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Сонгуулийн амлалтын
хяналт

САР ТУТМЫН ТАНИЛЦУУЛГА СЭТГҮҮЛ

Агуулга
"Чанартай, хүртээмжтэй,
цахим боловсролыг
залуусын оролцоотой
бүтээе!" баг шийдвэр
гаргагчдад юу зөвлөв?

"Залуус сонгуулийн амлалтыг
хянах нь" төсөл
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 толилуулж
байна. 

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.

"Амлалтыг хянаж,
аюулгүй орчинд
амьдаръя!" багийн
нээлттэй захидал

"Залуус сонгуулийн
амлалтын хяналт"
төслийн талаар...



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.

"Чанартай, хүртээмжтэй, цахим боловсролыг
залуусын оролцоотойгоор бүтээе!" баг зөвлөж байна

Монгол Улсын Үндсэн
Хууль, Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүний эрхийн
тухай хууль болон
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүний эрх, оролцоо,
хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөрт хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэнийг бүх
шатны боловсролд тэгш
хамруулах, суралцах таатай
нөхцөл бололцоогоор
хангах, бүрдүүлэх зайлшгүй
шаардлага тавигдсан байдаг. 
Түүнчлэн “Алсын
хараа-2050” Монгол Улсын
Урт хугацааны хөгжлийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх 2021-
2030 оны төлөвлөгөөний
2.1.43-т “Нээлттэй
боловсролын тогтолцоог
бий болгон цахим болон
зайн сургалтын нэгдсэн
платформыг хөгжүүлэн бүх
шатны боловсролын
сургалтын байгууллагыг
цахим хэрэглээнд бүрэн
шилжүүлж, бүх насны
суралцагч, иргэдэд
зориулсан цахим сургалтын
хөтөлбөр, агуулга
боловсруулан түгээнэ” гэж
заажээ. 

Дээрх бодлогын хэрэгжилтийг хангахад нэмрээ оруулах
зорилгоор “Сонгуулийн амлалтын хяналт” залуучуудын
иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн байгууллага
болох Түгээмэл Хөгжил төв ТББ нь “Чанартай,
хүртээмжтэй цахим боловсролыг залуусын
оролцоотойгоор бүтээе!” уриатай цахим аяныг
хэрэгжүүлсэн билээ. 
Ингэхдээ нийслэл хот болон хөдөө орон нутгийн 7 их,
дээд сургуулийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 
 хөгжлийн бэрхшээлгүй оюутан, багш нараас судалгаа
авч, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны мэргэжилтнүүд
болон бусад талуудыг оролцуулсан олон талт цахим
хэлэлцүүлэг 2021 оны 4-6 дугаар сард зохион байгуулав. 

Судалгаа болон хэлэлцүүлгийн үр дүнд тулгуурлан
Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд дараах САНАЛ,
ЗӨВЛӨМЖ-ийг хүргүүлсэн байна.
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ЗoвлOмжvvД



   Хөгжлийн бэрхшээлтэй
оюутан, залуучуудад орон зайн
хувьд байгаа газраасаа суралцах,
цахимаар дээд боловсрол
эзэмших боломжийг олгохоос
гадна хамт олны дунд
нийгэмших, хөгжих боломжийг
бүрдүүлж, цахим сургалтыг
цаашид танхимын сургалттай
хосолсон хэлбэр явуулахад
анхаарах; 

   Амьдралын нөхцөл байдал,
оршин суугаа газар харилцан
адилгүй учир компьютер,
интернэт, ухаалаг утас ашиглах
боломжгүй суралцагчид цахим
хичээлдээ хамрагдах боломжгүй
болж хичээлээсээ хоцрох,
ойлгохгүй байх асуудлууд
үүссэн. Иймд их, дээд боловсрол
олгож буй сургуулиудад
суралцагчийн суралцах
боломжид нийцсэн байдлаар
чанартай боловсрол олгоход
анхаарсан хөтөлбөр
боловсруулах талаар чиглэл
өгөх; 

   Өнгөрсөн хугацаанд ихэнх
цахим хичээлүүд дохионы
хэлмэрчгүй явагдсан нь
сонсголын бэрхшээлтэй
суралцагчдад ойлгохгүй хоцрох
тохиолдол үүсч байна. Иймд их,
дээд сургуулийн цахим болон
танхимын хичээлийг дохионы
хэлмэрчтэй явуулах боломж,
нөхцөлийг бүрдүүлэх;  

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.

"Чанартай, хүртээмжтэй, цахим боловсролыг
залуусын оролцоотойгоор бүтээе!" баг зөвлөж байна
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    Нарийн мэргэжлээр суралцаж
буй оюутнууд лаборатори,
практикийн гэх мэт заавал
биеэр гүйцэтгэж мэдрэх
шаардлагатай хичээл, дадлагын
ажлууд их байдаг учир
танхимын сургалтад хамрагдах
хэрэгцээ шаардлага өндөр
байна. Иймд, их, дээд
сургуулиудын материаллаг
орчныг сайжруулахад анхаарал
хандуулах;

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.

"Чанартай, хүртээмжтэй, цахим боловсролыг
залуусын оролцоотойгоор бүтээе!" баг зөвлөж байна

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй
оюутнуудаас шалгалт авах арга
хэлбэрийг олон хувилбартай
болгоход анхаарч шалгалт өгөх,
илтгэл тавих, презентаци
танилцуулах үед хөгжлийн
бэрхшээлийн төрөл хэлбэрээс
шалтгаалан нэмэлт хугацаа
олгодог болгох нарийвчилсан
зохицуулалт хийх;  

    Хөгжийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө ажилладаг иргэний
нийгмийн байгууллага, хөгжлийн газар зэрэг төрийн болон нийгэмд
үйлчилдэг олон талт байгууллагуудтай санал зөвлөмж солилцож,
хөтөлбөр боловсруулах, хамтран ажиллахыг зөвлөж байна.
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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.

"Амлалтыг хянаж, аюулгүй орчинд амьдаръя!"
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Нийслэлийн хэмжээн дэх хүүхдийн
тоглоомын талбайн тоон судалгаа
(2019оны 12сар Нийслэлийн Гэр Бүл,
Хүүхэд Залуучуудын Хөгжлийн Газар)-
наас авч үзвэл: Нийт 1452 тоглоомын
талбай байгаагаас солих шинэчлэх
шаардлагатай 583, огт тоглоом байдаггүй
143, 1-3 ширхэг тоглоомтой 683, 8-аас
дээш тоглоомтой 130 тоглоомын талбай
байдаг. Дээрх тоон судалгаа нь нийслэл
хотод өсч торниж буй,

Залуучуудын санал хүсэлт, дуу хоолойг
шийдвэр гаргах төвшинд хүргэх үүднээс
Чингэлтэй дүүргээс сонгогдон ажиллаж
байгаа УИХ-ын гишүүн Т.Аюурсайхан,
М.Оюунчимэг нарт залуусын санал
хүсэлтийг хүлээн авч, асуудлыг ажил
хэрэг болгохыг хүссэн бөгөөд хамтран
ажиллах боломжтой байгаагаа захидалд
тусган илгээсэн. 

1-12 насны 384,469 хүүхдийн хэрэгцээг
хангаж чадахгүй болохыг харуулж
байна. Иймд энэхүү нөлөөллийн үйл
ажиллагааны нэг хэсэг болж,
тоглоомын талбайн хүртээмжийг
сайжруулах болон аюултай тоглоомын
талбайг стандартад нийцүүлэхийг
дэмжих хүсэлтэй хүмүүсээс цахимаар
гарын үсэг цуглуулсан билээ. Иймд сар
орчим хугацаанд нийт 125 хүн дэмжиж
буйгаа илэрхийлэн гарын үсэг зурав.  

Зураг 1: Цахим гарын үсэг цуглуулсан байдал                                                                      



Энэхүү бодлого, зарчмыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор "Сонгуулийн
амлалтын хяналт" залуучуудын иргэний нийгмийн сүлжээний зүгээс 2020-2024 оны
Засгийн газрын мерийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжин, хяналт тавин ажиллаж
байгаа билээ. Тодруулбал, тус мөрийн хөтөлбөрийн 6.1.7-д “Явган хүний зaм, унадаг дугуйн
зам, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, тоосжилтыг 50%
бууруулна ” гэж заажээ.

Нээлттэй захидал
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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.

MOНГOЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН М.ОЮУНЧИМЭГ БОЛОН
Т.АЮУРСАЙХАН ТАНЫ ЭНЭ ӨДРИЙН АМГАЛАНГ АЙЛТГАЯ!

Монгол Улс 2040 он гэхэд “Орчны эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн шаардлага, стандарт,
тохирлуудыг олон улсын стандарт pyy ойртуулан тохируулж, шинэчилнэ ” гэж “АЛСЫН
ХАРАА-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод туссан билээ.

Гишүүн таны тойргийнхоо хүүхэд, залуусын acуудлын талаарх бодлого, үйл ажиллагаанд
дэмжлэг болох үүднээс Чингэлтэй дүүргийн удирдлагад илгээсэн санал, зөвлөвмжийг
хавсралтаар хүргүүлэв. Бидний хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, залуусын санал бодлын
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх уулзалт хийх боломжтой бөгөөд бидэнтэй
youthwave.ypw@gmail.com цахим хаягаар холбогдоx боломжтой юм. 

Сүлжээний гишүүн байгууллагууд болох Залуусын давлагаа клуб болон Монголын
Залуучуудын Эвслээс хамтран Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 19 дүгээр xopoo буюу гэр
хороололд амьдарч буй 15-24 насны 40 гapyй хүүхэд, залуучуудын төлөөллийг хамруулан
цахим семинар, судалгааны уулзалтыг 2021 оны 1 болон 4 дүгээр сард зохион байгуулж,
залуучуудын амьдарч буй орчны асуудлуудыг зураглалын болон ярилцлагын аргаар
тодруулан судлав.

Ийнхүү судлан үзэхэд гэр хороололд амьдарч буй хүүхэд, залууст чөлөөт цагаа зөв
боловсон өнгөрүүлэх, биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хийх нийтийн орчин, тоглоомын
талбай хангалтгүй байгаа нь анхаарал татаж байна. Энэ талаар бид “Нээлттэй гарын үсгийг
цуглуулах аян”-ыг зохион байгуулж, 20 гаруй хоногийн дотор 116 хүн дэмжсэн билээ.

Мөн Нийслэлийн Гэр Бүл, Хүүхэд Залуучуудын Хөгжлийн Газраас 2019 онд хэрэгжүүлсэн
нийслэлийн хэмжээн дэх хүүхдийн тоглоомын талбайн тоон судалгаанаас үзвэл “Нийт
1452 тоглоомын талбай байгаагаас солих шинэчлэх шаардлагатай 583, oгт тоглоом
байдаггүй 143, 1-3 ширхэг тоглоомтой 683, 8-aac дээш тоглоомтой 130 тоглоомын талбай
байдаг ” гэжээ.

Эрхэм гишүүн таныг тойргийнхоо хүүхэд, залууст тулгамдаж буй энэхуу асуудалд
анхаарал хандуулж, тодорхой арга хэмжээ аваасай хэмээн энэхүү захидлыг илгээж байна.
Мөн бидний зүгээс Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
болон Засаг даргын тамгын газарт холбогдох санал зөвлөмжийг хүргүүлж, тодорхой
асуудлаар хамтран ажиллахаар төлөвлөөд буй боловч “Хүүхдийн тоглоомын талбай”-г
олон улсьн болон үндэсний стандартад нийцүүлэх асуудал хойшилсоор байна.

Эрхэм Гишүүн таныг бидний нээлттэй захидлын хариуг өгнө 
гэдэгт гүнээ итгэж байна.  
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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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"Залуус сонгуулийн амлалтыг хянах нь" төсөл

АНУ-ын хөгжлийн агентлагийн
дэмжлэгтэйгээр, БНОУХ-ийн хэрэгжүүлж
буй "Залуучууд, эмэгтэйчүүд ийн
сонгууль, улс төрийн оролцоог
идэвхжүүлэх нь" хөтөлбөрийн хүрээнд
Бодлогод залуусын хяналт ТББ
байгууллага "Залуус сонгуулийн
амлалтыг хянах нь" төслийг хэрэгжүүлж
эхэлснээс хойш өнөөдрийг хүртэл
жилийн хугацаа хугацаа өнгөрчээ.
Төслийн хүрээнд  Монгол Улсын урт
хугацааны хөгжлийн бодлого 2050,
Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон
УИХ-д суудалтай намуудын мөрийн
хөтөлбөр дэх залуучууд, эмэгтэйчүүдийн
"хүний хөгжил"-ийн асуудлуудтай
холбоотой амлалтыг түүж нэгтгэн
"Амлалтын датабанк"-ийг үүсгэсэн билээ. 

Энэхүү датабанк дээр суурилан залуучууд,
эмэгтэйчүүдийн "хүний хөгжил"-ийн
хүрээнд тулгамдаад буй асуудлуудыг
тодорхойлж, үүнтэй холбоотой амлалтын
хэрэгжилтийг хянах "Сонгуулийн
амлалтын хяналт" залуучуудын иргэний
нийгмийн сүлжээг байгуулан нөлөөллийн
үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.
Өнөөдрийн байдлаар сүлжээний гишүүн
байгууллагууд төлөвлөгөөт үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлж, өөрсдийн сонгон
авсан сэдвээр тасралтгүй нөлөөлөл
хийснээр ирснийг та бүхэн цахим сонины
өмнөх дугааруудаас хүлээн авсан хэмээн
найдаж байна. 

Видео: "Сонгуулийн амлалтын хяналт"
нөлөөллийн сүлжээний үйл ажиллагааны
явцаас...

Мөн "Залуус сонгуулийн амлалтыг хянах
нь төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь
"Залуучуудын зөвлөх хороо" билээ.
Залуучуудын зөвлөх хороо нь
байгуулагдсан цагаасаа хойш жилийн
хугацаанд сар бүр тогтмол хуралдаж,
"Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль улс
төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь"
хөтөлбөрийн хамтрагч байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд тал бүрийн зөвлөгөө
өгч, түүнийгээ нэгтгэн зөвлөмж болгон
хүргүүлдэг уламжлалтай билээ. 

Уншигч та бүхэн "Залуус сонгуулийн
амлалтыг хянах нь" төслийн талаарх
бусад мэдээлэл болох нөлөөллийн
багуудын үйл ажиллагаа, зөвлөмж,
нөлөөллийн сэдэв, асуудал, хэрэгжүүлэгч
багийн мэдээлэл гэх мэтийг
дэлгэрэнгүйгээр дараагийн хуудаст
байршуулсан холбоосуудаар орж
танилцах боломжтой. 



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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Дугаар 1: "Залуус сонгуулийн амлалтыг
хянах нь" төслийн талаарх ерөнхий
мэдээлэл, Датабанк гэж юу вэ? ЗЗХ-ны
үйл ажиллагааг танилцуулав.

Дугаар 2: "Мэргэжилтэй залуусаар орон
нутгаа хөгжүүлье!" нөлөөллийн багийн
танилцуулга, үйл ажиллагааны тойм,
ЗЗХ-ны гишүүдийн сэтгэгдэл багтав. 

Дугаар 3: "Амлалтыг хянаж, аюулгүй
орчинд амьдаръя!" нөлөөллийн багийн
танилцуулга, үйл ажиллагааны тойм, ЗЗХ-
ны гишүүдийн сэтгэгдэл багтав. 

Дугаар 4: "Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг
жендэрийн мэдрэмжтэйгээр хөгжүүлье!"
нөлөөллийн багийн танилцуулга, үйл
ажиллагааны тойм, ЗЗХ-ны гишүүдийн
сэтгэгдэл багтав. 

Дугаар 5: "Чанартай, хүртээмжтэй цахим
боловсролыг залуусын оролцоотойгоор
бүтээе!" нөлөөллийн багийн танилцуулга,
үйл ажиллагааны тойм, ЗЗХ-ны
гишүүдийн сэтгэгдэл багтав. 

Дугаар 6: "Мэргэжилтэй залуусаар орон
нутгаа хөгжүүлье!", "Амлалтыг хянаж,
аюулгүй орчинд амьдаръя!" нөлөөллийн
багуудын салбарын яамдад хүргүүлсэн
зөвлөмж, Сонгуулийн амлалтын хяналт
нөлөөллийн сүлжээний чадавхжуулах
сургалтын тойм багтав.


