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МЭРГЭШСЭН ЗАЛУУСААР
ОРОН НУТГАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ!

 

Бодлогод залуусын хяналт ТББ-аас "Залуус
сонгуулийн амлалтыг хянах нь" төслийн хүрээнд
сонгуулийн амлалт, хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ
хийх, хяналт тавих зорилготой энэхүү онлайн
сонинг сар бүр та бүхэнд толилуулж байгаа билээ.

Энэхүү төсөл нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн
агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд
найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн
хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь”
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байна. 

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

АГУУЛГА

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО

ДАТА БА АМЛАЛТ:
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР

ЭРХЛЭЛТИЙН ДҮН
ШИНЖИЛГЭЭ



Нөлөөллийн багийн ажиллах сэдэв,
асуудал: Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт ба
МСҮТ-ийн чанар, хүртээмж үүнтэй
холбоотой улс төрийн намуудын болон
Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд хяналт тавина.
2020-2024 оны Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөрийн дараах амлалтуудыг
биелүүлэхэд нөлөөлнө. Үүнд:
2.5.10 Томоохон бүтээн байгуулалт,
үндэсний болон орон нутгийн хөгжлийн
зорилттой уялдуулан мэргэжлийн
боловсрол, сургалтыг төрөлжүүлж,
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт,
хэрэгцээнд бүрэн нийцүүлнэ.
2.5.15 Бүтээн байгуулалтын томоохон
төслүүдийн үр дүнд болон хувийн хэвшил,
жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих замаар 150 мянган
ажлын байр шинээр бий болгоно.

Улс төрийн намуудын сонгуулийн амлалт,
мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах,
нөлөөлөх зорилгоор "Сонгуулийн
амлалтын хяналт иргэний нийгмийн
сүлжээ" байгуулагдсан тухай өмнөх
дугаарт бид хүргэж байсан. Бид дугаар
бүртээ сүлжээний гишүүн
байгууллагуудын үйл ажиллагааг тус
бүрчлэн танилцуулахаар ажиллаж байна.
Энэ удаагийн дугаарт “Залуучуудын
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг
нэмэгдүүлэхээр ажиллаж буй
“Мэргэжилтэй залуусаар орон нутгаа
хөгжүүлье” нөлөөллийн аяны
хэрэгжүүлэгч багийг танилцуулж байна.
Нөлөөллийн багийн ажлын албанд
Дорноговь аймгийн “Дорнын манлайлагч
залуус” ТББ-ын залуучуудын төлөөлөл,
Боловсролын хамтын ажиллагааны
нийгэмлэгийн Хариуцлагатай залуу
манлайлагч хөтөлбөрийн төлөөллүүд тус
тус багтдаг. 

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

 “МСҮТ ба Хөдөлмөр эрхлэлт” нөлөөллийн
баг 2021 оны 4-р сарын 15-ны өдөр
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн
яамны төлөөлөл, Дорноговь аймгийн Засаг
даргын орлогч, МСҮТ-ийн захирал,
Сүлжээний гишүүн байгууллагуудын
төлөөллийг хамруулсан олон талт
уулзалтыг зохион байгуулсан юм. 

СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ
ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

Дорнын манлайлагч ТББ-ын залуус
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Мэргэжилтэй залуусаар
орон нутгаа хөгжүүлье!



МЭРГЭЖИЛТЭЙ ЗАЛУУСААР ОРОН
НУТГАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ!

Аливаа улс орны хөгжлийн гол зангилаа, урагшлах
хөдөлгүүр нь залуучууд бид билээ. Иймдээ ч тухайн
улс орны залуучуудын сэтгэлгээ, оролцоо ямар байна.
Тухайн улс орны хөгжил нь харагдаж байдаг.
Залуучууд бид улс төр, улс төрийн оролцоотой
идэвхтэй байхыг их хүндээр тусган бодож өөрт
хамааралгүй зүйл мэт боддог нь эргээд бидний эх
орондоо сэтгэл хангалуун аж төрх, сурч хөгжих,
дэлхийн боловсролыг эх орондоо эзэмших, сургуулиа
төгсөөд хангалттай ажлын байраар хангагдах гэх
мэт маш олон зүйлийг улс төрийн дэмжлэгтэйгээр
бий болгодог. Энэ нийгмийн эд эс, уураг тархи нь
болсон залуучууд бид бодлогод нөлөөлж, орон
нутгийнхаа хөгжилд хамтдаа оролцоцгооё.

 Нийгмийн сэтгэл зүй, ялангуяа залуучууд улс төрийг “бохир”,
“бидний байх газар биш” “цүнх баригчдын байх орон зай” гэж
үзсээр байна. Гэтэл бидний шүүмжлээд байдаг шударга бус,
тэгш бус байдлыг хэн өөрчлөх вэ? гээд та өөрөөсөө асуугаарай.
Танаас өөр хэн ч Таны асуудлыг шийдэхгүй шүү дээ. Ардчилалын
зарчим болох хүний эрх, олон ургалч үзэл, тэгш эрх, тэгш
боломжийг бий болгоход нийгмийн бүх бүлгүүдийн идэвхитэй
оролцоо чухал. Тиймээс л бид оршин буй газартаа дуу хоолой
болох нь хамгийн зөв гарц юм. Улс төрийн намуудаас мөрийн
хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийж, тэднийг шахаж шаардаж,
нийгмийн олон талт түншлэлийг бэхжүүлэхэд манай
нөлөөллийн багийн зорилго оршиж байгаа юм. Манай багийн
хувьд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудалд гол
анхаарлаа хандуулан МСҮТөв төгсөгчдийг ажлын байранд
зуучлахад гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. 

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын засгийн газар
эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.
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Б.Батнэргүй 
Нөлөөллийн багийн ахлагч

Г.Балжинням 
Дорнын манлайлагч залуус

ТББайгууллага



Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.

2010-2017 оны дүнгээс харахад бага
цалинтай ажиллагчдын хамгийн өндөр
хувийг мөн 15-24 насныхан эзэлж байна.
(Дэлгэрэнгүй энд дарж харна уу)Дээрх 2 статистикаас харахад бага цалинтай

ажиллагчид хамгийн өндөр байгаа насны бүлэг нь
15-29 насны залуучууд байгаа бол үүний  ихэнх хувь
нь хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа залуучууд
болох нь энэхүү судалгааны дүнгээс харагдаж
байна. Тэгвэл УИХ-д суудалтай намууд болон
Засгийн газрын хөтөлбөрт ажилгүйдлийн түвшнөөр
хамгийн өндөр, бага цалингаар ажиллагч хүч болох
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд
хийхээр амласан амлалтуудыг дараах зургаас
харцгаая! (Дэлгэрэнгүй энд дарж харна уу)

2019 оны ажилгүйдлийн түвшинг авч үзэхэд 15-29
насны бүлэг хамгийн өндөр түвшин буюу 25.2 гэсэн
үзүүлэлттэй байна. (Дэлгэрэнгүй энд дарж харна уу)

ДАТА БА АМЛАЛТ: ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ДҮН

ШИНЖИЛГЭЭ
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Дата банк дахь амлалтуудаас харахад нийт
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхийн тулд ажлын байр шинээр
бий болгох, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх, хөдөөгийн залуусаа дэмжихэд
хөдөө бизнес эрхэлж буй залуучуудыг
татвараас чөлөөлөх, хүүхэд залуучуудын
төв байгуулах зэрэг амлалт өгснийг энэхүү 
зураг дээр дарж дэлгэрүүлж үзээрэй. 
(Дэлгэрэнгүй энд дарж харна уу)

https://public.tableau.com/profile/ypw2021#!/vizhome/6__16121818771010/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/ypw2021#!/vizhome/36561/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/ypw2021#!/vizhome/6__16121818771010/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/ypw2021#!/vizhome/36561/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/ypw2021#!/vizhome/36561/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/ypw2021#!/vizhome/__16119947015060/Dashboard1


Үүний зэрэгцээ нийгмийн эерэг өөрчлөлт
дэх үйл хэргийнх нь нэг хэсэг нь болж хөл
нийлүүлэн хамтран ажиллахыг үнэхээр их
хүссэн.  Ийнхүү 2020 онд “Эмэгтэйчүүдийн
улс төрийн манлайллын хөтөлбөр”-өө
төлөөлж Залуусын зөвлөх хороонд сайн
дураар ажиллах боломж олдсоныг
баяртайгаар хүлээн авсан юм. 
Залуу Иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд
сонгогдсон тойрогтоо хийж хэрэгжүүлж
болох, уламжлалт бус, залуу үеэ
илэрхийлсэн, оролцооны шинэ санааны эрэл
хайгуул хийж байгаа энэ үедээ ЗЗХ-ны
хуралд оролцсоноор олон чухал санааг надад
өгсөн. Жишээ хэлбэл, Залуусын давлагаа
клубээс "Хорооны түвшинд залуучууд
оролцооны жишиг загварыг бэхжүүлж,
асуудлаа шийдүүлэх нь" нөлөөллийн аяныг
өөрийн сонгогдсон тойрогтоо хэрэгжүүлж
болохоор санагдсан. Ингээд миний хувьд
сонгогдсон хорооныхоо иргэний танхимын
дэргэд залуусын клубтэй болох санаачилгыг
гаргаад төлөвлөх шатандаа явж байна.”

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО

ЗЗХ-ны гишүүн Ц.Үүрцайх, Эмэгтэйчүүдийн
манлайллын хөтөлбөрийн төгсөгчдийн
холбооны төлөөлөл (Баянзүрх дүүргийн

Иргэдийн хурлын төлөөлөгч)
Анх 2019 оны 6 дугаар сард “Залуусын дуу хоолой”
1000 залуусын чуулга уулзалтыг зохион
байгуулахад Залуусын Зөвлөх Хорооны залуучууд
чухал хувь нэмэр оруулан, манлайлан ажиллаж
байгаад хараад тэдгээр залуучуудаар бахархаж
байлаа.

ЗАЛУУЧУУДЫН
ЗӨВЛӨХ ХОРОО ЮУ

ХИЙДЭГ ВЭ?

Залуучуудын зөвлөх хороо нь сар бүр уулзалтаа хийж,
"Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн улс төр, сонгуулийн
оролцоог нэмэгдүүлэх нь" хөтөлбөрийн хүрээнд
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд, үйл ажиллагаагаа
хурал дээр танилцуулж, зөвлөх хорооны гишүүд санал
зөвлөмжөө хүргүүлэн ажилладаг.

Энэхүү бүтээлд илэрхийлэгдсэн агуулга нь Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын
засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.
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