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"Сонгуулийн амлалтын
хяналт" нөлөөллийн
сүлжээний гишүүд чадавхжлаа

"Мэргэжилтэй залуусаар орон
нутгаа хөгжүүлье!" нөлөөлийн
баг шийдвэр гаргагчдад юу
зөвлөв?

"Амлалтыг хянаж, аюулгүй
орчинд амьдаръя" нөлөөллийн
баг шийдвэр гаргагчдад юу
зөвлөв?

СОНГУУЛИЙН
АМЛАЛТЫН ХЯНАЛТ

САР ТУТМЫН ТАНИЛЦУУЛГА СЭТГҮҮЛ

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. 
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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.



НӨЛӨӨЛЛИЙН ЧАДАВХ БЭХЖVVЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН
БАЙГУУЛАГДЛАА

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.

"Сонгуулийн амлалтын хяналт"
залуучуудын иргэний нийгмийн
сүлжээ нь 2020 онд
байгуулагдаж, Засгийн газар
болон УИХ-д суудалтай
намуудын мөрийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд хяналт тавин
ажиллаж байна. Сүлжээ
байгуулагдсан цагаас хойш  жил
гаруй хугацаанд цахимаар
сургалт, уулзалт, нөлөөллийн
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж
байсан залууст бусадтайгаа
нэгдэж, асуудлаа илүү гүнзгий
ойлгох, биенээсээ суралцах,
сайн туршлагаа хуваалцах,
цаашдын алсын харааг
тодорхойлох гэх мэт олон
хэрэгцээ байсан юм. Иймд
"Залуус сонгуулийн амлалтыг
хянах нь" төслийн хүрээнд
сүлжээний гишүүн
байгууллагуудыг Улаанбаатар
хотод зохион байгуулагдах
биечилсэн 2 өдрийн сургалтад
урьсан юм. Сургалтыг 2021 оны
8-р сарын 10-12-ны өдрүүдэд
халдвар хамгааллын дэглэмийг
баримтлан амжилттай зохион
байгууллаа. Сүлжээний гишүүн
8 байгууллагын төлөөлөл 17 хүн
буюу Баян-Өлгий аймгаас 2,
Баянхонгор аймгаас 2,
Өвөрхангай аймгаас 2,
Дорноговь аймгаас 2,
Нийслэлээс 9 хүн оролцсон. 
 Сургалтыг лекц, дасгал ажил,
панел хэлэлцүүлэг хэлбэрээр
зохион байгуулсан. 

Видео: "Сонгуулийн амлалтыг хянах нь" иргэний нийгмийн сүлжээ
хэрхэн ажилладаг вэ?

Сургалтын эхний өдөр “Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт”-
өөр Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгад иргэдийг оролцуулах, орон нутгийн
удирдлагын үйл ажиллагаанд хэрхэн хяналт тавих нь"
сэдвээр лекц,  "Иргэний нийгмийн бодлогын нөлөөллийн
туршлагыг танилцуулах нь" сэдвээр панел хэлэлцүүлэг,
үргэлжлүүлэн "Бодлогын нөлөөллийн арга хэрэгслүүд"
сэдвээр дасгал хэлэлцүүлэг хийснээр сургалтын нэгдүгээр
өдөр өндөрлөв. Сургалтын хоёрдугаар өдөрт иргэний
нийгмийн байгууллагын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг сэдвээр
лекц тавьж, хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн бол сургалтын өдрийн
хоёрдугаар хагаст "Сүлжээний нөлөөлийн туршлагаас
суралцах нь" сэдвээр нээллтэй ярилцлага өрнүүлсэн юм. 

Зураг: Нөлөөллийн чадавх бэхжүүлэх сургалтын үеэр багууд
нөлөөллийн ажлын тухай танилцуулав.



ХOДOЛМOР, НИЙГМИЙН

ХАМГААЛАЛ БОЛОН УУЛ УУРХАЙ,

ХVНД VЙЛДВЭРИЙН ЯАМДАД

ХVРГVVЛЭХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

МOРИЙН ХOТOЛБOРТ

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТУУДЫГ

ХЭРЭГЖVVЛЭХ САНАЛ,

ЗOВЛOМЖ

"МЭРГЭЖИЛТЭЙ ЗАЛУУСААР ОРОН НУТГАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" БАГ
ЗӨВЛӨЖ 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.

Монгол Улс 2030 он гэхэд “Хөдөлмөрийн
эдийн засгийн тэнцвэрийг хангаж,
мэдлэгийн эдийн засгийг бүрдүүлж,
иргэн бүрийг ажилтай, орлоготой
болгоно” гэж “АЛСЫН ХАРАА-2050”
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн
бодлогод тусгасан билээ. Энэхүү бодлого,
зарчмын хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулах зорилгоор “Сонгуулийн
амлалтын хяналт” залуучуудын иргэний
нийгмийн сүлжээний зүгээс 2020-2024
оны Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр
туссан дараах амлалтын хэрэгжилтийг
дэмжих, хяналт тавин ажиллаж байгаа
билээ. 

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.

Үүнд:

Сүлжээний зүгээс Дорноговь аймгийн жишээн дээр үндэсний бүтээн байгуулалт болон
мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөж буй бодлого хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл, санал солилцох уулзалтуудыг
зохион байгуулсан. 



ХOДOЛМOР, НИЙГМИЙН

ХАМГААЛАЛ БОЛОН УУЛ УУРХАЙ,

ХVНД VЙЛДВЭРИЙН ЯАМДАД

ХVРГVVЛЭХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

МOРИЙН ХOТOЛБOРТ

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТУУДЫГ

ХЭРЭГЖVVЛЭХ САНАЛ,

ЗOВЛOМЖ

"МЭРГЭЖИЛТЭЙ ЗАЛУУСААР ОРОН НУТГАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" БАГ
ЗӨВЛӨЖ 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.

Энэ хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яам (ХНХЯ) болон Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУХҮЯ)-
ны холбогдох албаны төлөөлөл,
Дорноговь аймгийн Засаг даргын орлогч,
Хөдөлмөрийн хэлтсийн албан хаагчид
болон төрийн өмчийн МСҮТ-ийн
удирдлага, багш нарын төлөөлөлтэй
уулзаж, мэдээлэл солилцсон билээ. 

Иймд бидний хийсэн судалгаа,
хэлэлцүүлгүүдээс гарсан мэдээлэлд
тулгуурлан, хөдөлмөрийн зах зээлийн
эрэлтэд нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх,
орон нутгийн томоохон бүтээн
байгуулалтад мэргэжилтэй залуучуудын
оролцоог нэмэгдүүлэхэд дараах САНАЛ,
ЗӨВЛӨМЖийг хүргүүлж байна. 

ЗoвлOмжvvД



"МЭРГЭЖИЛТЭЙ ЗАЛУУСААР ОРОН НУТГАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ!" БАГ
ЗӨВЛӨЖ 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.

1. УУХҮЯ-наас үндэсний бүтээн
байгуулалтын талаарх мэдээ, мэдээллийг
ХНХЯ болон тухайн орон нутагт
хүргүүлж, мэдээлэл солилцох,
мэргэжилтэн бэлтгэх талаар төлөвлөгөөг
2021 онд багтаан боловсруулж, хамтран
ажиллах буюу олон нийтэд нээлттэй
мэдээлэхийг зөвлөж байна.
Тодруулбал, хэлэлцүүлгийн үеэр
Дорноговь аймагт баригдаж буй нефтийн
үйлдвэрт 600 ажлын байр шинээр
гарахаар тооцооллыг УУХҮЯ-наас хийн,
холбогдох мэргэжилтнүүдийг Энэтхэг
улсад бэлтгэхээр төлөвлөж, бэлтгэл
ажлыг эхлүүлжээ. Гэтэл мэргэжилтэй
ажилтан бэлтгэх чиг үүргийг хариуцан
хэрэгжүүлдэг ХНХЯ болон тухайн орон
нутгийн удирдлага энэ талаар
мэдээлэлгүй байлаа. 
2. УУХҮЯ-наас хэрэгжүүлж буй нефтийн
үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын
хүрээнд бий болох 600 гаруй ажлын
байранд Дорноговь аймаг болон тухайн
бүс нутгийн залуус ажиллах боломж,
тооцооллыг орон нутгийн удирдлагатай
зөвшилцөж, МСҮТ-ийн сургалтын
хөтөлбөрийг шинэчлэх, багш
ажилтнуудыг бэлтгэхэд нэн даруй
дэмжлэг үзүүлэхийг ХНХЯ-нд зөвлөж
байна.   

Тодруулбал, Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөрт үндэсний бүтээн
байгуулалттай уялдуулж, мэргэжлийн
боловсрол, сургалтыг төрөлжүүлэхээр
төлөвлөсөн боловч Дорноговь аймгийн
жишээн дээрээс үзэхэд нефтийн
үйлдвэрт шаардлагатай ажиллах хүчийг
бэлтгэх төлөвлөлт, үйл ажиллагаа
хараахан эхлээгүй байна. Гэтэл
хэлэлцүүлгийн оролцогчдоос МСҮТ-ийн
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, багш
боловсон хүчнийг бэлтгэхэд 2-3 жилийн
хугацаа шаардлагатай байдаг гэж хэлсэн
нь 2024 он гэхэд Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжгүйд
хүргэж болзошгүй юм.
3. Энэтхэг улсад бэлтгэх нефтийн
үйлдвэрт шаардлагатай боловсон хүчин,
нарийн мэргэжилтнүүдийн тодорхой
хувийг Дорноговь аймгаас бүрдүүлэх
боломжтой эсэхийг тухайн аймгийн орон
нутагтай зөвшилцөж, төлөвлөн, иргэдэд
мэдээлэхийг УУХҮЯ-нд зөвлөж байна. 
Тодруулбал, үндэсний бүтээн байгуулалт
болох нефтийн үйлдвэрийн төлөвлөлт,
хэрэгжилт, орон нутгийн оролцоо,
хамтын ажиллагааны талаарх мэдээлэл
иргэд, залуучуудад хангалтгүй байна.
4. ХНХЯ-аас баталсан “Залуучуудын
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн орон нутагт
хэрэгжиж буй үндэсний бүтээн
байгуулалттай уялдуулахыг орон нутгийн
хөдөлмөрийн хэлтэс салбарууддаа
чиглэл өгөхийг ХНХЯ-нд зөвлөж байна.  
Тодруулбал, улс орон даяар хэрэгжих
үндэсний бүтээн байгуулалтын төсөл,
хөтөлбөрүүдэд тухайн орон нутгийн
залуучууд оролцох, ажиллах боломжийг
бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай 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!"
НӨЛӨӨЛЛИЙН БАГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Монгол улс 2040 он гэхэд “Орчны эрүүл
мэндийн үзүүлэлтийн шаардлага,
стандарт, тохирлуудыг олон улсын
стандарт руу ойртуулан тохируулж,
шинэчилнэ” гэж “АЛСЫН ХАРАА-2050”
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн
бодлогод туссан билээ. Энэхүү бодлого,
зарчмыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулах зорилгоор “Сонгуулийн
амлалтын хяналт” залуучуудын иргэний
нийгмийн сүлжээний зүгээс 2020-2024
оны Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг дэмжин, хяналт тавин
ажиллаж байгаа билээ. Тодруулбал, тус
мөрийн хөтөлбөрийн 6.1.7-д “Явган хүний
зам, унадаг дугуйн зам, хүүхдийн
тоглоомын талбай, ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлж, тоосжилтыг
50% бууруулна” гэж заажээ.. 

Дээрх заалтын хүрээнд “Сонгуулийн
амлалтын хяналт” залуучуудын иргэний
нийгмийн сүлжээ нь Чингэлтэй дүүргийн
17, 18, 19 дүгээр хорооны 15-24 насны 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
ярилцлагаар аргаар тодруулан судлав.
Иймд бид хийсэн судалгаа, зураглалын
аргачлалаар гарсан дүгнэлт дээр
тулгуурлан дараах САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ-
ийг хүргүүлж байна. 

ЧИНГЭЛТЭ
Й ДVVРГИЙН ИРГЭДИЙН

ТOЛOOЛOГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГАД ХVРГVVЛЭХ ЗАСГИЙН

ГАЗРЫН МOРИЙН ХOТOЛБOРТ

ТУСГАГДСАН 
ЗОРИЛТУУДЫГ

ХЭРЭГЖVVЛЭХ САНАЛ, ЗOВЛOМЖ



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.

Тодруулбал, 19-р хорооны хүүхэд,
залуучууд чөлөөт цагаа өнгөрөөх, бие
бялдраа хөгжүүлэх, спортоор хичээллэх
газар, тоглоомын талбай байдаггүй. Харин
17, 18-р хороонд тэмдэглэгдсэн
тоглоомын талбай нь стандартын бус,
тохижилт хангалтгүй байна. 

Зураг 1. 19 дүгээр хорооны зураглал

Үүний улмаас бага насны хүүхдүүд бэртэх,
гэмтэх тохиолдол гардгийг семинарын
оролцогчид цохон тэмдэглэж байв. 

Зураг 2. 17 дугаар хороонд хүүхдүүд тоглож буй
гүүрний байршил

      Хүүхдийн тоглоомын талбайн
тохижилт, аюулгүй байдлыг
сайжруулах, 30-аас багагүй хувьд
ногоон байгууламж байхад анхаарал
хандуулна уу.

Мөн тоглоомын талбай байдаггүйгээс 17-р
хорооны 63-р гудамжны гүүрэн дээр
хүүхдүүд тоглодог байна. Тус гүүрний
хажуу хаалт нь сул зайтай, тэрүүгээр нь
хүүхдүүд дүүжлэгдэх, толгойгоо
хавчуулах зэргээр тоглодог учир хүүхдүүд
бэртэж гэмтэх, хохирох тохиолдол
гарахаас өмнө анхааралдаа авна уу.                                     

Иймд ашиглагдаж буй тоглоомын талбайнууд нь Монгол улсын стандартчилал
хэмжил зүйн газраас 2019 онд баталсан стандартын шаардлагыг хангахгүй байгаа
тул хүүхдийн тоглоомын талбайн тоог нэмэгдүүлж, тус стандартад нийцүүлэн засч,
тохижуулах ажлыг 2021 онд багтаан хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

      Усны ундрагад зарим тоглоомын
талбай автсан байгааг анхааралдаа авна
уу. 

Тодруулбал, Хайлаастын зам дагуу
байрладаг тоглоомын талбай нь хуучраагүй,
шинэ бүтээн байгуулалттай боловч, гүний
усны ундаргад автдаг байна. Жишээ нь, 2021
оны 1-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар
талбайн ихэнх хэсэг мөстсөн буюу зундаа
намгархаг нөхцөлтэй байдаг. Мөн гүний
усны ундаргын асуудал нь 17, 18-р хороонд
голомтолж, айл өрхүүдийн амьдралд
хүндрэл учруулдаг учир ус зайлуулах
бүтээн                 байгуулалт хийх,
шаардлагатай арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

Зураг 3. 18 дугаар хорооны гүний усанд автсан
тоглоомын талбай  

 Ундны усны хүртээмжийг                  
сайжруулахад анхаарна уу. 

Тодруулбал, 19-р хорооны зуслангийн хэсэг рүү худгийн хүрэлцээ бага, тоотой хэдэн
худаг байдгаас хүүхдүүд ундны усаа зөөхөд нь хүндрэлтэй байдаг 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.

Тодруулбал, 17-р хорооны 72-р гудамж, 18-р
хорооны 40-626, 597, 622;43-736, 743, 721б,
726; 41-648, 653, 657б, 688, 635; 29-448
гудамжууд болон 3-р хэсэгт гэрэлтүүлэг
байдаггүй. 

Үүний улмаас хүүхэд, залуус айдас,
түгшүүртэй байдаг бөгөөд гэмт халдлагад
өртөх, хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдлууд
гарсан байна.

       
       Хүүхэд, сурагчдын сургуульдаа болон
аюул, эрсдэлгүй амьдрахад явган хүний
зам, гэрэлтүүлэг сайтай байхаас хамаардаг
учир дараах хэсгүүдийг гэрэлтүүлэгтэй
болгох тал дээр нэн даруй анхаарна уу. 

Мөн 17-р хорооны сургуулийн буудлаас
Ачтан дэлгүүр хүртэлх замд эзэнгүй ноход
ихтэй байдаг учир энэ асуудлыг шийдэж
өгөхийг хүссэн болно.

      Нийтийн тээврийн хүртээмж аюулгүй
байдлыг сайжруулахад анхаарна уу. 

Тодруулбал, Гүнтийн хэсэгт автобус явдаггүй
учир энэ орчимд амьдарч буй хүүхдүүд
сургуульдаа явахад хүндрэлтэй байдаг. Мөн
автобусны буудлуудын аюулгүй байдал, охид
эмэгтэйчүүдийн халдашгүй байдлыг
хамгаалахад анхаарна уу. Учир нь автобуснаас
буух, суух үед танихгүй хүмүүсээс халдах,
өдөх тохиолдлууд гардаг байна.

Зураг 4. 18 дугаар хорооны гэрэлтүүлэггүй гудам
болон завсарлах шаардлагатай тоглоомын
талбай

Зураг 5. 19-р хороонд автобусны буудалгүйг
харуулсан зураглал

Тодруулбал, Хайрхан хөгжлийн төв болон бусад үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл залууст
төдийлөн ирдэггүй байна. Залуусын дунд хороо хорооны залуучуудад оногдсон цагт хорооны
ажилтнуудын таньдаг хүмүүс очдог гэсэн мэдээлэл байдаг байна. Иймд дүргээс явуулж буй үйл
ажиллагаа, бүтээн байгуулалт, үйлчилгээний журам гэх мэт мэдээллийг залууст хүртээмжтэй
хүргэхэд анхаарах хэрэгтэй байна. Мөн хороо бүрт залуустай ажиллах үйлчилгээ, мэдээллийн
цаг, залуучуудын зөвлөл гэх мэт бүтэц, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй болох чиглэл өгч,
хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллана уу.

      Хүүхэд, залуусын хөгжлийн үйлчилгээ, хүртээмжийг сайжруулах бодлого,
хөтөлбөр төлөвлөн хэрэгжүүлж, залуучуудыг мэдээлэлжүүлнэ үү.


