
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН ТЕАТР 

  

1. Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театрын танилцуулга 

1921 оны ардын хувьсгалын дараа тухайн цаг үеийн нам засгаас авч явуулсан 

чухал бодлогын нэгэн бол сургууль соѐлын асуудал мөн байлаа. МАХН 1920 онд 

баталсан эрмэлзэх арван зүйл хэмээх анхныхаа мөрийн хөтөлбөрийн 9 дүгээр зүйлд 

“Ард түмнийг бага нас /насан хүрсэн, хүрээгүй/ гэж эрдэмд нээгдүүлсүгэй.” хэмээн /7-38/ 

зүйлд заасан бөгөөд хувьсгалын анхны жилүүдэд эл заалт хэрэгжин биелж, аймаг 

хотуудад ард түмний үр хүүхдийг ямар ч үнэ төлбөргүйгээр сурган хүмүүжүүлэх зорилго 

бүхий сургууль танхим байгуулагджээ. Үүнтэй зэрэгцүүлж хэрэгжүүлсэн нэг чухал арга 

хэмжээ нь сургахын хамт соѐлжуулах бодлого байсан бөгөөд энэ нь дунд сургуулиудын 

хүрээнд хэрэгжин биелж байсны бодит баталгаа бол олон арван бүлгэм дугуйлангууд 

болно. Тэр үеийн багш нарын идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд маш хүчтэй ажиллаж 

эдүгээ хүртэл үр үндэс нь тасраагүй байгаа жүжиг болон хүүхэлдэйн бүлгэм 

дугуйлангуудад өөрийн болон гадны өч төчнөөн зохиол бүтээлийг өөрсдийн хүч 

бололцоо бүхнээ ашиглан чухам л бор зүрхээрээ зүтгэн найруулан тоглож байжээ.  

1940-өөд оны сүүл хүртэл манай улсад хүүхдэд зориулагдсан мэргэжлийн 

урлагийн байгууллага байсангүй.  Харин үүний үүргийг дээр дурьдсан сайн дурынхан 

гүйцэтгэж ирсэн юм. 1930-аад оны эхээр Улсын төв театрын жүжигчин Д.Бат-Очир, 

Д.Ичинхорлоо нар  “Архангайн алаг дээлт Дамдин” хэмээх хүүхэлдэйн жүжиг тоглож 

байсан болон ардын жүжигчин алиа хэмээх Данзан “Бүтэлгүй анчин” “Сургуультай 

сармагчин” зэрэг хүүхэлдэйн гоцлол үзүүлж байжээ. Эл байдлыг ч тухайн цаг үеийн 

нам, төр анхааралдаа авч БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1948 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

203 дугаар хурлын тогтоолоор “Нийслэл Улаанбаатар хот ба хөдөөгийн хүүхдийг уран 

сайхнаар үйлчлэх зорилгоор” Урлагийн хэрэг эрхлэх газрын дэргэд Хүүхэлдэйн төв 

театрыг байгуулсан ба МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1950 оны 12 



дугаар сарын 1-ний өдрийн 72/117 дугаар хурлын тогтоолоор “Урлагийн аргаар 

хүүхдийг өөрийн нам ба эх орондоо хязгааргүй үнэнч бөгөөд ард түмнийхээ  ашиг тусын 

төлөө хэрэгт үнэнч шударгаар зүтгэх ба өндөр үзэл сурталч, соѐлч сэтгэлгээгээр 

хүмүүжүүлэхэд идэвхтэй дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх” зорилго бүхий Хүүхдийн төв 

театрыг тус тус байгуулжээ. Энэ бол ирээдүйн хойч үе, хамгийн бяцхан иргэдийнхээ 

төлөө тавьсан анхаарал халамжийн үр дүн байлаа.  

Монголын хүүхэлдэйн театр байгуулагдсаныхаа  эхний жилүүдэд хуруун ба таягт 

хүүхэлдэйгээр голлон тоглож байсан бол өнөө үед хүүхэлдэйн олон төрөл хэлбэрийг 

хөгжүүлж, өнгөт сүүдэр, хавтгай, утсан хүүхэлдэйн техникийг эзэмшиж, хүн төрөлхтний 

нийгмийн хөгжлийн хурдацтай  хөл  нийлүүлэн  алхаж  байна.    

Их бага тайзнаа жүжиг тоглохоос гадна 

хүүхдийн төрсөн өдөр, анги хамт олны 

тэмдэглэлт баяр,  үсэглэлийн баяр, шинэ 

жилийн баярын арга хэмжээг цогцоор нь 

мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулж 

байна. 

 

Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театр П.Нямлхагва захирлын удирдлага дор 31 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй монголын хүүхэлдэйн урлагийн салбарыг хөгжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх 

үйлс хэрэгт зүтгэж байна.  

 Захиргааны алба – 11 ажилтантай 

 Уран бүтээлийн алба гэсэн үндсэн хоёр бүтцээс бүрддэг. /20 уран бүтээлчид/ 

 

 



2. Байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 

Байгууллагын гэрчилгээнд дурьдсанаар үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь “соѐл 

урлагийн  үйл  ажиллагаа”  хэмээн бүртгэгджээ.  

- Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хүүхдийн уран бүтээл туурьвих   

- Хүүхдийн төрсөн өдөр, 1-р ангийн үсэглэлийн баяр, байгууллага хамт олны 

хүүхдийн баяр, шинэ жилийн арга хэмжээнд зориулсан тусгай хөтөлбөрийг 

мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байна.  

3. Байгууллагын  бүтэц,  хэлтэс  нэгжийн  чиг  үүрэг 

Захиргааны алба – удирдан зохион байгуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаар 

чиглүүлэх, санхүү хөрөнгө мөнгийг зориулалтын дагуу гаргаж зарцуулах, дээд шатны 

байгууллагад тайлан төлөвлөгөөгөө танилцуулах дүгнүүлэх, ажиллагсдыг ажиллах 

таатай нөхцөл бололцоогоор хангах чиг үүрэгтэй 

Уран бүтээлийн алба- уран сайхны зөвлөлийн хүрээнд гарсан шийдвэрийн дагуу 

шинэ уран бүтээл туурьвих, урын сангийн бодлогыг тасралтгүйгээр хэрэгжүүлэх уран 

бүтээлчдийг сургаж дадлагажуулах, жүжгийн тайз, хувцас, хүүхэлдэйг үйлдвэрлэх, уран 

сайхны гэрэл, дууны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг  мэргэжлийн чиглэлийн 

албан тушаалтнууд хариуцаж, ажиллуулах,  тоглолт, сургуулилтыг хуваарийн дагуу 

хийх чиг үүрэгтэй    

 

4. Үйл  ажиллагааны  хамрах  хүрээ 

Монгол улсын Хүүхдийн эрхийн конвенцэд “18 нас хүрээгүй хүн бүрийг хүүхэд 

гэнэ”  гэж  тунхагласан байдаг. 

Дэлхийн улс үндэстэн бүр өөрийн орны ирээдүй болсон хүүхэд багачуудаа хүн 

болгон төлөвшүүлэхийн тулд санаа тавьж ажилладаг. Энэ эрхэм үүргийн нэг хэсэг 

болох соѐл урлагийн чиглэлээр хүүхдийг хүмүүжүүлэх чиг үүргийг  Монгол улсын 

хүүхэлдэйн театр гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

 


