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СОНГУУЛИЙН
АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ

“ЧАНАРТАЙ ХVРТЭЭМЖТЭЙ
ЦАХИМ БОЛОВСРОЛЫГ

ЗАЛУУСЫН
ОРОЛЦООТОЙГООР БVТЭЭЕ!” 

"Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 2021-2030 онд
хэрэгжүүлэх урт хугацааны төлөвлөгөөнд
”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"  
гэсэн. 

САР ТУТМЫН ТАНИЛЦУУЛГА СЭТГVVЛ

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. 

АГУУЛГА

Сүлжээний онцлох гишүүн:
Түгээмэл хөгжил төв

Судалгааны дүн: Цахим дээд
боловсрол ба хөгжлийн

бэрхшээлтэй залуус

Залуучуудын зөвлөх
хороо:Д.Ядамжав

Нөлөөлөл: “Чанартай
хүртээмжтэй цахим боловсролыг

залуусын оролцоотойгоор
бүтээе!” 

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.

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. 
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"СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН
ХЯНАЛТ" ЗАЛУУЧУУДЫН
ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН СVЛЖЭЭ

Энэ хугацаанд нийслэлийн 9 дүүрэг, 21
аймгийн хүрээнд нийт 160 гаруй гишүүдийг
нэгтгэжээ. “Түгээмэл хөгжил” ТББ нь
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмд бие
даан амьдрахад шаардлагатай орчин
нөхцлийг бий болгоход өөрсдийн хувь
нэмрийг оруулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хянах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
нийгмийн оролцоог хангах зорилготойгоор
байгуулагджээ. 

Улс төрийн намуудын сонгуулийн амлалт,
мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах,
нөлөөлөх зорилгоор "Сонгуулийн амлалтын
хяналт иргэний нийгмийн сүлжээ"
байгуулагдаж нөлөөллийн үйл ажиллагаагаа
амжилттай хэрэгжүүлсээр 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.

Цахим сонины дугаар бүрт сүлжээний
гишүүн байгууллагуудыг танилцуулдаг
уламжлалтай. Энэ удаагийн дугаарт  дээд
боловсролын салбарт цахим боловсролын
нэвтрүүлэх талаарх "Алсын хараа 2050"
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн 
 бодлогын мөрөөр хяналт тавин нөлөөллийн
үйл ажиллагаа явуулж буй "Түгээмэл
хөгжил" ТББ-ын үйл ажиллагааг онцлон
танилцуулж байна. 

Түгээмэл хөгжил бие даан амьдрах төв нь
2010 онд байгуулагдаж, өдгөө 11 дэх жилдээ
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ
хугацаанд нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймгийн
хүрээнд нийт 160 гаруй гишүүдийг
нэгтгэжээ. 

Өдгөө тэдний ажлын алба 16 гишүүнтэй бөгөөд
олон улсын байгууллагуудтай хамтарсан
томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг
бөгөөд ажлын албаны гишүүдийн 12 нь
хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд байдаг. 

“ЧАНАРТАЙ, ХVРТЭЭМЖТЭЙ
ЦАХИМ БОЛОВСРОЛЫГ

ЗАЛУУСЫН
ОРОЛЦООТОЙГООР БVТЭЭЕ!” 

“ЧАНАРТАЙ, ХVРТЭЭМЖТЭЙ
ЦАХИМ БОЛОВСРОЛЫГ

ЗАЛУУСЫН
ОРОЛЦООТОЙГООР БVТЭЭЕ!” 

"Түгээмэл хөгжил" ТББ-аас зохион байгуулсан
 үйл ажиллагааны дараа
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"СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ" ЗАЛУУЧУУДЫН ИРГЭНИЙ
НИЙГМИЙН СVЛЖЭЭ

“Чанартай, хүртээмжтэй цахим боловсролыг
залуусын оролцоотойгоор бүтээцгээе!”
нөлөөллийн баг нь “Монгол Улсын Засгийн
Газрын 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.1.43 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” гэсэн заалтын хүрээнд
их, дээд сургуулийн цахим сургалтын чанар,
хүртээмжийг судалж, салбарын яам руу санал
зөвлөмжөө хүргүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Ингэхдээ их, дээд сургуулийн оюутнууд
болон багш нарын дунд цахим судалгаа
явуулахын зэрэгцээ Япон улсын хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн дээд боловсролын
сайн туршлагаар судалгаа хийв. Энэхүү
судалгаа болон сайн туршлагаа 2021 оны 5-р
сарын 23-ны өдөр “Чанартай, хүртээмжтэй
цахим боловсролыг залуусын оролцоотой
бүтээе!” залуусын дундах цахим
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. 

Мөн “Чанартай, хүртээмжтэй цахим
боловсролыг залуусын оролцоотойгоор
бүтээцгээе!” олон талт хэлэлцүүлгийг нь 2021
оны 6-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны
Мэдээлэл, технологи статистикийн
хэлтэсийн дарга О.Дүнжиннамдаг болон Дээд
боловсролын газрын ахлах мэргэжилтэн
Д.Дулмаа нарыг хэлэлцүүлэгтээ урьж, цахим
боловсролын шилжиилтийн явцын талаар
мэдээлэл авав.

Эдгээр уулзалтуудын үр дүнд цахим
боловсролын чанар, хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх чиглэлээрх санал, зөвлөмжөө
Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд
хүргүүлэн түүний мөрөөр хамтран
ажиллахаар тохиролцов. 

НӨЛӨӨЛӨЛ: “ЧАНАРТАЙ,
ХVРТЭЭМЖТЭЙ ЦАХИМ

БОЛОВСРОЛЫГ
ЗАЛУУСЫН

ОРОЛЦООТОЙГООР
БVТЭЭЕ!” 

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.

2021.06.25-ны өдөр "Чанартай, хүртээмжтэй цахим
боловсролыг залуусын оролцоотойгоор бүтээе!" цахим

уулзалтын үеэр...
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Эмэгтэй 
69.7%

Эрэгтэй
30.3%

Танхимын сургалт
84.8%

Цахим сургалт
15.2%

85%

Үгүй
60.6%

Мэдэхгүй
21.2%

Тийм 
18.2%

         Цар тахлын улмаас хамгийн их
сорилт бэрхшээл, хүндрэлүүд болон сөрөг
үр дагавруудыг туулж буй салбаруудын нэг
бол боловсролын салбар. Дэлхий дахины
өмнө шинээр тулж ирсэн энэ үзэгдлийг
дотоодын их дээд сургуулийн оюутнууд
хэрхэн даван туулж, ямар хүндрэл учирч
буйг судлах нь “Чанартай, хүртээмжтэй
боловсролыг залуусын оролцоотойгоор
бүтээе!” нөлөөллийн багийн үйл
ажиллагааны нэг хэсэг байсан юм.
Судалгааны үр дүнгээс гарсан зарим
сонирхолтой үр дүнгүүдийг танилцууъя! 

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
ЭРГЭН ТОЙРОНД..

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.

Судалгаанд нийт 33 оюутан оролцсоноос 23
нь эмэгтэй, 10 нь эрэгтэй оюутан байв. 

Танхимын болон цахим сургалтын аль нь
илүү үр дүнтэй байна вэ? 

Танай сургуулийн багш нар нэгдсэн нэг
платформоор хичээлээ заадаг уу? гэсэн
асуултад 85 хувь нь тийм гэж хариулжээ.

Та цаашид цахим хэлбэрээр боловсрол
эзэмших үйл явцыг дэмжих үү? гэсэн
асуултад нийт судалгаанд оролцсон
оюутнуудын 20 нь үгүй, 7 нь мэдэхгүй, 6 нь
үгүй гэсэн хариултуудыг өгчээ.
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........Намайг Чанцал гэдэг. Би Өвөрхангай
аймгийн Хархорин суманд амьдардаг. 22
настай. Нийгмийн ажилтан мэргэжлээр
сурдаг.. Чанартай, хүртээмжтэй гэж
миний бодлоор бусад хүмүүстэй яг адилхан
эрх тэгш амьдрах, эрх тэгш сурах, ажил
хөдөлмөр эрхлэх, бусад хүмүүстэй адилхан
амьдрахыг хэлнэ. 

ХҮРТЭЭМЖ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
ЭРГЭН ТОЙРОНД..

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.

Цаашид цахим боловсролын хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр бол та
өөрийн сурах нөхцөл боломжийг
сайжруулах ямар шийдлүүдийг төрөөс хүсч
байна вэ? гэсэн асуултуудыг нийт
судалгаанд оролцогчдоос асуухад дараах
нийтлэг хариултуудыг өгч байв. 

Цахим сургалтын үед сургалтын төлбөр
хөнгөлөх
Оюутнуудад интернет үйлчилгээний
хөнгөлөлт үзүүлж, хурдыг сайжруулах
Техникийн хангамжаа сайжруулж,
хичээлийн чанарыг нэмэгдүүлэх
Хичээл ороход ашиглаж буй
платформоо хүртээмжтэй сурталчилж,
таниулах
Цахим номын санг хэрэглээнд оруулах
Хичээл нөхөж үзэх боломжоор хангах
Цахим боловсролын үеийн үр дүнг
тодорхойлж үзэх 

Судалгаа бүхэлдээ дараах дүгнэлтүүдэд
хүрэв.

Бүх шатны боловсролын байгууллагууд
цар тахлын улмаас үүссэн цахим
хичээлийн шилжилтэд бэлэн бус байна.
Монгол улсын Засгийн газар мөрийн
хөтөлбөрийн 2.3.12 дахь заалтын
хэрэгжилтийг хангахад маш сайн
бэлтгэл ажлыг хийх хэрэгтэй байна.
Тухайлбал: Албан ёсны цахим сургалтын
үеийн хөтөлбөр боловсруулах.
Засгийн газар мөрийн хөтөлбөрөө
хэрэгжүүлэхийн  тулд өргөн хүрээний
судалгаа хийх, хэлэлцүүлгүүдийг зохион
байгуулах шаардлагатай байна.

          Нөлөөллийн багийн зүгээс төслийн үйл ажиллагааны
хүрээнд  3 удаагийн видео баримтжуулалтыг хийсэн

бөгөөд "ХҮРТЭЭМЖТЭЙ" гэх ойлголтыг хөгжлийн
бэрхшээлтэй залуусын нүдээр томъёолохыг зорьсон юм.
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Сур: Танай баг Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөс
ямар амлалтыг хянаж ажиллаж байна вэ? 
Н.Т: “Монгол улсын ЗГ-н 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.1.43.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” гэсэн амлалтын хүрээнд үйл
ажиллагаагаа явуулж байна. 

Сур: Таны бодлоор тэгш хамруулах боловсрол гэж юу
вэ? Цар тахалтай энэ цаг үед цахим боловсролыг
чанартай хүртээмжтэй олгохын тулд юу хийх хэрэгтэй
вэ? 
Н.Т: Аливаа зүйлийг ерөнхий дунд нь биш хүн тус бүрт
нь тооцож л хийвэл амжилтанд хүрнэ гэж боддог..
Цахим боловсролыг чанартай, хүртээмжтэй хүргэхийн
тулд хүн бүрийн хэрэгцээг тооцох ёстой болж байна л
даа. Хэнийг ч орхигдуулахгүй буюу ямар ч бэрхшээлтэй
хүүхэд байсан тэр хичээлийг үзээд ойлгохоор байх
хэрэгтэй. Тухайн агуулга хөтөлбөрийг үзэж, судалж
чадахаар байх хэрэгтэй. 

“ЧАНАРТАЙ,
ХVРТЭЭМЖТЭЙ ЦАХИМ
БОЛОВСРОЛЫГ
ЗАЛУУСЫН
ОРОЛЦООТОЙГООР
БVТЭЭЕ!” 

“Сонгуулийн амлалтын хяналт”
Залуучуудын иргэний нийгмийн
сүлжээний гишүүн байгууллага
болох Түгээмэл хөгжил төв ТББ-
ын ажилтан Н.Тамирхүүтэй
тэдний багийн хийсэн ажлын
талаар ярилцлаа. 

Сурвалжлагч: Сайн байна уу,
Өөрийгөө танилцуулна уу? 
Н.Тамирхүү: Та бүхэнд энэ
өдрийн мэнд хүргэе. Намайг
Тамирхүү гэдэг. 37 настай.
"Түгээмэл хөгжил" төвд Тэгш
хамруулан сургах боловсролын
хөтөлбөрийн менежрээр
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.

Сур: Ямар үйл ажиллагаанууд зохион байгуулсан бэ?
Зохион байгуулж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа нь
үр дүнд хүрсэн болов уу? 
Н.Т: Одоогоор бид цахим боловсролтой холбоотой их,
дээд сургуулийн оюутнууд болон багш нараас цахим
судалгаа авсан байна. Судалгааны үр дүнгээ
танилцуулах зорилгоор “Чанартай, хүртээмжтэй цахим
боловсолыг залуусын оролцоотойгоор бүтээе!” цахим
хэлэлцүүлгийг   зохион байгуулж, судалгааны дүн болон
Япон улсын цахим боловсролын сайн туршлагаас
танилцуулсан. Мөн 2021.06.25-ны өдөр Боловсрол,
шинжлэх ухааны яамны төлөөллүүдтэй олон талт
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, цахим боловсролыг
чанартай, хүртээмжтэй олгох чиглэлээр яамны зүгээс
хийж байгаа ажлуудтай танилцсан. Энэ хэлэлцүүлгийн
мөрөөр Боловсролын Шинжлэх Ухааны яаманд санал,
зөвлөмж хүргүүлэхээр бэлдэж байна. 
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Миний бие "Залуучууд эмэгтэйчүүдийн
улстөрийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь"
хөтөлбөрийн хүрээнд "Залуучуудын зөвлөх
хороо"-ны гишүүнээр ажиллаж байгаадаа
баяртай байдаг.  Үе тэнгийн олон мундаг
залуустай санаа бодлоо хуваалцаж, ажил
хэрэгч залуусынхаа хэрэгжүүлж буй олон
сайхан төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцаж,
харилцан зөвлөлдөж, хамтдаа суралцаж
хөгжиж байгаадаа туйлын  сэтгэл хангалуун
байгаа. Нийгмийн янз бүрийн салбарт
ажиллаж буй залуучууд өөр өөрийн өнцгөөс
асуудалд хандаж, нэгдсэн шийдэлд хүрч,
заримдаа санал зөрөлдөн мэтгэлцэж, аливаа
асуудалд ямар нэг зүйлээс хараат бус, чин
сэтгэлээсээ, ажил хэрэгчээр оролцож байдгийг
онцлон хэлмээр байна. Ардчиллын суурь
зарчмыг баримталсан, хуулийг дээдэлсэн,
хүний эрхийн мэдрэмжтэй, тэгш оролцоонд
тулгуурласан олон ажил, төсөл хөтөлбөрүүд
дээр хамтран оролцож,  өөрийн санаа бодлыг
нэмэрлэн харилцан суралцаж, хамтдаа
хөгжиж байгаадаа сэтгэл хангалуун, баяртай
явдгаа дахин илэрхийлье. Залуучуудынхаа
цаашдын ажилд илүү их амжилт хүсье.

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч, Эрх
зүй, нутгийн удирдлагын хорооны дарга,

МАН-ын залуучуудын байгууллагын
төлөөлөл, ЗЗХ-ны гишүүн Д.Ядамжав

  “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс
төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн
хүрээнд хэрэгжиж буй төсөл, үйл ажиллагаанд
олон талын залуучуудын төлөөллийн дуу хоолой
болон "Залуучуудын зөвлөх хороо" ажиллаж
байна.  Бид дугаар бүртээ "Залуучуудын зөвлөх
хороо"-ны гишүүдийн төлөөллөөс сургамж,
амжилтын түүхийг нь хуваалцдаг билээ. 

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.


