МОНГОЛ ДАХ НОРВЕГИЙН ТУСЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГА
(NLM MONGOLIA)

“Хүүхдийн эрх, хөгжил II”төслийн дунд
хугацааны үнэлгээний тайлан

Улаанбаатар
2016 он

1

Агуулга
Зураглал, хүснэгтийн товчоон ................................. Error! Bookmark not defined.
Талархал ............................................................................................................................................. 3
Товчилсон үгс .................................................................................................................................. 4
Хураангуй .......................................................................................................................................... 5
Удиртгал ......................................................................................................................................... 11
Үнэлгээний арга зүй ................................................................................................................. 12
Дүгнэлт шинжилгээ .................................................................................................................. 14
Гамшгийн үеийн аюулгүй байдал ................................................................................ 19
Хүүхдийн оролцоо .................................................................................................................. 20
Чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанууд .................................................................................. 24
6 настай хүүхдүүдийн байдал ............................................................................................. 29
Хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл ................................................................................. 30
Эцэг эхийн оролцоо ................................................................................................................ 32
Дотуур байрны орчины стандарт ................................................................................. 33

2

Талархал
“Хүүхдийн Эрх- Хөгжил 2” төслийн дотуур байрны нөхцөл байдлыг
сайжруулахад бодлого боловсруулагчид, мэргэжилтнүүд, эцэг эхчүүд, хүүхдүүдийг
чадваржуулах зорилтуудаа хэрэгжүүлэх ажлаа үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд маш
чухал үүрэгтэй энэхүү үнэлгээг гүйцэтгэх боломжийг надад олгосон Норвегийн
Тусламжийн Байгууллагын удирдлага, төслийн хамт олонд талархлаа илэрхийлье.
Ялангуяа, төслийн зөвлөх Ноён Мортен Ленде Олсен болон Хатагтай Карен Колбан
Хоёл нарт техникийн зөвөлгөө өгч орон нутагт хамтран ажилласанд нь их баярлалаа.
Төслийн удирдагч Хатагтай Баярмаа, төслийн ажилтан Бямбасүрэн болон төслийн
хамтрагч БСГ-ын мэргэжилтэн Өлзийсайхан, Байболат нарт үнэлгээний ажилд маань
бүх талын дэмжлэг тусламж үзүүлж байсанд нь талархаж буйгаа илэрхийлье. Мөн
орон нутгийн хамтран ажиллагчид, очиж үнэлгээ хийсэн бүх дотуур байрныхаа
захирал, багш, ажилчид, уулзаж ярилцсан эцэг эхчүүдэд энэ үнэлгээнд маш үнэ
цэнэтэй санал бодлоо хуваалцаж дэмжин ажилласанд нь гүн талархал дэвшүүлье.
Баян-Өлгий, Ховд аймгуудад ажиллах явцад маань аяны жолоо нийлүүлж хамтран
ажилласан Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яамны мэргэжилтэн С. Болормаа,
Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын ажилтан Анхбаяр, Ананд нартаа талархал
илэрхийлье.
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Хүүхдийн эрхийн конвенц
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар
Төрийн бус байгууллага
Норвегийн тусламжийн байгууллага
Дунд хугацааны үнэлгээ
Хамтарсан баг
Хүүхдийн эрх хөгжил
Ажлын удирдамж
Нэгдсэн үндэстний байгууллага
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сан
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Хураангуй
Энэхүү үнэлгээний тайлан нь НЛМ-Монгол байгууллагын 2014-2016 оны
хооронд Ховд болон Баян-Өлгий аймгуудын дотуур байрны хүүхдүүдийн
нөхцөл байдлыг сайжруулахын төлөө явуулж буй Хүүхдийн Эрх-Хөгжил
төслийн хоёрдугаар шатны явцын үнэлгээний дүн шинжилгээ болон анализыг
багтаасан ба ирээдүйд төслийн хүрээнд хийж болох үйл ажиллагааны тухай
зөвлөмжийг өгөх зорилготой.
Энэхүү дунд хугацааны үнэлгээ нь 2014 оноос одоог хүртэл хийгдсэн үйл
ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, төслийн зорилтуудын хүрээнд Төсөл ямар
явцтай байгааг мэдэх болон төслийн хэрэгжилтийн сүүлийн шатанд юу хийх,
ялангуяа төслийн дараах тогтвортой байдал дээр хэрхэн анхаарах талаар
зөвлөмжүүдийг санал болгох зорилтууд дэвшүүлсэн юм.
Амжилттай хэрэгжиж буй зүйлс
 Энэ дүн шинжилгээний үр дүнгээс харахад төслийн гүйцэтгэл
дэвшүүлсэн зорилтуудынхаа хүрээнд амжилттай сайн явагдаж байна.
 Төслөөс боловсруулж ХТҮГ-аас дэмжүүлсэн
Хүүхэд хамгааллын
бодлого/дүрэм журмууд төсөл хэрэгжиж буй бүх дотуур байруудад үр
дүнтэй мөрдөгдөж байна. Ерөнхийдөө энэ баримт бичиг нь дотуур
байрны ажилтнуудын зан үйл болон хандлагад эерэгээр нөлөөлж байна.
 Дотуур байрны стандартын дагуу дотуур байрны нөхцөл байдлыг
хүүхдийн оролцоотойгоор үнэлдэг үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж
бүх дотуур байруудад өргөнөөр ашиглаж байна.
 Хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд зориулсан Хүүхдийн эрхийн сургалтын
багцууд болон Хүрэхүйн тухай ярилцъя сургалтын багцууд хэвлэгдэн
гарсан ба дотуур байран дахь сургалтуудад сургалтын хэрэглэгдэхүүн
болон ашиглагдаж байна.
 Төслийн санхүүжилт болон техникийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдаж буй
хүүхэд хөгжлийн танхимууд нь хүүхдүүдэд чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрүүлж, зохион байгуулалттай үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
хөгжих илүү үр ашигтай арга замыг олгож байна.
 Жишиг дотуур байр болж шалгарсан Согог багийн дотуур байр нь БаянӨлгий аймгийн дотуур байруудад лаборитори хэлбэрээр ашиглагдаж
байна.
 Монгол улсын Засгийн газар 2015 онд Хүүхдийн эрхийн тухай Хороонд
өгсөн ХЭК-ийн хэрэгжилтийн талаарх 5 дахь тайландаа ХЭХ2 төсөл нь
дотуур байрны хүүхдүүдийн сайн сайхан байдалд ямар чухал үүрэг
гүйцэтгэж буйг онцолсон.
 Төслийн нөлөөллийн ажлын үр дүнд төслийн явцад боловсруулсан
Дотуур байрны багшийн журналыг орон даяар мөрдөх шийдвэрийг
БСШУЯ 2016 онд гаргасан.
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2013 онд зохиогдсон Дотуур байрны багш, удирдах ажилтны баруун
бүсийн зөвлөлгөөний оролцогчид дотуур байрны нөхцөл байдлыг
сайжруулах
зөвлөмжүүдийг
дэвшүүлж
бүх
шатны
бодлого
боловсруулагчид илгээсэн.
2015 онд үндсэн оролцогч талуудын анхаарлыг бодлогын дэмжлэг
шаардлагатай байгаа дотуур байрны нөхцөл байдлуудад хандуулах
зорилготой
"Дунд
сургуулийн
дотуур
байрны
үйлчилгээг
сайжруулцгаая" гэсэн төслийн сурталчилгааны товхимолыг боловсруулж
түгээсэн.
Ховд аймгийн Боловсрол соёлын газар ньтөсөлтэй үр ашигтай хамтран
ажиллаж байна. Энэ газар дотуур байр дангаараа хариуцсан
мэргэжилтэнг бүрэн цалинжуулан ажиллуулж байгаа нь улсын хэмжээнд
анхных юм. Ийм ажлын байр буй болсон нь дотуур байрны орчин
нөхцлийг эрс сайжруулахад ямар чухал болохыг Ховдын дотуур байрууд
харуулж байна. Энэхүү мэргэжилтэнд (аймгийн төслийн зохицуулагч)
Газрын дарга нь удирдлага, хяналтын бүрэн дэмжлэг үзүүлж, 100%
цалинг харуцаж байгаа нь Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол соёлын газар
болон бусад аймгуудын БСГ-т сайн үлгэр жишээ болж байна.
Гол оролцогч талуудыг төслийн хэрэгжилтийн явцын бүхий л түвшинд
оролцуулах замаар орон нутгийн өөриймсөг байдлыг үүсгэж байна.
Төслийн үр дүн болон үр ашиг хангалттай сайн байна. Аажмаар төслийн
оролцогч талуудтай хуваалцаж буй зардлын хэмжээг ихэсгэх стратеги нь
орон нутгийн өөриймсөг байдлыг дээшлүүлж төслийн нөөцийг үр
ашигтай зарцуулалтанд хүргэж байна. Удирдах зөвлөлөөр төслийн
хувиарлалтыг хэлэлцэж, дотуур байруудаа тогтмол хяналт, үнэлгээнд
хамруулж байгаа нь төслийн санхүүжилтийг зөв зохистой, үр дүнтэй
зарцуулахад сайнаар нөлөөлж байна.
Төслийн төлөвлөлтийн хүрээнд удирдлагын, санхүүгийн болон хүний
нөөцийн үүргүүдийг маш сайн зохицуулсан нь ажиглагдлаа.

Цаашид хийх зүйлс
 Зарим дотуур байруудад зохион байгуулалттай чөлөөт цагийн үйл
ажиллагааны давтамж болон хэлбэр төслийн дэмжлэгтэйгээр сайжирч
байна. Эдгээр дотуур байрны хүүхдүүд чөлөөт цагийн үйл
ажиллагаанууд хөгжилтэй бөгөөд маш сонирхолтой байдлаар зохион
байгуулагдаж байгаа гэж мэдээлсэн. Гэлээ ч зарим дотуур байранд янз
бүрийн насны бүлгийн хүүхдүүдийн хөгжлийн хэрэгцээг хангах чөлөөт
цагийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах чадварыг байрын багш
ажилтнуудад эзэмшүүлэхэд төслийн дэмжлэг хэрэгтэй байсаар байна.
 Бүх дотуур байрууд дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлтэй болжээ. Дотуур
байрны багш болон хүүхдүүдийг сонсдог сургуулийн захирлуудын
дэмжлэгийг авдаг зөвлөлүүдийн ажил сайн байна. Гэвч зарим
зөвлөлүүдэд илүү их дэмжлэг болоод тэдний дуу хоолойг сонсдог багш
удирдлагуудын дэмжлэг их хэрэгтэй байна.
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Төслөөр дамжуулан анхны тусламжийн багцтай болж сургалтанд
хамрагдсан сургуулийн эмч нар дотуур байрны хүүхдүүдэд илүү сайн
үйлчилгээ үзүүлж байна. Гэвч зарим сургалтанд хамрагдсан эмч нар
ажлаас гарахдаа анхны тусламжийн багцаа үлдээхгүй явсан тохиолдол
гарчээ. Сургалтанд хамрагдаж амжаагүй шинэ эмч нарыг сургалтанд
хамруулах шаардлагатай.
Төслөөр дамжуулан сургалтанд хамрагдсан дотуур байрны тогооч нар
амин дэм ихтэй, тэжээллэг хоол тогтмол бэлтгэж хүүхдэд өгөх нь ямар
чухал болохыг сурсан. Гэвч зарим тогооч нар сургалтанд суугаагүйгээс
хүүхдүүдийн сэтгэлд хүртэл үйлчилж чадахгүй байна.
Ховд аймгийн дотуур байруудад Хүүхэд хөгжлийн танхимууд нь
тогтмол ажиллаж бүх хүүхдүүдэд нээлттэй байдаг. Баян-Өлгий аймагт
дотуур байрны багш нар Хүүхэд хөгжлийн өрөөг үр дүнтэй ашиглаж
сурахад илүү их техникийн дэмжлэг болон хяналт хэрэгтэй байна.
Чадвар хөгжүүлэх сургалт болон дотуур байрны багш, ажилтнуудад
чиглэсэн бусад үйл ажиллагаанууд зан үйл болон хандлагын өөрчлөлт
авчрахад ихээхэн хувь нэмэр оруулжээ. Хүүхдийн эрх, харилцааны соёл
болон Хүрэхүйн тухай сургалтууд нь хамгийн их нөлөөтэй сургалтын
жишээ болон дурдагдаж байв. Эдгээр сургалтын үр дүнд 2012 онтой
харьцуулбал 2016 онд дотуур байранд бие махбодын шийтгэл бага гарах
болжээ. Дотуур байрны багш, жижүүрүүд хүүхдүүдэд илүү их дэмжлэг
үзүүлэх болсон нь судалгааны дүнгээр гарлаа. Гэсэн ч Төслийн
нэгдүгээр зорилтонд хүрэхийн тулд цаашид төслийн зүгээс илүү дэмжлэг,
хяналт хэрэгтэй.
Эцэг эхчүүд болон сургуулийн удирдлага хоёулаа “Эцэг эхийн нэг
өдрийн” ач холбогдол, харилцан ашигтай байдлыг үнэлж байна. Гэвч
эцэг эхийн ирц, оролцоог дээшлүүлэхийн тулд сайн зохицуулагдсан
төлөвлөлт зайлшгүй шаардлагатай. Дотуур байр хариуцсан
мэргэжилтнүүд дотуур байрны багш нарынхаа өдөрлөг, арга хэмжээ
төлөвлөх, зохион байгуулах чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй.
Ховд аймгийн дотуур байрууд “ Эцэг эхийн өрөө”үүсгэн байгуулсан нь
тэднийг хүүхэдтэйгээ олон удаа, тав тухтай уулзах боломж олгож байна.
Энэ арга зүйг Баян-Өлгий аймгийн дотуур байрууд хэрэгжүүлж эхлэх
хэрэгтэй юм.
Дотуур байруудад шинээр үүсгэн байгууллагдсан Эцэг эхийн
зөвлөлүүдийг дотуур байрны хүүхдүүдийн хөгжил болон хамгаалалд
хувь нэмрээ оруулдаг бүтэц болгон хөгжүүлэхэд илүү их дэмжлэг
хэрэгтэй байна.
Аймгийн түвшинд байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг
зохицуулахад холбогдох хэлтэсүүдийн дээд түвшиний албан хаагчдыг
төслийн удирдах зөвлөлд оруулсан нь төслийн төлөвлөгөөний талаар
болоод төсвийг хэрхэн илүү үр ашигтай зарцуулах тухай хэлэлцэж
хамтын шийдвэр гаргахад үр нөлөөгөө өгч байна. Тэгэхдээ үндэсний
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түвшинд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулахад төслийн
зүгээс нөлөөллийн ажлаа эрчимжүүлэх хэрэгтэй байна.
Хэдийгээр орон нутгийн ХГБХХ- тэй хамтын ажиллагаа хангалттай сайн
байж хамтарсан хяналт, үнэлгээг сумдад хийж байгаа ч сумдын хүүхэд
хамгааллын хамтарсан багуудад бодлого болон арга зүйн маш их
дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байсаар байна.

Анхаарах зүйлс
 Хэдийгээр зорилтот бүлгийн сумдын Хамтарсан багууд Төсөл болон
ХГБХХ-гээс сургалт болоод арга зүйн дэмжлэг авдаг боловч тэдний
хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, сайн зохион
байгуулалттайгаар үзүүлэх чадвар хязгаарлагдмал хэвээр байна.
 Баян-Өлгий аймгийн нэг сумын Засаг дарга дотуур байранд хоол хүнс
нийлүүлэх үйлчилгээг нэг компанитай гэрээлсэн бөгөөд уг компани нь
дотуур байрны хүүхдүүдийн хоол хүнсний стандартыг дагаж мөрддөггүй
байгааг орон нутгийн иргэд мэдээлэхэд ямар ч арга хэмжээ аваагүй байна.
Энэ сумын сургуулийн захирал хүүхдүүдийг хэл амаар доромжилж
дарамтладаг ажилчинд ямар ч арга хэмжээ авалгүй удаасан байлаа. Хэрэв
сургуулийн захирал ойрын үед энэ талаар ямар ч арга хэмжээ авахгүй
бол төслийн удирдлга асуудлыг Удирдах зөвлөлтэй хэлэлцэж шийдэл
олохыг санал болгох хэрэгтэй.
 Баян-Өлгий аймгийн дотуур байруудыг дотуур байранд орох өргөдөл
гаргасан бүх хүүхдэд хүртээмжтэй, орчин нөхцлийн хувьд ээлтэй
болгохыг тулд маш их анхаарах хэрэгтэй байна. Ор, сандал ширээний
хангамжийг эрс нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Зарим дотуур байранд цэвэр
усны хангамж, бохирын асуудалд онцгой анхаарах хэрэгтэй.
Цахилгааны ил утас, нурж буй тааз, хагархай цонх, ухсан нүх болон
хашаалаагүй талбай гэх мэт зүйлсийг засварлаж аюулгүй байдлыг хангах
шаардлагатай. Төслөөс дотуур байрны гадаад байдлын стандартуудыг
дээшлүүлэх нөлөөллийн стратегийг боловсруулж Удирдах зөвлөлөөр
хэлэлцүүлэх хэрэгтэй.
 Хүүхдүүд өөрсдийн хөгжлийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд нийцүүлэн
компъютер болоод Интернэтийн холболт гэх мэт шинэ үйлчилгээг хүсэж
байна. Энэ талаар төслөөс илүү их нөлөөллийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй
байна.
 НЛМ байгууллагаас Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яамтай Харилцан
ойлголцлын гэрээ байгуулах талаар хэлэлцэх уулзалт хийх саналаа
яаманд удаа дараа гаргаж байсан боловч тодорхойгүй шалтгаанаар
хойшлогдсоор иржээ.
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Зөвлөмжүүд
 Дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн чадавх, чөлөөт цагийн үйл
ажиллагаа зохион байгуулах болон хөгжлийн танхимыг үр ашигтай
ашиглах дотуур байрны багш нарын чадварыг сайжруулахын тулд
ХБГХХ-гийн хүүхдийн оролцооны мэрэгжилтнүүдтэй нягт хамтран
ажиллах.
Дотуур
байран
дахь
хүүхдийн
оролцооны
үйл
ажиллагаануудын тогтвортой байдлыг хангахын тулд аймаг тус бүрийн
төслийн ажилтнуудын зүгээс үзүүлэх хяналт, дэмжлэгийг сайжруулах.
 Дотуур байрны шинэ ажилтнуудыг сургах, өөрөө сурах сургалтын
багцыг боловсруулахдаа хүүхэд хамгааллын бодлого гэх мэт төслийн
санаачилсан сургалтын сэдвүүдийг багтаах мөн аймгийн БСГ-тай
хамтран энэхүү сургалтанд дотуур байранд ажиллахаар болсон бүх шинэ
ажилтнуудыг заавал хамруулах.
Жилд хоёр удаа дотуур байрны бүх ажилтнуудад зориулсан мэдлэг
сэргээх сургалтыг явуулдаг болоход нь дотуур байрны багш нарыг
дэмжих.
 Баян-Өлгий аймгийн дотуур байрны ажилтнуудад Ёс зүйн гэрээ ба бусад
сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг Казак хэл рүү орчуулахад нь дэмжлэг
үзүүлэх.
 Цэнгэл сумын дотуур байрны ажилтнуудад өөр өөр яс үндэстэй
хүүхдүүдэд эрх тэгш хандахыг дэмжих зорилготойгоор Ялгаатай
байдлыг ойлгуулах сургалтыг өгөх;
 Дотуур байрны багш нарын сургалт, арга хэмжээ аливаа үйл ажиллагааг
зохион байгуулах чадавхыг нэмэгдүүлэхийн тулд аймгийн дотуур байр
хариуцсан мэргэжилтнүүдийг арга хэмжээ зохион байгуулах сургалтанд
хамруулах.
 Дотуур байрны багш нарт хэрхэн Эцэг эхийн зөвлөлийг дэмжих болон
эцэг эхийн өрөөг тогтмол ажиллуулахад шаардлагатай арга барилыг
эзэмшүүлэх.
 Баян-Өлгий аймгийн дотуур байруудыг байрандаа эцэг эхийн уулзалтын
өрөө байгуулахыг уриалах.
 Төслийн дэмжлэгээр олгогдсон мэдлэг, чадвар болон дадлуудын
солилцоог дэмжих зорилготойгоор хамгийн сайн туршлагын талаар кэйс
түүхүүдийг боловсруулж бусад дотуур байруудад түгээн дэлгэрүүлэх.
Жишээ нь: Цэнгэл сумын зургаан настай хүүхдүүдийг дэмжиж тэдэнд
зориулсан тусгай хөгжлийн өрөөг гаргасан, хариуцсан багштай болгосон
кэйсийг бусад дотуур байруудад дэлгэрүүлэх боломжтой.
 Яагаад маш олон зургаан настай хүүхдүүд хичээлийн жилийн турш
дотуур байранд байж чадаагүй талаар судалгаа хийж асуудлыг
шийдвэрлэх боломжит шийдлүүдийг тодорхойлох.
 Удирдах зөвлөлийн уулзалт дээр дотуур байран дахь ёс зүйн гэрээг
зөрчсөн тохиолдлуудыг аль болох хурдан шийдвэрлэхийн төлөө
хэлэлцэх саналыг бэлтгэх.
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Баян-Өлгий аймгийн төслийн ажилтнуудад дотуур байрны орчины
стандартыг сайжруулах талаар өмгөөллийн стратеги хөгжүүлэхэд нь
техникийн дэмжлэг үзүүлэх мөн энэ асуудлыг Удирдах зөвлөлөөр
хэлэлцүүлэх.
Үндэсний түвшинд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах
зорилго бүхий нөлөөллийн стратегийг боловсруулах, үүнд: Хамтарсан
багуудыг чадавхжуулах, БСШУЯ-тай Харилцан ойлголцлын санамж
бичигт гарын үсэг зурах, загвар дотуур байрны жишээг улс даяар
хамгийн сайн туршлага болгон түгээн дэлгэрүүлэх, бүх Аймгийн БСГ
болон яаманд дотуур байрны мэргэжилтэнг томилох, жижүүрийн албан
тушаалыг туслах багш болгон өөрчлөх замаар хүүхдүүдэд 7 хоногийн 24
цагт байнгын мэргэжлийн үйлчилгээ авах боломж олгох, төслийн
санаачлагыг өөр бусад баруун бүсийн аймгуудын дотуур байруудад
түгээх, Aзийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж БСШУЯ-аар
удирдуулсан шинэ төсөлтэй нийцүүлэх, Дотуур байрны багш
ажилтнуудад өөрсдийн эрх ашиг, байр сууриа хамгаалах зорилготой
мэргэжлийн холбоог үүсгэн байгуулахыг дэмжих, төслөөс дэмжин
боловсруулсан Дотуур байрны үнэлгээний аргачлал, Хүүхдийн эрхийн
сургалтын багц, Хүрэхүйн сургалтын модуль гэх мэтийг албажуулан
орон даяар мөрдлөг болгох асуудлууд багтаж байна. 2016 онд Хүүхэд
хамгааллын хуулийг Улсын их хурал батлахад хүргэсэн хамтарсан
өмгөөллийн үйл ажиллагааны хамгийн сайн туршлагаас энэ өмгөөллийн
стратегийг төлөвлөхдөө санаа авч болно. Түүнчлэн энэ стратегидаа
төсөл дуусах үе шатыг хэрхэн сайн бөгөөд үр дүнтэй болгох чиглэлээр
юу хийхийг тусгах нь зүйтэй.
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Удиртгал
Энэхүү үнэлгээний тайлан нь НЛМ-Монгол байгууллагын 2014-2016 оны
хооронд Ховд болон Баян-Өлгий аймгуудын дотуур байрны хүүхдүүдийн
нөхцөл байдлыг сайжруулахын төлөө явуулж буй Хүүхдийн Эрх-Хөгжил
төслийн хоёрдугаар шатны явцын үнэлгээний дүн шинжилгээ болон анализыг
багтаасан ба цаашдын үйл ажиллагааны тухай зөвлөмжийг өгөх зорилготой.
Дүн шинжилгээний зорилтот бүлэг бол Баян-Өлгий болон Ховд аймгийн
сонгогдсон дотуур байрууд, төслийн оролцогч талууд, үүрэг хүлээсэн хүмүүс,
эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд юм. Үнэлгээг НЛМ-Монгол байгууллага болон
төслийн оролцогч талуудын дэмжлэгтэйгээр үндэсний зөвлөх гэрээлэн
гүйцэтгэлээ. Хүүхэд хамгаалал, оролцоо, чөлөөт цаг,эрүүл мэндийн асуудлыг
голчлон авч үнэлгээг хийсэн.
Энэхүү дунд хугацааны үнэлгээ нь 2014 оноос одоог хүртэл гаргасан ололт
амжилтыг тодорхойлох, төслийн дор дурдсан зорилтуудын хүрээнд
хэрэгжилтийн явц хэрхэн явагдаж байгааг мэдэх, мөн төслийн үлдэж буй
хугацаанд цаашдын тогтвортой байдлыг нь хангах бэлтгэлээ хэрхэн хангах
зэрэг асуудлуудад голчлон анхаарч зөвлөмж санал, өгөх зорилготой хийгдсэн
болно.
1. Зорилтот аймгуудын дотуур байранд хүүхдүүд бие бялдар, оюун ухаан,
сэтгэл санааны хувьд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдардаг болсон байна.
2. Зорилтот аймгуудын дотуур байрны ажилтнууд хүүхдүүдийг сонсож,
тэднийг шийдвэр гаргах үйл явцад оролцуулдаг болсон байна.
3. Зорилтот аймгуудын дотуур байрны хүүхдүүд дотуур байранд
зохиогддог чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцдог болсон
байна.
4. Эцэг эхчүүд, сургуулийн удирдлага мөн холбогдох төр захиргааны
удирдлагууд дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл
байдлыг сайжруулахын төлөө ажилладаг болсон байна.
Дунд хугацааны үнэлгээний Ажлын удирдамжинд дараах зорилтуудыг тусгасан
болно. Үүнд:
 Цаашдаа төслийн гүйцэтгэлийн менежментэнд сайнаар нөлөөлөхүйц
хувь нэмэр оруулах;
 Үйл ажиллагааны хариуцлагыг дээшлүүлэх хяналт:
 Төсөл дуусах үеийн үйл явц, цаашдын тогтвортой байдлын хангах
чиглэлийн талаар үнэлгээ хийж зөвлөмж гаргах
 Хөгжлийн төлөө төслийн удирдлагын гүйцэтгэлд хувь нэмэр оруулах.
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Үнэлгээний арга зүй
Сонгогдсон дотуур байруудад хэрэгжиж буй Төслийн хэрэгжилт,
ахиц
дэвшлийг хэмжихийн тулд тоон болон чанарын үнэлгээний аргыг хослуулан
хэрэглэлээ. ХЭХ2 төслийн суурь матрицид шингээсэн төслийн шалгуур
үзүүлэлтүүдийг хэмжигч нэгж болгон авсан. НЛМ-ийн санал болгосон
судалгааны оролцооны аргуудыг үнэлгээний аргачлал боловсруулахдаа
зөвлөмж маягаар ашигласан.
2012 онд хийгдсэн Хэрэгцээний үнэлгээ болон 2013 оны Дотуур байрны
үнэлгээний мэдээллийг суурь үзүүлэлт болгон гол шалгуур үзүүлэлтүүдийн
өөрчлөлтийг харуулахын тулд ашигласан. Төслийг анх төлөвлөхдөө ижил
асуулгын хуудсыг нэг юмуу хоёр жилийн дараа дахин ашиглаж дотуур байранд
өөрчлөлт гарсан эсэхийг тодорхойлно гэж үзсэн байв. Тиймээс эдгээр
үнэлгээний аргуудаар дамжуулан дотуур байрны нөхцөл байдалд ямар нэгэн
эерэг эсвэл сөрөг өөрчлөлт гарсан эсэх талаар ерөнхий дүгнэлт гарна гэсэн
хүлээлт байсан. Бид 2012 оны(Ховд) болон 2013 оны(Баян-Өлгий) хэрэгцээний
үнэлгээнүүдэд ашигласан 35 асуулттай асуулгын хуудсыг дүн шиншилгээний
харьцуулсан анализ хийх зорилготойгоор нэмэлт хоёр асуултаар баяжуулан
ашигласан. Мөн түүнчлэн ажиглалтын жагсаалт, дотуур байрны ажилтнууд
болон дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн гишүүдээс авсан бичил судалгаанууд
болон ярилцлага ба фокус бүлгийн хэлэлцүүлгийн үед асуусан асуултуудыг
тоон болон чанарын баримт олох арга болгон хэрэглэв.
Баян-Өлгий аймагт хоёр сум болон нэг багийн сургуулийн дотуур байрын 40
хүүхэд 2013 оны Хэрэгцээний судалгаанд оролцсон байсан. Дотуур байрны
хүүхдүүдийн амьдрал хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харахын тулд энэ удаагийн
үнэлгээгээр дээрх сумд болон багт очиж ажиллалаа. Энэ удаад сум болгоноос 14
хүүхэд, багийн дотуур байрнаас 12 хүүхдээр асуулгын хуудсыг бөглүүлөв. Хүйс
бүрээс ижил тооны хүүхдүүдийг авсан. 2013 оны судалгаатай насны бүлгийг
ижил харьцаатай байлгахын тулд Цэнгэл болон Дэлүүн сумдад өөр өөр насны
бүлгүүдээс ижил тооны хүүхдүүдийг авсан.
Ховд аймагт 6 сумын 240 хүүхэд 2012 оны Хэрэгцээний үнэлгээнд оролцсон.
Харин дунд хугацааны энэ үнэлгээний үеэр цаг болоод төсөв нөөцийн
хязгаарлалтаас болж ердөө хоёр сумыг хамруулав. Иймээс Ховд аймгаас
(Дөргөн болон Ховд сум) 40 хүүхэд судалгаанд оролцов.
Дотуур байрны үнэлгээний аргачлал нь өөрийн үнэлэмжинд тулгуурлан дотуур
байрны нөхцөл байдлыг дүгнэх аргачлал юм. Тус үнэлгээний аргачлалыг төсөлд
оролцож буй бүх дотуур байруудад төсөл эхлэж байх үед хэрэглэсэн гэдгийг
төслийн жил бүрийн тайлангуудаас мэдэх боломжтой. Иймээс энэ аргачлалыг
дотуур байруудад гарсан өөрчлөлтүүдийг харахын тулд дахин ашиглаж болох
байсан. Гэвч уг үнэлгээний аргачлалын арга зүй нь хоёр өдрийн турш
хүүхдүүдийн идэвхтэй оролцоог шаарддаг. Тиймээс мөн л цагийн давчуугаас
болоод үнэлгээний зарим хэсгийг ярилцлага, хэлэлцүүлэг болон ажиглалтын
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жагсаалт болгон өөрчлөж судалгааны баримтаа цуглуулахаар шийдсэн болно.
2016 оны 4 сарын 30 наас 5 сарын 13 хүртэл төслийн хоёр газар Ховд болон
Баян-Өлгий аймгуудад үнэлгээний ажил явагдсан. Хоёр аймагт баг болон сумын
түвшинд нийт зургаан дотуур байранд судалгаа явуулав. Баян-Өлгий аймгийн
Дэлүүн, Цэнгэл сум ба Улаанхус сумын Согог багийн, Ховд аймгийн Ховд,
Дөргөн сумын дотуур байруудад ажиглалт явуулж, үнэлгээ хийсэн. Эдгээр
газрууд нь харьцуулалтын гол арга болсон 2012 онд явагдсан Хэрэгцээний
үнэлгээний судалгаанд хамрагдсан гэдгээрээ өөр бусад сум болон багуудаас
илүү сонгоход тохиромжтой байсан.
Дотуур байруудын нөхцөл байдлыг үнэлэх 38 шалгуур үзүүлэлт бүхий
ажиглалтын жагсаалт боловсруулж үнэлгээнд мөн ашиглав. Мөн Ховд аймаг
дахь төслийн оффис болон Аймгийн Боловсрол Соёлын газар(АБСГ) ба Хүүхэд,
гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс (ХГБХХ)гэх мэт газруудаар орж ярилцлага хийлээ.
Ярилцлага болон фокус бүлгийн хэлэлцүүлгэд бүх түвшний оролцогч талуудын
төлөөллийг оролцуулсан, үүнд: дотуур байрны хүүхдүүд, эцэг эхчүүд, төслийн
хамтран ажиллагсад, мэргэжлийн хүмүүс, орон нутийн шийдвэр гаргагч нар
багтав. 6 настай хүүхдүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудын үр дүнг харахын
тулд энэ насны бүлгийн хүүхдүүд болон тэдний анги даасан багш нараас
ярилцлага авлаа.
Судалгаанд оролцсон бүх хүүхэд судалгаанд орох
зөвшөөрлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан.
Төслийн багаас зөвлөхөд төслийн төлөвлөгөө болон жил бүрийн тайлангуудыг
үнэлгээний ажилдаа ашигла гэж өгсөн. Төслийн боловсруулсан Дотуур байрны
багшийн журнал болон Нөлөөллийн ажлын багц гэх мэт албан бичгүүдийг
судалж үнэлгээний дүгнэлт гаргахдаа ашиглав.
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Дүгнэлт шинжилгээ
Сүүлийн гурван жилд дотуур байруудын нөхцөл байдал сайжирсан байна. 2016
оны 5 сард явуулсан дунд хугацааны үнэлгээнд оролцсон хүүхдүүдийн 74,4%
нь дотуур байрны нөхцөл байдал эрс сайжирсан гэж мэдээлэв. Согог багт
асуугдсан бүх хүүхэд 100% энэ хариултыг сонгосон байлаа. Харин Цэнгэл
суманд хамгийн цөөхөн хувь буюу хүүхдүүдийн 53% л энэ хариултыг сонгожээ.
Хүснэгт 1 - Та амьдарч буй дотуур байраа 2013 оныхтой харьцуулахад яаж дүгнэх вэ
Сум

Та амьдарч буй дотуур байраа 2013 оныхтой
харьцуулахад яаж дүгнэх вэ

Нийт

Эрс сайжирсан

Бага зэрэг сайжирсан

Согог
Цэнгэл
Дэлүүн

100,0%
53,3%
60,0%

0,0%
46,7%
40,0%

100,0%
100,0%
100,0%

Ховд

66,7%

33,3%

100,0%

Дөргөн

95,0%

5,0%

100,0%

Нийт

74,4%

25,6%

100,0%

Дунд хугацааны үнэлгээний үеэр авсан санал асуулгын бусад үр дүнг авч үзвэл
дотуур байрны хүүхдүүдийн аюулгүй байдал болон хамгаалал ХЭХ2 төсөл
хэрэгжиж эхэлснээс хойш эрс сайжирсан байна. Төслийн үйл ажиллагаанууд
хүүхэд хамгаалал болон аюулгүй байдалтай холбоотой шалгуур үзүүлэлтүүдээр
эерэг өөрчлөлт гарахад нөлөөлсөн байна. Жишээлбэл 2016 онд Баян-Өлгий
аймагт санал асуулгад оролцсон хүүхдүүдийн 78% нь "Дотуур байрны
ажилтнууд хүүхдийг түлхэж, алгадаж эсвэл бие махбодийн шийтгэл үзүүлсэн
ямарваа нэг тохиолдол байгаа юу" гэдэг асуултанд "огт байхгүй" гэсэн
хариултыг өгсөн. 2013 оны суурь судалгаанд энэ аймгийн хүүхдүүдийн 60% нь
"огт байхгүй" гэдэг хариултыг өгч байжээ.
2012 оны (Ховд) болон 2013 оны (Баян-Өлгий) суурь судалгааны үр дүн
Зураглал 1 - “Дотуур байрны ажилтнууд хүүхдийг түлхэж, алгадаж эсвэл бие махбодийн

шийтгэл үзүүлж байсан ямарваа нэг тохиолдол гарч байсан уу" гэдэг асуултанд өгсөн
хариулт
а. 2013 оны Баян-Өлгийн болон 2012 оны Ховд аймгийн суурь үзүүлэлтүүд
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Баян-өлгий
5%

Ховд
тийм, ихэнхдээ
17%

35%

тийм, заримдаа

60%

тийм

үгүй

83%
огт үгүй

б. 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
5%

Ховд
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
14%

17%

16%

тийм, заримдаа

тийм, заримдаа

70%

78%
огт үгүй

огт үгүй

Энэхүү ахиц нь төслийн гол хэрэгжиж буй газруудад ёс зүйн дүрэм, хүүхдийн
эрхийн тухай сургалт болон төслөөс дэмжсэн өөр бусад холбогдох үйл
ажиллагаануудын үр дүнд дотуур байрны ажилтнуудын хүүхэд хамгааллын
талаарх ойлголт болон хандлага хэрхэн сайжирсныг харуулж байна. Төсөл
хэрэгжиж буй хоёр аймагт хоёуланд нь дотуур байрны ажилтнуудын дунд
хүүхдийн эсрэг бие махбодын хүчирхийлэл буураад зогсохгүй мэдээллийн
харьцуулалтаас харахад хүүхдүүдийн хооронд гардаг хүчирхийлэл ч мөн адил
буурсан байна. Хүүхэд хооронд гардаг хэл амаар доромжлох хүчирхийлэл
болон дотуур байрны ажилтнуудын зүгээс ийм төрлийн хүчирхийллийн хэмжээ
мөн буурсан байна. Дотуур байранд байхдаа айдаст өртдөг хүүхдүүдийн хувь ч
буурсан байна. Хүүхэд хамгаалалтай холбоотой бүх хувьсагчдын
харьцуулалтаас харахад энэ чиглэлд төсөл маш олон амжилт гаргасан байна.
Гаргасан бүх өөрчлөлтийг Хавсралт 3-аас Графикаар харах боломжтой.
Төслийн Зорилт 1- ийн хэрэгжилтийн үйл явц ямар байгааг харуулах чанарын
мэдээллийг олохын тулд төсөл хэрэгжиж буй хоёр аймагт хийсэн ажиглалтууд,
гол мэдээллэгчдийн ярилцлага(KII) болон анхдагч ба хоёрдогч зорилтот
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бүлгүүдтэй хийсэн фокус бүлгийн хэлэлцүүлгүүдийг ашигласан. Хүүхдүүд ямар
нэгэн таагүй зүйл болсон тохиолдолд өөрсдийгөө эсвэл үе тэнгийнхнийгээ
хамгаалах чадвартай болохын тулд хүүхэд хамгаалал болон зүй бусаар бие
махбодид хүрэх талаар маш сайн мэдлэг эзэмшсэн гэдгээ харуулжээ. Эцэг
эхчүүд ч мөн энэ чиглэлээр өөрчлөлт гарсан гэдгийг дурдаж байв. Тэд одоо
дотуур байр нь хүүхдүүдийнх нь хувьд илүү таатай орчин болсон учир
хүүхдийнхээ төлөө сэтгэл зовох нь багассан гэж ярьж байлаа. Ийм өөрчлөлтүүд
гарахад голлох нөлөө үзүүлсэн зүйл юу вэ? Төслийн амжилтанд хувь нэмэр
оруулсан маш олон үйл ажиллагаа хэрэгжсэний нэг жишээ бол төслийн
нөлөөлөл дэмжлэгээр зорилтот аймгуудын бүх дотуур байруудад хэрэгжих
болсон хүүхэд хамгааллын бодлого буюу зохицуулалт юм.
Төслийн дэмжлэгтэйгээр бүх дотуур байрууд дотуур байранд ажиллагсадын ёс
зүйн дүрэмтэй цуг хэрэгжих Хүүхэд хамгааллын бодлогыг боловсруулж, батлаж
хэрэгжүүлэх ёстой байсан. Сургуулиудад энэхүү бодлого журам ямар байх
ёстой болон ямар дадал, хандлагуудад зохицуулалт хийх ёстойг ойлгуулахын
тулд Хүүхэд хамгааллын бодлогын загварыг санал болгосон. Бодлогыг
боловсруулах болон батлах үйл явцад ажилтнууд болон хүүхдүүдийн оролцоог
уриалан дэмжсэн. Хоёр аймгийн бүх дотуур байрууд өөрсдийнх нь хүүхэд
хамгааллын бодлого/зохицуулалт хэрэгжиж эхэлсэн гэдгийг тайлагнасан. Зарим
дотуур байрууд хүүхэд хамгааллын бодлого/зохицуулалтаа дотуур байрныхаа
хамгийн ил харагдах ханан дээр тавьсан, мөн сургуулийн захирлууд гарын үсэг
зурсан ёс зүйн гэрээнүүдийг ажилтнуудын хөдөлмөрийн гэрээтэй цуг хадгалдаг
болсон гэдгийг бид ажигласан.
Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг болон ярилцлагуудын үеэр дотуур байрны
ажилтнууд, сургуулийн эмч болон нийгмийн ажилтнууд үл хайхрах, бэлгийн,
оюун санааны болон бие махбодийн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн шинж
тэмдгүүд болон тэдгээрийн үр дагаврын талаар ахисан түвшний мэдлэг
эзэмшснээ харуулж байв. Тэд өөрсдийн олсон мэдлэгээ хүүхдийн эрхийн тухай
сургалтууд, дотуур байрны үнэлгээн дэхь өөрсдийн оролцоо болон ёс зүйн
гэрээнд гарын үсэг зурсантай холбоотойгоор хариуцлага нэмэгдсэнтэй холбож
тайлбарлаж байлаа. Дотуур байрны ажилтнуууд хүүхэд хамгааллын
бодлого/зохицуулалтыг мөрдөж эхэлснээс хойш хүүхдүүдийн зан хандлагад
эерэг өөрчлөлтүүд гарч эхэлснийг ажиглаж буйгаа ярьж байв.
Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцсон дотуур байрны багш болон
ажилтнуудаас байрныхаа хүүхэд хамгааллын бодлогод шингэсэн хүүхэд
хамгаалалд нэн чухал 3 асуудлыг нэрлэхийг хүсэхэд хариултууд нь аймаг болон
сургуулиудаараа өөр өөр байсан. Жишээлбэл: Ховд аймгийн Ховд суманд
хүүхэд хамгааллын бодлого/зохицуулалтад дурдагдсан хамгийн чухал 3 асуудал
нь хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхдийн санаа бодлыг үл хайхрах болон зүй бусаар
хүүхдэд хүрэх гэж хэлж байлаа. Дэлүүн болон Цэнгэл сумуудад дотуур байрны
ажилтнууд дараах жагсаалтыг гаргасан, 1) хүүхдийн эрхийг зөрчих байдал;
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2)учир шалтгаангүйгээр хүүхдийг зодох; 3) зүй бусаар хүүхдэд хүрэх. Зүй
бусаар хүүхдэд хүрэх тухай сургалт хоёр аймагт хоёуланд нь амжилттай хүрсэн
гэдэг нь эдгээр хариултаас харагдаж байна.
Энэ төсөл нь мэдлэгийн түгээлтийг дэмжээд зогсохгүй чадвар болон хандлагын
хөгжилд маш их анхаарал хандуулсан. Ховд аймгийн дотуур байрын багш
болон жижүүрүүд өөрсдийн ахисан мэдлэг болон сайжирсан хандлагаа хүүхэд
хамгааллын бодлого хэрхэн өдөр тутам хүүхдүүдтэй ажиллахад нь нөлөөлдөг
талаар тайлбарлан харуулсан. Тэд хүүхдэд зүй бусаар хандахгүй байх шинэ
дадлынхаа тухай санаа бодлоо хуваалцаж байлаа. Ховд сумын дотуур байрны
тогооч дотуур байрны хүүхдүүдтэй харилцах чадвар сайжирсан нь гэр бүлийн
харилцаанд нь ч эерэгээр нөлөөлсөн, учир нь тэрээр гэр бүлийн асуудлуудыг
шийдвэрлэхдээ төслийн сургалтаас сурсан стресс багатай арга техникүүдийг
ашигладаг болсон гэж хэлж байв.
Бүх дотуур байрны багш нар болон Согог, Ховд, Дөргөний сургуулиудын
дотуур байрны ажилтнууд хүүхдийн хүчирхийлэл болон үл хайхралаас хэрхэн
сэргийлэх талаар өөрсдийн санаа бодлоо хуваалцсан. Энэ чиглэлээр тэдний
хамгийн их давтагдсан хариулт бол “хүүхэд бүрт эрх тэгш хандаж тэдэнд
уурлаж уцаарлахгүй байх” байлаа. Тэдний ажиглалтаар сүүлийн 3 жилд дотуур
байрны ажилтнууд хүүхдийн эрхийг илүү хүндлэх болсон болохоор хүүхдүүд
ажилтнуудад илүү хүндэтгэлтэй хандах болсныг ажигласнаа хэллээ. Хүн бүр
бие биенийгээ хүндэлж байгаа үед тэдний ажлын орчин илүү бага стресстэй
болдог юм байна гэж фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчид дүгнэв. Хүүхэд
хамгааалын бодлогод гарын үсэг зурж мөн хүүхдүүдтэй хэрхэн сайн харилцах
талаар сургалтанд сууснаар дотуур байрны багш нар болон бусад ажилтнууд
дотуур байран дахь хүүхэд хамгааллыг сайжруулах үйл явцыг амжилттай
урагшлуулж байгаа. Баян-Өлгий аймагт гол мэдээлэгч нартай хийсэн ярилцлага
болон Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчид дотуур байрны ажилтнууд ёс
зүйн гэрээнд гарын үсэг зурсан гэдгийг мэдээлсэн ч ихэнх жижүүр болон бусад
үйлчилгээний ажилтнууд ёс зүйн гэрээнээс нэг ч зүйлийг санахгүй байсан.
Гэрээ нь Монгол хэл дээр бичигдсэн болохоор Монгол хэлээр унших чадвар
хязгаарлагдмал хүмүүс ёс зүйн гэрээний агуулгыг нь ойлгож авсан гэдэгт
эргэлзээ төрүүлж байв.
12-оос дээш насны хүүхдүүд дотуур байрны хүүхэд хамгааллын зохицуулалт
болон ямар нэгэн зүйл болоход хэнд хандах ёстой талаар мэдлэгтэй байгаа нь
харагдаж байлаа. Тэдний ихэнх нь хэн нэгэн хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байвал
дотуур байрны багшид эсвэл сургуулийн нийгмийн ажилтанд хандана гэж
хэлсэн. Цөөн хэдэн хүүхэд Хүүхдийн тусламжийн утас руу залгана гэж
мэдээлсэн. Энэ сэдэв нь бага сургуулийн насны хүүхдүүдэд амаргүй гэдэг нь
тодорхой. Тиймээс, бага насны хүүхдүүд ямар дадал болон зан үйл зүй бус вэ?
гэдгийг мөн хүүхэд хүчирхийлэл болон үл хайхралын үед хэнд хандах ёстой вэ?
гэдгийг мэдэхэд нь дотуур байрны багш нар туслаж тэдэнд хүүхэд хамгааллын
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бодлого эсвэл зохицуулалтын тухай оролцооны сургалтыг зохион явуулах
хэрэгтэй болов уу.
Хэдийгээр хүүхэд хамгааллын бодлого/зохицуулалт эсвэл ёс зүйн гэрээ нь
дотуур байран дахь хүүхдийн хүчирхийлэл болон үл хайхралаас сэргийлэхэд
нэн чухал боловч үүнийг нэвтрүүлэн ажилтнуудаар гарын үсэг зуруулах нь
хүүхэд хамгааллын эрсдлийн бууруулахад зохих үр нөлөөтэй боловч үр дүнтэй
хариу үйлчилгээ үзүүлэхэд хангалтгүй. Төслийн зүгээс энэ байдлыг шийдэхийн
тулд Хамтарсан багууд (ХБ) дотуур байрны хүүхдүүдэд үр дүнтэй хариу
үйлчилгээ үзүүлэх замаар маш чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж төлөвлөжээ. Төслийн
удирдлага хоёр аймгийн Хүүхэд Гэр Бүлийн Хөгжлийн Хэлтэстэй (ХГБХХ)
хүүхдэд ээлтэй хариу үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр хамтран ажиллах гэрээ хийсэн.
Хоёр аймагт хоёуланд нь тус хэлтсийн зарим ажилтнууд төслийн багийнхантай
хамтран ажиллаж байна. Тэд хамтарсан мониторинг, үнэлгээг сумдын дотуур
байранд очиж хийх, хүүхэд хамгааллын талаар хамтарсан сургалт хийх зэргээр
хамтран ажиллаж байна. Мөн хамтарсан багийн гишүүдэд хүүхэд хамгааллын
кейс дээр хэрхэн хамтарч ажиллах талаар зөвлөмж өгдөг. Гэсэн ч бүх очсон
сумуудад ХБ-уудыг чадваржуулах үйл явц тийм ч сайн биш байна.
Зөвлөхийн хувьд энэ удаа зөвхөн Цэнгэл сумын Хүүхэд хамгааллын Хамтарсан
Багтай уулзах боломж олдсон. Уулзалтанд сумын Засаг дарга болон ХБ-ийн
дөрвөн гишүүн оролцов. Тэдний ХЭК-ийн талаарх мэдлэг хангалттай сайн
байсан хэдий ч сүүлийн дөрвөн жилд ганц л кейс дээр ажилласан гэж мэдээлсэн.
Бусад сумуудад төрөл бүрийн шалтгаанаас болж ХБ гишүүд товлосон
уулзалтанд оролцоогүй. Хоёр аймагт хоёуланд нь аймгийн төслийн ажилтнууд
ХБ-уудын гишүүдийг тогтмол, идэвхтэй оролцоог хэвийн түвшинд хадгалж
байх нь маш хэцүү гэж хэлж байв. ХБ-ын гишүүд идэвхтэй оролцоо бага
түвшинд байгаагийн үндсэн шалтгаан бол хүүхэд хамгаалын чиглэлээр ажиллах
үүрэг аль ч гишүүний ажлын байрны тодорхойлолтонд ороогүйтэй холбоотой
гэж тэд дурдаж байв.
Суурь судалгааны тайланд нэг дотуур байранд амьдардаг хоёр өөр үндэс
угсаатай хүүхдүүдийн хооронд гардаг зөрчлийн тухай мэдээлсэн байсан. Казак
гаралтай хүүхдүүд Тува гаралтай хүүхдүүдийг маш их дээрэлхдэг гэж дотуур
байрны ажилтнууд болон хүүхдүүд гомдол гаргаж байсан талаар дурдсан байв.
Бид дунд хугацааны судалгааны үеэр уг дотуур байраар очихдоо Тува гаралтай
зарим хүүхдүүд болон багш нараас ярилцлага авсан. Тэд хоёр угсаатны бүлгийн
хооронд сөргөлдөөн байсаар байгаа, тэгэхдээ өмнөхөөсөө багассан гэж хэлж
байлаа.
Дунд хугацааны үнэлгээний үеэр авсан санал асуулгын дүн болон бусад
чанарын мэдээллүүдээс харахад дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийг
хамгаалах хүүхэд хамгааллын механизмуудыг чадваржуулах тал дээр төсөл
сайн үр дүнд хүрсэн байна. Тэгэхдээ Дэлүүн сумын дотуур байрны хүүхдийн
зөвлөл дотуур байрны ахлах тогооч нь хүүхдүүдийг үл хайхарсан, мөн хэл
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амаар доромжилсон гэдэг маш ноцтой асуудлуудыг хөндсөн. Энэ эмэгтэй
хүүхдүүдийн хоолны чанар болон гал тогооны ариун цэврийн талаарх санал
гомдлыг огт хүлээж авдаггүйгээр барахгүй гомдол тавьсан хүүхдүүдэд өс санаж
тэдний хэлсэн үг саналын эсрэг зүйлийг үргэлж хийдэг гэж хүүхдүүд мэдээлж
байлаа. Хүүхдүүд ахлах тогоочийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхийн тулд дотуур
байрны эрэгтэй багшид хандсан. Гэвч хүүхдүүд тогооч эмэгтэй хэрхэн тэр
эрэгтэйг тэдний нүдэн дээр зодохыг харсанаа мэдээлж байв. Байрны зөвлөлийн
гишүүн хүүхдүүдээс гаргасан эдгээр гомдлыг сонссоны дараагаар энэхүү
хүүхэд хамгааллын бодлого болон ёс зүйн гэрээний зөрчлийн асуудлыг
сургуулийн захиралд үнэлгээг хийж буй зөвлөгч гаргаж тавьсан. Ахлах тогооч
ёс зүйн гэрээг байнга зөрчиж сумын засаг дарга ахынхаа эрх мэдлийг буруугаар
ашиглаж хүүхдийн эрх ашгийг хохироож байгаа гэдгийг захирал хүлээн
зөвшөөрөөд тогооч эмэгтэйн дотуур байрны хүүхдүүдийн эсрэг хийж буй
хүчирхийлэл болон үл хайхралыг таслан зогсоох арга хэмжээ авна гэж амласан.
Хүүхэд хамгааллын зөрчил гаргагчдад хариуцлага хүлээлгэж чадахгүй
өөгшүүлж буй эрх мэдэл бүхий хүмүүс энэ дутагдлаа нэн даруй арилгах
шаардлагатай байна.
Гамшгийн үеийн аюулгүй байдал
Ярилцлаганд оролцсон ихэнх хүүхэд дотуур байрны орчинд байхад нь
ямар нэгэн гамшиг осол тохиолдоход шууд дотуур байрны багш ажилтнуудад
хандах ёстой гэдгээ мэдэж байсан. Тэдний ойлгож байгаагаар гамшиг бол:
галын аюул, газар хөдлөлт эсвэл осол гэмтэл юмуу түргэн тархацтай халдварт
өвчний тархалт гэх мэт зүйлсийг нэрлэж байв. Галын аюулгүй байдлын
стандартаар ямарваа нэг байгууллагын байшин бүр заавал галын аюулгүй
байдлын булантай байх ёстой. Бидний очсон дотуур байрнуудаас дөрөв нь
зөвхөн гол байр болон гал тогооны байранд галын аюулгүй байдлын булантай
байв. Нэгээс илүү байшинтай дотуур байрууд хүүхэд амьдардаг бүх байрандаа
галын аюулгүй байдлын буланг байрлуулсан байх хэрэгтэй байна. Хэдийгээр
Дотуур байрны үнэлгээний аргачлал болон сургалтаараа дамжуулан дотуур
байрны хүүхдүүд аюулгүй орчинд амьдардаг байхыг дэмждэг ч орчны
тохижилтонд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэггүй.
Зарим дотуур байруудад цахилгааны шугам ил задгай, сургуулийн талбайд
жорлонгийн нүхийг бөглөхгүй үлдээх гэх мэтээр осол гэмтэл үүсгэж болзошгүй
эрсдэлүүд байсаар байна. Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг хүүхдүүдтэй
хуваалцдаггүй. Дотуур байрны галын аюулгүй байдлын стандартуудыг хангах
болон гамшгийн төлөвлөгөөг сургуулийн бүх хүүхэд болон ажилтнуудад
танилцуулахад сургуулийн захирлууд шуурхай арга хэмжээ авахыг чухалчлах
хэрэгтэй.
Согог сум болон Ховд сумын дотуур байруудад цахилгааны залгууруудыг
хамгаалалтын тагаар таглаж хамгаалсан байв. Гэвч Цэнгэл болон Дэлүүний
дотуур байруудад ийм арга хэмжээ аваагүй байгаа нь хүүхдийн аюулгүй
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байдалд сөргөөр нөлөөлөхөөр байна. Дэлүүн суманд хүүхдүүд ямар ч аюулгүй
байдлын хамгаалалтгүй гадаа худгаас ил задгай цоргоор дамжуулан
хэрэгцээний усаа авч байв.
Хэдийгээр гадаад орчны хувьд сайжруулах зүйл нэлээд байгаа ч ерөнхийд нь
авч үзвэл төслийн нэгдүгээр зорилт буюу “Зорилтот аймгуудын дотуур
байранд хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, сэтгэл санааны хувьд эрүүл,
аюулгүй орчинд амьдардаг болсон байна”гэсэн зорилтын хэрэгжилтийн явц
өндөр ахицтай хэрэгжиж байна.
Хэдийгээр хүүхэд хамгааллын хувьд төслийн үр дүнг гаргахад сайн ахицтай явж
байгаа боловч “дотуур байрны ажилтнууд заримдаа дотуур байрны аль нэг
хүүхдийг алгадаж, түлхэж эсвэл чимхдэг” гэж мэдээлж буй хүүхдүүдийн хувийг
хэрхэн тэглэх талаар төслийн оролцогч талуудтай хэлэлцэх хэрэгтэй. Яагаад
гэвэл энэ үйлдэл нь 2016 оны 9 сараас хэрэгжиж эхлэх Хүүхэд хамгааллын
хуулиар хориглогдсон болно. Өөр бас нэг хэлэлцэх хэрэгтэй сэдэв бол
Хамтарсан багийн үйлчилгээг хэрхэн сайжруулж багийн гишүүдийг дотуур
байрны хүүхдүүдэд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үр дүнтэй үзүүлдэг болгоход
хэрхэн оролцуулах юм. Төслийн нөлөөллийн ажилтанг ХТҮГ-аас боловсруулж
буй ХБ журмуудын эцсийн хувилбарт дотуур байрны хүүхдүүдэд зориулсан
тусгай заалтууд оруулахын төлөө ойрын хэдэн сардаа идэвхтэй ажиллахыг
зөвлөж байна.
Хүүхдийн оролцоо
Төслийн зүгээс хүүхдийн дуу хоолойгоо илэрхийлэх болон шийдвэр
гаргалтанд оролцох эрхийг баталгаажуулах тал дээр голлон анхаардаг. Энэ
чиглэлийн хувьд төслийн төлөвлөсөн үр дүнд хүрэхийн тулд дотуур байрны
ажилтнуудад хүүхдүүдийг өөрсдөд нь нөлөөлөх шийдвэр гаргах үйл явцад
оролцуулахын ач холбогдолыг заах сургалтуудыг төслийн зүгээс явуулдаг.
Дотуур байранд хүүхдийн оролцоог сайжруулахын тулд ХЭХ2 төсөл өөрийн
хамтран ажиллагч нар болон хүүхдүүдтэй маш олон төрлийн үйл ажиллагаа
явуулсны үр дүнд тодорхой үр дүнд хүрснийг дунд шатны үнэлгээний
судалгаагаар илрүүллээ. Суурь үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад хүүхдийн
оролцоотой холбоотой маш олон үзүүлэлт сайжирсан байлаа. Жишээлбэл, 2016
онд “Чамд дотуур байрны талаар ямар нэгэн гомдол эсвэл санал болгох зүйл
байвал энэ талаар дотуур байрны ажилтнуудад хэлвэл тэд чамайг сонсдог уу”
гэдэг асуултанд “тиймээ, ихэнхдээ” гэж хариулсан хүүхдүүдийн хувь 2012 оны
Баян-Өлгий аймагт явагдсан суурь судалгаагаар 62% байснаа 2016 онд 76%
болж өссөн. Ховд аймагт 2012 оны ижил төстэй мэдээлэлтэй харьцуулахад нэг ч
хүүхэд “хэзээ ч үгүй” гэдэг хариултыг өгөөгүй. Зураг 2-ийг харна уу.
Судалгааны дүнгээс үзэхэд 2016 оны судалгаагаар хүүхдийн оролцоотой
холбоотой өөр бусад тоон мэдээллүүд ч сайжирсныг харуулж байна. Бусад тоон
мэдээллийн үр дүнг Хавсралтаас харна уу.
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Зураглал 2: “Чамд дотуур байрны талаар ямар нэгэн гомдол эсвэл санал болгох зүйл байвал энэ
талаар дотуур байрны ажилтнуудад хэлвэл тэд чамайг сонсдог уу”гэдэг асуултанд өгсөн хариултын
тоон дүн.

а. 2013 оны Баян-Өлгийн болон 2012 оны Ховдын суурь судалгааны үзүүлэлтүүд

Ховд

Баян-өлгий

3%

3%

тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
23%

35%

тийм, заримдаа

тийм, заримдаа
62%

74%
огт сонсдоггүй

огт сонсдоггүй

б. 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
0%

5%
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
27%

19%
тийм, заримдаа

тийм, заримдаа
73%

76%
огт сонсдоггүй

огт сонсдоггүй

Дотуур байрны хүүхдүүдийн шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох чадварыг
хөгжүүлэх зорилготойгоор сургалт болон нөлөөллийн үйл ажиллагаануудаар
дамжуулан дотуур байрны хүүхдүүдийн зөвлөлийг Төсөл дэмжсээр иржээ.
Бидний ажиглалтаас ерөнхийлөн үзвэл нэг дотуур байр нэг зөвлөлтэй байсан.
Тэгэхдээ Баян-Өлгий аймгийн дотуур байруудад байр бүрт дэд зөвлөлүүд байх
тохиолдлууд хэд хэд байсан. Жишээ нь: Дэлүүн сумын хүүхдүүд дотуур байрны
байр бүртээ дэд зөвлөлтэй гэж хэлсэн.
Дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн гишүүдтэй уулзахад хүйс болон насны
бүлэг бүрийн хувьд төлөөлөл сайн байсан. Зөвлөлийн бүх гишүүд сонгуулиар
сонгогдсон гэж хэлж байв. Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох аргачлал дотуур байр
бүрийн хувьд янз бүр байсан. Зарим дотуур байруудад тэдний үе тэнгийнхэн
эсвэл дотуур байрны багш нар зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвших хүүхдүүдийг
санал болгож байсан бол зарим дотуур байруудад хүүхдүүд өөрсдийгөө
зөвлөлийн гишүүний албанд нэр дэвшүүлж байжээ. Хичээлийн шинэ жилийн
хамгийн анхны уулзалтаар, ихэвчлэн 9 сарын сүүлээр дотуур байрны хүүхдүүд
нэг дор цугларч байрны зөвлөлөө байгуулдаг. Бүх нэр дэвшсэн хүүхдүүд
өөрсдийгөө танилцуулсны дараа зөвлөлийн гишүүдийг сонгох сонгуулийн үйл
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явц болдог. Ийм ардчилсан сонгуулийн үйл явцад хүүхдүүд оролцох нь
сонгогдсон хүүхдүүдийг илүү хариуцлагатай болгон чадваржуулдаг ажээ.
Бас энэ нь хүүхдүүдийг өөрсдийн дотуур байрны зөвлөлдөө сэтгэл хангалуун
байхад ч нөлөөлдөг болов уу. Баян -Өлгий аймагт үнэлгээнд оролцсон
хүүхдүүдийн 83% нь, Ховд аймагт 91% нь 2016 онд байрныхаа хүүхдийн
зөвлөлийн хийсэн ажилд сэтгэл хангалуун байна гэж хариулсан. Зураг 5-аас
харвал сэтгэл хангалуун байдлын эдгээр түвшингүүд 2012 онд бага байжээ.
Зураглал 3 - "Та хүүхдийн зөвлөлийнхөө хийдэг ажлуудад ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун байдаг
уу" гэдэг асуултанд өгсөн хариултуудын харьцаа

а. 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын суурь судалгааны үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
8%
17%

Ховд
машсайн

42%

сайн

14%
тийм

боломжийн

33%

үгүй

86%

муу

б. 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
12%

5%

Ховд
машсайн

7% 2%

машсайн

сайн
24%

59%

боломжийн
муу

сайн
36%

55%

боломжийн
муу

Дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлд гол дэмжлэг үзүүлдэг хүмүүс бол дотуур
байрны багш нар юм. Цэнгэл сумын хөвгүүдийн дотуур байрнаас бусад бүх
дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн гишүүдтэй хийсэн ФБХ-ээс харахад дотуур
байрны багш нар хүүхдийн зөвлөлтэй бараг 7 хоног бүр уулзаж зохион
байгуулж болох чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа эсвэл дотуур байранд хэрхэн
сахилга бат болон дэг журмыг хангах талаар хэлэлцдэг ажээ.Тиймээс ч
хүүхдүүд дотуур байрны үйлчилгээний талаарх өөрсдийн сэтгэгдэл болон санал
хүсэлтээ ямар ч тээнэгэлзэх зүйлгүйгээр маш чадварлагаар илэрхийлж сурч
байгаа болов уу. Байрны зөвлөлийн олон гишүүн дотуур байран дахь өөрсдийн
амьдралын талаар ярих сонирхолтой байсан.
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Байрын зөвлөлийн хурал уулзалтуудаас гарсан зарим санааг сургуулийн
захирлууд бүр цаашилбал сумын засаг дарга нар хүртэл дэмжсэн тохиолдлууд
бий. Холбогдох шийдвэр гаргагчид дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн
гаргасан зарим санааг хэрэгжүүлсэн, хэрэгтэй тохиолдлолд хүүхдүүдийг
хэрэгжилтэнд нь оролцуулсан байна. Жишээлбэл, Ховд сумын дотуур байрны
хүүхдүүдийн байраа хашаалах санаа сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар
дэмжигдэж сургуулийн дотуур байрны орчин хашаатай болсон бөгөөд энэ нь
хүүхдүүдийг гадаа тоглоход аюулгүй болгожээ.
Дотуур байруудад зөвлөлийн хурлын давтамж өөр өөр байсан. Зарим зөвлөлүүд,
үүнд Ховд болон Дөргөний зөвлөлүүд чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанын талаар
болон дотуур байрны нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэхээр хоёр долоо хоногт
нэг удаа хуралддаг гэж мэдээлсэн. Энэхүү ойрхон давтамжтай зөвлөлийн хурал
хийх шалтгаан нь зөвлөлийн гишүүдийн манлайллын чадвар, дотуур байрны
багш нарын чиглэл заавар, хамгийн чухал нь, сургуулийн удирдлагын дэмжлэг
болон сургуулийн захирлын хүүхдийн дуу хоолойг сонсоход мөн тэдний
санаануудыг хэрэгжүүлэх талаар зарим арга хэмжээ авахад бэлэн байдагтай
холбоотой байдаг ажээ.
Хэдийгээр зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь дотуур байрны багш нартайгаа хамт
хуралддаг, багш нар нь тэднийг сонсдогт талархалтай байсан бөгөөд дотуур
байрны багш нарын дэмжлэггүйгээр өөрсдийн санаачлага, саналуудаа
хэрэгжүүлэх боломж нь хязгаарлагдмал байдагийг дурдаж байв. Тэдний дуу
хоолой, үзэл бодлыг үл хайхарсан тохиолдлууд байдаг талаар хүүхдүүд мэдээлж
байв. Жишээ нь: Дэлүүн сумын дотуур байрны зөвлөлийн гишүүд ахлах
тогоочийн түрэмгий зан авир болон усны нөөцийн хязгаарлагдмал байдлын
талаарх гомдол хүсэлтүүдэд нь сургуулийн удирдлагын зүгээс ямар ч арга
хэмжээ аваагүйд их бухимдалтай байлаа. Цэнгэл сумын хөвгүүдийн дотуур
байрны хүүхдүүд байрны зөвлөлөө өөрсдөд нь сонирхолтой үйл ажиллагаа
явуулахад илүү анхаарч сургуулийн удирдлагаар дэмжүүлээсэй гэж хүсэж
байлаа. Эдгээр хөвгүүд дотуур байрны эрэгтэй багш нар нь зөвлөлийг
дэмжихгүй мөн зөвлөлийн уулзалтуудад оролцохгүй байдгаас болоод байран
дээр нь сонирхолтой арга хэмжээ зохиогддоггүй, охидын дотуур байрны
явуулдаг үйл ажиллагаануудад хөвгүүд оролцож чаддаггүй тухайгаа мэдээлж
байв.
Бүх зорилтот дотуур байруудыг хүүхэд өөрийн санаа болон үзэл бодлоо
илэрхийлэх хайрцаг ажиллуулж хүүхдүүдийн дуу хоолойг хүлээн авч хэвшээсэй
гэж Төслийн зүгээс уриалж байгаа. Дотуур байр бүрийн үүдний коридор, зарим
газарт өөр бусад дотуур байрны өрөөнүүдэд, үүнд: хоолны өрөө болон хүүхэд
хөгжлийн өрөөнүүд ийм саналын хайрцагтай болсон. Согог, Ховд болон Дөргөн
сумуудад дотуур байрны багш нар хүүхдүүдийн хайрцагт хийсэн санал болон
гомдлуудыг тэмдэглэн авдаг журнал хөтөлж байв. Сонирхолтой нь саналуудын
ихэнх нь саналын хайрцаг явуулж эхэлсэн эхний саруудынх байлаа. Ихэнх
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санал нь үе тэнгийнхний дундах дээрэлхэлт болон хоолны чанар муу, бага
порцтой тухай гомдлууд байсан. Дотуур байрны багш нар саналуудыг
тэмдэглэж аваад шийдвэрлэх шаардлагатай арга хэмжээг авсан гэж тайлагнасан
байв. Бусдыг дээрлэхдэг хүүхдүүдтэй уулзаж тэднийг бусадтай хүндэтгэлтэй
харьцахыг зөвлөсөн, тогооч нар болон сургуулийн захиралд хоолны чанар
болон порцыг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөмж өгсөн байна.
Саналын хайрцагт ирдэг бас нэг түгээмэл сэдэв бол чөлөөт цагийн үйл
ажиллагааны хүсэлт юм. Дотуур байрны багш нар ийм төрлийн хүсэлтүүдийг
хүүхдийн зөвлөлд танилцуулж санал болгосон зүйлийг чөлөөт цагийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулах эсэхийг хэлэлцдэг. Хэрэв санал болгосон
үйл ажиллагаанд ямар нэгэн төсөв эсвэл сургуулийн удирдлагын илүү өргөн
оролцоо хэрэгтэй болвол уг санааг сургуулийн захиралтай хуваалцдаг. Саналын
хайрцагаас гарсан асуудлуудыг үр дүнтэйгээр шийдвэрлэсэн учраас хэдийгээр
сар бүр саналын хайрцагийг шалгадаг боловч сүүлийн саруудад ирээгүй гэж
зарим байрны багш мэдээлж байв.
Дээр дурдсан гурван сумын дотуур байрны багш нарын тайлагнаснаар чөлөөт
цагийн үйл ажиллагааны хүсэлтүүдийн хувьд хүүхдүүд “саналын хайрцаггүй ч
гэсэн миний үзэл бодол бусдад хүрнэ гэдгийг” мэддэг болсон болохоор байрны
зөвлөлийн гишүүд эсвэл дотуур байрны багш нартаа шууд хандахыг илүүд үзэх
болсон ажээ. Саналын хайрцаг нь хүүхдийн дуу хоолойг сонсох, үзэл бодлоо
илэрхийлэхийг дэмжсэн үр дүнтэй арга юм.
Гэвч Баян-Өлгийн хоёр суманд саналын хайрцагийг тогтмол шалгадаггүй,
хайрцаг дахь санал хүсэлтүүдийг тогтмол тэмдэглэдэггүй байдал ажиглагдсан.
Эдгээр сумын байрын зөвлөлийн гишүүд хүүхдүүд саналын хайрцагийг
хэрэглэхээ больсон учир нь "хэн ч энэ хайрцагийг онгойлгож үздэггүй" гэж
боддог байх гэж таамагласан. Төслийн зүгээс дотуур байрны багш нарыг санал
хүсэлтүүдийг тэмдэглэн авч асуудлын мөрөөр ажиллахыг уриалах хэрэгтэй.
Чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанууд
Хүүхдүүдтэй хийсэн ярилцлага болон фокус бүлгийн хэлэлцүүлгээс
харахад тэдний ихэнх нь Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 31-дүгээр
зүйлийн “…хүүхдийн амрах, чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрүүлэх, насныхаа
онцлогт нийцсэн тоглоом, чөлөөт цагийн болон урлаг соёлын арга хэмжээнд
чөлөөтэй оролцох эрхийг хүлээн зөвшөөрөх…” тухай заалтын талаар мэдлэгтэй
болжээ. Дотуур байрны ажилтнуудад зохион байгуулалтай чөлөөт цагийн үйл
ажилллагаанууд хүүхдэд ямар чухал болох болон хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд
ийм үйл ажиллагаануудад хүүхдийн зөвлөлтэй хэрхэн хамтарч ажиллах хүүхэд
нэг бүрийг оролцуулах талаар сургалт явуулах зэргээр ХЭХ 2 төслийн зүгээс
тусгайлан анхаарсан нь тодорхой амжилт олсон байна. Дунд хугацааны үнэлгээ
зарим эерэг үр дүнг харуулж байна, үүнд "Та дотуур байрандаа чөлөөт цагаа
сонирхолтой ба хөгжилтэй байдлаар өнгөрүүлж чадаж байна уу?" гэдэг
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асуултанд "тиймээ, ихэнхдээ"гэж хариулах хүүхдүүдийн хувь 2012 оны суурь
судалгаатай харьцуулахад ихэссэн байна. Доорх зураглалыг харна уу.
Зураглал 4 –2012 болон 2016 онд "Та дотуур байрандаа чөлөөт цагаа
сонирхолтой ба хөгжилтэй байдлаар өнгөрүүлж чадаж байна уу?" гэдэг
асуултанд "тиймээ, ихэнхдээ" гэж хариулсан хүүхдүүдийн хувь
а. 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын суурь үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
5%
тийм, ихэнхдээ

28%

35%
тийм, заримдаа

тийм, ихэнхдээ
38%

тийм, заримдаа
57%

37%

огт үгүй

огт үгүй

б. 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Ховд

Баян-өлгий
0%

4%
тийм, ихэнхдээ

24%
тийм, заримдаа

тийм, ихэнхдээ
30%

тийм, заримдаа
66%

76%
огт үгүй

огт үгүй

Дунд хугацааны үнэлгээний дүнгээс үзэхэд чөлөөт цагтай холбоотой өөр бусад
шалгуур үзүүлэлтүүд ч бас сайжирсан байна. Жишээлбэл, 2016 оны
судалгаанаас үзэхэд "Та хичээлийн дараа юу хийдэг вэ" гэдэг асуултанд "юу ч
хийдэггүй" гэж хариулсан хүүхдийн хувь Баян-Өлгий аймагт 47%-иас 28% болж
буурсан ба Ховд аймагт 41%-ээс 18% болж буурсан байна.
Зураглал 5 – "Та сургуулийн дараа юу хийдэг вэ" гэдэг асуултанд "юу ч хийдэггүй" гэж хариулсан
хүүхдийн харьцаа?”
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11%
Баян-өлгий

Ховд

21%

11%
41%

47%
39%

21%

9%

дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд орлцдог
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

Зураглал 6 - "Та сургуулийн дараа юу хийдэг вэ" гэдэг асуултанд "юу ч хийдэггүй" гэж хариулсан
хүүхдийн харьцаа?”

Ховд

16%

4%

18%

Баян-өлгий5%
24%

28%

14%
48%
дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

26%

17%

дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

Зураглал 7 - "Та сургуулийн дараа юю хийдэг вэ" гэдэг асуултанд "юу ч хийдэггүй" гэж хариулсан
хүүхдийн харьцаа?”
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Ховд

4%
16%

18%
14%

48%
дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

Баян-өлгий

5%
28%

24%
26%

17%

дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

Хүүхдийг хөгжүүлэх тоглоом, ном болон бусад бие даан сурах үйл явцад
шаардлагатай зүйлсийг багтаасан танхимд төслийн оруулсан санхүүжилт болон
системтэй арга зүй бүхий дэмжлэг нь Ховд аймаг болон Баян-Өлгий аймгийн
зарим сумдад хүүхэд хөгжлийн танхимыг үүсгэн байгуулж тогтмол
ажиллуулахад нэн чухал байжээ. Дэлүүн сумын дотуур байр болон Цэнгэл
сумын эрэгтэй дотуур байруудаас бусад бүх зорилтот дотуур байрууд хүүхэд
хөгжлийн танхимтай болсон байв. Ховд аймгийн Ховд болон Дөргөн сумын,
Баян-Өлгий аймгийн Согог багийн дотуур байруудад хөгжлийн танхим нь
өөрсдийнх нь сэтгэгдлээс үзэхэд дотуур байрны хүүхдүүдийн хамгийн их очих
дуртай газар болжээ. Хүүхдүүдийн ФБХ дээр ярьсан зүйлсээс харахад тэд
Хүүхэд хөгжлийн танхимдаа олон янзын тоглоом тоглож, ном уншиж мөн
багаараа уулзаж гэрийн даалгавар хийн, найзынхаа төрсөн өдөрт хамт олноороо
мэндчлэх үзүүлбэр бэлтгэх гэх мэт өөрсдийн санаачилсан үйл ажиллагааг
хийдэг ажээ. Эдгээр дотуур байруудад хөгжлийн танхимууд нь хүүхдүүдэд өдөр
бүр нээлттэй байдаг гэж хүүхдүүд хэлсэн.
Цэнгэл сумын охидын дотуур байрны хөгжлийн танхимын тоглоом болон
номнууд нь хүрэлцээ муутай. 200 хүүхдэд нэг зурагт байсан. Гэвч хөвгүүдийн
дотуур байр нь Хүүхэд хөгжлийн танхимгүй. Дэлүүн суманд охидын болон
хөвгүүдийн дотуур байранд алинд нь ч хөгжлийн танхим, номнууд, тоглоом
болон зурагт байхгүй байв.
ФБХ-үүдийн үеэр Ховд аймгийн болон Согог багийн дотуур байр, Цэнгэл
сумын эмэгтэй дотуур байрны хүүхдүүд дотуур байрны багш нар нь хүүхдийн
зөвлөлтэй хамтран тэдэнд зориулсан чөлөөт цагийн үйл ажиллагаануудыг
тогтмол зохион байгуулдаг гэж хэлсэн. Согог, Ховд болон Дөргөний дотуур
байрны багш нар байрандаа чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан
бүртгэлийн хуудас хөтөлжээ. Эдгээр бүртгэлээс харахад хүүхдүүд зөвхөн
дотуур байрны хүүхдүүдэд зориулан зохион байгуулагдсан гар урлал, дуу
27

хөгжим, бүжиг болон спортын үйл ажиллагаануудад оролцжээ. Дэлүүн сумын
нийгмийн ажилтан сургуулийн байран дахь хүүхэд хөгжлийн танхимыг
үзүүлсэн бөгөөд дотуур байрны хүүхдүүд зохион байгуулалттай жижиг
бүлгүүдээр танхимд ирж гар урлал хийх юмуу домбор тоглож сурдаг гэж
мэдээлж байв. Цэнгэл суманд охидууд хөгжлийн танхимдаа дотуур байрны
багш нартайгаа төрөл бүрийн үйл ажиллагаа хийдэг гэж мэдээлсэн бол хөвгүүд
нь эрэгтэй дотуур байранд ямар ч үйл ажиллагаа зохион байгуулагддаггүй гэж
гомдол гаргаж байлаа.
Дотуур байран дахь чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанын давтамж болон чанарт
Төсөл эерэгээр нөлөөлсөн гэдэг нь ажиглагдаж байна. Хүүхдүүдийн хувьд
хамгийн их эрэлттэй чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа бол хөгжмийн хичээл,
спортын тэмцээн, нийтийн бүжиг болон асуулт хариултын тэмцээн ажээ. Цөөн
хэдэн хүүхэд хөгжлийн танхимд ном унших дуртай гэж мэдээлсэн. Ховд сумын
нэг өсвөр насны охин хөгжлийн танхим дахь бүх номнуудыг уншиж дуусгасан
учраас танхимаа шинэ номоор баяжуулах хүсэлт гаргасан. Энэ хүсэлтийг
сургуулийн захиралд дамжуулсан бөгөөд захирал хүүхдүүдэд шинэ ном унших
боломж өгөхийн тулд сумын номын сангаас шинэ номууд авахыг амалсан. Том
хүүхдүүд дотуур байранд компьютер болон интернэтийн холболт байхгүй
байгаад санаа зовж байгаагаа илэрхийлж байв. Тэд анги дэвших, сургууль
төгсөх болон элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх, хичээлээс гадуурх цахим
сургалтанд хамрагдах боломжийн хувьд хот суурин газар амьдарч байгаа үе
тэнгийнхнээсээ хоцорч байгаадаа харамсаж буйгаа илэрхийлж байв.
Бид сургуулиудаар хаврын сүүлээр очсон учир хүүхдүүд гадаа тоглох боломж
илүү ихтэй байв. Бага насны хүүхдүүдийн хувьд ямар ч төхөөрөмж
шаардлагагүй болхи тоглоомуудыг тоглож том хүүхдүүдээс цөөхөн хэд нь
гудамжны сагсан бөмбөг тоглож байсан. Том охидуудад гадаа тоглох ямар ч
сонголт байхгүй нь харагдаж байв. Том хүүхдүүд сургуулийн талбайдаа спорт
тоглоомын талбайтай болохыг хүсэж буйгаа илэрхийлсэн. Цэнгэл болон Дэлүүн
сумын хүүхдүүд чөлөөт цагаараа мэдээ болон кино үзэхийн тулд хөгжлийн
танхимдаа зурагт тавиулахыг туйлын ихээр хүсдэгээ хэлж байлаа. Хүүхдүүдтэй
хийсэн нэг фокус бүлгийг хэлэлцүүлгийн үеэр Цэнгэл сумын дотуур байран
дахь Казак болон Тува хүүхдүүдийн хооорондох соёлын зөрчилдөөний асуудал
гарч ирсэн. Эрэгтэй байранд хоёр өөр угсаа гаралтай, өөр өөр хэлээр ярьдаг 200
хөвгүүдэд ердөө ганц зурагт байсан. Казак хүүхдүүд Казакстаны телевизийн
сувгуудыг Казак хэлээр үзэх сонирхолтой байсан бол Тува хүүхдүүд Монгол
сувгуудыг үзэх хүсэлтэй байсан. Хөвгүүдийн олонх нь Казак гаралтай учир
зурагт нь ихэнхдээ Казак суваг дээр байдаг бөгөөд энэ нь Тува хүүхдүүдэд
таалагддаггүй. Тиймээс ч Казак хүүхдүүд зурагтаар Казак суваг үзэж Тува
хүүхдүүд Монгол суваг үзэх бололцоотой болгохын тулд Казак болон Тува
хүүхдүүд эмэгтэй болон эрэгтэй дотуур байруудад аль алинд нь хоёр зурагт
тавиулахыг хүсэж байлаа.
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Судалгааны дүнгээс үзэхэд "Зорилтот аймгуудын дотуур байрны хүүхдүүд
дотууур байранд зохиогддог чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцдог
болсон байна"гэсэн төслийн зорилт боломжийн хэрэгжиж байна. Ховд аймгийн
дотуур байрны хүүхдүүдийн хувьд зохион байгуулалттай чөлөөт цагийн үйл
ажиллагааны хүртээмж төслөөс дэмжсэн хөгжлийн танхимууд бүх хүүхдүүдэд
байнга нээлттэй байдаг болсон учраас нэмэгдсэн байна. Баян-Өлгий аймагт
зарим дотуур байрууд төслийн дэмжлэгтэйгээр хөгжлийн танхимаа байгуулж
эхэлж байна. Дотуур байрууд чөлөөт цагийн шинэ арга хэмжээг нэвтрүүлэхдээ
өөр өөр насны бүлгийн хүүхдүүдийн ялгаатай хэрэгцээг бодолцож үзэх хэрэгтэй.
Өөр өөр угсаа гаралтай хүүхдүүд өөрсдийн ойлгох хэл дээр боловсрол мэдлэгээ
нэмэгдүүлэх телевизийн нэвтрүүлэг үзэх боломжтой байхаар хангалттай олон
зурагт тавьж өгөх хэрэгтэй байна. Том хүүхдүүдийн сурах бололцоог
ихэсгэхийн тулд интернэтийн холболт болон компьютерын хангамжийг
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
6 настай хүүхдүүдийн байдал
Цэнгэл, Ховд болон Дөргөн сумуудад зургаан настай хүүхдүүдэд зориулсан
Хөгжлийн тусгай өрөөтэй болгож тэдэнтэй ажиллах багш нарыг томилсон байна.
Тува бага сургууль мөн бас зургаан настай хүүхдүүдэд зориулсан багштай
болжээ. Цэнгэл суманд зургаан настай хүүхдүүд сурч, тоглох боломжтой өрөө
гаргасан нь тэдний хөгжлийг дэмжих маш сайн шийдэл болсон. Энэ өрөөнд 6
настай хүүхдүүд зөвхөн өөрсдийг нь хариуцсан байрны багшийн
дэмжлэгтэйгээр гэрийн даалгавараа хийж байв. Эдгээр суман дахь зургаан
настай хүүхдүүд тэдэнтэй ажилладаг байрны багш нар нь гэрийн даалгаварт нь
туслаж, хичээлд нь бэлдэж тэдэнтэй маш ойр байдаг гэж хэлсэн. 6 настай
хүүхдүүдийг дэмжих өөр хүмүүс бол байрны жижүүр билээ. Эмэгтэй жижүүр 6
настай охидуудын үсийг нь самнах гэх мэтээр өдөр бүр сургуульд нь бэлддэг.
Дотуур байрны 6 настай хүүхдүүдийн хувьд төрөл садны дэмжлэг халамж нэн
чухал байдаг. Малчин эцэг эхчүүд төрөл садны дэмжлэг байгаа бол 6 настай
хүүхдээ тэднийг нь дагуулан сургуулийн дотуур байранд оруулдаг. 6 настай
хүүхэдтэй эгч нь эсвэл эмэгтэй үеэл нь цуг байх нь хүүхдэд илүү ач
холбогдолтой байдаг ажээ. Ярилцлаганд хамрагдсан арван 6 настай хүүхдийн 9
нь өрөөндөө эгчтэйгээ эсвэл эмэгтэй үеэлтэйгээ цуг амьдардаг. Нэг хүү л
эрэгтэй дотуур байранд эрэгтэй үеэлтэйгээ цуг амьдардаг гэж мэдээлсэн.
Тэгэхдээ тэрээр өөрөө эмэгтэй дотуур байранд эмэгтэй үеэлтэйгээ амьдрах нь
илүү гоё гэж хэлж байв.
Хэдийгээр 6 настай хүүхдүүд зарим сумдад өөрсдийн тусгай багштай байж илүү
их дэмжлэг авдаг боловч төрөл садны дэмлэггүйгээр дотуур байранд амьдрах нь
тэдний хувьд маш хэцүү хэвээр байна. Есөн сард дотуур байранд элсэн орсон 6
настай хүүхдүүдийн тоо хичээлийн жилийн турш эрс буурах хандлагатай байдаг.
Жишээ нь: 2015 оны есөн сард Дэлүүн сумын дотуур байранд 6 настай хүүхэд
22 орсон боловч хичээлийн жил дуусахад ердөө 6 нь л дотуур байранд үлдсэн
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байлаа. Эндээс нэгдүгээр ангийн сурагчид хэрэв ах эгчийн дэмжлэгтэй л бол
дотуур байранд үлддэг гэсэн дүгнэлт хийлээ.Эмэгтэй байранд эгчтэйгээ
амьдардаг 6 настай хүүхдүүд эрэгтэй байранд ахтайгаа амьдардаг хүүхдүүдээс
илүү сайн анхаарал халамж авдаг ба байранд амьдрах хугацаа нь илүү их байдаг.
Хэдийгээр зарим сургуулиуд 6 настай хүүхдэд зориулсан тавилга болон
жижиг ортой унтлагын тусгай өрөөнүүдийг бэлтгэсэн боловч энэ сонголт нь
эдгээр бага насны хүүхдүүдэд тохиромжгүй гэдэг нь ажиглагдаж байв. Дотуур
байрны жижүүрүүд, 6 настай хүүхдүүд уг өрөөнүүдэд байж чадахгүй, бүгдээрээ
өөрсдийн ах эгч юмуу үеэлтэй цуг амьдрахыг хүсдэг учраас тусгай өрөөнүүдийг
байгуулах ямарч шаардлагагүй гэж үзэж байв.
6 настай хүүхдүүдийг дотуур байранд байрлуулах илүү сайн шийдлийг
тодруулахын тулд илүү нарийн судалгаа хийх хэрэгтэй. 6 настай хүүхдэд
зориулсан тусдаа унтлагын өрөө шийдэл болж чадахгүй гэдэг нь харагдсан ч
зургаан настай хүүхдэд зориулсан хичээл ба тоглоомын өрөө нь тэдний сургалт
болон чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрөөхөд дэмжлэг болж чадах нь ажиглагдаж
байв. 6 настай хүүхдүүдийн хувьд ах эгч эсвэл үеэл, төрөл садны дэмжлэг нэн
чухал. Хэрэв боломжтой бол бүх 6 настай хүүхдүүд эмэгтэй дотуур байранд
өөрсдийн эгч эсвэл үеэлтэйгээ хамт амьдрах боломжоор хангах нь зүйтэй.
Хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл
Эрүүл мэнд, хоол тэжээлд төслийн зүгээс голлон анхаарч буй зүйл бол хоол
хүнсний чанар, тэжээллэг чанарын талаар сургалтуудыг хийсэн байсан.
Түүнчлэн, дотуур байрны хүүхдүүд осол гэмтэлд орсон үед тусламж үзүүлэх
анхны тусламжийн багц болон сургалтаар сургуулийн эмч нарт дэмжлэг үзүүлж
байна. Бидний очсон дотуур байруудад ярилцлаганд хамрагдсан хүүхдүүд
болон бусад ажилтнууд сүүлийн гурван жилд эмч нар байрны хүүхдүүдэд
хангалттай сайн эмнэлэгийн үйлчилгээ үзүүлдэг болсон гэж мэдээлж байв.
Сургуулийн эмч нарын үйлчилгээг байрны хүүхдүүдэд илүү ойр болгохын тулд
зарим сургуулиуд, тухайлбал, Согог баг болон Ховд сумын сургуулиуд эмчийг
дотуур байрны байшинд ажлын өрөөгөөр хангасан нь сургуулийн эмч нар
дотуур байрны хүүхдүүдэд илүү их анхаарал хандуулахад нөлөөлсөн гэж үзэж
байна.
Хүүхдүүдэд зайлшгүй шаардлагатай шим тэжээл, амин дэмийг дотуур
байрныхаа гал тогоонд хийгдсэн хоол тэжээлээс авч чадаж байхад төслийн
зүгээс ихээхэн анхаарал тавьж байна. Дотуур байрны тогооч болон эмч нарт
зориулсан сургалтыг төслөөс зохион байгуулж сургуулийн эмч нар дотуур
байрны гал тогооны долоо хоног бүрийн хоолны хуваарийг баталдаг болгосон
байна. Сургуулийн эмч нар хэрэв хүүхдүүд улирлын шинжтэй ханиад гэх мэт
халдварт өвчнөөр олноороо өвдвөл ямар хоол бэлтгэх талаар тогооч нарт
зөвлөгөө өгдөг болжээ. Жишээлбэл, Дөргөн суманд сургуулийн эмч байрны
тогооч нарт улаан бурхан туссан хүүхдүүдэд ямар тусгай хоол бэлтгэхийг санал
болгож байжээ. "Гэдэс чинь хэр их өвддөг вэ?" гэдэг асуултанд "ихэнхдээ" гэж
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хариулсан хүүхдүүдийн хувь хоёр аймагт хоёуланд нь буурсан гэдэг нь
сургуулийн эмч болон тогооч нарт хийсэн сургалт болон үйл ажиллагаануудын
үр нөлөөг баталж байна. Энэ хувь Баян-Өлгий аймагт 2012 онд 20% байснаа
2016 онд 2% болж буурчээ.
Зураглал 8 – "Гэдэс чинь хэр их өвддөг вэ?" гэдэг асуултанд өгсөн хариултууд. Аймгаар.

Баян-өлгий
ихэнхдээ
30%

20%
заримдаа
50%
огт өвдөггүй

Баян-өлгий 2016
10%

2%

хариулаагүй
ихэнхдээ

24%
64%

Ховд 2016

заримдаа
огт өвдөггүй

хариулаагүй
32%

16%

52%

ихэнхдээ
заримдаа
огт өвдөггүй

Дөргөн болон Ховд сумын хүүхдүүд тогооч нараа сайн чанарын хоол хийдэгт нь
сайшаалтай байдгаа илэрхийлж байв. Тогооч нар төслөөс дэмжсэн сургалтанд
сууснаар амин дэмтэй бөгөөд амт шимтэй хоол хийж сурсан гэж хэлсэн. Тэд
дахин бусад сумдын тогооч нартай уулзаж бие биенээсээ шинэ зүйл суралцахын
тулд дахиад ийм төрлийн сургалтанд суух сонирхолтой байна гэж байлаа.
Дөргөн сумын нэг ээж хүүхэд нь дотуур байрандаа өлсдөггүй учраас байр
руугаа боорцог явч явахаас татгалздаг болсон гэж хэлсэн. Харин Дэлүүн сумын
хүүхдүүдийн хувьд хулгайгаас сэргийлэн боорцогоо байрны багшийнхаа
сейфинд хадгалуулдаг байхыг бид ажигласан юм. Цэнгэл болон Дэлүүн сумын
хүүхдүүд байрныхаа хоолны чанар болон хүрэлцээгүй байдлын талаар гомдол
гаргасан. Ялангуяа Дэлүүн суманд хүүхдүүд хоол нь маш муухай амттай бас
орц багатайг шүүмжилж байв. Сургууль энэ гомдлыг дотуур байрны хүнсний
хангамжийг хариуцахаар гэрээ хийсэн компанитай холбож байлаа.
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Дэлүүн сумын шинэ эмчээс бусад бүх ярилцлаганд хамрагдсан эмч нар төслөөс
хэрэгжүүлсэн сургалтуудад оролцсон. Бүх ярилцлаганд хамрагдсан эмч нар
сургалтын сэдэв болон арга зүйд сэтгэл хангалуун байсан гэдгээ мэдэгдсэн. Тэд
хамрагдсан сургалтууд нь эрүүл мэндийн ерөнхий мэдлэгийг өгсөн ба яаралтай
тусламжийн үед төслөөс олгосон анхны тусламжийн хайрцаг маш их хэрэг
болсон гэж тайлагнасан. Төсөл бүх дотуур байруудыг 100 хувь анхны
тусламжийн хайрцгаар хангах зорилтдоо хүрсэн. Тэгэхдээ, өмнөх эмч нь
ажлаасаа гарахдаа шинэ эмчид анхны тусламжийн хайрцгийг шилжүүлж
өгөөгүй тохиолдол гарчээ. Сургууль анхны тусламжийн хайрцгийн доторх
зүйлсийг шинэчлэхэд сургуулиас төсөв гаргана гэж төслөөс тооцоолсон.
Сургуулийн эмнэлэгийн хангамжийн жилийн төсөв нэг суманд 58 000 төгрөг ,
харин өөр нэг суманд 800 000 төгрөг гэх мэтээр хоорондын их ялгаатай тоонууд
хэлж байв.
Гэдэс нь өвддөг хүүхдүүд багассан нь төслийн үйл ажиллагаануудын нөлөө гэж
үзэж болох юм. Гэсэн ч зарим дотуур байруудад өлснөөсөө болж шөнө дундад
сэрдэг, өрөөнийхөө найзын боорцогийг хулгайлдаг гэж зарим хүүхдийн
мэдээлснийг тоохгүй байж болохгүй. Дотуур байрны ямар ч хүүхэд өлсөх ёсгүй.
Чанаргүй, хүрэлцээгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг компаниуд болон ийм хоол
бэлтгэдэг тогооч нарт хууль зүйн хариуцлага тооцох хэрэгтэй байна.
Эцэг эхийн оролцоо
Эцэг эхчүүдийг дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүд дээрээ тогтмол ирж
уулздаг байх явдлыг дэмжих зорилгоор сургуулийн удирдлагуудыг байр бүрт
эцэг эхийн уулзалтын өрөөг байгуулахыг Төслийн зүгээс уриалсан. Согог баг,
Ховд, Дөргөн сумдын дотуур байрууд эцэг эхийн өрөөг байгуулж хүүхдээ
эргэхээр ирсэн эцэг эхийг байрлуулан үйлчилж байна. Эдгээр сумдад
ярилцлаганд хамрагдсан эцэг эхчүүд ийм өрөөг бий болгосонд талархал
илэрхийлж байна. Тэдэнд өрөө нь тухтай, дотуур байрны хоол амттай байсныг
хэлж байв. Хүүхдүүдтэйгээ нэг газар байх нь тэдэнд олон сарын турш гэрээсээ
хол амьдрарч буй хүүхдүүдийнхээ төлөө санаа зовох явдлыг багасгаж өгсөн гэж
байлаа. Ховд сумын нэг ээж дотуур байранд нэг хоног байхдаа хүүхдэд нь
байрны багш ажилчид сайн анхаарал тавьж чанартай сайн хоол өгдгийг мэдсэн
болохоор хүүхдэдээ санаа зовохоо больсон гэж байв.
Бидний очсон дотуур байрууд төсөлтэй хамтарч ажиллаж эхэлснээс хойш Эцэг
эхийн нэг өдрийг зохион байгуулж эхэлснээ тайлагнасан. Одоогоор сургууль
бүр Эцэг эхийн нэг өдрийг нэг эсвэл хоёр удаа зохион байгуулаад байна. Энэ нь
Монгол дахь дотуур байруудын хувьд шинэ туршлага байсан ч ярилцлаганд
хамрагдсан эцэг эхчүүд Эцэг эхийн нэг өдөрт оролцсноороо хүүхэд нь дотуур
байранд хэрхэн амьдарч байгаа, мөн ямар үйлчилгээ авч байгаатай танилцах
боломж байсан гэж үнэлсэн. Тэдний бодлоор дотуур байрыг хүүхдэд илүү
аюулгүй бөгөөд тав тухтай болгох тал дээр сургуулийн удирдлагууд маш олон
өөрчлөлтүүдийг хийжээ. Эцэг эхчүүдэд байрны багш нарын явуулдаг хичээлээс
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гадуурх үйл ажиллагаанууд, байрны гал тогооноос гарах хоол, эцэг эхчүүд
хоногоор байж болох өрөө гэх мэт зүйлст талархсан гэнэ. Тэд бүгдээрээ
хүүхдүүд нь дотуур байранд сайн суралцах бүх хэрэгцээтэй үйлчилгээнүүдээр
хангагдаж байгааг ажиглаж харснаа ярьж байлаа.
Эцэг эхчүүдийн хүүхдийн эрх болон хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголтыг
сайжруулахын тулд Согог баг болон Дөргөн сумдын Эцэг эхийн нэг өдөр
өдрөөр эдгээр сэдвүүдээр сургалт хийсэн байна. Эдгээр дотуур байранд суудаг
хүүхдийн эцэг эхчүүд хүүхдээ хүмүүжүүлэхийн тулд бие махбодын шийтгэл
ноогдуулахгүй байх ёстойг сурсан гэж байлаа. Сургуулийн захирлууд эцэг
эхчүүдийн хүүхдийнхээ боловсролыг дэмжих хүсэл эрмэлзлэл өсөж байгааг
онцолж байв. Эцэг эхийн нэг өдөрт оролцсон эцэг эхчүүд ийм төрлийн
уулзалтуудад илүү их оролцох хүлээлттэй байсан.
Сургуулийн захирлууд сургуулиуд дээр нь Дотуур байрны эцэг эхийн зөвлөл
байгуулагдсан бөгөөд тэд дотуур байрны нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд
эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа гэдгээ мэдээлж байв.
Жишээлбэл, нэг дотуур байрны Эцэг эхийн зөвлөл эцэг эхийн өдөрлөгөөр
хандивласан мөнгөөр хоёр угаалгын машин худалдан авч өгөх шийдвэр
гаргасан байна.
Гэвч нүүдлийн амьдралтай эцэг эхчүүд байнга нүүдэллэн амьдардаг болохоор
эцэг эхийн зөвлөлийн ажлыг тогтмолжуулахад хүндрэлтэй байдаг. Дэлүүн
суманд нэг ээж эцэг эхийн зөвлөлийн уулзалтыг орон нутгийн өөр чухал үйл
ажиллагаануудтай зохицуулан төлөвлөхгүй л бол бүх эцэг эхийг нэг дор
цуглуулахад маш хэцүү гэж байлаа. Эцэг эхийн нэг өдрийг эртнээс урьдчилан
мэдэгдэж сумын төв дэх бусад чухал олон нийтийн үйл ажиллагаануудтай сайн
зохицуулан төлөвлөвөл ирц сайтай байх болов уу. Дотуур байран дахь эцэг
эхийн өрөөний шинэ үйлчилгээ нь эцэг эх-сургууль хоорондын хамтын
ажиллагааг сайжруулах үр нөлөөтэй. Эерэг хүмүүжил болон хүүхдийн эрхийн
тухай сургалт, мэдээлэл олгох арга хэмжээнд эцгүүдийг илүү түлхүү
оролцуулах нь чухал юм. Дотуур байрны Эцэг эхийн зөвлөлийн шинэ бүтцийг
улам бэхжүүлэхийн тулд тэдэнд илүү их дэмжлэг, чиглэл үзүүлэх хэрэгтэй
байна.
Дотуур байрны орчины стандарт.
Төслийн зүгээс дотуур байрны биет орчин нөхцлийг сайжруулахад ямар нэгэн
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхгүй гэдгээ анхнаасаа оролцогч талууддаа тодорхой
хэлсэн байдаг. Гэвч шийдвэр гаргагчид шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж
байхын чухлыг ойлгуулах нөлөөллийн ажилд илүү анхаарсан. Энэ стратеги нь
Ховд аймгийн хувьд боломжийн хэрэгжиж байна. Үнэлгээний үеэр очсон Ховд
аймгийн 2 дотуур байранд ор, ширээ сандал хүрэлцээтэй байв. Дотуур байрны
барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ сайн хийгдсэн, аюулгүй байдлыг
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хангахад анхаарч ажилласан нь харагдаж байлаа. Усны хангамж хүрэлцээтэй
бусад орчины шаардлагууд ч боломжийн байв. Харин Дэлүүн, Цэнгэл суманд
дотуур байрны орчин нөхцөлд сайжруулах зүйл их байгаа нь ажиглагдлаа.
Хүүхдүүд болон багш, ажилчид энэ талаар санал бодлоо худаалцлаа. Эдгээр
дотуур байрны орчин нөхцөл нь дотуур байрны стандартаас хамаагүй доогуур
байлаа. Байрны байшин барилга нь хуучирч муудсан, их засвар шаардлагатай
байна. Байрны ор, тавилга хэрэгсэл, цагаан хэрэгслийн хангамж хүрэлцээгүй
байна. Гэрийн даалгавраа хийх ширээ хүрэлцээгүйгээс хүүхэд орон дээрээ
хичээлээ давтаж байна. Ор хүрэлцээгүй учраас олон хүүхэд дотуур байранд орж
чадахгүй байна. Жишээлбэл: Дэлүүн суманд 2016 оны 9 сард дотуур байранд
орохоор 700 хүүхэд өргөдөл гаргаснаас 425 хүүхэд л байранд орсон. Олон
хүүхэд ах дүүтэйгээ юмуу найзтайгаа өвөртөө унтаж байна. 6 настай хүүхдэд
зориулсан орон дээр том хүүхдүүд атийж унтаж байна. Мөн хүүхдүүд байранд
нь ус ирэхгүй байгаа учраас нүүр гараа угаахад хэцүү байна. Хүүхдүүд
ойролцоох худагнаас хуванцар саваар ус авчирч хэрэглэж байна. Цэнгэл сумын
охидууд угаалганы ус дутагдалтай талаар гомдол гаргасан бөгөөд сургуулийн
эмч нь сарын тэмдэг ирсэн үедээ охидуудыг шампуний саванд бүлээн цай
хийгээд бэлэг эрхтэнээ угааж байхыг зөвлөсөн байна. Цэнгэл сумын хөвгүүдийн
байранд теннисний ширээ байсан боловч доод давхрын өрөөний тааз нурж
байгаа учраас хөвгүүдийг теннис тоглохыг хоригложээ. Ерөнхийдөө БаянӨлгий аймгийн дотуур байрыг хүүхдэд аюулгүй орчин болгохын тулд их зүйл
хийх шаардлагатай байна. Байранд орохоор өргөдөл өгсөн хүүхдүүдийг авахын
тулд орныхоо тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Байрны усан хангамж
болон ариун цэврийн байгууламжийн стандартыг шаардлагад нийцүүлэх
хэрэгтэй байна. Иймээс төслийн зүгээс Баян-Өлгий аймагт нөлөөллийн ажил
явуулахад илүү анхаарах шаардлагатай.
Дотуур байрны багш, ажилчдыг чадваржуулах чиглэлээр.
Дотуур байрны багш, ажилчдын хандлага, чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээ
шаардлага их байгааг тогтоосон. Дотуур байрны багш нарт цогц сургалт хийх,
тэднийг байрны бусад ажилчдыг хүүхэдтэй ээлтэй хандах хандлага, чадварт
сургахад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг төслийн зүгээс хийж байна. Тогооч, галч,
цэвэрлэгч, жижүүр гэх мэт ажилчид өөрийн үндсэн үүрэгт ажлаас гадна
хүүхэдтэй ажиллаж буйн хувьд ямар үүрэг хариуцлагатайгаа илүү ойлгосон
байна. Төслийн зүгээс сургалтанд хамрагдсан ажилчид хүүхэдтэй ажиллах нь
зөвхөн байрын багшийн үүрэг биш гэдгийг илүү ойлгодог болжээ. Хүүхдийн
бие махбодын болон сэтгэл санааны хэрэгцээг анхаарах нь хүн бүрийн үүрэг
гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг болжээ. Сургалтанд оролцсон байрын багш нар
төслийн зүгээс явуулж буй сургалтууд болон бусад чадваржуулах арга хэмжээг
өндөр үнэлж байна. Аймгийн БСГ-т ажиллаж байгаа дотуур байрны
мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн удирдлага зөвлөмжийг онцлон сайшааж байна.
2 аймгийн дотуур байрнуудад ажилллах үеэр байрын багш болон бусад ажилчид
хүүхдэд хүндэтгэлтэй хандаж, халамжилж байгаа нь ажиглагдаж байлаа.
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Хүүхдүүд ч гэсэн байрын багш, жижүүрүүд тэдэнд илүү найрсаг сайн ханддаг
болж байна гэж хэлж байна. Эдгээр эерэг өөрчлөлтүүд нь төслийн зорилго
зорилтуудын хэрэгжилтийн явц сайн байна гэдгийг харуулж байна. Жишээ нь:
Доор байгаа диаграммаас харахад 2012, 2013 оны суурь судалгаатай
харьцуулахад бусад хүүхэд дээрэлхвэл байрын багшдаа хэлнэ гэсэн хүүхдийн
тоо нэмэгдсэн нь харуулж байна.
Хэрвээ бусад хүүхэд чамайг зодож дээрэлхэвэл чи хэнд хандах вэ?
Зураглал - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
ангийн багш

3% 10%

11% 2% 10%

дотуур байрны багш

5%
31%

51%

10%

дотуур байрны
ажилтанд
нийгмийн ажилтанд

9%
58%

хэнд ч хэлэхгүй

ангийн багш
дотуур байрны
багш
дотуур байрны
ажилтанд
нийгмийн
ажилтанд
хэнд ч хэлэхгүй
бусад

Зураглал 9 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
ангийн багш

ангийн багш
5% 5% 5%

0% 2%
дотуур байрны багш

14%
71%

сургуулийн нийгмийн
ажилтанд
найздаа
хэнд ч хэлэхгүй

5%

дотуур байрны багш

20%
23%

50%

сургуулийн
нийгмийн ажилтанд
найздаа
нийгмийн ажилтанд
хэнд ч хэлэхгүй

Мөн өвчтэй үед нь байрын багш тэднийг асарч анхаардаг гэсэн хүүхдийн тоо
нэмэгдсэн байна. Багшийн мэргэжлийн дипломтой жижүүрүүд өөрийнхөө албан
тушаалыг жижүүр биш, туслах багш гэж өөрчлүүлэх хүсэлтэй байгаагаа
илэрхийлж байлаа. Хэрвээ ингэж өөрчилвэл тэдний хүүхдэд мэргэжлийн
үйлчилгээ үзүүлэх чадвар нэмэгдэхээс гадна өөрсдийнх нь нэр хүндэд хэрэгтэй
гэж хэлж байна. Хэрвээ сургуулийн удирдлага дотуур байрны үйлчилгээний
зарим зардлын төсвийг сургуулийн бусад хэрэгцээнд шилжүүлэхгүй бол байрын
багш, ажилчдын тоо хүрэлцээтэй байна гэж Ховд аймгийн багш, ажилчид үзэж
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байна. Хүний нөөцийн хувьд багшлах багшийн дипломтой олон залуус БаянӨлгий, Ховд аймгуудад ажил хайж байгаа учраас байрын багш дутагдахгүй.
Ийм залуучууд олон болсноос байрын багшийн ажилд багшлах сонирхолтой
багш мэргэжлийн хүмүүс олон байна. Энэхүү өрсөлдөөн нь дотуур байрны багш,
ажилчдыг өөрийн мэргэжлийн чадвараа дээшлүүлж, тогтвортой ажиллахад
эерэг нөлөөлж байна. Гэвч байрын багш нар боловсролын тогтолцоонд
өөрсдийнх нь үнэлэмж доогуур байгаад тэд сэтгэл дундуур байна. Мэргэжлийн
хичээлээ заагаад явдаг бусад багш нарыг бодвол уртасгасан цагаар байрны
хүүхдүүдэд олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг тэдний цалин бага, амралтын
хоног цөөн байгаа нь шудрага бус гэж байрын багш нар үзэж байна. Эдгээр
шалтааны улмаас ажлаа орхино гэсэн байрын багш байгаагүй нь тэд ажилдаа
сонирхолтойг илэрхийлж байна. Төслийн зүгээс дэмжиж байгаа өөр нэг
мэргэжилтэн бол сургуулийн нийгмийн ажилтан /СНА/ юм. Тэднийг төслийн
сургалтанд хамруулж дотуур байрны хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлдэг
байхыг төслийн зүгээс дэмжиж байгаа. Согог багийн нийгмийн ажилтан болон
зарим СНА –нууд дотуур байрны хүүхдийн асуудлыг сонсож тэдэнд зөвлөгөө
өгөхөд нилээд цаг хүчээ зарцуулж байна. Гэвч Цэнгэл сумын дотуур байрны
багш болон хүүхдүүд тэдний СНА нь дотуур байрны хүүхдүүдэд бага анхаардаг
талаар мэдээлж байлаа. 2016 оны судалгаагаар хүүхдүүдийн 10% нь бусад
хүүхдүүдэд дээрэлхүүлбэл СНА-даа хандана гэжээ. Тэгэхээр дотуур байрны
хүүхдүүдэд зөвлөн дэмжих үйлчилгээ үзүүлдэг СНА-ныг сургах дэмжихэд
ихээхэн анхаарах шаардлагатай байна. Төслийн зүгээс байрын багш, ажилчдыг
хүүхдийн эрх хамгааллын талаар мэдлэг ойлголттой болгох талаар ахиц дэвшил
гаргаж чаджээ. Байрын багш нарыг бусад багш ажилчидтай энэ чиглэлээр
сургалт хийхэд бэлтгэсэн нь үр дүнтэй байна. БСГ-ын дотуур байр хариуцсан
мэргэжилтний дэмжлэг удирдлаган дор бусад ажилчдаа сургаж мэргэшүүлэхэд
оролцож буй нь тэдний байрын багшаар ажиллах хүсэл эрмэлзлэлийг
нэмэгдүүлжбайна. Өөрсдийн цалин хөлс, бусад урамшууллыг нэмэгдүүлэх,
багшийн нэр хүндээ өсгөхийн тулд тэд дотуур байрны багш, ажилчдын
мэргэжлийн нийгэмлэг байгуулах хэрэгтэй. Ингэж чадвал өөрсдийн нийгмийн
үнэлэмжийг дээшлүүлэхэд тодорхой үр дүн гаргаж чадах бөгөөд энэ нь улмаар
дотуур байрны нөхцлийг сайжруулахад нөлөөлөх юм. Иймээс төслийн зүгээс
ийм санаачлагыг тогтвортой байдлын чухал элемент гэж үзэж дэмжвэл зохино.
Багшийн мэргэжилтэй хүмүүс жижүүрийн ажил хийж байрын багштай хамтран
ажиллаж байна. Тэд албан тушаалаа туслах багш гэж өөрчлөхөд мөн
нөлөөллийн ажил хэрэгтэй байна.
Сургуулийн удирдлагын зүгээс дотуур байранд үзүүлж буй дэмжлэг.
Ерөнхийдөө Дэлүүн, Цэнгэл сумаас бусад очсон газрын байрын багш, ажилчид,
эцэг эх, хүүхдийн зөвлөл, сургуулийн удирдлага дотуур байрыг удирдаж байгаа
байдалд сэтгэл ханамжтай байгаа илэрхийлж байлаа. Согог, Ховд сумын байрны
ажилчид, хүүхдүүд сургуулийн захиргааг дотуур байрны дэд бүтэц, сэтгэл зүйн
орчиныг сайжруулах талаар ажиллаж байгаа нилээд олон жишээг гаргаж ирсэн.
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2 сумын хүүхдийн зөвлөлийн гишүүд сургуулийн захирлуудаа тэднийг сонсдог
бас дотуур байраа сайжруулахад анхаардагт нь талархал илэрхийлж байлаа.
Жишээ: Согог сумын байрын багш, ажилчид сургуулийн захирлаа шинэ дотуур
байртай болох мөн Баян-Өлгий аймгийн загвар дотуур байр болгоход өөрийн
хүч чадвараа дайчлан ажилласанд нь талархаж байлаа. Дотуур байрны
санхүүгийн менежемент байр болгоноороо өөр байна. Жишээ: Ховд сумын
сургуулийн захирал хоолны зардлаас илүү гарсан мөнгөөрөө гал зуухандаа
хөргөгч авсан гэж байсан бол Дэлүүн сумын дотуур байрны хоолны үйлчилгээг
орон нутгийн бизнесийн байгууллагатай гэрээлснээр төсвийн мөнгө тухайн
байгууллагад шилжиж, хоолны зардал санхүүг тэд хариуцаж байна. Дэлүүн
сумын дотуур байрны хүүхдүүд хоолны чанар, хүрэлцээ муу байгаа талаар
гомдол гаргаж байлаа.
Төслийн удирдлага ба тогтвортой байдал.
Гол гол хамтран ажиллагч нартай тогтвортой байдлын гэрээг байгуулсан байна.
Чадваржуулах, хандлага өөрчлөхөд илүү анхаарал тавьснаараа эд материал
худалдан авахад бага зардал гаргаж байна. Энэ талаараа хамтран ажиллагч
нартаа сайн ойлгуулсан болохоор тэд нар нь эд материал худалдаж авахад
санхүүжилт өгнө гэсэн хүлээлтгүй байдаг. Төслийн зүгээс сургалт, дотуур
байрны оролцоот үнэлгээ, ажлын айлчлал, тогтмол мониторинг, мэргэжлийн
арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхэд илүү хөрөнгө оруулна гэсэн төслийн стратегийг
дотуур байрны багш нар сайшааж байв. Ийм төрлийн чадваржуулах хөрөнгө
оруулалт нь төслийн тогтвортой байдлыг хангаж чадна гэж үзэж байна.
Тогтвортой байдлын талаархи төлөвлөгөөг сонгохын тулд Ховд, Баян-Өлгий
аймгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцлаа. Тэдгээр хүмүүс багш,
ажилчдыг чадваржуулж байгаа төслийн хувь нэмрийг өндрөөр үнэлээд,
тогтвортой байдлыг хангахад орон нутгийн хүмүүс, байгууллагыг илүү
чадваржуулах стратегийг илүү үнэлж байна. Гэвч эдгээр хүмүүс сонгуулийн үр
дүнд албан тушаалаасаа өөрчлөгдөж магадгүй гэж үзэж байгаагаас анхаарал нь
суларсан нь ажиглагдаж байлаа. Цаашдаа тогтвортой байдлыг хангахын тулд
төслийн зүгээс сонгуулийн дараа шинээр томилогдсон удирдах ажилтантай
тулж ажиллах шинэ стратегитэй байх хэрэгтэй байна. Тогтвортой байдлыг
хангахтай холбоотой төслийн зорилтуудын нэг нь 2 аймгийн БСГ дээр дотуур
байр хариуцсан байнгын мэргэжилтэн байлгах байлаа. Ховд аймгийн хувьд
дотуур байрны багшийг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөмжөөр хангах
мэргэжилтэн 2013 оноос ажиллаж байна. Бусад аймгийн БСГ дээр ийм
мэргэжилтнийг бүтэн цагаар ажиллуулж эхлээгүй байна. Баян-Өлгий аймгийг
бодвол Ховд аймагт төслийг илүү өөриймсүүлж чаджээ. Ховд аймгийн БСГ-ын
дарга дотуур байр хариуцсан мэргэжилтнээ дэмжиж ажилласан нь дотуур
байрны багш, сургуулийн захирлуудыг чадваржуулах, мэргэжлийн удирдлагаар
хангах, ажлыг үнэлж дүгнэхэд сайн нөлөө үзүүлж байна. Ховд аймгийн дотуур
байр хариуцсан мэргэжилтэн нь байрын багш, ажилчдаа сургах, чадваржуулах
ихээхэн туршлагатай
хүн юм. Тэрээр дотуур байрны орчин нөхцлийг
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сайжруулахын тулд өөрийн харилцааны болон сүлжээ үүсгэх чадвараа сайн
ашиглаж, янз бүрийн боломжид холбож өгч байна. Орон нутагт ажиллахдаа
дотуур байрны хүүхэдтэй хамааралтай бүхий л багш, ажилчдад мэргэжлийн
зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Байнгын мэргэжлийн удирдлагаар хангаж
ажилладагт нь дотуур байрны багш, ажилчид талархалтай байгаагаа илэрхийлж
байлаа. Биднийг орон нутагт хамтран ажиллаж байхад дотуур байрны багш,
ажилчид янз бүрийн асуудлаар хандаж, зөвлөгөө авч байлаа. Сургуулийн
захирлууд ч дотуур байрны орчинг сайжруулах талаар ямар боломж байгаа
талаар асууж сургалж байв. Тэр зөвхөн Ховдод төдийгүй улсад танигдсан
дотуур байрны мэргэжилтэн юм. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хүрээлэн
түүнийг дотуур байрны багш нарыг сургадаг, мэргэжлийн удирдлагаар хангадаг
ажлыг үнэлж дүгнэдэг туршлагыг судлахаар нийслэлд урьж байжээ. Энэ
мэргэжилтэн өөрийнхөө амжилтыг аймгийнхаа БСГ-ын даргын дэмжлэгтэй
холбож байлаа. Баян-Өлгий аймгийн мэргэжилтний хувьд төслөөс түүний
цалингийн 60%-ийг гаргаж, үлдсэнийг нь аймгийн БСГ-аас гаргадаг. Хэдийгээр
энэ ажилтан залуу шинэ боловч Ховд, Баян-Өлгий дэхь төслийн ажилтнуудын
дунд нэр хүнд сайтай, аймгийнхаа дотуур байрны багш нарын дунд нэр хүндтэй
болсон нь ажиглагдаж байв. Төслийн зүгээс түүнийг байнгын арга зүйгээр
хангадаг бөгөөд тэрээр сурсан зүйлээ орон нутгийн багш нартай хуваалцдаг.
Орон нутгийн дотуур байранд очиж мэргэжлийн зөвлөгөө удирдлагаар хангаж
байна. Мөн аймгийнхаа ХГБХХ-тэй хамтран хүүхэд хамгаалал хамтарсан
багийг чадваржуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Гэхдээ түүний хувьд
сургуулийн захирал, сумын засаг дарга нарт нөлөөлөхөд хүндрэлтэй байдаг.
Казак ёс заншлаар ахмад хүмүүс нь илүү эрх мэдэлтэй байдаг нь үүнд нөлөөлж
байгаа болов уу? Төслийн зүгээс энэ мэргэжилтэнд нөлөөллийн ажлын дэмжлэг
үзүүлж ажиллавал төслийн тогтвортой байдлыг хангахад илүү үр дүнтэй.
Төслөөс дэмжиж гаргасан дотуур байрны хүүхэд хамгааллын бодлого нь ХТҮГын дэмжлэгийг хүлээсэн байна. Мөн төслөөс гаргасан дотуур байрны багш
нарын журналыг БСШУЯ дэмжиж, үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх баримт
бичиг болгон баталжээ. Эдгээр нь тогтвортой байдалд маш чухал үйл явдал юм.
Гэвч БСШУЯ-тай хамтын ажиллагааны гэрээгээ одоо болтол байгуулж чадаагүй
байна. Баруун бүсийн байрын багш, ажилчдын үндэсний чуулганаар тус яамыг
төслийн үр дүн, бодлого шийдвэрийг түгээхэд гол үүрэгтэй гэж үзсэн. Иймээс
төслийн нөлөөллийн баг илүү өргөн хүрээний нөлөөллийн интервенц гаргах
шаардлагатай байна. Хүүхэд хамгааллын хуулийг УИХ-аар хэлэлцүүлж
батлуулахад нөлөөллийн ажлын туршлагыг судлах нь зүйтэй. Мөн энэ
төлөвлөгөөнд төслийн тогтвортой байдлыг хангахад цаашид юу хийх хэрэгтэй
талаар тусгах хэрэгтэй.
Дүгнэлт.
Хүүхдийн эрх- Хөгжил 2 төслийн хэрэгжилтийн явц амжилттайгаар дунд
шатандаа ороод байна. Энэхүү үнэлгээний үр дүнгээс харахад төслийн
дэвшүүлсэн зорилтын хэрэгжилт үр дүнтэй байна. 2012 оны суурь судалгааны
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дүнтэй харьцуулахад 2016 оны асуулгаар олон үзүүлэлт сайжирсан нь харагдаж
байна. Хүүхдийн эрх хамгааллын талаар мэдлэг чадвар өссөн нь төсөл
хэрэгжихээс өмнөхтэй харьцуулбал илүү цөөн хүүхэд байранд байхаасаа айдаг
гэж хариулсан бөгөөд бие биенээ дээрэлхэх, бие махбодын шийтгэл үзүүлэх нь
багассан. Толгой нь өвддөг, гэдэс нь өвддөг гэдэг хүүхдийн тоо буурсан. Ховд
аймгийн дотуур байрны орчин нөхцөл сайжирсан. Ихэнх байрны сургуулийн
эмч, тогооч нарын үйлчилгээ дээшилсэн. Дотуур байрны хөгжлийн өрөө
байгуулсан, дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлүүд бий болсон, чөлөөт цагийн арга
хэмжээ олон зохион байгуулдаг болсон зэрэг нь дотуур байрны оролцоог
нэмэгдүүлсэн. Эцэг эхийн өдрийг зохиодог болсон. Эцэг эхийн өрөөг дотуур
байранд байгуулсан нь тэдний оролцоог дээшлүүлж байна. Сургалт
сурталчилгаа, үнэлгээ мониторингийн олон арга зүй, нөөц хэрэглэгдэхүүн бий
боллоо. Төслийн нөлөөлийн ажлын үр дүнд дотуур байрны багшийн журналыг
БСШУЯ-наас баталж орон даяар хэрэглэх баримт бичиг болгон 2016 онд
гаргалаа. Ховд аймгийн БСГ нь төслийн тогтвортой байдлыг хангахад чухал
нөлөөтэй хамтын ажиллааны загварыг гаргалаа. Төслийн зүгээс хамтран
ажилладаг талуудынхаа оролцоо, санхүүгийн дэмжлэгийг аажмаар нэмэгдүүлэх
стратеги барьсан нь төслийг орон нутагт нь идээшлүүлэх, төслийн хөрөнгийг
зөв зарцуулахад нөлөөлж байна. Төслийн төсвийн зарцуулалтын талаар орон
нутагт удирдах зөвлөлөөр байнга хэлэлцдэг, дотуур байрандаа тогтмол
мониторинг хийдэг нь төслийн санхүүжилтийг зөв зөрцуулахад нөлөөлж байна.
Аймгуудын дотуур байр хариуцсан мэргэжилтнүүд нь дотуур байрны багш
нараа мэргэжлийн удирдлагаар үр дүнтэй хангаж байна. Хэдийгээр ололт
амжилт их байгаа ч цаашид сайжруулах зүйл ч их байна. Дотуур байрны
хүүхэдтэй ажилладаг хүн бүрийг сургалтанд хамруулах шаардагатай байна.
6 настай хүүхдүүдэд тавих анхаарал халамжийг дээшлүүлэх шаардлагатай.
Хүүхдээ дэмжиж хамтран ажиллахад нь эцэг эхчүүдэд дэмжлэг хэрэгтэй байна.
Дотуур байранд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, үл хайхрах байдал, авилгал гарч
буйд туйлын нухацтай хандах хэрэгтэй байна. Төслийн үр дүнг илүү
баталгаатай, тогтвортой байлгахад, төсөл дуусгах бэлтгэлийг сайн хангахад
төслийн нөлөөллийн ажлыг илүү сайжруулах шаардлага байна.
Зөвлөмжүүд
 Дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн чадавх, чөлөөт цагийн үйл
ажиллагаа зохион байгуулах болон хөгжлийн танхимыг үр ашигтай
ашиглах дотуур байрны багш нарын чадварыг сайжруулахын тулд
ХБГХХ-гийн хүүхдийн оролцооны мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран
ажиллах.
Дотуур
байран
дахь
хүүхдийн
оролцооны
үйл
ажиллагаануудын тогтвортой байдлыг хангахын тулд аймаг тус бүрийн
төслийн ажилтнуудын зүгээс үзүүлэх хяналт, дэмжлэгийг сайжруулах.
 Дотуур байрны шинэ ажилтнуудыг сургах өөрөө сурах сургалтын багцыг
боловсруулахдаа хүүхэд хамгааллын бодлого гэх мэт төслийн
санаачилсан сургалтын сэдвүүдийг багтаах мөн аймгийн БСГ-тай
39




















хамтран энэхүү сургалтанд дотуур байранд ажиллахаар болсон бүх шинэ
ажилтнуудыг заавал хамруулах.
Жилд хоёр удаа дотуур байрны бүх ажилтнуудад зориулсан мэдлэг
сэргээх сургалтыг явуулдаг болоход нь дотуур байрны багш нарыг
дэмжих.
Баян-Өлгий аймгийн дотуур байрны ажилтнуудад Ёс зүйн гэрээ ба бусад
сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг Казак хэл рүү орчуулахад нь дэмжлэг
үзүүлэх.
Цэнгэл сумын дотуур байрны ажилтнуудад өөр өөр яс үндэстэй
хүүхдүүдэд эрх тэгш хандахыг дэмжих зорилготойгоор Ялгаатай
байдлыг ойлгуулах сургалтыг өгөх;
Дотуур байрны багш нарын арга хэмжээ зохион байгуулах чадавхыг
нэмэгдүүлэхийн тулд аймгийн дотуур байрны мэргэжилтнүүдийг арга
хэмжээ зохион байгуулах сургалтанд хамруулах.
Дотуур байрны багш нарт хэрхэн Эцэг эхийн зөвлөлийг дэмжих болон
эцэг эхийн өрөөг тогтмол ажиллуулахад шаардлагатай арга барилыг
эзэмшүүлэх.
Баян-Өлгий аймгийн дотуур байруудыг байрандаа эцэг эхийн уулзалтын
өрөө байгуулахыг уриалах.
Төслийн дэмжлэгээр олгогдсон мэдлэг, чадвар болон дадлуудын
солилцоог дэмжих зорилготойгоор хамгийн сайн туршлагын талаар кэйс
түүхүүдийг боловсруулж бусад дотуур байруудад түгээн дэлгэрүүлэх.
Жишээ нь Цэнгэл сумын зургаан настай хүүхдүүдийг дэмжиж тэдэнд
зориулсан тусгай хөгжлийн өрөөг гаргасан, хариуцсан багштай болгосон
кэйсийг бусад дотуур байруудааар дэлгэрүүлэх боломжтой.
Яагаад маш олон зургаан настай хүүхдүүд хичээлийн жилийн турш
дотуур байранд байж чадаагүй талаар судалгаа хийж асуудлыг
шийдвэрлэх боломжит шийдлүүдийг тодорхойлох.
Удирдах зөвлөлийн уулзалт дээр дотуур байран дахь ёс зүйн гэрээг
зөрчсөн тохиолдлуудыг аль болох хурдан шийдвэрлэхийн төлөө
хэлэлцэх саналыг бэлтгэх.
Баян-Өлгий аймгийн төслийн ажилтнуудад дотуур байрны орчины
стандратыг сайжруулах талаар өмгөөллийн стратеги хөгжүүлэхэд нь
техникийн дэмжлэг үзүүлэх мөн энэ асуудлыг Удирдах зөвлөлөөр
хэлэлцүүлэх.
Үндэсний түвшинд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах
зорилго бүхий нөлөөллийн стратегийг боловсруулах, үүнд Хамтарсан
багуудыг чадавхжуулах, БСШУЯ тай Харилцан ойлголцлын санамж
бичигт гарын үсэг зурах, загвар дотуур байрны жишээг улс даяар
хамгийн сайн туршлага болгон түгээн дэлгэрүүлэх, бүх Аймгийн БСГ
болон яаманд дотуур байрны мэргэжилтэнг томилох, жижүүрийн албан
тушаалыг туслах багш болгон өөрчлөх замаар хүүхдүүдэд 7 хоногийн 24
цагт байнгын мэргэжлийн үйлчилгээ авах боломж олгох, төслийн
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санаачлагыг өөр бусад баруун бүсийн аймгуудын дотуур байруудыг
сайжруулах зорилгоор түгээх, Aзийн хөгжлийн банкны санхүүжүүлж буй
БСШУЯ-аар удирдуулсан шинэ төсөлтэй нийцүүлэх, Дотуур байрны
багш ажилтнуудад өөрсдийн эрх ашиг, байр сууриа хамгаалах
зорилготой мэргэжлийн холбоог үүсгэн байгуулахыг дэмжих, төслөөс
дэмжин боловсруулсан Дотуур байрны үнэлгээний аргачлал, Хүүхдийн
эрхийн сургалтын багц, Хүрэхүйн сургалтын модуль гэх мэтийг
албажуулан орон даяар мөрдлөг болгох асуудлууд багтаж байна. 2016
онд Хүүхэд хамгааллын хуулийг Улсын их хурал батлахад хүргэсэн
хамтарсан өмгөөллийн үйл ажиллагааны хамгийн сайн туршлагаас энэ
өмгөөллийн стратегийг төлөвлөхдөө санаа авч болно. Түүнчлэн энэ
стратегидаа төсөл дуусах үе шатыг хэрхэн сайн бөгөөд үр дүнтэй болгох
чиглэлээр юу хийхийг тусгах нь зүйтэй.
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Хавсралтууд
Суурь болон дунд хугацааны үнэлгээний харьцуулсан үзүүлэлтүүд
Дотуур байрны ажилтнуудаас аль хэр хэдэн удаа тусламж хүсдэг вэ?
Зураглал 10– 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
өдөрт 1-2 удаа

8% 3%
37%

15%

өдөрт 1-2 удаа

долоон хоногт 1-2
удаа
сард 1-2 удаа

17%

27%

улиралд 1-2 удаа

14%

улиралд 1-2 удаа

37%

25%

долоон хоногт 1-2
удаа
сард 1-2 удаа

17%

огт хүсдэггүй

огт хүсдэггүй

Зураглал 11 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
өдөрт 1-2 удаа

7% 0%

17%
50%

долоон хоногт 1-2
удаа
сард 1-2 удаа

7%

өдөрт 1-2 удаа

7%
25%

13%

улиралд 1-2 удаа

26%

48%
огт хүсдэггүй

долоон хоногт 1-2
удаа
сард 1-2 удаа
улиралд 1-2 удаа
огт хүсдэггүй

Дотуур байртай холбоотой асуудлаар дотуур байрны багш ажилчид чиний
үгийг хүлээж авдаг уу?
Зураглал 12– 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Ховд

Баян-өлгий

3%

3%

тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
23%

35%

тийм, заримдаа

тийм, заримдаа
62%

74%
огт сонсдоггүй

огт сонсдоггүй
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Зураглал 13 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
0%

5%
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
27%

19%
тийм, заримдаа

тийм, заримдаа
73%

76%
огт сонсдоггүй

огт сонсдоггүй

Дотуур байрны ажилчид дотуур байрны ажлын төлөвлөгөө гаргахдаа, та
нарын саналыг авдаг уу?
Зураглал 14 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
6%
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ

13%
тийм, заримдаа

27%

тийм, заримдаа

36%
58%

60%
огт авдаггүй

огт авдаггүй

Зураглал 15 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

0%

тийм, ихэнхдээ

9%
36%

Ховд

тийм, ихэнхдээ
18%

тийм, заримдаа
55%

тийм, заримдаа
82%

огт авдаггүй

огт авдаггүй

Хүүхдүүд өөрсдөө чөлөөт цагийн ажил санаачилж хийдэг үү?
Зураглал 16 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд
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Баян-өлгий
10%

Ховд
тийм, ихэнхдээ
22%

35%
тийм, заримдаа

тийм

55%

үгүй

78%
огт үгүй

Зураглал 17 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
3% 7%

2%
тийм, ихэнхдээ
тийм, заримдаа

38%

52%

Ховд

0%
Тийм ихэнхдээ

34%

Тийм заримдаа

64%

огт үгүй

Огт үгүй
Хариулаагүй

хариулаагүй

Дотуур байрны ажилтнууд хоолны амт чанар, хүртээмжийн талаар
хүүхдүүд та нараас санал асуудаг уу?
Зураглал 18 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
14%

18%

47%

тийм, заримдаа

15%
67%

тийм, заримдаа

39%
огт үгүй

огт үгүй
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Зураглал 19 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
3%

10%

Ховд
7%

тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ

29%

тийм, заримдаа

тийм, заримдаа
64%

87%
огт үгүй

огт үгүй

Танай дотуур байранд дотуур байрны зөвлөл байдаг уу? /хэрэв үгүй гэж
хариулсан бол 12-р асуултнаас эхэлж хариулна уу?
Хэрвээ тийм бол дотуур байрны зөвлөл сургалт болон үйл ажиллагаа хэр олныг
зохион байгуулдаг вэ? (Жишээ нь: сургалт, спортын тэмцээн уралдаан, уулзалт
хурал гэх мэт...)
Зураглал 20 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
13%

49%

Тийм

51%

Үгүй

Тийм

Үгүй

87%

Зураглал 21 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
8%

Ховд
долоон хоногт 12 удаа
сард 1-2 удаа

13%
50%

7%

долоон хоногт 12 удаа
сард 1-2 удаа

13%
42%

улиралд 1-2 удаа

29%

улиралд 1-2 удаа
38%

огт хүсдэггүй

огт хүсдэггүй

Зураглал 22 – 2013оны Баян-Өлгий 2012 оны Ховд аймгийн үзүүлэлтүүд

.
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Баян-өлгий

Ховд
0%5%

5% 2%
Хариулаагүй

Хариулаагүй

Тийм

Тийм

Үгүй

Үгүй

93%
95%
Зураглал 23 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
7% 3%
14%

50%

Ховд
долоо хоногт 1-2
удаа
долоон хоногт 12 удаа
сард 1-2 удаа
улиралд 1-2 удаа

26%

долоо хоногт 1-2
удаа
долоон хоногт 12 удаа
сард 1-2 удаа

0% 4%
16%
23%

57%

огт хүсдэггүй

улиралд 1-2 удаа
огт хүсдэггүй

Дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийн хийж байгаа ажлыг чи хэр үнэлэх вэ?
Зураглал 24 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
8%
17%

Ховд
машсайн

42%

сайн

14%
тийм

боломжийн

33%

үгүй

86%

муу
Зураглал 25 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
12%

5%

Ховд
машсайн

7% 2%

машсайн

сайн
24%

59%

боломжийн
муу

сайн
36%

55%

боломжийн
муу
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Гэрийн даалгавар хийхдээ чи өдөрт хэр их цаг зарцуулдаг вэ?
Зураглал 26 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
Цаг зарцуулдаггүй

12%
10%

13%

Ховд
10%

10-40 минут

16%

1-2 цаг

30%
35%

Цаг зарцуулдаггүй

8%

10-40 минут
1-2 цаг

20%
46%

3-4 цаг
4 цагаас илүү

3-4 цаг
4 цагаас илүү

Зураглал 27 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
0% 5%

7%

Ховд
Цаг зарцуулдаггүй
10-40 минут

40%

1-2 цаг
48%

3-4 цаг

Цаг зарцуулдаггүй

5%

10-40 минут

18%
34%

18%
25%

4 цагаас илүү

1-2 цаг
3-4 цаг
4 цагаас илүү

Чи гэрийнхээ даалгавараа хийхдээ хэнээс тусламж авдаг вэ?
Зураглал 28 – 2013 оны Баян-Өлгийн үзүүлэлт

Баян-өлгий
ангийн багш

5%
8%

13%

43%

31%

дотуур байрны
багш
ах, эгч болон
хамаатан садан
найзууд
тусламж авдаггүй
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Зураглал 29 – 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Ховд

Баян-өлгий
ангийн багш
дотуур байрны багш

11% 2%

сургуулийн нийгмийн
ажилтан
ах, эгч болон хамаатан
садан
найзууд

14%
25%

32%
14%

дотуур байрны багш

2%
10%

14%

0%

72%

сургуулийн нийгмийн
ажилтан
ах, эгч болон
хамаатан садан
найзууд
дотуур байрны бусад
ажилтнуудаас
тусламж авдаггүй

дотуур байрны бусад
ажилтнуудаас
тусламж авдаггүй

2%

ангийн багш

0% 2%

Хичээлийн дараа чи ихэвчлэн юу хийдэг вэ?
Зураглал 30 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
21%

Ховд

11%

11%

41%

47%
39%

21%
дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

9%
дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог
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Зураглал 31 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Ховд

4%
16%

Баян-өлгий 5%

18%
14%

28%

24%
17%

26%

48%
дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

дотуур байрандаа байдаг ба онцын зүйл
хийдэггүй
байрнаас гадуур явж өөр бусад хүүхэдүүдэй
найзалдаг
дотуур байрны соёл хүмүүжлийн ажилд
орлцдог
дотуур байрнаас гадуур зохион байгуулагддаг
хүмүүжлийн ажилуудад оролцдог

Та нар чөлөөт цагаараа сургуулийн биеийн тамирын зааланд чөлөөтэй
тоглох боломжтой юу?
Зураглал 32 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд

3%
тийм, ихэвчлэн
40%

тийм, заримдаа

37%

57%

тийм

үгүй

63%
огт үгүй
Зураглал 33 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
4%
тийм, ихэвчлэн

тийм, ихэвчлэн

19%
50%

тийм, заримдаа

39%

тийм, заримдаа
57%

31%
огт үгүй

огт үгүй

Чи байранд чөлөөт цагаа хөгжилтэй, сонирхолтой өнгөрүүлдэгүү?
Зураглал 34 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд
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Баян-өлгий

Ховд
5%
тийм, ихэнхдээ

28%

35%
тийм, заримдаа

тийм, ихэнхдээ
38%

тийм, заримдаа
57%

37%

огт үгүй

огт үгүй
Зураглал 35 -2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд

0%

4%
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ

24%

30%

тийм, заримдаа

тийм, заримдаа
66%

76%
огт үгүй

огт үгүй

Сэтгэл санаа тавгүй үедээ та ихэвчлэн хэнд хандаж очдог вэ?
Зураглал 36 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Ховд

Баян-өлгий
ангийн багш

5%
13%
45%

29%

8%

дотуур байрны
багш
ах дүү, хамаатан
садан
найз нөхөд
хэнд ч хандаж
очдоггүй

2%

12%

ангийн багш
5%

27%
44%
10%

дотуур байрны
багш
ах дүү, хамаатан
садан
найз нөхөд
дотуур байрны
бусад ажилтан
хэнд ч хандаж
очдоггүй

Хэрвээ бусад хүүхэд чамайг зодож дээрэлхэвэл чи хэнд хандах вэ?
Зураглал 37- 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд
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Баян-өлгий
3%

Ховд
ангийн багш

10%

11% 2% 10%

дотуур байрны багш

5%
31%

51%

10%

дотуур байрны
ажилтанд
нийгмийн ажилтанд

9%
58%

хэнд ч хэлэхгүй

ангийн багш
дотуур байрны
багш
дотуур байрны
ажилтанд
нийгмийн
ажилтанд
хэнд ч хэлэхгүй
бусад

Зураглал 38 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
ангийн багш

ангийн багш
5%

5% 5%

0% 2%
дотуур байрны багш

14%
71%

5%

сургуулийн нийгмийн
ажилтанд

дотуур байрны багш

20%
23%

50%

сургуулийн
нийгмийн ажилтанд
найздаа
нийгмийн ажилтанд

найздаа

хэнд ч хэлэхгүй

хэнд ч хэлэхгүй

Чамайг өвчтэй байхад хэн ихэвчлэн асардаг вэ?
Зураглал 39 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
5% 5%
3%

Ховд
дотуур байрны
багш
сургуулийн эмч

10%
5%

15%

нийгмийн ажилтан
72%

найз нөхөд

5%

ах эгч

9%

21%
47%
3%

дотуур байрны
багш
сургуулийн эмч
нийгмийн
ажилтан
найз нөхөд
ангийн багш
дотуур байрны
бусад ажилчид
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Зураглал 40 -2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Ховд
5%

Баян-өлгий
дотуур байрны
багш
сургуулийн эмч

7%

0%

дотуур байрны
багш
сургуулийн эмч

5% 2% 5%

16%
18%
52%

2%

нийгмийн
ажилтан
дотуур байрны
бусад ажилчид
найз нөхөд

31%
57%

нийгмийн
ажилтан
дотуур байрны
бусад ажилчид
найз нөхөд
ах эгч

ах эгч

Чи шөнө хэр олон сэрдэг вэ? (огт сэрдэггүй гэж хариулсан бол 25-р
асуултруу шилжинэ үү?)
Зураглал 41– 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд

2%
олон удаа

олон удаа
19%

31%
заримдаа

42%

67%

заримдаа
39%

огт сэрдэггүй

огт сэрдэггүй

Зураглал 42- 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
10%

Ховд
хариулаагүй

12%

хариулаагүй

9%
36%

14%
40%

олон удаа
заримдаа

27%

олон удаа
52%

огт сэрдэггүй

заримдаа
огт сэрдэггүй

Хэрвээ сэрдэг бол ямар шалтгааны улмаас сэрдэг вэ?
Зураглал 43 – 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд
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Баян-өлгий

Ховд
айснаасаа болоод

4%
14%

даардаг

даардаг
26%

26%

29%
32%
21%

айснаасаа болоод

3%

хар дарсан зүүд

2%

бие засах хэрэгтэй
болоод
мэдэхгүй

3%

хар дарсан зүүд
гэрээ санаад

13%

өлсдөг

27%

мэдэхгүй
бусад

Зураглал 44 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
5% 5% 0%

Ховд
айснаасаа болоод

айснаасаа болоод

7%

даардаг

10%

хар дарсан зүүд
9%
14%

57%

гэрээ санаад
өлсдөг
мэдэхгүй
бусад

даардаг
30%

30%

хар дарсан зүүд
гэрээ санаад

22%

7%
0% 4%

өлсдөг
мэдэхгүй
бусад

Чиний толгой хэр их өвддөг вэ?
Зураглал 45 - 2013 оны Баян-Өлгийн үзүүлэлт.

Баян-өлгий
7%

ихэнхдээ

33%
заримдаа
60%
огт өвдөггүй
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Зураглал 46 -2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
10%

Ховд
ихэнхдээ

14%

ихэнхдээ
23%

16%

заримдаа

заримдаа
61%

76%
огт өвдөггүй

огт өвдөггүй

Чиний гэдэс хэр их өвддөг вэ?
Зураглал 47 -2013 оны Баян-Өлгийн үзүүлэлт

Баян-өлгий
ихэнхдээ
30%

20%
заримдаа
50%
огт өвдөггүй

Зураглал 48 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
10%

2%

Ховд
хариулаагүй
ихэнхдээ

24%
64%

заримдаа
огт өвдөггүй

хариулаагүй
32%

16%

52%

ихэнхдээ
заримдаа
огт өвдөггүй

Чи орондоо ганцаараа унтдаг уу? /Тийм гэж хариулсан бол 28-р асуултнаас
эхэлж хариулна уу?/
Зураглал 49 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий
8%

Ховд
тийм, дандаа

48%

28%

тийм, ихэвчлэн

33%
тийм

тийм, заримдаа

үгүй

67%

16%
огт үгүй

Зураглал 50 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
12%

Ховд
хариулаагүй

9%

тийм, дандаа
36%
35%

тийм, ихэвчлэн
тийм, заримдаа

12% 5%

хариулаагүй

5%

тийм, дандаа

25%

тийм, ихэвчлэн

18%

43%
тийм, заримдаа

огт үгүй

огт үгүй

Хэрвээ ганцаараа унтдагггүй бол шалтгаан нь ихэвчлэн дараах зүйлүүдийн
аль нь бэ? (хэрвээ чи ганцаараа унтдаг бол хариулах хэрэггүй)
Зураглал 51 -2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий

Ховд
даараад
даараад
15% 14%

35%
65%

26%
найзууд
болохоор

28%
17%

айдаг учраас
найзууд
болохоор
хүнтэй хамт
унтаад сурчихсан
бусад

Зураглал 52 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий

Ховд

8%

16%
52%

24%

даараад

4%

даараад
айдаг учраас

айдаг учраас

21%
37%

найзууд болохоор
38%
хүнтэй хамт унтаад
сурчихсан

найзууд
болохоор
хүнтэй хамт
унтаад сурчихсан

Хэрвээ чи хүнтэй өвөртлөж унтдаг бол хэнтэй өвөртлөж унтдаг вэ? (хэрвээ
чи ганцаараа унтдаг бол хариулах хэрэггүй)
Зураглал 53 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
ахтайгаа

5%
16%

Ховд
6% 3%

12%

эгчтэйгээ

16%
10%

16%

эгчтэйгээ

эрэгтэй дүүтэйгээ
32%

эмэгтэй дүүтэйгээ
37%

ахтайгаа

19%

эмэгтэй дүүтэйгээ
28%

эрэгтэй найзтайгаа

эрэгтэй дүүтэйгээ

эмэгтэй найзтайгаа

эрэгтэй найзтайгаа
эмэгтэй найзтайгаа

Зураглал 54 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
11%

5% 0%
17%

31%

36%

Ховд
ахтайгаа

12%

12%
11%

эгчтэйгээ
эрэгтэй дүүтэйгээ

эгчтэйгээ

эмэгтэй найзтайгаа

эрэгтэй дүүтэйгээ

15%
15%

эмэгтэй дүүтэйгээ
эрэгтэй найзтайгаа

ахтайгаа

35%

эмэгтэй дүүтэйгээ
эрэгтэй найзтайгаа
эмэгтэй найзтайгаа

Чи дотуур байранд байхдаа айдаг уу?
Зураглал 55 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий

Ховд

3%
тийм, ихэнхдээ
31%
51%

46%

тийм, заримдаа

тийм

үгүй

69%
огт үгүй

Зураглал 56 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Ховд

Баян-өлгий
7%

тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
31%

тийм, заримдаа

41%

62%

20%
тийм, заримдаа
39%
огт үгүй

огт үгүй

Байранд хулгай гарч байсан уу?
Зураглал 57 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд

Баян-өлгий
6%
16%

Ховд
тийм, маш их

16%

62%

тийм, заримдаа
огт үгүй

45%

тийм

үгүй

55%

мэдэхгүй

Зураглал 58 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий

Ховд
долоо хоногт 1
удаа

7%

сард 1 удаа

17%

улиралд 1 удаа

28%

48%

долоо хоногт 1
удаа
18% 16%
34%

32%

гардаггүй

сард 1 удаа
улиралд 1 удаа
гардаггүй

Чамайг дотуур байранд байх үед чинь хэн нэгэн хүн чамаар өөрийн хувийн
ажлаа хийлгэхээр хэр их асуудаг вэ?
(Ховд: Чөлөөт цагаараа дотуур байрандаа ажилладаг уу?)
Зураглал 59 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий

Ховд
долоо хоногт 1-2
удаа
сард 1-2 удаа

33%

40%

45%
улиралд 1-2 удаа

7%

20%

тийм

үгүй

55%

огт үгүй

Зураглал 60 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий

Ховд
долоо хоногт 1-2
удаа

долоо хоногт 1-2
удаа

сард 1-2 удаа

28%

сард 1-2 удаа
34%

36%

улиралд 1-2 удаа

55%
5%
12%

улиралд 1-2 удаа
16% 14%

огт үгүй

огт үгүй

Байрны ажилчид дотуур байрны хүүхдийг түлхэж, цохиж, чимхдэг үү?
Зураглал 61 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий
5%

Ховд
тийм, ихэнхдээ
17%

35%

тийм, заримдаа

60%

тийм

үгүй

83%
огт үгүй

Зураглал 62 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
5%

Ховд
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
14%

17%

16%

тийм, заримдаа

тийм, заримдаа

70%

78%
огт үгүй

огт үгүй

Байрны ажилтнууд хүүхдийг хэл амаар доромжилдог уу?
Зураглал 63 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
6%

Ховд
тийм, ихэнхдээ
14%

35%

тийм, заримдаа

59%

тийм

үгүй

86%
огт үгүй

Зураглал 64 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий

Ховд
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ

14%
22%

18%
11%

тийм, заримдаа

64%

тийм, заримдаа

71%
огт үгүй

огт үгүй

Дотуур байрны хүүхдүүд бусдыгаа хэл амаар доромжилдог уу?
Зураглал 65 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
10%

Ховд
тийм, ихэнхдээ
33%

41%

тийм, заримдаа

тийм

үгүй

67%

49%
огт үгүй

Зураглал 66 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
5%

Ховд
4%

тийм, ихэнхдээ

36%

30%

тийм, заримдаа

59%

тийм, ихэнхдээ

тийм, заримдаа

66%
огт үгүй

огт үгүй

Танай байранд хүүхдийг дээрэлхдэг, танхайрдаг, хэл амаар доромжилдог
хүүхэд байдаг уу?
(Ховд: Бусад хүүхдийг хэл амаар доромжилж, дээрэлхдэг хүүхэд дотуур
байранд байдаг уу?)
60

Зураглал 67 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий

Ховд
тийм, ихэнхдээ

17%
45%

32%
тийм, заримдаа

тийм

үгүй

68%

38%
огт үгүй

Зураглал 68 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
12%

Ховд
тийм, ихэнхдээ

тийм, ихэнхдээ
9%

21%

21%

тийм, заримдаа

67%

тийм, заримдаа

70%
огт үгүй

огт үгүй

Байрны ажилтнууд хүүхдийн нууцыг хамгаалж чаддаг уу?
Зураглал 69 - 2013 оны Баян-Өлгий, 2012 оны Ховдын үзүүлэлтүүд.

Баян-өлгий
10%

Ховд
тийм, дандаа

3%

тийм, ихэвчлэн
32%

23%

тийм, заримдаа

33%
22%

огт үгүй

тийм

үгүй

77%

мэдэхгүй

Зураглал 70 - 2016 оны хоёр аймгийн үзүүлэлтүүд.
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Баян-өлгий
тийм, дандаа

7%
9%

5%
19%

Ховд
тийм, ихэвчлэн
тийм, заримдаа

60%

тийм, дандаа

0% 5%
10%

27%

тийм, ихэвчлэн
тийм, заримдаа
58%

огт үгүй

огт үгүй

мэдэхгүй

мэдэхгүй
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