх, хичээл 
зүтгэл гаргахад нь нөлөөлөх 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

ШИНЖ ЧАНАР 



21 дүгээр зуунд нийгэм, 
эдийн засгийн хямрал 
амьдралын хэвийн 
үзэгдэл мэт ойрхон 
давтагдана. 

Тиймээс 

улам бүр нэмэгдэнэ. 

МАНЛАЙЛАГЧИЙН 
ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ 

Хямралын үеийн 

манлайлагчид дараах ур 

чадварыг эзэмших 

шаардлагатай болж байна.   

•Хамтын ажиллагаа 

бүрдүүлэх чадвар

•Өөрчлөлт шинэчлэлийг 

амжилттай нэвтрүүлэх 

чадвар

•Соёлын ялгаатай орчинд 

амжилттай ажиллах 

чадвар 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



АНУ-ын Йелийн их сургуулиас 2000 онд хийсэн 
сэтгэл зүйн судалгаагаар эерэг уур амьсгалтай 
байгууллага, даргадаа байнга загнуулдаг, 
хэрүүлтэй, дарамттай нөхцөлд ажилладаг   
хамт олноос хавьгүй илүү үр дүнтэй, 

байдгийг нотолжээ. 

Уурлаж хашхичих   
гэх мэт сөрөг сэтгэл 
хөдлөл нь өөрийн 
болон бусдын 
хөдөлмөрлөх чадварыг      
маш ноцтой 
доройтуулдаг. Сэтгэл 
санаа түгшүүртэй байх, 
юманд санаа зовох нь 
хүний оюуны чадавхыг 
ч бууруулдаг. 

Харин найрсаг уур амьсгалтай 
орчинд хүний хөдөлмөрлөх, 

сэтгэн бодох чадвар сайжирч, 

нэмэгддэг байна. 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining



Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

   Гарсан шийдвэрийг 
холбоотой хүмүүст нь 
тайлбарлах 

   Шийдвэр гаргах явцад 
холбоотой хүмүүсийг нь 
оролцуулах

   
   Хүлээлт тодорхой байх

1

2

3

Байгууллагын бодлого төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд ямар нэг байдлаар 

хамааралтай хүмүүсийг бүрэн 
оролцуулах замаар тухайн асуудлыг 

шийдвэрлэдэг арга барилтай 
удирдлагыг “шударга” гэж үздэг.   

Нөгөөтэйгүүр, дээрх арга барилыг 
шударга явцын зарчим гэж 

тодорхойлдог.  

Шүүхийн шийдвэр яаж 
гарвал хүмүүс 

“Шударга” гэж 
дүгнэдгийг эрдэмтэд 
олон жил судалжээ. 

Судалгааны үр дүнд, 
дараах гурван зарчмыг 

баримталбал хүмүүс 
тухайн шийдвэр 

“Шударга гарлаа” гэж 
үздгийг олж тогтоожээ. 

Тэдгээр нь: 



Үүргээ урлахуй

Харилцаагаа урлахуй

Хандлагаа урлахуй 

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

Эрдэс баялгийн салбарын 

ажилтан ТА ажлын байраа 

дараах байдлаар урлах 

боломжтой. 



 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН 

Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын 

ЗОХИСТОЙ

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

ШАЛГУУР нь: 
Ижил тэгш, шударга цалин хөлс 

Баталгаат, аюулгүй, хүнд ээлтэй 

ажлын байр

Хүн бүрийн олон талт, ялгаатай 

байдлыг харгалзан үзэж, эрх тэгш 

оролцоо, адилхан нөхцөл боломж 

олгох 

Ажилтнууд болон тэдний гэр 

бүлийн нийгмийн хамгаалалд 

анхаарал тавих

Хувь хүн хөгжих, ирээдүйгээ 

тодорхойлох, нийгмийн идэвхтэй 

гишүүн байхад нь дэмжлэг үзүүлэх

Ажилтнууд санаа бодлоо чөлөөтэй 

илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, дуу 

хоолойгоо хүргэх 



Хүний эрхийн 
МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ 
хийх үе шат: 

Бизнесийн үйл ажиллагаанаас хүний 
эрхэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг 
тодорхойлох, үнэлэх 

Тодорхойлсон хүний эрхийн сөрөг 
нөлөөлөл, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах, арилгахтай 
холбоотой үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд   
тогтмол хяналт тавих 

Хүний эрхийн магадлан шинжилгээг 
хийх явц, үр дүнг олон нийтэд нээлттэй, 
ил тод мэдээлэх D

B

C

A

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

НҮБ-ын Бизнес ба Хүний эрхийн удирдах зарчмуудаас...



Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран

“Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(АМЕП 2)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП 2 хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, 

худалдааны яам (Австралийн тусламжийн хөтөлбөр) санхүүжүүлж, 

Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлж байна. 

Агуулгыг "ЭРДЭС БАЯЛАГ-ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-ын 

зөвлөхүүдийн баг боловсруулав.

Намайг 
уншуулна уу

https://www.facebook.com/WomenInMineralSectorMongolia
women.mrm@gmail.com

www.wams.mn

@women_mining

гэдэг нь бизнесийн байгууллага үйл 

ажиллагаагаараа дамжуулан хүний эрхэд 

сөрөг нөлөө үзүүлэх, зөрчихөөс урьдчилан 

сэргийлэх, гарсан зөрчлийг илрүүлэх, 

бууруулах, арилгах, зөрчигдсөн эрхийг нь 

сэргээх зорилгоор үйл ажиллагаандаа цогц 

магадлан шинжилгээ хийхийг хэлнэ.  

ХҮНИЙ ЭРХИЙН 
МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ 

НҮБ-ын Бизнес ба Хүний эрхийн удирдах зарчмуудаас...



Бизнесийн байгууллагууд хүний 
эрхийн магадлан шинжилгээг 
үр дүнтэй, тогтмол хийж, 
өөрсдийн үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлснээр дараах эерэг   
үр дүн бий болно. 

Байгууллагын дотоод хяналтын 
тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагын 
менежмент сайжирна. 

Хүний эрх, байгаль орчин, уур амьсгалын 
өөрчлөлт, жендэрийн эрх тэгш байдал, авлига,  
хээл хахуулиас ангид орчин гэх мэт нийгэмд үнэ 
цэнэ авчрах эерэг нөлөөлөл бий болж, компанийн 
тогтвортой, хариуцлагатай засаглал бэхжинэ. 

Бизнесийн байгууллагын нийгэм дэх нэр хүнд 
өсөж, үр дүнд нь компанийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний борлуулалт нэмэгдэнэ. 

Ажлын таатай орчин, ажилтнуудын эерэг 
хандлага бий болж, тогтвор суурьшилтай 
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Мэдлэгийн эх үүсвэр байх 

Шинийг санаачлагч, бүтээлч байх 

Алсын хараагаа тодорхойлж, бусдад түгээн, эрхэм 
зорилгодоо үнэнч, тууштай байгаагаа үлгэрлэн 
харуулах чадвартай байх 

Хамтын ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих чадвартай 
байх 

Энтрепренер чадвартай байх

Системээр сэтгэгч байх 

Ач холбогдлыг эрэмбэлж чаддаг байх

Нөхөрлөл, баг бүрдүүлдэг байх  

Шинэ санаагаа ажил хэрэг болгодог, сүүлийн үеийн 
удирдлагын арга барилуудыг эзэмшсэн байх 

Байгууллага дотроо бусдын хувьд хамтрагч, найз, 
хүмүүнлэг байх.

дүгээр зуунд удирдагч хүн дараах
ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой
гэж үзжээ . 

АНУ-ын Иллинойсийн их сургуулийн 
багш Луис Ровиц /Louis Rowitz, 2013/ 
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Ÿ Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт... 

Ÿ Ажилтан, ажил олгогчийн эрх, үүрэг... 

Ÿ Ажлын байраа урлахуй... 

Ÿ Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ...

Ÿ Манлайлагчийн шинж 
чанар, баримтлах зарчим... 

Ÿ Итгэлцэлд тулгуурласан 
хамтын ажиллагаа... 

Ÿ Нийгмийн дэг жаяг... 

Ÿ Шударга явцын зарчим... 

Ÿ Байгууллагын соёл...

Ÿ Харилцан итгэлцэл, 
хамтын ажиллагаа... 

Ÿ Хүнд ээлтэй удирдлагын 
тогтолцоо... 

Ÿ Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
эрх, үүргийн шүтэн барилдлага... 

Ÿ Ганц хүний мэдлэг үргэлж 
хязгаарлагдмал... 

Ÿ Хүний эрхийг зөрчихөөс 
зайлсхийх нь компаниудын 
үүрэг...  

Ÿ Хууль хэрхэн 
хэрэгждэг вэ? 
Ажилтанд хэрэгтэй ч 
хэрэгждэггүй 
хуулиуд... 

Ÿ Ажилтны гэр бүл, 
сэтгэл зүйн нөхцөл 
байдал... 

Ÿ Ажлын байран дахь 
хууль, эрх зүйн 
асуудлууд...  

М1: 
БИ ХЭН БЭ? 

М4: 
ХҮНД ЭЭЛТЭЙ 
БАЙГУУЛЛАГА

М6: 
ХҮНИЙ ЭРХ, 

ЖЕНДЭРИЙН 
МЭДРЭМЖТЭЙ 

ТӨСӨВЛӨЛТ

М2: 
БИ ЯМАР ЭРХ, 
ҮҮРЭГТЭЙ ВЭ? 

ХҮНИЙ ЭРХ, 
ЖЕНДЭРИЙН 

ҮНДСЭН 
ОЙЛГОЛТ

М3: 
МИНИЙ 

АЖИЛЛАЖ, 
АМЬДАРЧ БУЙ 
ОРЧНЫ ХУУЛЬ, 

ЭРХ ЗҮЙН 
БАТАЛГАА

М5: 
ХҮНД ЭЭЛТЭЙ 
АЖЛЫН БАЙР

• Хүн бүр тантай адилхан 
онцгой, өвөрмөц, хосгүй... 

• Хэвшмэл сэтгэлгээ, 
хуучинсаг итгэл үнэмшил... 

• Хамтын ажиллагаа, тэгш 
боломж...  

Ÿ Хүнд ээлтэй байгууллага 
бий болгох хөрөнгийн 
баталгаа... 

Ÿ Эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн ялгаатай 
хэрэгцээ, шаардлагыг 
төсвийн бодлогоор 
хангах арга зам...  

Ÿ Байгууллагын хүртэх үр 
өгөөж... 

М7: 
ХҮНИЙ ЭРХ, 

ЖЕНДЭРИЙН 
МЭДРЭМЖТЭЙ 
УДИРДЛАГЫН 
МАНЛАЙЛАЛ
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