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 “НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО, МАНЛАЙЛАЛ”   

ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНЫ ХӨТӨЛБӨР 
 
 

     2022 оны 03 сарын 14-ний өдөр, Даваа гараг 
     08.30-16.30 цагт                                Төрийн ордон 
 
Чуулганы зорилго:  

Эрэгтэйчүүдийн үнэт зүйлс, үнэлэмж, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлууд, 
хэвшмэл ойлголтыг хэлэлцэх, нийгмийн хөгжил дэх эрэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайллыг 
дэмжихэд оршино. 

 
 Чуулганаас хүлээгдэж буй үр дүн:  

Эрэгтэйчүүдийн амьдралын чанар, оролцоо, манлайллыг дэмжихэд тулгарч буй сорилт, 
бэрхшээл, тэдгээрийн гарц шийдлийг хамтдаа тодорхойлно.  

  
ХӨТӨЛБӨР 

08:30-10:00 Бүртгэл, цай кофе бүхий угталт 

НЭЭЛТ 

10:00-10:10 
Нээлтийн үг  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.ХҮРЭЛСҮХ 

10:10-10:15 Монгол Улсын Төрийн дуулал эгшиглэнэ. 

10:15-10:25 
Мэндчилгээ 

 Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Суурин зохицуулагч ТАПАН МИШРА 
ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

10:25-10:30 

СГЗ Р.Энхбазарын хөгжим,  
Л.Дагвадоржийн шүлэг “Эр хүн” дуу 
                                А.ДОЛГОР  
                                          Монгол Улсын Ардын жүжигчин, дуучин  

10:30-10:45 
“Эрэгтэйчүүдэд тулгамдаж буй зарим асуудал”  

              Илтгэгч: А.АДЪЯАСҮРЭН  

                                         Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн, чуулганыг санаачлагч  

10:45-11:00 
 “Монгол эр хүний эрхэмлэх чанар – Үнэт зүйл, ноён нуруу, жудаг” 

                     П.ЦЭРЭНДАГВА   
                               Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын жүжигчин  

11:00-11:01 
Богино хэмжээний бичлэг 

“Эрэгтэйчүүдийн манлайлал, ёс зүй, үүрэг, хариуцлага, оролцоо” 

11:01-11:50 

Хэлэлцүүлэг (1) 

“Эрэгтэйчүүдийн манлайлал, ёс 
зүй, үүрэг, хариуцлага, оролцоо” 

 

Дэд сэдэв:  

 эрэгтэйчүүдийн гэр бүлдээ хүлээх 
өрхийн тэргүүний үүрэг, 
хариуцлага;  

 эрэгтэйчүүдийн нийгмийн, эх 
орныхоо өмнө хүлээх үүрэг, 
хариуцлага; 

Чиглүүлэгч:  

 А.АРИУНЗАЯА  

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайд 
бөгөөд Жендэрийн Үндэсний Хорооны 
орлогч дарга  

Зочин оролцогч: 

 Д.ЧОЙЖАМЦ  
Гандантэгчилэн хийдийн хамба лам, 
гавж  

 С.НАРАНГЭРЭЛ  

Монгол Улсын шинжлэх ухааны 
гавьяат зүтгэлтэн, хууль зүйн 
шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), 
академич 

 Н.НАРАНБААТАР  

УДЭТ-ын Ерөнхий найруулагч, төрийн 
соёрхолт  

 Ж.БАЯСГАЛАН  

Жүжигчин, продюсер  
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11:50-12:00 
Бодит жишээ/туршлага хуваалцах ярилцлага 

Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, хөгжмийн зохиолч Б.ЧИНБАТ 

12:00-12:01 
Богино хэмжээний бичлэг  

“Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, эрүүл амьдралын хэв маяг” 

12:01-12:45 

Хэлэлцүүлэг (2) 

“Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, 
эрүүл амьдралын хэв маяг” 

 

Дэд сэдэв:  

 эрэгтэйчүүдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэнд, сэтгэл зүйн онцлог; 

 эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн 
боловсрол-эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамрагдалт, эрүүл амьдралын хэв 
маяг, дасгал хөдөлгөөн, эрүүл зөв 
хооллолт, архи тамхины хэрэглээ, 
эрсдэлт зан үйл; 

Чиглүүлэгч:  

 Ж.ЧИНБҮРЭН  

УИХ-ын гишүүн, Хүний гавьяат эмч       

Зочин оролцогч:  

 Л.НАСАНЦЭНГЭЛ  

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төвийн захирал, Анагаах ухааны 
доктор, профессор, зөвлөх зэргийн эмч 

 Ц.АРИУНБАЯР  
“Цэ-Пү” эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн их 
эмч  

 Б.БАЯРБЯМБА  

Хүний их эмч 

 Д.ГАНБАТ  

Наркологийн эмнэлгийн захирал, 
анагаах ухааны докторант, клиникийн 
профессор  

12:45-14.00 Үдийн хоол (Гэрэл зургийн үзэсгэлэн/Зөвлөмжийн төсөлд санал тусгах арга хэмжээ) 

14.00-14.01 
Богино хэмжээний бичлэг 

“Эрэгтэйчүүдийн талаарх хэвшмэл ойлголт – боловсрол, амьдралын ухаан” 

14.01-15.00 

Хэлэлцүүлэг (3) 

“Эрэгтэйчүүдийн талаарх хэвшмэл 
ойлголт-боловсрол, амьдралын 
ухаан” 

Дэд сэдэв:  

 эрэгтэйчүүдийн талаарх хэвшмэл 
ойлголтууд;  

 амьдралын ухаан - академик 
боловсрол; 

 сэтгэл зүйн боловсрол - төлөвшил, 
хандлага; 

 гэр бүлийн боловсрол - үлгэр 
дуурайлал;  

 харилцаа, хандлага - гэмт хэрэг, 
зөрчил, осол гэмтэл; 

Чиглүүлэгч:  

 Б.ОЮУН-ЭРДЭНЭ  

Гэр бүл судлаач, доктор  

Зочин оролцогч:  

 Т.ЭНХБАЯР  

Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын 
албаны дарга  

 АЯАКО КАЙНО  

Нэгдсэн үндэстний байгууллагын 
Хүүхдийн сангийн Шадар суурин 
төлөөлөгч  

 Х.ТАМИР  

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 
Дээд боловсролын бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
дарга, доктор, дэд профессор  

 Б.ЭРДЭНЭ-ОЧИР  

Дэлхийн Банкны Нийгмийн хөгжлийн 
мэргэжилтэн  

15.00-15.10 
Бодит жишээ/туршлага хуваалцах ярилцлага  

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч Ш.Амартүвшин 

15.10-15.11 
Богино хэмжээний бичлэг 

“Эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал” 

15.11-16.00 

Хэлэлцүүлэг (4) 

“Эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал” 

Дэд сэдэв:  

 эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт;  

 хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн осол 
гэмтэл;  

 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
хөдөлмөр эрхлэлт; 

 

Чиглүүлэгч:  

 М.АЛТАНСҮХ  

Хөдөлмөр,  нийгмийн хамгааллын 
яамны харьяа Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын институтын дэд захирал  

Зочин оролцогч:  

 Д.МӨНХБАЯР  

Хуурай Замын Цэргийн командлалын 
тэргүүн ахлагч, “Оролцоо” төслийн 
сургагч багш  

 М.БАЯСГАЛАН  

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний төлөө 
Үндэсний зөвлөл” төрийн бус 
байгууллагын тэргүүн  

 А.МӨНХТАМГА  
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“Тэнгэр тауэр” ХХК-ийн ерөнхий 
менежер  

 Б.НАРАНТУЛГА   
Удирдлагын академийн дэд профессор  

16:00-16:10 
Чуулганы зөвлөмжийг уншиж 
танилцуулах 

Хөтлөгч Б.ГАНБААТАР 

16:10-16:15 Хаалт  

А.АРИУНЗАЯА  

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайд 
бөгөөд Жендэрийн Үндэсний Хорооны орлогч 
дарга  

16.15-16.30 

СГЗ Ж.Бадраагийн шүлэг, МУАЖ, 
хөгжмийн зохиолч Ц.Намсрайжавын 
ая, Төрийн шагналт “Халуун элгэн 
нутаг” дуу 

Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга 

17.00-18.00 Хүндэтгэлийн урлагийн тоглолт Соёлын төв өргөө 

 

 

-оОо- 


