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ӨМНӨХ ҮГ
Аливаа улс орны хөгжил, дэвшил нь хүн амын бүлэг дэх залуучуудын утга учиртай
оролцоо, манлайллаас бүрэн шалтгаалдаг. Тэр ч утгаараа залуучуудын утга учиртай оролцоог
хангах нь хөрөнгө хүч, хичээл зүтгэл, арга зүй шаардсан урт хугацааны үйл явц юм. Энэ үйл
явц нь дараах онцлогтой.
1.

Залуучуудыг чадавхжуулах,эрх мэдэлжүүлэх, дэмжих, сурах хөгжихөд нь залуучуудад
туслах, дэмжлэгт орчныг бүрдүүлэх, боломжоор хангахад чиглэсэн олон төрлийн
сургалт, уулзалт хийгдэнэ.

2. Эдгээрт ихээхэн цаг, хүч нөөц, мэргэшсэн боловсон хүчин шаарддаг боловч алс
хэтдээ үр дүнтэй, үр дүн нь тогтвортой.
3. Залуучуудын оролцоог бодитой, үр дүнтэй болгохын тулд тэдний оролцоог утга
учиртай байлгах буюу оролцооны дундаас дээш шатанд хүргэх ёстой.
4. Мэдээллээр хангахдаа асуудлыг олон талаас нь харж, ухамсарт сонголт хийх
чадавхтай болоход нь залуучуудад туслах зорилготой.
5. Асуудлыг шүүн тунгаах, зөв шийдвэр гаргах, амьдралдаа тулгарах аливаа
бэрхшээлийг даван туулах болон бие даах зэрэг ур чадваруудыг эзэмшүүлж, улмаар
улс эх орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулахад нь шаардагдах мэдлэг, хандлагыг
төлөвшүүлснээр залуучуудын оролцоо тогтвортой болно.
6. Энэ үйл явцад төрийн зүгээс ээлтэй, дэмжлэгт орчныг бүрдүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг.

Залуучууд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох явцдаа иргэний мэдлэг, чадвараа
хөгжүүлэн, хандлага нь өөрчлөгддөг. Тиймээс алхам бүрийг алгасалгүйгээр дагаж, багадаа
2 сар буюу хагас жил хүртэлх хугацаанд суралцан хэрэглэх арга зүйг энд санал болгож
байна. Жишээ нь: Хорооны залуучуудын зөвлөл долоо хоногт нэг удаа уулздаг гэж үзье.
Тэд долоо хоногийн уулзалт бүрээр нэг алхамтай танилцан асуудлаа тодорхойлж, судалгаа
хийж, мэдээлэл цуглуулан, асуудлыг шийдэх арга замаа үнэлж дүгнэн сонгосны дараа
ажлын төлөвлөгөө гарган нөлөөллийн ажлаа хэрэгжүүлэхэд 2 сар ба түүнээс дээш хугацаа
шаардагдана. Ингэж нухацтай ажилласнаар залуучууд маш олон зүйлд суралцахаас гадна
тухайн бүлэг сайн баг болж, хамтран ажиллаж сурдаг. Асуудлаа сайтар судлан шийдвэр
гаргах түвшинд зөв нөлөөлснөөр өөрсдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлж орон нутагтаа
өөрчлөлт гаргах боломж бүрдэнэ. Өөрсдийн хийсэн өөрчлөлт, ахиц дэвшлийг мэдэрсэн залуу
хүн өөртөө итгэлтэй болж тэдний оролцоо тогтвортой, утга учиртай болдог. Улмаар орон
нутгийн удирдлага болон иргэд, залуучуудын оролцоог үнэлж, хүлээн зөвшөөрч эхэлнэ. Үр
дүнд нь орон нутагт залуучууд ба төрийн хамтын ажиллагаа хөгжих буюу оролцооны дээд
шатанд хүрэх боломж бүрдэнэ.
Залуучуудын оролцоо бол тэдний хөгжих эрхийн баталгаа юм.
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Гарын авлагын хоёрдугаар бүлэгт залуучуудыг залуусын зөвлөл, бүлэг, клуб байгуулан
орон нутгийн түвшинд оролцох арга зүйг алхамчлан харуулахыг зорилоо. Алхам бүрт
тэдгээрийн зорилго, агуулга, дасгал ажил, дүгнэлт өгөгдсөн бөгөөд сайн туршлагын кейс
тохиолдлоор баяжуулсан болно.
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨГЖИЛ БА
ОРОЛЦОО
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ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ БА ОРОЛЦОО

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн Чуулганаас 15аас доош насныхныг хүүхэд гэж үзнэ хэмээн
заасан. Гэхдээ Хүүхдийн Эрхийн Конвенцид
18-аас доош насныхныг хүүхдэд оруулан
тооцдог. НҮБ-ын Олон улсын Хөгжлийн
Агентлаг 15-24 насныхныг залуучууд гэж
үздэг. Насны ангиллыг тогтоох нь чухал,
яагаад гэвэл 15-34 насныханд нийгэм, сэтгэл
санаа, эрүүл мэндийн өөр өөр, ялгаатай
асуудал бэрхшээлүүд тулгардаг. Зарим улс
орон 18 нас хүрч хуулийн өмнө хариуцлага
хүлээх болсоноор залуу хүн гэж үздэг.
Монгол улсын хувьд Хөдөлмөр, Нийгмийн
Хамгааллын Яамнаас (ХНХЯ) Монгол Улсын
Их хуралд өргөн барьсан Залуучуудын
хөгжлийг дэмжих тухай хуульд1 зааснаар 1534 насныхныг залуучууд хэмээн тодорхойлсон
байдаг.
Залуучуудын насны ангилал нь тухайн улс
орны нийгэм эдийн засгийн, улс төрийн болон
бүтцийн асуудлаас болж ялгаатай байна.Улс
орны нийгэм эдийн засаг хөгжил буурай,
залуучуудаа сайн хөгжүүлж, боловсруулж
чадахгүй бол төрөөс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
хугацаа урт байх магадлалтай. Залуу нас хүний
амьдралын хамгийн эрч хүч, бүтээмжтэй үеэс
гадна олон сорил, бэрхшээлийг даван туулах
нас. Тиймээс энэ олон сорил, бэрхшээлийг
даван туулахад төр зөв бодлого, хөтөлбөр
хэрэгжүүлж тэдний хөгжлийг дэмжих үүргийг
хүлээдэг.
Сүүлийн жилүүдэд залуучуудын хөгжлийн
асуудлаар ажиллаж буй төрийн болон төрийн
бус байгууллага, олон улсын байгууллага,
хөтөлбөрүүд үйл ажиллагааныхаа бүхий
л нэгжид залуучуудыг оролцуулахын ач
холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч эхэлж байна.
Дэлхийн 192 орон НҮБ-ын Ерөнхий
Ассамблейн чуулганаар Тогтвортой хөгжлийн
17 зорилгыг баталж, 2030 он гэхэд тэдгээрийг
биелүүлэх амлалтаа өгсөн. Эдгээр зорилгуудад
хүрэх гол найдвар нь залуучууд ба тэдний
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, 2017 он,
https://www.legalinfo.mn/law/details/12658
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оролцоог хангах явдал юм хэмээн НҮБ-ын
удирдлагууд үзэж байна.Залуучуудад хөгжилд
хувь нэмрээ оруулах боломжийг бий болгохын
тулд өнөөгийн тогтолцоог тэдэнд тохируулан
өөрчилж, тэднийг эрх мэдэлжүүлэх нэн
шаардлагатай байна хэмээн Ерөнхий Нарийн
бичгийн дарга Антонио Гутеррес хэлсэн
байдаг.
“Бид залуу хүмүүсийн төлөө ажиллана гэхээсээ
илүү залуучуудтайгаа хамтран ажиллана” гэж
НҮБ-ын ДОХ-той тэмцэх сангийн гүйцэтгэх
захирал Пийтер Пиот хэлсэн байдаг.Энэ нь
залуучуудыг “асуудал” гэж үзэхээс татгалзаж,
харин ч олон хүнд хүрэх гарц, нөөц, хүч,
нийгмийн чадварлаг гишүүд гэж үзэх шинэ
хандлага юм.
Залуучуудыг оролцуулах олон янзын стратеги
байж болно.Үе тэнгийн сургагч, залуучуудын
зөвлөх хороо, зөвлөл, фокус бүлэг зэрэг
аргуудыг өнөө хүртэл хэрэглэж ирсэн. Сүүлийн
жилүүдэд залуучуудыг нөлөөлөл, засаглалыг
сайжруулах, хянах үнэлэх, үйл ажиллагааг
төлөвлөх зэрэгт илүүтэйгээр татан оролцуулах
оролдлогууд хийгдэж байна. Дэлхийн Эрүүл
мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын зөвлөж
буйгаар “залуучуудыг бодлого боловсруулах,
санаачлан
бүтээх,
хэрэгжүүлэх,
эргэн
дүгнэх, хэрэгжүүлсэн ажлын дагуу дараагийн
холбогдох ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх гээд
бүхий л үйл ажиллагаанд эхнээс нь авахуулаад
дуустал нь бүрэн эрхэт гишүүн, хамтран
ажиллагч гэж үзэх хэрэгтэй” гэжээ.
Залуучуудад чиглэгдсэн үйл ажиллагаанд
тэднийг
аливаа
хүндрэл
бэрхшээлээс
хамгаалах уламжлалт хандлага байсаар
байна. Гэхдээсүүлийн үед залуу хүмүүсийн
өөрсдийнх нь хариуцлага, чадамжийг ярьдаг
болсон нь эргэлт гэж хэлж болохуйц.1989
онд НҮБ-аас баталсан Хүүхдийн Эрхийн
Конвенцид хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
тунхагласан ба хүүхдийг шийдвэр гаргах явцад
оролцуулахын чухлыг хүлээн зөвшөөрөхийг
уриалсан байдаг нь үүнд том түлхэц өгсөн гэж
болно.
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Залуу хүн гэж хүүхэд наснаас нас бие гүйцэх
хоорондох үе буюу хүний амьдралын эхэн
үе, хүүхдээс том хүн болон төлөвших үе гэх
мэтчилэн толь бичиг, тайлбар тольд янз бүрээр
тодорхойлсон байдаг.
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Түүнчлэн, залуучуудын хөгжлийн гол түлхүүр,
механизмньтэдний оролцоо гэдгийг Вашингтон
хотод төвтэй “Залуучуудад хөрөнгө оруулах
Чуулган” (Forum for Youth Investment)-ы
илтгэлд дурьджээ.
Харин НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон бусад
байгууллагууд залуучуудын оролцоо нь хүний
үндсэн эрх гэж үздэг. Эдгээр байгууллагуудын
хувьд залуу хүмүүст хэрэгтэй, ашигтай
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилт тавьж байгаа
бол түүнийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд
залуучууд заавал оролцох ёстой зарчмыг
баримталдаг гэсэн үг юм. Энэ нь залуучуудын
оролцоо бол ардчиллын өндөр ёс зүйд нийцэх
бөгөөд иргэний нийгмийг төлөвшүүлэхэд
чухал үүрэгтэйг онцолж буй хэрэг юм.Мөн
залуучуудын оролцоо нь аливаа байгууллага,
хөтөлбөрийн үр дүнд сайнаар нөлөөлөх ба
тухайн байгууллагын гишүүн залуучууд, насанд
хүрэгсэд, бусад үр дүн хүртэгсэд, тухайн орон
нутгийн нийт иргэдэд ач тусаа өгөхөөс гадна
бусдад сайн үлгэр жишээ болдог.
Иймд залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр
ажилладаг байгууллагууд нь залуучуудыг
ямар хэмжээнд хэрхэн оролцуулахаа сайтар
бодож төлөвлөх шаардлагатай. Залуучуудыг
оролцуулах нь тухайн байгууллагын зохион
байгуулах чадвар болон байгууллагын соёл,
ахимаг насныхан болон залуучууд бие биенээ
хэрхэн үнэлж, дүгнэж байдгийг үнэлэх нэгэн
шалгуур юм.
Монгол улсын хувьд төрөөс бодлогоор
залуучуудын оролцоог чухалчлан дэмжиж
байгааг Залуучуудын хөгжлийг дэмжих
тухай хууль2-ийн Гуравдугаар бүлэг бүхэлдээ
залуучуудын оролцоог дэмжихээр зааснаас
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харж болохоор байна. Үүнд:
13.1.Төрөөс залуучуудын оролцоог дараах
чиглэлээр дэмжинэ:
13.1.1.залуучууд
өөрсдийн
эрх
ашигт
нөлөөлөх аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах
үйл явцад оролцох, хэрэгжилтийг хамтран
зохион байгуулах, биелэлтэд нь хяналт тавих;
13.1.2.залуучуудын
иргэний
нийгмийн
байгууллагын нийтэд тустай үйл ажиллагааг
дэмжих;
13.1.3.залуучуудын хүмүүнлэгийн болон сайн
дурын ажилд оролцох оролцоог дэмжих.
Залуучуудын хөгжил гэдэг нь залуу
хүмүүсийн нийгэм, ёс суртахуун, сэтгэл зүй,
бие бялдар, танин мэдэхүйн төлөвшлийг
дэмжсэн үе шаттай, цуврал үйл ажиллагаа,
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар өсвөр
болон идэр насанд тулгарах бэрхшээлийг
даван туулах чадвар, чадавх эзэмшихэд
туслах үйл явц юм.
Эгнээндээ 20 гаруй залуучуудын байгууллагыг
нэгтгэсэн Монголын залуучуудын эвсэл3ээс жил бүр зохион байгуулдаг Залуучуудын
иргэний нийгмийн Чуулганы хүрээнд2016 оны
8-р сарын 22-ны өдөр зохион байгуулагдсан
урьдчилсан хэлэлцүүлэгт хөгжлийн талаар
залуучуудын
санал
бодлыг
нэгтгэхэд
залуучуудын хөгжил, оролцоог
• Оролцоо - Хөгжлийн бүхий л төрлийн
үйл явцад залуучууд, нийт ард иргэдийг
утга учиртай оролцуулах боломжийг бий
болгосноор;
• Сонголт - Хөгжих боломжийг
сонголттой болгосноор;

олон

• Хүртээмжтэй байх - Хөгжлийн үр шим,
ашиг тус хүн болгонд тэгш хүртээмжтэй
байснаар;
• Хүн төвтэй байх - Аливаа хөгжлийн эрхэм
зорилго нь хүн өөрөө байснаар
Монголын залуучуудын эвсэл нь олонлог төлөөллийн
илэрхийлэл болсон гишүүн байгууллага, тэдгээрийн
залуучууд хооронд харилцан хүндэтгэлтэй, хүлээн
зөвшөөрсөн эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх; тэдгээрийн
үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах; харилцан
суралцаж хамтдаа хөгжих зарчмаар залуучуудын
байгууллагуудын хөгжил, чадавхийг нэмэгдүүлэх;
нийгэм, эдийн засгийн бодлогод нөлөөлөх зорилгоор
2014 онд үүсгэн байгуулагдсан.https://www.facebook.
com/MongolianYouthCouncil/
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Өөр нэг эргэлт гэж болох хандлага бол эрсдэл,
эмзэг байдлын тухай ярихаасаа илүү эерэг
талыг нь илүүтэй харах явдал юм. Өөрөөр
хэлбэл залуучуудын хөгжлийн олон хөтөлбөр
асуудалд тулгуурласан хандлага сайн үр
дүнд хүргэхгүй байгааг хүлээн зөвшөөрч,
залуучуудад тулгарч буй асуудалд анхаарлаа
хандуулахаас илүүтэй тэдний хүч, чадвар,
чадамжид нь
тулгуурлахыг чухалчилдаг
болжээ.

• Хяналт тавих - Хөгжлийн хүрээнд хийгдэх
бүхий л арга хэмжээг шударга байдлаар
хянаснаар;

• Нийгэмд мэдлэгийг түгээх - Хөгжлийн
талаар гол ойлголтуудыг бүх нийтэд
таниулж мэдүүлснээр;

• Иргэний
нийгмийн
байгууллагуудыг
хүчирхэгжүүлэх - Хамтын хүчээр хамтын
ажиллагааг бий болгож, олон улсын жишигт
хүрэхүйц чадвартай болсноор;

залуучууд бид хамтдаа хөгжиж цаашлаад улс
орноо хөгжүүлж чадна гэж тодорхойлжээ.

2016 оны Залуучуудын
хөгжлийн
индексээр
Монгол
улс
дэлхийн
183 орноос 71-д орж
байгаагаас харахад Монгол
залуучуудын
боловсрол,
ажил эрхлэлтийн түвшин
дэлхийн дунджаас дээгүүр,
харин
эрүүл
мэндийн
нөхцөл байдал нь дэлхийн
дунджаас доогуур, иргэний
болон улс төрийн оролцоо
дэлхийн дундаж түвшинд
байна.

залуучуудын
хөгжлийн индекс
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0.597 орос

0.656 монгол

герман 0.899

0.452 малабу

доод

0-0.494

дунд

0.494-0.607

өндөр

0.607-0.67

маш өндөр

швед 0.810

0.671<

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
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ЗАЛУУЧУУД ОРОН
НУТГИЙН ТҮВШИНД
ХЭРХЭН ОРОЛЦОЖ,
ХӨГЖИЛД ХУВЬ
НЭМРЭЭ ОРУУЛАХ ВЭ?

ЗАЛУУЧУУД ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИНД
ХЭРХЭН ОРОЛЦОЖ, ХӨГЖИЛД ХУВЬ
НЭМРЭЭ ОРУУЛАХ ВЭ?
1

2

3
4

5

6
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залуучуудын оролцооны нөхцөл
байдлыг үнэлэх

залуусын бүлэг асуудлаа
тодорхойлох нь

асуудлаа судлах

асуудлыг шийдвэрлэх арга
замаа тодорхойлох

үйл ажиллагаагаа төлөвлөх нь

Нөлөөлөх нь

хийсэн ажлаа эргэцүүлэн
дүгнэх нь

АЛХАМ 1.
ЗАЛУУЧУУДЫН
ОРОЛЦООНЫ
НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ
ҮНЭЛЭХ

Хэсгийн зорилго: Залуучуудын утга
учиртай оролцооны талаарх ойлголт
нэмэгдэж, өөрийн орон нутаг дахь
залуучуудын оролцооны нөхцөл байдлыг
үнэлэн, цаашид өөрчлөлт хийхийн тулд
залуучууд хэрхэн ажиллахаа тодорхойлно

Товч агуулга:
Залуучуудын утга учиртай оролцоо гэж юу вэ?
Залуучуудын оролцооны олон загвар байдаг. Тэдний ихэнх нь оролцооны загвар шатыг санал
болгосон байдаг. Оролцооны загварыг шатаар илэрхийлдэгийн учир шалтгаан нь,
• Харахад өгсөх, зорилгод хүрэх гэсэн санааг илэрхийлдэг,
• Энэ шатны бүх гишгүүрт хүрэхэд төлөвлөгөө хэрэгтэй,
• Илүү өндөр зүйлд тэмүүлэх зорилго, эрмэлзэлийг илэрхийлдэг,
• Шат бол илүү хурдан хүрч очих боломжтой зүйл,
• Илүү өндөрт, ахих мэдрэмжийг төрүүлдэг,
• Алхам бүр зорилгод хүрэх явц,

Рожер Хартын залуучуудын оролцооны шат
загварыг авч үзье. Тэрээр залуучуудын оролцоог
тэдний тархийг угаах, дүр үзүүлэхээс утга
учиртай оролцооны дээд шат хүртэлх найман
шатлалаас бүрдсэн үргэлжилсэн үйл явц хэмээн
тодорхойлсон байдаг.Оролцооны энэхүү шатлал
нь залуучуудын бодит оролцооны хоёр чухал
зарчмыг онцолдог. Нэгдүгээрт, оролцоо бол
зүгээр нэг үзэгдэх харагдах зүйл биш. Залуу
хүнийг ямарваа үйл ажиллагаанд авчраад
оролцуулах нь жинхэнэ оролцоо биш. Харин
залуу хүмүүс тодорхой эрх мэдэлтэйгээр,
хариуцлага хүлээн, шийдвэр гаргах түвшинд утга
учиртай оролцох тухай юм. Хоёрт залуучууд
ба залуучуудын асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн
хамтын ажиллагааны хэлбэр, чанар чухал үүрэг
гүйцэтгэнэ гэж үздэг.
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• Оргилд хүрэх нь амжилт боловч зорилгодоо
хүрсэн үү гэдэг нь асуулт хэвээр байгааг
харуулдагт оршино.

Тараах материал
Оролцооны шат

8

Залуучууд
санаачлаад
шийдвэрээ идэр
буюу түүнээс
насныхантай
хуваалцана.

7

Залуучууд
санаачилж, идэр
буюу түүнээс
насныхан
хэрэгжүүлнэ.

6

Идэр буюу
түүнээс насныхан
санаачлаад,
шийдвэрээ
залуучуудтай
хуваалцана.

5

4

3
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2

1

Мэдээлэл
өгнө. Хамтран
зөвлөлдөнө.

Мэдээлэл болон
ажил үүрэг өгнө.

Дүр үзүүлнэ.

Жишээ
2015 оноос төрөөс Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хуулийг санаачлан
боловсруулах ажил эхэлсэн. Хуулийн төсөл дээр Монголын
залуучуудын эвсэл гишүүн байгуулагуудынхаа дунд хуулийн төслийн
талаар хэд хэдэн удаагийн хэлэлцүүлэг хийж, ажлын хэсэг байгуулан
ажиллаж, саналаа нэгтгээд ХНХЯ-ны ажлын хэсэгт хүргүүлэв. Тэдний
саналаар хуулийн төслийн хэд хэдэн заалтад өөрчлөлт орсон билээ.

Монголын Залуучуудын Эвсэл жил бүрийн 8 сарын 25–нд Иргэний
нийгмийн залуучуудын чуулган зохион байгуулдаг. Хөдөлмөр
нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн даргатай уулзаж
чуулганыг дэмжин, хамтран зохион байгуулах санал тавьж 2019 оны
8 сарын 29 нд Залуучуудын хөгжлийн үндэсний чуулганыг хамтран
зохион байгуулжээ.
ХНХЯ-ны жилийн ажлын төлөвлөгөөнд Залуучуудын хөгжлийн
чуулган зохион байгуулахаар тусгагджээ. Энэ чуулганыг хэрхэн зохион
байгуулах талаар доор дурдсан гурвалсан уулзалт дээр мэдээлэл хийж
залуучуудын байгууллагууд хэрхэн оролцох талаар санал авав.

ХНХЯ-ны залуучуудын асуудал эрхэлсэн газраас санаачлан Гурвалсан
уулзалтыг 2013 оноос хийж байна. Уулзалтад ХНХЯ, БСШУЯ,
Эрүүл мэндийн яам, Барилгын яам зэрэг залуучуудын асуудлаар
үүрэг хариуцлага огтолцдог яамдууд, залуучуудын ТББ,хүүхэд
залуучуудын асуудлаар ажилладаг ТББ болон бусад санаачилга, төсөл
хөтөлбөрүүдийн төлөөлөл оролцон залуучуудын асуудлаар хийж буй
ажил, төлөвлөгөө зэрэг мэдээлэл солилцож зөвлөлдөг. Энэ уулзалт
ихэнхдээ мэдээлэл солилцох, зарим асуудлаар зөвлөлдөх хэмжээнд л
болж өнгөрдөг.
Хорооны Иргэний танхимын ажилтан Залуучуудын зөвлөлийн
залуучууддаа дүүргээс зохион байгуулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний
зарыг хүргэж,эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр 6 хүнтэй баг бүрдүүлэх үүрэг
өгнө.
Аймгийн дарга Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн дарга
боловч жилдээ нэг удаа арайхийн хурлаа хийнэ. Гэвч аймгийн төсөвт
залуучуудын хөгжил, оролцоонд зориулсан мөнгө суулгах талаар
огтхон ч чармайлт гаргахгүй.

Чимэглэл төдий
оролцуулна

Залуучуудын чуулган зохион байгуулахыг дэмжсэн улс төрч, чуулганыг
нээж, урт гэгчийн уйтгартай илтгэл тавина. Түүнчлэн авахуулсан
зургуудаа “Би залуучуудын оролцоог дэмждэг. Залуучууд бол Монгол
улсын ирээдүй” гэх мэт уран гоё тайлбартайгаар өөрийн твитер болон
фэйсбүүк хуудсан дээрээ оруулна.

Тархи
угаана

УИХ-д нэр дэвшигч аймагт ирж залуучуудын саналыг сонсох нэрээр
уулзалт зарлаад өөрийн намын аймаг орон нутагт залуучуудад
зориулж спортын заал, хөл бөмбөгийн талбай барих төлөвлөгөөний
тухай сунжрууланярьж, гарын бэлэг өгнө. Дараа нь дагуулж ирсэн
илтгэгчээрхувь хүний хөгжлийн лекц уншуулна.

WORLD CAFE

дасгал 1

70-80 Минут
Зорилго: Орон нутаг дахь
залуучуудын оролцооны хэлбэр,
түвшин, сорилт ямар байгаа талаар хүн
бүрийн оролцоотойгоор олон талаас нь
хэлэлцэж, дүн шинжилгээ хийнэ.

Хэрэглэгдэхүүн:
Ширээ тус бүр дээр
нэг самбарын цаас,
өнгийн маркер
болон пломастер

Дараалал:
1. Чиглүүлэгч өрөөнд нэг ширээнд 5 хүн байхаар бодож ширээг урьдчилан засна.
2. Чиглүүлэгч оролцогчдоос ширээ тус бүрт нэг хүнийг 1 гэж дугаарлан ширээнд очихыг хүснэ.
Бусад оролцогчид 1 ширээнд 5 хүн байхаар тарж сууна. Гэхдээ аль болох өөрийн сайн
танихгүй хүнтэй ширээ рүү очихыг хичээх ёстойг тэдэнд сануулна. 5 минут
3. Чиглүүлэгч асуултуудаа урьдчилан бэлдсэн байна. Эхний удаа “Танай орон нутаг дахь/аймаг,
сум, дүүрэг, хороо, баг/ залуучуудын оролцоо хэр байгаа гэж боддог вэ?” гэсэн асуултыг
тавиад оролцогчдыг энэ талаар ярилцан, гаргаж ирсэн санаануудаа самбарын цаасан /
ширээний бүтээлэг/ дээр үг, зураг эсвэл дүрсээр илэрхийлэхийг хүснэ. Ингэхдээ цаасны голд
20 см орчим диаметр зай үлдээх ёстойг сануулна. Эсвэл урьдчилан зурж тэмдэглэж болно.
10 минут
4. 10 минутын дараа 1 дугаарын ширээний эзэн ширээндээ үлдээд бусад оролцогч өөр ширээ
рүү очно. Ингэхдээ эхний ширээн дээр байсан хүмүүс салж явах ёстой. Дараагийн асуулт
“Залуучууд оролцоход юу саад болдог вэ? Ямар сорилт бэрхшээл байна вэ?” Оролцогчид энэ
удаа 15 минут хэлэлцээд санаагаа тэмдэглэн үлдээнэ.15 минут
5. 15 минутын дараа оролцогчид дахин өөр ширээ рүү очиж дараагийн асуултын дагуу хэлэлцэнэ.
Танай орон нутагт залуучууд дуу хоолойгоо төрд хүргэх бодит арга механизм, орон зай,
орчин байна уу? Байгаа бол ямар боломж байна вэ?” Оролцогчид санаагаа цаасан дээр
голын дугуй хоосон зайг үлдээн тэмдэглэнэ. 10 минут
6. Дараагийн асуулт “ Залуучуудыг оролцуулахын тулд юу хийх хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?”
Энэ асуултын дагуу дахин 20 минут хэлэлцсэний дараа сүүлийн бүрэлдхүүнээрээ самбарын
цаасан дээр буулгасан санаануудыг дүгнэн нэгтгэхийг хүснэ. Сум, тэмдэглээ, зураг, холбоос
ашиглан санаагаа цэгцэлж бусаддаа танилцуулахад бэлдэнэ. 20 минут
7. Танилцуулга: Оролцогчид ширээ ширээгээрээ гарч ирэн ширээний бүтээлгээ ашиглан
асуудлыг хэрхэн дүгнэж нэгтгэснээ танилцуулна.20 минут
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8. Чиглүүлэгч дасгал ажил ямархуу санагдсан, хүн болгон оролцож саналаа хэлэх боломж
байсан эсэх талаар нэмэлт асуулт тавьж дүгнэлт хийж болно.

дасгал 2

ОРОЛЦООГОО ҮНЭЛЬЕ

30 Минут
Зорилго: Залуучууд өөрсдийн
оролцооны түвшинг үнэлж, орон
нутгийн шийдвэр гаргах түвшинд хэрхэн
оролцох тухай ойлголттой болно.

Хэрэглэгдэхүүн: Ш.Арнштэйны оролцооны
загвар шат дээр үндэслэн зурсан доорх
зургийг урьдчилан хэвлэж гаргана. Эсвэл
ханан дээр проектороор үзүүлж болно.
8 өнгийн жижиг наадаг цаас

Дараалал:
1. Чиглүүлэгч оролцогчдод оролцооны шатыг дахин сануулаад өөрсдийнх нь оролцооны
түвшин хаана байгааг тодорхойлохыг хүснэ. Өгсөн өнгийн цаасыг тохирох шатан дээр наана.
Оролцогчдын дундаас сайн дураар оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн хэдэн хүнийг яагаад энэ
шатыг сонгосныг тайлбарлуулна. 10 минут
2.

Оролцож
асуудлаа
шийдэхээр тэмцэж буй
зураг дээр харуулсан
эмэгтэйд туслахын тулд
юу хийж болох талаар
дахин нэг өнгийн цаасан
дээр
бичээд
түүнийг
дэмжиж буй гарны хэсэгт,
оролцоход нь саад болж
буй зүйлийг бичээд доош
татаж буй гарны хэсэгт
байрлуулна уу. 10 минут

18

3. Чиглүүлэгч дараах асуултуудыг ашиглан оролцогчдоор дүгнэлт хийлгэнэ.
• Оролцооны шатны аль хэсэгт идэвхгүй, хариу үйлдэлтэй, идэвхтэй хэсэгт дийлэнх
оролцогч өнгийн цаасаа наасан бэ?
• Танай орон нутагт залуучуудын оролцоо ямархуу байгааг энэ дасгал ажлаар дүгнэж
болох уу?
• Залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд юу хийвэл зохистой вэ?

ДҮГНЭЛТ
Залуучуудтай ажиллах чиг үүрэгтэй төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагууд
үйл ажиллагааны төлөвлөлт, залуучуудын талаарх хууль, хөтөлбөр, төслийн
хэлэлцүүлэгт залуучуудыг бэлтгэлгүйгээр оролцуулаад шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх,
зохион байгуулахад оролцуулахгүй байх нь оролцооны доод хэлбэрт хамаарна. Харин
залуучуудыг орон нутаг, байгууллагын бүхий л түвшинд буюу Удирдах зөвлөлд болон
өдөр тутмын үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргахад оролцуулан, тэдний санал санаачилгыг
хүлээн авч, эрх мэдлээ хуваалцан зөвшилцөх нь оролцооны дээд шат юм.
Залуучуудын оролцоо хангалтгүй байна гэж үзэж байгаа бол бид цаашид юу хийх
ёстой вэ? гэдгээ тодорхойлж, залуучууд бид өөрсдөө оролцож байж энэ байдлыг
өөрчлөх боломжтой. Оролцохдоо утга учиртай оролцох ёстой. Туршлага багатай
залуу хүний хувьд ганцаараа оролцож өөрчлөлт хийх нь хэцүү, боломж бага. Тиймээс
залуучууд хамтран бүлэг, клуб байгуулан ажиллах нь хамгийн тохиромжтой. Мэдээж
залуучуудын оролцоог хангах бүтэц, механизм байвал түүнд орж ажиллах нь илүү үр
дүнтэй. Монгол улсын “Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-д Ерөнхий
сайдаар ахлуулсан Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөл, аймаг нийслэлд засаг
даргаар ахлуулсан Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байхаар заасан боловч энэ
нь төрийн албаны бүтэц тул залуучууд энд орж шийдвэр гаргах түвшинд оролцох
боломж бараг байхгүй.
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Гэвч залуучууд эвлэлдэн нэгдэж залуучуудын ТББ, клуб, бүлэг, залуучуудын зөвлөл
байгуулан ажиллах боломж Үндсэн хуулиар нээлттэй олгогдсон. Хэрвээ та нар
залуучуудын оролцоо хангалтгүй, оролцоход саад бэрхшээл байна, залуучуудад олон
тулгамдсан асуудал байна гэж үзэж байгаа бол нэгдсэн зохион байгуулалтад орж
асуудлаа өөрсдөө шийдвэрлэх боломжийг эрэлхийлэх, ашиглах нь зүйтэй. Энэ гарын
авлагын дараагийн хэсгээс хэрхэн хамтарч асуудлаа шийдвэрлэж, оролцож болох
талаар суралцаарай.

КЕЙС: Их Британийн залуучуудын
оролцооны үлгэр жишээ загвар
Лондонгийн Левишом дүүрэгт орон нутгийн залуучуудын ашиг сонирхлыг дэмжихийн
тулд “Залуу хотын дарга”-ыг сонгодог ажээ. Түүнийг “Залуу зөвлөхүүд” хэмээх
санаачилгатай залуучуудын бүлэг дэмжиж хамтран ажилладаг. Тэд долоо хоног бүр
уулзан орон нутгийн залуучуудын асуудлыг хэлэлцэн Залуу хотын дарга болон бусад
улс төрчдөд зөвлөгөө өгдөг байна. Энэ санаачилгыг анх 2002 онд хотын даргаар
сонгогдсон Ноён Стийв Баллок гаргажээ. Тэрээр Залуу хотын даргын албан тушаал
болон түүнийг дэмжих Залуучуудын бүлгийг байгуулснаар хүүхэд залуучуудын эрх
ашгийг хамгаалан, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээг илүү сайжруулна гэж үзжээ. 15 дах
жилдээ хэрэгжиж буй энэ анхдагч санаачилга нь залуучуудын дуу хоолойг сонсох
зөв арга болохоо баталсан төдийгүй орон нутгийн хөгжилд залуучууд оролцох
боломжийг олгосон маш давуу талтай нь харагдаж байна.
Левишом дүүрэг ийнхүү 15 жилийн турш залуучуудын манлайлал, иргэний оролцооны
үйл ажиллагааг дэмжиж иржээ. Үүнд: орон нутгийн хэлэлцүүлэг, сургуулийн зөвлөлийн
хөгжил, орон нутгийн албан бус сүлжээ, залуучуудад зориулсан үйлчилгээнд оролцох,
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хотын зөвлөлийн үйл ажиллагааг үнэлэх зэрэг болно. Эдгээр
хөгжлийн явцад Левишом дүүргийн залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжлийн
чадварлаг ажилтнууд залуу хүмүүсийг сорил, бэрхшээлийг даван туулж өөрсдийн
болон бусдын ирээдүйг тодорхойлох явцад нь дэмжиж өгч чадвал тэд оролцооны
ямар ч түвшинд ажиллаж оролцож чадна гэдгийг баталсан юм.
Батлагдсан жилийн төсвийн хүрээнд Залуу хотын дарга болон Залуу зөвлөхүүд
олон үйл ажиллагааг санаачлан дэмжиж чаджээ. Жишээ нь: эрүүл амьдралын хэд
маягыг дэимжих арга хэмжээ, үе хоорондын сөрөг хандлага, саадыг бууруулах
арга хэмжээнүүдийг дэмжиж, залуучуудыг мэтгэлцээн, шийдвэр гаргах түвшний
хэлэлцүүлэгт оролцуулах, залуучуудын амжилтыг тэмдэглэх платформ бий болгож,
Роул модел \Үлгэр дуурайлал\ болон менторын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн, Левишом
дүүргийн олон төрлийн залуучуудыг нэгтгэх соёл, урлаг, спортын арга хэмжээг
зохион байгуулдаг.
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Залуу хотын даргыг сонгох процесс нь сонгуулийн системийн загвараар явагддаг.
Левишом хотыноршин суугч, сургууль, коллежид сурдаг 13-18насны залуу хүн
сонгуулийн өдөр Залуу хотын даргын албан тушаалд өөрийн нэрийг дэвшүүлж болно.
Эцэг эх болон асран хамгаалагчаас, сургууль, коллежээс нь албан ёсны зөвшөөрөл
авсан байхыг шаарддаг. Мөн дээрх шалгуурыг хангах нэр дэвшигч өөрийг нь дэмжих
50 –аас доошгүй залуучуудын гарын үсгийг цуглуулсан байх ёстой.
Дараагийн шат нь бүх нэр дэвшигчийг сургалтад хамруулах өдөр. Энэ сургалтыг
залууучуудын асуудал хариуцсан ажилтнууд дэмжин хийх бөгөөд хуучин болон
шинээр нэр дэвшиж буй залуу хотын дарга, залуу зөвлөхүүд оролцоно. Энэ сургалтаар
тухайн албан тушаалын үүрэг хариуцлагыг судлахаас гадна өөрийн санаа, төслөө
хэрхэн мөрийн хөтөлбөртөө тусгах, сонгуулийн кампанит ажилд зориулан зураг,
материалаа хэрхэн бэлдэх, Залуу хотын даргын YouTube суваг дээр тавих видео
мессежийг хэрхэн боловсруулах, олны өмнө хэрхэн үг хэлэх талаарх зөвлөгөө, бусад
кампанит ажлын арга техник , уулзалтын хуваарь гаргах, сургууль болон бусад газар
хүүхэд, залуучууд, залуусын клубынхэнтэй ярилцах, санал солилцох, төрөл бүрийн
арга хэмжээ, эвэнтэд оролцох, чиглүүлэх талаар шаардлагатай арга техник, зөвлөгөөг
өгдөг байна.
Шийдвэр гаргаж, сургалт авсаны дараа сонгуулийн кампанит ажил өрнөсөөр
Сонгуулийн санал өгөх өдөр ирнэ. Сонгуулийн хорооныхон Левишом дүүргийн

40 гаруй сургууль, коллеж дээр сонгуулийн санал өгөх байрыг зохион байгуулдаг.
Тухайн орон нутгийн залуучууд санал өгөх байранд очиж нууц санал өгнө. Сонгогчид
2 нэр дэвшигчийг сонгож саналаа өгнө. Левишом дүүргийн Сонгуулийн хорооны
дарга сонгуулийн дүнг зарладаг. Сонгуулийн дүнгээр дөрвөн нэр дэвшигч Залуу
хотын дарга, орлогч дарга, 3,4 байр эзэлсэн нэр дэвшигч Их Британий Залуучуудын
парламентын төлөөлөгчөөр сонгогддог байна. Харин дээрх дөрвөн албан тушаалд
сонгогдож чадаагүй үлдсэн нэр дэвшигчид Залуу хотын даргад туслах Залуу
зөвлөхүүдийн бүлэгт орж ажиллана. Тэднээс гадна Залуу зөвлөхүүдийн бүлэгт бусад
залуучуудын бүлэг, сургуулийн зөвлөл, орон нутгийн форум, клубын төлөөлөл болох
олон залуус орж ажилладаг.
Залуу хотын дарга болон Залуу зөвлөхүүдийн бүлгийн гол үүрэг нь шийдвэр гаргах
түвшний ажлын тайлан, төлөвлөгөө, стратегийг хянах, шалгах, санал, дүгнэлтээ өгч,
төрийн үйлчилгээний алба, бодлого боловсруулагчид, сонгогдсон төлөөлөгчдөд
залуучуудын хөгжлийн асуудлаар залуучуудын дуу хоолой болж, төлөөлөн хандах
юм.
Өнгөрсөн 15 жилийн турш Залуу хотын дарга болон Залуу зөвлөхүүдийн
бүлгийн хичээл чармайлт Левишом дүүргээс хальж, бүс, үндэсний хэмжээний
санал санаачилгад оролцон Британий Залуучуудын Парламент, болон Английн
Парламентийн тшвшинд олон арга хэмжээнд оролцож иржээ.
Европын Холбооны дэмжлэгээр тэд Европ тивийн улс орнуудын залуучуудын
байгууллага, залуучуудтай санал санаачилга, туршлагаа солилцон ажилладаг
харилцаа холбоотой болсон байна. Левишом дүүргийн Залуу хотын дарга санаачилга
нь Их Британий залуучуудын оролцооны харилцан биенээсээ суралцах, эрх мэдлийг
хуваалцах боломжийг бүрдүүлдэг, хамгийн удаан оршин тогтвортой ажиллаж байгаа
залуучуудын утга учиртай оролцооны загвар болохуйц бүтэц юм.

Дараах асуултуудын дагуу товч
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Дээрх кейсийг уншаад хамгийн их таалагдсан зүйл юу байсан бэ?
• Залуучуудын оролцооны ямар түвшний тухай энд яригдаж байна вэ?
• Яагаад энэ жишээг кейс болгосон гэж бодож байна вэ?
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• Танай орон нутагт оролцооны ийм бүтцийг (механизм) бий болгох
боломжтой юу?

АЛХАМ 2:
ЗАЛУУСЫН БҮЛЭГ
АСУУДЛАА
ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

Хэсгийн зорилго: Залуучуудын өмнө
тулгамддаг олон асуудлаас шийдвэрлэгдэх
боломжтой бөгөөд оновчтой асуудлыг
багаараа ярилцаж, чухлыг эрэмбэлж,
сонгож сурна.

Агуулга
Нийгэмд олон асуудал бий. Ялангуяа залуучуудын өмнө тулгамддаг асуудлыг тоочиж баршгүй.
Эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүл төлөвлөлт, амьдарч байгаа орчин, амьдралын
чанар, чөлөөт цагийн асуудал гэх мэт.
Нийт хүн амын 63.77 хувь нь 35 хүртэл насны залуучууд байна4. Доорх зургаас насны үечлэлийг
харвал 15-19 нас, 20-24 нас, 25-29 нас, 30-34 нас гэж харж болохоор байна. Үечлэл бүрээр нийт
хүн амд эзлэх тоог харж болох бөгөөд хаана амьдардаг, ямар боловсролтой, ажлын байртай
эсвэл ажлын байргүй, ямар нэгэн төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхээс хамаараад тулгарах
бэрхшээл, сорилт нь өөр өөр байх магадлал ихсэнэ.
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Тиймээс залуусын бүлэг нь хувь хүний асуудлаас илүүтэйгээр залуусын нийтлэг эрх ашгийг
хөндөж байгаа асуудлыг сонгож авах нь чухал юм. Багаараа ярилцаж, асуудлаа оновчтой
тодорхойлж сурахад дараах дасгалууд та бүхэнд туслах болно.

4

Монгол улсын хүн ам насны бүтцээр, 2018 он, ҮСХ, https://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L03

АСУУДЛЫН ТОЙРГООС
АЛТ ШҮҮРЦГЭЭЕ

дасгал 1

60 Минут
Зорилго: Залуучуудын
оролцоотойгоор шийдвэрлэх
боломжтой, тэдний нийтлэг эрх
ашгийг хөндсөн чухал асуудлыг
сонгоход тусална.

Хэрэглэгдэхүүн:
• Ам дөрвөлжин өнгийн цаас оролцогч
бүрт 3 ширхэг
• Самбарын цаас
• Маркер, нарийн маркер
• Асуудлын шалгуур хүснэгтийг
оролцогчдын тоогоор хэвлэх

Дараалал:
1. Оролцогчдыг тойрог хэлбэрээр суухыг хүснэ. Дараа нь оролцогч тус бүрт 3 өнгийн цаас,
нарийн маркерын хамт тарааж өгнө.
2. Оролцогчдод 5 минутын хугацаа өгөх бөгөөд энэ хугацаанд багтаан өөрт оногдсон гурван
цаасан дээр “Залуучуудын өмнө тулгамдаж байгаа хамгийн чухал гурван асуудлыг бичнэ үү
” хэмээн хүснэ. 5 минут
3. Оролцогчдыг бичиж дуусмагц цаас тус бүрээр цаасан онгоц хийж, өөрийн бичгийн хэвийг
нуугаад тойргийн голд чиглүүлэгчийн заавраарзэрэг шидэхийг хүснэ.
4. Тойргийн голоос хүн бүр гурван өөр өнгийн онгоцыг сонгон авахыг оролцогчдоос хүснэ.
5 минут
5. Оролцогчдыг нэгээс тав хүртэл тоолуулж таван багт хуваана. Баг тус бүрт самбарын цаас өгч,
эхлээд оролцогч бүрийн сонгосон онгоцон дээр бичсэн асуудлыг утгаар нь ижилсүүлээд дараа
нь багаараа ярилцаад хамгийн чухал гэж үзэж байгаа нэг асуудлаа сонгож танилцуулахыг
хүснэ. Ингэхдээ асуудлын шалгуур хүснэгтийг багуудад тарааж тайлбарлана. 10 минут
6. Асуудлын шалгуур хүснэгтийн дагуу багууд багийн бүх гишүүдийн асуудлыг шигшиж үзсэний
дараа багийн дундаас шалгуурыг хангасан нэг чухал асуудлаа сонгон шалгуур хүснэгтийн
дагуу тайлбарлахад бэлдэнэ. 10 минут
7. Баг тус бүрийг багийн сонгосон асуудлаа танилцуулж дууссаны дараа бусад багуудад тухайн
багаасасуулт асууж, хариулах боломжийг олгоно. 10 минут

9. Хэлэлцүүлэгт нэг хүн нэг минут ярих дүрмийг баримтлах бөгөөд гар өргөж, санал хураах
байдлаар хамгийн олон санал авсан асуудлыг бүлгийн асуудал болгон сонгож авна. 10 минут

23

8. Үүний дараа бүх оролцогчид (Бүлгийн гишүүд) тойрог хэлбэрт орж суугаад хамгийн нийтлэг,
шийдвэрлэх боломжтой нэг асуудлыг сонгох хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. 10 минут

Тараах материал
Асуудлын шалгуур хүснэгт
Асуудлын шалгуур

Залуучуудын (бидний өмнө)
тулгамдаж байгаа нийтлэг
асуудал мөн үү?

Энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй
байхад учрах эрсдэл, хор
хохирол нь юу байх вэ?

Төрийн аль нэг байгууллагын
хариуцсан асуудал мөн үү?

Ямар нэгэн хуулийн хүрээнд
багтах асуудал мөн үү?
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Энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр
зохицуулсан ямар нэгэн хууль,
дүрэм, журам, шийдвэр бий
юу?

Тэмдэглэл
Тийм гэж хариулсан бол (+) тэмдэг
тавина уу.

Тайлбарыг түлхүүр
үгээр илэрхийлнэ үү.

ДҮГНЭЛТ
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Энэ хэсгээс бидний сурсан зүйл бол хорвоо ертөнц дээр үй түмэн асуудал байгаа
хэдий ч асуудлыг бүлэглэн ангилах, нарийвчлан судлах нь маш чухал гэдгийг ойлгож
авсан явдал юм.Нийгэмд залуучуудын өмнө тулгамдаж байгаа, зайлшгүй шийдвэрлэх
шаардлагатай мэт санагдах олон асуудал байх хэдий ч бидний хүч, дуу хоолой хүрэх
боломжтой, хууль эрх зүйн хүрээнд шийдэл нь байгаа хэдий ч хэрэгжихгүй, төрийн
зүгээс анзаарахгүй байгаа асуудлыг олж, төрд нөлөөлөх нь бидний хийж чадах
хамгийн эхний чухал алхам юм.

АЛХАМ 3.
АСУУДЛАА
СУДЛАХ

Хэсгийн зорилго: Залуучууд
төрийн бодлого, бодлого
боловсруулах явцтай танилцан,
тулгамдаж буй асуудлыг зохицуулах
хууль дүрэм, холбогдох мэдээллийг
цуглуулж, судалгаа хийн, асуудалд
нотолгоо баримттай хандаж сурна.

Товч агуулга:
Алхам 2 дээр та нар хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх ёстой асуудлаа сонгон авсан билээ. Одоо
энэ асуудлаа шийдвэрлүүлэхийг хурдан эхлүүлж, өөрчлөхөөр яарч байна уу? Түр азнаарай.
Бид эхлээд энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжууд, ямар хууль дүрмийн хүрээнд энэ асуудлыг
шийдвэрлэх ёстойг болон аль төрийн байгууллага, албан тушаалтан тухайн асуудлыг хариуцдаг
зэргийг олж мэдэх ёстой. Оролцохын тулд хууль дүрмийн хүрээнд яаж ажиллах ёстойгоо ч мэдэх
хэрэгтэй. Ардчилсан нийгэм дэхиргэн хүний эзэмшвэл зохих иргэний мэдлэгийн нэн тэргүүний
шаардлага нь хууль эрх зүйн мэдлэг билээ.
Улс орнууд төрийн бодлого боловсруулан баталж, түүнийгээ хэрэгжүүлэн ард иргэдийнхээ
эрхийг хамгаалан, тэдний сайн сайхан байдлыг хангах үүрэг хариуцлагаа биелүүлдэг. Төрийн
зарим бодлогыг хууль тогтоох байгууллага хууль болгон баталдаг. Бодлогын нөгөө хэсэг нь
төрийн гүйцэтгэх байгууллага, хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагын дүрэм журамд тусгалаа олсон
байдаг.

Жишээ нь:
• УИХ “Замын хөдөлгөөний тухай хууль”-ийг батлаж, цагдаагийн газар уг хуулийг хэрэгжүүлнэ.
• Хотын захиргаанаас сургуулийн ойролцоо согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг хориглосон
журам баримтална. Хотын мэргэжлийн хяналтын байцаагч үүнийг хэрэгжүүлнэ.
• Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр батална.
Хөтөлбөрийг сумын Засаг дарга түүний алба хэрэгжүүлнэ.

Хүмүүс өөрсдийн орон нутагт ямарваа нэгэн шийдвэрлэвэл зохих асуудал үүссэнийг мэдээд
төрийн байгууллага энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэхийг
шаарддаг. Ийм асуудал үүсэх гурван нөхцөл байж болно.
1. Хэдийгээр энэ асуудлыг шийдвэрлэх хууль бодлого байдаг ч хэрэгжилт муу байдаг.
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2. Хэрэгжиж эхлээгүй буюу хэрэгждэггүй хууль, дүрэм журам байна.
3. Асуудлыг зохицуулах хууль, дүрэм огт байхгүй учир шинээр боловсруулах ёстой.

БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ
ЯВЦ БА ОРОЛЦОО

Асуудлыг
тодорхойлох нь:
Асуудлыг олж харах
Зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг
Кампанит ажил
Судалгаа хийх
Зураглал гаргах

бодлого
боловсруулах
алсын хараа

хэрэгжүүлэх

бодлогын
талаарх
мэдээлэл

Иргэд, хэрэглэгчдийн
эргэх холбоо:
Хэрэглэгчдийн зөвлөл
Иргэдийн зөвлөл
Цаасан болон онлайн
судалгаа
Санал асуулга явуулах

шийдвэр
гаргах
бодлого
санаачилах

Төсөл дээр өгөх
санал, хүсэлт:
Бичмэл зөвлөмж
(электрон болон
цаасан)
Хэлэлцүүлэг,
мэтгэлцээний талаарх
хэвлэлийн материал

Төрийн бодлого боловсруулах үйл явц нь
зөвхөн төрийн байгууллагын гүйцэтгэх
үүргийн нэг биш бөгөөд, энэ үйл явцад
иргэдийн оролцоо чухал болохыг та нар дээрх
схемээс харж байна. Иргэд аливаа асуудлыг
шийдвэрлэхдээ төрийн оролцоотойгоор, эсвэл
тухайн үйл явцад биечлэн оролцож шийддэг.
Иргэдийн оролцоо утга учиртай, эрх мэдлээ
хуваалцах буюу оролцоооны дээд шатанд
байгаа үед төрийн бодлого, шийдвэр зөв,
амьдралд хэрэгжих боломжтой болно.

Бодлого боловсруулах ажил нь тухайн орон
нутагт тулгамдаж буй асуудлыг мэдэрч,
ойлгохоос эхэлнэ. Энэ тулгамдсан асуудлын
талаар хэвлэл, нийгмийн сүлжээ, судалгаа,
иргэд болон төрийн байгууллагаас мэдэж
болно. Дараагийн шатанд ТББ, мэргэжилтэн,

Үйл явцыг
мэдээллэх:
Вэбсайт
Онлайн сонин
И-мэйл сануулга
Тайлан

судлаач, иргэд, иргэдийн бүлэг асуудлыг
шийдэх оновчтой аргын талаар санал
дэвшүүлж төрийн байгууллагад, хууль тогтоох
байгууллагад уламжилна. Энэ явцад санал
зөрөлдөх, бодлогын олон хувилбар гарч болно.
Иймээс энэ үйл явцад мэдээлэл цуглуулах, дүн
шинжилгээ хийх, олон хувилбар бүхий арга
хэмжээ, тэдгээрийн үр нөлөөг тооцох, саналаа
бусдад танилцуулж дэмжлэг авах зэрэг олон
талт үйл ажиллагаа явагдах нь тодорхой.
Хүмүүс тухайн асуудлыг шийдвэрлэх өөрсдийн
саналыг уламжлан бодлого болгон батлахад
нөлөөлдөг. Нэгэнт бодлого болон батлагдсан
бол түүнийг хэрэгжүүлэх, даган мөрдөх
шаардлагатай.
Иргэд ба бодлого боловсруулах явц. Иргэд
нийтийн хэлэлцүүлэг, уулзалтад оролцох,
сонин хэвлэл болон нийгмийн сүлжээгээр
үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрсдийнсонгосон
Иргэдийн хурлын төлөөлөгч, УИХ-ын гишүүдэд
захидал хүсэлт, мессеж бичих, утсаар ярих,
санал шүүмжлэлд оролцох, бусад хүмүүсийн
бодлогын тодорхой хувилбарыг дэмжихийг
ятгах, судалгаа явуулах, өөрсдийн саналаа
өргөн барих, олон нийтэд хандаж үг хэлэх,
үзэл бодлоо илэрхийлэх зэргээр бодлого
боловсруулах явцад оролцож болдог.
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Бодлогын төслөө
боловсруулан
хэлэлцэх:
Зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг
Иргэдийн зөвлөл
Сонирхолын бүлэг
Зөвшилцөх хурал,
уулзалт
Талуудын яриа, хэлцэл
Санал хураалт

дасгал 1

ТӨР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

30 Минут
Зорилго: Төрийн байгууллага
болон түүний бүтэц, чиг үүргийг
тодорхойлж сурна.

Хэрэглэгдэхүүн: Хүснэгтийг хэвлэн
оролцогч бүрт тарааж өгнө.

Дараалал:
1. Оролцогчдыг 1-5 хүртэл тоолж 5 багт хуваана. Өөр арга хэрэглэж болно.
2. Хүснэгтийн дагуу төрийн тухайн түвшний албан байгууллага, бусад гэсэн хэсгийг бөглөхийг
оролцогчдоос хүснэ. Тухайн байгууллагыг удирддаг хүмүүсийн нэрийг олж бичихийг
оролцогчдод санал болгоно. 10 минут
3. Багууд өөрсдийн хүснэгтээ танилцуулан харьцуулж ярилцана. 10 минут
4. Багаараа дараах асуудлыг хариуцдаг төрийн байгууллагыг олж бичээд бусаддаа
танилцуулаарай. 10 минут
• Сургуулийн хажуугийн замын тэмдэглээ байхгүй.
• Хороон дээр эмэгтэйчүүдэд зориулсан уулзах өрөө, тасалгаа байдаггүй.
• Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид залуучуудын саналыг сонсох талаар санаачилга
гаргахгүй байна.
• Аймгийн төв дэх залуучуудад спорт заал хүрэлцээгүй байна.
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• Малчин залуус мэдээллээс хоцорч байна.

Тараах материал
Төрийн түвшин
Баг\ хороо

Гүйцэтгэх засаглал
Багийн засаг дарга

Сум\дүүрэг

Сумын Засаг дарга

Шүүх

Хууль тогтоох

Бусад
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Бусад

дасгал 2

БАГААР АЖИЛЛАЖ,
АСУУДЛАА СУДЛАЯ

7 хоног
Агуулга: Аливаа залуучуудын бүлэг,
клуб эсвэл тухайн хорооны залуучуудын
өмнө тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд
залуучууд өөрсдөө оролцож байж л зөв,
амьдралд хэрэгжих нийцэх шийдвэрийг
гаргуулах боломжтой. Яагаад гэвэл
залуучуудын хэрэгцээ шаардлагыг тэднээс
өөрсдөөс нь илүү мэдэх хүн байхгүй.

Зорилго: Асуудлыг шийдвэрлэхээр шийдсэн
бол юуны өмнө тухайн тулгамдсан асуудлыг
ямар хууль дүрмээр зохицуулдаг талаар
судалгаа хийх ёстой. Мөн хаа нэгтээ үүнтэй
төстэй асуудлыг шийдсэн сайн туршлага
байгаа эсэх талаар мэдээлэл хайна. Түүнчлэн
уг асуудлыг хариуцдаг мэргэжилтэн, төрийн
албан тушаалтан, иргэний нийгмийн
байгууллага, хуульч, судлаач, эрдэмтэн,
сэтгүүлч нартай уулзаж мэдээлэл авч,
ойлголтоо нэмэгдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл
асуудлыг тал бүрээс нь сайтар судлахад
суралцана.

Жишээ нь: Танай хороонд залуучуудын оролцоо хангалтгүй, залуучууд хорооны ажилд
оролцдоггүй. Энэ тохиолдолд та нар ямар хуулийг хамгийн түрүүнд олж судлах ёстой вэ?
Ямар төрийн байгууллагад хандах вэ? Өөр хаанаас ямар мэдээлэл цуглуулж болох вэ?
Хорооны залуучуудын мэдээлэл, судалгаа байна уу?

Хэрэглэгдэхүүн:
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•
•
•
•
•

Самбарын цаас
Өнгийн маркер,
Өнгийн болон бичгийн цаас
Интернет сүлжээ,
Суурин болон зөөврийн
компьютер (нөүтбүүк)

Дараалал:
1. Хууль дүрэм судлах, төрийн байгууллага, албан тушаалтан, мэргэжлийн хүмүүстэй
уулзах,интернетээр мэдээлэл хайж, сайн туршлага бусад мэдээлэл цуглуулах, судалгаа, санал
асуулга авах үүрэгтэй 4 багт оролцогчдыг хуваана.
2. Дараах загварын дагуу мэдээлэл цуглуулах төлөвлөгөө боловсруулахыг багуудаас хүснэ. 30
минут
Хууль дүрэм судлах баг: Интернетээс болон эх сурвалжийн мэдээллийг хаанаас хэрхэн
цуглуулах талаар багаар ярилцаж ажлаа шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай бол хуульч, мэргэжлийн
холбоо, судлаачтай уулзаж болно.
Уулзалтын баг: Тухайн асуудлыг хариуцах төрийн байгууллага, албан тушаалтантай уулзахаа
товлож, асуух асуулт, лавлах мэдээллээ бэлдэнэ. Ярилцлага тэмдэглэх, баримтжуулахад
бэлдэнэ.
Сайн туршлага, мэдээлэл цуглуулах баг: Ижил төстэй асуудлыг шийдвэрлэсэн сайн туршлага
байгаа эсэх, уг асуудлаар ямар нэгэн ажил, санаачилга гарч байсан эсэх мэдээллийг олно.
Интернет, хэвлэл мэдээлэл, мэргэжлийн байгууллагаас мэдээлэл хайхын тулд дотроо багт
хуваагдана.
Судалгааны баг: Тухай асуудлаар иргэд, залуучууд, асуудлыг мэдэх мэргэжлийн хүмүүс,
төрийн байгууллага ямар санал бодолтой байдаг талаар мэдээлэл цуглуулна. Санал асуулга,
фокус бүлэг, ганцаарчилсан ярилцлагын асуултыг бэлдэнэ.
3. Залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлэх бүтэц бий болгох нөлөөллийн ажил
эхлүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулаарай.Судалгаанд гарахын өмнө өгсөн ажлын
төлөвлөгөөний дагуу ажлаа хувиарлаад шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хийнэ.
4. Сургалтын үеэрх хагас өдрийн хугацааг дасгал ажилд шаардагдах мэдээллийг цуглуулахад
зориулан өгнө. Залуучуудын бүлэгт дараагийн уулзалтад ирэхдээ мэдээллээ цуглуулж ирэх
даалгавар өгнө.
5. Багууд танхимд буцаж ирээд ямар мэдээлэл цуглуулж, хэнтэй уулзсан, ямар хууль дүрэм
судалж, ямар сайн туршлага, мэдээлэл олж ирснээ нэгтгэн тайлагнахад бэлдэнэ.
6. Багийн танилцуулга: Баг тус бүр 10 минутад өөрсдийн олж ирсэн мэдээллээ танилцуулна.
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7. Багуудын танилцуулгыг сонссоны дараа бусад багуудаас нэмж тодруулах боломж олгох
зорилгоор асуулт хариултын хэсэг явагдана. Шаардлагатай бол нэмэлт мэдээлэл цуглуулж
болно.

Тараах материал

32

Мэдээллийн эх сурвалж Хаанаас

Ямар аргаар

Хэн\ баг

Хугацаа

ДҮГНЭЛТ
Дараах асуултуудыг ашиглан дүгнэлт хийгээрэй.
1. Мэдээлэл цуглуулахад ямар бэрхшээлтэй тулгарсан бэ?
2. Багийн гишүүдтэй хамтарч ажиллаж чадсан уу?
3. Мэдээлэл цуглуулах явцад судалгааны чадвараа дээшлүүлж чадсан уу?
4. Мэдээлэл цуглуулах явцад төрийн байгууллагын талаарх таны өмнөх ойлголт
өөрчлөгдсөн үү?
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5. Хангалттай мэдээлэл олж авч чадсан уу?

КЕЙС: Өвөрхангай аймгийн Мэргэд
цогцолбор сургуулийн хүүхдүүд
Өвөрхангай аймгийн Мэргэд цогцолбор сургуулийн нийгмийн ухааны багш
Цэрэндолгор Иргэний Боловсролын Төв ТББ-ийн хэрэгжүүлдэг “Иргэн төсөл”-ийн
сургагч багшийн сургалтад 2016 онд хамрагдсан байна. Намар хичээл эхэлсний
дараа 9 ангийн хүүхдүүдтэйгээ “Иргэн төсөл” хэрэгжүүлж эхэлжээ. Багш сурагчиддаа
хамгийн түрүүнд төрийн бодлого гэж юу болох, иргэд төрийн бодлого боловсруулах
явцад хэрхэн оролцож, нөлөөлөх боломжийн талаар ойлголт өгсөн байна.
Дараа нь өөрсөддөө тулгамдаж буй олон асуудлыг хэлэлцэж, судалсны дараа нэгэн
асуудлыг хамгийн чухал, нэн тэргүүнд шийдвэрлэх асуудал хэмээн тодорхойлжээ.
Арвайхээр хотын гудамжны гэрэлтүүлэг өглөө 7:30-д унтардаг нь хүүхдүүд төдийгүй,
аймгийн төвийн ихэнх иргэдэд асуудал үүсгэдэг байна. Ихэнх хүүхдүүд гэрээсээ
7:30-ийн үед гардаг. Яг тэр үед нь гудамжны гэрэлтүүлэг унтардаг. Ялангуяа өвлийн
цагт өглөө гэрээсээ сургууль руугаас явахад харанхуй бүрэнхий байдаг бөгөөд
хүүхдүүд айх ичих, золбин нохойноос айх, уруулах, хальтирч унах, бэртэх зэрэг
эрсдэл үүсдэгийг сургуулийн хүүхдүүдийн дунд явуулсан санал асуулгаас тодорхой
болжээ.
“Иргэн төсөл”-ийн асуудлыг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийнхамгийн эхнийх нь
тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд төр оролцдог эсэх буюу төрийн бодлого буюу хууль
дүрэм, хөтөлбөр, захирамж, тушаалаар асуудлыг зохицуулдаг эсэх юм. Хүүхдүүд багт
хуваагдан асуудлыг шийдвэрлэх ямар төрийн бодлого байдаг, түүнийг ямар төрийн
байгууллага, албан тушаалтан хэрэгжүүлдэг болохыг судалжээ. Мэдээлэл цуглуулах
төлөвлөгөө гарган 5 багт хуваагдан ажилласан байна.
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Хүүхдүүд маш олон хуулийг судалж танилцсан байна. Үндсэн хууль, Хүүхдийн эрхийн
конвенц,Боловсролын тухай хууль, Бага дунд боловсролын тухай хууль, Хүүхдийн
эрхийг хамгаалах тухай хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний
удирдлагын тухай хууль, Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, захирамжийг судалж, суудлыг
шийдэх боломжоо олсон байна. Үндсэн хуулийн 16-р Бүлгийн 1 ба 2-т зааснаар
Монгол улсын иргэн амьд явах эрхтэй, Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хамгаалуулах
эрхтэй гэж заасан. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 13-р зүйлийн 1. Хүүхэд үзэл
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй; энэ эрх нь төрөл бүрийн мэдээлэл, үзэл санааг
улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр, хэвлэмэл буюу урлагийн бүтээлийн
хэлбэрээр, хүүхдийн сонгосон мэдээллийн бусад арга хэрэгслээр эрэх, олж авах,
дамжуулах эрх чөлөөг багтаана.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний
удирдлагын тухай хуулийг судалсанаар аймгийн түвшинд Иргэдийн төлөөллөгчийн
хурал хууль тогтоох байгууллага, Засаг дарга болон засаг даргын тамгын газар нь
хууль хэрэгжүүлэх байгууллага болохыг олж мэдэв.
Аймгийн төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийг Засаг даргын тамгын газрын харьяа Хот
тохижилтын хэлтэс хариуцдаг болохыг нэг багийн хүүхдүүд судалснаа бусдадаа
танилцуулав. Ингээд хот тохижилтын хэлтсийн даргатай цаг тохирон уулзав. Тэд
уулзалтад гудамжны гэрэлтүүлгийн талаар сургуулийн 250 сурагч, 39 багш, орон
нутгийн 150 иргэдээс авсан санал асуулгын дүн болон өглөө хүүхдүүд ямархуу
байдалтай сургууль руугаа явдаг талаар хийсэн ажиглалтаа баталгаажуулсан
бичлэг, зураг зэрэг баримтаа авч очжээ. Хот тохижилтын дарга тэднийг хүлээн
авч уулзаад асуудлыг маш сайн судалж, үндэслэл сайтай мэдээлэлтэй ирсэнийг

сайшаав. Гудамжны гэрэлтүүлгийн асах, унтрах цагийг өөрчлөх нь жижиг асуудал
биш, хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой учир Засаг даргын захирамжаар шийдэх ёстойг
тайлбарлаж өгөв. Тэдний саналыг судлан Засаг дарга болон бусад шийдвэр гаргах
хүмүүстэй уулзаж шийдвэрлэхийг хичээнэ гэж хэлсэн байна.
Уулзалтын дараа хүүхдүүд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт“Өвлийн улиралд
гудамжны гэрэлтүүлгийг өглөө 8:00 цагт унтраах зохицуулалт хийж өгнө үү” гэсэн
хүсэлтээ бичгээр явуулжээ. Удалгүй Аймгийн засаг дарга өвлийн улиралд гудамжны
гэрэлтүүлгийг өглөө 8:00 цагт унтраах захирамж(төрийн бодлого) гаргасан юм.
Ингэснээр гэр хорооллоос өвлийн харанхуйгаар өглөө хичээлдээ явдаг сурагчид
гэрэлтэй гудамжаар аюулгүй зорчих боломжтой болсон байна.

Дараах асуултуудын дагуу товч
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Дээрх кейсийг уншаад хамгийн таалагдсан зүйл юу байсан бэ?
• Залуучуудын оролцооны ямар түвшний тухай энд яригдаж байна вэ?
• Яагаад энэ жишээг кейс болгосон гэж бодож байна вэ?
• Хүүхдүүдэд цуглуулсан мэдээлэл нь хэрэг болсон болов уу?
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• Та нар орон нутагтаа ийм өөрчлөлт хийх боломжтой юу?

АЛХАМ 4.
АСУУДЛЫГ
ШИЙДВЭРЛЭХ
АРГА ЗАМАА
ТОДОРХОЙЛОХ

Хэсгийн зорилго: Цуглуулсан
мэдээлэл, нотолгоо баримт дээр
үндэслэн, асуудлаа шийдвэрлэх
хувилбаруудыг боловсруулж, дүн
шинжилгээ хийх замаар хамгийн
оновчтой шийдлийг сонгож сурна.

Товч агуулга:
Өмнөх хэсэгт та бүхэн тулгамдсан асуудлаа судалж хангалттай мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон.
Аливаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд төрийн бодлого боловсруулдаг талаар үзсэн билээ. Та
бүхэн ч гэсэн сонгож авсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд арга замаа тодорхойлох ёстой.
Асуудлыг шийдэх олон арга бий.
Жишээ нь:
• Хичээл дээр гэнэт бал чинь дуусвал яах вэ?
• Цүнхэндээ хаа нэгтээ өөр бал, үзэг байгаа эсэхийг хайна.
• Найзаасаа илүү бал байгаа эсэхийг асууна.
• Сургуулийн ойролцоох дэлгүүрээс шинэ бал худалдан авна. Тэгээд энэ 3 аргаас аль оновчтойг
нь сонгодог.
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Яг үүний адилаар та нарын өмнө тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх олон арга бий. Асуудлыг
шийдвэрлэхийн тулд одоо байгаа төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, байгаа бодлогод нэмэлт
өөрчлөлт оруулах, эсвэл шинээр бодлого боловсруулан батлахыг санал болгож болно. Асуудлыг
шийдвэрлэх эрсдэл, саад бэрхшээлийг сайн тооцож үзэн, хамгийн боломжит, оновчтой
хувилбарыг бүлэг, багаараа хэлэлцэн сонгож авна. Зарим асуудлыг шийдвэрлэх богино
хугацааны болон урт хугацааны шийдэл байж болдог.Хамгийн гол нь хүн бүр оролцон саналаа
хэлж, олонхийн саналаар шийдвэр гаргах нь чухал. Багийн хэлэлцүүлгийн үед бусдын үзэл бодлыг
хүндэтгэн сонсох, өөрийн байр суурийг зөв оновчтой илэрхийлэн бусдыг итгэн үнэмшүүлэх,
эцсийн шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргах зэрэг чадвар, хандлагад суралцдаг.

ОЛУУЛАА ХЭЛЭЛЦВЭЛ
БУРУУГҮЙ

дасгал 1

60 Минут
Зорилго: Асуудлаа шийдвэрлэх
хувилбаруудыг багаар тодорхойлж
дүн шинжилгээ хийнэ.

Хэрэглэгдэхүүн: Баг тус бүрт
самбарын цаас, маркер

Дараалал:
1. Оролцогчид 3 багт хуваагдана. 1-3 хүртэл тоолуулж хуваах эсвэл өөр арга хэрэглэж болно.
2 минут
2. Сонгож авсан асуудлыг шийдвэрлэх багийн хувилбарыг багаараа хэлэлцэн гаргаад түүнийхээ
давуу ба сул талыг үнэлж дүгнэнэ. Аль болох олон давуу ба сул талыг олж хэлэлцээрэй.
20 минут
3. Санал болгох хувилбар болон давуу ба сул талыг бусад багт танилцуулна. 10минут
4. Чиглүүлэгч санал болгож буй хувилбаруудын аль нь энэ тохиолдолд хамгийн хэрэгжих
боломжтой болох талаар бүлгийн хэлэлцүүлгийг хөтлөн явуулна. 15 минут
Асуудлыг шийдвэрлэх арга замаа сонгох шалгуур үзүүлэлт:
Үндсэн хууль болон бусад хууль дүрмийг зөрчихгүй байх
Хэрэгжих боломж өндөр
Цаг хугацааны хувьд тохиромжтой
Хөрөнгө мөнгө, хүч нөөц бага шаардах
Бусад хувилбараас аль болох сул тал, эрсдэл бага
Бусад хувилбараас илүү олон давуу талтай
Дэмжигч тал олон байх
Эсэргүүцэх хүмүүс бага байх

Хамгийн олон санал авсан хувилбарыг
өөрсдийн шийдэл болгон сонгох нь зүйтэй.
Ингээд та бүхэн асуудлаа шийдвэрлэх арга
замаа тодорхойллоо.
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5. Эцсийн хувилбарыг сонгохдоо санал асуулга явуулж болно. Саналаа өгөхдөө дээрх
хүснэгтээр өгсөн шалгуурыг харж дахин эргэцүүлэн шинжээрэй. Энэ удаа саяын
ажилласан багийнхаа хувилбарыг хамгаалах гэхээсээ илүү шалгуур үзүүлэлтийг
анхааран тухайн асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн оновчтой хувилбарыг сонгоорой.
8 минут

ДҮГНЭЛТ
Энэ хэсгээс бидний сурсан зүйл нь аливаа асуудлыг шийдвэрлэх олон арга зам бий.
Бүхий л арга замыг сайн судалж, үнэлж цэгнэн, эрсдлийг тооцож байж зөв, боломжит
арга замыг сонгон авбал асуудлыг шийдвэрлэхэд амар хялбар болдог. Асуудлыг
шийдвэрлэх арга замуудыг олон талаас нь үнэлж цэгнэх нь алдах, бүтэлгүйтэх
эрсдэлийг багасгах боломжийг өгдөг гэдгийг ойлгож авсан байх.
Түүнчлэн цөөнхийн санаа бодлыг хүндэтгэн сонсож, олонхийн саналаар шийдвэрийг
гаргах нь ардчиллын үнэт зүйлийн нэг төдийгүй олны таашаалд нийцсэн, хэрэгжих
магадлал өндөртэй шийдвэр болдог байна. Зөв шийдлийг олж чадвал асуудлыг
шийдвэрлэж, өөрчлөлт гаргах ажлын бараг тэн хагас нь хийгдлээ гэсэн үг.
Саналаа өгч, багаараа гаргасан шийдвэрээ хэрэгжүүлэхийн төлөө хүн бүр оролцох нь
зайлшгүй.
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Дараагийн алхамд та нар сая хамтдаа сонгож авсан аргаараа (стратеги) асуудлыг
шийдвэрлэх төсөл хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулна.

Кейс: Улаанбаатар хотын 1-р сургуулийн 10 ангийн сурагчид “Манай сургуулийн
цайны газрын хоол бусад сургуулийн цайны газраас үнэтэй байна” гэдэг асуудлыг
сонгон аваад дараах бодлогын хувилбаруудыг санал болгожээ.
1. Сургуулийн сурагчдын төлөөллийг цайны газрын тендэр шалгаруулах комисст
оруулах
2. Сургуулийн удирдлага, цайны газрын эзэн, сурагчдын төлөөлөл оролцсон гурван
талын хэлэлцээр хийж асуудлыг шийдэх
3. Сургууль мэргэжлийн хоол зүйчтэй болох

•

Дээрх кейсийг уншаад хамгийн таалагдсан зүйл юу байсан бэ?

•

Залуучуудын оролцооны ямар түвшний тухай энд яригдаж байна вэ?

•

Яагаад энэ жишээг кейс болгосон гэж бодож байна вэ?

•

Хүүхдүүд өөрчлөлт хийж чадсан болов уу?
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Бодлогын хувилбар бүрийг олон талаас нь судалж, давуу ба сул талыг үнэлж
шинжилсэний эцэст “Сургуулийн удирдлага, цайны газрын эзэн, сурагчдын төлөөлөл
оролцсон гурван талын хэлэлцээр хийж асуудлыг шийдвэрлэх” хувилбарыг сонгон
авсан байсан. Харин хоол зүйчтэй болох нь асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны
шийдэл байж болно гэж үзжээ.

АЛХАМ 5:
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА
ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

Хэсгийн зорилго: Тодорхойлсон
асуудлын дагуу судалгаа хийж, бүрэн
мэдээлэлтэй болсны дараа сонгож
авсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд
үйл ажиллагаагаа нарийн төлөвлөх нь
чухал. Тиймээс энэ хэсгийн хүрээнд үйл
ажиллагааг нарийн төлөвлөж, тодорхой
болгохын зэрэгцээ хэн, юу хариуцах,
багийн гишүүд мэдээллээ хэрхэн солилцох
зэргийг тодорхой болгоно.

Товч агуулга:
Аливаа ажлыг амжилттай гүйцэтгэж, үр дүнд хүрэх суурь нь төлөвлөлтийг сайн хийх явдал бөгөөд
багийн гишүүдийн ачааллыг тэнцүү хуваарилж, хамтын манлайллаар ажиллахыг зорих хэрэгтэй.
Сүүлийн жилүүдэд багаар ажиллах чадварыг онцолдог болсон нь багийн гишүүн бүрийг үйл
явцаас суралцах, харилцан суралцах, бусдыг сонсож, зарим тохиолдолд бууж өгч чаддаг байх
гээд олон эерэг чадваруудыг сурах нөхцөл бүрддэг гэсэн үг юм. Багийн гишүүдэд ачлааллыг
тэнцүү хуваарилж чадвал төлөвлөсөн ёсоор ажил явж,зорилгодоо хүрэхийн зэрэгцээ хүссэн үр
дүндээ цаг хугацаандаа хүрэх боломжийг бүрдүүлнэ. Ингэхийн тулд дараах зүйлсийг анхаарах
нь чухал.
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Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Багийн гишүүдээс хэн, юуг илүү хийж чадах вэ?
Хэн, хэнтэй хамтарвал гар нийлж ажиллах вэ?
Багийн гишүүдийн төсөлд зориулж чадах цагийг тооцох, ярилцах
Бидний ажлын үр дүн хэдий хугацаанд гарах боломжтой вэ?
Төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд ямар саад, бэрхшээл тулгарч болох вэ?
Багийн гишүүдийн харилцаа холбооны стратеги нь юу байх вэ?
Багийн гишүүдийн дунд мэдээллийн зөрүү гаргахгүйн тулд юуг анхаарах вэ?
Хэн нэгэн боломжгүй болсон үед хэрхэн нөхдөг байх вэ?

ХЭРВЭЭ БИ ЦЭЦЭГ
БАЙСАН БОЛ...

дасгал 1

60 Минут
Зорилго: Багийн гишүүд бие
биенийхээ давуу болон сул талыг олж
харснаар ажил үүргээ хуваарилахад
хялбар болж,багийн онцлогт тохируулан
үйл ажиллагаагаа төлөвлөх боломжтой
болно.

Хэрэглэгдэхүүн:
•
•
•
•

Оролцогчдын тоогоор самбарын цаас
Маркер
Өнгийн харандаа
Өнгийн цаас

Дараалал:
1. Оролцогчдод дасгалын хэрэглэгдэхүүнийг тарааж дараах асуултуудад хариулахыг хүсээрэй.
Асуултыг дэлгэцэн дээр гаргах, эсвэл уншиж өгөөд бичүүлж болно. Асуултын хариултыг
зургаар илэрхийлэх ёстойг сануулаарай. 5 минут
• Та өөрийгөө ямар нэгэн цэцэгтэй зүйрлэж, тэр цэцгээ самбарын цаасан дээр зурна.
• Энэ цэцгийн онцлог, давуу тал нь юу вэ?
• Хүний амьдралд ямар ач тустай тухай тайлбарлахын зэрэгцээ үүнийгээ өөрийнхөө зан
байдлын шинжтэй холбож бодоорой.
• Энэ цэцгийн сул тал нь юу вэ? Сул талыг өөрийнхөө сул талуудтай холбож тайлбарлахыг
хичээгээрэй.
2. Оролцогчдыг асуултанд хариулж зургаа зурж дуусмагц өөрсдийн зурсан зургийг хананд
наахыг хүснэ. 15 минут
3. Бүх оролцогчид хананд наасан цэцгийн зургуудтай танилцаж дуусссаны дараа хүн бүр өөрийн
сонгосон цэцгийг танилцуулж, яагаад өөртэйгөө зүйрлэх болсон тухай бусад оролцогчдод
танилцуулна. 25 минут
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4. Дараа нь ижил зан ааш, ижил ур чадвар, ижил сул талтай хүмүүст харилцан ярилцах боломж
олгох үүднээс 10 минут чөлөөтэй ярилцах боломжийг олгоно. Ингэхдээ нэг хүнтэй хэт удаан
ярихгүй. Аль болох олон хүнтэй өөрийнхөө ижил төстэй санагдсан зүйлийн талаар ярилцахыг
хичээгээрэй гэж сануулна. 15 минут

ДҮГНЭЛТ
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Баг дотор олон янзын хүмүүс бий. Гэвч үнэт зүйл, өөрчлөлт хийхийг хүссэн
асуудлаараа бид ижилхэн. Тиймээс зорилгоо биелүүлэхийн тулд, урт хугацаанд
хамтдаа бүлэг болон ажиллахын тулд бид энэхүү дасгалын тусламжтайгаар бие
биенийгээ илүү сайн мэдэж авлаа.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА
ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

дасгал 2

60 Минут
Зорилго: Өмнөх дасгалаар бид багийн
гишүүдээ таньж мэдсэн бол энэхүү
дасгалаар үйл ажиллагаагаа нарийвчлан
төлөвлөж, багийн гишүүдийн үүрэг
хариуцлагаа оновчтой хуваарилж авах
болно.

Хэрэглэгдэхүүн:
•
•
•
•
•

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хуудас
Самбарын цаас
Маркер
Проектор
Асуудлыг судлах нь хэсгээс гарсан үр
дүнгүүдийг тараах материал хэлбэрээр
өгнө.

Дараалал:
1. Оролцогчдыг нэгээс 3 хүртэл тоолуулж гурван бүлэг хуваагаад баг бүрийн ширээн дээр
өмнөх хэсэгт бүлгийн сонгон авсан асуудлыг тавина. Мөн асуудлыг судлах хэсгээс гарсан үр
дүнг тараах материалаар өгнө. 5 минут
2. Багууд эхлээд асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэрхэн ажиллах тухайгаа ярилцана. Дараа нь
багаагаараа ярилцаад шийдэлд хүрсэн санаануудаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болгон
цаасан дээр буулгахыг хүснэ. 30 минут

4. Багууд өөрсдийн ажлаа танилцуулж дууссаны дараа хооронд нь уялдуулах хэлэлцүүлгийг
өрнүүлж, үйл ажиллагаа тус бүрт хариуцах эзэн нь хэн, хэн байх тухай ярилцаж, хариуцах
эздийг тодорхой болгож, бүлгээрээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө гараа өргөж батална. 25
минут
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3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хуудас нь зөвхөн багуудад санал болгох хуудас бөгөөд
түүнээс санаа авч үйл ажиллагаагаа төлөвлөхдөө илүү сайжруулан хэсгүүдэд хувааж, нэр
өгөх гэх зэргээр сайжруулан ашиглах нь нээлттэй болохыг сануулна.

ДҮГНЭЛТ

44

“Үйл ажиллагаагаа хамтдаа төлөвлөхийн зэрэгцээ бид багийн гишүүдийн ур
чадвар, санал зэрэгт үндэслэн хүн бүр өөр өөрийн гэсэн үүрэг даалгаврыг
хүлээж авлаа. Цаашид бие биенийхээ хариуцсан ажилд дэмжлэг үзүүлэхээс
гадна хугацаа алдахгүй байхад анхаарах нь бидний үүрэг боллоо. Идэвхтэй,
тэгш оролцоотой байсан багийн гишүүдэд баяр хүргэе” гэж чиглүүлэгч хэлээд
энэ хэсгийг хаана.

Тараах материал
Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн Шаардлагатай нөөц Тайлбар
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№

АЛХАМ 6:
НӨЛӨӨЛЛИЙН
КАМПАНИТ АЖИЛ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЬ

Хэсгийн зорилго: Сонгож авсан
асуудлыг шийдвэр гаргах түвшинд
амжилттай шийдвэрлүүлэхийн тулд
шийдвэрлэх арга замыг санал болгохын
зэрэгцээ шийдвэр гаргагч нарт нөлөөлж,
өөрсдийн санал болгож буй бодлогын
шийдлийг шийдвэрт тусгаж чадах
төлөвлөгөөг боловсруулах чадвартай
болно.

Товч агуулга:
Та бүхний багаараа ярилцаж, сонгож авсан “асуудал” ямар хууль, дүрэм, журмын хүрээнд
шийдвэрлэгдэх ёстой, өмнө нь ямар төсөл хөтөлбөр, судалгаа шинжилгээ хийгдэж байсан талаар
өмнөх хэсгүүдэд хангалттай ярилцаж, судалсан гэж найдаж байна. Асуудлаа судлах хэсгийг
амжилттай даван туулж, үйл ажиллагаагаа нарийвчлан төлөвлөж чадсан НӨЛӨӨЛЛИЙН
КАМПАНИТ ажлын төлөвлөгөөг боловсуулж, зохион байгуулахад илүү дөхөм болох болно.
Монгол улсын хувьд Ардчилсан Үндсэн Хуультай парламентын засаглалтай орон. Тиймээс
нийгэмд бидний өмнө тулгамдаж буй ихэнх асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхээр
зохицуулсан байх боломжтой. Зарим тохиолдолд Монгол улсын хуулинд зохицуулсан тодорхой
зохицуулалт байхгүй бол өөрийн улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний зүйл заалтын дагуу
шийдвэр гаргагчдаас эрхээ шаардах ч боломж бий.
Гагцхүү бидний сонгосон асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг хүний эрхийн, хөдөлмөрийн тухай
хууль,эсвэл аль нэг олон улсын гэрээгээр баталгаажуулж өгсөн эсэхийг судалж, олж тогтоох
нь чухал юм. Учир нь төр гэдэг бол маш том бүтэц бөгөөд манай улсын “төр” нь хороондоо
уялдаа холбоо багатай, мэдээллийн олон салаа урсгалтай байдаг сул талтай. Ийм нөхцөлд
зарим асуудлын шийдэл нь хууль, дүрэм, журмын зохицуулалттай хэдий ч төрийн анхаарлаас
гадуурүлдэж, олон жижиг асуудал даамжирсаар олон хүний эрх ашгийг хөндсөн чухал асуудал
үүссэн байх нь элбэг. Тиймээс л залуусын утга учиртай оролцоог бий болгохын тулд нөлөөллийн
кампанит ажлыг өрнүүлж, шийдвэр гаргагч нар буюу “төр”-ийн анхааралд асуудлыг аваачиж,
тэднээр шийдвэрлүүлж чаддаг байх нь ардчилсан улсын иргэдийн чухал үүрэг билээ.

НӨЛӨӨЛЛИЙН КАМПАНИТ АЖЛЫН АЛХАМЧИЛСАН ЗААВАР

46

БОД
Ерөнхий нөхцөл
байдлаа буюу
өөрийн улс орны
төрийн бүтэц,
системийн онцлог,
тэдгээртэй
холбоотой
шийдвэрийг гаргаж
буй хүмүүс, тэдгээрт
хэрхэн нөлөөлөх
талаарх ойлголттой
болох.

ТӨЛӨВЛӨ
Стратегитаа хүрэхийг
хүсч буй зорилго,
хүлээж буй үр дүнгээ
тусгахаас гадна
боломжит нөөцөө
үнэлж, амжилтад
хүрэхэд чинь тулгарах
саад тотгор эсвэл
түүнд хүрэхэд
нөлөөлөх боломжуудаа
тодорхойлон төлөвлө.

ҮҮСГЭ
Зорилтот бүлэгтээ
хүрэхэд шаардлагатай
мессежийг тодорхойлж,
боловсруулах
чадвартай талуудтай
хамтын ажиллагааа
үүсгэ.

ҮЙЛ ХЭРЭГ
БОЛГО
Амжилттай хийгдсэн
ажлын туршлагаас
суралцаж, нөлөөллийн
ажлын бүтээлч
санаануудаа хуваалц.

ҮНЭЛЖ
ДҮГНЭ
Хийж буй ажилдаа
мониторинг хийж,
үнэлж дүгнэснээр
аль нь болж, аль нь
болохгүй байгааг
олж мэднэ. Улмаар
өөрийн гаргасан хүчин
чармайлтаа бусдад
батлан харуулж чадна.

“НӨЛӨӨлЛИЙН УУЛЗАЛТ”
дүрийн тоглолт

дасгал 1

90 Минут
Зорилго: Нөлөөллийн уулзалт, олон
нийтэд зориулсан хэвлэлийн бага хурал
зохион байгуулах дадлага олж авна.

Хэрэглэгдэхүүн:
•
•
•
•
•

SD карттай камер, камерын хөл
Проектор
Зөөврийн комьпютер
Спикер
Бичлэг хийх хүн

Дараалал:
1. Оролцогчдыг 4 багт хуваан дараах
зааварчилгааг өгч 40 минутанд багтаан
ажиллуулна. Багийн танилцуулга хийхэд
дээд тал нь 5 минут байхаар тооцно.
Багуудад “Нийтийн тээврийг нийтэд
зориулъя” нөлөөллийн ажлын кейсийг
тарааж өгөн танилцахыг хүснэ. Тараах
материалаас зөвхөн санаа авах байдлаар
танилцаж, дүрийн тоглолтоо хийхдээ
зөвхөн өөрсдийн сонгон авсан асуудлаар
тоглолт хийхийг сануулна.
• Нэгдүгээр баг өөрсдийн зохион байгуулах үйл ажиллагаа, төсөл, асуудлын талаар
сэтгүүлчдэд зориулсан хэвлэлийн мэдээ болгон бэлтгэнэ. Үүнийг бусад багуудад уншиж
танилцуулна.
• Хоёрдугаар баг шийдвэр гаргагчид та бүхний уулзах саналаас татгалзсан тул хэвлэлийн
бага хурал зохион байгуулж,хэвлэлийн бага хурлын үйл явцыг жүжигчилж харуулна.
• Гуравдугаар баг шууд, ярилцлагын нэвтрүүлэгт шийдвэр гаргагч нартай хамтран оролцож
буйгаар жүжиглэж үзүүлэх ба нөлөөллийн гол санаануудаа хэрхэн жүжигчилж харуулна.
Багийн гишүүдэд хөтлөгч, шийдвэр гаргагч, залуусын бүлгийн төлөөлөл гэсэн байдлаар
дүрээ хуваарилж, ярилцах зүйлсээ бэлдэнэ.
• Дөрөвдүгээр баг шийдвэр гаргагч нартай уулзаж байгаагаар жүжигчилж харуулах ба
өөрсдийн саналыг тэдэнд хэрхэн тайлбарлаж хүргэх, хэрхэн чадварлагаар хэлэлцэж
буйгаа харуулахыг зорино. 45 минут
3. Багийн танилцуулгын дараа бүгд нэг тойрог болон сууж, ярилцлага өгөх үед ямар байсан
тухай ярилцана. Цаг хангалттай үлдсэн бол камерын бичлэгээ ухрааж үзэн, алдаа оноогоо
олж харах боломжтой. Бодит амьдрал дээр ийм нөхцөл байдал үүсвэл юуг анхаарах тухай
ярилцаж, ярилцлагыг дүгнэнэ. 15 минут
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2. Багийн танилцуулга . Баг тус бүр 4 минутын дүрийн тоглолт хийнэ. 30 минут

ДҮГНЭЛТ
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Жүжигчилсэн тоглолтын үеэр хийгдсэн нөлөөллийн дасгалыг бодит амьдрал
дээр хэрэгжүүлэхэд тийм ч амаргүй бөгөөд багаар ажиллаж, үүрэг хариуцлагаа
хуваарилж, бүгд хариуцлагатай хандах нь чухал гэдгийг ойлгож авсан байх.
Үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд сошиал медиагаар нөлөөллийн ажлыг зохион
байгуулахад суралцах шаардлага үүсч байгааг онцлоод дараагийн дасгал руу
шилжээрэй.
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Тараах материал
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Тараах материал
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Тараах материал

Нөлөөллийн ажлын кейс:
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙГ НИЙТЭД ЗОРИУЛЬЯ
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Монголын Залуучуудын Эвслийн нэгэн хурал дээр залуучууд өөрсдийн өмнө
тулгамдсан асуудлын талаар санал бодлоо хуваалцаж байв. Түгээмэл Хөгжил төвийн
гүйцэтгэх захирал Ч. Ундрахбаярнь“Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр зорчих нь
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд асуудал болоод байна. Уул нь бүхий л хууль
тогтоомжинд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийтийн тээврээр зорчих эрхийг
хангах зүйл, заалт бүгд байдаг. Бүр үнэгүй зорчих эрхтэй гэнэ. Нийслэлд үйлчилж
буй автобусаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих боломжгүй учраас 1 ч иргэн
үйлчлүүлдэггүй. Гэтэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тээвэрлэсэн гэж нийтийн
тээврийн компаниудад 2011 онд 3.875, 2012 онд 3.863, 2013 онд 5.5 тэрбум
төгрөгийн нөхөн олговрыг олгосон байдаг” гээд олон тоо, жишээ баримтаар батлан
ярив. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тэдэнд хандаж олон удаа шаардлага, хүсэлт
тавьсан боловч үр дүнд хүрсэн нь үгүй. Тиймээс зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
төдиийгүй энгийн хүмүүс тэр дундаа залуучууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд
хамтран ажиллавал илүү үр дүнд хүрч болох юм гэж тэр хэлэв. Залуучууд Ундрахын
ярианаас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тусгай хэрэгцээ, халамж хүсээгүй. Харин хүн
бүрт хүртээмжтэй нийтийн тээврийн хэрэгслийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх шаардлага
байна. Тусгай хэрэгцээ гэдэг нь дахиад л тэднийг ялгаварлаж байгаа хэрэг. Хүүхдээ
түрсэн эмэгтэй, хөгшид, тэргэнцэртэй хүн бүгд л нэгэн адил үйлчлүүлэх боломжтой
тийм л автобус хэрэгтэй.“ гэдгийг ойлгов.
Түүний саналыг дэмжин, Эвслийн гишүүд хамтран ажиллахаар нөлөөллийн
төлөвлөгөө боловсрууллаа. Нийтийг хамарсан марш хийж, олон нийтийн болон
шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг татан шаардлага хүргүүлэхээр болжээ. Эхлээд
оролцогч залуучуудад зориулан ойлголтоо нэгтгэх сургалт зохион байгуулж
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай ойлголт, мэдээлэл, зорилго, зорилтоо
танилцуулав. Цахилгаан тээвэр компани дээр зураг авч, бичлэг хийн TV шторк хийв.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудад мэдээлэл хүргүүлж, хамтран
ажиллахыг уриалав.Явах маршрутаа тогтон цагдаагийн газарт мэдэгдэл хүргүүлэв.
НИТХ-ын цахим хуудаснаас төлөөлөгчдийн хаягийг авч захидал хүргүүлсэн боловч

бүх хаягууд ажиллахгүй буцаж ирсэн байна. Нөлөөллийн ажлын сурталчилгаа,
тараах материал хэвлүүлж, хэвлэлийн мэдээ бэлтгэн, олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслээр түгээсэн. 2014 оны 8 сарын 22 ны өдөр 11 цагт маршид оролцох хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд, иргэний нийгмийн залуус, бусад дэмжигч залуус Төмөр замын
цэцэрлэгт хүрээлэнд цугларсан байв. Тэд бүгд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг
илэрхийлдэг өнгийн тууз ороон, ижил футболкоор ижилссэн байлаа. Тэднийг ТВ,
радиогийн сэтгүүлчид болон БГД-ийн цагдаагийн ажилтнууд угтсан юм. Нөлөөллийн
маршаар хотын захирагч, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдтэй уулзаж,
шаардах бичиг гардуулах, нийслэлийн иргэдэд хүртээмжтэй нийтийн тээврийн
хэрэгсэл, түүний хэрэгцээ шаардлагыг ойлгуулах ажил төлөвлөсөн байв. Гэвч
цагдаагийн газраас төрийн өндөр хэмжээний айлчлалын үеэр олон нийтийн цуглаан
хийлгэхгүй гэх үндэслэлээр тэднийг хориглон, маршийг эхлүүлсэнгүй. Залуус зөвхөн
эрхийнхээ төлөө асуудал дэвшүүлж байгаа буюу БНХАУ-ын даргын айлчлалтай ямар
ч холбоогүй гэж тайлбарлан цагдаа нартай хэсэг маргалдав. Хэдэн цаг бужигнасны
эцэст Нийслэлийн засаг даргын орлогч Ц.Буяндалай болон нийслэлийн Тээврийн
газрын холбогдох мэргэжилтэн ирж шаардах бичгийг хүлээн авав. Энэ зуур Номин
их дэлгүүрийн өмнөх ЛЕД дэлгэцээр ТV шторк гарч байсан юм. Энэ зуурт маршийн
тухай мэдээлэл авсан хүмүүс болон ойр орчимд явж байсан хүмүүс ирж нэгдсээр
л байв. Телевиз, сонин, радиогийн сэтгүүлчид сурвалжлага авч байлаа. Үдээс хойш
нь Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас ирэх 7 хоногт албан ёсоор хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн нийтийн тээврийн асуудлаар хамтарсан ажлын уулзалт
хийх тухай мэдэгдсэн юм. Тухайн өдрийнорой нь хэд хэдэн телевиз, мэдээллийн
сайтуудаар тэдний үйл ажиллагааны тухай мэдээ гарлаа.
3 өдрийн дараа НЗДТГ-ын шуурхай хуралдааны дараа Орлогч дарга Ц. Буяндалай,
Нийслэлийн тээврийн газрын санхүүгийн хэлтсийн дарга Б.Билигт, Түгээмэл Хөгжил
төвийнхөнтэй уулзав. Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлээр 70 ширхэг автобус
худалдан авах болсон, шинээр автобус авах тендерийн материалыг үзэх эрх олгосон
тухай мэдэгдэв.
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Маргааш нь тэд Нийтийн Тээврийн газар очиж тендерийн материалыг үзэж танилцан
“хөгжлийн бэрхшээлтэй , тэргэнцэртэй хүн зорчих нэмэлт тоноглолтой” гэсэн нэмэлт
заалтыг оруулахаар болов. Тендерийн комисст хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
төлөөлөл оруулах хүсэлтийг гаргаж, нааштай хариу авав. Энэ үйл ажиллагаанд нийт
56 тэргэнцэртэй иргэд, 10 гаруй иргэний нийгмийн байгууллага, 200 гаруй дэмжигч
залуус оролцсон юм.

дасгал 2

НӨЛӨӨЛЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

60 Минут
Зорилго: Өмнөх дасгалын үеэр
боловсруулсан ажлын төлөвлөгөөн
дотор та бүхэн ямар нэгэн нөлөөллийн
ажил хийхээр төлөвлөсөн байх. Энэ
удаа түүнийгээ багаараа ярилцан
нарийвчилж, сайн төлөвлөгөө
боловсруулна.

Хэрэглэгдэхүүн:
• Маркер,
• Бал
• Нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөө
боловсруулах загвар хүснэгт

Дараалал:
1. 5 багт хуваагдан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Гэхдээ хоорондоо холбоотой ажиллах багууд
харилцан мэдээллээ солилцож ажиллана гэдгийг сануулаарай.
1-р баг Асуудал тодорхойлох хэсэг
2-р баг Нөөц бололцоогоо тодорхойлох хэсэг
3-р баг Зорилтот бүлгээ тодорхойлох
4-р баг Мессежээ тодорхойлох
5-р баг Хэрэгжүүлэх стратегиа тодорхойлох 30 минут

54

2. Багийн танилцуулга 5 минут өөрийн хийсэн хэсгээ танилцуулсны дараа нөлөөлийн ажлын
төлвлөгөөгөө нэгтгэнэ. 30 минут

Тараах материал
Нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах багийн даалгавар
Асуудлаа тодорхойлох
Бидэнд тулгарч буй асуудал юу вэ,
ямар хэрэгцээ шаардлага байна вэ?
Ямар үр дүнд хүрэх вэ? (Зорилго)
1.
Дээрх үр дүнд хүрэхийн тулд юу хийх
вэ? (Зорилт)

Нөөц бололцоогоо тодорхойлох
2.

Бидэнд байгаа нөөц боломж юу вэ?
Бидэнд хэрэгтэй зүйлс юу вэ?
Зорилтот бүлгээ тодорхойлох
Хэнд нөлөөлөхийг хүсч байна вэ?

3.

Биднийг дэмжигчид хэн бэ?
Биднийг эсэргүүцэгчид хэн бэ?
Мессэжээ тодорхойлох

4.

•

Энгийн үү?

Тийм | Үгүй

•

Асуудлын шийдлийг санал болгосон уу?

Тийм | Үгүй

•

Хийж болохоор бодит уу?

Тийм | Үгүй

•

Бодит баримт дээр тулгуурласан уу?

Тийм | Үгүй

•

Үзэгчдэд тохирохуйц уу?

Тийм | Үгүй

•

Хувийн, хувь хүнд ойр тусахуйц уу?

Тийм | Үгүй

Хэрэгжүүлэх стратеги буюу арга зам тодорхойлох

6

Үргэлжлэх хугацаа:
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5

Дэлгэрэнгүйгээр: 3. Зорилтот бүлгээ тодорхойлох

1

Бидний хийх гэж байгаа гол
ажил бол:

2

Биднийг дэмжих нөлөө бүхий
хүмүүс, байгууллага бол:

3

Эдгээр хүмүүсээр өөрсдийн
ажлыг дэмжүүлэхийн тулд бид:

4

Биднийг эсэргүүцэх нөлөө
бүхий хүмүүс, байгууллага бол:
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Бид тэдгээр эсэргүүцэх
5 хүмүүсийн дэмжлэгийг авч
магадгүй арга зам бол:

6

Биднийг дэмжих нөлөө бүхий
төрийн байгууллага бол:

7

Эдгээр хүмүүсээр өөрсдийн
ажлыг дэмжүүлэхийн тулд бид:

8

Биднийг эсэргүүцэх нөлөө
бүхий төрийн байгууллага бол:

Бид тэдгээр эсэргүүцэх
9 байгууллагын дэмжлэгийг авч
магадгүй арга зам бол:

СОШИАЛ МЕДИА
АШИГЛАХ НЬ

дасгал 3

60 Минут
Зорилго: Нөлөөллийн ажлын нэг
чухал хэсэг болох сошиал медиа буюу
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг
ашиглан мессэжээ олон нийтэд болон
шийдвэр гаргагч нарт хүргэж сурна.

Хэрэглэгдэхүүн:
• Самбарын цаас
• Маркер

Дараалал:
1. Оролцогчдыг 3 багт хуваана.
2. Өмнөх дасгалын үеэр боловсруулсан нөлөөллийн мессэжээ олон нийтийн цахим сүлжээгээр
хэрхэн хүргэх төлөвлөгөө боловсруулахыг хүснэ. Ингэхдээ дараах асуултад хариулахыг
сануулаарай.
• Таны мессэжийг хүлээн авагчдын нас, хүйс, боловсролын түвшин, сошиал медиа хэрэглээний
түвшинг тодорхойлно уу.
• Хүлээн авагчдад хамгийн ойлгомжтой, дэмжлэг авах байдлаар хэрхэн мэдээллээ хүргэх
төлөвлөгөөг боловсруулна.
• Сошиал медиаг ашиглан хүргэх мэдээллийнхээ агуулгыг жагсаан бичнэ үү.
• Хэдэн төрлийн бүтээлийг та бүхэн боловсруулан хүргэх боломжтой вэ? Видео, постер, шууд
дамжуулалт гэх мэт.
• Хэдэн төрлийн суваг ашиглах вэ? Фэйсбүүк, инстаграмм, твиттер гэх мэт суваг тус бүрийн
хэрэглэгчдийн онцлогийг тусгана уу.
• Хэн юу хариуцахыг тодорхойлно уу.
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• Хэр их хугацаа зарцуулах хэрэгтэй гэдгээ төлөвлөгөөндөө тусгана уу.

3. Анхаарах зүйлс:
Та бүхний олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээх гэж буй мессэж нь дээрх гурван асуултад цогцоор
хариулсан байх шаардлагатай бөгөөд энэ нь иргэдэд болж буй үйл явцын талаарх тодорхой
мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ шийдвэр гаргагч нараар асуудлыг хэрхэн шийдвэрлүүлэхийгхүсч
байгаа талаарх бүрэн ойлголтыг тэдэнд өгч чадах юм.

Нөлөөллийн мессэж
Issue - Асуудал
Solution - Шийдэл, гарц
Action - Үйлдэл

Санал
болгосон
байх

Асуудал ноцтой байдалд хүрсэн гэдгийг тоо баримт, кейсээр нотлохын зэрэгцээ байж болох
шийдлүүдийн хувилбаруудыг санал болгож, хамгийн түрүүнд шийдвэр гаргагч нарын зүгээс юуг
хийгээсэй гэж хүсч байгаагаа тодорхой илэрхийлнэ гэсэн үг юм.
Мөн хүрэх бүлгийнхээ онцлогийг доорх слайдын дагуу нарийн тодорхойлох нь нөлөөллийн
мессэж амжилттайгаар зорилтот бүлгүүддээ хүрэхэд туслах юм.

Хүрэх бүлгээ тодорхойлох нь чухал
Ямар бүлэгт хүрэхээр эрмэлзэж байна.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Байршил
Хүйс
Нас
Боловсрол
Хэвлэл мэдээллийн хүртээмж
Тэд яагаад сонирхох вэ? тэдэнд ойр санагдах ямар зүйл байна вэ?
Тэд хэр сайн мэдэх вэ?
Ямар шинэ мэдээлэл тэднийг итгэн үнэмшүүлж, арга хэмжээ авахад нь нөлөөлж чадах
вэ?
Шинэ мэдээлэл хүлээн авах болон ашиглахад нь тэдэнд тулгарч буй ямар саад бэрхшээл
байна вэ?
Таны сонгосон бүлэгт ямар ХМХ хамгийн үр дүнтэй хүрэх талаар тодорхойлоно уу.

АЛХАМ 7.
ХИЙСЭН
АЖЛАА
ЭРГЭЦҮҮЛЭН
ДҮГНЭХ

Хэсгийн зорилго: Өөрсдийн
хийсэн өөрчлөлт, хэрэгжүүлсэн
төслийн үр дүнг үнэлж цэгнэн, алдаа
оноогоо олж харж, дараагийн ажлаа
төлөвлөхдөө сургамж дээрээ үндэслэн
тооцож сурна.

Товч агуулга:
Хийсэн ажил, сурсан зүйлээ дүгнэх нь оролцооны хамгийн чухал хэсэг. Энэ нь зөвхөн амжилт,
эерэг үр дүнгээ эргэцүүлэн дүгнэхээс гадна сургамж, алдаа оноогоо эргэн харж дараагийн
ажлаа төлөвлөхөд тустай байдаг. Нөгөө талаас энэ нь суралцах явцын нэг хэсэг гэж хэлж
болно. Бусадтай туршлагаа хуваалцан бусдын саналыг сонсох, алдаагаа дахин давтахгүй байх
боломжийг олгоно.

Залуучуудын утга учиртай оролцоо нь:
•

Залуучуудад хүсэл тэмүүлэл/ эрмэлзэл бий болгох, өөртөө итгэх итгэлийг олж авах, нөөц
боломжийг олж авах, мэдлэг болон ур чадвараа нэмэгдүүлэх, хандлагаа өөрчлөх болон
бусад насныхантай тогтоох харилцаагаа илүү утга учиртай болгоход тусалдаг.

•

Гэр бүл, эвсэл, нийгэмд хувь нэмрээ оруулах боломжийг залуучуудад олгосноор уян
хатан/ хөрвөх чадварыг хөгжүүлж чаддаг.

•

Залуучууд нийгэмд өрсөлдөх чадвар, асуудал шийдвэрлэх чадвар, утга учиртай амьдрал
болон бие даасан байдлыг нэмэгдүүлдэг.

•

Залуучуудын суралцах үйлд илүү нээлттэй, шүүмжит харилцан ярианд илүү идэвхитэй
оролцож, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, санаачилгыг гартаа авахад тусалдаг.

•

Нийгэмд өрсөлдөх чадвар – асуудалд түргэн хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар, уян хатан
байдал, эмпати, энэрэнгүй байдал, харилцааны чадвар, хошин шогийн мэдрэмж болон
бусад нийгэмд ээлтэй зан үйлүүдийг багтаадаг.

•

Асуудал шийдвэрлэх чадвар – хийсвэр, эрэгцүүлсэн, уян хатанаар сэтгэн бодох чадвар,
танин мэдэхүйн болоод нийгмийн асуудалд өөр шийдлүүдийг санал болгох чадвар зэрэг
багтдаг.

•

Бие даасан байдал - өөрийгөө ухамсарлах чадвар, бие даан үйлдэл хийх, хувь хүний
хүрээлэн буй орчинд хяналт тавих зэргийг багтаана.

•

Зорилго болон ирээдүйгээ ойлгон ухамсарлах байдал - эрүүл хүлээлт, зорилготой
байх, амжилт руу тэмүүлэх тэмүүлэл, амжилтанд хүрэх гэсэн сэдэл, мэдлэг боловсролтой
болох хүсэл эрмэлзлэл болон ирээдүйдээ итгэх итгэл зэрэг багтана.
Өөрийн амьдарч буй нийгэмдээ, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах нь олон
эерэг үр нөлөөг авчирдаг. Залуучуудад ур чадвар, өрсөлдөх чадвар, манлайлах чадвар,
өөртөө итгэх итгэл болон өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжээ хөгжүүлэх боломж олгосноор
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Эрүүл мэндийн зан үйлд олон хүчин зүйл нөлөөлөхөөс гадна хөрвөх чадвартай залуучууд
ихэнхдээ зарим чухал шинж чанарыг өөртөө агуулсан байдаг.

аливаа асуудлыг даван туулах, дасан зохицох чадварыг бий болгож, түүнчлэн эрүүл
мэндийн сөрөг үр дагавар болоод эрсдэлтэй зан үйлээс сэргийлэхэд тусалж байгаа юм.
Орон нутгийн амьдралд тэр тусмаа шийдвэр гаргах явцад оролцох нь залуу хүний хувьд
саад бэрхшээлийг даван туулах түвэгтэй процесс. Тиймээс эхний буюу зарим оролдлого
бүтэлгүй болох ч оролдлого бүрээс ямар нэгэн үр дүн гарч ямар нэгэн зүйлд суралцсан
байх нь лавтай.

ямар
туршлага
хуваалцах
вэ?

юу
өөрчлөгдсөн
бэ?
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цаашид
юуг, хэрхэн
хийх нь
зүйтэй вэ?

ямар үр дүн
гарсан бэ?

ямар
сургамж,
сорилт
тулгарсан
бэ?

Өгөгдсөн асуултад хариулах
замаар өөрсдийн хийсэн
ажлаа эргэцүүлэн дүгнэнэ

дасгал 1

60 Минут

Хэрэглэгдэхүүн:
• Самбарын цаасан дээр Хавсралт 1-ийг
зурсан байна.
• оролцогчдын тоогоор гурван өнгийн цаас.

Дараалал:
1. Чиглүүлэгч оролцогчдоос “Энэ төсөл, арга хэмжээ, хөтөлбөрт оролцсоноор юуг
өөрчилсөн бэ? Юунд суралцсан бэ? Ямар үр дүн гарсан бэ?”гэсэн асуултыг тавьж нээлттэй
хэлэлцүүлэг хийнэ. 20 минут
2. Оролцогчдод шар өнгийн цаасыг тарааж өгөн тухайн төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээнд
оролцсоноор Хувь хүний хувьд ямар өөрчлөлт гарсанаа бичээд самбарын цаасны голын
Х үсэгтэй дугуй тойрогт наахыг хүснэ. 10 минут
3. Оролцогчдод хөх өнгийн цаас тарааж өгөн тухайн төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээг
хэрэгжүүлсэнээр танай Бүлэг, баг, байгууллагын хувьд ямар өөрчлөлт гарснаа бичээд
самбарын цаасны Б үсэг бичсэн хоёрдох дугуй тойрогт наахыг хүснэ. 10 минут
4. Оролцогчдод цэнхэр өнгийн цаас тарааж өгөн тухайн төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээнд
хэрэгжүүлсэнээр төрийн Бодлого, шийдвэр, үйлчилгээнд ямар өөрчлөлт гарсныг бичээд
самбарын цаасны Б үсэг бичсэн гуравдах дугуй тойрогт наахыг хүснэ. 10 минут
5. Оролцогчдыг 3 багт хувааж 3 тойрогт хийсэн зүйлсийг нэгтгэн дүгнэх даалгавар өгнө.
10 минут
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6. Багийн танилцуулга 10 Минут

Дараах асуултуудын дагуу товч
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Энэ дасгал ажлаас юу олж авсан бэ?
• Хийсэн ажил, сурсан зүйлээ дүгнэх нь хэцүү байсан уу?
• Хувь хүн гэсэн тойрог яагаад голд нь байрлаж байгааг тайлбарлана уу?

ДҮГНЭЛТ

62

•
•
•
•
•
•
•
•

Та бүхэн энэ гарын авлагын алхам бүрийг гүйцэтгэж чадсан уу?
Асуудлаа шийдвэрлүүлж чадсан уу?
Аль алхам нь хамгийн хэцүү байсан бэ?
Аль алхам нь хамгийн хялбар байсан бэ?
Баг болж ажиллаж чадсан уу?
Гарын авлага та бүхэнд тус болж чадсан уу?
Оролцооны талаарх мэдлэг, ур чадвар хуримтлуулж чадсан уу?
Өөр юуг нэмж сурах шаардлагатай байна вэ?

Тараах материал

б
б
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х

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗАЛУУЧУУДЫН
ОРОЛЦООНЫ
САЙН ТУРШЛАГА
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Бусадтай
хуваалцсан
туршлага хамгийн
амттай байдаг.

Хүний эрхийн
хамгаалагч,
Шихихутуг
ИС-ийн
магистрант
А.Балдангомбо

МИНИЙ
ОРОЛЦОО
Би 2009 оноос хойш лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр,
интерсекс(ЛГБТИ) хүний эрх, эрх зүйн бодлогын нөлөөллийн ажлыг
хийсэн. ЛГБТ Төв ТББ-д эрх зүйн хөтөлбөрийг хариуцан ажиллах
болсон шалтгаан нь 1-т өөрөө гей хүний хувьд эрхээ хамгаалах, 2-т
бусад олон залууст нөлөөлөх гол зорилготой байсан. Хуульзүйн
бодлогын нөлөөллийн ажил өөрөө урт хугацаа шаарддаг тул заримдаа
шантрах үе гардаг байсан ч хүний эрхийн хамгаалагчид, иргэний
нийгмийн залуусаас үргэлж урам зориг авдаг.
Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Эрүүгийн хуульд үзэн ядах үйлдэл, эс
үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцуулах нь чухал байсан.Эрүүгийн хуулийн
төсөлд байнга саналаа өгч ажилласны үр дүнд 2015 онд батлагдаж,
2017 оны 07-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон Эрүүгийн
хуульд “ялгаварлан гадуурхах”-ыг гэмт хэрэгт тооцох болсон. Өнөөдөр
Монголд амьдарч буй ЛГБТИ хүмүүс бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн
баримжаа, илэрхийллээрээ ялгаварлан гадуурхагдах айдасгүй амьдрах
болсон гэж бодохоор нийгэмд нэг ч гэсэн удаа хувь нэмрээ оруулж
чаджээ гэж өөрөөрөө бахархдаг.
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Харин хувь хүнийхээ хувьд гомдоллохоосоо илүүтэй, тууштай өөрийгөө
илэрхийлж чадсанаараа өнөөдрийн амжилтанд хүрсэн гэж боддог.
Өөрөөр хэлбэл бусдыг өөрчлөгдөнө гэж хүлээх шаардлагагүй, өөрөө
л сайтар өөрчлөгдөх нь чухал. Тиймээс хаана ч явсан өөдрөг байх нь
чухал гэж боддог.

“Өөрчлөлтийн
салхи”
ТББ-ын үндэслэн
байгуулагч Т.Есүхэй

“Өөрчлөлтийн
салхи”
залуучуудын
ТББ үүссэн
түүх
ЕБС-ийн 7-р ангийн сурагч байхдаа Иргэний Боловсролын Төвөөс
зохион байгуулсан “Иргэн төсөл”-ийн сургалтад оролцож, ардчилсан
нийгмийн иргэний хувиар оролцоотой байх, улс төр, нийгмийн
зохих зөв мэдлэгтэй байх чухал болохыг, тулгамдаж буй асуудлаа
шийдвэрлүүлэхэд өөрийн утга учиртай оролцоогоор үр дүнд хүрч
болохыг ойлгосон юм. Анхны жил манай ангийнхан чөлөөт цагаа
өнгөрүүлэх газар хомс байгаа нь бидэнд хамгийн их тулгамдаж буй
нийтлэг асуудал юм байна хэмээн сонгож нөлөөллийн ажил хийсэн.
Үүнээс хойш жил бүр Иргэн төслийг хэрэгжүүлэн идэвхтэй
оролцож,нилээд туршлага хуримтлуулсан. 2013 онд Иргэн төслийн
шалгаруулалт Ерөнхийлөгчийн Иргэний танхимд болж, томоохон
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бидний үгийг анхааралтайгаар бичиж
авч олон нийтэд түгээсэн нь манай нөлөөллийн ажлын хамгийн том
түлхэц болсон гэхэд буруудахгүй.

НИТХ-ийн төлөөлөгчидтэй хийсэн нөлөөллийн уулзалт дээр нэг
төлөөлөгч бидэнд “Ахын дүү нар явж хичээлээ хий, ингэж улс төржиж
болохгүй” гэж хэлсэн. Харин бид “Тулгамдаж буй асуудлаа та бүгдэд
танилцуулах нь улс төржилт биш бөгөөд бид оролцох эрхээ эдлэн,
асуудлыг шийдвэрлэх үүрэгтэй хүмүүст танилцуулж байна. Хэрвээ
бидний саналыг хүлээж авахгүй бол бид аав ээж нартаа очоод таныг

67

Зун нь багаараа Ecoland зусланд амарч, тэнд танилцсан найзуудтайгаа
нийлж “Өөрчлөлтийн салхи” бүлэг байгуулсан. Тэр жил бид ЕБС-ийн
спорт заал сурагчдад хаалттай, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжгүй,
насанд хүрэгчид түрээслэчихдэг тул сурагчид тэдэнтэй тэнцэх
хэмжээний төлбөр төлж тоглохоос өөр аргагүй байгааг холбогдох
хүмүүст нь уламжлахаар шийдэцгээсэн юм.

дахиж битгий сонгоорой гэж хэлнэ.” хэмээн итгэлтэй хариулсаны
дараа тэд хамаагүй ажил хэрэгч, бидний яриаг сонсож эхэлсэн юм.
БСШУЯ-ны Сайдын тушаалыг зөрчиж сургуулиуд заалаа түрээслэдэг
болохыг мэдэж авсан бид сургуулиудын удирдлагуудад тушаалыг
хэрэгжүүлэхийг сануулсан албан бичиг хүргүүлсэн. Энэ нөлөөллийн
ажлын үр дүнд нийслэлийн 10 гаруй сургууль спорт заалаа түрээслэхээ
больж, өөрийн сурагчдад ашиглуулах, хуваарь гаргаж эхэлсэн.
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“Өөрчлөлтийн салхи” бүлгийн хүүхдүүд ЕБС-аа төгсөөд 18 нас
хүрмэгцээ “Өөрчлөлтийн салхи ТББ”-ийг байгуулан ардчиллын
боловсрол болон иргэний оролцооны туршлагаа залуучуудад
түгээн, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж эхэлсэн.
“Өөрчлөлтийн салхи ТББ” нь 2015 онд залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр
үйл ажиллагаа явуулдаг 32 ТББ-ыг нэгтгэсэн Монголын Залуучуудын
Эвслийн тэргүүлэгч байгууллагаар сонгогдон залуучуудын хөгжил,
тэдний утга учиртай оролцоог хангуулахад бусад ТББ-уудтай хамтран
үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулсан. 7-р ангийн сурагчид
байхдаа оролцоотой иргэн байхын утга учир, ач холбогдлыг ойлгон
оролцож эхэлсэн залуучууд өдгөө Ерөнхий сайдаар ахлуулсан
Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн болж, Засгийн
газар, Олон улсын байгууллагуудтай хамтран залуучуудын хөгжлийн
бодлого, түүний хэрэгжилтэд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж, ингэж
ажиллахдаа өөрсдөө туршлагажиж, ур чадвараа хөгжүүлж ирсэн юм.

Өөрчлөлтийн
төлөөх
эмэгтэйчүүд ТББ-ын
Удирдах Зөвлөлийн
гишүүн О.Гэрэл

“Хаалганы
цаана“ аяны
түүх
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүйн цогц тогтолцоо бий
болгоход нөлөөлөх яаралтай акцийг Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд
ТББ, Хөөрхөн Зүрхнүүдийн аян ТББ болон Хүчирхийллийн эсрэг
үндэсний төв хамтран Канадын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр
зохион байгуулсан юм. Аян өрнөж байсан үеэс илүү дууссаны дараа
олон хүний анхаарал татаж, бодлогод өөрчлөлт хийсэн жишээ
болсон нь эргэн тойрны дэмжлэг, анхаарлаас үл хамааран өөртөө,
итгэл үнэмшилдээ, хамт олондоо болоод үйл хэргийнхээ зөв гэдэгт
итгэж байвал зорилгынхоо төлөө шантралгүй явах хэрэгтэй гэдгийг
ойлгосон.
Бага нөөцөөр богино хугацаанд явагдсан боловч олон байгууллага
хувь хүний хамтын хүчээр амжилттай өрнөсөн нь нийгэмд эерэг
өөрчлөлт авчрах нь боломжтой юм байна гэсэн итгэлийг маань улам
бэхжүүлсэн.

Аяны явцад Ийгл ТВ хэвлэл мэдээллийн дэмжигч хамтрагчаар
нэгдсэний үр дүнд, хүрээ өргөжиж, 3 өдрийн шууд эфирээр гэр бүлийн
хүчирхийллийн тухай, түүнээс хамгаалах хуулийг дангаар нь биш эрх
зүйн тогтолцоо бий болгохын ач холбогдлын тухай мэдээллүүдийг
хүргэсэн.Энэхүү үйл явдал нь зөвхөн манай 3 байгууллагаар
хязгаарлагдахгүй, цаашдын медиа ба иргэний нийгмийн салбарын
хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, өргөжүүлсэн.
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“Хаалганы цаана” аяны зохион байгуулагчид, сайн дурын ажилтнуудын
ихэнх нь залуучууд байсан. Үнэт зүйлээрээ нэгдэж, зохион
байгуулалтанд орж, шийдлээ эерэгээр илэрхийлж, шийдвэр гаргалт,
үйл явцад оролцох нь үр дүнд хүрдэг гэдгийг аяны баг бүтнээрээ
мэдэрч, өөрсдөөрөө бахархсан. Мөн хамтын хүчийг бодит амьдрал
дээр мэдэрч, хувь хувьдаа үнэт зүйлээ илүү бэхжүүлсэн.

Иргэний нийгмийн байгууллагууд ялангуяа ХЭҮТ-ийн олон жилийн
үйл ажиллагаа, хүчин чармайлт, хувь нэмрийн үр дүнд Гэр бүлийн
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль батлагдсан, Эрүүгийн хуулиар
гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх нь гэмт хэрэгт тооцогдох болсон нь
эмэгтэйчүүдийн эрх, хүний эрхийн хувьд манай улсад том өөрчлөлт
болсон.

70

Олон нийтийн дунд болон шийдвэр гаргагчид руу чиглэсэн нөлөөллийн,
бүтээлч, оролцооны аян өрнүүлж, иргэдийн захиаг хууль тогтоогчдод
хүргүүлж, хуулийн хэлэлцүүлгийн өдөр сошиал медиа хэлэлцүүлэг
өрнүүлсэн гэх мэтээр шийдвэр гаргагчдын дунд иргэдийн дуу хоолойг
сонсох ёстой гэсэн соёлыг бэхжүүлсэн болов уу гэж боддог. Мөн аян
маань иргэдийн, залуучуудын оролцоо, салбар хоорондын үнэт зүйл
итгэл үнэмшил дээрээ нэгдэж, хамтарч ажиллахын ач холбогдолын
нэгэн жишээ юм.

Хөдөлгөөний
бэрхшээлийг даван
туулах боломжийг
миний идэвхтэй
оролцоо олгосон
Намайг Тунгалагтуяа гэдэг. Өвчний улмаас хүүхэд байхаасаа
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоонд орж тэргэнцэртэй явах
болсон би Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны гишүүн болж оролцоо,
хүний эрхийн талаар мэдлэг мэдээллээ нэмэгдүүлсэн нь надад урам
зориг өгч, суралцаж хөгжих хүслийг төрүүлсэн билээ.
2013 онд СУИС–ийн ДДУС-д элсэн орж суралцлаа. Анх сургуульд
ороход сургуулийн орц, бие засах өрөө, шат гээд сурах орчин
тэргэнцэртэй надад маш том саад болж байв. Надаас өөр төрлийн
бэрхшээлтэй, авьяастай оюутнууд ч энэ сургуульд сурдаг. Тиймээс би
2 найзын хамт “Нөлөөлөл” хэмээх оюутны санаачилга гаргаад Азийн
хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн юм. Санаачилгын
зорилго нь СУИС-ийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд болон уран
бүтээлчдийн ур чадварыг олон нийтэд таниулах замаар төслийн
санхүүжилтээс гадна нэмэлт хөрөнгийг босгон хөгжлийн бэрхшээлтэй
оюутнуудын суралцах нөхцлийн талаарх мэдлэг мэдээллийг
нэмэгдүүлэх, олон нийтийн ажилд оролцох идэвхийг сайжруулан,
суралцах орчныг хүртээмжтэй болгох байлаа.

СУИС-ийн бүтцийн 6 сургуульд суралцдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй
оюутнуудын суралцах орчныг сайжруулж, шаардлагатай байгаа
стандартын налуу зам, харааны бэрхшээлтэй оюутны тактэли зам,
зориулалтын бие засах өрөөг тохижуулан засаж чадсан.
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Эхлээд гурвуулаа эхэлсэн боловч олон хүний дэмжлэгээр төсөл маань
амжилттай хэрэгжиж 80 гаруй оюутан, уран бүтээлчид бидний аянд
нэгдэж нөлөөллийн сүлжээ маань өргөжсөн.Олны танил зарим уран
бүтээлчид ч бидэнтэй нэгдсэн. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын
анхааралд өртөж би хэд хэдэн телевиз, мэдээллийн сайт, сонинд
ярилцлага хүртэл өгсөн.
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СУИС-ийн оюутнууд, багш, удирдлагуудын хөгжлийн бэрхшээлийн
талаарх мэдлэг мэдээлэл нэмэгдэн, хандлагад өөрчлөлт гарсан гэж
би боддог. Намайг налуу замын Тунгаа гэж нэрлэдэг болсон. Миний
хувьд өөр шигээ хөгжлийн бэрхшээлтэй олон хүүхэд, залууст хөгжих
боломж олгох сурах орчны хүртээмжийг сайжруулахад хувь нэмрээ
оруулж энэ төслөөрөө нэрлэгдэх болсон нь нэр хүндийн хэрэг гэж
боддог. Нөлөөллийн аяны явцад би өөрөө олон зүйлийг ойлгож сурч
мэдсэн. Залуучууд өөрсдөө санаачлаад, оролцоод явбал бид өөрчлөлт
хийж чадна гэдэгт итгэх болсон.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ОРОЛЦООНЫ
ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2017 оны 5 дугаар
сарын 18-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн үндсийг
тогтоож, нийгмийн хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоо, эрх, үүргийг тодорхойлохтой
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж
2.1.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль,
энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон
улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1.Энэ хууль Монгол Улсын иргэн 15-34 насны залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд
үйлчилнэ.
4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:
4.1.1.“зорилтот бүлгийн залуучууд” гэж хэвийн ажиллаж амьдрахад нийгмийн
дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай
хуулийн 4.1.1, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3.1.7-д заасан залуучуудыг;
4.1.2.“залуучуудын хөгжил” гэж залуучуудад тулгарах асуудал, бэрхшээлийг даван
туулах чадамж, залуучуудын бие бялдар, оюун санаа, сэтгэлгээ, ур чадвар, харилцаанд гарч
байгаа ахиц өөрчлөлтийг;
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4.1.3.“залуучуудын оролцоо” гэж залуучуудын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил,
шийдвэр гаргах түвшинд үзэл бодлоо илэрхийлэх, оролцох үйл явцыг;
4.1.4.“залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөл” гэж залуучуудын хөгжил, оролцоог
дэмжих салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд уялдуулан
зохицуулах, хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус
зөвлөлийг;
4.1.5.“залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллага” гэж залуучуудын оролцоотой,

тэдний эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн бус байгууллагыг;
4.1.6.“сайн дурын ажил” гэж залуучуудын идэвх санаачилгаар явуулж байгаа ашгийн
төлөө бус нийтэд тустай үйл ажиллагааг;
4.1.7.“залуучууд судлал” гэж залуучуудын нийгэм, улс төрийн оролцоо, нас сэтгэхүй,
хөгжлийг судлахад чиглэсэн шинжлэх ухааны нэг салбар судлалыг;
4.1.8.“амьдрах ухааны чадвар” гэж гэр бүл төлөвлөлт, санхүүгийн мэдлэг болон
эрүүл, аюулгүй ажиллах, амьдрах зан үйл, дадал төлөвшил, нийгэм сэтгэл зүйн чадварыг;
4.1.9.“залуучуудын хөгжлийг дэмжих сан” гэж залуучуудын хөгжил, оролцоог
дэмжихийн тулд төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг.
5 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд баримтлах зарчим
5.1.Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд дараахь зарчмыг баримтална:
5.1.1.үндэсний эв нэгдэл, шударга ёсыг дээдлэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх;
5.1.2.залуучуудын хөгжлийн талаар төрийн бодлого, шийдвэр боловсруулах,
хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд залуучуудын иргэний нийгмийн
байгууллагын төлөөллийн оролцоог хангах;
5.1.3.залуучуудын үнэлэмжийг нэмэгдүүлж, тэдний үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах.
6 дугаар зүйл.Залуучуудын эрхэмлэх зүйл
6.1.Залуучууд нийгмийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад оролцохдоо дараахь зүйлсийг
эрхэмлэнэ:
6.1.1.эх оронч үзлийг эрхэмлэж, ёс заншил, өв уламжлалаа дээдлэх;
6.1.2.эрүүл, чадварлаг, бүтээлч, ёс зүйтэй, боловсролтой, соёлтой иргэн болж
төлөвших, өөрийгөө хөгжүүлэх;
6.1.3.нийтэд тустай сайн дурын ажилд манлайлан оролцох;
6.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох;
6.1.5.амьдрах ухааны болон санхүүгийн мэдлэг, чадвар эзэмшиж, сахилга баттай
байх;
6.1.6.хэвлэл мэдээллийн болон цахим орчинд бусдыг гутаан доромжлохгүй байх.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨРӨӨС ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ
7 дугаар зүйл.Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэл
7.1.Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг дараахь чиглэлээр зохион
байгуулна:
7.1.1.хувь хүний хөгжил;
7.1.2.боловсрол, соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухаан;
7.1.4.хөдөлмөр эрхлэлт;
7.1.5.аюулгүй амьдрах, хөгжих орчин.
8 дугаар зүйл. Залуучуудын хувь хүний хөгжлийг дэмжих
8.1.Залуучуудын хувь хүний хөгжлийг дараахь чиглэлээр дэмжинэ:
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7.1.3.эрүүл мэнд;

8.1.1.ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн боловсрол,
сургалтын байгууллага, насан туршийн боловсролын төв, багш бэлтгэх, мэргэшүүлэх
сургалтын хөтөлбөрт хувь хүний хөгжлийг дэмжих, амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх
хичээлийн агуулгыг тусгах;
8.1.2.залуучуудад зориулан хувь хүний хөгжлийг дэмжих, амьдрах ухааны чадварыг
эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулахыг дэмжих;
8.1.3.түүх, соёлоо мэддэг, эх оронч үзэлтэй, бие дааж амьдрах чадвартай,
хариуцлагатай иргэн болж төлөвшихөд чиглэсэн амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх
хөтөлбөрийн дагуу цэргийн мэргэжил олгох сургалтад 18-27 насны залуучуудыг хамруулах;
8.1.4.залуучуудын гэр бүл төлөвлөлт, залуу гэр бүлийн тогтвортой байдал, гэр
бүлийн гишүүдийн эерэг харилцаа, уламжлал, зан заншлын тухай утга зохиол, уран сайхны
бүтээлийг дэмжих;
8.1.5.залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн хөтөлбөрийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын
нийтлэл, нэвтрүүлгийн агуулга, хөтөлбөрт тусгах;
8.1.6.энэ хуулийн 8.1.5-д заасан агуулга, хөтөлбөрийг зохицуулсан журмыг Засгийн
газар батална.
8.2.Энэ хуулийн 8.1.1-д заасан хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлагыг боловсролын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
8.3.Энэ хуулийн 8.1.3-т заасан цэргийн мэргэжил олгох сургалтад 18-27 насны эмэгтэйчүүд
сайн дурын үндсэн дээр хамрагдаж болно.
8.4.Энэ хуулийн 8.1.3 дахь заалт, 8.3 дахь хэсэгт заасан залуучуудад цэргийн мэргэжил
олгох журмыг Засгийн газар батална.
8.5.Энэ хуулийн 8.1.4-т заасан бүтээлийг сонгон шалгаруулах журмыг залуучуудын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
8.6.Энэ хуулийн 8.5-т заасан журмын дагуу шалгаруулсан бүтээлийг Залуучуудын
хөгжлийг дэмжих сангаас санхүүжүүлнэ.
9 дүгээр зүйл. Залуучуудын боловсрол, соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухааны
хөгжлийг дэмжих
9.1.Залуучуудын хэрэгцээнд нийцсэн, хүртээмжтэй, чанартай боловсрол эзэмшүүлэхийг
дараахь чиглэлээр дэмжинэ:
9.1.1.үндэстний цөөнх, шилжин суурьшигч, зорилтот бүлгийн залуучуудын
боловсролын хэрэгцээнд суурилсан сургалтыг насан туршийн боловсролын хөтөлбөрийн
дагуу эзэмшүүлэх;
9.1.2.залуучуудыг эх орондоо болон гадаад улсад мэргэжил эзэмших, мэргэших
боломжийг бүрдүүлэх;
9.1.3.номын сангийн үйлчилгээг залуучуудад хүртээмжтэй болгох арга хэмжээ авч,
цахим номын сан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
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9.1.4.их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага нь
хугацаат цэргийн алба хаасан, цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан суралцагчийн
амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөрийн багц цагийг нөхөн тооцох;
9.1.5.энэ хуулийн 8.1.3 дахь заалт, 8.3 дахь хэсэгт заасан цэргийн мэргэжил олгох
сургалтад хамрагдсан, их, дээд сургуульд элсэн суралцах болзол хангасан залуучуудыг
Боловсролын зээлийн сангаас олгох оюутны хөгжлийн зээлд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр
хамруулах.

9.2.Энэ хуулийн 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3-т заасан хөтөлбөрийг залуучуудын болон боловсролын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран хэрэгжүүлнэ.
9.3.Энэ хуулийн 9.1.4-т заасан багц цаг нөхөн тооцох журмыг боловсролын болон батлан
хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран батална.
9.4.Залуучуудын нийгэм, улс төрийн оролцоо, нас, сэтгэхүй, бие бялдар, түүх соёлын
хөгжлийг судлахад чиглэсэн залуучууд судлалыг хөгжүүлнэ.
9.5.энэ хуулийн 9.4-т заасан арга хэмжээг Шинжлэх ухааны академи хэрэгжүүлж,
Засгийн газарт тайлагнана.
9.6.Залуучуудыг соёл, урлаг, шинжлэх ухааны шинэ бүтээл туурвихыг дэмжинэ.
9.7.Шинжлэх ухаан, өндөр технологи, инноваци, шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр
үндэсний тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
9.8.Энэ хуулийн 9.6, 9.7-д заасан үйл ажиллагааг залуучуудын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлж, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих сангаас
санхүүжүүлнэ.
10 дугаар зүйл.Залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах
10.1.Хорт зуршил, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл дадал, хэвшилтэй иргэн болж
төлөвшүүлэх зорилгоор залуучуудын эрүүл мэндийг дараахь чиглэлээр дэмжинэ:
10.1.1.их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн боловсролын байгууллагын суралцагчийг
харьяалал харгалзахгүй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хамруулах ажлыг эрүүл мэнд,
боловсрол, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
хамтран зохион байгуулах;
10.1.2.их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага нь
оюутан, суралцагчийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах;
10.1.3.өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх,
цахим эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх;
10.1.4.залуучуудад гэр бүл төлөвлөлт, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн
мэдлэг, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг боловсрол,
эрүүл мэнд болон залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран
зохион байгуулах;
10.1.5.зорилтот бүлгийн залуучуудад чиглэсэн биеийн тамир, спорт, сэтгэл зүй, сэтгэл
заслын үйлчилгээ үзүүлэх;
10.1.6.олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтлэл, нэвтрүүлгийн агуулга,
хөтөлбөрт залуучуудад архи, тамхи, мансууруулах бодисын хор уршгийг ойлгуулах, эрүүл,
зөв амьдралын хэвшлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ тусгах, хэрэгжилтийг
зохион байгуулах.
10.2.Энэ хуулийн 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5, 10.1.6-д заасан арга хэмжээг эрүүл мэндийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.
11 дүгээр зүйл.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
11.1.1.оюутан, залуучуудыг ажилд зуучилсан хөдөлмөрийн биржийг дэмжиж,
хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг хөдөлмөрийн болон залуучуудын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хамтран хэрэгжүүлэх;
11.1.2.залуучуудыг хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр хөдөлмөр
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11.1. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дараахь чиглэлээр дэмжинэ:

эрхлэхийг дэмжих;
11.1.3.гадаад улсын тэргүүн туршлага, өндөр технологи, шинэ санааг үндэсний
технологи болгон нутагшуулах, гарааны компани эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх;
11.1.4.хөдөлмөрийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага хамтран малчин залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх;
11.1.5.гадаад улсад өндөр технологи, нарийн мэргэжил, ур чадвар эзэмшсэн
залуучуудыг эх орондоо ажиллахыг дэмжих хөтөлбөрийг гадаад харилцааны болон
залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран хэрэгжүүлэх;
11.1.6.мэргэжлийн ур чадвараа сайжруулах, шинэ мэргэжил эзэмших сургалтад
ажилгүй залуучуудыг хамруулах;
11.1.7.орон нутгийн захиалгат ажлын байранд ажиллахаар очсон залуучуудыг дэмжих;
11.1.8.ажил олоход хүндрэлтэй болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг
төгссөн төгсөгчдийг дадлагажуулан байнгын ажлын байраар хангасан ажил олгогчийг
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас дэмжих;
11.1.9.хувийн хэвшлийн байгууллага /100 ба түүнээс дээш ажилтантай/ нийт
ажилтнуудын 5 хувьтай тэнцэхүйц оюутны цагийн ажлын орон тоо гаргах;
11.1.10.энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.4, 8.1.3 дахь заалт, 8.3 дахь хэсэгт заасан үйл ажиллагаанд
хамрагдаж, төрийн албанд орох сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн залуучуудыг төрийн албанд
ажиллахад давуу тал болгон тооцох.
11.2.Энэ хуулийн 11.1.2, 11.1.3, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9-т заасан арга хэмжээг хөдөлмөрийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.
11.3.Энэ хуулийн 11.1.9-т заасан цагаар хөдөлмөр эрхлэх журмыг Засгийн газар батална.
12 дугаар зүйл.Аюулгүй амьдрах, хөгжих орчныг бүрдүүлэх
12.1. Залуучуудын аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг дараахь
чиглэлээр дэмжинэ:
12.1.1.орлоготой нь нийцсэн, уян хатан төлбөрийн нөхцөлөөр орон сууц худалдаж
авах, түрээслэх, зорилтот бүлгийн залуучууд, залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг
залуучуудын болон барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага хамтран хэрэгжүүлэх;
12.1.2.залуучуудыг гэмт хэрэгт татагдан орохоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэвлэл
мэдээллийн байгууллага, иргэний нийгмийн оролцоотой зохион байгуулах;
12.1.3.хорих болон засан хүмүүжүүлэх байгууллагад хоригдож байгаа залуучуудад
зориулсан сэтгэл заслын үйлчилгээ, соёл, спорт, хүмүүжлийн арга хэмжээг холбогдох
мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой зохион байгуулах;
12.1.4.гэмт хэрэг үйлдэж, хорих ял эдэлсэн залуучуудад боловсрол, мэргэжил
олгох, хорих ангиас суллагдах үед ажлын байраар хангах талаар төрийн болон төрийн бус
байгууллага, хувийн хэвшлийн гаргасан санаачилгыг дэмжих;
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12.1.5.хөдөө, орон нутгийн бүтээн байгуулалтад хувь нэмэр оруулж, үр бүтээлтэй
ажиллаж, амьдарч байгаа залуучуудыг дэмжих, алдаршуулах.
12.2.Энэ хуулийн 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5-д заасан үйл ажиллагааг залуучуудын болон
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэл, сум,
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааны
хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

12.3. Залуучуудын өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөлийг
бүрдүүлэх үйл ажиллагааг дараахь чиглэлээр дэмжинэ:
12.3.1.залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд чиглэсэн, соёл, урлаг,
биеийн тамир, спортын цогцолбор, хөгжлийн төв, цэцэрлэгт хүрээлэн, дэд бүтцийг шинээр
барьж байгуулах, өргөтгөх төсөл, арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан
хэрэгжүүлэх;
12.3.2.залуучуудын авьяас чадвар, бие бялдар, сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд шашин болон
улс төрөөс ангид урлаг, соёл, спортын арга хэмжээнд залуучууд оролцох, эдгээр арга хэмжээг
зохион байгуулсан хуулийн этгээдийг дэмжих;
12.3.3.түүх, соёлын өвийг хамгаалах, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, ардын урлаг, ёс
заншил, уламжлалт зан үйлийг хөгжүүлэхэд залуучуудын оролцоог хангах;
12.3.4.залуучуудын дунд гэр бүлийн соёл, хүмүүжлийн уламжлалыг дээдлэх, удам
угсаагаа мэдэх, угийн бичиг хөтлөх, сурталчлах үйл ажиллагааг дэмжих;
12.3.5.байгаль орчныг хамгаалах ардын зан үйлийг сурталчлах, төлөвшүүлэх
санаачилгыг дэмжих.
12.4.Энэ хуулийн 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5-д заасан үйл ажиллагааг бүх шатны
Засаг дарга нар хэрэгжүүлнэ.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ
13 дугаар зүйл.Нийгмийн хөгжилд залуучуудын оролцоог дэмжих
13.1.Төрөөс залуучуудын оролцоог дараахь чиглэлээр дэмжинэ:
13.1.1.залуучууд өөрсдийн эрх ашигт нөлөөлөх аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах үйл
явцад оролцох, хэрэгжилтийг хамтран зохион байгуулах, биелэлтэд нь хяналт тавих;
13.1.2.залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагын нийтэд тустай үйл ажиллагааг
дэмжих;
13.1.3.залуучуудын хүмүүнлэгийн болон сайн дурын ажилд оролцох оролцоог дэмжих.
14 дүгээр зүйл.Залуучууд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох, нөлөөлөл
үзүүлэх
14.1.Залуучуудыг шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцуулах талаар дараахь арга
хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ:
14.1.1. шийдвэр гаргах, нөлөөлөл үзүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаанд шууд
болон өөрийн төлөөллийн байгууллага, хуулийн этгээдээр дамжуулан оролцох боломжийг
бүрдүүлэх;
14.1.2. сайн засаглалыг хөгжүүлэх, авлигатай тэмцэх, түүнийг бууруулах үйл
ажиллагаанд залуучуудын оролцоог дэмжих.
15.1.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага залуучуудын иргэний
нийгмийн байгууллага, нийтэд тустай үйл ажиллагаа, хөдөлгөөнийг дараахь чиглэлээр
дэмжинэ:
15.1.1. залуучуудыг бие даан амьдрах, нийгэм, эдийн засгийн эрсдэлээс хамгаалахад
чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээг тэдний оролцоо, дэмжлэгтэйгээр
зохион байгуулах;
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15 дугаар зүйл.Сайн дурын ажилд оролцох оролцоог дэмжих

15.1.2.залуучуудын соёл, боловсрол, иргэний үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлыг
зохион байгуулах;
15.1.3.зорилтот бүлгийн залуучуудыг нийгэмшүүлэх, хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
чиглэлээр олон нийтэд түшиглэсэн үйл ажиллагааг сайн дурынхны оролцоотойгоор зохион
байгуулах;
15.1.4.хараа хяналтгүй хүүхдийг нийгэмшүүлэх, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн,
хүүхдийн асрамж, халамжийн үйл ажиллагаанд сайн дурынхан, аж ахуйн нэгж, байгууллага
хамтран ажиллахыг дэмжих.
15.2.Энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.4-т заасан сайн дурын ажилд оролцсон цагийг бүртгэж,
баталгаажуулах журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
баталж, залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.
16 дугаар зүйл.Хүмүүнлэгийн ажилд оролцох оролцоог дэмжих
16.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.4-т заасан сайн
дурын болон хүмүүнлэгийн ажилд оролцсон залуучууд болон залуучуудын иргэний нийгмийн
байгууллагын сайн туршлагыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан алдаршуулж, олон
нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА,
АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ
17 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
17.1.Улсын Их Хурал залуучуудын хөгжлийг дэмжих талаар дараахь бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.залуучуудын хөгжлийг хангах төрийн бодлогыг тодорхойлох;
17.1.2.залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
төсвийг батлах;
17.1.3.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих;
17.1.4.хууль тогтоомжид заасан бусад.
18 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх
18.1.Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
18.1.1.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион
байгуулах;
18.1.2. залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөг батлах;
18.1.3.залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа болон үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж,
өргөн мэдүүлэх;
18.1.4.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт
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тавих;
18.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад.

19 дүгээр зүйл.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын
чиг үүрэг
19.1.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь залуучуудын
хөгжил, оролцоог дэмжих чиглэлээр дараахь чиг үүрэгтэй:
19.1.1.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж, төрийн бодлого,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх, үр дүнг тайлагнах;
19.1.2.залуучуудын асуудал хариуцсан бүх шатны байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн
удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
19.1.3.залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээр гадаадын болон олон улсын
байгууллагатай хамтран ажиллах;
19.1.4.залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, тухайн
салбарт ажилласан байдлыг ажлын туршлагад тооцох тогтолцоог бий болгох;
19.1.5.оюутан, суралцагчид цагийн ажил хийх тогтолцоог бий болгож, хэрэгжилтийг
зохион байгуулах;
19.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад.
19.2.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага цэргийн насны
залуучуудын цэргийн алба хаах хүсэл, эрмэлзлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн нөлөөллийн
арга хэмжээг батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай
хамтран хэрэгжүүлнэ.
20 дугаар зүйл.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын
чиг үүрэг
20.1.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь залуучуудын
хөгжил, оролцоог дэмжих чиглэлээр дараахь чиг үүрэгтэй:
20.1.1.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж, төрийн бодлого,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
20.1.2.орон нутгийн салбар, нэгжийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж,
ажлын уялдаа холбоог сайжруулах арга хэмжээ авах, ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх;
20.1.3.залуучуудын асуудал эрхэлсэн бүх шатны байгууллагад ажиллаж байгаа
ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
20.1.4.залуучуудын талаар мэдээллийн сан бүрдүүлж, хөтлөх;
20.1.5.залуучуудын хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлж, амжилт гаргасан хуулийн
этгээдийг алдаршуулах, шагнаж, урамшуулах;
20.1.6.залуучуудын үүсгэн байгуулсан төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг
дэмжих;

20.1.8.энэ хуулийн 8.1.2, 8.1.5 дахь заалт, 9.4 дэх хэсэг, 10.1.4 дэх заалтад заасан чиг
үүрэг, арга хэмжээг гэрээний үндсэн дээр төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллагаар
гүйцэтгүүлэх;
20.1.9.хууль тогтоомжид заасан бусад.
20.2.Энэ хуулийн 20.1.4-т заасан мэдээллийн санг бүрдүүлэх журмыг залуучуудын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо, улсын бүртгэлийн
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20.1.7.залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр хууль тогтоомжийн хүрээнд гадаадын болон
олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах;

асуудал эрхэлсэн байгууллага хамтран батална.
20.3. Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь орон нутагт
залуучуудад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх залуучуудын хөгжлийн төвтэй байна.
20.4. Энэ хуулийн 20.3-т заасан залуучуудын хөгжлийн төвийн дүрмийг залуучуудын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.
20.5. Залуучуудын хөгжлийн төв нь дараахь чиг үүрэгтэй:
20.5.1. залуучуудад амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлэх сургалт явуулах;
20.5.2. залуучуудын эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах үйл
ажиллагаанд бүх түвшинд оролцож, саналаа холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэх
боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллээр хангах;
20.5.3. залуучуудын хүсэл, сонирхол, эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан сонирхлын
клуб, зөвлөл, бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих;
20.5.4. залуучуудыг хууль зүйн туслалцаа болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд
холбон зуучлах;
20.5.5. залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох, залуу гэр бүл тулгамдсан бэрхшээлээ
хамтран даван туулах, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх бүлгийн уулзалт, чөлөөт ярилцлага зохион
байгуулах санал, санаачилгыг дэмжих;
20.5.6.зорилтот бүлгийн залуучуудыг хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, мэдээллээр
хангаж, ажилд зуучлах;
20.5.7.залуучуудын гарааны компани эрхлэхийг дэмжих чиглэлээр орон нутгийн
хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах.
20.6.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь орон нутаг дахь
залуучуудын хөгжлийн төвийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
20.7.Залуучуудын хөгжлийн төв нь залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн ажлын
алба байна.
20.8. Залуучуудын хөгжлийн төв нь улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжинэ.
21 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын чиг үүрэг
21.1.Бүх шатны Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ залуучуудын хөгжлийг дэмжих талаар
дараахь чиг үүрэгтэй:
21.1.1.харьяалах нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа залуучуудын салбар
зөвлөлийг тэргүүлэх;
21.1.2.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах;
21.1.3.залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд шаардагдах төсвийг тухайн
шатны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
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21.1.4.энэ хуулийн 11.1.7 дахь заалт, 13, 14, 15 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг
залуучуудын оролцоог дэмжих тусгай хөтөлбөрийн дагуу харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион
байгуулах;
21.1.5.энэ хуулийн 9.5 дахь хэсэг, 11.1.7 дахь заалт, 20.8 дахь хэсэгт заасан арга
хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт тусгах;
21.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад.

22 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон салбар зөвлөл
22.1. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон
орон нутгийн түвшинд уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий Залуучуудын хөгжлийн
үндэсний зөвлөлийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд, орон нутагт залуучуудын хөгжлийн салбар
зөвлөлийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус тэргүүлнэ.
22.2. Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутгийн салбар зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг төрийн байгууллага, залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллага,
залуучуудын төлөөллийг оролцуулан Зөвлөлийн тэргүүн батална.
22.3. Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутгийн салбар зөвлөлийн дүрмийг
Засгийн газар батална.
22.4. Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутгийн салбар зөвлөл нь дараахь
чиг үүрэгтэй:
22.4.1. залуучуудын хөгжлийг дэмжих төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
талаар Засгийн газарт болон холбогдох бусад байгууллагад зөвлөх, салбар дундын үйл
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, шаардлагатай арга хэмжээ авах;
22.4.2. залуучуудын хөгжлийг дэмжих, эрх ашгийг хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэхэд
залуучууд, залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг
оролцуулах, гаргасан санаачилгыг дэмжих;
22.4.3.залуучуудын хөгжлийг
байгууллагатай хамтран ажиллах;

дэмжих

асуудлаар

гадаад

улс,

олон

улсын

22.4.4.залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутгийн салбар зөвлөлийн
дүрэмд заасан бусад.
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН
23 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих сан
23.1. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор залуучуудын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дэргэдээ Залуучуудын хөгжлийг
дэмжих сан /цаашид “сан” гэх/ -тай байна.
23.2. Сангийн үйл ажиллагааны дүрмийг Засгийн газар батална.
23.3.Сангийн хөрөнгийн удирдлагыг залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ

24.1. Засгийн газар, бүх шатны Засаг дарга, хууль тогтоомжоор эрх олгосон бусад
байгууллага, албан тушаалтан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд залуучуудын хөгжлийг дэмжих
тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавина.
24.2.Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу энэ хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ
хийнэ.
24.3.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн

83

24 дүгээр зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд
хяналт тавих

албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
24.4.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай
хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД
25 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох
25.1.Энэ хуулийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                            
М.ЭНХБОЛД

Хуулийн хураангуй

2006 оны 12 дугаар сарын
15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ,
ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зохицуулалт
1.1.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг байгуулах, өөрчлөх, татан
буулгах, түүний удирдлагын тогтолцоо, эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны зарчим, зохион
байгуулалттай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.
2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж
2.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль тогтоомж
нь, Захиргааны ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль
тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
3 дугаар зүйл. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж
3.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь
суманд, сум нь багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд хуваагдана.
3.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүрэг, өөрийн
удирдлага бүхий засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, нийгмийн цогцолбор мөн.
3.3.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх хот, тосгоны эрх зүйн байдлыг тусгайлан
зохицуулна.
3.4.Баг нь сумын, хороо нь дүүргийн засаг захиргааны нэгж мөн.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоо
7 дугаар зүйл. Удирдлагын тогтолцоо
7.1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоо нь дараахь бүтэцтэй
байна:
7.1.2. баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал;
7.1.3. энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2-т заасан Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тэдгээрийн
Тэргүүлэгчид;
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7.1.1. аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал;

7.1.4.аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга.
8 дугаар зүйл. Удирдлагын үндсэн зарчим
8.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг
төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн
амьдралын асуудлыг бие даан зохион байгуулж үйл ажиллагаандаа ардчилсан ёс, шударга
ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх зарчим баримтална.
8.2.Нутгийн өөрөө удирдах ёс нь чөлөөт сонгуулиар сонгогдсон төлөөлөгчтэй, түүнд
тайлагнадаг гүйцэтгэх байгууллагатай, тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн
асуудлыг иргэдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд бие даан шийдвэрлэх эрх
зүйн бодит чадвар мөн.
9 дүгээр зүйл. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
9.1.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь дараахь тогтолцоотой байна:
9.1.1.аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал;
9.1.2.сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал;
9.1.3.баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал.
9.2.Энэ хуулийн 9.1.1-9.1.3-т заасан Хурлын хуралдааны чөлөө цагт бүрэн эрхийг нь
тэдгээрийн Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.
9.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /цаашид “Хурал”
гэх/-ын бүрэн эрхийн хугацаа дөрвөн жил байх бөгөөд ээлжит бус сонгуулиар байгуулагдсан
Хуралд энэ хугацаа хамаарахгүй.
9.4.Аймаг, нийслэл, сумын Хурлын төлөөлөгч нь тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгжид байнга оршин суугч байна.
9.5.Дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь тухайн дүүрэгт байнга оршин суугч, эсхүл уг дүүргийн
нутаг дэвсгэр дэх байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажил, хөдөлмөр эрхлэгч байна.
9.8.Хурлын төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийн хугацаа тухайн Хурлын шинээр сонгогдсон
төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрснөөр дуусгавар болно.
12 дугаар зүйл. Хурлын төлөөлөгчийн бүрэн эрх
12.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь дараахь бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
12.1.1. асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэхэд таслах эрхтэй оролцох;
12.1.2. хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар асуулт тавьж хариулт авах, санал дүгнэлт
гаргах, санал хураалгах;
12.1.3.Хуралд тодорхой асуудал хэлэлцүүлэхээр санаачлах, санал оруулах;
12.1.4.Хурлын дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, Тэргүүлэгчдийг
сонгох, хороо байгуулах, тэдгээрт сонгогдох, бүрэлдэхүүнд нь өөрчлөлт оруулах тухай санал,
дүгнэлт гаргах;
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12.1.5.Хурлаас байгуулсан байгууллага, сонгосон буюу томилсон албан тушаалтны
илтгэл, сонсгол хэлэлцүүлэх санал гаргах;
12.1.6.хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийг иргэдэд тайлбарлан таниулах;
12.1.7.хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангах, иргэдийн эрх,
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нутаг дэвсгэрийн амьдралын тодорхой асуудлыг
шийдвэрлэхтэй холбогдуулан Засаг дарга, түүний орлогч, Засаг даргын Тамгын газар, Засаг

даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албадын дарга, нутаг дэвсгэрийн байгууллагын удирдлагад
асуулга тавьж хариуг нь авах;
12.1.8. хуралдааны шийдвэрийн биeлэлтийг тухайн нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж,
байгууллагад тэдгээрийн харьяалал, өмчийн төрөл хэлбэрийг харгалзахгүйгээр шалгах,
шаардлага тавьж биелэлтийг хангуулах;
12.1.9. сонгогчидтойгоо тогтмол холбоотой ажиллаж, тэднээс тавьсан өргөдөл, санал,
гомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд
уламжилж хариуг хуульд заасан хугацаанд авах.
12.1.10. Нийтийн сонсголын тухай хуульд заасны дагуу нийтийн сонсгол явуулах
хүсэлт гаргах.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Засаг дарга, түүний бүрэн эрх
26 дугаар зүйл. Засаг дарга, түүнийг томилох
26.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ
төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засаг төрийн төлөөлөгч мөн.
26.2.Баг, хорооны Засаг даргад тухайн нэгжийн нийтийн Хуралд оролцож байгаа иргэд,
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргад тухайн Хурал дахь нам, эвслийн бүлэг, эсхүл
Хурлын төлөөлөгч тус тус нэр дэвшүүлэх эрхтэй бөгөөд уг Хурлын хуралдаанд оролцсон
иргэд, төлөөлөгчдийн олонхийн буюу 50-иас дээш хувийн санал авсан нэр дэвшигчийг
томилуулахаар томилох эрх бүхий албан тушаалтанд санал болгоно.
41 дүгээр зүйл. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын хүлээх
хариуцлага
41.1.Хурал, Засаг даргын хууль бус шийдвэрийн улмаас иргэд, байгууллагад учирсан
хохирлыг нөхөн төлөхтэй холбогдсон маргааныг шүүх шийдвэрлэнэ.
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41.2.Хурал, Засаг дарга гаргасан шийдвэрийнхээ хууль зүйн үндэслэл, хариуцлагыг бүрэн
хүлээнэ.

Хуулийн хураангуй

2011 оны 6 дугаар сарын
16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ
АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн, хуулийн
этгээдийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино.
2 дугаар зүйл.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
тогтоомж
2.1.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол
Улсын Үндсэн хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай, Хувь хүний нууцын тухай, энэ
хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
/2016 2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол
олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1.Энэ хууль нь улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг дараах байгууллагад
хамаарна:
3.1.1.Улсын Их Хурлын Тамгын газар;
3.1.2.Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар;
3.1.3.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар;
3.1.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба;
3.1.5.төрийн захиргааны төв болон бусад төрийн захиргааны байгууллага;
3.1.6.бүх шатны шүүх, прокурорын байгууллага;
3.1.7.Улсын Их Хурлаас байгуулдаг /Засгийн газраас бусад/ байгууллага;
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3.1.8.нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ажлын
алба, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд;
3.1.9.төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд;
3.1.10.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн[5] 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт
заасны дагуу төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа төрийн
бус байгууллага;

3.1.11.олон нийтийн радио, телевизийн байгууллага.
3.2.Зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагааны
ил тод байдлыг хангахад энэ хууль үйлчлэхгүй.
3.3.Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан өргөдөл, санал, гомдол, мэдэгдлийг,
хүлээн авах, хянан шийдвэрлэхэд энэ хууль үйлчлэхгүй.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
6 дугаар зүйл.Мэдээллийн ил тод байдал
6.1.Мэдээллийн ил тод байдал дараах төрөлтэй байна:
6.1.1.үйл ажиллагааны ил тод байдал;
6.1.2.хүний нөөцийн ил тод байдал;
6.1.3.төсөв, санхүүгийн ил тод байдал;
6.1.4.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах ажиллагааны ил тод байдал.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ЖУРАМ
11 дүгээр зүйл.Мэдээлэл авах
11.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг
хориглосноос бусад дараах мэдээллийг энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллагаас авах эрхтэй:
11.1.1.тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн мэдээ, баримт бичиг, гэрээ,
контракттай холбоотой мэдээлэл;
11.1.2.тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эд зүйлтэй холбоотой мэдээлэл;
11.1.3.тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээлэл.
11.2.Мэдээлэл авах тухай иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авч байгаа энэ
хуулийн 3.1-д заасан байгууллагын холбогдох албан тушаалтан иргэнд энэ хуульд зааснаас
бусад шаардлага тавихыг хориглоно.
11.3.Мэдээлэл авах тухай иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт дараах шаардлагыг хангасан
байна:
11.3.1.хүсэлт гаргагч нь иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын
буюу цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар, иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг
баримтын дугаарыг бичиж, гарын үсгээ зурсан байх;

11.4.Иргэн энэ хуулийн 11.3.1-д заасны дагуу хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж
чадахгүй бол бусдаар төлөөлүүлэн зуруулж болох бөгөөд хүсэлтийг иргэд бичгээр хамтран
гаргасан бол түүнд бүгд гарын үсэг зурах, эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж,
төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана.
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11.3.2.хүсэлт гаргагч нь хуулийн этгээд бол нэр, хаяг буюу цахим шуудангийн хаяг,
улсын бүртгэлийн дугаараа бичиж, хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсгээ
зурсан байх.

12 дугаар зүйл.Мэдээлэл хүсэгчийн эрх, үүрэг
12.1.Мэдээлэл хүсэгч мэдээлэл авах талаар дараах эрх эдэлнэ:
12.1.1.эрх тэгш байх;
12.1.2.мэдээлэл авах хэлбэрээ сонгох;
12.1.3.мэдээлэл авах болсон шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх;
12.1.4.мэдээлэлтэй холбогдсон асуудлаар нэмэлт лавлагаа авах;
12.1.5.мэдээллийн агуулгын талаар амаар тайлбарлуулах;
12.1.6.мэдээллийн албан ёсны эх сурвалжийг мэдэх;
12.1.7.мэдээлэл авах эрхийг нь зөрчсөн гэж үзвэл эрх бүхий байгууллага, албан
тушаалтанд гомдол гаргах;
12.1.8.хуульд заасан бусад эрх.
12.2.Мэдээлэл хүсэгч мэдээлэл авахдаа дараах үүрэг хүлээнэ:
12.2.1.хуульд заасан мэдээлэл авах журмыг биелүүлэх;
12.2.2.мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль,
бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх;
12.2.3.авах мэдээллээ бодитой тодорхойлсон байх.
13 дугаар зүйл.Хүсэлтийг хянан үзэх
13.1.Мэдээлэл авах тухай иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт /цаашид “хүсэлт” гэх/-ийг
хүлээн авсан албан тушаалтан дараах байдлаар хянан үзнэ:
13.1.1.хүсэлт нь энэ хуулийн 11.3-т заасан шаардлагыг хангасан эсэх;
13.1.2.иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаараар нь
тухайн иргэн, хуулийн этгээдтэй холбогдох мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгах;
13.1.3.хүсэлтэд дурдсан мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эсэх, байхгүй
тохиолдолд тухайн хүсэлтийг холбогдох байгууллагад нь 2 хоногийн дотор шилжүүлж, энэ
тухай иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэх;
13.1.4.энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан үндэслэл байгаа эсэх.
13.2.Хүсэлтийг энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах үндэслэлээр
буцаана:
13.2.1.хүсэлт нь энэ хуулийн 11.3-т заасан шаардлагыг хангаагүй;
13.2.2.хүсэлтэд дурдсан мэдээлэл тухайн байгууллагын эзэмшилд байхгүй бөгөөд
хүсэлтийг холбогдох байгууллагад шилжүүлэх боломжгүй.
13.3.Хүсэлтийг буцаахдаа шалтгаан, үндэслэлийг тодорхой заана.
14 дүгээр зүйл.Мэдээлэл өгөх
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14.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай
холбоотой хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглоогүй мэдээллийг иргэн, хуулийн
этгээдэд өгөх үүрэгтэй.
14.2.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага нь иргэнийг хүлээн авч уулзах байр, хүсэлтийг
хүлээн авах цагийн хуваарийг тогтоож нийтэд мэдээлнэ.
14.3.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага өөрт хадгалагдаж байгаа мэдээллийг хууль
бусаар устгах, иргэдээс мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулахыг хориглоно.

14.4.Энэ хуулийн 3.1.10-т заасан байгууллага нь дор дурдсан мэдээллийг нийтэд заавал
нээлттэй байлгана:
14.4.1.тухайн байгууллагын явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,
ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх
буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийг илтгэн харуулах мэдээлэл;
14.4.2.тухайн байгууллагын мэдэлд байгаа бөгөөд хадгалалт, хамгаалалтын горим
нь зөрчигдсөн тохиолдолд хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулж
болзошгүй бүх төрлийн хорт, цацраг идэвхт бодисын хор хөнөөлийг тодорхойлсон мэдээлэл;
14.4.3.нийтэд мэдээлэхээр хуульд заасан бусад мэдээлэл.
14.5.Энэ хуулийн 3.1.10-т заасан байгууллага өөрийн байгууллагын нууцын жагсаалтыг
батлан нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.
14.6.Мэдээллийг амаар, бичгээр, цахим хэлбэрээр өгч болох бөгөөд иргэн, хуулийн
этгээд нь мэдээлэлтэй биечлэн танилцаж болно.
14.7.Хариуг нь шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариуг өгнө.
14.8.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд
ажлын 7 өдрийн дотор өгөх бөгөөд хүсэлтийг иргэд хамтран гаргасан бол тэдгээрийн
төлөөлөл болох нэг иргэнд мэдээллийг өгнө.
14.9.Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 14.8-д заасан хугацааг нэг удаа 7 хоногоор
сунгаж болно.
14.10.Хүсэлтийн хариуг өгсөн он, сар, өдөр, хариу бэлтгэсэн албан тушаалтны нэр,
мэдээлэл олгосон хэлбэр зэргийг бүртгэлд тэмдэглэн хадгална.
15 дугаар зүйл.Цахим хэлбэрээр мэдээлэл авах, өгөх
15.1.Иргэн, хуулийн этгээд цахим хэлбэрээр мэдээлэл авах хүсэлт гаргаж болно.
15.2.Цахим хэлбэрээр мэдээлэл авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээд нь
цахим баримт бичиг үйлдэн, тоон гарын үсэг зурах бөгөөд түүнд өөрийн иргэний үнэмлэх,
эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаарыг бичиж, холбогдох байгууллагад цахим
шуудангаар ирүүлсэн байна.
15.3.Мэдээллийг цахим хэлбэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өгөх тохиолдолд тухайн
байгууллагыг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан цахим баримт бичиг үйлдэж, тоон гарын
үсэг зурах бөгөөд хүсэлт гаргагчид мэдээллийг цахим шуудангаар хүргүүлнэ.
16 дугаар зүйл.Үйлчилгээний хөлс
16.1.Иргэн, хуулийн этгээд мэдээлэл авах тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.
16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тухайн мэдээллийг өгөх
зардалтай нийцүүлэн тухайн байгууллагын удирдлага тогтоох бөгөөд үйлчилгээний хөлс
тооцох аргачлал, үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг Засгийн
газар батална.

16.4.Үйлчилгээний хөлс нь уг мэдээллийг өгөхтэй холбогдон гарах хувилах, шуудангаар
хүргүүлэх зэрэг шууд зардлаас хэтэрч болохгүй.
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16.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан үйлчилгээний хөлсийг хууль тогтоомжид заасан бусад
үйлчилгээний хөлстэй давхардуулан авахгүй.

17 дугаар зүйл.Гомдол гаргах, гомдлыг хянан шийдвэрлэх
17.1.Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан
тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, Хүний
эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол гаргаж болно.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАРИМ ТӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД
ӨГӨХИЙГ ХОРИГЛОХ
18 дугаар зүйл.Онцгой нөхцөл
18.1.Дараах тохиолдолд мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно:
18.1.1.тухайн мэдээллийг нийтэд ил болгосноор Монгол Улсын үндэсний аюулгүй
байдал, нийтийн эрх ашигт хохирол учруулах бодитой үндэслэл байгаа бол;
18.1.2.тухайн мэдээлэл нь Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, өрсөлдөөний
болон мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хянан
шалгагдаж байгаа асуудалтай холбоотой бол;
18.1.3.хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагааны явцад төр,
байгууллага, хувь хүний нууцыг хамгаалах шаардлагатай бол;
18.1.4.тухайн мэдээлэл нь олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах явцтай холбоотой
бол;
19 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийг хамгаалах
19.1. Оюуны өмчтэй холбоотой мэдээллийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад
задруулахыг хориглоно.
20 дугаар зүйл.Хувь хүний нууцыг хамгаалах
20.1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хувь хүн бичгээр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд
түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, нас, хүйс, мэргэжил, боловсрол, албан тушаал,
ажлын газрын хаяг, ажлын утаснаас бусад мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно.
21 дүгээр зүйл.Байгууллагын нууцыг хамгаалах
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21.1.Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан аж ахуйн
нэгжийн үйл ажиллагааны онцлогтой холбоотой, эсхүл шударга өрсөлдөөнд зах зээл, давуу
талаа хамгаалах зорилгоор нууцалж хамгаалалтдаа авсан, задруулбал хууль ёсны ашиг
сонирхолд нь хор уршиг учруулж болох нууц мэдээ, технологийн шийдэл, төсөл, судалгаашинжилгээний баримт бичиг, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой
мэдээллийг тухайн аж ахуйн нэгжийн эрх бүхий этгээдийн /гүйцэтгэх удирдлага буюу
түүнээс эрх олгосон бусад этгээд/ бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр бусдад задруулахыг
хориглоно.

Хуулийн хураангуй

МОНГОЛ УЛСЫН  ХУУЛЬ
ТӨСВИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төсөв, түүний зарчим, тогтолцоо, бүрэлдэхүүн, ангиллыг
тогтоож, төсвийн тусгай шаардлагыг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд оролцогчийн эрх,
үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсөв боловсруулах, батлах, зарцуулах, бүртгэх, тайлагнах,
хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1.Энэ хууль нь төсвийн байгууллага, түүний албан тушаалтан, Засгийн газрын болон
орон нутгийн тусгай сан, төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг гэрээний үндсэн
дээр хэрэгжүүлдэг болон хууль тогтоомжийн дагуу төсөвт орлого төвлөрүүлэх үүрэг хүлээдэг
төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн
этгээдэд хамаарна.
60 дугаар зүйл.Орон нутгийн хөгжлийн сан
60.1.Тухайн шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих
зорилго бүхий Орон нутгийн хөгжлийн сантай байна.
60.2.Орон нутгийн хөгжлийн сан нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:
60.2.1.Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг;
60.2.2.энэ хуулийн 59.2-т заасан хөрөнгө;
60.2.4.татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх болон зарлагыг хэмнэх замаар бий болгосон
нэмэгдэл эх үүсвэр;
60.2.5.тухайн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор олгосон дотоод, гадаадын
хандив, тусламж, дээд шатны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа олон улсын
байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс олгох урамшуулал, дэмжлэг.

60.2.7.ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогоос 2019 оны
төсвийн жилд 50 хувь, 2020 оны төсвийн жилээс эхлэн 100 хувь, 2020 оны төсвийн жилээс
эхлэн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын 50 хувь.
60.3.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг дараах зүйлд зарцуулахыг хориглоно:
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60.2.6.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 473 дугаар зүйлд зааснаас бусад ашигт малтмалын
нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос улсын чанартай томоохон төсөл, арга хэмжээг
хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээдийн төлсөн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогыг хассан зөрүүний 10 хувь;

60.3.1.орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр хуулиар тогтоосон чиг үүргээс бусад
хөтөлбөр, арга хэмжээ.
60.3.2.улс төрийн нам, төрийн бус байгууллагын зарлага;
60.3.3.үндэсний их баяр наадмаас бусад баяр, наадам, ойн арга хэмжээ, шашны зан
үйлийн болон ёслолын зардал;
60.3.4.нийтийн эрх ашигт нийцээгүй үйл ажиллагаа;
60.3.5.зээл олгох, санхүүгийн үр дагавар бүхий баталгаа гаргах, хохирлыг нөхөн төлөх
үүрэг авах;
60.3.6.орон нутгийн иргэдийн саналыг аваагүй, орон нутгийн төсвийн төлөвлөгөөнд
тусгаж батлаагүй зардал, арга хэмжээ.
60.4.Энэ хуулийн 60.3.1-д заасан хуулиар тогтоосон чиг үүрэгт аймаг, нийслэл, сум,
дүүргийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг хамаарахгүй.
61 дүгээр зүйл.Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт
төлөөлөн хэрэгжүүлэх
61.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга Засгийн газрын дараах чиг үүргийг орон нутагт
төлөөлөн хэрэгжүүлнэ:
61.1.1.сургуулийн өмнөх боловсрол;
61.1.2.ерөнхий боловсрол;
61.1.3.соёлын үйлчилгээ;
61.1.4.эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ;
61.1.5.газрын харилцаа, кадастр;
61.1.6.хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ;
61.1.7.нийтийн биеийн тамир.
61.2.Энэ хуулийн 61.1-д заасан төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийг энэ хуулийн 39 дүгээр
зүйлд заасан гэрээний үндсэн дээр улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгээр
санхүүжүүлнэ.
61.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 61.1-д заасан төлөөлөн
хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүрээр санхүүжилтийн хуваарилалт хийх саналаа орон нутгийн төсвийн
төслийн хамт бэлтгэж, хуульд заасан хугацааны дотор зохих шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хуралд өргөн мэдүүлнэ.
61.4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 39 дүгээр
зүйлд заасан гэрээ, Засаг даргын өргөн мэдүүлсэн саналд үндэслэн төлөөлөн хэрэгжүүлэх
чиг үүрэг бүрээр хуваарилсан санхүүжилтийг энэ хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан гэрээгээр
шилжүүлсэн нийт хэмжээнээс бууруулахгүйгээр орон нутгийн төсвийн нэг хэсэг болгож
батална.
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63 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөвт иргэд, олон нийтийн оролцоогхангах
63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга
замын талаар баг, хороодод олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна.
63.2.Энэ хуулийн 63.1-д заасан санал болон баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал дээр
гарсан саналыг иргэдийн Нийтийн Хурал хэлэлцэн, тэргүүл эх ач холбогдол бүхий төсөл,
арга хэмжээг эрэмбэлэн сонгоно.

63.3.Энэ хуулийн 63.2-т заасны дагуу баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлаас ирүүлсэн
саналыг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ач холбогдол, тухайн орон нутгийн
хөгжлийн бодлоготой уялдуулан эрэмбэлж, төсвийн төсөлд тусган сум, дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ.
63.4.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь энэ хуулийн 63.3-т заасан саналыг
хэлэлцэж, төсвийн төсөлд тусган, батална.
67 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөв боловсруулах, өргөн мэдүүлэх
67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг
тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна.
68 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөв батлах

95

68.3. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан тухайн жилийн төсвийг ил тод, олон
нийтэд хүртээмжтэй байдлаар мэдээлнэ.

