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ХЭВЛЭН НИЙТЛЭЭГҮЙ ТАЙЛАН 

 
Энэхүү судалгааг Бодлогод залуусын хяналт ТББ-аас “Эрх тэгш нийгмийг хүүхэд, залууст” 

төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэв. Тус төслийг Европын холбооны санхүүжилттэйгээр “Equal 

Rights Trust” байгууллага, Монголын Хүний эрхийн үндэсний комиссын дэмжлэгтэй 

хэрэгжүүлсэн болно. Энэ судалгаа нь судлаачдын байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

санхүүжүүлэгч, төслийг дэмжин хэрэгжүүлэгчдийн үзэл бодлыг илэрхийлэхгүй болно. 
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХҮҮХЭД, ЗАЛУУСЫН ХӨГЖИХ 

ЭРХ БА ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ 

(Нөхцөл байдлыг тодруулах чанарын суурь судалгаа) 

 

Судалгааны зорилго: 

Нийслэлийн гэр хороололд амьдарч буй хүүхэд, залуучуудын хөгжих эрхийг хангах 

төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг судалж, баримтжуулахад судалгааны зорилго 

оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг тодорхойлж судалгааг хийв.  

 

Судалгааны зорилтууд: 

● Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай баримт бичгүүдийг судалж, 

хэрэгжилтийг баримтжуулах; 

● Гэр хороололд амьдарч буй хүүхэд, залуучуудын хөгжих эрхийг хангах төрийн 

үйлчилгээг зураглах; 

● Гэр хороололд амьдарч буй хүүхэд, залуучуудын төлөөллийг хамруулсан нөхцөл 

байдлыг зураглан, кейсийг судлах.  

 

Судалгааны арга зүй:  

Хөгжих эрхийг хангах төрийн үйлчилгээ, түүний хүртээмжийг судлахдаа 

мониторингийн арга зүйд тулгуурласан баримт бичгийн судалгаа, мэргэжилтнүүдийн 

ганцаарчилсан ярилцлага, кейсийн судалгаа болон оролцоонд тулгуурласан зураглал 

хийх аргуудыг ашиглав.  

 Баримт бичгийн судалгаагаар: Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Залуучуудын 

хөгжлийг дэмжих тухай хуулиудад дүн шинжилгээ хийв. Мөн нийслэлийн 9 

дүүргийн засаг даргад хандан сүүлийн 3 жилд хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайланг бичгээр хүсч, ирүүлсэн материалуудад дүн 

шинжилгээ хийв.  

 Ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар: ГБХЗХГ-ын, төрийн бус байгууллагын 

мэргэжилтнүүдтэй ярилцлага хийж төрийн үйлчилгээний нөхцөл байдлыг судаллаа. 

Төрийн үйлчилгээний одоогийн нөхцөл байдлын талаар төрийн байгууллагын 

мэргэжилтнүүдтэй ярилцсан бөгөөд төрийн бус байгууллагын мэргэжилтнүүдээс 

тэдний ажиллаж буй бүлгийн залууст тулгардаг асуудлуудын талаар тодрууллаа.  

 Кейсийн судалгааны аргаар: Зорилтот бүлгийн залуучуудад тулгамдаж буй 

асуудлыг тодорхойлох зорилгоор гэр хороололд амьдардаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

эсвэл хотод шилжин ирсэн боловч албан ёсны бүртгэлгүй 15-34 насны 9 хүүхэд, 

залуучуудын төрийн үйлчилгээ авч буй нөхцөл байдлыг судаллаа. 

 Зураглал хийх аргаар: Хүн ам ихтэй, гэр хороололд амьдардаг иргэдийн эзлэх хувь 

их гэсэн хоёр үндэслэлд тулгуурлан Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийг сонгосон. 

Эдгээр дүүргүүдээс тус бүр 3 хорооны хүүхэд, залуусыг газрын зураглал болон 

бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцуулав. Мөн оролцогчдод тулгарч буй асуудал, 

тэдгээрийн шалтгаан, хүндрэл бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замын талаар нээлттэй 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  
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ГЭР ХОРООЛОЛД АМЬДАРЧ БУЙ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД 

 

Монгол Улсын 3.2 сая иргэний 63 хувь нь 35 хүртэл насны хүүхэд, залуучууд байна. 

Улаанбаатар хотод Монгол улсын нийт хүн амын 40 гаруй хувь буюу 391.7 мянган 

өрхийн 1.4 сая хүн оршин сууж байгаагаас 51.3 хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа 

талаар Үндэсний статистикийн газраас мэдээлсэн
1
. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 0-14 

насны 245 мянга, 15-34 насны 263 мянга орчим хүүхэд, залуучууд гэр хороололд 

амьдарч байна.  

Хүснэгт 1. 0-34 насны хүүхэд, залуучуудын тоо
2
 

Нас Улсын хэмжээнд Улаанбаатар 

Нийслэлийн гэр 

хороололд амьдарч 

буй
3
 

0-4 389,223 182,016 99,030 

5-9 355,993 164,850 89,034 

10-14 250,032 105,373 57,907 

15-19 224,529 86,008 50,864 

20-24 237,105 93,243 54,544 

25-29 282,933 134,903 77,170 

30-34 286,393 147,527 80,333 

Нийт 2,026,208 914,846 508,882 

 

Нийслэлийн 15-34 насны хүүхэд, залуучуудын 500 гаруй мянга буюу ойролцоогоор 56 

хувь нь гэр хороололд амьдарч байна. 

Улсын хэмжээнд 2019 онд хүн амын 3 хувь буюу 105.7 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэн байгаагаас 35.5 мянган иргэн Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй байна.
4
 Үүнээс 

нийслэлийн гэр хороололд амьдарч буй болон 34 хүртэл насны хүүхэд, залуус гэсэн 

нэгдсэн тоог гаргахад мэдээлэл хомс байна. 

 

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИХ ЭРХ 
 

Хүүхэд ба залуучууд гэдгийг тодорхойлоход Хүүхдийн эрхийн болон Залуучуудын 

хөгжлийг дэмжих тухай хуулиудыг баримтална. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиар 18 

                                                           
1
 www.1212.mn   

2
 Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, ”Монгол улсад оршин суугаа хүн амын тоо, насны бүлэг, баг/ 

хороогоор – 2018 оны байдлаар” www.1212.mn 
3
 Гэр хороолол болон орон сууцны хороолол аль аль нь байдаг хорооны тайланд насны бүлгээр ангилсан 

дүн мэдээг гэр хороолол, орон сууцны хороолол гэж салгадаггүй. Иймээс эдгээр холимог хорооны 0-34 

хүүхэд, залуучуудын тоог статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангаас авч, гэр хорооллын иргэдийн эзлэх 

хувьтай харьцуулан тооцож гаргав. Холимог хорооны гэр хороололд амьдарч буй хүн амын тоо хороо 

тус бүрт ялгаатай бөгөөд дунджаар 56 хувь нь гэр хороололд амьдарч байна. Улаанбаатар хотын 0-34 

насны хүүхэд, залуучуудын тоог хавсралтанд хүснэгтээр оруулсан болно. 
4
 www.1212.mn 

http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
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нас хүртэлх хүнийг хүүхэд,
5
 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиар 15-34 

насныхныг залуу хүн
6
 гэж тодорхойлсон.  

Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд “Хүүхдийн бие махбодь, оюун санаа, ой ухаан, 

сэтгэц, зан байдал, харилцаанд гарч байгаа ахиц өөрчлөлтийг хүүхдийн хөгжил” 
гэсэн ба хүүхэд бүр дараах эрхтэй. Үүнд:  

- Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролыг үнэ төлбөргүй эзэмших; 

- Өөрийн оюун ухаан, авъяас билэг, бие бялдар, ур чадвараа хөгжүүлэхэд төрөөс 

дэмжлэг авах; 

- Гэр бүл, нийгмийн орчинд өөрийгөө хөгжүүлэх эрхтэй бөгөөд энэ эрхийг хангах 

үүргийг төр хүлээнэ.  

- Эдгээр болон хөгжих эрхээ хүүхэд амралт, чөлөөт цагаараа тоглож наадах, 

сувилалд амарч сувилуулах, хөгжлийн төвд суралцах хэлбэрээр эдэлнэ.  

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд зааснаар “Залуучуудад тулгарах 

асуудал, бэрхшээлийг даван туулах чадамж, залуучуудын бие бялдар, оюун санаа, 

сэтгэлгээ, ур чадвар, харилцаанд гарч байгаа ахиц өөрчлөлт”-ийг залуучуудын 

хөгжил гэж үзнэ. Ийнхүү хөгжлийг дэмжихийн тулд төр ялгаварлан гадуурхахгүй байх 

зарчмыг баримтлан, хувь хүний хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, 

аюулгүй амьдрах, хөгжих орчны асуудлаар үйл ажиллагаа явуулна гэсэн.  

Тус хуульд зааснаар төрийн байгууллага хувь хүний хөгжлийг дэмжихдээ бүх шатны 

боловсролын байгууллагын хөтөлбөрт хувь хүний хөгжлийн дэмжих, амьдрах ухааны 

чадварыг эзэмшүүлэх хичээлийн агуулгыг тусгах
 
сургалт зохион байгуулна. Түүнчлэн 

боловсролын хөгжлийг дэмжих зорилгоор үндэстний цөөнх, шилжин суурьшигч, 

зорилтот бүлгийн залуучуудын боловсролын хэрэгцээнд суурилсан сургалтыг насан 

туршийн боловсролын хөтөлбөрийн дагуу эзэмшүүлэх, номын сангийн үйлчилгээг 

залуучуудад хүртээмжтэй болгож
 
ажиллана.  

Төрөөс залуучуудын өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх соёл, урлаг, биеийн тамир, спортын цогцолбор, хөгжлийн төв, 

цэцэрлэгт хүрээлэн, дэд бүтцийг шинээр барьж байгуулах, өргөтгөх төсөл, арга 

хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлэх
7
-ээр мөн хуулинд 

тусгаж өгчээ. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулинд зааснаар залуучуудын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага залуучуудын хөгжлийг дэмжих 

тухай хууль тогтоомж, төрийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн 

удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг тайлагнах 

чиг үүрэгтэй.
8
 

Энэхүү судалгаа нь Хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон Залуучуудын хөгжлийг 

дэмжих тухай хуульд тулгуурлан 0-34 насны хүүхэд, залуучуудын хөгжих эрх гэдэгт 

“хүүхэд, залуучуудад зориулсан хөгжлийн төв, хөгжлийн хөтөлбөр хамрагдах, чөлөөт 

цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, тоглоомын талбай болон бусад орчин, төрийн 

үйлчилгээгээр хангагдах” асуудлыг авч үзлээ (ХЭтХ-ийн 6-р зүйл болон ЗХДтХ-ийн 8, 

9, 12-р зүйл). Түүнчлэн хөгжих эрхийг боловсрол эзэмших (ХЭтХ-ийн 5, 7-р зүйл, 

ЗХДтХ-ийн 10, 12-р зүйл), аюулгүй орчинд амьдрах (ХЭтХ-ийн 7-р зүйл болон ЗХДтХ-

ийн 11-р зүйл) эрхүүдтэй уялдуулан авч үзсэн болно.  

 

                                                           
5
 Хүүхдийн эрхийн тухай Монгол улсын хуулийн 3.1-ээр заалт. 

6
 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай Монгол улсын хуулийн 3.1-ээр заалт. 

7
 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай Монгол улсын хуулийн 12.3.1-ээр заалт. 

8
 Мөн хуулийн 19.1.1-ээр заалт. 
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ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН  

ТӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

Бодлогод залуусын хяналт ТББ нь Нийслэлийн 9 дүүргээс Мэдээллийн ил тод байдал, 

мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг үндэслэн доорх мэдээллийг бичгээр ирүүлэх 

тухай хүсэлтийг албан бичгээр явуулсан. Үүнд: 

 Дүүргийн хэмжээнд 2016-2019 онд хүүхэд, залуучуудыг дэмжих, тэдний орчныг 

сайжруулахад хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны мэдээллийн тайлан 

 Мөн 2016-2019 онд хүүхэд, залуучуудад төсвөөс хуваарилсан болон зарцуулсан 

зардлын талаарх мэдээлэл  

 Дүүргээс хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэхэд баримтлах зарчим бодлого чиглэлийг 

боловсруулсан эсэх талаарх мэдээлэл 

 Тус дүүрэгт шилжин ирсэн болон түр оршин сууж буй хүүхэд, залуучууд төрийг 

үйлчилгээг авахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж буй эсэх талаарх мэдээлэл  

Албан бичгийг 2019 оны 4-р сарын 24-ны 13 цаг 30 минутад Монгол шуудангаар 

явуулсан. Ийнхүү 4-р сарын 25-нд, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, 

Баянгол, Налайх дүүрэгт, 4-р сарын 26-нд Багануур, Багахангай, Баянзүрх дүүргүүдэд 

албан бичгүүд хүргэгдэн очсон болохыг 4-р сарын 29-нд Монгол шуудангаас 

тодруулж, баталгаажуулсан. Албан бичгийн хариуг авахаар дүүргүүд рүү олон удаа 

залгасан боловч зарим дүүрэг “албан бичиг ирээгүй”, “тайлангийн мэдээлэл өгөх 

боломжгүй”, “албан бичиг хуваарилагдсан хүнээс өөр хүн рүү шилжсэн” зэрэг хариу 

өгөх эсвэл утсаа авахгүй байх зэрэг бэрхшээлүүд тулгарч байв. Тодруулбал: 

 СХД-ийн бичиг хэргийн ажилтантай холбогдсон ч “албан бичиг ирээгүй” гэсэн 

хариултыг удаа дараалан өгсөн. “Монгол шуудан”-аас тодруулахад шуудан хүргэгч 

нь өдөр бүр дүүргүүдэд албан бичгийг тоо ёсоор нь хүргэж өгдөг бөгөөд бичиг 

хэргийн ажилтанд нь хүлээлгэн өгсөн гэж хариулсан.  

 Сүхбаатар дүүргийн ажилтан 5-р сарын 17-нд хариу өгөх боломжтой гэсэн боловч 

заасан хугацаандаа бидэнд хариу өгөөгүй. Тус дүүрэг рүү залгаж асуухад хариуцаж 

авсан ажилтан нь чөлөө авсан өөр хүн хариуцаж байгаа гэсэн өгөв. Шинээр 

хариуцаж авсан ажилтантай нь холбогдож асуухад тайлан нь албан бичиг дээр 

бичсэн шаардлага хангахгүй байгаа тул нэмж засварлаад 22-ноос явуулна гэж хариу 

өгсөн. 5-р сарын 28-ны өдөр анх хариуцаж авсан бичиг хэргийн ажилтан өөрөө 

холбогдон “Танай байгууллагаас манай дээр ирээд яг ямар зорилго, үйл 

ажиллагаанд ашиглах гэж байгаагаа тодорхой тайлбарлаж өгөөд албан бичгийн 

хариугаа аваарай. СБД-ийн дарга нар мэдээллийг буруу зүйлд ашиглаж магадгүй 

гэж санаа зовж байгаа” гэсэн тайлбар өгөв. Бид мэдээллийн ил тод байдлын тухай 

хуулийн 12.1.3-т зааснаар мэдээлэл авах болсон шаардлага үндэслэлээ 

тайлбарлахгүй байх эрхтэй болохоо хэлж, албан бичиг дээр бүх зүйлээ тодорхой 

бичсэн байгаа тухайгаа мэдэгдсэн.  

 Налайх дүүргээс 2016, 2017 оны тайланг өөр хүн хариуцаж байсан учраас 

хариуцсан мэргэжилтэнд эдгээр оны тайлан байхгүй тул зөвхөн 2018 оны тайланг 

ирүүлсэн.  

Бусад дүүргүүд нь утсаа авахгүй, албан бичиг хэнд очсон нь тодорхойгүй байгаа тул 

албан бичгийн хариуг авч чадаагүй байна. Иймд албан бичигт хариу өгч, тайлангаа 

ирүүлсэн Чингэлтэй, Баянгол, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн тайланд үндэслэн хүүхэд, 

залуучуудын хөгжилд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг нэгтгэн гаргалаа.  
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ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН  

ДҮҮРГҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

2016 оноос 2019 оны эхний хагас жилийн хооронд хүүхэд, залуучуудад зориулсан 

хөгжлийн төв, хөгжлийн хөтөлбөр, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх тоглоомын 

талбай болон бусад орчин, төрийн үйлчилгээг
9
 авч үзлээ. Түүнчлэн хөгжих эрхийг 

боловсрол эзэмших
10

, аюулгүй орчинд амьдрах
11

 эрхүүдтэй уялдуулан авч үзсэн болно. 

Үүнд: 

 Боловсрол үнэ төлбөргүй эзэмшүүлэх; 

 Албан ба албан бус боловсролоос хувь хүний хөгжлийг дэмжих, амьдрах 

ухааны чадвар эзэмшүүлэх; 

 Ур чадвараа хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

 Гэр бүл, нийгмийн орчин хөгжүүлэх; 

 Тоглож наадах орчин бүрдүүлэх; 

 Сувилалд амрахад дэмжлэг үзүүлэх; 

 Хөгжлийн төвд суралцахад дэмжих; 

 Номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх; 

 Цэцэрлэгт хүрээлэнд чөлөөт цагаа өнгөрөөхөд дэмжлэг үзүүлэх; 

 Дэд бүтцийг сайжруулах ажлууд багтана. Эдгээр хуулинд тусгагдсан үйлчилгээ 

хэрхэн хүрч байгааг авч үзье. 

Чингэлтэй, Баянгол, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн 2016-2019 оны ажлын тайлантай 

танилцахад дүүргүүд нийтлэг байдлаар дараах үйл ажиллагаануудыг хийж байна. 

Үүнд: 

Боловсрол үнэ төлбөргүй эзэмшүүлэх нь боловсролыг чанартай эзэмшүүлэхээс гадна 

сургууль, цэцэрлэгт хамрагдах нөхцлийг тэгш хүртээмжтэй байлгаснаар хэрэгжинэ. 

Гэтэл одоог хүртэл хотын захын хүн ам ихтэй гэр хороололд цэцэрлэг, сургуулийн 

хүртээмж хангалттай биш зарим сургууль 3 ээлжээр хичээллэдэг, цэцэрлэгийн насны 

хүүхдээ харахын тулд эцэг эхийн нэг нь хөдөлмөр эрхлэхгүй байх байдал түгээмэл 

байна. Нийслэлийн цэцэрлэг, сургуулийн байршлыг газрын зурагт 1, 2-т харуулав. 

                                                           
9
 ХЭтХ-ийн 6-р зүйл болон ЗХДтХ-ийн 8, 9, 12-р зүйл 

10
 ХЭтХ-ийн 5, 7-р зүйл, ЗХДтХ-ийн 10, 12-р зүйл 

11
 ХЭтХ-ийн 7-р зүйл болон ЗХДтХ-ийн 11-р зүйл 

Зураг 1. Улаанбаатар хотын төрийн цэцэрлэгийн байршил 



6 

 

Зураг 2. Улаанбаатар хот дахь төрийн ЕБС-ийн байршил 

 

 

 

 

 

 

Дээрх газрын зурагнуудаас харахад цэцэрлэг, сургууль хотын төвд төвлөрсөн, гэр 

хорооллын нутаг дэвсгэрт цөөн тоогоор байрласан байна. 2016 оноос 2019 оны эхний 

хагасын байдлаар зөвхөн Чингэлтэй дүүрэгт 175 хүүхдийн ортой 1 шинэ цэцэрлэг, 300 

хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн өргөтгөл баригдаж, ашиглалтанд оржээ. Бусад дүүрэг 

цэцэрлэг, сургуулийн барилга, спортын талбай, цэцэрлэгийн ажил хийгдсэнээс шинээр 

цэцэрлэг, сургууль ашиглалтанд ороогүй байна.  

Тоглож наадах орчин бүрдүүлэх чиглэлээр 2016-2019 онд Чингэлтэй дүүрэгт 3 бичил 

цэцэрлэг, уулын явган аялалын маршрутын тохижилт хийгдсэн бол Налайх дүүрэгт 

стандартад нийцсэн 400 метрийн гүйлтийн зам, 15 байршилд хүүхдийн тоглоомын 

талбай байгуулсан байна. Чингэлтэй дүүрэг явган аялалын замдаа тулгуурлан 200 

хүүхдийг оролцуулсан тэмцээн зохион байгуулжээ.  

Хүүхдийн тоглож наадах орчин спорт талбай, тоглоомын талбайгаас гадна үзвэр 

үйлчилгээний газруудаас бүрдэнэ. Гэтэл эдгээр үйлчилгээний газрууд хотын төвд, орон 

сууцны хороололд төвлөрч байна. Нийслэл дэх кино театр, усан сан, музейн байршлыг 

зураг 3-5-д харуулав. 

“Бид хот руу орж кино үзнэ гэж ярьдаг.” 

БЗД-ийн 21-р хорооны оршин суугч 
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Зураг 3. Улаанбаатар хот дахь кино театрын байршил 

 

 
Зураг 4. Улаанбаатар хот дахь усан сангийн байршил 
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Зураг 5. Улаанбаатар хот дахь музейн байршил 

Номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг цөөн хэдэн нийтийн номын сан хотын төвд 

байрладаг. Баянгал дүүрэг Залуучуудын хөгжлийн төвдөө уншлагын танхим, жижиг 

ном сан байгуулж ажилласан бол Чингэлтэй дүүрэг өөрийн нутаг дэвсгэр байдаг 

“Хүүхдийн номын өргөө”-нд сургалт, лекц зохион байгуулж ажилласан байна.  

 

 
Зураг 6. Улаанбаатар хот дахь нийтийн номын сан 

Дүүрэг, хороо, ГБХЗХГазрын зүгээс зохион байгуулагддаг богино хугацаан үйл 

ажиллагаануудыг доорх хүснэгтэд харуулав.  
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Хуулийн хүрээнд дэх 

хөгжих эрхийг хангахад 

чиглэсэн төрийн 

үйлчилгээ 

Ажлын тайланд тусгагдсан байдал 

 Боловсрол үнэ 

төлбөргүй эзэмших 

 Албан ба албан бус 

боловсролоос хувь 

хүний хөгжлийг 

дэмжих, амьдрах 

ухааны чадвар 

эзэмшүүлэх 

 Ур чадвараа 

хөгжүүлэхэд 

дэмжих 

 Гэр бүл, нийгмийн 

орчин хөгжихөд 

дэмжих 

 Тоглож наадах 

орчин бүрдүүлэх 

 Сувилалд амрахад 

дэмжих 

 Хөгжлийн төвд 

суралцахад дэмжих 

 Номын сангийн 

үйлчилгээ үзүүлэх 

 Цэцэрлэгт 

хүрээлэнд чөлөөт 

цагаа өнгөрөөхөд 

дэмжих 

 Дэд бүтцийг 

сайжруулах 

(ХЭтХ-ийн 5, 6, 7-р зүйл, 

ЗХДтХ-ийн 8, 9, 10, 12-р 

зүйл) 

Албан ба албан бус боловсролоос хувь хүний хөгжлийг дэмжих, амьдрах 

ухааны чадвар эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ нь уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, өдөрлөг хэлбэрээр зохион байгуулагддаг. 

 Хууль, эрх зүйн баримт бичиг танилцуулах 

 Гэр бүлийн боловсрол 

 Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 

 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажилд зуучлах 

Эдгээр үйл ажиллагааг Залуучуудын хөгжлийн төв, хороон дээр тухайн 

дүүргийн ГБХЗХХэлтэс ихэвчлэн зохион байгуулдаг. Хамрагдахыг хүссэн 

залуучууд сайн дурын үндсэн дээр хамрагддаг. Энэ хүүхэд, залуучууд 

өөрсдөө дэмжлэг хүсч ирэхгүй бол үйлчилгээг хүргэх боломжгүй болох 

эрсдэлтэй. 

Ур чадвараа хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ба Хөгжлийн төвд 

суралцахад дэмжлэг үзүүлэхдээ богино хугацааны сургалт зохион 

байгуулдаг бөгөөд хүүхэд, залуучуудын сайн дурын оролцоонд 

тулгуурлана (хүүхэд, залуучууд өөрсдөө ирэхгүй бол хүргэх боломжгүй). 

 Хөгжмийн сургалт  

 Гадаад хэлний сургалт 

 Компьютерийн сургалт 

 Гар урлалын сургалт 

 Жижиг номын сан, уншлагын танхимын үйлчилгээ 

 Амьдрах ухаан, хувь хүний хөгжлийн сургалт 

 Гэр бүл төлөвлөлт болон нөхөн үржихүйн сургалт 

 Илтгэх урлагийн сургалт 

Эдгээр үйл ажиллагааг дүүргийн ГБХЗХХэлтэс болон хорооны түвшинд 

зохион байгуулдаг. 

Гэр бүл, нийгмийн орчинд хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ нь 1 

өдөр эсвэл 1 сарын аян хэлбэрээр зохион байгуулагддаг.  

 Эссэ бичлэгийн уралдаан 

 Баярын жагсаал 

 Үндэсний соёлын өдөрлөг 

 Спорт өдөрлөг (нийтийн гүйлт) 

Эдгээр үйл ажиллагааг ихэвчлэн дүүргийн хэмжээнд олон оролцогчдыг 

хамруулан, богино хугацаанд зохион байгуулдаг. 

Сувилалд амрахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд зорилтот бүлгийн 

хүүхдүүдийг дэмжих ажлуудыг хийжээ. 

 Хүүхдийн зусланд амраах 

 Хөгжлийн төвүүдэд сургалт, дугуйланд хамруулах 

Цэцэрлэгт хүрээлэнд чөлөөт цагаа өнгөрөөхөд дэмжих ба Дэд бүтцийг 

сайжруулах ажлын хүрээнд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. 

 Уулын явган аялалын зам 

 Хөнгөн атлетикийн гүйлтийн зам 

 Хүүхдийн тоглоом бүхий бичил цэцэрлэг 

Энэ үйл ажиллагааг дүүргийн түвшинд хийдэг. 
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ГБХЗХГ-ийн мэргэжилтнүүдийн танилцуулснаар залуучуудыг хөгжлийг дэмжих 

хүрээнд сургалт, холбон зуучлал, зөвлөгөө зэрэг үйлчилгээнүүдийг тус байгууллагаас 

үзүүлдэг. Залуучуудын хөгжлийн тухай хуулийн дагуу Дүүргийн засаг дарга 

дүүргийнхээ залуучуудын салбар зөвлөлийг ахалж ажиллах бөгөөд Хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, ИТХ-аар батлуулна. Энэхүү 

хөгжлийн дэд хөтөлбөрт тухайн жилийн үйл ажиллагааг багтаадаг. Дүүрэг дэх Гэр бүл, 

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсүүд батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаа 

явуулна. Тухайлбал, СХД-ийн ИТХ-аас 2019 оны Хүүхэд хөгжлийн дэд хөтөлбөр, 

Залуучууд хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг баталж, хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд, залуучууд, 

тэдний асран хамгаалагч, багш нарт хамгааллын болон хөгжүүлэх үйлчилгээг үзүүлсэн. 

Энэ хүрээнд дараах ажлуудын чиглэлийг дурдвал, 

- Ахуйн хүрээний осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх  

- Эцэг эх, багш нарт зориулсан Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга, Хүүхдийн эрхийн 

тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай 

шинэчлэгдсэн хуулиудын талаар, Хүүхдийн нас, сэтгэл зүйн онцлогийн тухай 

сургалт орох 

- Мэргэжил сонголтын талаар ЕБС-ийн сурагчдад сургалт орох зэрэг багтана. 

Дээрх үйл ажиллагааг хийхэд Орон нутгийн төсвөөс гадна ГБХЗХГ-аас дүүрэг дэх 

хэлтсүүдийн Залуучуудын хөгжлийн төвд жилд 8 сая төгрөг хувиарладаг. Хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийг дэмжих зорилгоор хэр хэмжээний хөрөнгө төсөвлөгддөг болох 

нь нийслэл, дүүргийн шилэн дансны мэдээлэлд тодорхой тусгагдаагүй байсан. Иймд 

нийслэл, дүүргийн төсвийн хэдэн хувь хүүхэд, залуудын хөгжилд зарцуулагддаг 

болохыг дүгнэх боломжгүй байна. 

 

ГЭР ХОРООЛЛОЛД АМЬДАРЧ БУЙ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУСТ ХҮРЧ БУЙ 

ХОРООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

Судалгааны хүрээнд гэр хороололд амьдарч буй хүүхэд, залуучуудын хөгжих эрхийг 

хангахад чиглэсэн төрийн үйлчилгээг судлахдаа Сонгинохайрхан, Баянгол дүүргийн 

тус бүр 3 хороог сонгон авч хүүхэд, залуучуудтай хэлэлцүүлэг хийж, тэдний амьдардаг 

хорооны орчны талаар газрын зураглал хийлээ.  
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Зураг 3. Зураглал хийсэн хороо 
 
 

Зураглал хийж ажилласан 6 хорооны нийгмийн ажилтнаас тухайн хорооны иргэдийн 

мэдээллийг авсан.  

 

Хүснэгт 3. Ажилласан 6 хорооны хүн амын мэдээлэл 

Дүүрэг Хороо 
Нийт 

хүн ам 

Нийт 

өрх 

Өрх 

толгойлсон 

иргэд 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэд 

15-34 насны 

хүүхэд 

залуучууд 

СХД 26-р хороо 19095 5139 41 411 9852 

СХД 9-р хороо 8341 2217 41 209 2769 

СХД 10-р хороо 11306 2342 - 292 3668 

БЗД 27-р хороо 12542 3794 231 224 4460 

БЗД 21-р хороо 11123 2981 - 3836 3079 

БЗД 2-р хороо 12650 3666 282 264 4390 

 

Хүүхэд, залуучуудтай хэлэлцүүлэг хийж, газрын зураг дээр ажиллах явцад дараах 

зүйлс ажиглагдсан. Үүнд:  

 

 Хорооны хүн амын 50 орчим хувь нь хүүхэд залуус байхад тухайн хорооны 

нутаг дэвсгэр дээр тоглоомын талбай бараг байхгүй байсан. 

 Хороод ахмадуудад зориулсан үйл ажиллагаа, өдөрлөг, бүжиг, хийн дасгал гэх 

мэт ажлууд байдаг боловч залууст зориулсан тогтмол үйл ажиллагаа байхгүй 

 Нэг хороод номын сан ажиллуулж эхэлсэн сайн туршлага харагдсан. Гэвч 

номын сангийн сан бүрдүүлэхэд хорооны иргэдийн хандиваар бүрдсэн учир 

хуучны, хэрэгцээ багатай номууд байсан. 

 Бүртгэлгүй шилжин ирсэн залуучуудын талаар мэдээлэл хороон дээр байдаггүй.  
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Зураг 4. Төрийн үйлчилгээний хүртээмж  

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусын тоог бүрэн гаргах боломжгүй байсан зэрэг 

асуудлууд байсан.  

 

Гэр хорооллын хүүхэд, залуучуудад хүрч буй төрийн үйлчилгээг судлахад газрын 

зураглалыг мөн ашигласан бөгөөд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, ТҮЦ машин, 

автобусны маршрутыг Зураг 4-т харуулав.  

 

 

 

Дээрхээс харахад төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, ТҮЦ машин нь орон сууцны 

хороололд төвлөрсөн, автобусны маршрут гэр хорооллын бүх хэсэгт хүрээгүй байгаа 

нь харагдаж байна.  

Хэлэлцүүлэгт оролцсон хүүхэд, залуучуудын саналыг сонсоход дараах асуудлыг чухал 

гэж онцолсон. Үүнд: 

1. Хүүхдээ харж байгаа ээжүүдэд зориулсан сургалт болон урам зориг өгөх 

тэднийг дэмжих нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр сургалт  

2. Шинэ гэр бүл болж буй хосуудад нэг нэгнээ ойлголцох тал дээр сургалт  

3. Хуулийг ашиглах мөн танилцуулах сургалт  

4. Төсөл бичих өрхийн орлого нэмэгдүүлэх сургалт 

5. Хүүхэд залуучуудын оролцоо нэмэгдүүлэх талаар сургалт 

6. Хүүхэд залуучуудын хэлний сургалт  

7. Хүүхэд залуучуудын харилцааны соёл ахмадыг хүндлэх ёс суртахууны сургалт 

гэх мэт  

Дээрх саналын ихэнх нь дүүргүүдийн тогтмол зохион байгуулладаг үйл ажиллагаатай 

давхцаж байгаа бөгөөд залуус эдгээр үйл ажиллагаанд бүрэн хамрагдаж чадахгүй 

байгааг харуулж байна. 
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ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

 

Албан ёсны бүртгэлгүй оршин суудаг хүүхэд, залуучуудын кейс 

Шилжин ирэгсдийн дийлэнх нь хөдөлмөр эрхлэх боломж хязгаарлагдмал, амьдрах 

нөхцөл муу, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээний чанар хангалтгүй зэргээс болж 

орон нутгаас шилжин ирдэг.  

Хотын захын сургуулиудийн ачаалал их байдагтай холбоотойгоор шилжиж ирсэн түр 

оршин суугчийн хүүхдийг авахаас зайлсхийдэг. Жишээ нь: Сонгино хайрхан дүүргийн 

хэмжээнд шинээр сургууль барьж байгаа. Ингэснээр 3 ээлжээр хичээллэж байгаа 

сургуулиуд 2020 он гэхэд байхгүй болно гэдэг хүлээлт байгаа ажээ. Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн хэлтэс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асран 

халамжлагчийн хүсэлтээр сургууль, цэцэрлэгт зуучилдаг. 

 

Кейс 1. 

“Н” нөхөр, хоёр хүүхэдтэйгээ Баянзүрх дүүргийн 22-р хороонд 

амьдардаг.  

Нөхөр маань хөдөө уурхайд ажилладаг. Хотод нүүж ирээд 8 жил болж 

байна. Энд ажлын хашаа, гэр түрээслэж амьдардаг. Том хүүхэд маань ирэх 

жил сургуульд орно. Бага нь 1.8 сартай. Цэцэрлэгт явдаггүй. Хөөцөлдсөн 

боловч 600 мянган төгрөг байвал оруулж өгье гэсэн. Том хүүгээ нэг танилаараа 

“н” сургуульд оруулахаар яриад байгаа. Яг тодорхой болоогүй л байна. 

 Янз бүрийн ажил хийж үзсэн. Өмнө нь нөхөртэйгээ хоёулаа нэг газарт 

ажилладаг байсан. Тэгээд жирэмсэн болсоны дараа манай ажлаас ажил бага 

байгаа учраас декиритээ авахыг шаардсан. Тэгээд жирэмсэн байх хугацаандаа 

даатгалаа төлж бай, нөхрийнхөө цалингаас суутгуулаад явбал декирит авахад 

чинь хэрэгтэй гэж байсан. Тэгээд амралтаа аваад мөнгөө хөөцөлдсөн боловч 

декирит олгоогүй. Хоёр хүүхэд дээрээ хоёуланд нь халамжийн мөнгө ба 

декиритны мөнгө авч чадаагүй. Миний хувьд одоо хүүхдүүдээ хардаг. Энд нэг 

хятад хөнжлийн үйлдвэр байдаг. Тэнд цагаар ажиллах үедээ хүүхдээ дагуулаад 

явчихдаг. Харах хүнгүй учраас орхиж явах боломжгүй л дээ.  

Өрхийн эмнэлэгт хашааны хаягаа хэлээд үзүүлчихдэг. Сургууль, цэцэрлэг 

л асуудалтай байдаг. 

 

Шалтгаан: Албан ёсны оршин суух бүртгэлгүй. 

Авсан арга хэмжээ: Том хүүхдээ сургуульд оруулахын тулд танилаараа яриулж 

байгаа. 

Үр дагавар: Хүүхэд цэцэрлэг, сургуулиас завсардсанаар сурч боловсрох, 

хөгжих эрхээ эдэлж чадахгүй байна.  

Дүгнэлт: Орлого багатай, шилжин ирэгч өрхийн хүүхдүүд нийслэлийн 

сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж муу байгаатай холбоотойгоор сурч чадахгүй 

байна. Энд нэг талаар хүүхдийн сурч боловсрох эрх зөрчигдөж байна. Нөгөө 

талаар өрхийн нийгэм эдийн засгийн байдалд хүндээр тусч байна. Ялангуяа 

айлын хашаа, гэр түрээслэдэг олон хүүхэдтэй өрхөд энэ нь маш том асуудал 

болдог.  

 

Кейс 2. 

33 настай “Ц” нөхөр, хоёр хүүхдийн хамт Шар хаданд амьдардаг.  

Дундговь аймгаас 4 жилийн өмнө шилжиж ирж байсан. 2 ба 6 настай 

хүүхдүүдтэй. Том хүүхдээ өөрийн амьдардаг газрын ойр байрлах сургуулд 
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оруулах гэтэл харьяалалгүй учраас аваагүй. Хахууль мөнгө өгье гэвэл арай 

гайгүй юм билээ. Өрхийн эмнэлэгтээ нэг удаа очихдоо түр оршин суугчын 

бичгээр карт нээлгээд очоогүй. Ихэвчлэн хувийн эмнэлгээр явдаг. Би өөрөө нуруу 

нугасны өвчнөөр группт байдаг болохоор Дундговь аймаг руу жилдээ 1-2 удаа 

явж үзүүлж, шинжилгээ өгдөг. Энд шинжилгээ өгвөл их үнэтэй ш дээ.  

Манай нөхөр барилгын ажил хийдэг. Өвөлдөө зогсчихдог болохоор ойр 

зуурын юм хум хийдэг. Би өөрөө ажил хийдэггүй. Ер нь бол хотод ирснээрээ 

хойш ажил хийгээгүй. Бага хүүхдээ төрснөөс хойш харуулах хүнгүй учраас 

гэртээ байдаг. Оёдлын үйлдвэрт ажилд орохоор очиж байсан ч хотын 

харъяалалгүй болохоор авах дургүй. Тэгээд гэр маань үйлдвэрээс хол болохоор 

бас авах ер нь дургүй байдаг юм билээ.  

 

Шалтгаан: Албан ёсны оршин суух бүртгэлгүй. 

Үр дагавар: Хүүхдийн боловсрол эзэмших эрх зөрчигдөхийн зэрэгцээ эцэг 

эхийн хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байна.  

Авсан арга хэмжээ: Ямар нэг арга хэмжээ аваагүй. 

Дүгнэлт: Шилжин ирэгсэд бүртгэлээ хийлгээгүй, шилжин ирэгсдийг 

бүртгэхгүй байгаагаас маш олон хүүхдүүд сургууль засвардах, эрүүл мэндийн 

үйлчилгээг бүрэн дүүрэн авч чадахгүй байх, хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байх 

нөхцлүүд бий болж байна.  

 

Иймд Нийслэлд шилжин ирэгстэй холбоотой бодлого боловсруулж эдгээр иргэдэд 

төрийн үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Ялангуяа сургууль, 

цэцэрлэгийн хүртээмжтэй холбоотой асуудал зайлшгүй анхаарлаа хандуулах 

шаардлагатай байна. 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуус 

Монгол Улсад 2019 оны байдлаар хүн амын 3 хувь буюу 105.7 мянган хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн 35.5 мянган иргэн Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй 

байна.
12

 Эдгээр иргэдийн гэр хороололд амьдарч буй болон 34 хүртэл насны хүүхэд, 

залуус гэсэн нэгдсэн тоог гаргахад мэдээлэл хомс байна.
13

 Судалгаанд гэр хороололд 

амьдардаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 2 эцэг эхээс ганцаарчилсан ярилцлагаар 

мэдээлэл цуглуулав.  

 

Кэйс 3.  

Хайлаастад амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ээж “У”. 

Манай хүүхэд 13 настай.  Хүнд хэлбэрийн саажилттай. Одоо 6-р анги 

байх ёстой байсанч нэг жил өнжчихсөн байгаа. Анх 2010 онд 10 дугаар 

цэцэрлэгт явж байсан. Гэтэл сургуулийн насанд хүрэхээр цэцэрлэг чинь гайгүй 

хөнгөн хэлбэрийн хүүхдүүд ялгаад авчихдаг юм байна лээ. Манай хүүхэд чинь 

хүнд хэлбэрийн саажилтад ордог учраас аваагүй. Тэгээд хорооныхоо нийгмийн 

ажилтантай уулзаад дүү нь 1 дүгээр ангид орох гэж байгаа юм. Ядаж дүүтэй 

нь хамт чирээд явмаар байна гээд тэгээд сургуультай уулзаад холбоод өгсөн.  

Тэгээд 2013 онд 1 дүгээр ангид оруулж байсан. Тэр үед сургуулиас та 2 

тусгай сургууль руу яваа, энд танай хүүхдэд юу заах юм бэ, авах боломжгүй ээ 

гээд авахгүй байсан. Тэгээд хорооны засаг дарга, нийгмийн ажилтантайгаа 

явсаар оруулсан. Дараа нь нэг бага сургууль шинээр нээгдсэний дараа гэр ойр 

                                                           
12

 www.1212.mn 
13

 ХНХЯ, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа.” 2017 он 

http://www.1212.mn/
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болохоор ийшээ шилжүүлсэн. Хүүхэд маань бас сургуульд орсноос тэргэн 

дээрээ тогтвортой сууж сурсан, өнгө ялгаж сурсан. Өөрийнхөө юмыг ялгаж 

мэддэг, юм асуухаар гараа өргөж сонголт хийдэг болсон гэх мэт ахиц дэвшлүүд 

гарсан.  Ер нь бол харилцааны чадамжид суралцаж, нийгэмшэж эхэлсэн. 5 жил 

хүүхдээ тэврээд өдөр бүр хичээлд нь цуг суугаад төгссөн дөө.  

Одоо дунд ангид орох гэсэн чинь та 2 хичээлийн программ дийлэхгүй, 

одоо танай хүүхдэд юу заах юм бэ гээд авахгүй байгаа. 
 

Шалтгаан: Сургуулиас хүүхдийг нь цаашид сургах боломжгүй. Хэрэв 

сургана гэвэл ХЭҮК-ийн хуралд ороод бичиг авч ирээд, өөрөө хүүхдээ авч 

хичээлд нь цуг суух боломжтой гэжээ.  

Авсан арга хэмжээ: Охин ганцаараа бие даан хичээлд явах, суух 

боломжгүй. Ээж нь Боловсролын тухайд хуулийн 155-р журамын дагуу 

сургуульд туслах багштай болгож өгөх шаардлага тавьсан боловч сургуулиас 

багш байхгүй, мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгчээ. Ийм тэрээр одоо ХЭҮК-ийн 

хуралд орохоор хүүхдээ дагуулан Сэтгэцийн эрүүл мэндийн эмнэлэг болон, эх 

нялхас зэрэг эмнэлгүүдээр явж байгаа аж.  

Үр дагавар: Тэгш хамруулан сургах тухай Боловсролын тухай хуулийн 

заалт нь ЕБС-ийн сургуулиудад хэрэгжихгүй байгаагаас үүдэн хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхэд сургууль завсардаж байна. Үүгээр зогсохгүй өрхийн эдийн 

засгийн нөхцөл байдалд хүндхэн тусч байна. Сургуульд орох хүсэлтээ өгсөнч 

явдал чирэгдэл удсан, бичиг баримт цуглуулах ажлыг сургуулиас нэхсэн учир, 

тэрээр эмнэлгээр явж байна. Эмнэлгээр явахад хүндрэлтэй асуудлуудын наад 

зах нь нийтийн тээврийн хүртээмж буюу, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлгүй 

байгаа явдал гэж тэрээр хэлж байв.  

 

Кэйс 4.  

БЗД-ийн 9 дүгээр хороонд амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 

аав “Б”. 

Манай охин нь 15 настай, тархины саажилттай. Одоо 8 ангид сурдаг. 

Хүний хэлснийг ойлгох боловч энгийн хүүхэд шиг бичиж, бие дааж чаддагүй. 

Сургуулиас тусгайлсан үнэлгээ байдаггүй учир одоог хүртэл хувийн хэрэггүй 

явж байгаа. Сургуулийн цэцэрлэгийн орц, гарц, нийтийн тээврийн хүртээмж 

хүндрэлтэй байдаг.  

Манайх 2004 оноос 2008 он хүртэл Чингэлтэй дүүрэг буюу их дэлгүүрийн 

хажууд байдаг байсан л даа. Тэгэхэд бол төрийн үйлчилгээг их сайн авдаг 

байсан. Одоо манайх Шархадны Эрдэнэтолгойд байдаг. Төрийн үйлчилгээний 

ялгаа асар их.  

Хотын төвийн хороо хүн ам багатай учраас манайх шиг олон хүүхэдтэй, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй айл өрх цөөхөн байсан. Тийм учраас хорооны 

нийгмийн ажилтан, засаг дарга манайд өөрсдөө ирж уулздаг. Ямар нэгэн үйл 

ажиллагаа болохоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан ийм 

хөтөлбөр, арга хэмжээ, үйл ажиллагаа болох гэж байна. Та хэд яваад очоорой” 

гээд их холбоотой байсан. Тэгээд 4 жилийн дараа буцаад хуучин хороондоо 

буюу гэр хороолол руугаа явсан. Тэнд бол манай хороо 20 гаруй мянган хүн 

амтай байсан. Тэгээд манайх нөгөө хороондоо төрөөс ийм үйлчилгээнүүдийг 

авдаг байсан гээд тэрийгээ хөөцөлдсөн чинь “Танайх больж үзээ. Танайхаас 

хүнд айлууд зөндөө байна. Тэр айлууддаа яаж юмаа хүргэх вэ гэж байхад 

уучлаарай” гэж байсан л даа. Тэгэхээр хотын захын хотын төвийн хүн амын 

нягтралаас хамаараад төрийн үйлчилгээг иргэд тэгш авах боломж 
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хангагдахгүй байна. Жишээ нь хүүхдээ наад зах нь тусгай сургуульд өгье гэхээр 

сургууль байхгүй… 
 

Шалтгаан: Хотын төвийн иргэд болон хотын захын гэр хороололд 

амьдарч буй иргэд төрийн үйлчилгээг ялгаатай байдлаар авч байгаагийн нэг 

шалтгаан хүн амын тоо юм. Төрийн үйлчилгээг явуулах томоохон төвүүд, үзвэр 

үйлчилгээний газруудын дийлэнхи нь хотын төвд байрладаг бөгөөд гэр 

хороололд амьдарч буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд төрийн 

үйлчилгээнд хамрагдах байтугай, мэдээ мэдээллийг авч чадахгүй байна. 

Түүнчлэн уналт таталж өгөхөд хамгийн ойр байрлах эмнэлэг нь дүүргийн 

эмнэлэг байдаг гэнэ. Эмнэлгийн үйлчилгээний хувьд гэр хорооллын нэг 

хорооны 25 мянга гаруй иргэнд нэг өрхийн төв байгаа нь хангалттай биш 

гэдгийг тэд хэлж байв.  

 Арга хэмжээ: “Б” нь хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 

хөгжүүлэх төвийг ажлуулдаг бөгөөд өөрийнхөө хүүхдийн болон бусад адилхан 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хөгжүүлэх, нийгмийн харилцаанд оролцох, 

бие даан суралцахад нь дэмжлэг үзүүлдэг.  Тэрээр өөрөө багш байсан учраас 

энгийн сургуульд хүүхдээ сургахын хажуугаар ангийг нь нэг давхарт 

байлгахаар болжээ.   

Үр дагавар: Иргэд авах ёстой төрийн үйлчилгээгээ авч чадахгүй байна. 

Энэ нь удаад ирэхээрээ угаасаа л ийм байдаг юм шиг хандах хандлага сууж 

байна. Улсын эмнэлгүүд иргэдэд эмчилгээний үр дагавар болон эрүүл мэндийн 

олон төрлийн үйлчилгээ авах боломжтой талаар мэдээлэл өгдөггүй учраас иргэд 

зарим үйлчилгээг авч чадахгүй байна.  

 

 

Дээр кэйсүүдээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудад тулгамддаг маш 

олон асуудлыг харж болно. Хүүхэд бүр өөрийн харъяалагдаж буй нутаг дэвсгэртээ 

боловсрол эзэмших ёстой боловч бодит амьдрал дээр үр өгөөжтэйгөөр хэрэгжихгүй 

байна. Учир нь ЕБС-ийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах багш 

байхгүйгээс гадна сурах орчин, сургуулийн орц, гарц, 00-ийн байдал тэдгээр 

хүүхдүүдийн хэрэгцээг хангахгүй байна. Энэ тухай Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 

эрхийн тухай хуульд “...Бүх шатны боловсролын тогтолцоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний сурч боловсрох, мэргэжил эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх, тохирох 

хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх” талаар заасан байдаг. Мөн 

Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний 

өдрийн А/155 дугаар тушаал гарсан боловч ерөнхий боловсролын сургуулиудад 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сурч чадахгүй сургууль завсардах байдал гарсаар 

байна. Мөн дээрх кэйсээс харахад нийслэл хот өөрөө эдгээр иргэдэд хаалттай хэвээр 

байсаар байна. Үүний нэг томоохон жишээ бол зориулалтын шаардлага хангасан 

автобус буюу тэргэнцэртэй иргэн ороход тохиромжтой байдал, тэргэнцэр бэхлэх 

зориулалтай хэсэг нийтийн тээврийн автобуснуудад байхгүй байна. Төрийн 

үйлчилгээний байгууллагуудын үүдэн шат стандартын шаардлага хангахгүй хэт налуу, 

огцом байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төрийн үйлчилгээг авахад саад болж 

байна. Үүгээр зогсохгүй өрхийн эрүүл мэндийн төв нь хоёр давхарт байрлаж байгаа нь 

эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг авахад саад тотгор болсон хэвээр байгааг 

эндээс харж болно. 

Дотоод шилжих хөдөлгөөнөөс шалтгаалсан хүндрэл, сорилтууд хот хөдөөгийн 

аль алинд тулгарч байгаа бөгөөд энэ нь улсын бодлогын нэг гол тулгамдсан 

асуудлууын нэг болж байна. Төрийн үйлчилгээ хотын төв болон захын гэр хорооллын 
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хороонд адил бус байгаа нь үүнийг илтгэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

зориулсан бус анхнаасаа нийгмийн бүхий л бүлгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан 

төрийн үйлчилгээг бий болгох нь чухал болж байна. 

 

СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

 

Нийслэлийн 4 дүүргийн 2016-2019 оны тайланд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд хүүхэд, 

залуучуудад чиглэсэн сургалт, уралдаант тэмцээн, аян өрнүүлэхийн зэрэгцээ хууль эрх 

зүй, хүүхдийн хүмүүжлийн асуудлаар уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зэрэг 

ажлуудыг дүүргүүд хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих ажлын хүрээнд хийж 

байна. Эдгээр үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа нь ихэвчлэн жилд нэг өдрийн 

өдөрлөг, нэг сарын аян хэлбэрээр зохион байгуулагддаг. Дүүргийн ХГБЗХХэлтэсийн 

дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн төвөөр дамжуулан сургалт зохион байгуулах, 

дугуйлан хичээллүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд дүүргүүдийн хувьд 

явуулж буй үйл ажиллагаанууд нь хоорондоо ялгаатай байна. Хэдийгээр янз бүрийн 

үйл ажиллагааг явуулж байгаа ч үйл ажиллагааныхаа үр дүнг эргэж үнэлсэн эсэх нь 

тодорхойгүй байна. Мөн эдгээр үйл ажиллагаануудын талаарх мэдээллийг аваагүй 

байх нь түгээмэл байна.  

Хороон дээр хийсэн хэлэлцүүлэг, зураглалын үр дүнд гэр хороололд амьдарч буй 

хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмж хангалтгүй байв. 

Тухайлбал, цэцэрлэг, сургууль, хүүхдийн тоглоомын талбайн хүртээмж хангалтгүй 

байхын зэрэгцээ кино театр, номын сан, усан сангийн үйлчилгээ авахын тулд хотын 

төв рүү явах шаардлагатай болж байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор нэг 

хороонд иргэдийн дэмжлэг номын сан байгуулах, хүүхдийн тоглоомын талбайн хашааг 

айл өрх бүрээс тоосго цуглуулах байдлаар шийдвэрлэсэн сайн туршлага харагдаж 

байлаа. Гэр хорооллын хүүхэд, залуучуудад шаардлагатай байгаа мэдээлэл нь 

дүүргүүдийн жил бүр зохион байгуулдаг үйл ажиллагаатай давхцаж байгаа нь төрийн 

үйлчилгээ залуучуудад хангалттай хүрэхгүй байгааг харуулж байна. Түүнчлэн төрийн 

анхан шатны үйлчилгээний ажилтнууд ялангуяа, хэсгийн ахлагчид иргэдийн 

хүртээмжтэй мэдээлэл хүргэхгүй байгаа нь залуучуудын хэрэгцээнээс харагдсан.  

Хотын захад шилжин ирээд бүртгэлгүй амьдарч байгаа иргэдийн хувьд хүүхдээ 

сургуульд оруулахдаа мөнгө төлөх, хувийн эмнэлгүүдэд хандах замаар боловсрол, 

эрүүл мэндийн үйлчилгээг авч байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын 

хувьд дүүргээс зохион байгуулж байгаа ажил нь халамжийн бодлого бүхий бэлэг өгөх, 

хоол хүнсний тусламж хүргэх зэрэг ажил хийгдэж байна. Гэр хороололд амьдардаг 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын тоо ихтэйгээс гадна нийтийн тээврээс 

эхлээд төрийн үйлчилгээ бүрэн хүрч чадахгүй байгаа нь манай судалгаанд 

оролцогчийн кейсээс харж болно. 

Бид оролцогч талуудын төлөөллийг оролцуулсан хэлэлцүүлгийг мөн зохион 

байгуулсан. Тус хэлэлцүүлгийн санал болон судалгааны үр  дүнд тулгуурлан дараах 

зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд: 

 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг хангахад чиглэсэн төрийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны урт хугацааны өгөөжийг үнэлэх, үр дүнд тулгуурлан дараа дараагийн 

үйл ажиллагааны хэлбэрийг өөрчилж, сайжруулах;  

 Гэр хорооллын хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжихэд 

чиглэсэн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, нийтийн номын сангийн үйл 

ажиллагааг бий болгох, өргөжүүлэх; 



18 

 

 Гэр хорооллын хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг хороон дээр 

зохион байгуулах; 

 Төрийн үйлчилгээ, түүнд хамрагдахын давуу талын талаарх мэдээллийг 

залуучуудад хүртээмжтэй хүргэхийн тулд хэсгийн ахлагчдыг чадавхжуулах, 

мэдээллийн сувгийг нэмэгдүүлэх; 

 Албан ёсоор шилжин ирээгүй боловч оршин сууж байгаа иргэдийн мэдээллийг 

цуглуулах; 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучууд боловсрол эзэмших, нийгэмд оролцоход 

шаардлагатай орчны хүчин зүйлүүдийг сайжруулах; 

 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагааны 

санхүүжилтийг татварын бодлогод тусгах замаар шийдвэрлэх; 

 Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад оролцдог талуудын эрх, үүргийг засаг захиргааны 

хуульд оруулах шаардлагатай. 

Хорооны хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагааг 

сайжруулахад дараах санал, зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд: 

 Хорооны албан ёсны харъяалалтай ба харъяалалгүй хүүхэд, хөгжих эрхийн 

хангагдаж буй байдлыг үнэлэх; 

 Хүүхэд, залуучуудын хөгжих эрхийг хангах чиглэлээр хийсэн хорооныхоо үйл 

ажиллагаануудын үр дүнг үнэлэх; 

 Хүүхэд, залуучуудын хэрэгцээг судлах; 

 Хүүхэд, залуучуудын хөгжих эрхийг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион 

байгуулах; 

 Хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний талаарх 

мэдээллийг давтамжтайгаар, тэгш хүртээмжтэйгээр тэдэнд түгээдэг байх; 

 Хорооны нутаг дэвсгэрт амьдарч буй шилжин ирсэн ч албан ёсны харъяалалгүй 

хүүхэд, залуусын тоон мэдээг гаргах зэрэг ажлуудыг хийх үр дүнтэй гэж үзэж 

байна. 


