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“ХҮҮХДИЙН ЭРХ-ХӨГЖИЛ II” ТӨСЛИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
1) ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:
a) Төслийн санхүүжүүлэгч: Норвегийн Засгийн Газрын Норад сан -90%,
Норвегийн Тусламжийн Байгууллага -10%
b) Төсөл

хэрэгжүүлэгч

байгууллага:

НЛМ-М

Монгол

дахь

Норвегийн

Тусламжийн Байгууллага
c) Төслийн нэр:

“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил” төсөл II шат

d) Зорилтод орон нутаг: Ховд, Баян-Өлгий аймаг
e) Зорилтод бүлэг: Анхдагч болон хоёрдогч зорилтот бүлэг
Анхдагч

бүлэг:

“Зорилтот

аймгуудын

сумдын

Ерөнхий

Боловсролын

сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүд”
Хоёрдогч бүлэг: “Дотуур байрны багш, ажилчид, сургуулийн нийгмийн
ажилтан, эмч, захирал, эцэг эхчүүд, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн
гишүүд”
f) Хөгжлийн зорилго: Дотуур байранд хүүхдийн эрхийг хангахад дэмжлэг
үзүүлэх
g) Зорилтууд: Хүүхдийн Эрхийн Конвенцийн 12, 19, 24, 31-р зүйлд заагдсан
хүүхдийн эрхийг дотуур байранд хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
1. Зорилтод аймгуудын дотуур байранд хүүхдүүд бие бялдар, оюун ухаан,
сэтгэл санааны хувьд эрүүл, аюулгүй орчиндамьдардаг 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 оролцдон болсон
байна.

4. Эцэг эхчүүд, сургуулиийн удирдлага мөн холбогдох төр захиргааны
удирдлагууд дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл
байдлыг сайжруулахын төлөө ажилладаг болсон байна
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2016 ОНЫ ТУРШИД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД
СУРГАЛТУУД
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Согог багийн Ойгор бага сургуулийг түшиглэн
хүүхдийн эрхийн конвенци, хүрэхүйн тухай ярилцъя хөтөлбөр, хүчирхийлэл түүний
хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь сэдвийн хүрээнд давтан сургалтуудыг
зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд Баян-Өлгий аймгийн сум, багуудын дотуур
байрны багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан, эмч нар хамрагдлаа. Мөн энэхүү
сургалтын үеэр дотуур байрын 6 настны асрагч багш нарт БСУГ-ын мэргэжилтэн
чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа.

Ховд, Баян-Өлгий аймгийн сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад зориулан “нийгмийн
ажил чухал болох нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтыг
Америкийн сайн дурын ажилтан, ХЭХ2 төслийн зөвлөх, Ховд аймгийн БСУГ-ын
мэргэжилтэн нар хамтран зохион байгуулсан ба тухайн улс орнууд дахь нийгмийн
ажлын хөгжил, практик үйлчилгээний талаар мэдээлэл өглөө.

“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил 2” төсөл дотуур байрын өөрийн үнэлгээний үзүүлэнгүүдийг
шинэчлэн сайжруулсан бөгөөд энэхүү хувилбарыг танилцуулах, үнэлгээ хийх
аргачлалыг дадлагажуулах давтан сургалтыг Ховд, Баян-Өлгий аймгийн дотуур байрын
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багш болон сургуулийн нийгмийн ажилтныг оролцуулан зохион байгууллаа. Ингэснээр
дотуур байруудад 2016 оны өөрийн үнэлгээ шинэчилсэн хувилбараар хийгдсэн.
2016 оны 06 сард болсон сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалан Баян-Өлгий аймгийн сум,
багуудын сургуулийн захирлууд өөрчлөгдөн шинээр томилогдсон. Дотуур байранд
хийгдэж буй үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй, тогтвортой байлгахад сургуулийн
захирлын үүрэг, оролцоо, шийдвэр, дэмжлэг ихээхэн чухал нөлөө үзүүлдэг. Иймд шинэ
захирлуудад ХЭХ2 төслийн танилцуулга сургалтыг зохион байгууллаа. Ингэснээр өмнө
нь хийгдсэн үйл ажиллагааны үр дүнг хадгалан, нэгдсэн ойлголттойгоор хамтран
ажиллах боломжтой болж байна.

Баян-Өлгий аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн Газрын хүсэлтийн дагуу
аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтанд Ховд аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн гишүүн 2 хүүхэд
сургагч багшаар оролцож хөрш зэргэлдээ аймгийн үе тэнгийнхэндээ мэдлэг, туршлагаа
хуваалцав. Ингэснээр цаашид Баян-Өлгий аймгийн дотуур байрын хүүхдийн зөвлөлийг
чадавхижуулах, идэвхижүүлэхэд тус аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн гишүүд
илүү үр дүнтэй хамтарч ажиллах ажиллах боломжтой боллоо.
Ховд, Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, Соёл, Урлагийн газрын мэргэжилтнүүдэд
энгийнээр удирдахуй, харилцаа хандлагын сургалтыг Хувь Хүний Хөгжлийн
Институттай хамтран зохион байгууллаа.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД
Дотуур байранд хүүхэд хөгжлийн орчин бүрдүүлэх, дотуур байран дахь хүүхдийн
чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа, эрүүл мэнд, оролцоо, хамгааллын асуудлыг хэлэлцэн,
дотуур байрын ажилтнуудын оролцоотойгоор түүнийг шийдвэрлэх арга замыг
тодорхойлох зорилгоор 2016 оны 03 сарын 27-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус
сумын Согог багийн Ойгор дунд сургуулийг түшиглэн“Дотуур байр-Хүүхэд хөгжлийн
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орчин” сэдэвт форумыг аймгийн БСУГ, “Хүүхдийн Эрх-Хөгжил II” төсөл хамтран
амжилттай зохион байгууллаа. Форумд Баян-Өлгий аймгийн ЕБС-ийн захирал,
сургуулийн нийгмийн ажилтан, эмч, дотуур байрын багш, 6 настны асрагч багш,эцэг
эх, хүүхэд, дотуур байрын ажилтнуудын төлөөлөл болон аймгуудын БСГ, ЭМГ,
ХГБХХ-ийн дарга, мэргэжилтэн, “ХЭХ2” төслийн ажилтнуудын төлөөлөл 170 гаруй
хүн оролцлоо. Энэхүү форумд оролцогчдоос гарсан дотуур байрны асуудлаарх санал
зөвлөмжийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад хүргүүллээ.

2016 оны 11-р сарын 05-06-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Толбо суманд Хөдөөгийн
сумдын дотуур байранд хүүхдийн чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа, хүүхдийн оролцооны
нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлаар “Дотуур байр-Хүүхэд хөгжил, оролцооны
орчин” сэдэвт форум зохион байгуулагдлаа. Тус Форумд Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан, спортын яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Багшийн мэргэжил
дээшлүүлэх институт, Монголын сурагчдын холбоо, Ховд, Баян-Өлгий аймгийн
ерөнхий боловсролын сургуулиудын удирдлага, нийгмийн ажилтан, эмч, дотуур
байрны багш, ажилчдын төлөөлөл, хүүхдийн төлөөлөл нийт 130 оролцогчид оролцон
хавсралт илтгэл сонсож, салбар хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
Дотуур байранд хүүхдүүдийн оролцоог хангах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх
боломжийг бүрдүүлэх, хүүхэд хөгжил, оролцооны асуудлыг шат шатанд чанартай
хэрэгжүүлэх үүднээс зөвлөмж гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.
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ХУРАЛ, УУЛЗАЛТУУД
Төслийн удирдах зөвлөлийн хурлыг 3, 11 дүгээр саруудад аймаг тус бүрт нь амжилттай
зохион байгууллаа. Монгол улсад улс төрийн сонгуулийн үр дүнд аймгуудын удирдах
ажилтнууд солигдож төслийн удирдах зөвлөлийн гишүүд шинэчлэгдсэн бөгөөд 11
дүгээр сард хоёр аймгийн удирдах зөвлөл шинэ бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдсан.
Удирдах зөвлөлийн шинэ гишүүдэд Норвегийн Тусламжийн Байгууллага болон
төслийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч, удирдах зөвлөлийн ажиллах журам
бүрэлдэхүүнийг баталж, ХЭХ2 төслийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахад удирдах
зөвлөлийн үүрэг, оролцоо, хамтын ажиллагааг хэлэлцлээ.
ХЭХ 2 төслийн зөвлөлдөх уулзалтыг жил бүр зохион байгуулдаг бөгөөд энэ оны
ээлжит хурлыг Баян-Өлгий аймагт 12 сарын 8-9-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Зорилтот аймгуудад хэрэгжиж буй

тус төслийн дунд хугацааны үнэлгээний дүн,

зөвлөмжийг зөвлөлдөх уулзалтын оролцогчдод танилцуулахаас гадна түүнийг
хэрэгжүүлэхэд хэрхэн хамтарч ажиллах тэдгээрийн үүрэг оролцооны талаар хэлэлцэж
төслийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллахад орон нутгийн хариуцлагатай байдал
чухал болохыг онцоллоо.
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2015-2016 оны хичээлийн жилд дотуур байруудад хийгдсэн үйл ажиллагаа түүний үр
дүнг хэлэлцэх тайлангийн хурлыг 2016.11 сард Ховд, Баян-Өлгий аймгуудад зохион
байгууллаа. Хуралд сургуулийн захирал, дотуур байрын багш нар оролцсон ба өөрийн
үнэлгээ болон сургалт гэх мэт бусад үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар танилцуулга
мэдээллээ хуваалцлаа. Энэ нь харилцан сайн туршлагаасаа суралцах ач холбогдолтой
юм.

ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖИЛ
Хяналт үнэлгээг жилийн эхнээс хийж, сард 3-4 дотуур байранд ажилласанаар 2016 онд
Ховд болон Баян-Өлгий аймгийн сум, багуудын бүх дотуур байранд хүрч ажиллаж
чадлаа. Хяналт үнэлгээний багт Боловсрол, Соёл, Урлагийн Газар, Гэр бүл, Хүүхэд,
Залуучуудын Хөгжлийн газар, Эрүүл Мэндийн Газар зэрэг байгууллагуудын
мэргэжилтнүүдийг оролцуулан ажилласан нь илүү өргөн хүрээнд хүрч ажиллах,
зөвлөмж зөвлөгөө өгөх боломжийг бий болгож байлаа. Хяналт үнэлгээний үеэр дотуур
байрын багш ажилтнуудад хувь хүний хөгжлийн сургалтуудыг тэдний ажил үйлчилгээ,
хүүхдийн эрх, хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах, харилцах талаар холбон хийж байсан нь
онцлог үйл ажиллагаа болсон.

Ховд аймгийн Мянгад, Мөст, Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Баяннуур, Ногооннуур,
Алтанцөгц сумдын дотуур байрын үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах ажлыг зохион

7

“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил II” төслийн үйл ажиллагааны тайлан-2016
байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаа нь нэг суманд 5 өдөр үргэлжилсэн ба дотуур байрын
жилийн ажлын төлөвлөгөө, башийн дэвтэр хөтлөлт, судалгаа, дотоод журам гэх мэт
бичиг баримтуудыг сайжруулах, сургалт, хурал, эцэг эхийн нэг өдөр, чөлөөт цагийн үйл
ажиллагаа гэх мэт зохион байгуулалт бүхий үйл ажиллагаануудад практик зөвлөмж
өгөхөд илүү чиглэсэн болно. Тухайн хугацаанд тэдэнтэй хамтран ажиллах явцдаа
холбогдох сэдэв агуулгын хүрээнд практик дээр зөвлөгөө өгөн ажиллаж байсан нь
энэхүү үйл ажиллагааны онцлог, давуу тал байлаа. Дотуур байрын хүүхдийн зөвлөлийг
чадавхижуулах зорилгоор аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн гишүүн чиглүүлэгч
хүүхдүүд тухайн сумдад ажилласан ба ажиллах хугацаандаа дотуур байрын хүүхдүүдэд
хүүхдийн оролцооны талаар, дотуур байрын зөвлөлийн гишүүдэд зөвлөл хэрхэн
ажиллах талар мэдээлэл, зөвлөгөө, аргазүй, нөлөөллийн дэмжлэг үзүүүлэн ажиллаа.
Хүүхдээс-Хүүхдэд энэхүү аргазүй нь үр нөлөөтэй байгаа нь тухайн ажлын явцад
анзаарагдаж байсан. Зөвлөн туслах ажлын үеэр дотуур байрын багш ажилтнуудад хувь
хүний хөгжлийн сургалтуудыг тэдний ажил үйлчилгээ, хүүхдийн эрх, тэдэндэй
ажиллах, харилцах зэрэгтэй холбон зохион байгууллаа.

ЗАГВАР ДОТУУР БАЙР
Ховд болон Баян-Өлгий аймгийн загвар дотуур байруудад дараах үйл ажиллагааг
зохион байгууллаа. Үүнд:
Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын дотуур байранд гадна тоглоомын талбай
тохижуулах, эмчийн өрөө тохижуулах, дотуур байрын халуун усыг засварлах, Дөргөн
суманд халуун ус засварлах, Эрдэнэбүрэн болон Дөргөн сумдын дотуур байрны багш
ажилтнуудад Хувь Хүний Хөгжлийн Институтаас хувь хүний хөгжил, харилцаа
хандлагын сургалтыг зохион байгуусан. Мөн Баян-Өлгий аймгийн Ойгор болон бусад
дотуур байруудад туршлага судлах аялал хийлээ.
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Баян-Өлгий аймгийн Ойгор бага сургууульд мөн Хувь Хүний Хөгжлийн Институтаас
хувь хүний хөгжил, харилцаа хандлагын сургалтыг зохион байгуулсан. ОХУ-ын Алтай
Бүгд Найрамдах улсад туршлага судлах аялалыг хийсэн. Ногооннуур сумын 3 дотуур
байр нэн чухал шаардлагатай дотуур байрны өөрийн үнэлгээ хийхэд маш доогуур
үзүүлэлттэй гарсан тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхээр төсөл боловсруулан
ирүүлсэн ба Үүнд: 3 дотуур байранд Ddish-3, HD LED TV-3, цахилгаан махны машин2, Rotenzo 5.5kg Хагас автомат угаалгын машин тус тус байсныг ХЭХ2 төслөөс
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Баян-Өлгий аймгийн Загастнуур багийн бага
сургуулийн дотуур байрны болон хүүхэд хөгжлийн өрөөний халаалтыг сайжруулахад
мөн төслөөс дэмжлэг үзүүлээ.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Дотуур байрын багш сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад өгөх зөвлөгөө, мэдээлэл,
аргазүйн дэмжлэгийг тогтмол, нээлттэй болгох зорилгоор Ховд аймгийн Боловсрол,
Соёл, Урлагийн Газрын холбогдох мэргэжилтний өрөөг зөвлөгөө өгөх өрөө болгон
тохижуулахад төслөөс ном гарын авлага болон техник, тоног төхөөрөмжинд дэмжлэг
үзүүллээ.
2016 онд Баян-Өлгий аймгийн 28 дотуур байранд хүүхэд хөгжлийн өрөөний тоглоом
бусад хэрэглэгдэхүүнүүдэд төслөөс дэмжлэг үзүүлсэн ба ийнхүү Баян-Өлгий аймгийн
бүх сум багуудын дотуур байрууд ХЭХ2 төслөөс хүүхэд хөгжлийн өрөөнд дэмжлэг
авлаа. Цаашид өөрсдийн оролцоо, нөөцөө ашиглан нэмэлт баяжилт хийж кабинетийн
гэрчилгээ авах боломжтой юм.

ҮР ДҮН, АМЖИЛТ
Зорилт 1-ийн хүрээнд гарсан үр дүн
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Дотуур байруудад хийсэн хяналт үнэлгээ, тайлангийн хурлаар сумдын тавьж буй
мэдээллээс харахад хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх сургалт бүх дотуур
байруудад хийгдсээр байна. Мөн хүрэхүйн тухай ярилцъя хөтөлбөр бүх дотуур
байруудад хэрэгжиж байгаа, дотуур байрын өөрийн үнэлгээг бүх дотуур байрууд хийж
байгаа ба эдгээрт хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар, түүнээс хэрхэн урьдчилан
сэргийлэх талаар агуулгууд ордог. Иймд Ховд, Баян-Өлгий аймгийн дотуур байруудад
энэ чиглэлээр сургалтууд хүүхдүүд мэдээлэл авч байна. Хяналт үнэлгээний үеэр
хүүхдүүдтэй уулзахад хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хэлбэрүүдийг нэрлэж байгаа ба
түүнээс өөрийгөө болон найзыгаа хамгаалахын тулд багшдаа, нийгмийн ажилтанд
хэлэх нь зүйтэй хэмээн хүүхдүүд хариулж байна.
Зорилтот аймгуудын дотуур байрууд бүгд хүүхэд хамгааллын бодлоготой болсон. Жил
бүр ажилтнуудтай ёсзүйн дүрмийн гэрээ байгуулж дүгнэн ажиллаж байна. Шинэ орсон
ажилтнуудад танилцуулдаг. Хяналт үнэлгээний үеэр ажилтнуудтай хүүхэд хамгааллын
бодлого, ёсзүйн дүрмийн гэрээний талаар ярилцахад тэд энэ талаар мэдээлэлтэй байгаа
нь ажиглагдаж байна. Ялангуяа хүүхэдтэй харилцах харилцааны талаар буюу хүүхэдтэй
зүй бусаар харилцахгүй байх талаар илүү сайн мэдэж байгаа нь сайшаалтай байна.
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; 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 байна1

1“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 16-17р тал
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Ялангуяа дотуур байрын багш ажилтнууд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл түүнээс
урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг нь нэмэгдсээр байгааг доорх байдлаас харж
болохоор байна.
Хяналт үнэлгээний үеэр тэдэнтэй ярилцахад хамгийн түрүүнд ярьдаг зүйл нь энэ сэдэв
байна. Энэ нь дотуур байранд энэ чиглэлээр ажиллах, анхаарах хэрэгтэйг ойлгосныг
илтгэж байна. Мөн Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдсан аймгийн нэгдсэн форум
дээр оролцогчдын саналыг нэгтгэж гаргасан санал зөвлөмжийн дотуур байрны хүүхэд
хамгаалал, хүчирхийлэлийн чиглэлээр агуулгад хамгийн олон заалт бичигдсэн байна.
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 байв2
Ховд болон Баян-Өлгий аймгийн бүх дотуур байруудад “Хүрэхүнй тухай ярилцъя”
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа ба ихэнхи дотуур байранд тусгай цагийн хуваарийн дагуу
сургалтууд нь тогтмол, тасралтгүй хийгдсээр байгааг хяналт үнэлгээ болон сумдын
тайлангаас харж болно. Хүүхдүүдтэй ярилцахад тэд мөн хүчирхийллийн талаар, үүнтэй
холбоотой асуудлаар хэнд хандах талаар мэдлэгтэй байгаа нь хяналт үнэлгээний явцад
ажиглагдаж байна. Мөн тайлангийн хурал болон хяналт үнэлгээний үеэр оролцогчид
хүүхдүүд аливаа асуудлаар багшдаа болон дотур байрын жижүүр, нийгмийн
ажилтандаа хандах тохиолдол ихэссэн талаар тэд дурдаж байна.
Дотуур байруудад хэрэгжиж буй “Хүрэхүйн тухай ярилцъя!” хөтөлбөр нь хүүхдүүдэд
өөрийгөө хамгаалах практик чадвар суулгахад чиглэж буй нэгэн чухал үйл ажиллагаа
болохыг дотуур байрын багш, ажилтнууд дурдаж байна. Хүүхдүүд өөрсдийн сурч
мэдсэн зүйлээ эцэг эх болон харилцан биендээ хуваалцсан /заасан/ тохиолдол ихэнхи
дотуур байруудад байгааг хяналт үнэлгээний үеэр тэдний яриа болон үйлдлээс
ажигласан. Зарим дотуур байрууд уг хөтөлбөрийг дүрийн тоглолт хэлбэрээр хүүхдүдэд
хэвшүүлэх гэх мэт үр дүнтэй арга замаар сургалтыг зохион байгуулсаар байна.
Ховд, Баян-Өлгий аймгийн бүх дотуур байрууд жилийн ажлын төлөвлөгөөнөөс гадна
өөрийн үнэлгээний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж
2“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 16-р тал
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байна. Эдгээр төлөвлөгөөнд дотуур байрын материаллаг орчныг аюулгүй болгох үйл
ажиллагаа тусгагддаг. Мөн гамшиг эрслийн төлөвлөгөө бүх дотуур байруудад гарч
хүүхдүүдэд танилцуулагдсан.
Бүх дотуур байрууд анхны тусламжийн хайрцагтай болсон ба дотуур байр бүр
өөрсдийн онцлог, нөөцөндөө тулгуурлан баяжилтыг хийсээр байна. Зарим дотуур байр
эцэг эхийн 1 өдрөөр эцэг эхчүүдээс тусламж авч байгаа бол зарим дотуур байрууд
сургуулийн төсвөөс тодорхой санхүүжилтийг аван баяжилт хийж байна. Ихэнхи дотуур
байран дээр эмч байгаа тул эмчин заавраар эмнүүд хэрэглэгдэж байна.
Дотуур байранд хийгдэж буй хяналт үнэлгээний ажиллах багт аймгийн ЭМГ-ын
мэрэгжилтэн орон ажиллаж байна. Энэ нь сургуулийн эмчийн үйлчилгээг илүү
сайжруулахад мэдээлэл, аргазүйгээр дэмжлэг үзүүлэх чухал үйл ажиллагаа юм.
Хяналт үнэлгээ хийгдсэн бүх дотуур байруудад хооны цэс гаргахдаа хүхдүүдээс санал
авдаг, сургуулийн эмч хоолны цэсийг баталдаг болох нь харагдаж байна. Хүүхдүүдтэй
хийсэн фокус бүлгийн ярилцлагаар тэдний ихэнхи нь хоолондоо сэтгэл хангалуун
байдаг талаар мэдээлэл өгч байна. Гэвч энэ нь орон нутаг бүрт өөр байна Баян-Өлгий
аймгийн зарим сумдад /Дэлүүн/ хоолны амт чанар муу, хүртээмжгүй байдаг талаар
хүүхдүүд мөн дурдаж байна. Ховд аймгийн 2016 оны дотуур байрын өөрийн
үнэлгээний асуудлын нэгтгэлээс харахад үнэлгээнд оролцсон нийт хүүхдүүдийн 88.5%
нь хоолны хүртээмж сайн хэмээн үнэлсэн байна. /Байболатаас нэгтгэл авах-БӨ/
Ховд аймгийн 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.
Баян-Өлгий аймгийн 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.3
Зорилт 2-ын хүрээнд гарсан үр дүн

3“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил 2” төслийн дунд хугацааны тайлан 31-р тал
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Дотуур байрандаа санал хүсэлтийн хайрцаг ажиллуулдаг түүнд ирсэн саналд 7 эсвэл 14
хоног дутамд хариу өгдөг үйл ажиллагаа Ховд амйгийн бүх дотуур байр, Баян-Өлгий
аймгийн ихэнхи дотуур байруудад төлөвшсөн байгаа нь хяналт үнэлгээний үеэр
ажиглагдаж байсан ба багш, хүүхдүүдтэй хийсэн уулзалт ярилцлагууд дээр дурдадаж
байна. Мөн хоолны цэс гаргах, төлөвлөгөө, дотоод журам гаргах гэх мэт асуудлууд дээр
хүүхдийн санал бодлыг авч хүүхдүүд түүнд оролцож байгаа нь, дотуур байрын
хүүхдүүд өөрсдийн асуудлаа, санал бодлоо илэрхийлж захиралд бичиг хүргүүлэх,
сургуулийн нийгмийн ажилтан, дотуур байроын багш нартай уулздаг гэх мэт
тохиолдлууд ихсэж байгааг хяналт үнэлгээний үеэр дотуур байрын багш, сургуулийн
нийгмийн ажилтнууд дурдаж байна. Эдгээр нь дотуур байрын хүүхдүүд хүүхдийн
оролцооны талаар мэдлэлтэй болсныг илтгэж байна.
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.4
Жилийн ажлын төлөвлөгөө, дотоод журам, хоолны цэс гаргахдаа хүүхдүүдийн санал
авсан тухайгаа дотуур байрын багш ажилтнууд асуугаагүй байхад дурдах тохилдол
хяналт үнэлгээний явцад ажиглагдаж байна. Ховд аймгийн дотуур байрын өөрийн
үнэлгээний асуудлын нэгтгэлээс харахад хүүхдийн оролцоог хангаж байна хэмээн
үнэлгээнд хамрагдсан хүүхдийн 90% нь дүгнэсэн байна. Эдгээр нь тэд хүүхдийн
оролцоо, түүний ач холбогдлын талаар мэдлэгтэй болсныг харуулж байна
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

4“Хүүхдийн Эхр-Хөгжил 2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 20-р тал
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чадварлагаар илэрхийлж сурч байгаа болов уу хэмээн дунд хугацааны үнэлгээний
тайланд дурдсан байна.
Бүх дотуур байрууд /БӨ аймгийн багийн бага сургуулиудаас бсад нь/ хүүхдийн
зөвлөлтэй болсныг дотуур байрын үйл ажиллагааны тайлан болон хяналт үнэлгээний
тайлангаас харж болно.

Зөвлөлөө тэд бүх хүүхдийн санал асуулгаар сонгодог нь

хэвшсэн зүйл болжээ.
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 жилийн хамгийн анхны уулзалтаар ихэвчлэн 9 сарын сүүлчээр дотуур
байрын хүүхдүүд нэг дор цугларч байрны зөвлөлөө байгуулдаг5
Дотуур байр бүр 7 эсвэл 14 хоног дутамд дотуур байрны хүүхдүүдийн нэгэдсэн хурал
болон хүүхдийн зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулдаг. Өмнөх жилүүдэд хурал нь
зөвхөн багшийн өгөх мэдээлэл, тавих шаардлагаар хязгаарлагдаж байсан бол одоо
хүүхдүүдийн санал бодлыг сонсох тал руу илүү чиглүүлдэг болсон тухай хяналт
үнэлгээний үеэр багш нар болон дотуур байрын хүүхдүүд дурдаж байна. Зарим хурлыг
багшийн оролцоогүйгээр дотуур байрын хүүхдийн зөвлөл зохион байгуулах
тохиолдлууд зарим дотуур байруудад гарч байсныг багш нар дурдаж байна. Хүүхдүүд
санал хүсэлтийн хайрцаг, захиал, өөрийн биеэр гэх арга замуудаар өөрийн үзэл бодлыг
хүүхдийн зөвлөл болон холбогдох албан тушаалтанд хүргэх байдал жилээс жилд
нэмэгдэж байгааг жил бүрийн хяналт үнэлгээний тайлан, ажиглалт зэргээс харж болно.
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. 6
Зорилт 3-ын хүрээнд гарсан үр дүн
5“Хүүхдийн Эхр-Хөгжил 2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 20-21- тал
6“Хүүхдийн Эхр-Хөгжил 2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 20-21- тал
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Дотуур байрын хүүхдий зөвлөл болон дотуур байранд амьдардаг дунд ахлах ангийн
хүүхдүүд дотуур байрын хүүхдүүдийн дунд чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа зохион
байгуулдаг талаар Ховд аймгийн 9, Баян-Өлгий аймгийн 6 дотуур байрны тайланд
дурдагдсан 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. 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. 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.
Дотуур байрын хүүхдийн чөлөөт цагийн үйл ажиллагааг зөвхөн багш нь биш хүүхдүүд
болон дотуур байрын ажилтнууд ч зохион байгуулж байгаа туршлага Ховд, Баян-Өлгий
аймгийн ихэнхи дотуур байруудад байсаар байна. Жишээ Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн
сумын жижүүрүүд дугуйлан хичээллүүлдэг, Баян-Өлгий аймгийн Толбо болон Дэлүүн
сумын жижүүрүүд болон зарим тогооч нар мөн дугулан хичээллүүлж байна. Би өмнө нь
хүүхдийг дотуур байранд нь хадгалж байх үүрэгтэй гэж өөрийгөө боддог байсан харин
хүүхдүүдтэйгээ илүү ойртох, тэдэнд туслах, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа зохион
байгуулах гэх мэт ажлуудыг хийх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон хэмээн

баян-Өлгий

аймгийн Алтай сумын дотуур байрын нэгэн жижүүр хяналт үнэлгээний үеэр дурдаж
байлаа.
Фокус бүлгийн хэлэлцүүлгүүдийн 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
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зориулан зохион байгуулагдсан гар урлал, дуу 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

i

дээрх

нөхцөлүүдээс дотуур байрны ажилтнуудын дотуур байрны хүүхдүүдэд хэрхэн
боломжит чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах мөн хэрхэн тогмтол зохион
байгуулах талаар мэдлэг нь дээшилснийг харж болно.
Ховд, Баян-Өлгий аймгийн сумдын бүх дотуур байрууд хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй
болсон. Харин Баян-Өлгий аймгийн зарим бага сургуулиуд өрөө танхимын хүрэлцээгүй
байдалтай холбоотойгоор тусгайлсан өрөө байхгүй байсаар байна.
Ховд аймгийн бүх дотуур байр, Баян-Өлгий аймгийн зарим дотуур байрууд хүүхэд бүрт
хүртээмжтэй үйлчлэх үүднээс цагийн хуваарь гарган хуваарийн дагуу хүүхдүүд
хөгжлийн өрөөнд чөлөөт цагаа өнгөрүүлж байгааг хяналт үнэлгээний үеийн ажиглалт,
хүүхдүүдтэй, багш нартай хийсэн ярилцлагаас харж байна.
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.ii
Зорилт 4-ийн хүрээнд гарсан үр дүн
Сургуулийн удирдлагууд болон дотуур байрын багш, хүүхдийн зөвлөлийн хүүхдийн
эрхийн талаарх мэдлэг нэмэгдсэнийг дараах байдлаас харж байна.
Ихэнхи сумд сургуулийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд дотуур байртай холбоотой
зорилт, үйл ажиллагаануудыг тусган батладаг болсон байна. Сургуулийн удирдлагууд
дотуур байрыг засварлах, тохижуулах, хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөжлийн сан, Засаг
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даргын нөөц хөрөнгө, иргэд олон ний, эцэг эхийн хандив тусламж, бусад олон улсын
байгууллагын дэмжлэг зэргээс санхүүжилт босгон ажиллах тохиолдол ихэссээр байна.
2016 оны тайлангийн хурлаас харахад Баян-Өлгий аймгийн бүх дотуур байрууд ямар
нэгэн хэмжээгээр сум хөгжлийн сангаас дотуур байранд дэмжлэг авсан байна. Энэ нь
сургуулийн удирдлагууд хүүхдийн эрх, дотуур байрын нийтлэг шаардлагын талаар
мэдлэгтэй болсныг илтгэж байна.
Мөн дотуур байр бүр жил бүр эцэг эхийн нэг өдрийг зохион байгуулж байгаа ба энэ
үеэр сургуулийн удирдлага, эцэг эх хамтарсан хэлэлцүүлэг хийж байгаа ба үүний үр
дүнд дотуур байрын орчныг сайжруулахад эцэг эхчүүдийг оролцуулах, тодорхой
хандив цуглуулж асуудал шийдэх гэх мэт үйл ажиллагаанууд хийгдсээр байгааг хяналт
үнэлгээнийтайлангаас харж болох ба дотуур байрын ажлын тайланд ч энэ тухай
дурдсан байна.
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.
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. /Дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 36-р хуудас/
Ховд аймгийн БСУГ-ын дотуур байр хариуцсан мэргэжилтэн Ховд аймгийн дотуур
байруудад хийгдэх хяналт үнэлгээ, зөвлөн туслах ажлыг ерөнхийд нь хариуцан хийж
байгаа ба холбогдох сургалтуудыг хийж, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөөг ч өгсөөр байгаа.
Дотуур байрын багш ажилтнууд болон сумдын сургуулийн удирдлагуудын хувьд
дотуур байртай холбоотой аливаа асуудлаар уг мэргэжилтэнд хандан зөвлөгөө заавар
авах нь ихэссээр байна. Баян-Өлгий аймгийн хувьд сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалан
17

“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил II” төслийн үйл ажиллагааны тайлан-2016
өмнө нь ажиллаж байсан мэргэжилтэнг цаашид ажиллуулах боломжгүй болсныг БӨ
аймгийн БСУГ төсөлд мэдэгдсэн ба одоогийн байдлаар дотуур байрын асуудлыг өөр
мэргэжилтэн хавсран гүйцэтгэж байна.
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i“Хүүхдийн Эхр-Хөгжил 2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 27-28 тал
ii “Хүүхдийн Эхр-Хөгжил 2” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан 27-р тал

