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Хүүхдийг Ивээх Сан бол 1919 онд байгуулагдсан, хүүхдийн
төлөөх үйлсээрээ дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг, шашин,
улс төрөөс ангид олон улсын бие даасан байгууллага юм.

Алсын хараа: Хүүхэд бүр эсэн мэнд
амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих, оролцох
эрхээ эдэлдэг ертөнцийг бий болгох

Хүүхдийг Ивээх Сан нь нийгэм, улс төрийн нөхцөл байдлын
өөрчлөлт, онцгой байдлын үеэс урт хугацааны хөгжлийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл явцад хүүхдийг хамгаалж,
хүүхдийн эрхийг цогцоор нь хангахыг дэмжин ажиллаж ирсэн.
Бид хүүхдийг хамгаалж, эсэн мэнд амьдрах эрхийг хангахын
төлөө тэмцэж, хүүхдийг өөрт байгаа боломж бололцоогоо
бүрэн дүүрэн ашиглахад нь тусалдаг. Хүүхдийг Ивээх Сан
нь хүүхдийг сонсож, тэднийг оролцуулж, тэдний амьдралд
нөлөөлөх шийдвэр гаргахад үзэл бодолд нь зохих ач холбогдол
өгдөг хариуцлагатай нийгмийг цогцлоохын төлөө ажилладаг.

Эрхэм зорилго: Бодит дэвшил гаргах
замаар хүүхдийн амьдралд эерэг нөлөө
үзүүлж, тэдний амьдралд урт хугацааны
өөрчлөлт авчрах

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол Улсад 1994 оноос тасралтгүй
үйл ажиллагаа явуулж байна. 1994-2009 онд Английн
Хүүхдийг Ивээх Сангийн, 2009 оноос Японы Хүүхдийг Ивээх
Сангийн удирдлага доор Монгол дахь Хөтөлбөр нь хүүхдийн
амьдралд урт хугацааны, тогтвортой өөрчлөлтийг бий болгох
зарчмыг баримтлан, тулгамдаж буй асуудлуудад бодитой,
системтэй шийдлийг олох аргазүйг эрхэмлэн ажилладаг.
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БИД 2017 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН
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БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

600,000

ХҮҮХДЭД ШУУД БУСААР
ХҮРЧ АЖИЛЛАЛАА.

БОДИТ ДЭВШИЛ ДАРААХ ГУРВАН
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭНЭ:

ЭСЭН МЭНД АМЬДРАХ
Урьдчилан сэргийлж болох
шалтгаанаар тав хүртэлх
насны хүүхдийн эндэгдлийг
таслан зогсооно

СУРАХ
Бүх хүүхэд чанартай суурь
боловсрол эзэмшиж чаддаг
болсон байна

ХАМГААЛУУЛАХ
Хүүхдийн
эсрэг
хүчирхийллийг нийгмээрээ
үл тэвчдэг болсон байна

2017 оны Жилийн тайлан
© Хүүхдийг Ивээх Сан Монгол
© Гэрэл зургийн эрхийг Хүүхдийг Ивээх Сан эзэмшинэ.
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2017 ОНД БИДНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хүнд нөхцөлд буй малчин өрхүүд жил
дараалан тохиолдсон зудад өртсөнөөр
амьжиргаагаа залгуулахад ихээхэн
хүндрэл үүссэн төдийгүй зуд нь
малчдын хүүхдүүдийн сэтгэлзүй болон
боловсрол эзэмшихэд нь сөргөөр
нөлөөлж байв. Тиймээс бид 863,500
ам.долларын хөрөнгө босгож малчин
өрхүүдийн амьжиргааг хамгаалах,
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээг цаг алдалгүй авахад нь
туслах, хүүхдүүдийн сэтгэлзүйн, эрүүл
мэндийн болон боловсролын хэрэгцээг
хангах чиглэлээр ажиллалаа.
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Архангай, Дорнод, Өвөрхангай,
Сүхбаатар аймгуудын 30 сумын
алслагдсан
хөдөөгийн
малчин
өрхийн 8,500 гаруй хүүхдийн бага
боловсролын
хүртээмж,
чанар,
үр дүнг сайжруулах чиглэлээр
амжилттай ажиллалаа.
Түүнчлэн, Улаанбаатар хотын 24
ерөнхий боловсролын сургуулийн
бага ангийн 26,200 гаруй хүүхэд,
8,900 гаруй эцэг эх, 59 ЕБС-ийн
1,900 гаруй багш ажилтнуудыг
чадавхжуулах чиглэлээр ажиллав.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд
хамгаалал хөтөлбөр нь хүүхдийг,
ялангуяа хүнд нөхцөлд амьдарч буй
хүүхдүүдийг хүчирхийлэл, дарамт,
мөлжлөг, үл хайхрах явдлаас урьдчилан
сэргийлэх,
хамгаалах
үйлчилгээ
үзүүлэх, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
2017 онд бид Монгол Улсад хүүхэд
хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх
чиглэлээр Улаанбаатар хот болон орон
нутгийн 9 нэгжийн хүүхэд хамгааллын
хамтарсан багуудыг чадавхжуулж,
олон нийтэд хүүхэд хамгааллын тухай
ойлголтыг
нэмэгдүүлснээр
хүүхэд
хамгааллын үйлчилгээг сайжруулахад
анхаарч ажиллалаа.

Эрүүл мэндийн “Денан” төсөл нь Архангай
аймгийн Тариат, Эрдэнэмандал сумын
сум дундын эмнэлгүүдийн үйлчилгээг
сайжруулж, орон нутгийн иргэдийн эрүүл
мэндийг дэмжих зорилготой хэрэгжиж
байна.
Төсөл нь 6 дахь жилдээ хэрэгжиж, эрүүл
мэндийн тоног төхөөрөмж, эмчилгээний
материал нийлүүлэх, эмч бэлтгэх сургалт,
хяналт-шинжилгээ
үнэлгээ
зохион
байгуулах чиглэлээр ажиллалаа.

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал хөтөлбөр нь
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн
хэрэгжилтийг үнэлэхэд эрх эдлэгч хүүхдүүд
болон иргэний нийгмийн байгууллагууд,
хүний эрхийн байгууллагуудын чадавх,
үр дүнтэй оролцоог дэмжин, хүүхдийн
дээд эрх ашгийг ханган хүүхдийн эрхийг
хэрэгжүүлэх сайн засаглалыг бий болгон
бэхжүүлэх
зорилгоор
үүрэг
хүлээгч
талуудыг мэдлэг мэдээллээр хангаж,
хүүхдэд
зориулах
хөрөнгө
нөөцийн
хуваарилалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
ажиллаж байна.

Бизнесийн боловсрол болон Энтрепренёр
ур чадвар олгох хөтөлбөрийг боловсруулан
ажиллаж байна. Тус хөтөлбөр нь хүүхэд
залуусыг өөртөө итгэлтэй, ухаалаг, бүтээлч
ирээдүйн бизнесийн болон нийгмийн
манлайлагчид болоход дэмжлэг үзүүлэх
зорилготой.
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БОЛОВСРОЛ
ЗОРИЛТУУД:

Дэлхийн
Банкны
итгэлцлийн
сан
болох
Японы
Нийгмийн
Хөгжлийн Сангийн санхүүжилтээр
“Алслагдсан хөдөөгийн малчдын
хүүхдүүдийн бага боловсролын үр
дүнг сайжруулах нь” төсөл 5 жилийн
хугацаанд амжилттай хэрэгжиж
дууслаа. Уг төсөл нь боловсролын
хамрагдалт,
хүртээмж
доогуур
байсан
Архангай,
Өвөрхангай,
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн 30
сумын малчин өрхийн хүүхдүүдийн
боловсролын хүртээмж, чанар, үр
ашгийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор
хэрэгжлээ.

БАГА БОЛОВСРОЛЫН
ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ,
ҮР АШГИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ
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Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх
хөтөлбөрийг
туршин
нэвтрүүлэх
замаар
сургуулийн
өмнөх
боловсролын
хүртээмж
хангалтгүй байгаа алслагдсан орон
нутгийн малчин өрхийн хүүхдүүдийг
сургуульд бэлтгэх

Эцэг эх, гэр бүлээсээ тусдаа айлд
болон дотуур байранд амьдарч
байгаа бага ангийн хүүхдүүдэд
зориулсан хичээлийн бус цагийн
нэмэлт хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх

Сургуульд сурч байгаагүй болон
бага ангиас сургууль завсардсан
хүүхдүүдэд зориулсан гэр бүлийн
орчинд бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх
2017 оны жилийн тайлан
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ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХӨДӨӨ,
ОРОН НУТГИЙН МАЛЧДЫН
ХҮҮХДҮҮДИЙН СУРЧ,
ХӨГЖИХ ХЭРЭГЦЭЭГ
ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН
ДАРААХ 3 ХӨТӨЛБӨРИЙГ
БОЛОВСРУУЛСАН ЮМ.
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Сургуулийн өмнөх боловсрол (СӨБ)-д хамрагдах
боломжгүй, алслагдсан хөдөөгийн малчдын
5 настай 4,000 орчим хүүхэд аав, ээжийнхээ
тусламжтайгаар “Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх” хөтөлбөрт хамрагдлаа. Хөтөлбөрийн үр
дүнд төсөл хэрэгжсэн аймгуудын сургуулийн өмнөх
боловсролын хамран сургалтын хувь нь 4 аймгийн
дунджаар 2012-2013 оны хичээлийн жилд 72.8%
байсан бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд 86%
болж, 13.2% өссөн байна.
Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт
хамрагдсан хүүхдүүдийн танин мэдэхүй болон
хэл ярианы чадварууд нь СӨБ-д хамрагдаагүй
болон бусад хувилбарт сургалтад хамрагдсан
хүүхдүүдийхээс өндөр байсан бөгөөд хүүхдүүд
ийнхүү сургуульд амжилттай бэлтгэгдэх нь тэдний
цаашдын хичээл, сурлага, хөгжлийн суурь болж
байгааг Дэлхийн Банкнаас хийсэн судалгаагаар
тогтоосон байна.

Гэр бүлээсээ тусдаа айлд болон дотуур
байранд амьдарч байгаа 1-5 дугаар ангийн
малчин өрхийн хүүхдүүдийн хөгжлийг
дэмжих, унших, бичих, сэтгэн бодох
чадварыг цогцоор нь хөгжүүлэх “Хичээлийн
бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр”-т хамрагдсан
хүүхдүүд “Хүүхэд хөгжлийн танхим”-даа
цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэн, авьяас
чадвараа нээн хөгжүүлж, сурлагын ахиц
гаргаж, олимпиад, уралдаан тэмцээнүүдэд
өндөр амжилт гаргадаг боллоо. Хөтөлбөрт
малчин өрхийн 6-10 насны 4,400 гаруй
хүүхэд хамрагдаж, үр шим хүртжээ.
Хөтөлбөрт хамрагдсан зорилтот бүлгийн
хүүхдүүд хувь хүний хувьд хөгжин, тэдний
Математикийн хичээлийн ахиц дунджаар
15%, Монгол хэлний хичээлийн ахиц
дунджаар 14.75% тус тус нэмэгдсэнээр
зорилтот 30 сумын бага боловсролын
чанар дунджаар 15% нэмэгджээ.

Сургуульд сурч байгаагүй
болон бага ангиас сургууль
завсардсан
хүүхдүүдэд
Монгол хэл, Математикийн
1-3
дугаар
ангийн
хичээлийн агуулгыг гэр
бүлийн орчинд олгох “Бага
боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөр”-өөр хичээллэсэн
179 хүүхэд тухайн түвшний
боловсролоо
нөхөн
эзэмшсэний үр дүнд 66
хүүхэд сургуульдаа эргэн
орж, амжилттай суралцаж
байна.

2017 оны жилийн тайлан
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2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН

3,291
орон
нутгийн
удирдлага,
холбогдох
мэргэжилтнүүд, сургуулийн
ажилтнууд төслийн үр шим
хүртэв.
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1,023 хүүхэд гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрөөр хичээллэж, сургуульд амжилттай
бэлтгэгдэв. 3,966 хүүхэд хичээлийн бус цагийн
нэмэлт хөтөлбөрт хамрагдсан бол 50 хүүхэд бага
боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрөөр хичээллэв.
16,912 эцэг эх төслийн үр шим хүртжээ.

Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан, спортын яамнаас гэр
бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх
хөтөлбөрийг
үндэсний хэмжээнд түгээн
дэлгэрүүлэх
зорилгоор
Боловсролын
хүрээлэн,
Нийслэлийн
Боловсролын
газар, сургуулийн өмнөх
боловсролын
байгууллагуудын
төлөөллөөс
бүрдсэн
ажлын
хэсэг
байгуулан,
хөтөлбөрийг
засан сайжрууллаа.

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр
сум
орон
нутгийн
санаачилгаар гэр бүлийн
орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж
эхэлсэн бөгөөд энэ жил 18
хүүхэд тус хөтөлбөрөөр
хичээллэн
сургуульд
бэлтгэгдлээ. Мөн Дундговь
аймгийн Эрдэнэдалай сум
өөрсдийн
санхүүжилтээр
тус
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхээр мэдээлэл,
зөвлөгөө авлаа.

Дорнод
их
сургууль,
МУБИС-ийн
харьяа
Архангай аймгийн Багшийн
коллеж гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр,
хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн
аргазүйг
хичээлдээ
нэвтрүүлэх,
нутагшуулах
зорилгоор
хөтөлбөрийн
аргазүйг
танилцуулах сургалтыг багш
нартаа зохион байгуулав.
Түүнчлэн өдөр, эчнээ ангийн
оюутнуудад
хөтөлбөрийг
танилцуулах,
хөтөлбөрт
хамрагдаж буй хүүхэд, гэр
бүлтэй ажиллах аргазүйн
сургалтыг амжилттай зохион
байгуулав.

Хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд
чиглэсэн
оролцооны
бүлгийг
зорилтот сум бүрт байгуулсан
бөгөөд
нийт
430
гишүүнтэй
хүүхдийн оролцооны 32 бүлэг
идэвхтэй ажиллаж байна. Хүүхдийн
оролцооны бүлгийн хүүхдүүдэд
туршлага
солилцох,
асуудлаа
хамтдаа хэлэлцэх, цаашид ажиллах
арга барилаа шинэчлэх боломж
олгох зорилгоор Дорнод, Архангай,
Өвөрхангай аймгийн төвд “Бага
насны хүүхдийн хөгжил–хүүхэд
бидний
оролцоо”
хэлэлцүүлэг
уулзалтыг
зохион
байгууллаа.
Хэлэлцүүлэг,
уулзалтад
сум
сумын төлөөлөл нийт 130 хүүхэд
оролцлоо.
Төсөл 2017 оны 6 сарын 21-нд
дуусгавар болсонтой уялдуулан
төслийн хаалтын үйл ажиллагааг
4 аймагт болон Улаанбаатар хотод
2017 оны 5 сарын 10-наас 29ний өдрүүдэд амжилттай зохион
байгууллаа. Уг үйл ажиллагаанд
нийт 472 хүн оролцжээ.

Сүхбаатар аймгийн
Баяндэлгэр сумын ЕБС-ийн
6-р ангийн сурагч Б.
“Би сургуулийнхаа дотуур
байранд
амьдардаг.
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрт
хамрагдсанаар
олон зүйл сурч байна.
Тухайлбал, машин хийж,
зураг зурж, өөрийн санаагаа
илэрхийлж,
өөрийгөө
чөлөөтэй танилцуулж чаддаг
болсон. Бас Хүүхэд хөгжлийн
танхимд юу сурсан, бусад
хүүхдэд хэрхэн тусалсан
тухайгаа бичиж түүнийгээ
өөрөө, заримдаа багш бусад
хүүхдүүдэд уншиж өгдөг.
Багш маань бидэнд бие
биенээ хүндэлж, бусдыгаа
сонсож бай гэж үргэлж хэлдэг.
Хөтөлбөрт
хамрагдахаас
өмнө
би
хүүхдүүдтэй
байнга зодолддог байсан.
Харин одоо олон найзтай
болсон. 2-р улиралд миний
Монгол хэлний хичээлийн
түвшин 75% байсан бол
хичээлийн жилийн төгсгөлд
Монгол хэлний хичээлийн
түвшин 85%, Математикийн
хичээлийнх 90% болсон”.

2017 оны жилийн тайлан

11

БОЛОВСРОЛ
ЗОРИЛТУУД:

ЗУРГААН НАСТНЫ
СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ НЬ

Хүүхдийн суралцах чадварыг хангах
талаар зорилтот сургуулийн бага
ангийн багш нарын мэдлэг, ойлголт,
чадварыг
сургалтад
хамруулах
замаар дээшлүүлэх
Зорилтот сургуулиудад нэгдүгээр
ангийн хүүхдийн суралцах чадварыг
дэмжих ялангуяа сургуулийн өмнөх
боловсролд хамрагдаагүй хүүхдэд
сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадвар эзэмшихэд туслах бүтэц,
тогтолцоо бүрдүүлэх

Хүүхдийг Ивээх Сан БСШУСЯ-тай хамтран
“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах
чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн
чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийг Японы
Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр
2015 оны 3 сараас эхлэн нийслэлийн
Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан
дүүргийн Ерөнхий боловсролын 24
сургууль дээр хэрэгжүүлж байна.
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Бид нэгдүгээр ангийн хүүхдийн дасан
зохицох, суралцах чадварыг дээшлүүлэх
зорилгоор дээрх сургуулиудад хүүхдүүдийг
дэмжих бичил орчин, тогтолцоо бүрдүүлэх,
бага ангийн багш нарын энэ талаарх
мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх,
эцэг эх, асран хамгаалагчдын хүч, оролцоог
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсээр
ирлээ. Сургуулиуд маань ч эдгээр үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ өөр өөрийн
сургуулийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлэн
өвөрмөц арга туршлагыг уйгагүй идэвх
чармайлтын үр дүнд бий болгосон юм.

Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих
талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдын
оролцоог
нэмэгдүүлэх,
тэдэнд
зориулсан сургалт, сурталчилгааны
ажлууд зохион байгуулах

Төслийн
үр
дүнд
амжилттай
хэрэгжсэн загвар, үйл ажиллагааг
сурталчлах, төрийн бодлогод тусгах
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2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН

Бид зорилтот сургуулиудад төслийн үр дүнг
бататгахаас гадна сургалтуудын агуулга, багш,
сургуулиудын туршлага, загваруудыг төсөлд
хамрагдаагүй 35 сургуульд түгээн дэлгэрүүлэхэд
анхаарч ажиллалаа.

Бага ангийн 752 багшийн “Хүүхдийн суралцах
чадвар”-ыг хэрхэн дэмжих талаарх мэдлэг,
ойлголт, чадварыг дээшлүүлэв.
Боловсролын
мэдээллийн
удирдлагын
системд
төслийн
модулиас
мэдээлэл
бүртгэлийн хэрэгслийг нэмж оруулсан.
Ингэснээр зорилтот сургуулиудын бага ангийн
багш, сургалтын менежерүүдийн цуглуулсан
мэдээллээ уг системд оруулан хэрэглэх
аргачлалд сургалаа.
14
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Төслийн зорилтот 24 сургууль
“Дасан зохицох, суралцах
чадварыг дэмжих сургуулийн
хөтөлбөр”-ийг
сургуулийн
бодлого, сургуулийн орчин,
хүний
нөөцийн
чадавх,
сургалтын үйл ажиллагаа, эцэг
эхийн оролцоо, сургууль орон
нутгийн байгууллагын хамтын
ажиллагаа гэсэн чиглэлүүдийн
хүрээнд
боловсруулан
хэрэгжүүлж байна.

Сургуулийн захирал, менежер,
нийгмийн ажилтан, номын санч,
эмч, харуул, үйлчлэгч зэрэг 569
хүн төслийн үр шимийг хүртэж,
нэгдүгээр
ангийн
хүүхдийн
суралцах
чадварыг
дэмжих,
тэдний сургуульд дасан зохицох,
суралцах чадвар эзэмшихэд
дэмжин ажиллаж байна.
Төслийн 24 сургууль эцэг эхийн
зөвлөлийн зохион байгуулалтыг
шинэлэг, илүү тодорхой зорилго
чиглэлтэй болгосноор эцэг эхийн
зөвлөлийн үүрэг, эцэг эхийн
хандлага, хамтын ажиллагаа,
идэвх, оролцоо нэмэгдсэн.

Сургуулийн өмнөх боловсролд огт хамрагдаж
байгаагүй нэгдүгээр ангид элсэн орох 6 настай
хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, сургуульд
бэлтгэх, дасан зохицоход нь эцэг эхийн
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Гэр бүлийн
орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг 6
сургуулийг сонгон, 180 хүүхдийг хамруулан
амжилттай хэрэгжүүллээ.
Бэлтгэл хөтөлбөрийн агуулгыг сайжруулан
боловсруулж, бэлтгэл хөтөлбөрийн Дасгал
ажлын дэвтрийг шинэчлэн, үндэсний сурах
бичгийн стандартад нийцүүлэхэд БСШУСЯ,
Боловсролын хүрээлэнтэй хамтран ажиллав.
Үүний үр дүнд энэхүү шинэчилсэн Дасгал
ажлын дэвтрийг улсын төсвөөс хэвлүүлэн
нийт ЕБС-ийн 1-р ангийн сурагчдад түгээв.
Багш бэлтгэх болон багшийн мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөрт төслийн
модулийн агуулгаас оруулахаар ажиллаж
байна.
2017 оны жилийн тайлан
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БОЛОВСРОЛ
СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГ ДООР
СИЙРҮҮЛЭВ. ҮҮНД:

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
ЦОГЦ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
СУУРЬ СУДАЛГАА
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн цогц аюулгүй байдлын
суурь судалгаа”-г Монгол Улсад анх удаа үндэсний түвшинд
хийж гүйцэтгэв. Судалгаанд газар зүйн байршил, өөр өөр
гамшгийн эрсдэлд өртөх магадлалыг харгалзан дөрвөн
бүсчлэлийн 7 аймаг болон Улаанбаатар хотын 8 дүүргийн 96
төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийг хамруулсан.
Энэхүү судалгааг НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн санхүүжилтээр
Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын хэрэгжүүлж буй “Сургуулийн
аюулгүй байдал” төслийн хүрээнд Хүүхдийг Ивээх Сан
удирдан зохион байгуулсан юм. Судалгааны зорилго бол
сургуулийн байшин барилгын аюулгүй байдал, гамшгийн
менежмент, онцгой байдлын үед боловсролын үйлчилгээг
тасралтгүй үргэлжлүүлэх нөхцөл, гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах чадавхыг бэхжүүлэх боловсрол ямар түвшинд
байгааг тодорхойлох явдал юм. Түүнчлэн, хүүхдийн аюулгүй,
эрсдэлгүй орчинд сурч боловсрох, хамгаалагдах эрхийг
хангахын тулд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг
бууруулах чиглэлээр яаралтай авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний суурь нотолгоо болсноороо ач холбогдолтой.
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Судалгаанд хамрагдсан ихэнх сургууль, дотуур
байр аюулгүй, эрсдэлгүй орчинд байрладаг
боловч гамшигт тэсвэртэй байх шаардлагыг
тэр бүр хангахгүй байна. Нэн ялангуяа хөдөө
орон нутагт жил бүр шахам тохиолддог өвлийн
их цас, зудын үед халаалт доголдож дулаанаа
алдах, улмаар боловсролын үйлчилгээний
хэвийн байдал алдагдахад хүрдэг байна.
Сургуулиудын хувьд хэт хүйтэн өвөл, зуд
хамгийн их эрсдэл бий болгодог бөгөөд үүнээс
үүдэн уурын болон даралтат зуух доголдож
түлээ нүүрсний хомсдол бий болдог байна.
Дийлэнх сургууль гамшгийн эсрэг бэлэн
байдлын төлөвлөгөөг хийдэг боловч түүнийг
хэрэгжүүлэх төсөв хомс байдгаас төлөвлөсөн
үйл ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй
байдаг. Гамшиг, онцгой байдлын үед
боловсролын үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй
үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө, төсөв байхгүй
байна.
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЕРӨНХИЙ
БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ
ХАМРУУЛСАН.

Гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх стандарт үйл
ажиллагааны талаарх багш, сурагчид, эцэг
эхийн ойлголт, мэдлэг 50 гаруйхан хувьтай
байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт юм.

2017 оны жилийн тайлан
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

Хүүхэд хамгаалал хөтөлбөр нь хүүхдийг,
ялангуяа хүнд нөхцөлд амьдарч буй
хүүхдүүдийг
хүчирхийлэл,
дарамт,
мөлжлөг, үл хайхрах явдлаас урьдчилан
сэргийлэх, хамгаалах үйлчилгээ үзүүлэх,
аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. 2016-2018 оны
стратеги зорилтын хүрээнд үндэсний
хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх,
хүүхдийг
хүчирхийллээс
урьдчилан
сэргийлж, хамгаалах, хүүхдэд зохистой
асран хамгаалал үзүүлэхийг дэмжих
чиглэлээр ажиллаж байна.
Хүүхэд хамгааллын эрхзүйн орчинг бүрдүүлснээр төрийн
байгууллагын хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ бэхжиж, орон нутаг
дахь анхан шатны нэгжийн (хүүхэд хамгааллын хамтарсан
багийн) хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний механизм бүрдэж,
олон нийтийн хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголт нэмэгдэнэ.
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Хүүхдийг Ивээх Сан “Монгол Улсад
хүүхэд
хамгааллын
тогтолцоог
бэхжүүлэх
нь”
төслийг
Японы
Олон улсын хамтын ажиллагааны
байгууллага
(ЖАЙКА)-гийн
санхүүжилтээр 2015 оны 4 сараас
эхлэн хэрэгжүүлж байна. Энэхүү
төсөл нь орон нутгийн 9 нэгж дэх
хүүхэд
хамгааллын
хамтарсан
багуудыг чадавхжуулж, олон нийтэд
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтыг
нэмэгдүүлснээр хүүхэд хамгааллын
үйлчилгээг сайжруулах зорилготой
бөгөөд үүнд Улаанбаатар хотын
Баянзүрх дүүргийн 23, 27-р хороо,
Сонгинохайрхан дүүргийн 2, 10-р
хороо, Чингэлтэй дүүргийн 9, 10-р
хороо, Архангай аймгийн Батцэнгэл,
Хайрхан, Эрдэнэбулган сумын 4-р баг
хамрагдаж байна.
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2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН

Төсөлд хамрагдаж буй 9 сум, баг, хорооны хамтарсан багийн 165
гишүүнийг сургалтад хамруулснаар бүх гишүүд хамтарсан баг,
хүүхэд хамгааллын талаар нэгдсэн мэдлэг, ойлголттой боллоо.

Хамтарсан баг, нийгмийн ажилтнуудын ажлын хэрэгцээнд зориулан
Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2016 онд боловсруулан гаргасан хүүхэд
хамгааллын үйлчилгээний маягтууд нь 2017 оны 7 сарын 4-ний
өдөр батлагдан гарсан “Нөхцөл байдлын үнэлгээний журам”-д
таван маягт нь, 2017 оны 10 сарын 4-ний өдөр батлагдан гарсан
“Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
журам”-д таван маягт нь хавсралтаар орж, албажлаа. Ингэснээр
үндэсний хэмжээнд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ нь нэгдсэн
маягтаар бөглөгдөж, хувийн хэргийг нээх, шилжүүлэх, шүүхэд
нотлох баримт болох боломж бүрдэж байгаа юм.
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Зорилтот 9 сум, баг, хорооны
хамтарсан багийг дэмжин
ажилласнаар, тэд 2017 онд
91 кейсийг шинээр нээж, 18
кейсийг холбон зуучилж,
29 кейсийг хааж, 8 кейсийг
шилжүүлж
ажилласан
бол 138 тохиолдолд кейс
нээлгүй,
зөвлөгөө
өгч
ажиллажээ.

Зорилтот 9 сум, баг,
хорооны
хамтарсан
багууд үйл ажиллагаагаа
сурталчлах, бусдаасаа
суралцах
зорилгоор
танилцах,
туршлага
солилцох уулзалтуудыг
2017 онд 5 удаа хийж,
хамтарсан багийн бүх
гишүүд оролцсон байна.

Эцэг
эхийн
боловсролд
зориулан “Аав, ээжийн ном”ыг
боловсруулан,
олны
хүртээл болгосон бөгөөд Гэр
бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн газраас тус номыг
нийгэмд
зөв
хандлага
төрүүлж, бусдыг сайн сайханд
уриалсан хэмээн үнэлж “Эерэг
өөрчлөлт” цомыг дурсгалаа.
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2017 оны 6 сард “Хүмүүжлийн эерэг арга” сургалтын сургагч багшаар 25
хүнийг бэлтгэлээ. Энэ сургалтыг Канад Улсын Манитоба Их Сургуулийн
болон Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Токио дахь салбарын мастер
багш нар удирдаж заасан юм. Сургагч багш нар нь зорилтот 9 сум,баг,
хорооны 109 эцэг эхэд хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх талаарх 9 удаагийн
27 цагийн сургалтыг зохион байгуулав.

Хүмүүжлийн эерэг арга
сургалтад хамрагдсан
ээжүүдийн ярианаас...
“Сургалтын дараа би анх удаа
хүүхдээсээ уучлалт гуйж үзсэн.
Миний охин маш их гайхсан
бөгөөд
ахыгаа
хичээлээсээ
тараад ирэхэд сонин болгож
хэлсэн. Энэ үйлдлийг хийхэд
надаас маш их хүчин чармайлт
шаардсан шүү”.

4 сарын 30 буюу Хүүхдийг зодож шийтгэхийг таслан
зогсоохыг уриалах олон улсын өдрийг Монгол Улс
2006 оноос хойш жил бүр тэмдэглэж байна. 2017 онд
төсөлд хамрагдсан 9 нэгжид өөрсдийн санаачлагаар
хүүхдийн эрх, хамгаалал, хамтарсан баг болон
хүүхдийг зодож шийтгэхгүй байх, эерэг аргаар
хүмүүжүүлэхийг уриалсан ажлуудыг сарын турш
явуулах боломжийг олгон, тэдний санал санаачлагыг
дэмжиж “Хүүхдэдээ бахархан дуурайх аав, ээж нь
байя!” сарын аянг зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд
явуулсан олон төрлийн үйл ажиллагаа нийт 5,942
хүүхэд, 7,263 эцэг эх, иргэд, олон нийтэд шууд хүрсэн
байна.
22
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“Хүүхдийнхээ хичээл, даалгаврыг
хийлгэхдээ өмнө нь байнга
л
уурлаж,
хүүхдээ
зоддог
байсан. Харин энэхүү сургалтад
сууснаараа өөрийнхөө харилцааг
ойлгож, өөртөө хяналт тавьж
тайвширсны дараа хүүхэдтэйгээ
ажилладаг болсон”.

“Миний уур хаачсан юм бүү мэд.
Би уурлахаа больсон. Тэгээд
уургүй байхаар хүмүүс бас
уурлахгүй сайхан байна”.
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НИЙГЭМШҮҮЛЭХ
ЦИРК
Хүүхдийг Ивээх Сан алдарт Нарны Цирктэй
хамтран “Нийгэмшүүлэх цирк” хөтөлбөрийг
Монголд хэрэгжүүлээд 18 жил боллоо.
Энэ нь хүнд нөхцөл дэх хүүхэд, залуусын
хувь хүний хөгжил, нийгмийн амьдралд
оролцох ур чадвар, нийгэмшлийг дэмжих
зорилготой.
2017 онд бид Сүхбаатар, Сонгинохайрхан,
Хан-Уул дүүргийн албан бус боловсрол,
насан туршийн боловсролын төв (АБНТБТ)тэй хамтран дараах чиглэлээр ажиллалаа.
Үүнд:
Нийгэмшүүлэх
цирк
хөтөлбөрийн
зарчим, аргазүйг нэвтрүүлж, НТБТ-ийн
багш нарын чадавхыг бэхжүүлэх
Хүүхдэд зориулагдсан нийгэмшүүлэх
циркийн сургалтын үйл ажиллагааг
дэмжих
Олон
нийтэд
энэхүү
аргазүйг
сурталчилан, ойлголтыг нэмэгдүүлэх
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ГОЛ ҮР ДҮН

Хүүхдийг Ивээх Сан “Нийгэмшүүлэх цирк”
сургалтыг зохион байгуулдаг 3 төвийн
нийт 12 дасгалжуулагч багш, нийгмийн
ажилтнуудад
200
цагийн
аргазүйн
зөвлөгөөг дагуулан сургах хэлбэрээр
зохион байгууллаа.
Циркийн техник хэрэгсэлтэй ажиллах ур
чадвараа хөгжүүлэх, сургалтыг зохион
байгуулах, багаар ажиллах, хослон заах
аргазүй, хүүхэдтэй харилцах ур чадвараа
сайжруулах, хүүхэд хамгаалал, нийгмийн
ажлын кейс менежментийн үйлчилгээ
үзүүлэх зэрэг чадавх бэхжүүлэх сургалтууд,
төслийн мэдээлэл солилцох уулзалт зэрэгт
давхардсан тоогоор нийт 129 багш ажилтан,
эцэг эх, насанд хүрэгчид хамрагдсан байна.

2017 онд эдгээр 3 дүүргийн
АБНТБТ-д хэрэгжүүлсэн төсөлд
хүнд нөхцөлд амьдардаг, сургууль
завсардсан,
хүчирхийлэл
дарамтад
өртөх
эрсдэлтэй,
хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөр
эрхэлдэг 6-18 насны 50 эмэгтэй,
41 эрэгтэй нийт 91 хүүхэд 312
цагийн сургалтад хамрагдав.
“Зуны зуслан” хөтөлбөрт 40 хүүхэд
7 хоног хамрагдав.
ХУД-ийн АБНТБТ харилцааны
чиглэлээр
хүүхдүүдийн
нийгэмшлийг дэмжих нэмэлт үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлсэн.
Олон нийтэд зориулсан циркийн
мини шоу, үзүүлбэр, тоглолтуудыг
хийж, нийгэмшүүлэрх циркийн
аргазүйг олон нийтэд таниулах
ажлыг зохион байгуулав.
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2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН

НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК НЬ
ХҮҮХДҮҮДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ
ДЭМЖИЖ БАЙНА

2017 ОНД НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГСДЭД
ГАРСАН БОГИНО ХУГАЦААНЫ ЭЕРЭГ
ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД*:

БАГШ НАР ХҮҮХЭДТЭЙ ХАРИЛЦАХ ЭЕРЭГ
АРГАЗҮЙГ ЭЗЭМШИЖ БАЙНА
Нийгэмшүүлэх цирк нь хүүхдүүдийн тэгш оролцоог
хангасан, идэвхтэй, хөгжилтэй орон зайг үүсгэх
сургалтын идэвхтэй аргыг дэмждэг. Нийгэмшүүлэх
циркийн сургалт нь нийгэмшүүлэх тоглоом,
практик дасгал, дадлага үйл ажиллагаа, бүлгийн
хэлэлцүүлэг, бүтээлч санааг хөгжүүлэн дэмжих
зэргээр шинэлэг санаа, шинэ хандлагыг бий болгон
хэрэгжүүлснээр багш нар сургалтыг бие даан
зохион байгуулах, сурагчдын оролцоог хангах,
багаар хамтран ажиллах нь сайжирсан. Энэ нь
багш сурагчдын хооронд итгэлцэл бий болгох,
сурагчдын сурлагын чанар дээшлэх зэрэгт эерэг
нөлөө үзүүлж байна.

АБНТБТ-ийн сургалтад хамрагдаж
буй сурагчид ядуурал, хөгжлийн
бэрхшээл,
шилжилт,
гэр
бүлийн
халамж анхаарал дутагдсан, гэр
бүлийнхнээ тэжээхээр багаасаа хүнд
хөдөлмөр эрхэлсэн зэрэг янз бүрийн
шалтгаанаар
сургууль
завсардсан
хүүхдүүд байдаг. Нийгэмшүүлэх цирк нь
эдгээр хүүхдүүдийг циркийн жүжигчин
болгоход анхаарах биш тэднийг
өөртөө итгэх, бусдад итгэх, баг болон
хамтран ажиллах, зорилготой байх,
боловсролд үргэлжлүүлэн суралцахыг
дэмжих зэргээр хувь хүнд гарч буй
эерэг өөрчлөлтийг нийгмийн илүү
өргөн хүрээний өөрчлөлт болгохыг
зорьдог. Төслийг хэрэгжүүлж эхэлснээс
хойш хүүхдүүдийн хичээл таслалт эрс
багассаныг багш нар болон сургалтын
менежерүүд баталж байна. Үнэлгээнд
оролцсон
хүүхдүүдийн
88%
нь
нийгэмшүүлэх цирк сургалтанд хамгийн
дуртай, сонирхолтой гэж хариулжээ.

ХҮҮХДҮҮДИЙН ӨӨРТӨӨ
ИТГЭХ ИТГЭЛ НЭМЭГДЭВ
Хүүхдүүдийн 98% нь өөртөө итгэх
итгэл нэмэгдсэн гэж үзэж байна. Энэ нь
уг хөтөлбөрийн хамгийн том эерэг үр
дүн юм. Үүний нотолгоо нь сургалтын
явц дахь багш нарын ажиглалтаар тэд
багштайгаа харилцах, ангийнханыхаа
өмнө болон олны өмнө үзэл бодлоо
илэрхийлэх,
олон
нийтийн
үйл
ажиллагаанд оролцох, мэдсэн сурсан
мэдсэн зүйлээ бусдадаа зааж өгч
харилцаж буй байдал, хөтөлбөрийн
төгсгөлд зохион байгуулсан тайлан
тоглолтод оролцож байгаа зэргээс
ажиглагдаж байна. Энэ нь тэдний
хувийн хөгжил, сурлагын амжилт,
үр
дүн,
боловсролын
чанарыг
сайжруулахад шууд нөлөөлж байна.
Жишээ нь: 2017 онд суралцагч
хүүхдүүдээс дээд сургуульд нэг
хүүхэд, коллежид 3 хүүхэд, ерөнхий
боловсролын сургуульд 2 хүүхэд, бага
боловсролоос суурь боловсролд 19
хүүхэд дэвшин суралцсан байна.

*Сургалтад хамрагдсан 50 хүүхдээс авсан сургалтын үр дүнг хэмжих үнэлгээнд суурилав.
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ
ГЭР БҮЛИЙН ЗҮГЭЭС ХҮҮХДЭД ТАВИХ
АНХААРАЛ ХАЛАМЖ НЭМЭГДЭВ
ХҮҮХДҮҮД ШИНЭ УР ЧАДВАРУУДЫГ
ЭЗЭМШИЖ БАЙНА
Хүүхдүүд сургалтын явцад өөрийн зорилгоо
тодорхойлох, биеэ дайчлах, шийдвэр гаргах,
бусдыг сонсох, анхаарлаа төвлөрүүлэх, асуудлыг
бие даан шийдвэрлэх гэх мэт чадваруудад
аажмаар суралцаж байна. Үнэлгээнд оролцогчдын
64% нь циркийн сургалтаар анхаарлаа төвлөрүүлж
сурсан. Багшийнхаа зааж байгаа зүйлийг
анхааралтай сонсож чаддаг болсон гэж 64% нь,
шинэ чадваруудыг эзэмшсэн гэж 98% нь дүгнэжээ.
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ХҮҮХДҮҮД БАГААР
АЖИЛЛАХ АРГАЗҮЙД
СУРАЛЦАЖ БАЙНА
Циркийн урлаг нь бие биедээ харилцан
туслалцах замаар бүлгийн эв нэгдэлд
тулгуурладаг урлаг. Хүүхдүүдийн 78%
нь сургалтад хамрагдсанаар шинэ
найзуудтай болсон гэсэн бол тэдний
92% нь найзуудтайгаа сургалтад хамт
орох нь сайхан байдаг гэж хариулсан
байна.

Хөтөлбөрийн үр нөлөөгөөр хүүхдүүд тэдний гэр бүл эцэг
эх, асран хамгаалагчдад гарсан урт хугацааны тогтвортой
эерэг өөрчлөлтийг хэмжихэд төвөгтэй байдаг. Гэсэн хэдий
ч гэр бүлийн гишүүдэд нь танилцуулах сургалтыг хийх,
төвүүдийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эцэг эхчүүдийг
урих, хүүхдүүд болон насанд хүрэгчдийг хамтдаа сургалт
хийх боломжийг бүрдүүлсний үр дүнд зарим насанд
хүрэгчдийн зүгээс хүүхдүүдийн чадвар боломжид итгэх,
тэднээр бахархах, хүүхдийнхээ боловсролын асуудлаар
багш нартай зөвлөлдөх болсон байна. Үнэлгээнд оролцсон
хүүхдүүдийн 96% нь гэр бүлийнхэн маань циркийн
сургалтын талаар мэддэг, хөгжилтэй сайхан сургалт гэж
боддог гэж үнэлжээ.

СХД-ийн АБНТБТ-ийн
сурагч М-ийн ээж Э.

Миний
хүү
хөгжлийн
бэрхшээлээсээ болоод олон
нийтийн үйл ажиллагаанд
оролцох байтугай хүүхдүүдтэй
эгц хараад ч харилцаж
чаддаггүй хүүхэд байсан.
Нийгэмшүүлэх
циркийн
сургалтад хамрагдсанаар хүү
минь их өөрчлөгдсөн.
Хүний
өөдөөс
хараад
ярилцаж,
санаа
бодлоо
илэрхийлж чаддаг болсон.
Хөгжлийн
бэршээлээсээ
болоод өөрийгөө хаалттай
байлгахаа
больсон.
Ангийнхаа хүүхдүүдтэй хамт
тоглолтод оролцон инээж,
баясаж байгааг нь хараад
би баярлаж уйлж байлаа.
Өөртөө
итгэх
итгэл
нь
бараг надаас илүү болсон
санагддаг. Хамгийн сайхан
санагдсан зүйл бол миний
хүү мөрөөдөлтэй болсон. Том
болоод багш болно гэж ярьж
байгаа. Та бүхэндээ маш их
баярлалаа.
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН АРГАЗҮЙН ТӨВ НЬ:
Сургалт
Нээлттэй семинар
Ажлын байран дахь болон хороодын
нийгмийн ажилтнууд, эцэг эх, хүүхдэд
зориулсан зөвлөгөө
Номын сангийн үйлчилгээ
Нөлөөллийн ажил гэсэн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж байна

НИЙТ

ХҮНД ШУУД БОЛОН ШУУД
БУСААР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРГЭЛЭЭ
Хүүхэд хамгааллын аргазүйн төв нийгмийн ажилтнууд
болон бусад холбогдох талын мэргэжилтнүүдийг
хүүхэд хамгааллын чиглэлээр чадавхжуулах олон талт
аргазүйн үйлчилгээ үзүүлэх замаар хүүхэд хамгааллын
тогтолцоог бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах
зорилготойгоор дөрөв дэх жилдээ ажиллаж байна.

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН
АРГАЗҮЙН ТӨВ
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2017 онд “Монгол улсад хүүхэд хамгааллын
тогтолцоог бэхжүүлэх нь” болон “Нийгэмшүүлэх цирк”
төслийн хэрэгжилтийг дэмжин ажиллах, төрийн шат,
шатны байгууллагуудад ажиллаж байгаа нийгмийн
ажилтнуудад мэргэжил аргазүйн дэмжлэг үзүүлж
ажиллалаа.
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН
Нийгмийн ажлын үйлчилгээний чиглэлээр доорх 3
төрлийн үйлчилгээг Монгол улсын хэмжээнд анх удаагаа
нэвтрүүлж байна. Үүнд:

НИЙГМИЙН АЖЛЫН КЕЙС МЕНЕЖМЕНТ СУРГАЛТ
Манай сургалтын давуу тал, бусад сургалтаас ялгагдах
онцлог нь шинээр гарсан хууль, эрхзүйн баримт бичгүүд,
тэдгээрийг нийгмийн ажлын үйлчилгээнд хэрхэн
баримтлан хэрэгжүүлэх улмаар нийгмийн ажилтан,
хамтарсан багийн нийгмийн ажлын үйлчилгээнд ашиглах
маягтуудыг практик дээр хэрхэн хэрэглэх аргачлалыг
онол, дадлага хослуулан хүргэж байна.

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ЗӨВЛӨГӨӨ
Зөвлөгөөг ганцаарчилан болон
хүүхэд хамгааллын хамтарсан
багт бүлгээр гэсэн хоёр
хэлбэрээр өгч ажилласан.
Ажлын
байранд
үзүүлэх
зөвлөгөөний давуу тал нь:
Идэр их сургуулийн III
дамжааны оюутан Б.

Нийгмийн ажлын мэргэжлээр
суралцаж байгаа оюутнуудад
зориулсан практик сургалт
манай улсад байдаггүй. Энэ
сургалтад
хамрагдсандаа
баяртай байна. Би сургалтаас
нийгмийн ажилтан хүний
ёсзүй,
өөрийгөө
аюул
эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан
сэргийлэх
аргуудын
тухай болон кейс файл
бүрдүүлэлтийг хийх аргазүйд
суралцлаа.

• Тодорхой төлөвлөлтийн дагуу
тогтмол хугацаанд нийгмийн
ажилтантай
хамтран
ажилласнаар ажилтнуудын
хувьд мэргэжлийн ур чадвар
сайжирч,
үйлчлүүлэгчид
нийгмийн ажлын үйлчилгээг
цогц байдлаар чанартай
хүргэх болсон. Нөгөө талаас
хорооны
нэг
нийгмийн
ажилтан
10,000
гаруй
иргэнд үйлчилгээ үзүүлдэг
учир ажлын ачаалал их
байдаг. Хүүхэд хамгааллын
аргазүйн төвийн нийгмийн

ажилтан-аргазүйч
нарт
ажлын байранд зөвлөгөө
өгснөөр тухайн ажилтны
ажлын
цаг
төлөвлөлтөө
зөв зохицуулахад дэмжлэг
болсон.
• Кейс
хэлэлцүүлэг
тогтмолжсон.
Ингэснээр
хорооны нийгмийн ажилтнууд
бусдаасаа
суралцах,
үйлчлүүлэгчид
үйлчилгээ
үзүүлэх
боломжууд
нэмэгдсэн.
• Хорооны түвшинд ажиллаж
байгаа хүүхэд хамгааллын
хамтарсан багийн гишүүдийн
хандлагад
гарч
байгаа
өөрчлөлтийг чанарын аргаар
судалсан. Судалгаан дээр
үндэслэн хамтарсан багийн
гишүүдийн хүүхдийн эрх,
хүүхэд хамгааллын талаарх
ойлголтыг нэмэгдүүлсэн.

СХД-ийн 2-р хорооны
хэсгийн байцаагч,
хамтарсан багийн
гишүүн З.

Хэсгийн
байцаагчийн
(цагдаа) хувьд хамтарсан
багт
чухал
үүрэг,
оролцоотой гэдгээ илүү
сайн
ойлгож
авсан.
Хууль эрхзүйн туслалцаа
авахаар орж ирж буй
үйлчлүүлэгчтэй уулзалт
хэрхэн хийх, түүнийг хэрхэн
нийгмийн
ажилтандаа
холбон зуучлах талаар
аргазүйн дэмжлэгийг авч
ажилласан бөгөөд энэ
нь одоо миний ажилд
хэвшил болсон. Асуудлыг
ганцаараа шийдэх бус
хамтарсан
багаараа
ажиллан шийдэх нь илүү
үр дүнтэй болж ирсэн.

НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР
Нийгмийн ажлын чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд,
судлаачид, бүх түвшний нийгмийн ажилтнууд хамрагддаг.
Семинар үнэ төлбөргүй явагддаг бөгөөд оролцогчдод богино
хугацаанд мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлж байна.
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ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН
ЗАСАГЛАЛ

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал хөтөлбөр
нь НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай
Конвенцийн
хэрэгжилтийг
үнэлэхэд
эрх эдлэгч хүүхдүүд болон иргэний
нийгмийн байгууллагууд, хүний эрхийн
байгууллагуудын чадавх, үр дүнтэй
оролцоог
дэмжин,
хүүхдийн
дээд
эрх ашгийг ханган хүүхдийн эрхийг
хэрэгжүүлэх сайн засаглалыг бий болгон
бэхжүүлэх зорилгоор үүрэг хүлээгч
талуудыг мэдлэг мэдээллээр хангаж,
хүүхдэд зориулах хөрөнгө нөөцийн
хуваарилалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
ажиллаж байна.
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2017 ОНД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ЗАСАГЛАЛ ХӨТӨЛБӨР НЬ
ДАРААХ 3 ЧИГЛЭЛД АНХААРАН АЖИЛЛАЛАА

Хүүхдийн
эсэн
мэнд
амьдрах, сурч боловсрох,
хамгаалагдах
эрх
хангагдахад орон нутгийн
болон үндэсний түвшинд
хүүхдүүдийн нөлөөллийг
нэмэгдүүлэх, дуу хоолойг
нь дэмжих

Хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд үүрэг
хүлээгч талуудыг хариуцлага, арга
замаа ойлгоход туслалцаа үзүүлэх,
эрх эдлэгч хүүхдүүд болон олон нийт,
иргэний нийгмийн байгууллагуудыг
хүүхдийн эрхийн зөрчилд мэдрэг,
нээлттэй,
хариуцлага
шаарддаг
болгон чадавхжуулах

Хүүхдэд зориулсан суурь
үйлчилгээнд зарцуулах
улсын болон орон нутгийн
төсвийг
нэмэгдүүлэх,
үр ашигтай зарцуулах
асуудалд
нөлөөллийн
үйл ажиллагаа явуулах
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ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН
ЗАСАГЛАЛ

“Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаанаас
Б, 15 настай, эрэгтэй

2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН
Хүүхдийн утга төгөлдөр оролцоо, гэр
бүл, сургууль, сургууль хүрэх орчин дахь
хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдлыг илтгэсэн
“Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгааг
хийлээ. Уг судалгааг хүүхдүүд гэртээ,
сургуульдаа, амьдарч буй нутагтаа өөрт
нь өдөр тутам нөлөөлж байдаг асуудлаар
ямар бодол, сэтгэгдэлтэй байдгийг мэдэх
зорилгоор Улаанбаатар хотын есөн дүүргийн
ерөнхий боловсролын сургуулийн 6, 8, 10
дугаар ангийн 11-16 насны 1,236 сурагчдын
дунд явуулсан. Нийслэлийн хүүхдийн төлөө
зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаанаар“Өсвөр
үеийнхний дуу хоолой” судалгааны дүнг
судалгаанд оролцсон хүүхдүүд өөрсдөө
танилцуулав. Судалгааны дүнд үндэслэн
хүүхэд бүрийн дуу хоолойг шийдвэр
гаргах түвшинд хүргэх зорилгоор Нийслэл,
дүүргийн түвшинд “Хүүхдээ сонсох өдөр”-
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“Яг үнэндээ, томчууд хүүхдийн үзэл бодол зөв байж
болно гэдэгт итгэдэггүй. Ядаж бидний асуудлыг
бидэнтэй ярилцаж, саналыг минь сонсохгүйгээр
өөрийнхөө хүүхэд байсан цаг үеийнхээр шийдэх
гээд байдаг. Бид хичээлээс гадуур мэдээлэл авч,
амьдралын өөр өөр зүйлийг ч гэсэн ойлгож мэдрээд
л явж байгаа. Үнэлэх дүгнэх, өөртөө хэрэгтэйгээ авах,
авахгүй талаар томчуудтай зөвлөх хэрэгцээ байдаг ч
тэд үл ойшоодог.”

ийг бий болгох тухай тогтоолыг Нийслэлийн
Засаг дарга батлав.
Улаанбаатар
хот
дахь
сэтгүүлчийн
мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж
буй их дээд сургуулиудын 2-4 ангийн
оюутнууд болон Өмнөговь аймгийн хэвлэл
мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлч,
ажилтнуудад зориулан “Хүүхдийн асуудлыг
хэрхэн сурвалжлан, нийтлэн, нэвтрүүлэх
вэ?” сэдэвт мэргэжил, ёсзүйн сургалтыг
зохион байгууллаа.
Өвөл,
хаврын
морин
уралдааны
бэлтгэл, уяа сунгаа, уралдаанд хүүхдийг
оролцуулахгүй талаар нөлөөллийн ажлыг
эхлүүлж, Хүүхдийн Эрхийн Бүлэгтэй
хамтран ажиллалаа. Хурдан морины
өвөл, хаврын уралдааныг хориглох талаар
НҮБ-ын
Хүүхдийн
Эрхийн
Хорооны
зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэх
асуудлаар

нөлөөллийн
ажлуудыг
хийж
байна.
Үүний дүнд 12 нас хүртэлх хүүхдийг тус
уралдаануудад
оролцуулахгүй
байх
шийдвэр гарсан ч цаашид өвөл, хаврын
уралдаануудад хүүхэд оролцуулахыг бүрэн
хориглох чиглэлээр хамтран ажиллана.
Хүүхдийн эрхийн олон улсын гэрээ ба
үндэсний эрхзүйн орчны асуудлаар Хүүхэд
хамгааллын хамтарсан багийн үндэсний
сургагч багш нар, төрийн албан хаагчид,
ТББ-ынхан,
нийгмийн
ажилтнуудад
зориулсан сургалтуудыг хийлээ.
2018 оны улсын төсвийг батлахад
Хүүхэд хамгааллын төсвийг нэмэгдүүлэх
шаардлага, үндэслэлийг бэлтгэн УИХ-ын
гишүүдэд илгээж ажиллалаа.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос Монгол
улсын Засгийн газарт илгээсэн дүгнэлт
зөвлөмж Хүүхдийг Ивээх Сан, түншлэгч

ТББ-ууд
болон
хүүхдүүдийн
санал
зөвлөмжид сайтар тусч байна. Засгийн
газар тус дүгнэлт зөвлөмжийн дагуу
тодорхой ажлуудыг хийж эхэлсэн ба
хүүхэд хамгааллын төсвийг нэмэгдүүлсэн,
Хүүхдийн
эрх,
хамгааллын
байнгын
ажиллагаатай салбар дундын ажлын хэсэг
байгуулсан гэх мэт тодорхой арга хэмжээг
авч эхлээд байна.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос
Монгол улсын Засгийн газарт илгээсэн
дүгнэлт зөвлөмжийг иргэний нийгмийн
байгууллагууд болон хэвлэл мэдээлэлд
зориулан танилцуулах ажлыг хийлээ.
Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн
газартай хамтран ажиллаж, 2018-2020
оны хэрэгжүүлэх Хүүхдийг хөгжүүлэх
хөтөлбөрийг боловсруулахад зөвлөхөөр
ажиллалаа.
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ХҮМҮҮНЛЭГИЙН
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ

2016/2017 оны өвөлжилт хүндэрсэнтэй холбогдуулан
Монгол Улсын Засгийн газар Монголд үйл ажиллагаа
явуулдаг хүмүүнлэгийн байгууллагуудаас зудад
өртсөн малчин өрхүүдэд тусламж үзүүлэхийг хүссэн.
НҮБ-ын мэдээлснээр нийт 17 аймгийн 153 сумын
65,000 малчин өрхийн 265,000 хүн зудад өртсөн байна.
Нийт 6.6 сая ам. долларын тусламжийг зудад өртсөн
малчдад үзүүлэх шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан
бөгөөд үүнээс 4.4 сая ам. доллар буюу 66.6%-ийг
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хүмүүнлэгийн
байгууллагууд үзүүлсэн байна.
Эдгээр байгууллагын нэг болох Хүүхдийг Ивээх Сан нь
2017 оны 1 сард зудын нөхцөл байдалд түргэвчилсэн
үнэлгээг хийж, тайлан боловсруулан холбогдох
талуудад хүргүүлсэн. Хүнд нөхцөлд буй малчин
өрхүүд жил дараалан тохиолдсон зудад өртсөнөөр
амьжиргаагаа залгуулахад ихээхэн хүндрэл үүссэн
төдийгүй зуд нь малчдын хүүхдүүдийн сэтгэлзүй болон
боловсрол эзэмшихэд нь сөргөөр нөлөөлж буйг тус
үнэлгээгээр харуулсан.
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Тиймээс бид

863,500

ам.долларын хөрөнгө босгож
малчин өрхүүдийн амьжиргааг
хамгаалах,
эрүүл
мэндийн
анхан
шатны
тусламж
үйлчилгээг цаг алдалгүй авахад
туслах, малчдын хүүхдүүдийн
сэтгэлзүйн,
эрүүл
мэндийн,
болон боловсролын хэрэгцээг
хангах чиглэлээр ажиллалаа.
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ХҮМҮҮНЛЭГИЙН
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ

2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН

Завхан аймгийн 7 сумын
672 малчин өрхөд малын
тэжээлийн болон малын
сувиллын
багц
олгов.
Түүнчлэн, өрх бүрт 185,000
төгрөгтэй тэнцэх мөнгөн
тэтгэмж үзүүлэв.
Архангай аймгийн 8 сумын
1,072 малчин өрхөд малын
тэжээлийн багц НҮБ-ын
Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн
Байгууллагатай
хамтран
олгов.
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Архангай, Баян-Өлгий аймгийн өвөлжилт
хүндэрсэн 5 сумын алслагдсан хөдөөгийн
10,547 малчинд эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзүүлэв. Үүнд жирэмсэн эхчүүд, таваас
доош насны хүүхдүүд, өндөр настангууд
болон архаг өвчтэй малчдын гэрээр үзлэг
шинжилгээ хийж, яаралтай тусламж
үзүүлэхэд нь зориулсан түлш, томилолтын
зардал зэргээр дэмжлэг үзүүллээ.

Төрийн захиргааны болон чиглэлийн
байгууллагууд тухайлбал яам, агентлаг,
газар, Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар
(ОБЕГ), Улсын Хүмүүнлэгийн Баг (УХБ),
НҮБ-ын Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага,
Дэлхийн Зөн, Монголын Улаан Загалмайн
Нийгэмлэг, Хаан Банк болон аймаг, сумдын
Засаг Даргын Тамгын Газруудтай хамтарч
ажилласнаар хүмүүнлэгийн тусламжийг үр
дүнтэй хүргэв.
Малчдын амьжиргааг дэмжих
хөтөлбөрийн хүрээнд зудын
нөхцөл
байдалд
хүүхдийн
аюулгүй байдал, эрүүл мэнд,
боловсролд хэрхэн анхаарах
талаар “Малчдад зориулсан
зөвлөмж”
гарын
авлагыг
тараалаа. Тусламжийн дараах
хяналтын дүнгээс харахад
энэхүү гарын авлагыг 82.2%
нь уншсан хэмээн хариулж,
түүнээс
91.1%
нь
нэн
хэрэгцээтэй мэдээлэл багтсан
хэмээн үзжээ.

Үр шим хүртэгсдийн сэтгэгдлээс

Архангай, Баян-Өлгий аймгийн
5 сумын эрүүл мэндийн төвд
нярайн даралт хэмжигч аппарат
болон бусад шаардлагатай
хэрэгслийг
багтаасан
яаралтай тусламжийн багц,
түргэний машины дугуй гэх мэт
хэрэгцээт төхөөрөмж худалдан
авч, дэмжлэг үзүүлэв.
2017 оны жилийн тайлан

41

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ
2016/2017
оны
өвөлжилт
хүндэрсэнтэй
холбогдуулан
Хүүхдийг Ивээх Сан “Зудад
өртсөн малчдын хүүхдүүдэд
боловсролын дэмжлэг үзүүлэх,
сургуульд түшиглэн гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах чадавхыг
бэхжүүлэх
нь”
төслийг
Япон
Платформ
Сангийн
санхүүжилттэй
Архангай,
Завхан, Баян-Өлгий, Дорнод
аймгийн ерөнхий боловсролын
32 сургуульд хэрэгжүүллээ.

32

СУРГУУЛЬД
ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

Төсөл нь зудын улмаас
малчдын хүүхдэд учирсан
сөрөг нөлөөг боловсролоор
дамжуулан бууруулах, хүүхдэд
аюулгүй
ээлтэй
орчинд
боловсролыг тасалдуулахгүй
эзэмшүүлэх,
сургуулийн
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
цаашдын чадавхыг бэхжүүлэх
зорилготой.
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ГОЛ ҮР ДҮН

Хүүхдэд аюулгүй, ээлтэй орчинд боловсролыг тасралтгүй
эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэв. Үүнд:
21,165 хүүхдэд дулаан, тухтай сурч боловсроход нь
туслах зорилгоор 1,320 тонн нүүрсний тусламжийг
32 сургуульд үзүүлсэн.
5,254 хүүхдэд эрүүл ахуйн багц олгож үйлчилгээ
үзүүлсэн.
Өвөлжилт, хаваржилтын хүндрэлд малчин эцэг
эхдээ тусалж улмаар хичээлийн хоцрогдолд орсон
хүүхдүүдэд боловсролыг нөхөн олгох сургалтыг
явуулж, нийт 7,406 хүүхдийг хамруулсан.
Хүнд нөхцөлд буй малчин өрхийн хүүхдийн сургуулийн
дүрэмт хувцас, биеийн тамирын хувцас, хичээлийн
хэрэгсэл, өвлийн хувцас, сургуульд ирэх тээврийн
зардал зэрэг боловсролын хэрэгцээнд зориулан
мөнгөн тусламжийн хөтөлбөрийг 959 өрхийн 1,754
хүүхдийг хамруулан хэрэгжүүлж, нийт 350,800,000
төгрөгийн бэлэн мөнгөний тусламж үзүүлэв.

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын
11 дүгээр ангийн сурагч Б.
“Тусламжийн мөнгөөрөө ном, сурах
бичгээ авч чадсан. Бас өвлийн
дулаахан
хувцастай
болсондоо
их баярлаж байна. Гэхдээ сурах
бичигтэй болсонд хамгийн ихээр
баярлаж байгаа. Одоо би гэрийн
даалгавраа бүрэн хийж, илүү сайн
сурна. Дүү маань 3D баримлын
шавартай болсондоо их баярлаж
хөөрч байгаа. Тусламж үзүүлсэн ах,
эгч нартаа зөндөө их баярлаж байна.”

Сургуулийн
орчинд
гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
чадавхыг
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэв. Үүнд:
Сургуулийн Цогц Аюулгүй Байдал
сургалтыг гурван үе шаттай явуулж,
нийт 1,706 багш, сургуулийн
захирал, ажилтан, 540 хүүхдийг
хамруулав.
Сургуулийн
орчны
гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр
сургуулиудын
санаачилсан
бичил төслүүдэд санхүүжилт өгч,
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн,
нийт 12,421 хүүхдийн сурах орчин
дахь
эрсдэлүүдийг
бууруулах
чиглэлээр ажиллалаа.
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ЭРҮҮЛ МЭНД

АНУ-аас санхүүждэг Денан төсөл нь
Архангай аймгийн Тариат, Эрдэнэмандал
сумын
сум
дундын
эмнэлгүүдийн
үйлчилгээг сайжруулж, орон нутгийн
иргэдийн
эрүүл
мэндийг
дэмжих
зорилготой хэрэгжиж байна.
ТӨСӨЛ НЬ 6 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ

23,000

гаруй
ам.долларын
хөрөнгө
оруулалтыг
эрүүл
мэндийн
тоног төхөөрөмж, эмчилгээний
материал, бичгийн хэрэгсэл, эмч
бэлтгэх сургалт, хяналт-шинжилгээ
үнэлгээ зэрэгт зарцууллаа.
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2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН
Тариат сумын эмнэлэгт шүдний иж бүрэн
тоног төхөөрөмж бүхий кабинет байгуулж,
шүдний иж бүрэн суудал, компрессор, шүдний
рентген аппарат, шүдний багаж ариутгах
шүүгээ, ариутгасан багаж савлагч төхөөрөмж,
зөөврийн бор машин зэргээр тохижуулсан.
Төслийн хүрээнд сумаасаа АШУҮИС-д
шүдний эмчээр суралцсан оюутан сургуулиа
төгсөж, эмнэлэгтээ ажиллах болсон.
Тариат
болон
Эрдэнэмандал
сумын
эмнэлэгт шүдний эмчилгээнд шаардлагатай
материалуудыг 9-р сараас эхлэн сар бүр
олгож байгаа ба ингэснээр эмнэлэг ломбо,
сувгийн эмчилгээ, шүдний рентген, түрхлэг,
шүдний тулгуур эдийн эмчилгээ, шүд авах
болон бусад жижиг мэс ажилбарыг хийж
байна. Тариат суманд шүдний кабинет
байгуулснаас хойш Тариат сумын хувьд 2015
хүнд хүрч үйлчилсэн ба өдөрт дунджаар 18
хүнд шүдний эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлж
байна. Эрдэнэмандал сумын хувьд 975 хүнд
эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлсэн.

АШУҮИС-ийн зочин профессор Курода
Архангай аймгийн төв болон Тариат суманд
айлчилж, хүүхдүүдэд шүдний үзлэг хийн,
шүдний эмч нарт сургалт явууллаа. 115
хүүхдэд шүдний үзлэг явуулж, 55 хүүхдэд
шүдний эмчилгээ хийж, цэцэрлэгийн 60
хүүхдэд хамгаалалтын түрхлэг түрхэв.
Эмнэлгүүд амын хөндийн эрүүл ахуй,
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эх, хүүхдийн
эндэгдлээс сэргийлэх, жирэмсний үеийн
аюултай шинж тэмдэг, 0-5 насны хүүхдийн
амьсгалын замын өвчлөлийн аюултай шинж
тэмдэг, улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх гэх
мэт сэдвээр олон нийтэд зориулсан гарын
авлага, товхимол хэвлэж, багийн эмч нараар
дамжуулан малчин өрхүүдэд тараасан.
Тариат сумын багийн эмч нарт 7 пульс
оксиметр олгож, үзлэг эмчилгээ хийхдээ
хүмүүсийн хүчилтөрөгчийн хэмжээг хянах
нөхцөлөөр хангаж өгсөн.
Эрдэнэмандал сумын хоёр эмчийг дотрын
болон мэдээгүйжүүлэгч эмчээр мэргэшүүлэн
сургаж байна.
Төслийн хүрээнд олгосон түргэн тусламжийн
машин 49,120 км зам туулж, 225 удаагийн
алсын дуудлагад явж, багуудаар 3 удаагийн
урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, 8,118 хүнд
шуурхай үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
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ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ

Бизнесийн боловсрол болон Энтрепренёр
ур чадвар олгох төслийг Хүүхдийг Ивээх
Сан боловсруулан ажиллаж байна. Дэлхийн
Боловсролын Санаачилга доор хүүхэд
залуусыг чадавхжуулах боловсролын шинэ
санаачилгыг хэрэгжүүллээ.

2017 ОНЫ
ГОЛ ҮР ДҮН
Тус хөтөлбөр нь хүүхэд залуусыг
өөртөө итгэлтэй, ухаалаг, бүтээлч
ирээдүйн бизнесийн болон нийгмийн
манлайлагчид болоход дэмжлэг
үзүүлэх зорилготой.

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Бизнесийн
боловсрол болон Энтрепренёр
ур чадвар олгох сургалтыг
Улаанбаатар хотын 4 сургуулийн
38 хүүхдэд Хөгжлийн Шийдэл
ТББ-тай хамтран амжилттай
зохион байгууллаа. Сургалт 2017
оны 3 сарын 11-нээс 4 сарын 1
хүртэл үргэлжилсэн ба сургалтын
дараах судалгаанаас үзэхэд
бүх оролцогчид маш хэрэгтэй,
сонирхолтой сургалт болсныг
онцолсон. Оролцогчдын мэдлэг
нэмэгдсэн нь сургалтын дараах
шалгалтаас харагдаж байв.

Тэмцээний эцсийн шатанд
шалгарсан Шинэ Монгол Техник
Инженерийн Коллежийн хоёрдугаар
ангийн сурагч О.
“Маш богино хугацаанд бизнесийн санаа
гаргаж, төлөвлөгөө боловсруулан Англи
хэл дээр танилцуулж сурлаа. Тэмцээний
сүүлийн шатанд шалгарсандаа их
баяртай байна. Олон улсын тэмцээндээ
сурч мэдсэн бүхнээ харуулна”.

Сургалтын дараа оролцогчдын
дунд Энтрепренёршип Тэмцээн
зохион байгуулсан ба нийт 5
багаас 3 нь шалгарч “Олон
Улсын Залуу Энтрепренёршип”
тэмцээнд орох эрхээ авсан юм.
Тэмцээн амаргүй боловч их
зүйл сургасныг хүүхдүүд онцолж
байлаа.
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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
No.
A

САНХҮҮГИЙН ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
Баланс (Ам.доллар)

Баланс

12/31/2016

No

12/31/2017

1.2 Хөтөлбөр төслийн орлого

1.1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

920,993.80

1.1.2 Богино Хугацаат хөрөнгө оруулалт

1,844,292.91

1.3 Бэлэг, хандив

88,707.70

16,972.16

429,469.29

1.4 Түрээсийн орлого

60,952.41

-

1.5 Бусад орлого

33,796.91

20,536.43

2,299,179.12

1,881,801.50

2,063,357.04

1,640,685.96

-

170,182.52

1.1.3 Дансны ба бусад авлага

4,813.02

5,098.65

1.1.6 Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо

2,696.33

1,350.60

Нийт эргэлтийн хөрөнгө

928,503.15

606,101.06

2 Эргэлтийн бус хөрөнгө
1.2.1 Үндсэн хөрөнгө

Нийт хөрөнгө
2.1.1.1 Дансны өглөг
2.1.1.3 Татварын өглөг
2.1.1.6 Богино хугацаат нөөц
Нийт БХӨТ

-

297,549.75

308,443.69

112,753.60

(135,946.74)

184,796.15

172,496.95

1,113,299.30

778,598.01

5,930.99

8,182.68

15,900.63

74.25

100,050.45

130,538.15

121,882.07

138,795.08

2.1.2.3 Хуримтлагдсан элэгдлийн нөөц сан

Нийт үйл ажиллагааны орлого
2 Үйл ажиллагааны зардал
2.1.6 Хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх зардал
2.2 Ерөнхий ба удирдлагын зардал
Нийт үйл ажиллагааны зардал
Үйл ажиллагааны үр дүн
4.3 Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал
Цэвэр ашиг, алдагдал

Хүүхдийг Ивээх Сан, Япон
Дэлхийн Банк, Японы нийгмийн хөгжлийн сан
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага
Япон Улсын Гадааад Хэргийн Яам

121,882.07

204,534.81

Япон Платформ

710,735.24

275,032.20

Канро компани, Япон

8,632

Хүүхдийг Ивээх Сан, Швед

7,934

74,814.78

72,357.10

Денан төсөл, АНУ

2.3.5 Хуримтлагдсан нөөц

205,867.21

226,673.91

Хүүхдийг Ивээх Сан, ОУ

2.3.20 Нийт цэвэр хөрөнгө

991,417.23

574,063.21

1,113,299.30

778,598.01

Нарны Цирк, Канад

2.3.2 Хязгаарлалттай нөөц
2.3.3 Дахин үнэлгээний нөөц

2.5.20 Нийт цэвэр хөрөнгө ба өр төлбөр

Бусад
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27,272.08

(2,436.76)

(1,312.79)

19,795.69

25,959.29

121,358
343,011
608,434

23,570
39,968
15,143

Старт сан
Онцгой байдлын үед зарцуулах НҮБ-ийн нэгдсэн сан /CERF/
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22,232.45

265,713

65,739.73

Цэвэр хөрөнгө

213,843.46
1,854,529.42

305,659

-

Нийт өр төлбөр

213,589.63
2,276,946.67

2017 ОНД ХАНДИВЛАГЧДААС АВСАН САНХҮҮЖИЛТ

65,739.73

2.1.2.20 Нийт урт хугацаат өр төлбөр

2017

2,115,722.10

1 Эргэлтийн хөрөнгө

Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө

2016

1 Үйл ажиллагааны орлого

Хөрөнгө

1.2.2 Хуримтлагдсан элэгдэл

Ам.доллараар

80,250
16,204

НИЙТ

1,881,801
ам.доллар

45,924
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2017 ОНД БИДНИЙ АЖЛЫГ
ДЭМЖИЖ, ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН
ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
• Монгол Улсын Засгийн Газар
• Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын яам

Хүүхдийг Ивээх Сан, Япон
Хүүхдийг Ивээх Сан, Швед
Хүүхдийг Ивээх Сан, Олон Улс

Япон Улсын Гадаад Хэргийн Яам
Япон Улсын Элчин Сайдын Яам

Японы олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллага
/ЖАЙКА/

• Скоп Глобал

• Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн
газар

• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын
Хөгжлийн хөтөлбөр

• Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн
газар

• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн
амын сан

• Нийслэлийн боловсролын газар

• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын
Хүүхдийн сан

• Насан туршийн боловсролын үндэсний
төв
Дэлхийн Банк, Японы нийгмийн
хөгжлийн сан

Старт нетворк

Нарны цирк, Канад

Онцгой байдлын үед зарцуулах
НҮБ-ын Нэгдсэн сан /CERF/
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• “Бодлогод Залуусын Хяналт” ТББ
• “Сайн Засаглалын төлөө”- Хүүхэд
Залуусын Бүлэг
• Монголын бизнесийн зөвлөл
• Хаан банк
• Өмгөөллийн “ИЭлСи” ХХН
• Хэвлэлийн хүрээлэн
• Монгол ТВ
• “Ногоон сэтгүүлч” ТББ

• Боловсролын хүрээлэн

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

• Англи хэлний “Еэти” Сургууль
• Гэрэлт Медиа Групп

• Норвегийн тусламжийн байгууллага

• “Эйч Эс Эн” студи

• Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт

• Монгол Улсын Боловсролын их
сургуулийн Багшийн сургууль

• Гүүд нэйборс Монголиа

• Монгол Улсын Боловсролын их
сургуулийн Боловсрол судлалын
сургууль

• Боловсролын хамтын ажиллагааны
нийгэмлэг

• Архангай, Өвөрхангай, Сүхбаатар,
Дорнод, Баян-Өлгий, Завхан аймгийн
Засаг даргын тамгын газар

• Архангай, Баян-Өлгий, Завхан, Дорнод
аймгийн Онцгой байдлын газар
Денан төсөл, АНУ

• Дэлхийн Зөн Монгол

• Мэргэжлийн Боловсрол Сургалт
Түншлэл ТББ

• Монголын Улаан загалмай нийгэмлэг

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

Ашфордын Ротари клуб/
Клиф Грийв

• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс,
Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага

Нийгмийн Үндэсний Эвсэл
• Хөгжлийн Шийдэл ТББ

• Онцгой байдлын ерөнхий газар

• Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний
комисс

Канро компани, Япон

• Дорнод дээд сургууль

• Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

• Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан
дүүргийн Боловсролын хэлтэс

Япон Платформ

• МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь
Багшийн сургууль

• Нээлтэй нийгэм форум

• Сторм Анимейшн Студи
• Зориг Сангийн тэргүүн С.Оюун
• Монгол Улсын Гавьяат Тамирчин, Монгол
Улсын Далай Даян Дархан аварга
Г.Өсөхбаяр

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг
эхийн холбоо

• МУУГЗ, Хөгжмийн зохиолч Б.Долгион

• Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ

• МУСТА Б.Баярцэцэг

• Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын
үндэсний сүлжээ
• Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй
хэлбэрийг устгах сүлжээ
• ЭКПАТ Монгол сүлжээ

• МУГЖ Ш.Алтанцэцэг
• МУСТА С.Болд-Эрдэнэ
• Аялагч, урлаг судлаач Ц.Ган-Өлзий
• Нэвтрүүлэгч Г.Оюунцэцэг
• Реппер Биг Жи

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

• Хүүхдийн эрхийн үндэсний төв

• Аржма Мөнх ХХК

• Сургуулийн нийгмийн ажилтны
нийгэмлэг

• Мон Судар ХХК

• Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газар

• Бүх нийтийн боловсролын төлөө Иргэний

• Импати Төв

2017 оны жилийн тайлан
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“Нэгдүгээр ангийн
сурагчдын сургуульд
дасан зохицох, суралцах
чадварыг дэмжих
сургуулийн хөтөлбөр”
сургалтын модуль

“Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
аргазүй” сургалтын
модуль

“Хүүхдийн хувийн
мэдээллийг цуглуулж,
ашиглах аргазүй”
сургалтын модуль

Нэгдүгээр ангийн
“Бэлтгэл хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2016 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

“Сургууль-Эцэг эхтэй
хамтран ажиллах аргазүй”
сургалтын модуль

“Эцэг эх – багштай
харилцах дэвтэр”тэй ажиллах аргазүй
сургалтын модуль

Эцэг эхчүүдэд зориулсан
гарын авлага

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

2017 оны жилийн тайлан
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Эцэг эх – багштай
харилцах дэвтэр

“Нэгдүгээр ангийн
сурагчдын суралцах
чадварыг дэмжихэд
чиглэсэн сургуулийг
чадавхыг бэхжүүлэх нь”
төслийн улирал тутмын
мэдээллийн хуудас

Малчин эцэг эхчүүдэд
зориулсан “Та өөрөө
багш” ном

Хүүхдэд зориулсан “Би
чадна” дасгалын дэвтэр

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

“Нэгдүгээр ангийн
сурагчдын суралцах
чадварыг дэмжихэд
чиглэсэн сургуулийг
чадавхыг бэхжүүлэх нь”
төслийн улирал тутмын
мэдээллийн хуудас

“Нэгдүгээр ангийн
сурагчдын суралцах
чадварыг дэмжихэд
чиглэсэн сургуулийг
чадавхыг бэхжүүлэх нь”
төслийн улирал тутмын
мэдээллийн хуудас

Төслийн эцсийн
үнэлгээний тайлан

“Боловсрол ирээдүйн
эхлэл”, төслийн үр
дүнгийн танилцуулга

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

2017 оны жилийн тайлан
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Сайн туршлагын эмхэтгэл

Хичээлийн бус цагийн
нэмэлт хөтөлбөр (хоёр
дахь хэвлэл)

“4-5 настай хүүхдүүдийг
гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрийг орон нутагт
хэрэгжүүлэх арга зүйн
зөвлөмж”

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг нас насны
онцлогт тааруулж
хүмүүжүүлэх тухай
“Аав, ээжийн ном”
Д.Баттогтох,
Э.Дуламсүрэн,
Л.Отгонсүрэн,
Ц.Түвшинтөгс нар, 2017 он

“Хурууны үсэг сурцгаая”

STEAM тоглоом

Нийгэмшүүлэх цирк
төслийн танилцуулга

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

2017 оны жилийн тайлан
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2017 ОНД ХЭВЛЭГДСЭН
НОМ, БҮТЭЭЛ

“Өсвөр үеийнхний дуу
хоолой” судалгааны
тайлан

Онцгой байдлын үе дэх
хүүхэд хамгааллын гарын
авлага

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын
суралцах чадварыг дэмжихэд
чиглэсэн сургуулийг чадавхыг
бэхжүүлэх нь” төслийн амжилт,
сургамжийн баримтат нэвтрүүлэг,
(13 мин)

Төслийн үр дүнгийн талаар
богино хэмжээний баримтат
таван нэвтрүүлэг

Хүмүүжлийн эерэг аргыг
сурталчилсан богино хэмжээний
видео (2:20 мин)

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

“Малчдад өгөх зөвлөмж
Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Гамшгийн эрсдэл, хариу арга хэмжээ авах болон
урьдчилан сэргийлэх тухай зурагт хуудаснууд
(Гамшгийн 8 төрлөөр)

“Өсвөр үеийнхний дуу хоолой”
судалгааны үр дүнгийн видео
(3:30 мин)

“Гамшгаас ангид боловсрол”
богино хэмжээний видео
(5:30 мин)

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он

Хүүхдийг Ивээх Сан, 2017 он
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