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Европын холбооны санхүүжилтээр Каритас Чех Репаблик ОУ-ын ТББ, Иргэний 

боловсролын төв, Монголын Залуучуудын Эвсэл хамтран хэрэгжүүлж буй “Бүгд 

залуусын төлөө, залуус бүгдийн төлөө” төслийн хүрээнд энэхүү тайланг бэлтгэн гаргав. 

Тайланд дурдсан дүн, дүгнэлтүүд нь дээрх байгууллагуудын байр суурийг 

төлөөлөхгүй болно. 
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ТАЛАРХАЛ 
 

Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Бүгд залуусын төлөө, Залуус 

бүгдийн төлөө" төслийн хүрээнд “Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол дүүргийн Засаг дарга 

нарын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн залуучуудад чиглэсэн зорилт, 

түүний хэрэгжилтэнд хийсэн мониторингийн тайлан”-г хийж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг, 

туслалцаа үзүүлсэн дараах байгууллагуудад талархсанаа илэрхийлье. 

• Европын Холбооны Монгол дахь суурин төлөөлөгч, 

• Бүгд Найрамдах Чех Улсын Гадаад хэргийн яам, 

• Каритас Чех Репаблик ТББ-ын Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар, 

• Монголын Залуучуудын Эвсэл, 

• Иргэний Боловсролын Төв 
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ОРШИЛ 
 

Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн үндсийг тогтоож, нийгмийн 

хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоо, эрх, үүргийг тодорхойлох зорилгоор 2017 оны 

05 дугаар сарын 18-ны өдөр “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-ийг баталсан 

билээ.  

Дээрх хууль тогтоомжид нийцүүлэн төрийн захиргааны байгууллага болон 

аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нараас өөрсдийн чиг үүргийн хүрээнд Монгол 

Улсын 15-34 насны залуучуудын нийгэм, эдийн засаг, улс төр, боловсрол, эрүүл 

мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр тодорхой ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 

байна. Тухайлбал, дүүргийн Засаг дарга нараас 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөртөө залуучуудад чиглэсэн тодорхой заалтыг тусган, түүний хэрэгжилт, үр 

дүнг тооцон ажилладаг байна.  

Иймд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичигт үндэслэн дээрх Засаг 

дарга нарын баталсан үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, тэдгээрийн 

талаарх залуучуудын байр суурь, үзэл хандлагыг тодорхойлох зорилгоор тус 

мониторингийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  
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БҮЛЭГ 1: ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Ерөнхий мэдээлэл 

Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан 

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлд төрөөс залуучуудын 

хөгжлийг дараах 5 үндсэн чиглэлийн хүрээнд дэмжиж ажиллахаар тусгасан байдаг. 

Үүнд: 

• Хувь хүний хөгжил; 

• Боловсрол, соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухаан; 

• Эрүүл мэнд; 

• Хөдөлмөр эрхлэлт; 

• Аюулгүй амьдрах, хөгжих орчин. 

Дээрх хууль тогтоомжид нийцүүлэн Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 05 

дугаар сарын 01-ний өдрийн 171 дугаартай тогтоолоор “Залуучуудын хөгжлийн 

үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2022 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр 15 шалгуур үзүүлэлтийн 

хүрээнд баталсан боловч Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн хүрээнд тус хөтөлбөрийг 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр хүчингүй 

болгож шийдвэрлэсэн байна.  

Мөн түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 01 дугаартай 

захирамжаар “Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөл”-ийг байгуулсан байх боловч 

тус зөвлөлийн хариуцан гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, 

түүний хэрэгжилт, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан зэрэг баримт бичиг, мэдээ, 

мэдээллийг олон нийтэд байршуулаагүй байна.  

Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн хорооны 2021 оны жилийн эцсийн 

тайлангаар нийт хүн амын 31.6 хувь, ажиллах хүчний хүн амын 87.6 хувийг 15-35 

насны залуучууд эзэлдэг гэсэн тоон үзүүлэлт гарчээ. Гэтэл эдгээр 

залуучуудад  чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг хангалтгүй, холбогдох 

төрийн байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтнаас үндсэн чиг үүргийн хүрээнд хийж 

хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний үр дүн, тайлан, мэдээ, мэдээллийг олж авах эх 

сурвалж тодорхойгүй, олон нийтэд хүртээмжтэй, ил тод байршуулаагүй зэрэг 

асуудлууд тулгамдаж байна.  

Иймд аймаг, нийслэл, дүүрэг, сум дундын Засаг дарга нараас Засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль 

тогтоомж, Засгийн газраас баталсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд үндэслэн 4 жил тутам 

боловсруулан баталсан “Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-нд залуучуудад 

чиглэсэн ямар ажил, арга хэмжээг тусгаж, хэрэгжүүлсэн, түүний хэрэгжилт, үр дүнд 

хэрхэн хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцсон, зорилтот бүлгийн залуучуудад ямар 

үр нөлөө үзүүлсэн талаар судалж, асуудлыг тодорхойлох, түүний шалтгаан, нөхцөлийг 

тогтоох, цаашид авч хэрэгжүүлэхзөвлөмжийг хүргэхийг зорилоо. 
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Зорилго 

Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол дүүргийн Засаг дарга нарын залууст чиглэсэн 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэх, 

залуучуудад тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлж, шийдвэр гаргагчдад 

тэдний дуу хоолойг хүргэхэд хувь нэмрээ оруулах. 

Зорилт 

Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

1. Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол дүүргийн Засаг дарга нарын 2020-2024 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсан залуучуудад чиглэсэн ажил, 

арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг үнэлэх, 

2. Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээний 

нэгдсэн мэдээлэл гаргах, 

3. Зорилтот бүлгийн залуучуудад тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээлийг 

тодорхойлох, 

4. Мониторингийн үр дүнг олон нийт болон шийдвэр гаргагчдад хүргүүлэх 

Аргачлал 

Мониторингийн зорилго, зорилтыг хангахын тулд дараах тоон болон чанарын 

судалгааны арга зүйг ашиглалаа. Үүнд: 

Баримт бичгийн судалгааны арга: Дараах баримт бичгүүдийг судалж, эрх зүйн хүрээнд 

дүгнэлт гаргасан. Үүнд: 

• Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Ярилцлагын арга: Сонгогдсон нэгжийн залуучуудаас фокус бүлгийн ярилцлагын 

аргаар Засаг дарга нар эсвэл холбогдох албан тушаалтнаас ганцаарчилсан 

ярилцлагын хэлбэрээр мэдээлэл цуглуулсан. Үүнд: 

• Санхүү, эдийн засгийн их сургуулийн оюутнууд, 

• Герман, Монголын хамтарсан технологийн дээд сургуулийн оюутнууд, 

• Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтсийн дарга, 

• Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтсийн мэргэжилтэн, 

• Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтсийн мэргэжилтэн, 

Асуулгын судалгааны арга: Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний талаарх мэдээ, 

мэдээллийн ил тод, хүртээмжтэй байдал, залуучуудын байр суурь, үзэл бодлыг 

тодорхойлох зорилгоор түүврийн аргаар судалгаа авсан. Судалгааг цахим платформ 

(Google form) ашиглан авсан ба 15-39 насны 237 иргэн сайн дураар хамрагдсан. 
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Тулгарсан хүндрэл бэрхшээл 

Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол дүүргийн Засаг дарга нараас баталсан эрх зүйн 

баримт бичиг, холбогдох дүрэм, журам, тайлан зэргийг олон нийтэд ил тод 

байршуулаагүй учир холбогдох баримт бичгийг гаргуулан авахаар дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газарт албан бичиг (Хавсралт 1) хүргүүлэн, биечлэн уулзсан боловч 

албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй, мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан зэргээр хүндрэлтэй 

нөхцөл байдал үүссэн. 

Холбогдох хууль, эрх зүйн орчин 

Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга нар нь  Монгол Улсын 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

батлах тухай тогтоолыг тус тус үндэслэн “2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-

г баталжээ.  

Дээрх дүүргийн Засаг дарга нараас баталсан 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн дагуу 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөг мөн боловсруулж, хэрэгжүүлж 

ажилладаг байна.  

Мониторингийн ажлын хүрээнд залуучуудад чиглэсэн ажил, арга хэмжээнд 

оролцогч талуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн чиг үүргийг тодорхойллоо. Үүнд: 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга: 

•  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; 

• Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах 

хөрөнгийг төсөвт тусгаж санхүүжүүлэх; 

• Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд Засаг даргын тамгын газрын 

хэлтэс, албад, харьяа байгууллагуудыг чиг үүргийн дагуу оролцуулах 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс: 

• Хөтөлбөрийн зорилтыг дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

тухайн оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах тайлагнах; 

• Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц үр дүнг Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнах 

Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс: 

• Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр 

төлөвлөн гаргах; 

• Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг Засаг даргын Тамгын газарт тайлагнах 

Төрийн бус байгууллага: 

• Залуучуудын хэрэгцээнд тохирсон үйл ажиллагаа явуулах эрмэлзэл, 

манлайллыг хөгжүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулах; 

• Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд залуучуудын оролцоог хангах, хэрэгцээ, санал 

бодлыг төрийн байгууллагад хүргэх; 
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• Хөгжлийн бэрхшээлтэй, амьдралын боломж тааруу, хүнд нөхцөлд амьдардаг 

залуучуудыг нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгоход чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны ажил зохион байгуулах; 

• Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, түүнд хяналт тавих чиглэлээр төрийн 

байгууллагатай хамтран ажиллах; 

• Хөтөлбөрийн холбогдох асуудлаар төсөл боловсруулан олон улсын 

байгууллага, хандивлагчдад хандах, хөрөнгө, нөөцийг дайчлах 

Хувийн хэвшил: 

• Залуучуудын чиглэлээр зохион байгуулж байгаа зарим арга хэмжээг 

санхүүжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах; 

• Залуучуудад зориулсан урлаг, спорт зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулах, 

тэдний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

• Залуучуудыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр 

хуулиар хүлээсэн бусад үүргээ хэрэгжүүлэх 

Залуучууд: 

• Олж авсан мэдлэг, мэдээллээ баталгаажуулах, амьдралдаа хэрэглэх ур чадвар 

эзэмших; 

• Найдвартай, идэвхтэй оролцогч байх хүсэл, эрмэлзлээ илэрхийлэх; 

• Байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд оролцох, 

мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, заавар, мэдээллийг хэрэгжүүлэх, 

бусдадаа үлгэр дуурайлал болж байх нь мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан байна. 
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БҮЛЭГ 2: МОНИТОРИНГИЙН ҮР ДҮН 

Зорилт 1-ийн хүрээнд 

Дүүргийн Засаг дарга нар томилогдсон хугацаан дахь хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцүүлэн 
боловсруулдаг байна. Нийтийн мэдээллийн ил, тод байдлын тухай хуулийн 8.2-д 
заасны дагуу үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайланг ил тод, нээлттэй байлгах 
үүрэгтэй боловч энэ заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 
залууст чиглэсэн арга хэмжээний хэрэгжилт 

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөрийг Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 
3/03 дугаар тогтоолоор, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг Баянгол дүүргийн Засаг 
даргын 2021 оны А/262 дугаар захирамжаар тус тус баталсан байна. 

Дээрх хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд 1 зорилт дэвшүүлж, түүний хүрээнд 6 арга 
хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. 

Хүснэгт 1: Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгасан 
залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээ 

Хөтөлбөр Төлөвлөгөө Төсөв 
/сая 
төг/ Зүйл, 

заалт 
Агуулга Зүйл, 

заалт 
Агуулга 

2.5.4 Залуу гэр бүл, залуучуудын эрүүл 
мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, 
нийгмийн харилцаа, сэтгэл зүй, 
хөгжлийн хэрэгцээг дэмжсэн 
“Баянгол-Залуучуудын хөгжил” дэд 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

92 Баянгол-Залуучуудын хөгжил дэд 
хөтөлбөр баталж жил бүр 
хэрэгжүүлнэ. 

287.0 

93 Залуучуудын өдрийг тохиолдуулан 
“Залуучуудын чуулга уулзалт”-ыг жил 
бүр уламжлал болгон зохион 
байгуулна. 

32.0 

94 Зорилтот бүлгийн залуучуудыг сэтгэл 
зүй, хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд холбон зуучлах, 
нийгэмшүүлэх, хөгжлийг дэмжих 
ажлыг эрчимжүүлж хэрэгжилтийг 
ханган ажиллана. 

37.5 

95 Залуучуудын эрүүл мэнд, боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэлт, хөгжлийн 
хэрэгцээг дэмжсэн сургалт, 
нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна. 

12.0 

96 Залуучууд, өсвөр үеийнхэнд 
зориулсан мэргэжил сонгох цуврал 
лекц, семинар, сургалт тогтмол 
зохион байгуулна. 

10.0 

97 Хүмүүнлэгийн болон сайн дурын 
ажилд залуучуудыг татан 
оролцуулах, нийгмийн сайн сайхны 

20.0 
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төлөө ажилд идэвхжүүлэхэд хамтран 
ажиллана. 

Дээрх төлөвлөгөөний хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлжээ. Үүнд: 

“Баянгол – Залуучуудын хөгжил” дэд хөтөлбөрийг дүүргийн Засаг даргын 2021 

оны А/266 дугаартай захирамжаар баталсан байна. Уг дэд хөтөлбөрт 3 зорилтын 

хүрээнд 18 арга хэмжээг тусгасан байна. Гэвч хэрэгжилт тодорхойгүй. 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 

мэргэжилтнүүд тайлан зэрэг холбогдох материалаа өгөхөөс татгалзсан тул үйл 

ажиллагааны хэрэгжилтийг үнэлэх боломжгүй байна. 

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 

залууст чиглэсэн арга хэмжээний хэрэгжилт 

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хүрээнд 2 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. 

Хүснэгт 2: Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгасан 
залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээ* 

№ Хөтөлбөр Төлөвлөгөө Төсөв 
/сая төг 

Зүйл, заалт Агуулга Зүйл, заалт Агуулга 

1 2.1.9 Өсвөр үе, залуучуудад бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх, сайн дурын ажилтан бэлтгэнэ. 

      

3.2.2 Залуучуудыг бизнес эрхлэх сургалт, арга 
хэмжээнд хамруулан, гарааны бизнес 
эрхлэлтийг дэмжинэ. 

      

*-Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ил тод байршаагүй 
бөгөөд албан бичгээр хүсэлт гаргахад хариу ирүүлээгүй. 

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг гаргуулан авахаар 

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01 дугаартай 

албан бичгийг хүргүүлсэн боловч бидэнд 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зөвхөн 

“Баянзүрх дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн төвийн 2022 оны үйл ажиллагааны 

тайлан”-г ирүүлснээс хэрэгжилтийг үнэлэх боломжгүй байдалд хүрсэн болно. 
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Зорилт 2-ийн хүрээнд 

Хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм, журам болон ажлын байрны тодорхойлолтод 

заасан чиг үүргийн хүрээнд залуучуудад чиглэсэн ажил, арга хэмжээг боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх, дүгнэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажилладаг дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болон бусад төрийн захиргааны 

байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтан, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй 

ярилцлага зохион байгуулж, тэдгээрийн байр суурь, хийж хэрэгжүүлсэн ажил, арга 

хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тодрууллаа.  

Мониторингийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын явцад, Баянзүрх, Баянгол дүүргийн 

Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга болон Нийгмийн хөгжлийн 

хэлтсийн холбогдох мэргэжилтэнтэй холбогдож, ярилцлага авах талаар санал, 

хүсэлтээ илэрхийлсэн боловч хүлээн авч уулзаагүй учир дээрх эрх бүхий албан 

тушаалтнуудын байр суурь, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар тодорхой хариу аваагүй 

болохыг дурдах нь зүйтэй.  

Баянзүрх дүүргийн хувьд, Засаг даргын орлогчоос санал болгосны дагуу 

дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга, залуучуудын 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нартай 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр уулзалт 

зохион байгуулсан. Учир нь дээрх байгууллага нь дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн эрхлэх асуудлын хүрээнд Хүүхдийн төлөө 

зөвлөл, Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн ажлын алба болохын хувьд 

залуучуудад чиглэсэн ажил, арга хэмжээний үндсэн бодлогыг боловсруулж, 

хэрэгжүүлж ажилладаг байна.  

Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга нь 2020-2024 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөнд залуучуудад чиглэсэн заалтыг тусгахдаа холбогдох байгууллагаас хийж, 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг авдаг байна. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 

газрын тухайн жилийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд нийцүүлэн саналаа тусгадаг 

бөгөөд ийнхүү төлөвлөхдөө суурь судалгаа авдаггүй, асуудлыг тухайлан 

тодорхойлдоггүй бөгөөд үндсэн зорилтод нийцүүлж боловсруулж ажилладаг байна.  

Тухайлбал, дүүргийн хэмжээн дэх нийт залуучуудыг хэрхэн, яаж ажил арга 

хэмжээндээ татан оролцуулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 

ажилладаггүй, хороодын нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нараар дамжуулан 

мэдээ, мэдээлэл түгээхийг зорьдог боловч тухайн ажилтнуудын цаг зав, ажлын чиг 

үүргээс шалтгаалан тэр бүр хангалттай хэмжээнд мэдээ, мэдээлэл түгээж чаддаггүй 

бөгөөд эдгээр нь төсөв, хүний нөөцийн хомсдолтой байдал зэрэг хүчин зүйлээс 

шалтгаалдаг талаар дурдсан юм. 

Нөгөө талаас, тус газар нь залуучуудад чиглэсэн ажил, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэхдээ бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага, сайн дурын 

байгууллагын оролцоо, дэмжлэгийг авдаг, тодорхой хэмжээнд харилцан уялдаатай 

ажилладаг байна. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн хэлтэс, Залуучуудын зөвлөл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс зэргээр залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
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чиглэлээр үүрэгтэй олон газар, хэлтэс, зөвлөл үйл ажиллагаа явуулдаг боловч 

тэдгээрийн хариуцан ажилладаг ажлын чиг үүрэг тодорхой бус, давхардаг үүсдэг, 

харилцан уялдаа холбоогүй ажилладаг гэж дүгнэх үндэслэлтэй байна.  

Мөн түүнчлэн дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан залуучуудад чиглэсэн ажил, арга хэмжээ, түүний хэрэгжилтийн талаар 

тодорхой мэдээлэлгүй байсан тул энэ талаар дэлгэрэнгүй асуумж аваагүй болно.  

Баянгол дүүргийн хувьд, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтсийн залуучуудын 

харилцааны мэргэжилтэнтэй уулзаж, ярилцахад залуучуудын идэвх оролцоо нэг 

талаас хангалтгүй байдаг учраас тэдгээрт чиглэсэн ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 

бэрхшээл үүсдэг талаар онцолсон.  

Тэрээр энэ жилийн хувьд хэрэгжиж буй ажил, арга хэмжээний талаар 

танилцуулсан. Тухайлбал, Оны онцлох залуу, 12 модулийн ганцаарчилсан сургалтын 

хөтөлбөр, их, дээд сургуулийн оюутнуудад хорт зуршлын хор уршгийн талаарх сургалт, 

Залуучуудын чуулган зэргийг дурдсан.  

Нэг талаас, залуучуудад чиглэсэн ажил, арга хэмжээний талаар мэдээлэлтэй 

байгаа боловч судалгааны материал, мэдээ, мэдээлэл байхгүй, гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, үр дүнг тооцсон баримт бичгийг гаргаж өгөөгүй зэргээс 

төрийн захиргааны байгууллагын ил тод байдал хангалтгүй, хийж хэрэгжүүлсэн ажил, 

арга хэмжээний мэдээ, мэдээллээ олон нийтэд хүртээмжтэй мэдээлж чаддаггүйгээс 

өөрсдийн хийж хэрэгжүүлж буй ажлаа залуучуудад түгээж, таниулж, оролцоог нь 

хангаж чаддаггүй нөхцөл байдал тогтоогдож байна.  
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Зорилт 3-ийн хүрээнд 

Залуучуудад тулгамдаж буй асуудал тэдний хүсэл сонирхлыг судлах 

гуравдугаар зорилтын хүрээнд асуулгын судалгааны арга болон фокус бүлгийн 

ярилцлагын аргыг ашигласан. 

Асуулгын судалгааны хувьд нийт 237 залуу сайн дураар оролцсон ба үр дүн 

дараах байдалтай байна. Үүнд: (Судалгааны үр дүнг хавсралт 2-оос үзнэ үү) 

• Танай дүүрэгт залуучуудад зориулсан төсөл хөтөлбөр хангалттай хэрэгждэг үү? 

гэсэн асуултад оролцогчдын 19.0 хувь нь огт хангалтгүй, 46.5 хувь нь хангалтгүй, 

28.2 хувь нь дунд зэрэг, 5.6 хувь нь хангалттай, 0.7 хувь нь маш хангалттай 

хэрэгждэг гэж хариулсан байна. 

• Дүүргийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт залуусыг дэмжих чиглэлээр ямар үйл 

ажиллагаанууд тусгагдсан байдаг талаар мэдэх үү? гэдэг асуултад 95.1 хувь нь 

мэдэхгүй гэж хариулсан бол дүүрэгт нь Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, 

залуучууд хөгжлийн төв зэрэг байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулдаг талаар 

мэдэх үү? гэдэг асуултад 83.8 хувь нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. 

• Харин танд асуудал, бэрхшээл тулгарах үед холбогдох газар нь хандаж байсан 

уу? гэх асуултад 11 хувь нь л холбогдох газар нь хандаж шийдвэрлүүлж чадсан 

гэсэн бол 41.8 хувь нь хаана хандахаа мэдээгүй гэдэг хариултыг сонгосон байна. 

• Залуучуудад зориулсан ямар үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой байгаа 

талаар асуухад давхардсан тоогоор 62.9 хувь нь боловсрол, 48.5 хувь нь эрүүл 

мэнд, 47.7 хувь нь бизнес, эдийн засаг, 38.0 хувь нь хууль эрх зүйн чиглэлийн 

үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой байгаагаа илэрхийлжээ. 

• Дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагаанууд болон Залуучуудын 

салбар зөвлөлийн талаар огт мэдэхгүй гэсэн хариулт Баянгол дүүрэгт 75%, 

Баянзүрх дүүрэгт 88% байсан бол улсын хэмжээнд зохион байгуулсан үйл 

ажиллагаануудыг мэднэ, оролцсон гэж хариулсан хариулт үйл ажиллагаа тус 

бүр дээр 20%-30% байгаа нь дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж буй үйл 

ажиллагааг зорилтот бүлэгтээ түгээх арга хэрэгслээ сайжруулах шаардлагатай 

гэж харагдаж байна. 

 Дээрхээс гадна Баянгол, Баянзүрх дүүргийн залуучуудтай фокус бүлгийн 

ярилцлага хийхэд залуус Засаг даргын чиг үүргийн талаар болон дүүргийн хэмжээнд 

залуусын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нэгжүүдийн талаар мэдлэг, мэдээлэл 

дутмаг байгаа нь ажиглагдаж байлаа. Ярилцлагад оролцогчид дүүргийн хэмжээний 

үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хаанаас авахаа мэддэггүй талаараа мөн ярьж 

байсан. 

 Мөн түүнчлэн залуус төрөөс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний талаар 

мэдээлэл авсан хэдий ч тухайн үйл ажиллагаанд оролцох, үйлчилгээг авах зэргээр 

биечлэн оролцоход мэдээллийн зөрүү үүсэх, төрийн албан хаагчид хайхрамжгүй зан 

харилцаа үзүүлэх гэх мэтчилэн хүндрэл бэрхшээл үүсдэг байна. 

 Дээрхээс гадна залуус дүүрэг гэлтгүй улс, орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж 

буй зарим арга хэмжээ нь яг ямар ач холбогдолтой болох, юуг үндэслэж тухайн арга 

хэмжээг зохион байгуулахаар болсон гэдгийг гайхдаг талаараа хэлсэн юм. Тухайлбал, 

эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, гэх мэт. 
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 Эцэст нь залуус мэдээллийн хүртээмжтэй, ил тод байдлыг төр засгаас 

шаардсанаас гадна тэдний хүсэлтийг хүлээн авсан эсэх, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар 

мэдээлэх зэргээр эгэх холбоотой байхыг хүсэж байгаагаа илэрхийлж байсан юм. 
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БҮЛЭГ 3: ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

Дүгнэлт 

Бид мониторингийн явцад цуглуулсан дүн, нотлох баримтад үндэслэн дараах 

дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: 

• Дүүргийн Засаг дарга нарын зүгээс мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг 

хангаж ажиллаж чадахгүй байна. 

• Дүүрэг, хороо зэрэг орон нутгийн засаг захиргаанаас залууст зориулан 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулахдаа суурь судалгааг хангалтгүй хийж 

байгаа нь зорилтот бүлэгт чиглэсэн арга хэмжээг үр дүнтэй төлөвлөж чадахгүй 

байдалд хүргэж байна. 

• Залуучуудад зориулсан сургалт судалгаа, үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээллийг түгээх арга хэрэгсэл нь хуучирсан, зөвхөн олон нийтийн сүлжээг 

ашиглах хэлбэрээр тогтмол бус, хариуцлага муутай байгаа нь учир дутагдалтай 

байна.  

• Залуусын хувьд зөвхөн шаардлага тулгарсан үед л төрийн бодлого 

хөтөлбөрийн талаар сонирхдог бөгөөд хамгийн эхэнд ханддаг нэгж нь ихэнхдээ 

хороо байдаг байна. 

• Дүүргүүдэд Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг Засаг дарга нар тэргүүлэн 

ажиллаж тухайн он тус бүрийн эхэнд залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагааг 

зөвлөлөөр хэлэлцэн батлах ёстой боловч хэлбэр төдий үйл ажиллагаа явуулж 

байна, төлөвлөгөө батлахдаа судалгаанд суурилаагүй, залуусын хэрэгцээнд 

үндэслээгүй үйл ажиллагааг төлөвлөж байгаа нь эргээд залуучууд тус үйл 

ажиллагаанд хамрагдах, үнэлэх, хөгжих боломжийг олгохгүй байна. 

• Залуучуудад чиглэсэн төрийн үйл ажиллагаа залуучууддаа хүрч чадахгүй 

байна. 

Зөвлөмж 
 Дээрх дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 

• Мэдээ, мэдээллээ албан ёсны цахим сайт, залуучууд хамгийн их хэрэглэдэг 

мэдээллийн арга хэрэгслээр дамжуулан байнга хүргэж байх, 

• Хуулийн дагуу мэдээллээ ил тод байршуулах, нийтийн мэдээллийн ил тод 

байдлыг хангах, 

• Залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагааг цаг үе, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 

байдлаар судалгаанд үндэслэн төлөвлөж, хөтөлбөр үйл ажиллагааг батлах 

зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай байна. 

• Дэд хөтөлбөр батлах, залууст чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө 

залуучуудын олон талт төлөөллүүдийг оролцуулах, тэдний санал санаачилгыг 

дэмжих, хамтран ажиллах чиглэлээр анхаарах. 

• Залуучуудын оролцоог тэгш хамруулах, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, 

тэдний дуу хоолой, үзэл бодлыг сонсох уламжлалт аргыг халж шинэлэг, 

асуудлыг шийдвэрлэхүйц чөлөөт, хүртээмжтэй байдлыг хангасан арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэх, 

• Дүүргийн хэмжээнд явуулж байгаа үйл ажиллагаануудын талаарх мэдээллийг 

шинэ төрлийн арга хэрэгсэл ашиглан зорилтот бүлэгт хүргэх   
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ХАВСРАЛТ 

Хавсралт 1: Засаг дарга нарт хүргүүлсэн албан бичиг 

  

 

  



 

 

 

18 

Хавсралт 2: Залуучуудад зориулсан үйл ажиллагаа, 
хөтөлбөрийн хүртээмжтэй байдлын талаарх судалгааны үр 
дүн 
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