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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ 

Бид Нийгмийн Хариуцлагын Хорооны санаачлан хийсэн гол ажлуудаа дурдсан КНХХ-ны анхны тайлангаа гаргаж байсан 

үеэс хойш даруй хэдэн жил өнгөрчээ. Анхны тайлан маань гарч байсан үеэс хойш маш олон үйл явдал болж өнгөрсөн ба 

Монгол улс болон Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК эдийн засгийн хүчтэй шуургыг сөрөн зогсох хэрэгтэй болсон хэдий ч 

бид байнга нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан байгаль орчин, эрүүл мэндийн салбар болон хүүхдийн халамжийн 

чиглэлээр олон ажлуудыг хийж, боломж хомс нэгэндээ өөрсдөдөө байгаа боломжийн хэрээр тусламж дэмжлэг 

үзүүлэхийг зорин ажилласаар ирлээ. Энэхүү тайланд 2017 он болон 2018 оны туршид бидний дэмжин ажилласан 

төслүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан болно. 

 2017 онд бид Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн болон жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэндэд өндөр эрсдэл учруулж 

байгаа агаарын бохирдолын эсрэг ажлуудад илүү төвлөрөн хүүхдүүдийг агаарын бохирдолоос хамгаалах зорилго бүхий 

хэд хэдэн төслийг НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон Маск төсөлтэй хамтран хэрэгжүүллээ. 

 2018 онд бид ажилгүйдэл, ядуурал, хөгжилийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол эрүүл мэндийн чиглэлд илүү 

төвлөрөн ажиллалаа. Бидний хийсэн нэгэн томоохон төсөл нь Улаан Чулуут орчимд амьдардаг, ажил, мэргэжилгүй 

иргэдэд Хүнд механизмын оператороор сурч, мэргэшин тогтвортой ажлын байртай болох боломжийг олгох зорилго 

бүхий “Боломж” төсөл байлаа. Түүнчлэн бид хөгжилийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлд үйл 

ажиллагаа явуулдаг хэд хэдэн сургууль болон байгууллагад дэмжлэг үзүүлсэн юм.   

Вагнерын гэр бүлийн өгөөмөр сэтгэлийн ачаар бид ирэх жилүүдэд ч гэсэн хэцүү нөхцөлд байгаа хүүхдүүд болон айл 

өрхүүдийг дэмжин тэдний боловсрол, ажлын байр болон дэд бүтцийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан ажиллах болно. 

Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарладаг байгууллагуудын нэг байж нэг өрх, нэг өрх толгойлсон эх, нэг хүүхэд гэлтгүй туслан 

жижиг ч гэсэн өөрчлөлтийг хийж байгаадаа бид үнэхээр баяртай, урам зоригтой байдаг билээ. 

Кэлвин Эндрью Кокинэн

Гүйцэтгэх захирал 

Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК 



МАСК төсөл нь Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК- ийн дэмжлэгтэйгээр 2017-2018 онд амжилттай 
хэрэгжиж дууслаа. Агаарын чанарын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаар сургалт явуулах 
хэрэгцээ шаардлага илт тодорхой байгаа ч улсын сургуулиуд одоогийн байдлаар энэ талаар албан 
ёсны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын сургалт, мэдээлэл түгээх хөтөлбөрүүдийг баталж 
хэрэгжүүлээгүй байна. Мөн сургалтын бүлгүүдийн үзэж байгаагаар эрсдэлд орсон хүүхдүүд, 
эхчүүдэд зориулсан агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг үзүүлэхэд 
өргөн цар хүрээний, зохион байгуулалттай мэдээлэл түгээх аян явуулах шаардлагатай байна. МАСК 
төслийн судалгааны дүгнэлтээс харахад ихэнх сургуулийн насны хүүхдүүд агаарын бохирдол, 
түүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэл, нөлөөллийг арилгах талаар практик мэдлэг муу байна. 
Түүнчлэн зан төлөвийн интервенц нь хүүхдүүдийн мэдлэг, хандлагыг сайжруулж, өртөлтийг 
арилгахад ач тустай байна. Энэхүү төслийн үр дүнгээс харахад сургууль дээр энэ талаар боловсрол 
олгох нь зардал багатай, өргөн цар хүрээг хамрах боломжтой байна.

Сургалтын бүлгүүдийн үзэж байгаагаар эрсдэлд орсон  хүүхдүүд, эхчүүдэд зориулсан агаарын 
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг үзүүлэхэд өргөн цар хүрээний, зохион 
байгуулалттай мэдээлэл түгээх аян явуулах шаардлагатай байна. МАСК Төслийн гол зорилго нь 
Сургуулийн бүлэгт чиглэсэн мэдлэг түгээх төсөл хэрэгжүүлэх замаар Баянгол дүүргийн Залуучуудын 
Хөгжлийн төвийн чадавх болон багшийн сургалтын нөөц бололцоог бэхжүүлэх мөн өргөн цар 
хүрээний оролцогч талууд болон байгууллагуудад боловсрол олгох, нөөцийг түгээх юм. 

2018 онд МАСК төслийн хүрээнд Баянгол дүүргийн сургуулиудад зорьж ажилласан бөгөөд тус 
дүүргийн 19 сургуулийн 33 нийгмийн ажилтан, сургуулийн эмч нарт семинар зохион байгуулж, хичээл 
ордог 13 багш, мэдлэг мэдээлэл түгээх төслүүдийг хэрэгжүүлэх 11 сургуулийн менежер, 49 залуу 
сайн дурынхныг сургалаа.

Нийтдээ 49 танхимын хичээлийг хянан явуулж, 6-12 дугаар ангийн 3,184 сурагчид маск тарааж, 
агаарын чанарын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаарх ойлголтыг бататгахын тулд маск зүүх 
тэмцээн уралдаан зохион байгуулж, 4 сургуульд 4 агаар цэвэршүүлэгч гардуулан өглөө. Баянгол 
дүүргийн 6 сургууль дээр агаарын чанарын эрүүл мэндийн мэдлэг ойлголт өгөх төслүүдийг 
хэрэгжүүлсэн юм. Жижиг хэмжээний кейс судалгаагаар сургуулийн кафе болон ойр орчмын 
дэлгүүрүүдэд баталгаатай, боломжийн үнэтэй маскуудыг зардаг болгохын тулд сургууль - бизнесийн 
хамтын ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн юм.

Төсөл 2017 оны 11-р сараас 2018 оны 3-р сарын хооронд дээрх үр дүнтэйгээр амжилттай хэрэгжиж 
дууслаа.

МАСК ТӨСЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ, 
ҮНДЭСЛЭЛ, ЗОРИЛГО 

2018
ЦАГААН САРЫН ХҮНСНИЙ 
ТУСЛАМЖ АЯН

Энэ жилийн Цагаан Сарын Хүнсний тусламж аян нь мөн 
Улаанбаатар хотын Улаан Чулуутын орчимд амьдарч буй 
тусламж хэрэгтэй, нэн ядуу өрхүүдэд Цагаан сарын баярын өмнө 
хоол хүнсний тусламж хүргэхээр зорин хэрэгжсэн ба 
КНХХорооны гишүүдээс санаачлан сайхан сэтгэлт ажилчдаасаа 
мөн аянд нэгдэн хэцүү амьдралтай өрхүүдэд тусламжийн зүйлс 
хандивлахыг уриаллаа. Бид хамтдаа 400кг гурил, 285кг будаа, 
300 кг гоймон, 20 кг элсэн чихэр, 60 сав ургамлын тос, 10 кг давс, 
24 кг чихэр, 5 кг цагаан самар, 25 уут угаалгын нунтаг, саван, 
ариун цэврийн цаас зэрэг бүтээгдэхүүнийг цуглуулан нийт 50 
гаруй айл өрхөд сэтгэлийн дэм үзүүлсэн юм. Өглөг буян үргэлж 
арвижиж байх болтугай. 

Вэлүү сан болон Старкейс Автомотив 

Лимитед нарын хамтран санаачилсан 

Цагаан Сарын Хүнсний тусламжийн 

аяныг Компаний Нийгмийн 

Хариуцлагын Хороо дэмжин 

ажилласан юм. Энэхүү аян нь жил 

бүр Цагаан Сарын өмнө хэрэгждэг 

бөгөөд 2017 онд гэхэд Улаан 

Чулуутын орчимд амьдарч буй нэн 

ядуу 120 өрхөд баяраа сайхан 

тэмдэглэхэд нь тусалж, тусламжийн 

зүйлс хүргэж өглөө. 



ХҮҮХЭД БҮР ҮРГЭЛЖ ИНЭЭЖ 
БАЙГААСАЙ
Анх 1925 онд Женев хотноо зохион байгуулагдсан хүүхдийн сайн сайхны төлөөх дэлхийн чуулга, 

уулзалтаас жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхий нийтээрээ “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах” 

өдөр болгох уриалга гаргаж байжээ. Улмаар 1951 онд Олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн 

холбооноос хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон бүр тодорхой өдөр тэмдэглэж, хүүхэд 

багачуудаа баярлуулж байхаар шийдвэрлэсэн бөгөөд Монгол Улс 1952 оноос эхлэн 6 дугаар сарын 1-

ний өдрийг Хүүхдийн баярын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн юм. 

2018 онд манай улс “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах” өдрийг 1952 оноос хойш 66 дахь жилдээ тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн бөгөөд тус тэмдэглэлт өдрийн цар хүрээ сүүлийн жилүүдэд улам бүр нэмэгдсээр байгаа 

юм. 2017 оны байдлаар манай улсын хүүхдийн тоо 1,395.0 мянгад хүрсний 865.2 мянга нь эрэгтэй, 

529.8 мянга нь эмэгтэй байна.   

  

Улсын хэмжээнд хүчирхийллийн эсрэг дуудлага хүлээн авах 108 дугаар ашиглагдаж эхэлснээс хойш 

нийт 93,000 гаруй дуудлага ирснээс яг хамгаалах шаардлагатай, зөвлөгөө мэдээлэл хүссэн 

үйлчилгээний зорилтот дуудлага нь 43,000 гаруй байна. Үүнээс бие махбодын хүчирхийлэлтэй 

холбоотой 275, бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 57, амиа хорлох оролдлого хийсэн сэдэлтэй 28, 

сэтгэл санааны хүчирхийллийн 145, үл хайхрах хүчирхийллийн 162 дуудлага иржээ. Энэхүү тоо 

баримт нь зөвхөн олон нийтэд ил байгаа баримт бөгөөд үүний цаана илрээгүй олон тохиолдол 

байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Ийнхүү эрх нь зөрчигдөж, гадуурхагдсан хүүхдэд хамгийн түрүүнд ямар 

бодол төрдөг бол гэдгийг 4,264 хүүхдээс асуухад 61.2 хувь нь ямар нэгэн хүчирхийлэлд өртсөн үедээ 

шууд зугтдаг гэж хариулжээ. Харин 46.9 хувь нь ээж аавдаа хэлж тусламж хүсдэг бол 43.5 хувь нь 

найздаа хэлдэг, 35.3 хувь нь “туслаарай” гэж хашхирдаг, 31.5 хувь нь “намайг битгий ингээч” гэж 

гуйдаг, 28.2 хувь нь цагдаад хэлдэг, 25.4 хувь нь багшдаа, 16.6 хувь нь бурханд залбирдаг гэх зэргээр 

хариулсан байна. Хүүхдийн эрхийг зөрчдөг, хүчирхийлэл үйлддэг гол этгээдээр эцэг эхчүүдийн 42.4 

хувь нь өөрсдийгөө, 59.2 хувь нь хойд аав ээжийг нэрлэжээ. 
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Нийт хүүхдийн тоо 
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Хүүхдийн тоо, насны бүлгээр 

Эх сурвалж: ҮСХ

ХҮҮХДИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ МОНГОЛД



“Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК” нь жил бүрийн “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах” өдрийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлдэг сайхан уламжлалтай билээ. Тус компанийн Нийгмийн хариуцлагын хорооноос “Хүүхдийн 

эрхийг хамгаалах” өдрийг угтан  Баянгол дүүргийн 4-р хороо болон Сонгино Хайрхан дүүргийн 24-р 

хороонд оршин суудаг зорилтот бүлгийн нийт 120 хүүхдэд амттаны цуглуулгыг номын хамт бэлэглэж, 

нэг өдрийг хүүхдүүдтэй хөгжилтэй өнгөрүүллээ. Мөн тус хорооноос санаачлан хэрэгжүүлсэн “Боломж” 

төсөлд хамрагдсан иргэдийн хүүхдүүдэд амттаны цуглуулга, номын хамт бэлэглэж, нийтдээ 160 

хүүхдийг “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах” өдрөөр баярлуулсан билээ. 

ХҮҮХДИЙН БАЯРЫН БЭЛЭГ

Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-ийн Нийгмийн Хариуцлагын хүрээнд Хүчирхийллийн  эсрэг тэмцэх 
үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож ирсэн билээ. 2017 онд ГССҮТ дээр байрлах Гэр Бүл болон 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртөгсдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилготой түр хамгаалах 
байрыг сэргээн засварлах ажлыг өөрийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэж байсан.

2018 онд “Харилцааны хөгжил Төв” ТББ-тай хамтран тус төвийн дэргэдэх Хүчирхийлэлд өртсөн 
хохирогч хүүхдүүдийг хамгаалах байр болон сургалтын төвийн дотуур байрны зорилгоор ашиглах 
барилгыг худалдан авахад нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.

Тус төвийн хүүхдүүдэд Вагнер Ази 
Автомотив ХХК нь 3 дахь жилдээ Ford 
Моторс компанийн “Global Caring 
Month” хөтөлбөрийн хүрээнд   3500$-н 
буцалтгүй  тусламж үзүүлж тус 
санхүүжилтээр хүүхдүүдийн ирээдүйн 
боловсролд хөрөнгө оруулалт хийж 8 
ширхэг иж бүрэн компьютер болон 2 
ширхэг  өнгөт  принтерийн хамт 
хандивлаж компьютерын анхан 
шатны сургалтад хамруулав. 

Харилцааны хөгжил төв ТББ нь  2006 
о н о о с  эх л э н  С о н г и н о  Х а й рх а н 
дүүргийн Улаан чулуутын хогийн цэг 
дээр ажилладаг амьжиргааны төвшин 
доогуур айл өрхийн хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх, эрүүл чийрэг өсгөх, тэдэнд сургуулийн өмнөх 
боловсрол олгох зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд албан ёсоор 2014 онд 
амьдралын төвшин доогуур, ээж аав нь сургуульд сургах боломжгүй тэдгээр хүүхдүүдэд сурч 
боловсрох, эрдэм мэдлэгтэй болоход зориулж сургуулиа байгуулсан бөгөөд одоогоор тус сургууль 
болон өдөр өнжүүлэх төвд 150 гаруй хүүхэд хамрагддаг байна. Тэдгээр хүүхдүүд дулаахан дотуур 
байранд тав тухтай, компьютерын иж бүрэн лаборатори бүхий орчинд сурч хүмүүжиж байгаа нь 
манай компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн бас нэгэн санаачлага байлаа.

ХАРИЛЦААНЫ ХӨГЖИЛ ТӨВ ТББ-ЫН  АЛБАН БУС БОЛОВСРОЛЫН 
ТӨВИЙН ДОТУУР БАЙР БОЛОН ХАМГААЛАХ БАЙР



Консолата Мандах наран номын сан нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 17-р хорооны нутаг 
дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тус хороонд 14,000 оршин суугч, 3,800 айл өрх оршин 
суудаг. Үүний зэрэгцээ 3 цэцэрлэг, 1 бага сургууль, гэр бүл, хүүхдийн төв 1, сургалтын төв 1 тус тус 
байдаг.  

Ихэнх оршин суугчид нь хөдөө орон нутгаас ирсэн иргэд байдаг ба тэд ядуурал, архидалт, 
ажилгүйдэл, ундны усны хомстолтой нөхцөлд (зарим хүмүүс ус авах, усанд орохын тулд маш хол 
явдаг) амьдардаг бөгөөд өвлийн улиралд агаарын бохирдол маш ихтэй газар юм. Иймэрхүү нөхцөл 
байдалд хүүхэд хамгийн түрүүнд хохирогч болдог тул хүүхдүүдэд итгэл найдвар бий болгох 
зорилгоор  тус Хүүхдийн төвийг нээсэн. Тус төвөөр хүүхэд багачууд хичээлийн бус цагаараа 
үйлчлүүлдэг бөгөөд ажлын өдрүүдэд өглөөний 10 цагаас оройны 5 цаг хүртэл, Бямба гаригт өдөр 2 
цагаас орой 5 цаг хүртэл 1 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ нь хүүхдүүдэд сурч 
боловсрох(гэрийн даалгавраа хийх, унших, бичих, зурах, засах гэх мэт) таатай орчин болж өгдөг ба 
тоглож, бие биетэйгээ танилцаж, өөрийг илэрхийлж сурах, авьяас чадвараа хөгжүүлэх, бусдыг 
хүндлэх чадвартай болж хүмүүждэг. 

Тус төв нээгдсэнээсээ хойш өдөр бүр олон тооны хүүхдүүд хүлээж авдаг болсон. Хичээл сургуулийн 
үеэр 25 орчим хүүхэд ирж үйлчлүүлдэг бол зуны амралтын үеэр 30 гаруй хүүхэд тогтмол 
үйлчлүүлдэг. Зарим онцгой арга хэмжээ зохион байгуулахад 50 гаруй хүүхэд ирдэг. 

Нийгмийн Хариуцлагын Хорооноос тус номын санг өргөжүүлэх зорилгоор тохижуулсан 40 тонны 
контейнер бэлэглэж дэмжлэг үзүүллээ. 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ КОНСОЛАТА МАНДАХНАРАН НОМЫН САН



Хөгжлийн бэрхшээлийн тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэж хэнийг хэлэх талаар бидний ойлголт 
цаг хугацааны явцад нэлээд хувьсан өөрчлөгджээ. 

Үйл ажиллагаа, Хөгжлийн бэрхшээл, Эрүүл мэндийн олон улсын ангилал: 

Хүүхэд залуучуудын хувилбар (англиар International Classification of Functioning, Disability and Health: 
Children and Youth Version буюу ICF-CY) нэртэй баримт бичигт хөгжлийн бэрхшээлийг цэвэр 
биологийн юм уу нийгмийн талаас нь харах хандлагаас татгалзаж, харин эрүүл мэндийн байдал, 
орчин, хувь хүний хүчин зүйлсийн харилцан үйлчлэл гэж үзжээ. Хөгжлийн бэрхшээл нь дараах 
гурван төвшинд илэрч болох ба үүнд: 

Ÿ Бие махбодын үйл ажиллагаа юм уу бүтцийн согог (жишээлбэл, гэрэл нэвтрэх, эд зүйлсийн 
хэлбэр дүрс, хэмжээг мэдрэхэд саад болдог нүдний болор цайх өөрчлөлт) 

Ÿ Үйл хөдлөлийн хязгаарлалт (жишээлбэл, юм унших, бие дааж явах чадваргүй байх); 

Ÿ Оролцооны хязгаарлалт (жишээлбэл, сургууль завсардах) зэрэг багтана.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ

Нотолгоонд суурилсан судалгаа, олон улс орны туршлага нь бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх 
үйлчилгээ, ялангуяа хөгжлийн хоцрогдол, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох эрсдэлтэй хүүхдэд чиглэсэн 
хөгжүүлэх үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэдгийг хүчтэй дэмжиж байна. 

Хүний эрхийн үндэслэл: Хүүхдийн эрхийн конвенц болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн 
тухайн конвенцод хөгжлийн бэрхшээлтэй бүх хүүхэд “хөгжих бололцоогоор дээд зэргээр хангагдах 
эрхтэй” болохыг заажээ. Олон улсын эрх зүйн эдгээр баримт бичигт хүүхэд боломжийнхоо дээд 
хэмжээнд хүрч бүрэн дүүрэн хөгжиж чадахгүй, нийгмийн амьдралд оролцож чадахгүй байгаагийн 
шалтгаан нь дан ганц хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал, согог бус мөн орчны нөлөө болж байдгийг 
онцолжээ.

Эдийн засгийн үндэслэл: Бага насандаа сайн халамж асаргаа авч, хөгжих боломжуудаар хангагдаж 
ирсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд эрүүл саруул, бүтээлч хүн болох илүү өндөр магадлалтай 
байдаг ажээ. Энэ нь ирээдүйд гарч болох боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж хамгааллын 
бусад зардлыг ч бууруулах боломж олгодог байна. 

Шинжлэх ухааны үндэслэл: Амьдралын эхний гурван жил бол хүний амьдралын хамгийн чухал үе 
юм. Энэ хугацаанд хүүхэд, ялангуяа түүний тархи маш хурдан хөгжиж, улмаар ирээдүйн өсөлт, 
хөгжил, амжилт бүтээлийнх нь суурь тавигддаг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн амьд явах 
эрхийг хангаж, амжилт олж, сурч мэдэн, эрх мэдэлтэй, бас эрч хүчтэй байж, нийгмийн амьдралд 
оролцож амьдраасай гэж хүсэж байгаа бол Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээнд 
анхаарах зайлшгүй шаардлагатай.

*Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2012 онд хэвлүүлсэн “БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, 
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ” Асуудал дэвшүүлсэн тайлангаас иш татав.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ГЭЖ ХЭН БЭ? 



Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж компани нь 7 дахь жилдээ Уурхайчдын хандивын гольфийн 
тэмцээнийг харилцагчдынхаа дунд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд Оюу Толгой ХХК, Максам 
Эксплозивс ХХК, Уул уурхайн үндэсний олборлогч ХХК, Рэдпать ХХК, Даян Контракт Майнинг ХХК, 
Энержи Ресурс ХХК, Эс Жи Эм Эс ХХК, Терра Энержи ХХК, Хишиг Арвин Индустриал ХХК, Улз Групп, 
Тод ундарга ХХК-ууд оролцож хандив өргөсөн юм.

Нийтдээ уг гольфийн тэмцээнээс цугларсан 41,875,930 төгрөгийн хандивыг Орхон аймгийн Итгэлийн 
мод ТББ-н байгуулсан СОРХУГТАНИ сэргээн засах төв дэх хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдүүдэд 
зориулсан физик эмчилгээний шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тусгай сандал, ширээ, хэрэгслүүдийг 
авахад зориулан хандивлалаа. 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 0-6 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН
СЭРГЭЭН ЗАСАХ СОРХУГТАНИ ТӨВ

Итгэлийн мод ТББ нь 2017 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд уг төвийг Орхон аймгийн 
сэтгүүлч Г.Алтанцэцэг анх үүсгэн байгуулсан юм. Орхон аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
330 хүүхэд байдгаас дээрх төвд одоогоор 0-6 насны 130 хүүхэд бүртгэлтэй бөгөөд тусгай хэрэгсэл 
тоног төхөөрөмжтэй болсноор эдгээр хүүхдүүдэд шаардлагатай эмчилгээгээ хийлгэх бүрэн 
боломжтой болох юм.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нөхөн сэргээх, бялдаржуулах, булчин суллах дасгал 
хөдөлгөөнийг сайн хийлгэснээр эдгээр хүүхдүүд биеэ даах чадвар, цаашлаад сурч боловсрох, ажил 
хөдөлмөр эрхэлж, нийгэмд байр суурь эзлэх боломж нөхцөл бүрдэх юм. Тус төвөөр үйлчлүүлэх 130 
гаруй хүүхдүүдийн дийлэнх нь буюу 67 нь тархины саажилттай, бусад нь тулгуур эрхтний саажилт, 
түнхний мултралт, хэл ярианы хөгжлийн хоцрогдолтой, оюуны хомстолтой зэрэг хүүхдүүд байгаа 
юм. Эдгээр хүүхдүүдэд сэргээн засал, бариаг хийхээс гадна, тэднийг асран халамжлагч эцэг эхчүүд 
хоорондоо туршлага солилцож, бие болоод сэтгэл санаа нь тайвшрах боломж бүрддэгээрээ 
онцлогтой.



АХМАД НАСТАЙ МӨН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ 
АСРАН ХАЛАМЖИЛДАГ “АЧЛАЛТ ХҮҮХДҮҮД ТББ”

Монгол улсын нийт хүн амын 2,2 хувийг 55-с дээш насныхан эзэлдэг бөгөөд үүнээс ахмад настныг 
асарч буй иргэний тоо нийт хүн амын 32,5%-г эзэлдэг бол, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асарч буй 
иргэд нийт хүн амын 30,4%-г эзэлдэг байна.

Хамгийн анхны ахмадын асрамжийн газар 1924 онд Төв аймгийн Батсүмбэр суманд байгуулагдсан 
бөгөөд одоог хүртэл тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа юм.  Сүүлийн жилүүдэд асруулах нэн 
шаардлагатай, үр хүүхэдгүй, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмадын тоо нэмэгдэж байгаа бөгөөд 
одоогоор тус асрамжийн төвд  110 настан асруулж байгаа. Эдгээрээс хамгийн өндөр настай 100 хүрч 
байгаа буурай байгаа бол залуу нь 17 настай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа юм. Батсүмбэрийн 
асрамжийн газар нь өмнөх жилүүдийг бодвол асрах газрын хангамж, хүртээмж харьцангуй сайжирсан. 
Нийгмийн хамгааллын салбараас ахмадуудад чиглэсэн арга хэмжээг хангалттай төвшинд авч 
хэрэгжүүлж байгаа. 

Улсын хэмжээнд ахмадыг асрах төв цөөхөн байдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд сайн санаат хүмүүсийн 
дэмжлэгээр ахмадыг асрах төвүүд байгуулагдаж байна. Үүний дотор Ачлалт Хүүхдүүд ТББ байгууллага 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй,  үр хүүхэдгүй мөн үр хүүхэд байгаа ч эцэг эхээ асрах боломжгүй хүмүүсийг 
авч өөрийн асрах байрандаа байрлуулж асарч байна. 

“Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж” ХХК-ийн Нийгмийн Хариуцлагын хороо нь Баянхошууны хөтөлд байрлах 
“Ачлалт Хүүхдүүд” хөгжлийн бэрхшээлтэй хөгшдийн асрамжийн газрын хоёр өрөөг өөрийн 
санхүүжилтээр бүрэн тохижуулж хүлээлгэн өглөө. Ачлалт Хүүхдүүд ТББ нь 2015 онд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд болон зорилтот бүлгийн ахмадуудад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор анх 
байгуулагдсан. Одоогоор тус ТББ-н дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газарт 30 
гаруй асруулагч асруулж байна. 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН 2-Р ДУНД СУРГУУЛЬ
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН 
СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ

Тэгш хамруулан сургах боловсрол нь суралцагсдын харилцан адилгүй байдал, ялгаатай хэрэгцээ, хэл 

соёл, нийгмийн гарал, эдийн засгийн хүчин зүйлсээс үл хамааран  хүн бүрийн мэдлэг чадвараа 

дээшлүүлэх, боловсрол эзэмших тэгш боломж болон эрхийг хангахад чиглэсэн үйл явц юм. 1960 онд 

ЮНЕСКО-с баталсан “Боловсролын салбарт ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тэмцэх тухай конвенц” нь 

тэгш хамруулах боловсролын гол тулгуур бөгөөд боловсролын салбарт үл ялгаварлалт, тэгш хандлага, 

тэгш боломж гэсэн зарчмуудыг эрхэмлэдэг. Монгол улс 1964 онд уг конвенцод нэгдэн орсон юм. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулах, ерөнхий боловсролын ердийн 

сургуульд суралцахыг дэмжих зорилгоор манай хамт олон НҮБ-ийн Хүүхдийн сантай хамтран Говь-

Алтай аймгийн Есөн булаг сумын 2-р дунд сургуульд нэгэн танхимыг засаж тохижуулж, хүлээлгэн өгсөн 

юм. Говь-Алтай аймгийн Есөн булаг суманд  2018 оны байдлаар нийт 18470 мянган хүн оршин суудаг ба 

386 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг. Үүнээс сургуульд хамрагдах боломжтой 45-50 хүүхэд 2 болон 

3-р сургуульд байрладаг хүүхэд хөгжлийн танхимд бусад хүүхдийн адил суралцаж байна.

Хөгжлийн бэрхшээл нь зөв сургалтын системийн үр дүнд илааршиж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 

ердийн иргэний адил нийгэмшсэн тохиолдол цөөнгүй байдаг. Энэхүү танхимд хүүхдүүд хичээлийн бус 

цагаар тусгай бэлтгэгдсэн багштай хамт хэл яриа, бие бялдар, оюун ухаан хөгжүүлэх дасгал, хөдөлгөөн 

хийж бие бялдар болон оюун ухаанаа хөгжүүлэн суралцах болно.

ӨМНӨ НЬ ДАРАА НЬ



Өнөөдөр Монгол улсын ажилгүйдлийн төвшинг харахад дараах байдалтай байна. 2016 онд 
ажилгүйдлийн төвшин ихээр нэмэгдэж байсан ба 2017-2018 онд энэ үзүүлэлт бага зэрэг буурсан нь 
харагдаж байна. 

Ажилгүйдлийн төвшинг тооцоолохдоо: Ажилгүй иргэдийн тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд 
харьцуулж тооцно. 

Ажилгүйдлийн төвшин=Ажилгүй иргэдийн тоо / Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо �100  

Ажилгүй иргэн гэдэг нь тухайн хугацаанд ажилгүй байсан, ажил хийхэд бэлэн, ажил идэвхтэй хайж 
байгаа хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай иргэнийг хэлнэ. 

Сүүлийн жилүүдэд хэдэн зуун мянган иргэн хөдөө орон нутгаас Улаанбаатарт өндөр цалинтай ажлын 
байр, дунд давхарга уруу орох итгэл найдвар өвөртлөн ирж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 
хөдөө орон нутагт хүнд хэцүү өвөл, ган зуд болж байгаагаас бэлчээр хомстож, мал амьтад ихээр 
үрэгдэж байна. Олон жилийн турш мал маллаж байсан малчид, адуу, үхэр, тэмээ, ямаа, хонь зэрэг бүх 
малаа алдсаны дараа амьжиргаагаа залгуулах өөр аргагүй болж, Улаанбаатар хот уруу шилжин нүүж 
ирж байгаа юм. Гэвч хотын амьдрал тэдэнд тийм амар байдаггүй. Хотын гудамжаар тансаг өндөр 
барилгууд олноор баригдаж байгаа боловч боломжийн үнэтэй сууц ховор байдаг. Эдийн засгийн 
хямралын улмаас ажилгүйдэл нэмэгдэж, цалин хөлсний хэмжээ доогуур болсноос орон гэргүй 
хүмүүсийн тоо ихээр өсч байна. Агаарын болон хөрсний бохирдол улам бүр доройтож, цахилгаан, цэвэр 
усны сүлжээ зэрэг нийтийн нөөц хангалтгүй болсоор байна. Олон тооны хүмүүс ажилгүй хоцорч, 
ажилгүй болсон иргэд Улаан Чулуут ууланд хог хаягдал ухаж амьтны яс, хөнгөн цагаан сав, лааз, 
хаягдал төмөр зэргийг цуглуулан борлуулж олсон жаахан мөнгөөрөө гэр бүлдээ ус, талх худалдаж аван 
амьдарч байна. Улаан Чулуутын орчимд өнөөдөр 18000 орчим хүн, 5000 орчим айл байдаг ба эдгээр 
хүмүүсийн 3000 нь ажилгүй байна. Хогийн цэг дээр өдөрт 1000 гаруй хүн ажилладаг ба энэ тоо хүйтний 
улиралд 500 болж буурч зуны улиралд 1500 орчим болтлоо өсдөг байна. Амьдрал маш ядуу бөгөөд гэр 
бүлүүд хэзээ нэгэн цагт орон гэргүй болно гэсэн айдсаар дүүрэн амьдардаг.

АЖИЛГҮЙДЭЛ БА УЛААН ЧУЛУУТ
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УЛААН ЧУЛУУТ ХОГИЙН ЦЭГ



2018 онд бидний хэрэгжүүлж эхэлсэн "Боломж" төсөл нь Улаан чулуут орчимд ажиллаж, амьдардаг 
тогтсон ажил, мэргэжилгүй иргэдийг сурган, тогтмол ажлын байртай болгох гол зорилготой юм. Уг 
төслийн хүрээнд бид тэдгээр иргэдэд зориулан хүнд машин механизмын операторын сургалт зохион 
байгуулж, мэргэшүүлэн, ажилд зуучилж өгч байна. Улаан Чулуут орчимд ажилладаг ихэнх иргэдэд 
иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ байхгүй, зарим нь дунд сургууль 
дүүргээгүй байна. Тиймээс бид тухайн иргэдэд шаардлагатай сургалтад хамрагдан бичиг баримттай 
болох, жолоо барих эрхтэй болох, цаашлаад хүнд машин механизмын операторын мэргэжилтэй болж 
байнгын ажилтай болох “боломж”-г олгож байна. 2018 онд бид "Харилцааны Хөгжил Төв" ТББ-ыг 
төслийн гол түншээр сонгож, Улаан Чулуут хогийн цэгийн орчимд төслийг зарласан ба нийт 78 хүнээс 
хүсэлт хүлээн авсан юм. Бид ярилцлагад ирсэн 22 хүнээс ярилцлага авч, хөтөлбөртөө нийт 18 хүнийг 
сонгон авсан ба эдгээр хүмүүс нь согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй, 2-с дээш хүүхэдтэй, байнгын ажил 
эрхэлж амьдралаа өөрчлөх чин хүсэлтэй иргэд байлаа. Манай зарим оролцогчид олон ах дүү нартай 
өнөр өтгөн гэр бүлээс гаралтай боловч хагас эсвэл бүтэн өнчин, тэдний гэр бүлийнхэнд байнгын ажил 
эрхэлдэг хүн байхгүй, мөн зарим нь олон хүүхэдтэй бөгөөд байнгын ажлын байр байхгүй хүмүүс юм.

Бид төслийн эхний шатанд жолооны үнэмлэхтэй оролцогчдыг сонгон авч хүнд машин механизмын 
операторын сургалтыг тэр даруй эхлүүлсэн ба нийт 7 оролцогчийг хүнд машин механизмын 
операторын сургалтад хамрууллаа. Манай төслийн эхний шатны оролцогчид Шивээ Овоогийн уурхай, 
Мон Элс элсний карьер дээр 1 сарын хугацаатай дадлага хийсэн юм. Эдгээр оролцогчдыг төслийн 
хүрээнд хүнд даацын автосамосвал болон экскаваторын оператораар бэлдэн, амжилттай төгсгөж, 
мэргэжлийн үнэмлэх олголоо. Бидний хэрэгжүүлж буй төсөлд хамтран ажилласан Таван Ач сургалтын 
төвд талархал илэрхийлье. 

7 ОРОЛЦОГЧ ХҮНД 
МЕХАНИЗМИЙН ОПЕРАТОРЫН 
СУРГАЛТЫН ОНОЛЫН 
ШАЛГАЛТАА ӨГЧ БАЙГАА НЬ

“БОЛОМЖ” ТӨСӨЛ



“БОЛОМЖ” ТӨСӨЛ

Бусад 11 оролцогч нь жолооны үнэмлэхгүй байсан тул Жолооны курсэд хамрагдаж эхэлсэн ба тэд 
жолооны үнэмлэхээ авснаас хойш 6 сарын дараа Хүнд машин механизмын операторын курсдээ сурах 
болно. 

Тэдгээр 11 оролцогчийн 5 нь бичиг үсгийн боловсрол муу, уншиж бичих чадвар сайнгүй байсан тул 
манай түншлэгч “Харилцааны хөгжил төв” ТББ-н багш жолооны курсийнх нь сургалтын хажуугаар 2 
сарын туршид бичиг үсгийн боловсролын төвшинг дээшлүүлэх сургалт хийлээ. Одоо тэд ажлын байран 
дээр өгөгддөг энгийн зааварчилгааг уншиж, ажлын тайлангаа асуудалгүй бичиж чаддаг боллоо.

"Боломж" төслийн эхний 7 төгсөгчийг "Хишиг Арвин Индустриал" ХХК байнгын ажлын байраар хангасан 
юм. Одоо манай төгсөгчид Хишиг Арвин Индустриал ХХК- ийн гүйцэтгэгчээр нь ажилладаг янз бүрийн 
уурхайн талбайд ээлжээр хүнд машин механизмын оператороор ажиллаж байна. Хишиг Арвин 
Индустриал ХХК нь манай анхны төгсөгчдийг бүгдийг нь байнгын ажлын байраар хангаж буйд бид маш 
их талархаж байгаа юм.

4 ОРОЛЦОГЧ ШИВЭЭ ОВООГИЙН 
УУРХАЙД ДАДЛАГА ХИЙЛЭЭ. 

3 ОРОЛЦОГЧ МОН ЭЛС ЭЛСНИЙ КАРЬЕР 
ДЭЭР ДАДЛАГА ХИЙЛЭЭ. 

11 ОРОЛЦОГЧ ЖОЛООНЫ КУРСЭД СУРЧ ЭХЛЭВ. 

5 ОРОЛЦОГЧ УНШИЖ, БИЧИХ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХААР 
СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА НЬ



БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ - ҮЕР

Үерийн аюулд хүний амь нас, эд хөрөнгө, амьжиргааны эх үүсвэр, мал аж ахуй, газар тариалан өртөж, 
зам гүүр эвдрэх, байгаль орчин бохирдох, хүн малын өвчин дэгдэх зэрэг сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг. Үер 
нь иргэдийн амьжиргаа, амьдралын чанарт нөлөөлж байгаа хамгийн том аюулуудын нэг юм. 2018 оны 
байдлаар үер усны ослын тохиолдол 17 аймгийн 40 сум, нийслэлийн 5 дүүрэгт нийт 56 удаа гарч 67 хүн 
(хүүхэд 16, насанд хүрэгсэд 51), (эрэгтэй 52, эмэгтэй 15) амь насаа алдаж олон айл орон гэргүй болж 72 
иргэн бэртэж гэмтэн, цахилгаан шугам сүлжээ, авто замд эвдрэл гэмтэл, саатал гарч, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдэд ихээхэн хэмжээний хохирол учруулсан байна. 

ҮЕРИЙН АЮУЛД ӨРТСӨН БАЯН-ӨЛГИЙЧҮҮД

Вагнер Ази тоног Төхөөрөмж ХХК - ийн Нийгмийн 
Хариуцлагын Хорооноос үер усны аюулд их 
хэмжээгээр өртсөн Баян-Өлгийчүүдэд сэтгэлийн дэм 
өгөх зорилгоор cайн үйлийн хандивын аян санаачлан 
зохион байгуулсан ба группийн ажилтан болон ажил 
олгогч нар энэхүү аянд идэвх санаачлагатай оролцож 
халуун сэтгэлээ харамгүй зориулсан юм. Ажилчдын 
хандивласан мөнгө болон Компанийн Нийгмийн 
Хариуцлагын Хорооноос гаргасан мөнгийг нийлүүлэн 
шаардлагатай хоол хүнс, ахуйн хэрэглээний эд зүйлс 
болон хүүхдийн хувцас худалдаж аваад ажилчдын 
өгсөн эд зүйлстэй нэгтгэн савлаж 100 өрхөд тусламж 
үзүүлэхээр бэлтгэсэн ба үүнийгээ  Баян- Өлгий 
аймгийн Нутгийн Зөвлөлийн төлөөлөлд гардуулан 
өгсөн юм. 

ЗУРГИЙГ EAGLE.MN
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