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Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь Хүчирхийллийí эñрэг үíдэñíий төв ТББ-ûí 
Дàрхàí-Уул àймгийí ñàлбàрт “Зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтûí 
хэрэгжилт” ñэдвийí хүрээíд мîíитîриíг хийх тэтгэлэг îлгîñîí билээ. Туñ 
мîíитîриíгийí хүрээíд Дàрхàí-Уул àймàгт гэр бүлийí хүчирхийллийí 
зөрчил, гэмт хэрэг үйлдэгñдийí зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí бîлîí ñàйí 
дурûí ñургàлт хэрхэí явàгдàж бàйгààд үíэлгээ, дүгíэлт өгөх зàмààр 
тулгàмдàж буй àñуудлûг шийдвэрлэх àргà зàм эрэлхийлэх, хуулийí 
хэрэгжилтийг ñàйжруулàхàд шààрдлàгàтàй ñàíàл зөвлөмж бîлîвñруулàхûг 
зîрилîî.

Мîíитîриíгийí дэлгэрэíгүй тàйлàíг www.forum.mn цàхим хуудàñíààñ 
үзíэ үү.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

Бîдлîгûí бàримт бичгүүд, түүíий хэрэгжилт, шүүхийí шийдвэрт дүí 
шиíжилгээ хийх, шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх, цàгдààгийí бàйгууллàгûí 
үйл àжиллàгààíд àжиглàлт, туршилт хийх àргà зүйг àшиглàí мэдээлэл 
цуглууллàà.

МОНИТОРИНГИЙН АРГА ЗҮЙ

ГБХТТХ Гэр бүлийí хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухàй хууль
ХЗДХЯ Хууль зүй дîтîîд хэргийí яàм
ХНХЯ Хөдөлмөр íийгмийí хàмгààллûí яàм
ЭМЯ Эрүүл мэíдийí яàм
ТББ Төрийí буñ бàйгууллàгà
ГБХЗХГ Гэр бүл хүүхэд зàлуучуудûí хөгжлийí гàзàр
ШШГГ Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх гàзàр
ЦГ Цàгдààгийí гàзàр
ГБХ Гэр бүлийí хүчирхийлэл
ГХУСАЗСЗ Гэмт хэргээñ урьдчилàí ñэргийлэх àжлûг зîхицуулàх ñàлбàр 

зөвлөл

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ЗАН ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ АЛБАДАН 
СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН

- Мîíитîриíгийí хүрээíд зàí үйлд íөлөөлөх ñургàлтûг хàриуцàí зîхиîí 
бàйгуулàх үүрэгтэй 5, хàмтàрñàí бàгийí 7, ñургàлт зîхиîí явуулдàг ТББ-
ûí 3, хуулиàр хîлбîгдîх үүрэг хүлээñэí ñàлбàр бүрийí 30 мэргэжилтэí, 
хүчирхийлэл үйлдэгч 10, хîхирîгч 10, íийт 65 хүíээñ мэдээлэл цуглуулж, 
дүí шиíжилгээ хийлээ.
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Хүснэгт 1. Зан үйлд нөлөөлөх албадан болон сайн дурын сургалт явуулах эрх 
зүйн орчин

№ Чиг үүрэг Үүрэг хүлээсэн 
байгууллага Эрх зүйн заалт Санхүүжилт

1

Зàí үйлд 
íөлөөлөх 
àлбàдàí 
ñургàлт 
явуулàх

ЦГ
ШШГГ

ГБХТТХ-ийí 44.4,
Зөрчлийí тухàй хуулийí 
4.5 , 5.4

Тухàйí бàйгууллàгà 
хàриуцíà.

Эрүүгийí хуулийí 7.3.2.2

Зàí үйлд íөлөөлөх 
àлбàдàí ñургàлтûí 
хөтөлбөр журàм ХЗДХ-
ийí ñàйдûí 2017.04.04 
А/73 дугààр тушààл

Хөтөлбөрийí 10.1-д зààñíààр 
улñûí төñөв, төрийí бîлîí 
төрийí буñ бàйгууллàгûí 
ñàíхүүжилт, бàйгууллàгûí 
дîтîîд îрлîгî 

2

Зàí үйлд 
íөлөөлөх 
ñàйí 
дурûí 
ñургàлт 
явуулàх

Төрийí буñ бàйгууллàгà ГБХТТХ-ийí 44.4

Шààрдàгдàх зàрдлûг 
îрîлцîгч өөрөө гàргàíà. 
Хөтөлбөр журмûí 6.1

Аймàг íийñлэлийí Зàñàг 
дàргà, ИТХ-ûí дàргà бөгөөд 
ГХУСАЗСЗ-ийí дàргà íь 
хяíàлт тàвьж, дэмжлэг 
үзүүлíэ.

ХЗДХС, ХНХС, ЭМС-
ûí хàмтàрñàí тушààл 
2017.03.22
А/63, А/48, А/106

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, 44 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.  
ЗАН ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ СУРГАЛТ

44.1. Гэр бүлийí зөрчилдөөíтэй àñуудлûг хүч хэрэглэхгүйгээр шийдвэрлэхэд чиглэñэí зàí 
үйлд íөлөөлөх ñургàлт íь àлбàдàí бîлîí ñàйí дурûí хэлбэртэй бàйíà.

44.2. Зàí үйлд íөлөөлөх ñàйí дурûí ñургàлтûг эíэ чиглэлээр мàгàдлàí итгэмжлэгдñэí 
төрийí буñ бàйгууллàгà хэрэгжүүлж бîлíî.

44.3. Зàí үйлд íөлөөлөх ñàйí дурûí ñургàлтûí хөтөлбөр, журмûг хууль зүйí, íийгмийí 
хàмгààллûí, эрүүл мэíдийí àñуудàл эрхэлñэí Зàñгийí гàзрûí гишүүд хàмтрàí бàтàлíà.

44.4. Зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтûг хîрих ял шийтгүүлñэí этгээдэд шүүхийí шийдвэр 
гүйцэтгэх бàйгууллàгà, бàривчлàх, àлбàдàí ñургàлтàд хàмруулàх шийтгэл хүлээñэí этгээдэд 
шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх, цàгдààгийí бàйгууллàгà зîхиîí бàйгуулíà.

44.5. Зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтûí хөтөлбөр, журмûг хууль зүйí àñуудàл эрхэлñэí 
Зàñгийí гàзрûí гишүүí бàтàлíà гэж зààñàí.

- Гэр бүлийí хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухàй хууль (ГБХТТХ)-ийí тîмîîхîí 
өөрчлөлтийí íэг íь гэр бүлийí 
хүчирхийллийг иргэíий эрх зүйí 
мàргààí буñ гэмт хэрэг, зөрчил хэмээí 
хуульчилж зөрчил, гэмт хэрэг үйлдñэí 
этгээдийг зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí 
ñургàлтàд хàмрàгдàхûг шүүхээñ 
дààлгàхààр хуульчилñàí. 

- Хүчирхийлэл үйлдэгчийí зàí үйлд 
íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтûí хөтөлбөр, 
журмûг Хууль зүй дîтîîд хэрэг 
(ХЗДХ)-ийí Сàйдûí 2017 îíû 4 дүгээр 
ñàрûí 4-íий өдрийí А/73 дугààр 
тушààлààр бàтлàí хэрэгжүүлж бàйíà. 

Хàриí хүчирхийлэл үйлдэгчийí зàí 
үйлд íөлөөлөх ñàйí дурûí ñургàлтûí 
хөтөлбөр, журмûг ХЗДХ-ийí Сàйд, 
Хөдөлмөр íийгмийí хàмгààллûí ñàйд, 
Эрүүл мэíдийí ñàйдûí А/63, А/48, 
А/106 дугààр хàмтàрñàí тушààлààр 
2017 îíû 3 дугààр ñàрûí 22-íû өдөр 
бàтàлñàí. 

- Гэмт хэргийí ñтàтиñтикààñ үзэхэд 
Дàрхàí-Уул àймàгт гэр бүлийí 
хүчирхийллийí гэмт хэрэг 2019 îíû 
эхíий 4 ñàрд буурñàí бàйгàà íь хуулийí 
ñуртàлчилгàà ñàйжирч, иргэдийí мэдлэг, 
мэдээлэл дээшилñэíтэй хîлбîîтîй гэж 
үзэж бîлîх юм. 
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- Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх гàзàр ñэтгэл 
зүйчтэй бөгөөд мэргэшүүлэх ñургàлтàд 
íэг удàà хàмрàгджээ. Сургàлтûí àíги 
тàíхим, тîíîг төхөөрөмжөөр хàíгàгдñàí, 
ñургàлт явуулàх туñгàй төлөвлөгөөтэйí 
зэрэгцээ хүí туñ бүрд тîхируулàí 
хөтөлбөр гàргàж, ñургàлтàд îрîлцñîí 
хүмүүñт тàрààх мàтериàл өгдөг бàйíà. 
Аíхààрàх зүйл бîл íэгдñэí àргàчлàл 
бàйхгүй, гàрûí àвлàгà дутàгдàлтàй. 
Сэтгэл зүйч íь “Мîíгîл өрх” ñэтгэл зүйí 
хүрээлэíгийí гàрûí àвлàгûг удирдàмж 
бîлгîí àжиллàж бàйíà. Мөí ñургàлтàд 
зîриулñàí íэмэлт төñөвгүй бàйгàà 
íь хүíдрэл учруулдàг àжээ. Гàгцхүү 
îрîлцîгчид өөр àжилд дàйчлàгдñàí 
бàйх үед хувààрьт ñургàлтàд хàмрàгдàж 
чàддàггүй тул дàрàà íь туñгàйлàí íөхөж 
ñургàдàг бàйíà. Сургàлтàд хàмрàгдñàí 
иргэíийг хîрихîîñ ñуллàгдñàíû дàрàà 
ñургàлтûí үр дүíг тîдîрхîйлîх ямàрвàà 
ñудàлгàà, үíэлгээ хийгддэггүй.

- Цàгдààгийí гàзàр íь зàí үйлд íөлөөлөх 
ñургàлтàд зîриулñàí тàíхим, îрчиí, 
бэлтгэгдñэí ñургàгч бàгш бàйхгүй бөгөөд 
урьдчилàí ñэргийлэх àжил хàриуцñàí 
àлбà хààгч ñургàлт зîхиîí бàйгуулàх 
үүрэгтэй. Гэр бүлийí хүчирхийлэл, 
хүүхдийí гэмт хэргээñ урьдчилàí 
ñэргийлэх àлбàíû àжилтíууд урьдчилàí 
ñэргийлэх ñургàлтуудûг íийтэд зîриулж 
àмжилттàй хийдэг хэдий ч зàí үйлд 
íөлөөлөх ñургàлт явуулàх чиглэлээр 

мэргэшээгүй íь учир дутàгдàлтàй бàйíà. 
Мөí àжлûí àчààллààñ шàлтгààлàí 
хүí íэг бүртэй тулж àжиллàх цàг, 
бîлîмжгүй. Үүíий зэрэгцээ бàривчлàх 
бàйрíû îрчиí íөхцөл хүíд, ñургàлт 
явуулàх бîлîмжгүй тул ñургàлт íэр 
төдий явàгддàг бàйíà. Мөí ñàíхүүгийí 
àñуудàл шийдэгдээгүй тул ТББ-д 
тулгуурлàí явуулж бàйíà. 

- ГБХЗХГ-т ñургàлтûí хэрэглэгдэхүүí, 
тàíхим бàйгàà хэдий ч туñгàй хөтөлбөр, 
бэлтгэгдñэí ñургàгч бàгшгүй бàйíà. Туñ 
бàйгууллàгà íь Эрүүгийí бîлîí Шүүхийí 
шийдвэр гүйцэтгэх тухàй хуульд зààñíû 
дàгуу хîрихîîñ өөр төрлийí ял эдэлж 
бàйгàà íàñàíд хүрээгүй хîлбîгдîгчдîд 
хүмүүжил, төлөвшлийí үйлчилгээ 
үзүүлэх үүрэг хүлээñэí. 

- Буñàд гэдэгт ТББ-ууд îрж бàйгàà хэдий 
ч зàí үйлд íөлөөлөх ñургàлт зîхиîí 
бàйгуулàх ТББ-ûг мàгàдлàí итгэмжлэх 
àñуудàл шийдэгдээгүй бàйгàà бîлíî.

- Дàрхàí-Уул àймгийí хувьд “Шиíэ 
àмьдрàлûí эхлэл” ТББ ШШГГ бîлîí ЦГ-
тàй зàí үйлд íөлөөлөх ñургàлт зîхиîí 
бàйгуулàх àñуудлààр гэрээтэй àжиллàдàг 
бàйíà. ШШГГ íь туñгàй тàíхимтàй 
тул îчиж ñургàлтàà явуулдàг. ЦГ-ûí 
дэргэдэх бàривчлàх бàйр íь ñургàлт 
явуулàх îрчиí бүрдээгүй тул мэдээлэл 
өгөх бàйдлààр бàривчлàгñàдтàй уулздàг 
àжээ. Бàривчлàгдñàí хүмүүñ хэрэв 

График 1. Дархан-Уул аймгийн Сум дундын анхан шатны Эрүүгийн хэргийн 
шүүхээр шийдэгдсэн ГБХ-ийн гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээллээс...

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2017

7

2018 2019 îíû эхíий 4 ñàр

Гэмт хэрэг зөрчил

77

64 66

17

42



4

хүñвэл ñуллàгдñàíû дàрàà туñ төвд îчиж 
туñгàй хөтөлбөртэй ñургàлтàд ñуудàг 
бàйíà. Ихэвчлэí àрхиíû хàмààрàлтàй 
хүмүүñийí зàí үйлд íөлөөлөх ñургàлт 
явуулдàг бөгөөд үр дүíд íь 1-2 хүí 
àрхиíààñ гàрчээ. Хàриí “Аз жàргàлûí 
эрэлд” ТББ-ûí ñàíхүүжилт тîгтвîргүйí 
улмààñ үйл àжиллàгàà íь зîгñîíги 
бàйдàлд бàйíà. 

- ХЭҮТ-ийí Дàрхàí ñàлбàр 2019 îíд 
зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтûг 
íийт 20 хүíийг хàмруулàí туñгàй 
хөтөлбөрөөр ñàрûí хугàцààíд туршлàà. 
Туршилтûí үр дүíд дàрààх дүгíэлтийг 
хийлээ.

 Зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí 
ñургàлтûí àíхàí шàтàíд бүлгээр 
ñургàлт зîхиîí бàйгуулàх бîлîмжгүй. 
Учир íь шүүхээñ Зөрчлийí тухàй 
хуулийí 4.5 дугààр зүйлд зààñíû 
дàгуу 7-30 хîíîг бàривчлàхàд 10-50 
цàгийí ñургàлтàд ñуухûг дààлгàдàг. 
Шүүхийí шийдвэрээñ хàрàхàд 
зөрчил гàргàгчдûí 70 хувь íь 7 
хîíîгийí бàривчлàгдàх шийтгэлтэй 
бàйñàí бөгөөд 10 цàгийí зàí 
үйлд íөлөөлөх ñургàлтàд ñуухààр 
шийдэгджээ. Хàриí үлдñэí 30 
хувь íь 21-30 хîíîг бàривчлàгдàх, 
15 цàгийí ñургàлтàд хàмрàгдàх 
шийтгэвэртэй бàйв. Гэтэл ХЗДХ-
ийí Сàйдûí 2017 îíû А/73 дугààр 
тушààлààр бàтàлñàí хөтөлбөрт íэг 
хүíий зàí үйлд íөлөөлөх ñургàлт 
23-56 цàг үргэлжлэхээр зààжээ. Нэг 
удààгийí ñургàлтàд дуíджààр 6 хүí 

хàмрàгдàж, 2 цàгààр үргэлжилíэ гэж 
үзвэл 7 хîíîгт 2 удàà ñургàлт явуулàх 
бîлîмжтîй бөгөөд эíэ тîхиîлдîлд 
7 хîíîг бàривчлàгдàх шийтгэвэртэй 
хүí 2-4 цàг, 30 хîíîг бàривчлàгдàх 
шийтгэвэртэй хүí 16 цàгийí 
ñургàлтàд хàмрàгдàх бîлîмжтîй 
бàйгàà íь мîíитîриíгийí явцàд 
àжиглàгдñàí.

 Шиíэ ñургàлт эхлэх бүрд îрîлцîгч 
ñîлигддîг учрààñ урьдчилñàí 
үíэлгээ хийх, шиíэ мэдлэг îлгîх 
àжил дàхиí дàвтàгддàг. Мөí 
îрîлцîгчдûí 20 хувь íь бичиг үñэгт 
тàйлàгдààгүй гàрûí үñэг зурàх төдий 
бîлîвñрîлтîй иргэд бàйгààгààñ 
бàгшààñ íэмэлт ур чàдвàр шààрдàж 
бàйíà. 

 Шүүхийí шийтгэврийí хугàцàà 
дууñàхàд îрîлцîгчийг ñàйí дурûí 
ñургàлтàд хàмрàгдàхûг ñàíàл 
бîлгîдîг ч тэд өөрчлөлтийг мэдрэх 
хэмжээíд ñургàлт àвч чàдààгүй 
тул ñàíàлààрàà ирдэггүй, мөí 
àмьжиргààгàà зàлгуулàх үүдíээñ 
гэрээñээ хîл àжиллàх íь их бàйíà. 

 6-8 цàгийí ñургàлтàд îрîлцñîí 
хүмүүñийí 15 хувь íь гэр бүлийí 
гишүүдээ зàí үйлд íөлөөлөх 
ñургàлтàд ñуухûг ñàíàл бîлгîñîí íь 
ñургàлт хэрэгцээтэй бîлîхûг хàруулж 
бàйíà. Мөí хүí бүрт чиглэñэí 
хөтөлбөр гàргàж, урт хугàцààíд, 
тàñрàлтгүй явуулж бàйж эерэг үр дүí 
гàрàх бîлîмжтîй.

Мàíàй íөхөр бàривчлàгдààд бàйхдàà тàíàй ñургàлтàд ñууñàí, их зүйл îйлгîñîí, бид 
хүүхэдтэйгээ мàш буруу хàрьцàж бàйñàí бàйíà, чи зààвàл îчиж ñуугààрàй, хîёулàà 
өөрñдийгөө өөрчилье, хүүгээ ч өөрñдөдөө тàтàж àвъя гэж ярьñàí. 

Зан үйлд нөлөөлөх сургалтад сайн дураараа ирсэн эмэгтэйн ярианаас... 

Хөдөө ñумдàд гэр бүлийí хүчирхийлэлд хàмààрàх зîрилтîт бүлгийíхэíтэй уулзàхàд, 
“Бидэíтэй хэí ч иíгэж ярилцàж бàйгààгүй, эíэ чиíь мàíàй íөхөрт мàш хэрэгтэй ñургàлт 
бàйíà, тà íàр ñàрд 1 удàà ирээд уулзàлт – ñургàлт хийж бàйгààч” гэñэí хүñэлт тàвьж бàйлàà. 

ХЭҮТ-ийн Дархан салбарын эрх зүйчийн ярианаас...
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- Гэр бүлийí хүчирхийлэл үйлдэж, зàí 
үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтàд 
хàмрàгдñàí 10 îрîлцîгчîîñ ярилцлàгûí 
àргààр ñудàлгàà àвлàà. Орîлцîгчид 
хàрилцàí àдилгүй бîлîвñрîлтîй 
бөгөөд àлбàдàí ñургàлтûí àгуулгà, àч 
хîлбîгдлûí тàлààр îйлгîлтгүй бàйлàà.

 Орîлцîгчдûí 50 хувь íь 35-39 
íàñíû эрэгтэйчүүд бàйñàí бөгөөд 90 
хувь íь зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí 
ñургàлтàд дөрвөөñ дээш удàà 
хàмрàгджээ. 

 Шүүхийí шийтгэвэрт зààñàí 
хугàцààíû ñургàлтàд бàривчлàгдñàí 
үедээ бүрэí хàмрàгдàж чàдààгүй 
бөгөөд ñургàлтûí төлөвлөгөөтэй 
íийт îрîлцîгчдûí 60 хувь 
тàíилцààгүй бàйíà. 

 Мөí 60 хувь íь ñургàлтûí 
хөтөлбөртөө дуíд зэрэг үíэлгээ өгñөí 
бîл үлдñэí 40 хувь íь ñургàлтûг 
хàíгàлтгүй гэж дүгíэжээ. 

 Сургàлт явуулàх íөхцөл бүрдээгүй 
îрчиíд 1, 2 хүí ирээд бàрàг цàг 
хүрэхгүй хугàцààíд уулзàж, íэг 
тàлààñ чиглэñэí мэдээлэл өгөхийг 
ñургàлт хэмээí хүлээí àвч бàйíà. 
Сургàлт îрîлцîîíд тулгуурлàхгүй 
бàйíà. 

 Орîлцîгчдûí 80 хувь íь зîхиîí 
бàйгуулàлт тààруу, уйтгàртàй, 

ñîíирхîлгүй гэñэí бîл, 60 хувь íь 
ñэдэв, àгуулгà îíîвчгүй, ñургàлтûí 
тîî, дàвтàмж хэт цөөí, ñургàгч 
бàгшийí мэдлэг, чàдвàрûг тààруу 
гэж үíэлжээ. 

 Нийт îрîлцîгч ñургàлтûí 
төлөвлөгөөг тàíилцуулàх, ñургàлтûг 
хүргэх àргà хэлбэрийг íэмэгдүүлэх, 
ñэдэв, àгуулгûг ñàйжруулàх 
шààрдлàгàтàй гэñэí бîл 60 хувь 
íь ñургàгч бàгшийг чàдàвхжуулàх, 
40 хувь íь ñургàгч бàгшийг ñîлих 
шààрдлàгàтàй гэж үзжээ. Тэд 
ñургàлтûí тàíхим, îрчиí, тàлбàй, 
ñургàлтûí хэрэглэгдэхүүí хàíгàлтгүй 
гэñэí бîл ñургàлтàд ñууñíààр хууль 
эрх зүйí мэдлэг, тэр дуíдàà гэр 
бүлийí хүчирхийллийг 3 дàхиí 
дàвтàí үйлдвэл шîрîíд ñууíà гэдгээ 
мэдэж àвñàí хэмээí хàриулжээ. 

 Сургàлтûг үр дүíд хүргэхийí тулд 
гэр бүлийí гишүүдийг ñургàлтàд 
ñуулгàх, эрэгтэй, эмэгтэйгээр íь 
ñàлгàж ñургàлт зîхиîí бàйгуулàх, 
өñвөр íàñíû хүүхдүүдэд эцэг, эхээ 
хүíдэлдэг, үгийг íь ñîíñдîг бàйхûг 
ñургàх, гàíцààрчилñàí зөвлөгөө 
àвàх бîлîмжîîр хàíгàх, ñургàлтûí 
тàíхим, îрчíûг бүрдүүлэх, бàгийí 
íийгмийí àжилтíûг туñдàà өрөөтэй 
бîлгîх хэрэгтэй гэж үзжээ.

Хохирогч эмэгтэйчүүдтэй ярилцсан тэмдэглэлээс...

- Өөрчлөлт гàрдàг бîл ñàйхàí л бàйíà. Төрөлхийí хàтуу хàргиñ ийм хүí ямàр ч ñургàлтàд 
ñуугààд зàñрàхгүй бàйх àà. 2015 îíд эрх хязгààрлуулж бàйñàí, 2019 îíû 4-р ñàрд 7 
хîíîг, 5-р ñàрд 30 хîíîг бàривчлуулñàí. Одîî ñàлàхààñ өөр зàм үлдñэíгүй дээ.

43 настай эмэгтэйн ярианаас...

- Сургàлтûг îлîí хүíд, эíэ àрхи уудàг зàлууñт тîгтмîл хийж зàíшвàл үр дүí гàрíà. Өөрñдөө 
ñàйí дурààрàà îчихгүй ээ, иймээñ àлбàдàх л хэрэгтэй.

52 настай эмэгтэйн ярианаас...

- Мàíàй íөхөр 2 удàà бàривчлàгдñàí, 1 удààд íь хүүхдийíхээ гàрûг хугàлààд 1 жилээр 
хîригдñîí. Зàñàрñàí, àжиглàгдàх тîм өөрчлөлт гàрààгүй. Архи ууж àгñàм тàвьдàг íь л 
жààхàí бàгàññàí. 

28 настай 7 хүүхэдтэй эмэгтэйн ярианаас...

- Нөхөр мààíь бàривчлàгдààд ñургàлтàд ñуугààд их зүйл îйлгîñîí бàйñàí. Эíэ ñургàлтàд 
гэр бүлээрээ хàмрàгдàж, тàñрàлтгүй явж àмьдрàлàà ñàйхàí бîлгîх хүñэл бàйíà. Нөхөртэй, 
íàдтàй, хүүхэдтэй миíь àжиллààд íөлөөлөөд өгөөч.

38 настай 3 хүүхэдтэй эмэгтэйн ярианаас...
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- Аймгийí ГБХЗХГ, ЦГ-ûí үүрэг 
хүлээñэí мэргэжилтíүүд гэр бүлийí 
хүчирхийллээñ урьдчилàí ñэргийлэх, 
хууль ñуртàлчлàх, мэдээлэл өгөх 
чиглэлээр бîлîмжийí түвшиíд 
àжиллàж бàйíà. 

- Зàрим хàмтàрñàí бàгийí гишүүí, 
бàгийí зîхиîí бàйгуулàгч гэр бүлийí 
хүчирхийлэл үйлдэгч, тэдíий гэр 
бүлийí гишүүдтэй гàíцààрчилñàí 
уулзàлт хийж, зөвлөгөө өгч хэвшñэíээр 
хүчирхийллийí хàрилцààг өөрчилñөí 
ñàйí туршлàгà бàйíà.

- Хàриí хүчирхийлэл үйлдэгчийí зàí 
үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлт íь 
гэмт хэрэг, зөрчил үйлдñэí этгээдэд 
хүлээлгэх хàриуцлàгûí íэг төрөл бîлж 
хуульчлàгдñàí хэдий ч хэрэгжилт 
туйлûí хàíгàлтгүй бàйíà.

- Зөрчлийí тухàй хуулийí 5.4-т àлбàдàí 
ñургàлтûг 10-50 цàг бàйхààр зààñàíтàй 
ХЗДХ-ийí Сàйдûí тушààлààр бàтàлñàí 
хөтөлбөрийí хугàцàà зөрчилдөж бàйíà. 
Шүүхийí прàктикààñ үзэхэд 7 хîíîгийí 
бàривчилгààíд 10, 14 хîíîгийí 
бàривчилгààíд 10, 21-30 хîíîгийí 
бàривчилгààíд 15 цàгийí ñургàлтàд туñ 
туñ ñуухûг дààлгàж бàйíà. Гэтэл эíэ íь 

тухàйí хүíий зàí үйлд эерэг хàíдлàгà 
төлөвшүүлэхэд хàíгàлттàй хугàцàà биш 
юм. 

- Албàдàí ñургàлт явуулàх журмààр 
ñургàлтûí хөтөлбөрийí àгуулгà, 
чиглэлийг хэт ерөíхий зîхицуулñíààñ 
гàдíà îрîí íутàг бүрт ялгààтàй 
бàйдлààр явуулàх íөхцөл бүрдүүлñэí 
íь хууль íэг мөр хэрэгжих бîлîмжийг 
àлдàгдуулàх, ñургàлтàд àч хîлбîгдîл 
өгөхгүй ёñ төдий хàíдàх, мэргэшñэí буñ 
ТББ-ûí төлөөллийг гэрээлэí îрîлцуулàх 
зэргээр хуулийí дàгуу хүлээлгэх 
хàриуцлàгà гэхээñ илүүтэй мэдээлэл өгөх 
үйл àжиллàгààтàй àдилтгàí хэрэгжүүлж 
бàйíà.

- Сàйí дурûí ñургàлтûí хөтөлбөр, журàм 
бàйгàà хэдий ч түүíийг хэрэгжүүлэх 
тàл дээр хуулиàр үүрэг хүлээñэí àлбà 
хààгчид ñàíààчилгà гàргàж, шààрдлàгà 
тàвих íь ñул, хàмтàрñàí бàгийí гишүүд ч 
эíэ тàлààр îйлгîлт үгүй, мөí иргэд ñàйí 
дурûí үíдñэí дээр зàрдлàà өөрñдөө 
хàриуцàж, ñургàлтàд хàмрàгдàхûг 
îйлгîхгүй, хүñэхгүй бàйíà. 

- Аймгийí Зàñàг дàргà, Иргэдийí 
төлөөлөгчдийí хурлûí дàргà бөгөөд 
ГХУСАЗСЗ-ийí дàргà íь Зàí үйлд 

МОНИТОРИНГИЙН ДҮГНЭЛТ

- Мàíàй íөхөр хүчирхийлэл үйлдэж ñүйд бîлîîгүй, àрхи уухààр íь би өөрөө л уурàíдàà 
муужирч уíàñàí. Аàв мààíь цàгдàà дуудààд тэгээд л мàíàй íөхөр 7 хîíîг бàривчлàгдñàí. 
Тэгдэг гэж бîдîî ч үгүй бàйñàí. Тэíд ямàр ч ñургàлт явàгдààгүй гэñэí.

24 настай эмэгтэйн ярианаас...

- Нөхөр мààíь ààш гàргàдàг ч би íөхөртөө хàйртàй, хүүхдүүдээ эцэггүй өñгөхийг хүñэхгүй 
бàйíà. Цàгдàà дуудàхдàà ийм юм бîлíî, бàривчилдàг гэж бîдîîгүй. Нөхөрт мààíь 
ñàйí îйлгуулààд өгдөг бîл ñàйí л бàйíà. Ийм ñургàлт бàйдàг гэж мэдээгүй, би өөрөө ч, 
íөхрөө ч ñуулгàмààр бàйíà. Нөхөр мààíь àжил хийх гээд хîт явñàí. Одîî ñууж чàдàхгүй 
л дээ.

35 настай эмэгтэйн ярианаас...

- Нөхрийí ярьñíààр бîл эхíэрүүд бид бàñ ñуух хэрэгтэй гэñэí. Хуулиàр зààñàí тэр цàг 
хугàцààíд íь ñургàлтûг чàíàртàй явуулбàл хэрэгтэй, тэр хүмүүñ íэлээд ухààрлûг îлж 
àвàх бàйх гэж бîдîж бàйíà. Зөрчлийí тухàй хуульд 2 хүíийг хîёулàíг íь ñургàлтàд 
ñуулгàх зààлт îруулбàл тîхирíî гэж мàíàй íөхөр яриàд бàйгàà.

36 настай эмэгтэйн ярианаас...
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ЗӨВЛӨМЖ

ХУУЛЬ ЗҮЙ ДОТООД ХЭРГИЙН 
ЯАМАНД:

1. ХЗДХ-ийí Сàйдûí 2017 îíû А/73 дугààр 
тушààлààр бàтàлñàí Зàí үйлд íөлөөлөх 
àлбàдàí ñургàлтûí хөтөлбөр, журмûг 
ñàйжруулàх, ñургàгч бàгш бэлтгэх, хүíий 
íөөц бүрдүүлэх, үíдэñíий хэмжээíд 
íэгдñэí ñтàíдàртààр хэрэгжүүлэх 
íөхцөлийг хàíгàх;

2. Зөрчлийí тухàй хуулийí 4.5 дугààр 
зүйлийí 3-т зààñàí àлбàдàí ñургàлт íь 
10-50 цàгийí хугàцààтàй бàйíà гэñэí 
зààлт, îдîî мөрдөгдөж бàйгàà зàí үйлд 
íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтûí хөтөлбөр, 
журàмд ñургàлтûí íийт үргэлжлэх 
хугàцàà 23-56 цàг бàйíà гэñэí зààлттàй 
зөрчилдөж бàйгààг зàлруулж íэг мөр 
бîлгîх;

3. Сàйí дурûí ñургàлтûг хàриуцàí явуулàх 
ТББ-ûг чàдàвхжуулàх ñургàлтуудûг 
зîхиîí бàйгуулàх, мàгàдлàí 
итгэмжлэлийг явуулж, хàмтрàí àжиллàх 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН 
ЗАСАГ ДАРГАД:

1. ГБХТТХ-ийí 12.1.2-т зààñàí ГБХ-тэй 
тэмцэх àñуудлààр ñàлбàр хîîрîíдûí 
хàмтûí àжиллàгààг уялдуулàí 
зîхицуулàх, чиглэл өгөх, хяíàлт 
тàвих үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Зàí үйлд 
íөлөөлөх ñургàлтûí үйл àжиллàгààíд 
àíхààрàх;

2. Албàдàí ñургàлтûí журмûí 10.1.1-д 
зààñàí ñàíхүүжилтийí эх үүñвэрийг 
дàрàà îíû îрîí íутгийí төñөвт зààвàл 
туñгàж бàтàлж бàйх;

3. Хàмтàрñàí бàгт журмûí дàгуу тîдîрхîй 
ñàíхүүжилт зîриулàлтààр íь îлгîх;

4. Сургàлт явуулàх шààрдлàгà хàíгàñàí 
îрчиí бүрдүүлэхийí тулд ЦГ-ûí 
дэргэдэх бàривчлàх бàйрíû хөрөíгө 
ñàíхүүгийí àñуудлûг ИТХ-ààр 
хэлэлцүүлэí шийдвэрлүүлэх.

íөлөөлөх ñàйí дурûí ñургàлтûí үйл 
àжиллàгààíд хяíàлт тàвьж, дэмжлэг 
үзүүлíэ хэмээí 3 ñàйдûí хàмтàрñàí 
тушààлààр бàтàлñàí журàмд зààñàí 
хэдий ч эíэ үйл àжиллàгàà хэрэгждэггүй. 
Удирдàх àлбàí тушààлтíууд зөвхөí 
урьдчилàí ñэргийлэх ñургàлт, 
мэдээллийí үйл àжиллàгààíд л 
àíхààрàл тàвьñàí бàйдàлтàй бàйíà. 

- Хөтөлбөрт зàí үйлд íөлөөлөх ñàйí 
дурûí ñургàлтûг ГБХТТХ-ийí 44.2-т 
зààñàí ТББ хàриуцíà гэñэí ч төрөөñ 
мàгàдлàí итгэмжлэх àñуудлûг 
шийдвэрлээгүйí улмààñ хàриуцàх ТББ 
бàйхгүй бàйíà. 

- Зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí бîлîí ñàйí 
дурûí ñургàлтûг хөтлөí явуулàх àлбà 
хààгчдûг мэргэшүүлээгүй, хàíдлàгûí 
өөрчлөлт бий бîлгîîгүй íөхцөлд 
хуулийí эíэ зààлт хэрэгжих бîлîмжгүй 
бàйíà.

- ГБХЗХГ-т хүүхдийí зàí үйл, хүмүүжил 
төлөвшилд íөлөөлөх àжлûг хуульчлàí 
хàриуцуулñàí учир шүүх бîлîí шүүхийí 
шийдвэр гүйцэтгэх гàзрààñ уг àжлûг 
дààлгàдàг. Хàриí íàñàíд хүрэгчдийí 
зàí үйлд íөлөөлөх àжлûг уг гàзàрт 
хàмààтуулñàí эрх зүйí бàримт бичиг 
бàйхгүй бàйíà.
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ЦАГДААГИЙН ГАЗАР БОЛОН ШҮҮХИЙН 
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАРТ:

1. Зàí үйлд íөлөөлөх àлбàдàí ñургàлтàд 
хàмрàгдñàí хүмүүñийí бүртгэл, 
ñудàлгààíû мàягтûг бîлîвñрîíгуй 
бîлгîж хөтлөх, ñтàтиñтик дүí мэдээг 
ГБХТТХ-д хүлээñэí чиг үүргийí дàгуу 
тîдîрхîй гàргàж хэвших;

2. Сургàлтûí хэрэгжилт үр дүíд 
бîгиíî хугàцààíû дүí шиíжилгээ 
хийж àíхààрàх àñуудлûг тîдруулж, 
шààрдлàгàтàй үйл àжиллàгààг явуулж 
хэвшүүлэх;

3. Хүí бүрт тîхирñîí хөтөлбөр гàргàж 
àжиллàх учрààñ àжлûí бàйр – îрîí 
тîîг бий бîлгîж, ñургàлтàд хàмрàгдàж 
мэргэшñэí эрх бүхий мэргэжлийí хүí 
àжиллуулàх;

4. Төрийí буñ бàйгууллàгààр гэрээлэí 
гүйцэтгүүлэх бîл ñàíхүүгийí àñуудлûг 
шийдвэрлэх бîлîмжийг бүрдүүлñэí 
бàйх;

5. ГБХ үйлдэгдэж дуудлàгà ирñэí, хэрэг 
бүртгэл хийгдñэí тîхиîлдîлд Хàмтàрñàí 
бàгт, бàгийí Зàñàг дàргàд мэдэгдэж 
хэвших.

ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН ГАЗАРТ:

1. Зàí үйлд íөлөөлөх ñàйí дурûí 
ñургàлтàд иргэдийг хàмруулàх àжилд 
илүү àíхààрàл тàвих;

2. Зàí үйлд íөлөөлөх ñургàлтûí 
àñуудлààр ТББ-тàй гэрээлж àжиллàх 
эрх зүйí íөхцөлийг эргэí хàрж, 
бîлîмж íөхцөлийг хàíгàñàí хîлбîгдîх 
шийдвэрийг гàргуулàх.

ДАРХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ТАМГЫН ГАЗАРТ:

1. Зàí үйлд íөлөөлөх Сàйí дурûí ñургàлт 
явуулàхдàà ТББ-тàй гэрээлж àжиллàх 
бîлîмжийг эрэлхийлэх;

2. Хàмтàрñàí бàгийí гишүүд ГБХ 
үйлдэгчдийí ñудàлгààг íàрийвчлàí 
гàргàж, шààрдлàгàтàй бîл зàí үйлд 
íөлөөлөх ñургàлтàд хàмрàгдàхûг 
зөвлөж, хэрэгжилтэд хяíàлт тàвьж 
àжиллàж хэвшүүлэх. Эíэ íь àжлûí 
бàйрíû гүйцэтгэлийí íэг үзүүлэлт 
бîлîх;

3. Бàгийí íийгмийí àжилтíû àжлûí өрөөг 
туñгààрлàж, гàíцààрчилñàí уулзàлт 
зөвлөгөө өгөх бîлîмжийг îлгîж өгөх;

4. Хàмтàрñàí бàгийí үйл àжиллàгààíд 
бîлîí зàí үйлд íөлөөлөх ñàйí дурûí 
ñургàлтàд зîриулñàí зàрдлûí àñуудлûг 
шийдвэрлэх.

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДАД:

1. Сургàлт явуулàх тîгтñîí хөтөлбөр 
төлөвлөгөөтэй, мэргэшñэí хүíий 
íөөцтэй, үйл àжиллàгàà íь ил тîд бàйх;

2. Зàí үйлд íөлөөлөх ñàйí дурûí ñургàлтàд 
иргэдийг хàмруулàх тàл дээр хàмтàрñàí 
бàгууд, хîлбîгдîх бàйгууллàгûí 
мэргэжилтíүүдтэй хàмтûí àжиллàгààгàà 
ñàйжруулàх.
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