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Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
Монгол дахь захирал 

ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
2016 он Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн хувьд 2016-2018 оны стратеги 
төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх эхний жил байлаа. Бидний үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 
бол Хүүхэд хамгаалал, Хүүхдийн Эрхийн Засаглал, Боловсрол, Хүмүүнлэгийн тусламж, 
Эрүүл мэнд болон Монгол Улсын хувьд шинэлэг чиглэл болох Хүүхдийн ядуурлыг 
бууруулах үйл ажиллагаа юм.

2015-2016 онд өвөлжилт хүндэрч, зудын нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулж бид 
хүмүүнлэгийн тусламжийг үе шаттай, цаг алдалгүй үзүүллээ. Зудад хамгийн ихээр 
нэрвэгдсэн малчид, тэдний хүүхдүүдэд учрах уршигт үр дагаврыг аль болох бага 
байлгахад тус дэм болох зорилгоор шуурхай хариу арга хэмжээ авч ажиллалаа. Эдгээр 
нь боловсрол, гамшгийн бэлэн байдал, тогтвортой амьжиргаа зэрэг хүүхдийн төлөөх 
урт хугацааны хөгжлийн зорилтуудтай уялдаж байгаа юм. Хандивлагчдын тус дэм, мөн 
хөрөнгө нөөцөө үр дүнтэй зарцуулахад анхаарч ажилласан бидний хичээл зүтгэл 11,000 
өрхөд тусламж үзүүлэх эхний төлөвлөгөөгөө хоёр дахин давуулан биелүүлж, нийт 25,000 
малчин өрхөд тусламж үзүүллээ.

Шинэ стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх ач холбогдол бүхий зорилтуудын нэг болох 
хүүхдийн бие махбодын шийтгэлийг хориглох чиглэлээр ахиц дэвшил гарч, Монгол 
Улс 2016 оны хоёрдугаар сард Хүүхэд хамгааллын тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай шинэ 
хуулиудыг баталснаар бие махбодын болон сэтгэл санааны шийтгэлийг бүхий л орчинд 
хориглоод байна. Бид эдгээр хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих хүчин чармайлтаа 
үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ бие махбодын болон сэтгэл санааны шийтгэлийг халж, 
хүүхдийг хүчирхийллийн бус аргаар хүмүүжүүлэх, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд 
төр засгийг дэмжин ажиллаж байна. 

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал хөтөлбөр нь НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх ТББ-
ууд болох Хүүхдийн тайланг боловсруулах ажлыг арга зүйгээр удирдан ажиллаж, 2016 оны 
10-р сард Швейцар улсын Женев хотноо НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд хамтрагчдын 
хамт танилцуулан, Монгол Улсын Засгийн Газарт өгөх дүгнэлт зөвлөмжид шийдвэрлэх 
нөлөөгөө үзүүлж чадлаа. 2016 онд Боловсрол, Эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдэд маань 
чухал ахиц дэвшил гарч, малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төсөл маань тав 
дахь буюу төгсгөлийн жилийн хэрэгжилтэндээ ороод байна. 

Бид олон дэмжигч нарынхаа туслалцаагүйгээр энэ бүх амжилт бүтээмж, үр дүнд 
хүрэх боломжгүй юм. 2016 онд биднийг дэмжсэн бүх түнш, хандивлагчиддаа талархал 
дэвшүүлэхийн зэрэгцээ, ирэх он жилүүдэд Монголын хүүхэд, багачуудын сайн сайхны 
төлөө хамтран зүтгэнэ гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлье.

Мицуаки Тоёода
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1919 онд
Их Британид байгуулагдсан

1994 оноос
Монгол Улсад үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна

Хүүхдийг Ивээх Сан бол 
хүүхдийн төлөөх үйлсээрээ 
дэлхийд тэргүүлэгч, шашин, 

улс төрөөс ангид, олон 
улсын бие даасан төрийн бус 

байгууллага юм.

БИДНИЙ ТУХАЙ

БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

• Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж
• Боловсрол
• Хүүхэд хамгаалал
• Хүүхдийн эрхийн засаглал
• Эрүүл мэнд 
• Хүүхдийн ядуурлыг бууруулах

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүүхдэд чиглэсэн дэлхий нийтийн 
хандлагад шинэ дэвшил гаргаж, 
хүүхдийн амьдралд эрчимтэй, 
тогтвортой өөрчлөлт хийхийн төлөө 
хүчин зүтгэнэ.

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

Хүүхэд бүр эсэн мэнд амьдрах, 
хамгаалуулах, хөгжих, оролцох 
эрхээ ялгаварлалгүй эдэлдэг 
дэлхий ертөнцийг цогцлоохыг бид 
эрмэлзэнэ.

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хариуцлага, чин эрмэлзэл, хамтын 
ажиллагаа, бүтээлч сэтгэлгээ, 
нэгдмэл байдал

2016 ОНД БИД

Монгол Улсын 40,000 
гаруй  хүүхэд багачуудад 

шууд хүрч ажиллалаа.

Улаанбаатар
Дорнод

Сүхбаатар

Архангай

Өвөрхангай

БИДНИЙ АЖИЛЛАСАН ГАЗРУУД

120
Улс оронд үйл ажиллагаа 

явуулдаг
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Хүүхдийг Ивээх Сан нь НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сантай хамтран Монголын хүмүүнлэгийн багийн 
боловсролын бүлгийг даргалж ажилладгийн хувьд 
хүмүүнлэгийн тусламжийн ажлын голлох хувийг 
боловсролын салбарт хэрэгжүүлж ажиллав.

Аливаа байгалийн ба хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй гамшиг, хямралын сөрөг нөлөө нь насанд 
хүрэгчидтэй харьцуулахад хүүхдэд илүү хүндээр 
тусдаг. Тийм ч учраас хөгжлийн болон хүмүүнлэгийн 
хосолсон чиг үүрэгтэй Хүүхдийг Ивээх Сан нь 2015-
2016 оны өвөл Монгол оронд тохиолдсон зудын 
гамшгийн нөхцөлд хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж, 
эрт үеийн сэргээн босголт, эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр нийт 1,2 сая ам.долларын санхүүжилт 
босгон 5 аймгийн 28 суманд хүмүүнлэгийн тусламж 
үзүүллээ.

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН 
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ 2016 онд Хүүхдийг Ивээх 

Сан хүнд нөхцөл дэх малчин 
өрхүүдийн амьжиргааг 
хамгаалах, эрүүл мэндийн 
тусламж үзүүлэх, хүүхдүүдийн 
боловсролыг дэмжих, гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах, хүүхэд 
хамгааллын чиглэлээр 
ажиллалаа. Энэхүү тусламжийг 
Английн Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Японы Хүүхдийг Ивээх 
Сан, СТАРТ сан, Онцгой 
байдлын үед зарцуулах  
НҮБ-ын Нэгдсэн сан (CERF), 
Япон платформ болон 
Шведийн олон улсын хөгжлийн 
байгууллага (СИДА) хамтран 
санхүүжүүлсэн юм. 

Тусламжийн хүрээнд малын 
тэжээл, нөхцөлт бус мөнгөн 
тэтгэмж, хүнсний болон хүнсний 
бус эд зүйлс олгох, мал амьтны 
сэг зэмийг устгах, мал эмнэлгийн 
багц тараах, дахин малжуулах, 
сургуульд түшиглэн гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах сургалт 
зохион байгуулах, сургуулиудад 
бичил тэтгэлэг олгох чиглэлээр 
ажиллав.
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Холбогдох төрийн захиргааны 
болон чиглэлийн байгууллагууд 
тухайлбал яам, агентлаг, газар, 
Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар 
(ОБЕГ), Улсын Хүмүүнлэгийн Баг 
(УХБ), НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, 
Дэлхийн Зөн, Монголын Улаан 
Загалмайн Нийгэмлэг, Хаан Банк 
болон аймаг, сумдын Засаг Даргын 
Тамгын Газруудтай хамтарч 
ажилласнаар хүмүүнлэгийн ажлыг 
үр дүнтэй хүргэв.

Зорилтот малчин өрхүүдийн 
үндсэн хэрэгцээ, мал аж 
ахуй болон хүүхдүүдийнх 
нь боловсролын хэрэгцээ, 
шаардлагад нь зориулж 
бэлэн мөнгөний тусламжийг 
Хаан банктай хамтран, 
амжилттай хэрэгжүүлж, нийт 
338.3 сая төгрөгийг 4,700 
иргэдэд шилжүүлсний 1,800 
нь 1,400 малчин гэр бүлийн 
хүүхдүүдэд зориулагдав.

“Энэ өвөл маш хүйтэн 
байсан. Миний өвдгөөр 
татсан маш их цас орж, 
манайх зуданд малаа нэлээн 
алдсан. Хайртай ишгийг 
маань Бууз гэдэг. Их иддэг 
учраас ийнхүү нэрлэсэн 
юм. Ишгээ өлсгөж, зуданд 
алдахгүй тулд төмсний 
хальс, модны навч би зөндөө 
түүсэн”

Шинэбаяр, 10 нас

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

Өвөлжилтийн нөхцөл байдал 
хүндэрч эхэлмэгц сургуулийн 
сурагчдад дулаан хувцас, 
малчдад малын тэжээлийн 
тусламжийг хүргэхээр яаралтай 
хариу арга хэмжээ авч, 
хүмүүнлэгийн тусламжийг эрт 
үзүүлж эхлэв.

Төслийн үр ашиг хүртэгчдийг 
сонгохдоо тодорхой нэг шалгуур 
үзүүлэлтийг бүх тусламжид жигд 
ашиглан, 200-с доош малтай (хонин 
толгойд шилжүүлснээр) өрхийг 
хамруулсан. Тусламжийн дараах 
хяналтаас харахад Хүүхдийг Ивээх 
Сан нь зудад хамгийн ихээр өртсөн, 
эмзэг өрхүүдийг зөв тодорхойлж, 
тохирох тусламжийг өгч ажилласан 
нь батлагдсан. Эдгээр эмзэг бүлгийн, 
төслийн ашиг хүртэгч малчин өрхүүд 
нийт малынхаа 38 орчим хувийг 
өвөлжилт, хаваржилтын хүндрэлээс 
алдсан байв.

Хүмүүнлэгийн ажлыг түргэн 
шуурхай, ил тод, хариуцлагатай 
хүргэх зорилгоор иргэдийн 
санал хүсэлтийг орон нутгаас 
хүлээн авч шийдвэрлэх шууд 
утсыг ажиллуулан, 60 гаруй 
гомдол, санал хүлээн авч, 
мэдээллийн санд бүртгэн, 
холбогдох хариултыг өгч, 
шаардлагатай арга хэмжээ авч 
ажиллав.

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ 
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11,000
хүүхдэд тусламж 

хүргэв

35%
тусламж хүлээн авсан 

нийт хүмүүсийн
 дунд хүүхдийн 

эзлэх хувь

ХӨРӨНГИЙГ ЗАРЦУУЛСАН БАЙДАЛ

 40% Боловсролыг дэмжих
 28% Хоол хүнс, амьжиргаа
 15% Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
 9% Эрүүл мэнд ба байгаль орчин
 8% Хүүхэд хамгаалал

МОНГОЛ УЛСЫН 5 АЙМАГ, 28 СУМ

Баянхонгор

Дорнод

Сүхбаатар

Архангай

Өвөрхангай

32,000 
хүнд тусламж 

хүргэв

25,000
өрхөд тусламж 

хүргэв

1.2 сая
ам.доллар зарцуулав

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ 
2016 ОНД БИД

9%

28%

15%

8%

40%
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Архангай, Дорнод, Өвөрхангай, Сүхбаатар аймгийн 30 суманд хэрэгжиж буй “Алслагдсан 
хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төсөл 
хэрэгжилтийнхээ тав дахь жилдээ орлоо. Дэлхийн Банкны Итгэлцлийн сан болох Японы 
Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн санхүүжилттэй хэрэгжиж байгаа энэхүү төсөл нь алслагдсан 
хөдөө орон нутгийн малчдын хүүхдүүдэд зориулсан гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх 
хөтөлбөр, хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр болон бага боловсрол нөхөн олгох 
хөтөлбөр гэсэн үндсэн гурван бүрэлдэхүүнтэй. 

БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ, 
ҮР АШГИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Төсөл 2017 оны 6 сард хэрэгжиж 
дуусах хэдий ч, шууд үр шим хүртэгч 
хүүхдүүдийнхээ тоогоор зорилгоо 
хэдийнээ 7% давуулан биелүүлж 
8,000 гаруй хүүхдийг (47% нь 
эмэгтэй) хамруулан, бусад үр шим 
хүртэгчдийн тоогоор мөн л зорилгоо 
22% давуулан биелүүлж 20,000 багш, 
эцэг эх, албан хаагчдыг хамруулсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Төсөл нь олон нийт, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, 
орон нутгийн болоод үндэсний бодлого 
боловсруулагчдын мэдлэг, мэдээлэл, дэмжлэгийг 
чамгүй нэмэгдүүлсний үр дүнд тэд энэхүү 
төслийг бусад бүс нутагт түгээн дэлгэрүүлэхээр 
төлөвлөөд байна. Энэхүү загварыг төсөл 
хэрэгжээгүй аймгуудаас гадна бусад улс орон 
болон хандивлагчдын зүгээс ч сайшаан дэмжиж 
байгаа юм. Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн 
Хөгжлийн Сан жил бүр хамгийн амжилттай 
хэрэгжсэн төслөө шалгаруулдаг уламжлалтай 
бөгөөд 2016 онд тус төслийг хамгийн амжилттай 
хэрэгжсэн төслөөр шалгарч, 2016 оны 11 дүгээр 
сард үр дүнг нь хэлэлцсэн юм.
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Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй малчин өрхийн 
хүүхдүүдийг гэр бүлийн орчинд ном, тоглоом, цахим хэрэглэгдэхүүнээр дамжуулан сургуульд 
бэлтгэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Хүүхдийг Ивээх Сан 2016 оны турш алслагдсан 
хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн сургуулийн өмнөх боловсролд анхаарч ажиллалаа.

ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИНД 
СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрт 1,090 хүүхэд хамрагдсаны 1,009 
хүүхэд 2016-2017 оны хичээлийн жилд 1 
дүгээр ангид амжилттай элсэн суралцав. 

Сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр 
22,000 материал, хэрэглэгдэхүүнийг эцэг 

эх, асран хамгаалагчдад тараав.

Хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан 
ном, тоглоомын тусгай багцад 

74 хүүхэд хамрагдав.

2,000 эцэг эхийн мэдлэг, 
ойлголт сайжрав.

Эцэг эх, багш, сурган 
хүмүүжүүлэгчдийн 
хоорондын хамтын 

ажиллагаа сайжрав.

Эцэг эх сургуулийн өмнөх боловсролын 
чиглэлээр шинэ мэдлэг, мэдээлэлтэй болохын 
зэрэгцээ багш, номын санч болон сургуулийн 

бусад ажилтнуудтай нягт хамтран ажилласнаар 
хүүхдэд илүү сайн үр дүн гарч байна.

Тэргүүн туршлагыг олон улсын гурван 
хурал болон үндэсний хурал чуулган, 
тухайлбал Дэлхийн Банк болон Японы 
Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн хурлын 

үеэр хуваалцав.

Уг хөтөлбөрийн үр 
дүнг олон улсын хоёр 

баримтат нэвтрүүлгээр 
баримтжуулав.

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль 
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 
бэлтгэх сургалтандаа уг хөтөлбөрийг 

ашиглаж байна.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

Дэлхийн Банк “Монгол улсын сургуулийн 
өмнөх боловсрол: Үйлчилгээний хүртээмж, 
чанар - сургуульд бэлтгэх байдлыг 
сайжруулах чиглэлүүд” судалгааг хийсэн 
бөгөөд уг судалгаагаар гэр бүлийн 
орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрөөр 
хичээллэн сургуулийн өмнөх боловсрол 
эзэмшиж, сургуульд амжилттай бэлтгэгдсэн 
хүүхдүүдийн ерөнхий чадвар гэр цэцэрлэгт 
хамрагдсан хүүхдүүдийнхээс илүү өндөр 
түвшинд байгааг батлав.
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ХИЧЭЭЛИЙН БУС ЦАГИЙН 
НЭМЭЛТ ХӨТӨЛБӨР 

БАГА БОЛОВСРОЛ НӨХӨН 
ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

Эцэг эх, гэр бүлээсээ тусдаа айлд болон дотуур байранд амьдарч байгаа 6-10 насны 
хүүхдүүдэд зориулсан хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, 
хүүхэд бүрийн хөгжлийг бүхий л талаар дэмжиж ирлээ.

Сургуульд сураагүй болон бага ангидаа сургуулиас завсардсан наймаас дээш насны 
хүүхдүүдэд зориулсан бага боловсрол нөхөн олгох сургалтын хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүллээ. Бага боловсрол нөхөн олгох сургалтын танхимууд нь сургууль завсардсан 
8-10 насны бага ангийн хүүхдүүдэд хичээлээ нөхөхөд нь тусалдаг.

Нийт 527 хүүхэд хүүхдийн оролцооны 30 
бүлэгт харьяалагдан, боловсролын үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцож ирэв.

Бид бүс нутгийн болон үндэсний 
түвшинд вэб сайт, телевиз, радио, 

сонин, сэтгүүл зэрэг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 

туршлагаасаа хуваалцав.

Хөтөлбөрөөр нийт 3,700 
хүүхэд хичээллэн, үр 

шим хүртэв

Зорилтот сум бүрийн дотуур 
байрыг түшиглэж ”Хүүхэд хөгжлийн 

танхим” 32-ыг байгуулав.

Орон нутагт нийт 142 
багш хөтөлбөрийн сургагч 

багшаар бэлтгэгдэв.

Зорилтот бүлгийн 93 хүүхэд 
бага боловсрол нөхөн олгох 

сургалтад хамрагдав.

Хөтөлбөрөөр хичээллэсэн 
нийт хүүхдийн 27 нь дүйцсэн 
хөтөлбөрт шилжин суралцав.

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг 
Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн 
вэб хуудаст байршуулсан тул хүссэн хүн бүр 
энэхүү хөтөлбөрийг хаанаас ч үнэ төлбөргүй 

ашиглах боломжтой болоод байна.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН
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ОЛОН НИЙТИЙН 
БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨЛ

Олон нийтийн боловсролын зөвлөл гэж тухайн сумынхаа бага боловсролын тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан 
санаачлан хэрэгжүүлэх шинэлэг бүтэц юм. Энэхүү зөвлөл нь сум бүрт сайн дурын үндсэн 
дээр байгуулагдсан бөгөөд эцэг эх, олон нийт, боловсролын байгууллагуудыг манлайлан 
идэвхжүүлж, үр дүнтэй, тогтвортой, урт хугацааны хамтын ажиллагааг бий болгох 
зорилготой. 

Зорилтот 30 суманд Олон 
нийтийн боловсролын 
зөвлөл байгуулагдав.

Олон нийтийн боловсролын 
зөвлөлүүд 34 олон нийтийн 
санаачилгыг дэмжих тэтгэлэгт 
төслүүдийг 2016 онд шинээр 
хэрэгжүүлснээс 3,200 хүүхэд үр 
шим хүртэж, суралцах чадвар нь 
сайжирчээ. 

Олон нийтийн боловсролын 
зөвлөлүүдээс гэр бүлийн орчинд 
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг 
хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийн 
сургуулийн өмнөх боловсролыг 
сайжруулах хамгийн сайн 
санаачилга хэмээн нэрлэв.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

Монгол Улсын Бага, дунд 
боловсролын тухай хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн 
гурван заалт (20.2.2, 20.2.4 болон 
20.2.11) энэхүү санаачилгатай 
холбоотой бөгөөд 2016 оны 4-р 
сард батлагдав.
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Хүүхдийг Ивээх Сан “Нэгдүгээр ангийн 
сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд 
чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх 
нь” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2016 
оны эцэс гэхэд хоёр дахь үе шатны олон үйл 
ажиллагааг амжилттай зохион байгуулаад 
байна. Япон улсын Гадаад Хэргийн Яамны 
санхүүжилттэй уг төсөлд Улаанбаатар хотын 
Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн 
төрийн өмчийн 24 сургууль хамрагдаж байна. 
Төсөл нэгдүгээр ангид суралцагчид, ялангуяа 
сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй 
сургуульд элсэн орсон, хүнд нөхцөлд амьдарч 
буй хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон 
суралцах чадварыг сайжруулах зорилготой.

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫГ 
ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР
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“Хүүхдийг Ивээх Сангаас зохион 
байгуулж буй сургалтууд маш 
үр дүнтэй. Бага ангийн багш нар 
бүгд нэгдүгээр ангийн сурагчдыг 
хүлээн авч  ажиллах тул эдгээр 
сургалт өндөр ач холбогдолтой юм. 
Өмнө нь бид олон янзын аргазүйн 
талаар сонсож байсан боловч яаж 
хэрэглэхээ сайн мэддэггүй байсан 
бол одоо багш нар сургалтаас сурсан 
мэдсэнээ хичээл заахдаа шууд 
хэрэгжүүлж байна. Хүүхдүүддээ 
бид ихэвчлэн хаалттай асуултууд 
тавьдаг байсан бол одоо өөрсдийн 
арга зүйдээ дүгнэлт хийж, нээлттэй 
асуулт тавьдаг болсон. Хүүхдүүдийн 
санаа бодлыг сонсож, тэдний үзэл 
бодлыг олж мэдэх нь илүү чухал юм 
байна гэдгийг бид ойлгосон”.

Г. Алтанцэцэг 
Сонгинохайрхан дүүргийн 

67-р сургуулийн бага ангийн 
сургалтын менежер

Бага ангийн 752 багшид шат 
дараалсан сургалтуудыг 
дараах 5 модулиар зохион 
байгуулав. Үүнд:
• Нэгдүгээр ангийн “Бэлтгэл 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
аргазүй 

• “Хүүхдийн хувийн 
мэдээллийг цуглуулж, 
ашиглах аргазүй”

• “Дасан зохицох суралцах 
чадварыг дэмжих 
сургуулийн хөтөлбөр”

• “Эцэг эх - Багштай харилцах 
дэвтэр”-тэй ажиллах 
аргазүй 

• “Сургууль - Эцэг эхтэй 
хамтран ажиллах аргазүй”

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

Төслийн сургалтуудад 
хамрагдсан бага ангийн 752 
багш сургалтын идэвхтэй 
аргазүйгээр дамжуулан 
нийт 26,000  гаруй хүүхдийн 
суралцах чадварт дэмжлэг 
үзүүлэв.

Сургуулийн 872 удирдах ажилтан, 
бага ангийн багш, бусад ажилтнуудыг 
1-р ангийн хүүхдийн дасан зохицох, 
суралцах чадварыг дэмжих чиглэлээр 
дээрх 5 модуль сургалтын гарын 
авлагаар хангаж, тэд ажилдаа үр 
дүнтэй ашиглаж байна.

БСШУСЯ-тай хамтран ажилласны үр 
дүнд нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөр 
болон түүнд хэрэглэдэг Дасгал ажлын 
дэвтрийг шинэчлэн боловсруулж, 
уг хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хамтран 
зохион байгуулж эхлээд байна.

Зорилтот сургуулиудын 1-р ангийн 
нийт 159 багш Эцэг Эхийн Зөвлөлийн 
795 гишүүдэд сургалт зохион байгуулж, 
тэднийг сургагч багш, чиглүүлэгчээр 
бэлтгэсэн бөгөөд тэдгээр эцэг эх 
хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, 
суралцах чадварыг дэмжих талаар 
сургалт явуулж, мэдээлэл түгээх, санал 
бодлоо солилцох бусад олон төрлийн 
үйл ажиллагааг идэвхтэй зохион 
байгуулж, тэдгээрт 12,200 эцэг эхчүүд 
хамрагдав.

Зорилтот сургуулиуд нэгдүгээр ангид 
элсэн суралцагчдад зориулж хүүхдийн 
сургуульд бэлтгэгдсэн байдал, хороо, 
цэцэрлэг, өрхийн эмнэлэгтэй хамтын 
ажиллагаа болон эцэг эхийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинэлэг 
бодлоготой болж, түүнийг хэрэгжүүлж, 
нэгдүгээр ангийнхныг дэмждэг загвар 
сургууль болохоор зорилт тавин 
ажиллаж байна.

“Дасан зохицох, суралцах чадварыг 
дэмжих сургуулийн хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх аргазүйн сургалтын 
хүрээнд 127 сургуулийн удирдах 
болон бусад ажилтнуудыг сургаж, 
дараагийн шатны сургалтад 
нийт 773 багш, ажилтан, орон 
нутгийн байгууллагын ажилтнуудыг 
хамруулан зохион байгууллаа. 
Үүний үр дүнд зорилтот 24 сургууль 
“Дасан зохицох суралцах чадварыг 
дэмжих сургуулийн хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулж, сургуулийн бодлого, 
зохион байгуулалтыг сайжруулан 
ажиллаж байна.
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2016 онд Монгол Улсын Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг батлуулахад Хүүхдийг 
Ивээх Сан чухал үүрэгтэй оролцлоо.

Монгол Улсын Их Хурлаар 2016 оны 2 дугаар сард Хүүхэд хамгааллын тухай 
хууль батлагдаж, 9 дүгээр сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлснээр Монгол Улс анх удаа 
хүүхдийг нийгмийн бүх орчинд зодож шийтгэхийг хориглосон билээ. Хууль эрхзүйн 
орчин боловсронгуй болж, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог сайжруулах нэг чухал 
орчин бүрдэж, Монгол Улс дэлхийд хүүхдийг зодож шийтгэхийг нийгмийн бүхий л 
орчинд хуульчлан хориглосон 49 дэх улс боллоо.

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТОГТОЛЦООГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Үндэсний Статистикийн Хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сангаас 2014 онд гаргасан Нийгмийн үзүүлэлтийн 
түүвэр судалгаагаар Монгол Улсын 1-14 насны 
хүүхдүүдийн 46 хувь нь бие махбодын хүчирхийлэлд 
өртсөн гэж гарсан нь нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэх 
нэрээр бие махбодын болон сэтгэл санааны шийтгэл 
хэрэглэх нь түгээмэл байгааг илтгэж байна. 

2008, 2016 онуудад иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, 
хүүхдүүдтэй хамтран Женев 
хот дахь НҮБ-ын Хүүхдийн 
эрхийн хороонд нэмэлт тайлан 
илтгэл боловсруулах, хүргүүлэх 
ажлыг зохион байгуулав.

Хүүхдээ эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэхийг эцэг эх, 
асран хамгаалагчдад уриалах 
зорилгоор “Хүүхдийг зодож 
шийтгэхийг таслан зогсоох 
олон улсын өдөр” буюу 4 
сарын 30-ны өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ. Энэхүү өдрийг 
2006 оноос хойш тэмдэглэж 
ирсэн ба үндэсний хэмжээнд 
хүүхдийн эрхийн төлөө тэмцэх, 
дуу хоолойгоо өргөх томоохон 
аян болж өргөжөөд байна.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН
ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний 
маягт болон хамтарсан багийн 
гишүүдэд зориулсан гарын 
авлагын багц, сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулан, 
үндэсний сургагч багш нарыг 
бэлтгэв. 

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, 
тэр дундаа бие махбодын болон 
сэтгэл санааны шийтгэлийг 
таслан зогсоохоор хүүхдийн 
эрх, хамгааллын чиглэлээр 
ажилладаг иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг дэмжин, хамтран 
ажиллав.

Бие махбодын шийтгэлийн 
талаарх хандлагыг өөрчлөх 
зорилготой олон нийт, хэвлэл 
мэдээлэл, сурталчилгааны аянг 
зохион байгуулав.

46%

БИЕ МАХБОДЫН 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН
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НӨЛӨӨЛӨЛ СУРТАЛЧИЛГАА

Монгол Улсад шинээр батлагдсан Хүүхэд 
хамгааллын тухай болон Хүүхдийн эрхийн 
тухай хуулиудад Хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, 
эрхзүйн байдлыг анх удаа баталгаажуулж 
өглөө. Одоо хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
иргэд, олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, хүүхдээ хүмүүжүүлэх нэрээр 
сэтгэл санааны болон бие махбодын 
шийтгэлийг зогсоох, эцэг эхийг хүүхэдтэйгээ 
харилцах, хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд туслах 
зэрэг олон ажлыг хийсээр байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 
сайдын тушаалаар төслийн Удирдах 
зөвлөлийг байгуулсан нь хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг дэмжих, сайжруулах бидний 
үйл ажиллагаанд ихээхэн ач холбогдолтой 
байгаа юм. 2016 оны Улсын Их Хурлын 
сонгуулийн дараа төр засгийн агентлагуудын 
ихэнх албан хаагчид тэр дундаа Хүүхэд 
хамгааллын хамтарсан багуудын олон 
чадавхижсан гишүүд солигдсон. Тиймээс, бид 
шинэ ажилтнуудыг зохих мэдлэг, мэдээллээр 
хангахын тулд дахин хүчин чармайлт гаргах 
шаардлагатай болж байна.

Монгол Улсад шинээр батлагдсан Хүүхэд 
хамгааллын тухай болон Хүүхдийн эрхийн 

тухай хуулиудад Хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн үйл ажиллагаа, 

үйлчилгээ, эрхзүйн байдлыг анх удаа 
баталгаажуулж өглөө.

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН 
БАГУУДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ

Хүүхдийг Ивээх Сан нь “Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийг 
Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-гийн санхүүжилттэйгээр 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төсөл нь орон 
нутаг дахь анхан шатны нэгж болох хүүхэд хамгааллын хамтарсан багуудыг чадавхжуулж, 
олон нийтэд хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлснээр хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг сайжруулах зорилготой. 

  “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн 
гишүүдэд зориулсан гарын авлага”-ын багц 
боловсруулж, төсөлд хамрагдсан нэгж 
болоод аймаг, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн хэлтсүүдэд түгээв.

  Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан 
гарын авлагын багцад тулгуурласан 
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан 
үндэсний хэмжээнд 30 сургагч багшийг бэлтгэв. 

  Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний маягтыг 
боловсруулан Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газрын А/42 тоот тушаалаар 
үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүллээ. 
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний маягтыг 
хороо, баг, сумын түвшинд ажиллаж байгаа 
хамтарсан багийн гишүүд, нийгмийн 
ажилтнууд өдөр тутмын үйлчилгээндээ 
хэрэглэж байна.

  Улаанбаатар хотын зургаан хорооны 
нийгмийн ажилтан, хамтарсан багийн 
гишүүдэд ажлын байранд нь очиж, нийгмийн 
ажлын кейс менежмент, хамтарсан багийн 
талаар аргазүйн зөвлөгөө, аргазүйн 
дэмжлэгийг үзүүлэв. Нийт 60 хүнд 77 
удаагийн зөвлөгөөнд хамрагдав.

  Архангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран 
Эрдэнэбулган сумын 4-р баг, Хайрхан, 
Батцэнгэл сумдын хамтарсан багт 
зөвлөгөө, аргазүйн дэмжлэгийг үзүүлж 
байна. Гэр бүлийн болон эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх, кейс менежмент, стресс 
менежментийн сургалтыг тогтмол зохион 
байгуулав. Ийнхүү зорилтот хороо, сумдын 
хамтарсан багууд хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг үзүүлэх загвар болж байна.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН
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Бид 2011 оноос гамшгийн аль ч үед хүүхэд бүр 
хамгаалагдсан байх орчныг бүрдүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулан төрийн байгууллагын ажилтнуудын чадавх 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсээр ирлээ. Онцгой 
Байдлын Ерөнхий Газар, Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын 
Хөгжлийн Газартай хамтран “Гамшиг, онцгой байдлын 
үе дэх хүүхэд хамгаалал, хүүхэд төвтэй бэлэн байдлыг 
бэхжүүлэх нь” төслийг 2014-2016 онуудад хэрэгжүүлэв. 

ГАМШИГ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕ 
ДЭХ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ 

Чадавх бэхжүүлэх цогц үйл ажиллагаануудын 
нэг нь хүүхэд төвтэй гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах аргачлалыг түгээн дэлгэрүүлж 
хөгжүүлэх явдал байв. Мэдээллийг 
хүүхдүүдэд дамжуулах, гамшгийн үед 
өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах 
чиглэлээр хүүхдүүдийг чадавхжуулж, 
хүүхдийн оролцоог дэмжин ажиллав. 
Улаанбаатар хот болон Өвөрхангай 
аймгийн ерөнхий боловсролын 5 сургуульд 
байгуулагдсан хүүхдийн оролцооны 
бүлгүүдийн зохион байгуулсан туршлага 
солилцох уулзалтад 135 хүн оролцож, үйл 
ажиллагааны үр дүнг үндэсний хэмжээнд 
20 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчиллаа. 

Монгол улс нь газар 
хөдлөлтийн идэвхтэй 

бүсэд оршдог. Хүн 
амын төвлөрөл ихтэй 

Улаанбаатар хотод 
сүүлийн жилүүдэд газар 

хөдлөлтийн давтамж 
ойртож, гамшгийн эрсдэл 
улам бүр нэмэгдэж байна.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН 
АРГАЗҮЙН ТӨВ

Хүүхэд хамгааллын аргазүйн төв 2015 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус төв нь 
хүүхэд хамгааллын ажилтнууд болон холбогдох бусад хүмүүсийг чадавхжуулах аргазүйн 
олон талт үйл ажиллагаа явуулах замаар хүүхдийн эрхэд суурилсан хамгааллын тогтолцоог 
хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилготой. Хүүхэд хамгааллын аргазүйн үйлчилгээг 
сургалт, нээлттэй семинар, ажлын байран дахь зөвлөгөө, хүүхэд, эцэг эхэд өгсөн зөвлөгөө, 
номын сангийн үйлчилгээ, нөлөөллийн ажил гэсэн чиглэлээр явуулж, 16,000 гаруй хүнийг 
хамрууллаа.

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр ажилладаг хүмүүс, оюутан залуус, сонирхогч 
бусад хүмүүст зориулан хүүхэд хамгаалал, нийгмийн ажлын сэдвийн хүрээнд 
нэг удаадаа нэг цаг гучин минутын хугацаатай нээлттэй семинар хийдэг 
билээ. 2016 онд зургаан удаагийн нээлттэй семинар зохион байгуулж, үүнд 
139 хүнийг хамруулав.

Нийт есөн удаагийн сургалт зохион байгуулж, 183 хүнийг хамруулсан байна.

Нийт найман удаагийн нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үүнд 
16,000 хүн хамрагдсан байна. Эдгээр үйл ажиллагаа нь хүүхдийн эрх, 
хамгаалал болон хүүхдийг зодож шийтгэлгүйгээр эерэг аргаар хүмүүжүүлэхэд 
чиглэсэн юм.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН
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НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК

Хүүхдийг Ивээх Сан 1999 оноос эхлэн дэлхийд 
алдартай Канадын “Нарны цирк” корпорацитай 
хамтран “Нийгэмшүүлэх цирк” хөтөлбөрийг хүнд 
нөхцөл дэх хүүхэд, залуусын хувь хүний хөгжил, 
нийгмийн амьдралд оролцох ур чадвар, нийгэмшлийг 
дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлсээр ирсэн. 

2015 оноос БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн 
боловсролын үндэсний төвтэй хамтран хэрэгжүүлж буй 
төслийн гол зорилго нь “Нийгэмшүүлэх цирк” хөтөлбөрийн 
зарчим, аргазүйгээр дамжуулан хүүхдэд боловсролын 
болон хамгааллын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын 
ажилтнуудын хүүхэд хамгааллын чадавхыг бэхжүүлэхэд 
чиглэж байна.

«Нийгэмшүүлэх цирк» хөтөлбөрт 
9,000 гаруй хүүхэд хамрагдан, 

бие бялдрын хувьд хөгжиж, 
бэрхшээлийг даван туулах, 

нийгмийн харилцаанд орох ур 
чадвараа хөгжүүлжээ.
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Сургалтад тогтмол хамрагдсанаар 
хүүхдүүдийн биеийн өсөлт хөгжил, 
уян хатан байдал, хөдөлгөөний 
эвсэл сайжирч байна. Мөн эрүүл 
ахуйн зөв дадалтай болох, 
өөртөө итгэх, зорилго тавих, бие 
даан шийдвэр гаргах, өөрийн 
санал бодлыг илэрхийлэх, 
багаар ажиллах зэрэг чадварууд 
төлөвшиж байна. 

Нийгмийн ажлын ганцаарчилсан 
уулзалт зөвлөгөөнд 30 хүүхэд 
хамрагдав.

Зургаан хүүхдийн гэр бүлд 
нийгмийн ажлын нөхцөл байдлын 
үнэлгээ хийж, кейс менежментийн 
үйлчилгээ үзүүлэв.

Хүүхдийн нийгэмшлийг дэмжих 
зуны сургалтын хөтөлбөрт 
25 суралцагч 8 өдрийн турш 
хамрагдав.

Нийгэмшүүлэх циркийн аргазүйг 
олон нийтэд сурталчилах 
нөлөөллийн үйл ажиллагааг 
хүүхдүүдийн оролцоотой зохион 
байгуулав.

Б. Эрдэнэцэцэг
“Нийгэмшүүлэх цирк” төслийн 

сургагч багш 

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвтэй 
хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнд 
нийслэлийн Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-
Уул дүүргүүдийн Албан бус/насан туршийн 
боловсролын төвүүдэд сургууль завсардан 
нөхөн боловсрол эзэмшихээр суралцаж буй 6-18 
насны 334 хүүхдийн хамгааллын нөхцөл байдал 
сайжрахад зохих нөлөөг үзүүлэв.

Эдгээр дүүргийн Албан бус/насан 
туршийн боловсролын төвүүдэд 
суралцагч 60 хүүхдэд Нийгэмшүүлэх 
циркийн 364 цагийн танхимын 
сургалтыг амжилттай зохион 
байгуулахад нь дэмжин ажиллав. 

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

“Нийгэмшүүлэх циркийн сургагч багшийн 
хувьд би хүүхдүүдэд циркийн техникийг зааж 
сургадаг. Сургалтын маань нэг гайхалтай 
давуу тал нь би ганцаараа биш хүүхэдтэй 
ажилладаг мэргэжилтнүүдтэй хамтардаг. 
Сургагч багшийн хувьд олон хүмүүстэй 
хамтран ажилласнаар тэднээс суралцах 
зүйл их байсан. Хүүхдийг ажиглаж, хэрхэн 
хөгжүүлэх талаар санаа бодлоо солилцож, 
улмаар олон хүүхдийг сурган, амьдралд нь 
зөв замаа олж хөгжихөд нь тусалж байна.

Эргээд бодоход Хүүхдийг Ивээх Санд 
ажилласан арав гаруй жилийн хугацаанд 
амьдралын хүнд бэрхийг үүрч яваа олон 
хүүхэдтэй ажиллажээ. Энэ дундаас янз 
бүрийн шалтгаанаар сургуульд суралцаж 
чадахгүй байсан 200 гаруй хүүхэд 
боловсрол эзэмших боломжтой болсонд 
сургагч багшийн хувьд их баяртай байдаг”.

Нийгэмшүүлэх циркийн сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх, хүүхдэд циркийн 
техникүүдийг зааж сургах, тэдний ур чадварыг 
хэрхэн хөгжүүлэх, хүүхдийн бие махбод, 
нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих, нийгмийн ажлын 
кейс менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр 
дасгалжуулагч багш нар, нийгмийн ажилтнуудад 
200 цагийн аргазүйн зөвлөгөөг өгөв.

Хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүүхдийн 
оролцоо, нийгмийн ажлын кейс 
менежмент, стресс менежмент, 
нийгэмшүүлэх циркийн давтан 
сургалтууд, туршлага солилцох 
уулзалт зэрэг үйл ажиллагаануудад 
нийт 124 багш, ажилтан, нийгмийн 
ажилтан, эцэг эх, насанд хүрэгчид 
оролцов. 
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Хүүхдийн эрхийн засаглал хөтөлбөр нь НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцээр баталгаажсан 
хүүхдийн салшгүй бүх эрхийг бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай тогтолцоог 
дэмжихүйц хүүхдийн төлөө сайн засаглалыг бий болгохын тулд эрх эдлэгч хүүхдүүд болон иргэний 
нийгмийн чадавхыг бэхжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажилладаг. 2016 онд тус хөтөлбөр 
нь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн хяналт үнэлгээнд хүүхдүүд болон иргэний нийгмийн оролцоог 
дэмжих, хүүхдийн эрхийн ойлголтыг нэмэгдүүлж, чадавхыг бэхжүүлэх зэрэг зорилтын хүрээнд 
үйл ажиллагаа явууллаа.

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ЗАСАГЛАЛ 2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх Монгол 
Улсын тавдугаар тайлан илтгэлтэй холбогдуулан хүүхдүүд болон ТББ-
ын 5 сүлжээдээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээсэн Нэмэлт 
илтгэлүүдийг хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх ажлыг удирдаж, аргазүйгээр дэмжин 
ажиллаж, хүүхдүүд болон ТББ-ын сүлжээдийн төлөөллийн хамтаар 2016 оны 
10-р сард Швейцар улсын Женев хотноо НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд 
тус тайланг амжилттай хэлэлцүүлэв.

Орон нутгийн засаглал дахь хүүхдийн оролцоог дэмжих үйл ажиллагааны 
үргэлжлэл болгон өмнөх туршлагадаа суурилан, хүүхдийн оролцооны хяналт 
үнэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор 2016 онд Улаанбаатар хотын 8 дүүргийн 
Хүүхдийн зөвлөлийн гишүүдэд “Хүүхдийн оролцоо гэж юу вэ? Орон нутгийн 
засаглал дахь хүүхдийн оролцоо” сэдвээр сургалт явуулж орон нутагт хүүхдэд 
ээлтэй засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлээр аргазүйн дэмжлэг үзүүлэв. 

Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай болон Хүүхэд хамгааллын тухай 
хуулиудыг батлуулахад чиглэсэн нөлөөллийн ажлыг тэргүүлэгчдийн нэг 
байж, эдгээр хуулиуд болон олон улсын хүний эрхийн баримт бичгүүдийг 
таниулах сургалтыг нийслэл болон орон нутгийн, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөлд зориулан зохион байгуулж ажиллав. 
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“НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид нэгдэн орсон нь манай улсад хүүхдийн эрхийг бодитой 
хангахын төлөө Засгийн газар үүрэг хүлээж байгаа эхний чухал алхам боловч хүүхдийн эрхийг 
цогцоор нь улсынхаа хууль тогтоомжоор баталгаажуулж, хэрэгжүүлэхээр хүчин зүтгэл гарган 
чармайж, хамгаалахгүй бол, засаглалын бүх түвшинд хүүхдийн эрхийг хангах улс төрийн хүсэл 
эрмэлзэл үгүй бол, хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуулиудыг хэрэгжүүлэх төсөвтэй нь батлахгүй бол, 
төр засаг, иргэд бүгд хүүхдийг зөвхөн ирээдүйн иргэн биш, өнөөдрийн ч иргэн, тэр дундаа онцгой 
хамгаалал шаардлагатай хүн гэж үзэж чадахгүй, үзэл бодолтой хүнийх нь хувьд хүлээн зөвшөөрч 
чадахгүй бол хүүхдийн эрх «хоосон амлалт» болж хувирна гэдгийг бид энд тэмдэглэхийг хүсч 
байна. Хүүхдийн эрхийг Монгол улсад бодитой хамгаалан хангахын тулд, нийгмийн бүхий л орчинд, 
эрхзүйн бүх харилцаанд, бизнесийн бүх салбарт хүүхдийн дээд эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа 
явагдаж байхыг НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг мөрдлөг болгон хуульчлахдаа, 
хууль эрхзүйн баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх төсөвтэй нь баталдаг байх шаардлагатай гэж бид 
үзэж байна. Манай улсад хүн бүр хуулиараа дамжуулан хүүхдийн өмнө ямар үүрэг хариуцлага 
хүлээдгээ мэдэж, хууль нь хэрэглэгдэж, төр хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж чаддаг болчихвол 
хүүхдийн эрхийг хангаж чадна гэдэгт итгэж байна.” 

“Бүх хүүхдийн эрхийн төлөө” НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээсэн 
Хүүхдийн илтгэл - Монгол улс

“Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжих 
багшийн ажлыг үнэлэх аргазүйг 
боловсруулан, сургууль цэцэрлэгүүдэд 
нэвтрүүлэх ажил хийгдэж байгаа ч 
Монгол Улсын нийслэл хот Улаанбаатарт 
нэг багшид ногдох сурагчдын тоо 
дунджаар 30, олон ангид 40-өөс дээш 
байгаа бөгөөд энэхүү ачааллаас 
болж багш нар сурлагаар хоцрогдсон, 
дэмжлэг шаардлагатай сурагчдын 
тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэн ажиллах 
боломж хязгаарлагдмал байна. 
Нөгөөтэйгүүр багшийн аргазүй, ур 
чадварыг сайжруулах, багшийн ёс зүй, 
багш сурагчийн харилцаа, хүүхдийг 
ялгаварлан ханддаг багш нарын 
хандлагыг өөрчлөх шаардлага өндөр 
хэвээр байна.”

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд 
илгээсэн ТББ-уудын илтгэл - 

Монгол улс

Монгол Улсын Засгийн газраас 
Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны зорилтуудад 
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд 
илгээсэн тайлангууд болон Хүүхдийг 
Ивээх Сангийн Хүүхдийн эрхийн 
нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд 
тулгуурлан санал өгч ажиллав. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн асуудлаарх НҮБ-ын Тусгай 
төлөөлөгчийн асуулгад Монгол 
Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн 
нөхцөл байдлыг илтгэв. 

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН

Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, Хүний 
Эрхийн Үндэсний Комисстой 
хамтран иргэний нийгмийн бусад 
байгууллагуудад НҮБ-ын Хүүхдийн 
Эрхийн Хороонд Хүүхдийн эрхийн 
нөхцөл байдлыг тайлагнан илтгэх 
аргазүйг танилцуулав.

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ЗАСАГЛАЛ
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АНУ-аас санхүүждэг “Денан” төсөл 2012 оноос 
хойш Архангай аймгийн Тариат суманд сум 
дундын эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулж, 
аймгийн жишиг эмнэлэг болгох зорилготой 
хэрэгжиж байна.

Төслийн 5 дахь жилдээ 29,000 ам.долларын 
хөрөнгө оруулалтыг түргэн тусламжийн машин, 
эрүүл мэндийн болон албан тасалгааны тоног 
төхөөрөмж, бичгийн хэрэгсэл, түлш шатахуун, 
эмч ажиллагсдыг чадавхжуулах сургалт, 
нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгаа, 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ зэрэгт зарцууллаа.

ЭРҮҮЛ МЭНД

Түргэн тусламжийн шинэ машиныг 2015 
оны 12-р сард хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 
түүнээс хойш эмнэлгийн яаралтай 
тусламж үйлчилгээ сайжирсан байна. 
2016 онд уг түргэн тусламжийн машин 
нийт 59,000 км зам туулж 218 яаралтай 
тусламжийн дуудлага хүлээн авав.

Хүүхдийн оролцоотой 
эрүүл мэндийн клубын үйл 
ажиллагаа төгсөх ангийн 
сурагчдын дунд хэвийн 
үргэлжилж, одоо багачуудыг 
сургах чиглэлд түлхүү 
анхааран ажиллаж байна. 
Эмч нар болон эмнэлгийн 
бусад ажилтнууд долоо хоног 
тутам сурагчдад зориулсан 
сургалт явуулж байна.

Сумын Засаг даргатай 
хамтран гаргасан сонинг хоёр 
сар тутам өрхүүдэд тарааж, 
сумын албан тасалгаанаас 
эрүүл мэндийн мэдээллийг 
авах боломжоор хангав.

Эмнэлэгт төрөхийн вакуум сорогч 
аяга, цусны бүлэгнэл тогтоогч 
тоног төхөөрөмжийг олгосон 
бөгөөд энэхүү төхөөрөмжийг 53 
мэс ажилбарт амжилттай ашиглав.

Тус эмнэлэг халдварт болон 
халдварт бус өвчний талаар олон 
нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
мэдээллийн аяныг өрнүүлж, нийт 
381 айл өрхөд хүрч ажиллав.

Тус эмнэлэг эмэгтэйчүүдийн эмч, 
хүүхдийн эмч, дархлаажуулалтын 
сувилагч, нийгмийн ажилтнаас 
бүрдсэн багийг томилж, зургаан 
багт жирэмсэн эмэгтэйчүүд, 
төрсөн эхчүүд, 0-5 насны 
хүүхдүүдэд хяналт тавин, эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулах ажлыг 
зохион байгуулав.

Орон нутгийн иргэд эрүүл мэндэд 
тамхины үзүүлэх нөлөөний талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, 287 өрх 
хоол хүнсэндээ давсны хэрэглээг 
бууруулах талаар зөвлөгөө авч, 
300 танилцуулга тараав.

Эмнэлгийн нийгмийн ажилтан, 
бага ангийн 141 сурагч болон 
багш нарт нь гар угаах эрүүл 
ахуйн талаарх сургалт, 
0-5 насны хүүхдийн эрүүл 
хооллолт, хоол тэжээлийн 
талаар эхчүүдэд зориулсан 
сургалтыг тус тус зохион 
байгуулав.

2016 ОНЫ ГОЛ ҮР ДҮН
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Хүүхдийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр нь бага орлоготой 
өрхийн охид, хөвгүүдийг ирээдүйдээ итгэх итгэлтэй, 
санхүүгийн боломжтой болгоход чиглэдэг. Энэхүү 
хөтөлбөр 13-19 насны хүүхэд, залуусыг өөртөө итгэлтэй, 
ухаалаг, бүтээлч ирээдүйн бизнесийн болон нийгмийн 
манлайлагчид болоход шаардлагатай энтрепренёр 
сэтгэлгээг хөгжүүлэн орон нутагтаа тохирох бизнесийг 
бий болгож, хувиараа аж ахуй эрхлэх мэдлэг, ур чадвар 
эзэмшүүлэх зорилготой.

ХҮҮХДИЙН ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ

Тус хөтөлбөр нь ядуурлыг бууруулж, улс 
орон тогтвортой хөгжихөд төр-хувийн 
хэвшлийн хамтын ажиллагаа болон 

нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих 
зорилготой билээ.

“BEST” хөтөлбөр нь Монголд хэрэгжиж буй ерөнхий 
боловсролын шинэчлэл болон засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт дэмжлэг болох юм. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан хүүхэд, залуус бизнесийн боловсрол, эдийн 
засгийн суурь мэдлэг болон аж ахуй эрхлэх ур чадварыг 
эзэмшихээс гадна, хөтөлбөрийн үр дүнд, эдийн засгийн 
олон талт хөгжлийн шинэ боломжуудыг нээж өгөх юм.
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ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Ам.доллараар 2016 оны 12 сарын  
31-нээр дуусвар болсон

2015 оны 12 сарын  
31-нээр дуусвар болсон

Үйл ажиллагааны орлого
Хөтөлбөр төслийн орлого 2,115,722.10 1,387,220.17 
Бэлэг, хандив 88,707.70 4.03 
Түрээсийн орлого 60,952.41 60,585.91 
Бусад орлого 33,796.91 18,067.09 
Нийт үйл ажиллагааны орлого 2,299,179.12 1,465,877.20 

Үйл ажиллагааны зардал
Хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх зардал 2,063,357.04 1,184,592.75 
Ерөнхий ба удирдлагын зардал 213,589.63 291,516.00 
Нийт үйл ажиллагааны зардал 2,276,946.67  1,476,108.75 

Үйл ажиллагааны үр дүн 22,232.45 (10,231.55)
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн 
ашиг алдагдал (2,436.76) 1,689.97

Цэвэр ашиг, алдагдал 19,795.69 (8,541.58)

2016 ОНД 
ХАНДИВЛАГЧДААС 
АВСАН САНХҮҮЖИЛТ 
(НИЙТ 2,206,228 
АМ.ДОЛЛАР)

Хүүхдийг Ивээх Сан (Япон)

104,389

15,281

9,752

223,960

80,429

444,328

480,137

392,074

255,506

23,947

167,902

8,522

Бусад донорууд

Денан Төсөл (АНУ)

Нарны Цирк, Канад

НҮБ-ын Хүүхдийн сан
Шведийн ОУ-ын Хөгжлийн Хамтын 
ажиллагааны байгууллага (СИДА)

Японы Олон Улсын Хамтын 
Ажиллагааны Агентлаг (ЖАЙКА)

Япон Платформ

Японы Гадаад хэргийн яам

Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн 
Хөгжлийн Сан 

Хүүхдийг Ивээх Сан (Солонгос)

Хүүхдийг Ивээх Сан (Их Британи)

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Ам.доллараар 2016 оны 12 сарын  
31-ний үлдэгдэл 

2015 оны 12 сарын  
31-ний үлдэгдэл

Хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 920,993.80 623,714.55 
Дансны ба бусад авлага 4,813.02 9,218.17 
Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо 2,696.33 1,305.18 
Нийт эргэлтийн хөрөнгө 928,503.15 634,237.90

Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө 297,549.75 287,407.95 
Хуримтлагдсан элэгдэл (112,753.60) (92,073.28)
Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө 184,796.15 195,334.67 
Нийт хөрөнгө 1,113,299.30 829,572.57 

Өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө
Өр төлбөр
Эргэлтийн өр төлбөр
Дансны өглөг 5,930.99 5,050.14 
Татварын өглөг 15,900.63 18,981.78 
Бусад өглөг 100,050.45 88,210.34 
Нийт эргэлтийн өр төлбөр 121,882.07 112,242.26 

Цэвэр хөрөнгө
Хязгаарлалттай нөөц 710,735.24 454,694.31 
Дахин үнэлгээний нөөц 74,814.78 77,272.47
Хуримтлагдсан ашиг алдагдал 205,867.21 185,363.53
Нийт цэвэр хөрөнгө 991,417.23 717,330.31 
Нийт цэвэр хөрөнгө ба өр төлбөр 1,113,299.30 829,572.57 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
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Хүүхдийг Ивээх Сан, Япон
Хүүхдийг Ивээх Сан, Солонгос
Хүүхдийг Ивээх Сан, Англи
Хүүхдийг Ивээх Сан, Швед

Япон Улсын Гадаад Хэргийн Яам
Япон Улсын Элчин Сайдын Яам

Японы олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллага 
/ЖАЙКА/

Шведийн олон улсын 
хөгжлийн байгууллага 
/СИДА/

Дэлхийн Банк, Японы 
нийгмийн хөгжлийн сан

Онцгой байдлын үед зарцуулах 
НҮБ-ын Нэгдсэн сан /CERF/

Япон Платформ Нарны цирк, Канад Старт сан Канро компани, Япон Михира корпораци, Япон Денан төсөл, АНУРико компани, Япон Ашфордын Ротари 
клуб/Клиф Грийв

2016 ОНД БИДНИЙ АЖЛЫГ ДЭМЖИЖ, 
ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА
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Хамтрагч байгууллагууд

•  Монгол Улсын Засгийн 
Газар

•   Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, 
спортын яам

•  Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

•  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
газар

•  Нийслэлийн хүүхэд, 
гэр бүлийн хөгжлийн 
газар

•  Нийслэлийн 
боловсролын газар

•  Баянзүрх, Чингэлтэй, 
Сонгинохайрхан 
дүүргийн 
Боловсролын хэлтэс

•  Насан туршийн 
боловсролын 
үндэсний төв

•  Онцгой байдлын 
ерөнхий газар

•  Боловсролын хүрээлэн 

•  Багшийн мэргэжил 
дээшлүүлэх институт 

•  Монгол Улсын хүний 
эрхийн үндэсний 
комисс

•  Монгол Улсын 
боловсролын их 
сургуулийн Багшийн 
сургууль 

•  Монгол Улсын 
боловсролын их 
сургуулийн Боловсрол 
судлалын сургууль 

•  Монгол Улсын их 
сургуулийн Бизнесийн 
сургууль

•  Сингапурын их 
сургууль

•  Архангай, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Дорнод 
аймгийн Засаг даргын 
тамгын газар

•  Архангай, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Дорнод 
аймгийн Боловсрол, 
соёл, урлагийн газар

•  Архангай, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Дорнод 
аймгийн Онцгой 
байдлын газар

•  Архангай, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Дорнод 
аймгийн Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн хэлтэс

•  Архангай аймгийн 
Эрүүл мэндийн газар

•  МУБИС-ийн Архангай 
аймаг дахь Багшийн 
сургууль

•  Дорнод дээд сургууль

•  Хоган Ловеллс 
хуулийн фирм

•  Скоп Глобал

•  Их Британи, Умард 
Ирландын Нэгдсэн 
Вант Улсын Элчин 
сайдын яам

•  Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын 
Хөгжлийн хөтөлбөр

•  Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Хүн 
амын сан

•  Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын 
Хүүхдийн сан

•  Дэлхийн Зөн Монгол

•  Монголын Улаан 
загалмай нийгэмлэг 

•  Олон улсын Улаан 
Загалмай ба Улаан 
Хавирган Сар 
Нийгэмлэгүүдийн 
Холбоо Монгол дахь 
Төлөөлөгчдийн Газар 

•  Норвегийн 
тусламжийн 
байгууллага

•  Гүүд нэйборс Монгол

•  Нээлтэй нийгэм 
форум 

•  Боловсролын 
хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг

•  Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй эцэг эхийн 
холбоо

•  Хүүхэд хамгааллын 
үндэсний сүлжээ

•  Хүүхдийн оролцооны 
байгууллагуудын 
үндэсний сүлжээ

•  Хүүхдийн 
хөдөлмөрийн 
тэвчишгүй хэлбэрийг 
устгах сүлжээ

•  ЭКПАТ Монгол сүлжээ

•  Хүүхдийн эрхийн 
үндэсний төв

•  Сургуулийн нийгмийн 
ажилтны нийгэмлэг

•  Бүх нийтийн 
боловсролын төлөө 
Иргэний Нийгмийн 
Үндэсний Эвсэл

•  Хүүхэд хүүхдийн 
төлөө ТББ

•  Хөгжлийн Шийдэл ТББ

•  Мэргэжлийн 
Боловсрол Сургалт 
Түншлэл ТББ 

•  “Бодлогод Залуусын 
Хяналт” ТББ

•  “Сайн Засаглалын 
төлөө”- Хүүхэд 
Залуусын Бүлэг

•  Монголын бизнесийн 
зөвлөл 

• Хаан банк

•  The Mongolian  
Observer сэтгүүл

• Сүү ХК

•  Адилакс ХХК

•  Грийн Сити ХХК

2016 ОНД БИДНИЙ АЖЛЫГ ДЭМЖИЖ, 
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