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ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН
БОДЛОГО
Залуучуудын хөгжил

1

4.6.1. Нийслэлд залуучуудын талаарх баримтлах
бодлого хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах
Соён
гэгээрүүлэх,
хот
нийтийн
соёлд
суралцуулах, боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх,
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, залуучуудын
нийгмийн
оролцоог
идэвхижүүлэх,
эрүүл
амьдралын хэв маягыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр
боловсруулах
Гадаадад сурч ажиллаж байгаа залуучуудыг
дэмжих төсөл боловсруулах
Залуучуудын өмнө тулгамдаж байгаа асуудал
нэн, түрүүнд шийдэх асуудлын талаар судалгаа
хийх
Залуучуудын
соён
гэгээрүүлэх
төсөл
боловсруулж, 24 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн олон
нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон
сурталчилгаа нөлөөллийн бусад сувгаар түгээх
Нийслэлийн Залуучуудын газрын бэлгэ тэмдэгтэй
болох, уралдаан зарлаж дүгнэх
Эерэг сэтгэлгээг төлөвшүүлэх аян зохион
байгуулах / Аяны хүрээнд
40 минутын
телевизийн нэвтрүүлэг, богино хэмжээний радио,
тв шторк бэлтгэж олон нийтийн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

Эерэг сэтгэлгээний сургалт зохион байгуулах

"Тамхинаас гарах аян" өрнүүлэх / Аяны хүрээнд
40 минутын нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж
олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
сурталчилах

1

II улирал
3-р сар
II III IV I

4-р сар
II III IV I

5-р сар
II III IV I

III улирал
6-р сар
II III IV I

7-р сар
II III IV I

8-р сар
II III IV I

IV улирал
9-р сар

10-р сар

II III IV I

11-р сар

II III IV I

12-р сар

II III IV I

II III IV

I улирал
№

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

2017
онд ба
хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа
"Эрүүл
мэнд
хорт зуршлаас
сэргийлэх нь"
сургалт зохион байгуулах / сургалтын хүрээнд 40
минутын нэвтрүүлэг хийж олон нийтийн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах
Мэдээллийн тэнцвэрт байдал ба үнэн бодит
мэдээлэл гэж юу вэ?, /эх сурвалж, гүтгэлэг ба
доромжлол / сургалт зохион байгуулах,
"Цахим ертөнцөд эерэг соёлыг бий болгое" аян
зохион байгуулах / Аяны хүрээнд 40 минутын
нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж олон нийтийн
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

Архитай тэмцэх аян өрнүүлэх / Аяны хүрээнд 40
минутын нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж олон
нийтийн
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
сурталчилах

Архины хувь хүн ба нийгэмд үзүүлэх хор нөлөө,
хорт зуршлаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?
Эрүүл мэндийн мэдлэг олгох сургалт зохион
байгуулах

Үзвэр үйлчилгээ, олон нийтийн газар биеэ зөв
авч явах соёл төлөвшүүлэх аян / Аяны хүрээнд
4.6.2 . Залуучуудыг хотын соёлд суралцуулах, гэр
40 минутын нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж
бүлийн боловсрол олгох, сөрөг зан үйл хорт
олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах соён
гэгээрүүлэх чөлөөт цагийн орчин нөхцлийг сайжруулж сурталчилах
дугуйлан клубуудыг шинээр байгуулах
Гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх, эрх зүйн
талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах/40
минутын нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж олон
нийтийн
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
сурталчилах

НЗХГ-ын дэргэд "Залуучуудын хөгжлийн төв"
нээж, үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, олон нийтэд
мэдээлэх

Залуучуудын хөгжлийн төв- ийн дэргэд Хобби
клубууд
нээж ажиллуулах. Үүнд: Номонд
дурлагсдын
клуб,
Орчуулагчдын
клуб,
Рокеруудын клуб, Эдийн засагчдын клуб, Ай
валентер залуучуудын сайн дурын клуб нээж
ажиллуулах,
сайн
дурын
ажил
хийсэн
залуучуудын бүртгэлжүүлэн тодорхойлох

Залуу эрдэмтдийг дэмжих эрдэм шинжилгээний
бага хурал зохион байгуулах

2

II улирал

III улирал

IV улирал

I улирал
№

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

2017тээврээр
онд хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа
Нийтийн
зорчих соёлыг
төлөвшүүлэх,
замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох аян/40
минутын нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж олон
нийтийн
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
сурталчилах

Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт зохион
байгуулах.

Авто зогсоолын соёлыг хэвшүүлэх аян өрнүүлэх/
40 минутын нэвтрүүлэг, радио, тв шторк хийж
олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
сурталчилах

Шилдэг
залуусыг
алдаршуулах
ажиллагаа зохион байгуулах

ёслолын

Спортлог залуу үе аян өрнүүлэх / 6 төрлөөр
спортын наадам зохион байгуулах/ хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

"Эрүүл залуу хүн" аяны хүрээнд эрүүл мэндийн
анхан шатны мэдлэг олгох, халдварт өвчнүүдийн
хор уршиг түүнэс хамгалах анхан шатны мэдлэг
олгох, өсвөр залуу үеийнхэнд бэлгийн боловсрол
олгох сургалт зохион байгуулах,

3

4.6.3. Залуучуудын эрүүл мэндийн боловсролыг
сайжруулж,
биеийн
тамираар
хичээллэж, Ууланд авирах аялал зохион байгуулах
чийрэгжүүлэх, боломжийг өргөжүүлэн, спортын
зургаан төрлөөр нийслэлийн залуучуудын шигшээ
багийг байгуулна.
Дугуйн аялал зохион байгуулах

Цасны баяр зохион байгуулах

Фитнес клубуудтэй хамтын ажиллагааны санамж
бичиг байгуулах

Аялал жуулчлалын компани байгуулах сургалт
зохион байгуулах

Ажлын туршлагатай залуучуудыг тогтортой
ажлын байранд зуучлах хөдөлмөрийн үзэсгэлэн
яармаг зохион байгуулах,
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2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Ажлын туршлагагүй залуучуудыг цагийн ажлаар
хангах болон тогтвортой ажлын байранд зуучлах
хөдөлмөрийн үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зохион
байгуулах

4

4.6.4 Оюутан залуучуудыг нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээнд хамруулж, тогтвортой ажлын байраар
хангах, нарийн мэргэжил эзэмшүүлэх цогц арга
хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран үе
шаттай зохион байгуулна.

Англи хэлний сургалт

Илтгэх урлагийн сургалт зохион байгуулах

Анкет бөглөх, ажлын ярилцлагад хэрхэн бэлтгэх
вэ? сургалт зохион байгуулах

Хөтөч бэлтгэх сургалт зохион байгуулан, ажилд
зуучлах,
орчуулах
ур
чадвараа
хэрхэн
дээшлүүлэх вэ сургалт

Өрсөлдөх чадвараа хэрхэн дээшлүүлэх вэ
сургалт, Цаг төлөвлөлийн сургалт зохион
байгуулах
4.6.5. Нийслэлийн хөгжил, тохижолтыг сайжруулах
зорилтот төслүүдийг хэрэгжүүлж, залуучуудын
санаачлага оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Залуучуудын шилдэг бизнес санаа шалгаруулах
уралдаан зохион байгуулах

ы

Ногоон орчинг хэрхэн бий болгох, мод бут тарих
арчлах сургалт
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Мод тарих аян

Орчны цэвэр цэмцгэр байдалд иргэн бүрийн
оролцоо чухал аян
"Байгальд хайртай залуу" аян өрнүүлэх

Цас цэвэрлэх аян

4
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2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
"Бүтээлч, санаачлагч залуу хүн" аян өрнүүлж
шилдэг шилдэг залуууудыг нэвтрүүлгийн зочноор
оруулах /Аяны хүрээнд 40 минутын нэвтрүүлэг,
радио, тв шторк хийж олон нийтийн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

Гадаадад сурч ажиллаж байгаа залуучуудын эх
орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулахыг уриалах
аян өрнүүлж хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
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4.6.6. Гадаадад сурч ажиллаж, хөдөлмөрлөж байсан
залуусыг дэмжиж, ажлын байраар хангах, хамтран
ажиллах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Сайн санааны үйлс хийхэд анхаарах зүйлс ба ёс
зүй хувь хүний нэр төрийг хамгаалах нь сургалт
зохион байгуулах

Тусч соёлыг хэвшүүлэх аян өрнүүлэх,
жуулчлалыг хөгжүүлэх

аялал

Гадаадад сурч ажиллаж байгаа болон нийслэл
хотод амьдарч байгаа залуучуудыг сайн санааны
үйлст уриалах аян өрнүүлэх
Агаарын бохирдлоос хамгаалах маск хандивлах
аян зохион байгуулах
Олон үндэстний онцлогыг харуулсан "Food
фестивал" зохион байгуулах зөв хооллолтод
уриалах

"Язгуур соёлоо дээдлэх үзэл, эх оронч сэтгэлгээг
төлөвшүүлэхэд залуус бидний оролцоо" сэдэвт
аян өрнүүлэх

Дүрмээр хүлээсэн үндсэн чиг үүрэг бүхий тогтмол хийх ажил
Дүрэм, журам, хөтөлбөр боловсруулах
Бүтээн байгуулалтын ажил
Зураг төсөв, судалгааны ажил боловсруулах, худалдан авах
ажиллагааг зохион байгуулах
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