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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.

АМЛАЛТЫГ ХЯНАЖ,

АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД
АМЬДАРЪЯ!

АГУУЛГА

ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ
ХОРОО

ДАТА БА АМЛАЛТ:

ЗАЛУУЧУУДЫН АМЬДРАХ
ОРЧНЫ ДVН ШИНЖИЛГЭЭ



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
танилцуулдаг
уламжлалтай билээ. 

"СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ"
ЗАЛУУЧУУДЫН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН

СVЛЖЭЭ
Энэ удаагийн дугаарт
залуучуудын амьдрах
орчныг сайжруулахаар
ажиллаж буй "Амлалтыг
хянаж, аюулгүй орчинд
амьдаръя!” нөлөөллийн
аяныг хэрэгжүүлэгч
багийг танилцуулж байна.
Нөлөөллийн багийн
ажлын албанд

ЗАЛУУСЫН  
ДАBлагаа
 клуб

АМлалтыг хянаж,
АюулгVЙ орчинд

Амьдаръя!
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Бодлогод залуусын хяналт
ТББ-ын дэргэдэх
"Залуусын давлагаа"
клубийн төлөөлөл
"Монголын залуучуудын
эвсэл"-ийн төлөөллүүд тус
тус багтаж, хамтран
ажилладаг. 



Бүх насныханд зориулсан
чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрүүлэх газар хомс,
стандартад нийцсэн эрүүл
аюулгүй орчин дутмаг
учраас аюул эрсдэл их
гардаг. Мөн энэ
асуудлуудыг шийдэхэд
залуус хэрхэн оролцох,
төртэй хамтран ажиллах
талаар мэдээлэл байдаггүй.
Энэ нь залуусын оролцох
идэвхийг бууруулдаг.    
Иймд энэхүү асуудлыг
шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ
оруулахын төлөө залуус
2020-2024 оны Засгийн
газрын мөрийн
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд
хяналт тавин ажиллаж
байна.  Тус мөрийн
хөтөлбөрийн 6.1.7-д

 “Явган хүний зам, унадаг
дугуйн зам, хүүхдийн
тоглоомын талбай, ногоон
байгууламжийг
нэмэгдүүлж, тоосжилтыг
50% бууруулна” гэж заажээ.
Нөлөөллийн үйл
ажиллагааны хүрээнд
Чингэлтэй дүүргийн 17, 18,
19 дүгээр хорооны 15-24
насын 40 гаруй хүүхэд,
залуучуудын төлөөллийг
хамруулсан цахим семинар,
судалгааны уулзалтыг 2021
оны 1 болон 4 дүгээр сард
зохион байгуулж,
залуучуудын амьдарч буй
орчны асуудлуудыг
зураглалын болон
ярилцлагын аргаар
тодруулан судлав. 

"СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ"
ЗАЛУУЧУУДЫН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН

СVЛЖЭЭ

НӨЛӨӨЛЛИЙН
БАГИЙН СЭДЭВ,

АСУУДАЛ
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Хэлэлцүүлэгт Чингэлтэй
дүүргийн ЗДТГ-ын дарга
П.Баянбаатар, ИТХ-ын
төлөөлөгч Д.Ядамжав нар
оролцож, тус дүүргийн

бүсэд зураглалын
аргачлалаар хамтран
ажиллах төлөвлөгөөг
биечлэн хийхээр болов. 

АМлалтыг хянаж,
АюулгVЙ орчинд
Амьдаръя!

залуучуудын төлөөлөлтэй
үргэлжлэв. Хэлэлцүүлгээс
гарсан зөвлөмжийн мөрөөр
цаашид Чингэлтэй
дүүргийн гэр хорооллын 
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НӨЛӨӨЛЛИЙН БАГИЙН

VЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ VР

ДVН

Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 19-р хорооны
залуучуудтай зураглалын аргаар
өөрсдийн амьдардаг орчны асуудлаа
гаргасан.
Зураглалын үр дүнд гарсан тодорхой
асуудлуудын хүрээнд судалгаа хийж
дүгнэлт гаргав. • Чингэлтэй дүүргийн гэр
хорооллын 3 хороон дээр хийсэн
зураглалын үр дүнд тулгуурлаж
Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга,
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад
хэлэлцүүлэгт орохыг хүссэн албан бичиг
хүргүүлсэн. •
 4-р сарын 28-нд ЧД-ийн ЗДТГ-ын дарга
П.Баянбаатар, ИТХ-ын төлөөлөгч
Д.Ядамжав болон залуучууд оролцсон
хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Уг
хэлэлцүүлэгт 2020-2024 оны Засгийн
газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,
сонгуулийн амлалт, зураглал зэргийг
танилцуулж П.Баянбаатар, Д.Ядамжав нар
дүүргийн хэмжээнд төлөвлөсөн үйл
ажиллагаа, нөхцөл байдлыг танилцуулав.
Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд зураглалаас
гарсан асуудалд төрөөс хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаанд гаргасан зөвлөмжийг
танилцуулсан. 
• ЧД-ийн бусад гэр хорооллын хороонд
зураглалын аргаар ажиллах арга зүйгээр
хангаж, төрийн зүгээс хорооны ажилчдад
үүрэг өгч, залуучуудыг уулзалтад
оролцуулах хүсэлт тавьж хамтарч
ажиллахаар тогтов. ЗДТГ-ын дарга
П.Баянбаатар хамтарч ажиллах
төлөвлөгөөг биечилж хийх нь үр дүнтэй
гэсэн саналын дагуу 6-р сарын 23-нд бие
чилж төлөвлөгөө гаргахаар болсон.

АМлалтыг хянаж, АюулгVЙ орчинд
Амьдаръя!

"СОНГУУЛИЙН
АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ"

ЗАЛУУЧУУДЫН
ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН

СVЛЖЭЭ



Залуучууд гэх тодотголтой хүмүүс бид улс төр
гэх зүйлд зайлшгүй оролцож, судалж, зүгээр нэг
сошиалд жиргээд өнгөрөх биш ямар нэгэн үйлдэл
хийх ёстой гэж боддог. Гэвч бодит байдал дээр өөр
байна. Залуучууд улс төр, намууд, мөрийн
хөтөлбөр гэхээр л "худал хуурмагт автсан, одоо
бид юу ч хийсэн ялгаа байхгүй" гэх мэтээр
зайлсхийсээр байна. Яг одоо үед хүн бүрийн
сэтгэлийг түгшээж байсан, магадгүй түгшээсээр
байгаа асуудлуудын нэг бол бидний амьдарч буй
орчны асуудал мөн. Манай багийн хувьд эрүүл
аюулгүй орчныг бий болгохын тулд УИХ-д
суудалтай намуудын мөрийн хөтөлбөрийг судлан
төртэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааг хийж
байна. Манай сүлжээний баг энэхүү төслийн
хүрээнд тулгамдаж буй асуудлынхаа талаар
гомдоллоод өнгөрөх биш, төртэй хамтран
шийдвэрлэхэд нэг алхам ойртсон гэж үзэж байна.
Цаашид ч мөн залуучууд улс төрд оролцож,
шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх, цаашлаад
онцгой нөхцөлд шаардлага тавьж, ирээдүйгээ илүү
өнгөлөг аюулгүй болгохын тулд дуу хоолойгоо
хүргэж утга учиртай оролцох боломжтой  гэдгийг
залуучууддаа  болон оролцохоос зайлсхийдэг
хүмүүст үлгэрлэж, уриалсаар байх болно.

Улс төр гэдэг бол биднээс тэртээ хол байдаг томчуудын л
асуудал биш гэдгийг ард иргэд бид ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр
бид бүхэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахаас эхлээд ажил
төрөлтэй байх хүртэл минь төрийн бодлогоос шууд хамаарч
байдаг. Ард иргэдийн амьдралыг сайжруулах төрийн бодлогыг
боловсруулах, бид бүхэнд хүргэж ажиллах хүмүүсийг бид
сонгуулиар сонгож гаргаж ирдэг. Бид бүхний өмнөөс бидний
амьдрал ямар байхыг шийдэж байгаа энэ хүмүүсээ зүгээр нэг
сонгоод орхичих биш мөрийн хөтөлбөр дээрээ юуг тусгасан,
би яагаад энэ хүнийг сонгосон гэдгээ ухамсарлаж хойноос нь
хөөцөлдөж, уулзаж миний татварын мөнгийг юунд хэрхэн үр
дүнтэй зарцуулж байна гэдэг дээр бид бүхэн хяналт тавих
хэрэгтэй. Иргэн та эрүүл аюулгүй, тав тухтай орчинд
амьдрах эрхтэй ч гэсэн энэ орчныг бий болгоход таны
оролцоо, идэвх, санаачилга чухал гэдгийг сануулмаар байна.
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АМлалтыг хянаж,
АюулгVЙ орчинд
Амьдаръя!

Нөлөөллийн багийн гишүүн,
Залуусын давлагаа клубийн

гишүүн Б.Халиун

Нөлөөллийн багийн гишүүн, Монголын залуучуудын эвслийн гишүүн С.Шинэгэрэл
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ДАТА БА АМЛАЛТ: ЗАЛУУЧУУДЫН
АМЬДРАХ ОРЧНЫ ДVН ШИНЖИЛГЭЭ

Улаанбаатар хотын агаар дахь борхирдуулагч бодисын агууламж (станцаар) 2020 оны 1-р сараас 2021 оны 3-р сар хүртэлх
байдлаар  (Эх хувийг энд дарж үзнэ үү)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨР-ийн 6.1.7-д:
“Явган хүний зам, унадаг дугуйн зам,
хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлж,
тоосжилтыг 50% бууруулна.”
гэж амлалт өгсөн бол 2020 оны 1-р сараас
2021 оны 3-р сар хүртлэх байдлаар агаарт
байгаа бодисын үзүүлэлтээс харахад
буураагүй байна.

Улаанбаатар хотод 2019 оноос
"сайжруулсан түлш"-ийг хэрэглэж
эхэлсэн. Тус оноос өмнө түүхий нүүрсийг
хэрэглэж байсан учир агаар дахь жижиг
тоосонцор буюу ПМ 2.5-ын хэмжээ
агаарын бохирдлыг хэмжих гол үзүүлэлт
болж байсан юм. Дүрслэлээс үзвэл 2020
оны өвлийн улирал буюу 1-р сарын
мэдээллийг үзвэл нарийн тоос болох ПМ
2.5-ийн үзүүлэлт буурсан боловч
хүхэрлэг хийн үзүүлэлт 2019 оны 1 сарын
байдлаар 0.002 байсан нь 2020 оны 1
сарын байдлаар 0.2430 болж ихэссэн нь
байх ёстой хэмжээнээс 12 дахин өссөн
үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт 1-р хороолол
орчимд хамгийн өндөр байна.

https://www.policywatch.mn/airpolutionvisualization.html


ДУГААР #3 |  ДӨРӨВДҮГЭЭР САР 2021

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.

ДАТА БА АМЛАЛТ: ЗАЛУУЧУУДЫН
АМЬДРАХ ОРЧНЫ ДVН ШИНЖИЛГЭЭ

Нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 2018 оны байдлаар  (Эх хувийг энд дарж үзнэ үү)

Энэхүү дата дүрслэлийг 2018 оны
мэдээлэл ашиглан үзүүлсэн болно.
Шинэчлэгдсэн дата байхгүй нь, байсан ч
олон нийтэд нээлттэй биш байгаа нь
энэ төрлийн датаг шинэчлэх,
мэдээллийг тодорхой болгох
шаардлагатайг харуулж байна.  

Улаанбаатар хотын жишээнээс үзэхэд
нийт 458 га буюу улсын хэмжээнд
хамгийн их ногоон байгууламжтай гэж
харагдаж буй боловч нэг хүнд ногдох
талбайг тооцвол 4 м.кв болж байна. Энэ
нь дэлхийн дунджаас 6 дахин бага
үзүүлэлт аж.
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Дүрслэлээс үзвэл нийтийн номын
сангийн суудлын тоо Улаанбаатар хотод
2010 онд 1672 байсан бол 2019 онд 1529
болж цөөрчээ. Мөн суудлын тоо цөөрч
буй дүр зураг нэлээд аймагт
ажиглагдаж буй боловч Өвөрхангай,
Архангай зэрэг аймгууд нийтийн
номын сангийнхаа суудлын тоог
нэмсэн байна.

Дээрх дүрслэлд 2010-2019 оны
хоорондох нийтийн номын сангийн
суудлын тоог аймгууд болон
Улаанбаатар хотын хэмжээнд
харьцуулан харуулав. 
Гүн цэнхэр өнгө нийтийн номын
сангийн суудлын тоо харьцангуй олон
болохыг, бүдэг цэнхэр нь харьцангуй
цөөн болохыг илтгэнэ.

Дээрх үзүүлэлтүүдээс харагдаж
байгаачлан залуучуудын чөлөөт цагаа
зөв боловсон өнгөрүүлэх газар, кино
театр болон тохижилттой талбайг
нэмэгдүүлэх зэрэг залуучуудыг эрүүл
аюулгүй орчноор хангах Засгийн газрын
болон УИХ-д суудалтай намуудын
мөрийн хөтөлбөрийн нэг жилийн
хугацаан дахь хэрэгжилтэд уншигч та
бүхэн дүн тавих биз ээ.
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