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Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр | Төв шуудангийн хайрцаг 1023, Улаанбаатар-13, 
Монгол Улс | Утас: +976-11-329371, 329365| Факс: +976-11-329361| Цахим шуудан: Mongolia.secretary@
savethechildren.org |
 
Охид, залуу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах “ГҮНЖ” төв | Төв шуудангийн хайрцаг 395, 46А салбар| 
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Монгол Улсад өсвөр насныхны нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих зарим 
ажлууд хийгддэг нь сайшаалтай. Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд манай улсад 
ЕБС-ийн охидыг охидын үзлэгт нийтээр хамруулах санаачилга гарч байгаа нь олон 
улсын хүний эрхийн байгууллагууд охидын үзлэгийг зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, 
сайн дурын үндсэн дээр хийгдэх ба хүчирхийллийн аливаа хэлбэрээс охидыг 
хамгаалах, нэр төрийг нь хүндэтгэхийг эрхэмлэх ёстой хэмээн үздэгтэй үл нийцэж 
зарим ерөнхий боловсролын сургууль дээр хийгддэг охидын үзлэг нь охидын бие 
махбод, нэр төр, хувийн нууцтай байх, халдашгүй байх эрхийг зөрчиж байна.

Охид, залуу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах “ГҮНЖ” төв, “Охидын Манлайллын 
Хөтөлбөр 2019”-ийн төгсөгчидтэй хамтран “Биднийг Сонс!” охидын эрхийн 
гуравдугаар чуулганыг “Охидын эрх ба ялгаварлан гадуурхалт” сэдвийн хүрээнд 
зохион байгуулсан. Чуулганы оролцогчид болох Улаанбаатар хот болон орон 
нутгийн төлөөлөл 160 гаруй охид тэдний өмнө тулгамдаж буй хамгийн ноцтой 
хүний эрхийн зөрчил бол сургуулийн орчинд хийгддэг охидын үзлэг гэж үзсэн. 

Иймд чуулганы мөрөөр 2019 оны Азийн хүний эрхийн шагналтан Г. Мягмарсүрэн, 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн дэргэдэх Өсвөр Үеийнхний Дуу Хоолой Бүлэг хамтран 
НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Зорилго-ын эрүүл мэндийг дэмжих, чанартай 
боловсролыг дэмжих, жендерийн тэгш байдалд хүрэх, тэгш бус байдлыг бууруулах 
зорилгуудыг дэмжин, “Хүүхэдтэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргахдаа хүүхдийн 
үзэл бодлыг сонсож зөвлөлдөх” тухай НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенцын 
12-р зүйлийг үндэслэн, сургууль дээр хийгддэг охидын үзлэгийн талаар охид 
өөрсдөө ямар үзэл бодолтой байгааг тодруулах зорилгоор “Охидын Дуу Хоолой” 
судалгааг хийлээ.

Судалгаанд нийслэл хот болон Архангай, Өвөрхангай, Дорнод, Ховд, Дорноговь, 
Говьсүмбэр аймгийн Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудын 7-12-р ангийн нийт 
370 охин, мөн Улаанбаатар хот дахь тусгай хэрэгцээт боловсролын сургуулиудад 
суралцдаг охидын төлөөлөл оролцсоныг дурдахад таатай байна.

Охидын дуу хоолой судалгаанд оролцож өөрсдийн үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 
оролцогчид, судлаачаар ажилласан “Өсвөр Үеийнхний Дуу Хоолой” бүлгийн 
гишүүд, “Охидын Манлайллын Хөтөлбөр”-ийн 2019 оны төгсөгчид, Баянгол 
Дүүргийн Хүүхдийн Холбооны гишүүд, Хүчирхэг Хөвгүүд ТББ-ын гишүүдэд 
талархаж байгаагаа илэрхийлье. Мөн энэхүү судалгааг зохион байгуулах 
боломжийг нээж өгсөн “ГҮНЖ” төв, санхүүжүүлсэн Тайвань улсын The Garden of 
Hope сан, судалгааг хүүхдийн оролцооны шилдэг хувилбар болох хүүхэд өөрөө 
удирдсан үйл ажиллагаа болгон хөгжүүлэх, судалгааны арга зүйгээр дэмжин 
ажилласан Хүүхдийг Ивээх Санд талархал илэрхийлье. 

Өсвөр Үеийнхний Дуу Хоолой Бүлэг

ӨМНӨХ ҮГ
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АГУУЛГА

Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцын 12-р зүйлийн дагуу хүүхэд нас, хөгжлийн 
онцлогтоо тохируулан өөрсдөд нь хамааралтай бүхий л асуудлаар үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрхтэй бөгөөд хүүхдэд хамаатай шийдвэр гаргахад 
түүний санал ихээхэн ач холбогдолтой.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 12 зүйл

Боловсрол хүүхдийг амьдрах ухааны чадвартай болгох, хүний эрхийг бүрэн 
дүүрэн эдлэх боломжийг нь бүрдүүлж, хүний эрхийн мөн чанарт нийцсэн 
соёлыг хөгжүүлэхүйц байдлаар эзэмшигдэх ёстой.

Хүүхдийн эрхийн тухайн конвенцийн 29 дүгээр зүйлийн боловсролын 
зорилгын тухай хуулийн нэгдүгээр ерөнхий тайлбар
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СУДАЛГАА ХИЙСЭН ХУГАЦАА, ҮЙЛ ЯВЦУДИРТГАЛ

Бид энэ судалгаагаар юунд зорьж байна вэ?

“Охидын дуу хоолой” судалгаа нь сургууль дээр хийгддэг охидын үзлэгийн талаар 
охид ямар бодолтой байгааг мэдэхийг, энэ нь яагаад охидын эрхийн зөрчил болоод 
байгааг тайлбарлахыг зорьж энэ нь тэднийг аливаа эрсдэлээс хамгаалах тохирсон 
оновчтой арга зам мөн эсэх асуудлуудаар нарийвчилсан мэдээллийг илрүүлж, энэ 
хүрээнд шинэ мэдээлэл, мэдлэгийг тодруулахыг зорилоо. Судалгааны үр дүнд 
үндэслэн төслийн багийнхны зүгээс үүрэг хүлээгчдэд хандан:

Нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумдын эрүүл мэндийн байгууллага, өсвөр 
үеийн кабинетууд, ЕБС-иудыг охидыг эрсдэлээс хамгаалахын 
тулд түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг сайтар таниулж 
хүүхдүүдэд болон эцэг эхчүүдийг сургалт мэдээллээр хангахад 
анхаарлаа хандуулан ажиллахыг уриалж,

Дээрх эрүүл мэндийн байгууллагуудын нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийг хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэлд ЕБС-иудтай хамтран 
ажиллахдаа охидод хийх тусгайлсан үзлэгээс бусад чиглэлээр, хүний 
эрхийг хүндэтгэн хамтарч ажиллахыг хүсэж,

Хүүхэдтэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргахдаа хүүхдийн дээд эрх 
ашгийг эрхэмлэн, хүүхдийн үзэл бодлыг сонсож зохих ач холбогдлыг 
өгөх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлаар шийдвэр 
гаргахдаа охид, хөвгүүдийн үзэл бодлыг хүндэтгэн, харгалзан үзэж 
тэднийг өөрт хамаатай асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг 
нь дэмжих үүргийг нь сануулан, охидын үзлэгийг сургуулийн орчинд 
хийхийг зогсоох, Virginity Test хийхийг Монгол Улсад таслан зогсоохыг 
шаардаж байна. 

2019 оны 10-р сар

 Төслийн үйл ажиллагааны хүрээг 
батлав.

 Төслийн хүрээнд хамтран ажиллах 
уулзалтууд хийж эхлэв.

 Чадавх бэхжүүлэх сургалтууд хийж 
эхлэв.

2019 оны 11-р сар

 Судалгааны асуумжийг боловсруулав.

2019 оны 12-р сар

 Судалгааны мэдээлэл цуглуулав.
 Хүүхдээс авсан асуулгыг үзүүлэлтээр 

“SPSS 23” програмд кодлон оруулах, 
тайлах, дүн шинжилгээ хийх ажлыг 
гүйцэтгэв.

2020 оны 1-р сар

 “Уншихад хялбар байх” гэсэн зарчимд 
үндэслэн судалгааны тайланг 
боловсруулав.

2020 оны 2-р сар

 Орчуулав.

ХЯЗГААРЛАЛ
Судалгаа авах сургуулиудыг тухайн 
сургуульд суралцагч хүүхдүүдийн 
төлөөллөөс ирсэн “Сурч буй сургуульд нь 
охидын үзлэг хийгддэг.” гэх мэдээллийн 
дагуу сонгосон бөгөөд судалгааны асуулга, 
зорилготой танилцсаны дараагаар маш 
цөөхөн сургуулиуд судалгаа авахыг 
зөвшөөрсөн. Ингэхдээ судлаачдаас 
судалгааг авах явцдаа сургуулиудын 
нэрсийг нууцлах буюу бөглүүлэхгүй байхыг 
хүссэн. 

Судлагааны хараат бус байдлыг хангах 
үүднээс судлаачид сургуулийн эмч, багш 
нарыг судалгааны явцад байлцуулаагүй.

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО
Хүүхдийн ирээдүйн амьдралд эерэг нөлөө 
үзүүлж чадахуйц чанартай боловсролыг тэгш 
хүртээмжтэйгээр эзэмшүүлэх, хүүхдийг бага 
байхаас нь шат дараалалтайгаар, хүний эрхийн 
зөрчил гаргахгүй нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
дадалд хэвшүүлэхэд чиглэсэн ажлыг сайжруулах 
зорилгоор судалгааны үр дүнг үүрэг хүлээгчид, 
шийдвэр гаргагчид бусад өргөн хүрээний 
хүмүүстэй хуваалцах юм.

СУДАЛГААНЫ АРГА:
Судалгааны үндсэн арга нь асуулга байв. Асуулга 
ерөнхий 21, нарийвчилсан 1 асуулттай. Судалгааг 
авахдаа хамрагдсан хүүхдүүдэд сургалт мэдээлэл 
хийлээ. Судалгааны асуулгыг Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн дэргэдэх Өсвөр Үеийнхний Дуу Хоолой 
бүлэг боловсруулсан болно.

СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИД:
Судалгаанд тус улсын 3.238.479 сая хүн амын 
46.1 хувь нь оршин суудаг Улаанбаатар хот 
болон Архангай, Өвөрхангай, Дорнод, Дорноговь, 
Говьсүмбэр аймгийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 7 (11 нас) - 12 (19нас) дугаар ангийн 
370 охидыг (хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг 
оролцуулан) түүврийн журмаар хамруулсан ба 
цаашид илүү олон хүүхдийг сонсох, цар хүрээг 
өргөжүүлэх шаардлагатай байгааг энд онцолж 
байна.

(Үндэсний Статистикийн хороо Хүн ам орон 
сууцны улсын тооллого 2018 оны байдлаар)
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“ОХИДЫН ДУУ ХООЛОЙ” СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн охидыг эрүүл мэндийн үзлэгт нийтээр хамруулж 
тэдний нөхөн үржихүйн эрүүл мэндэд нь санаа тавьж байгааг ойлгож байна. Гэсэн 
хэдий ч охидод хийж байгаа үзлэг гэх ялгаварлан гадуурхалтын шинжтэй хүний 
эрхийн зөрчил нь тэднийг амьдралын ухаан болоод нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
зөв дадал хэвшилд сургахад төдийлөн нөлөөлж чадахгүй байгаа, мөн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх оновчтой арга биш бөгөөд энэ үзлэг нь охидыг сэтгэл санааны 
таагүй байдалд оруулж байгааг бидний судалгааны үр дүн харуулж байна.

Цаашлаад энэ нь хүний эрхийг дээдлэгч, 
ардчилсан ирээдүйн иргэдэд жендерийн 
тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалд 

үлгэрлэж, цаашилбал “Эмэгтэйчүүд өөрсдийн 
эрүүл мэндэд ганцаараа хариуцлага хүлээнэ”, 

“Эмэгтэйчүүд л буруутай” гэсэн ойлголтыг эсрэг 
хүйстнийхэнд нь өгч болохуйц байгаад анхаарал 

хандуулаасай гэж хүсэж байна. 

Охид, хөвгүүдэд хийх урьдчилан сэргийлэх тусгайлсан үзлэгийг Өсвөр Үеийн 
Кабинетын Үлгэрчилсэн Дүрэм дэх үйл ажиллагааны чиглэл 6.1.3 , 6.1.4-д заасны 
дагуу ерөнхий боловсролын сургуультай нягт хамтран ажиллах чиг үүргийг баримтлан 
ажиллаж байгаа ч энэ нь ихэнх тохиолдолд зөвхөн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх 
хэлбэрээр хэрэгжиж байгаа юм. Мөн түүнчлэн ерөнхий боловсролын сургууль дээр 
урьдчилан сэргийлэх тусгайлсан үзлэгийг хийх тухай журам, стандарт байхгүй байгаа 
нь нэн харамсалтай байна. Хувь хүний эрүүл мэнд тэр дундаа өсвөр насны хүүхдийн 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд , түүнтэй холбоотойгоор хийгдэж буй үйл ажиллагаа нь 
хамгаас чухал, ач холбогдол өгөх нэн шаардлагатай сэдвүүдийн нэг юм. 

Мөн энэ төрлийн үзлэг хийгдэх зорилго болон ач холбогдлын талаар нэгдсэн журмаар 
танилцуулагдаагүй байгаагийн улмаас сургуулийн сурагч бүр зорилго,ач холбогдлыг 
өөр өөрөөр ойлгож байгаа нь сонирхолтой.

Охидын үзлэгийг Ерөнхий Боловсролын Сургууль дээр буюу зориулалтын бус газар 
хийж байгаа нь хүүхэд өөрийн хувийн харилцааны нууц, эрүүл мэндийн нууцаа 
хамгаалуулах,нэр төрөө хамгаалуулах, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх , 
халдашгүй дархан байх ,өөрт хамаатай асуудалд шийдвэр гаргахад оролцох, үнэлэлт 
өгөхөд оролцох, сэтгэл санааны дарамт хүчирхийллээс ангид байж хамгаалуулах эрх, 
мэдээлэл авах эрх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, хувь хүний нууцаа хамгаалуулах эрх 
зэрэг хүүхдийн эрхүүдийг зөрчиж буй ноцтой хэлбэр мөн юм. Иймд охидын үзлэгийг 
сургууль дээр нийтээр хамруулах үйл ажиллагаанаас татгалзаж өсвөр үеийнхэнд 
сургалт мэдээллээр дамжуулан нөхөн үржихүйн зөв дадал хэвшлийг таниулж, сургах 
үйл ажиллагааг эрчимтэй, системтэй, чанартай, хүртээмжтэйгээр зохион байгуулж 
урт хугацааны өсвөр үеийнхний нөхөн үржихүйн цогц мэдлэг, мэдээллийн системийг 
бий болгохыг боловсрол болон эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж буй нийт үүрэг 
хүлээгчдээс хүсэж байна.

ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ТАЛААРХ ОХИДЫН ОЙЛГОЛТ БА 
МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАГДСАН БАЙДАЛ1

1.1 ТАНЫ БОДЛООР СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ЯМАР ЗОРИЛГООР ОХИДЫН 
ҮЗЛЭГИЙГ ХИЙДЭГ ВЭ? (АСУУЛТ 1)

10 охин тутмын 5 нь (53.9%) охидын үзлэг нь 
өөрсдийнх нь Нөхөн Үржихүйн Эрүүл Мэндэд 
санаа тавьж урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
хийгддэг хэмээн үзсэн нь охид энэ төрлийн 
үзлэгийн талаар тодорхой ойлголт төсөөлөлтэй 
байгааг харуулж байна. Гэвч 10 охин тутмын 3 
нь тус үзлэгийн талаар ташаа ойлголттой байгаа 
бол үлдсэн 2 нь ямар нэг ойлголтгүй байна.

2018 оны 10 сарын 17-нд Женев хотноо НҮБ-ын 
агентлагууд онгон эсэхийг шалгах тест хийхийг 
хориглосныг албан ёсоор зарласан хэдий ч охид 
энэ үзлэгийг бэлгийн харьцаанд орсон эсэхийг 
шалгах үзлэг буюу Virginity test гэж ойлгож байна. 

Боловсрлын орчинд ажиллаж буй багш, нийгмийн ажилтан, албан хаагчид нь хүүхдийг нас, бие 
сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон мэдээ мэдээллээр хангах зарчмыг онцгойлон анхаарч баримтлах 
ёстой.

Хүүхдийн эрхийн зөрчил гарахад хаана, хэнд, хэрхэн хандах вэ? Гарын авлагаас...

Охидыг эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор

Бэлгийн харилцаанд 
орсон эсвэл жирэмсэн 
эсэхийг шалгах 
зорилгоор

Охидын нөхөн 
үржихүйн эрүүл 
мэндийг хянах 
зорилгоор

Ямар зорилгоор 
хийгддэгийг нь огт 
ойлгодоггүй.

Охидод бэлгийн бойжилт илүү эрт явагддаг 
учраас, сарын тэмдэг ирдэг учраас, онгон 
хальстай учраас, хүүхэд төрүүлдэг учраас 
гэдэг ч юм уу байгалиасаа нөхөн үржихүйн 
эрхтэн тогтолцоотой заяагдсаных нь төлөө 
албан шаардлагаар ийм үзлэг хийнэ гэдэг 
нь байж болшгүй зүйл. Эмэгтэй хүн хэдэн 
насандаа хүүхэдтэй болох, хэдэн жилийн 
зайтай жирэмслэх, хүүхэд төрүүлэх үү, эс 
төрүүлэх үү зэрэг эрх тухайн хүнд зөвхөн 
өөрт нь байх ёстой. Энэ эрх бол хүний 
бэлгийн болон нөхөн үржихүйн халдашгүй, 
дархан, заяагдмал эрх. Гэтэл сургуульд 
сурч байгаагийнх нь төлөө асуудал үүсээд 
байгаа учраас “охидыг шалгах ёстой” 
гэсэн байдлаар хандаж, хоморголон үзлэгт 
оруулж байгаа нь зүй ёсны биш. Өөрөөр 
хэлбэл хүний бэлгийн халдашгүй дархан 
байх эрхэд халдаж байна. Нөгөөтэйгүүр 
дийлэнх охид энэ үзлэгийг яагаад хийж 
байгааг ойлгодоггүй, орох л ёстой юм 
байна гэж боддог. Түүнчлэн энэ бол зөвхөн 
эмэгтэйчүүдийн асуудал биш. Жирэмслэлт, 
бэлгийн замын халдварт өвчний цаана 
заавал эсрэг хүйстний хүн байна. Яагаад 
эсрэг хүйсийнх нь хүнийг ярихгүй байгаа юм 
бэ. ДЭМБ-аас ч охидын үзлэг буюу онгон 
эсэхийг шалгах эл асуудал нь бүдүүлэг, 
хоцрогдсон, хүний эрхийн ноцтой зөрчил 
гэж үзэж байна. 

“Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян” ТББ-ын 
Ерөнхий зохицуулагч Б.Оюундарийн 

ярилцлагаас...

29%

29%
26%

16%
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1.2 ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙГ ЯАГААД ЯВУУЛЖ БАЙГАА ТАЛААР АНГИЙН БАГШ БОЛОН 
СУРГУУЛИЙН ЗҮГЭЭС (ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН) МЭДЭЭЛЭЛ ӨГДӨГ ҮҮ? 
(АСУУЛТ 3)

1.3 ОХИДЫН ҮЗЛЭГ ХЭРХЭН ХИЙГДЭХ ЁСТОЙ ТАЛААР ЧИ ХЭР САЙН МЭДЭХ ВЭ? 
(АСУУЛТ 7)

Нийт 44.2% нь Урьдчилан сэргийлэх үзлэгтэй 
холбоотой сургуулийн зүгээс өгдөг мэдээллээс 
бүрэн ойлголт авч чаддаггүй бол 43.2% нь ямар 
нэг мэдээлэлгүйгээр үзлэгт орж байна. Үүнээс 
үзвэл хүний эрхийн энэхүү зөрчил нь охидод 
ойлголт өгөхүйц тайлбарлагдаж чаддаггүй болох 
нь харагдаж байна.

Судалгаанд орсон 10 охин тутмын 4 (38%) нь энэ 
талаар огт сонсож байгаагүй байна.

Харин 54.6% нь тухайн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгийг зохицуулдаг ямар нэгэн журам байдаг 
хэмээн бодож байсан нь сайшаалтай хэдий ч 
өөрт нь үзүүлж буй эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь 
хэлж чадах хэмжээний хангалттай биш байлаа.

Гэсэн хэдий ч охид өөрсдөд нь эрүүл мэндийн 
үзлэг явуулахад тохиромжтой газар сургууль биш 
гэж үзэж байгаа нь тэдний ярианаас тодорхой 
байв.

Өсвөр үе эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
сайжруулах арга хэмжээний тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 10-р сарын 17-ны 
өдрийн А/399 тушаалын 7.1.6-ийн дагуу Өсвөр 
үеийн кабинет нь Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
сургалт сурталчилгаа байгуулах тухай заасан 
байна. Мөн нийгмийн ажилтны хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 7.2.5-д Өсвөр үе, залуучуудын 
эрүүл мэндийн талаар батлагдсан хөтөлбөр, 
стратегийг хэрэгжүүлж мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгаа явуулах гэж заасан байдаг.

Тайлбар: Энэ асуултаар хүүхдийн мэдэх эрх 
нь охидын үзлэгийн үйл явцын эргэн тойронд 
хэрхэн хангагддагийг тодруулахыг зорилоо.

Огт мэдээлэл 
өгдөггүй

Өгдөг ч бүрэн 
ойлголт өгч 
чаддаггүй

Хангалттай 
мэдээлэл өгдөг

12%

45%

43%

“Үзлэгийн өмнө охидод огт мэдээлэл 
өгдөггүй. Зүгээр л багш ор гэдэг”. 

Б, 12 настай

“Охидын үзлэг боллоо гэхэд сургууль 
ямарч хамаагүй сул өрөөгөө гаргаж 
өгдөг. Манай сургууль дээр багш нарын 
хурал хийдэг өрөөнд хөшиг татаж 
байгаад бид нарыг үзлэгт оруулдаг”.

Ч, 15 настай

“Манай сургууль бол байнга цэвэрхэн 
байгаад байдаггүй. Гэтэл тийм 
газар үзлэгт орно гэхээр маш муухай 
санагддаг. Бараг үзлэгт орсноосоо болж 
халдвар авах юм биш үү.” 

Г, 16 настай

Огт сонсож байгаагүй. Ямар нэгэн журам байдгийг 
ч мэддэггүй

Сонсож байсан. Гэхдээ сайн мэдэхгүй

Маш сайн мэднэ. Холбогдох мэдээлэлтэй танилцаж 
байсан

7%

55%

38%

1.4 ТАНАЙ СУРГУУЛЬД СУРГАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР ДАМЖУУЛАН НӨХӨН 
ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭР ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, 
ЧАНАРТАЙ ОЛГОДОГ ВЭ? (АСУУЛТ 8)

Нийт судалгаанд оролцсон 10 охин тутмын 
2 (20.2%) нь сургуулиас өгч буй НҮЭМ-тэй 
холбоотой сургалт мэдээллийн чанарт сэтгэл 
хангалуун байдаг нь сайшаалтай байна. Гэсэн 
хэдий ч 62.8% нь сургалт мэдээллийг хангалтгүй 
хэмээн үзэж, чанар хүртээмжийн тал дээр сэтгэл 
дундуур байгаа бол үлдсэн 8% нь огт мэдээлэл 
авч чаддаггүй байна. 

“Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар, 
өөрийгөө БЗДХӨ-өөс хамгаалах, хүсээгүй 
жирэмсэлтэд өртөхгүй байх талаар 
сургалтуудыг тогтмол хийх хэрэгтэй”. 

К, 17 настай

“Чадваржуулах чиглэлийн сургалтаа сайн 
хийдэггүй байж нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн үзлэгийг зөвхөн охидод хийгээд 
байгаа нь утгагүй зүйл. Мэдэхгүй байгаа 
хүүхдүүд алдах нь аргагүй шүү дээ”.

О. 17 настай

20%

39%

33%

8%

Олгодог ч 
давтамж нь бага

Ерөнхий ойлголтыг 
өгдөг ч төдийлөн 
ойлгомжтой биш

Маш сайн олгодог, Би 
нөхөн үржихүйн талаар 
хангалттай мэдээлэл 
олж авдаг

Огт олгодоггүй
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ОХИДЫН ҮЗЛЭГ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨРЧИЛ БОЛЖ БАЙГАА НЬ2 Эрх зүйн хагас чадамжтай өсвөр насны хүүхдийн 
эрүүл мэндтэй холбоотой үйл ажиллагааг 
хүүхэд болон эцэг эх нь харилцан зөвшөөрсөн 
тохиолдолд явуулвал зохино. Гэвч зөвшөөрөл 
авдаг хэмээн хариулсан 10 охин тутмын 2 буюу 
судалгаанд оролцсон нийт охидын ерөө 18.9% 
нь тус зохих зөвшөөрөл авах үйл явцын дагуу 
үзлэгт ордог байна. 

Судалгаанд оролцсон 5 хүүхэд тутмын 2 (43.7%) 
нь миний татгалзах татгалзахгүй хамаагүй үзлэгт 
хүчээр оруулна хэмээн хариулжээ

Хүүхдүүдийн 13% нь үзлэгт орохоос татгалзвал 
тэдний бодлыг хүндэтгэж үзлэгт оруулахгүй 
хэмээн бодож байгаа нь сайшаалтай хэдий ч 
38.3% нь тэднийг үзлэг ороогүйг мэдээд бусад 
хүүхдүүд болон багшийн зүгээс ирэх хувийн 
үнэлэлт, дүгнэлтэд санаа зовнидог байна.

Үзлэгт орохын өмнө хүүхдээс зөвшөөрөл авах 
байдал харилцан адилгүй байгаа нь үүнтэй 
холбоотой журам дээр хүүхдээс зөвшөөрлийг 
хэн, хэрхэн авах үйл явцийг нарийвчлан 
дурдаагүй байгааг харуулж байна.

Судалгаанд оролцсон 10 хүүхэд тутмын 7 
(72.2%)-оос огт зөвшөөрөл авалгүй үзлэгт 
оруулдаг

Хэрэв үйлчлүүлэгч насанд хүрээгүй буюу эрх зүйн аливаа чадамжгүй бол шийдвэрийг түүний хууль 
ёсны төлөөлөгч (эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч)-өөс бичгээр авна. 

(Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ 4.7 хэсэг-ээс)

Бэлгийн хүчирхийлэл гэж юу вэ?
Хохирогчийн хүсэл зоригийн эсрэг хүч 
хэрэглэх, хүч хэрэглэхээр заналхийлэх, 
биеэ хамгаалах, эсэргүүцэл үзүүлэх 
чадваргүй байдлын улмаас эрхшээлдээ 
байгааг далимдуулан хүчээр бэлгийн 
сэдэлтэй үйлдэл хийхийг хэлнэ.

www.nsvrc.org

2.1 ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ӨМНӨ

1. УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВДАГ УУ? (АСУУЛТ 4) 

2. ХЭРЭВ ЧИ ТАТГАЛЗВАЛ ЯАХ ВЭ? 
(АСУУЛТ 6)

Б. ЗӨВШӨӨРӨЛ АВДАГА. УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛДЭГ

Судалгаанд оролцсон 2 охин тутмын 1 (46.4%)-
ийг гэнэт охидын үзлэгт оруулдаг гэж хариулсан 
байна.

Энэ нь хүүхэд өөрт хамааралтай зүйлд үзэл 
бодлоо илэрхийлэх, өөрт хамааралтай асуудлаар 
мэдлэг мэдээлэл авах болон хүүхдийн хүсэл 
сонирхол үзэл бодлыг үл хүндэтгэж байгаагийн 
нэгэн илрэл болж байна.

Багш нар маргааш үзлэг хийнэ цэвэрхэн 
хувцастай ирээрэй гэдгээс өөр зүйл 
хэлдэггүй. 

Р, 17 настай

Хүмүүсийн гэр лүү тэдэнд мэдэгдэхгүйгээр 
гадны хүн ороход тэр хүнд шийтгэл 
хүлээлгэдэг. Гэтэл бүхэл бүтэн миний бие 
рүү надаас асуулгүйгээр халдаж байхад 
яагаад хэн ч юу ч ярьдаггүй юм бэ? 

М, 15 настай

ҮГҮЙ

ТИЙМ
28%

72%ҮГҮЙ

ТИЙМ

54%46%

Үзлэгт оруулахгүй ч 
үзлэгт ороогүйг бусад 
хүүхдүүд мэдээд 
намайг муугаар хэлнэ

Үзлэгт оруулахгүй ч багш 
буруугаар ойлгож надад 
таагүй хандана

Миний бодлыг 
хүндэтгэж намайг 
үзлэгт оруулахгүй

Миний татгалзах 
татгалзахгүй хамаагүй, 
үзлэгт хүчээр оруулна

ТИЙМ ГЭЖ ХАРИУЛСАН ХҮҮХДҮҮД: 
ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХЭРХЭН АВДАГ ВЭ? 
(АСУУЛТ 5)

Хүүхдээс болон 
эцэг эхээс

Эцэг эхээс 
бичгээр авдаг

Хүүхдээс 
бичгээр авдаг

Амаар авдаг

34%

37%

19%

10%

48%

27%

12%

13%
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2.2 ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ҮЕЭР

2.3 ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ДАРАА

1. ОХИДЫН ҮЗЛЭГТ ХЭДДҮГЭЭР АНГИДАА ХАМРАГДАЖ БАЙСАН БЭ? (АСУУЛТ 17)

1. ТАНАЙ СУРГУУЛЬ ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙГ 
ЯМАР БАЙДЛААР ЯВУУЛДАГ ВЭ? 
(АСУУЛТ 9)

3. ҮЗЛЭГ ХИЙДЭГ ЭМЧ, СУВИЛАГЧ БАГАЖ ХЭРЭГСЛЭЭ АРИУТГАСАН, НЭГ 
УДААГИЙН БЭЭЛИЙГЭЭ СОЛЬСОН ЗЭРЭГ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН 
ГЭДЭГТ ХЭР ИТГЭЛТЭЙ БАЙНА ВЭ? (АСУУЛТ 12)

ТУСГААРЛАСАН БАЙДЛААР НЭГ НЭГЭЭР 
НЬ: ОХИДЫН ҮЗЛЭГТ ОРОХОД ЯМАР 
МЭДРЭМЖ ТӨРДӨГ ВЭ? (АСУУЛТ 11)

2. ҮЗЛЭГ ХИЙДЭГ ЭМЧ СУРАГЧИДТАЙ 
ХЭРХЭН ХАРЬЦДАГ ВЭ? (АСУУЛТ 10)

Сургууль дээр охидын үзлэгийг ямар ч байдлаар 
явуулсан охидод сайхан сэтгэгдэл үлдээдэггүй 
байна.

Үзлэгт орсон 5 охин тутмын 2 (38.5%) нь л охидын 
үзлэгийн үеэр хүндэтгэгдсэн байдлыг мэдэрдэг.

Энэ асуултаар бид эрүүл мэндийн хувийн нууц, 
хувь хүний хувийн орон зай хангагдсан байгаа 
эсэхийг тодруулах зорилготой байсан. Гэвч 
судалгааны үр дүнд 2 хүүхэд тутмын нэг (50.1%) 
нь зөвхөн эмчтэй биш, ахиад өөр хүн хажууд нь 
байгаа орчинд үзлэгт ордог. 

Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчтэй 
харилцах горимд Эмнэлгийн мэргэжилтэн 
нь үйлчлүүлэгчид тусламж үйлчилгээг 
хөндлөнгийн саадгүй орчинд үзүүлнэ хэмээн 
заасан байдаг хэдий ч сургуулийн орчинд 
хийгдэж буй охидын үзлэг нь эмнэлгийн 
ажилтнуудыг энэхүү үүргээ биелүүлэхэд 
саад учруулж байна. 

Иргэн эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн талаар төрийн байгууллага, 
албан тушаалтнаас мэдээлэл авах, 
шаардлага тавих эрхтэй. 

(Эрүүл ахуйн тухай хууль 14.1.2 хэсэг)

Улсын хэмжээнд 2015 онд 29 төрлийн 
цочмог халдварт өвчин бүртгэгдэж, халдварт 
өвчнөөр өвчлөгчид 59.4 мянга болж, 2000 
оныхоос 60.9 хувь, 10 жилийн өмнөхөөс 
64.0 хувь, 5 жилийн өмнөхөөс 43.6 хувь, 
өмнөх оныхоос 77.2 хувиар нэмэгджээ 

(Эрүүл мэндийн статистик-2015)

Эмнэлгийн байгууллага, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний нэр төр, мэргэжлийн ур чадвар болон 
үйлчлүүлэгчийн нууцтай холбоотой аливаа мэдээллийг санамсаргүй буюу санаатайгаар 
хөндлөнгийн хүмүүст болон тэдний дэргэд дэлгэн ярих, шүүмжлэн ярихгүй.

(Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ 3.10 хэсэг-ээс)

50%50%

Хажууд нь эмчээс 
өөр хүн байгаа 
нөхцөлд

Тусгаарласан 
байдлаар нэг 
нэгээр нь

10%

58%

27%

5%

Энгийн, бусад ерөнхий 
үзлэгүүдэд ордог шиг 
мэдрэмж төрсөн

Ууртай бөгөөд 
зандарсан өнгө 
аястай

Ичиж санаа зовж 
хурдхан дуусгамаар 
байсан

Эвгүй үйлдэл 
гаргаагүй ч төдийлөн 
хүндэтгэлтэй биш

Айж эмээж, тавгүйтэж, 
аюулгүй бус байгааг 
мэдэрсэн

Эелдэг бөгөөд 
хүндэтгэсэн өнгө 
аястай

Тав тухтай, аюулгүй, 
таатай мэдрэмж 
төрсөн

Ичээсэн бөгөөд 
доромжилсон үг хэллэг 
хэрэглэсэн

41%

46%

9%
4%

10 охин тутмын 9 (85.2) нь эмч эрүүл ахуйн 
шаардлага баримталдаг эсэхийг мэддэггүй.

Үзлэг хийж буй эмч эрүүл ахуйн шаардлагыг 
баримталж байгаа эсэх нь тодорхойгүй байхад 
түүнийг тоолгүйгээр үзлэгт орж байгаа хүүхдүүдэд 
баталгаатай эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, 
эрүүл ахуйн шаардлагад хяналт тавих, нэг 
удаагийн багаж хэрэгслээр үйлчлүүлэх ёстой 
зэрэг боловсролыг эзэмшүүлэх шаардлагатай 
байна.

Өсвөр насны хүүхдэд хийх 
тусгайлсан үзлэгийг хэддүгээр 
ангиас эхэлж хийх тухай журамлан 
заагаагүй байдгаас үүдэн 
сургууль бүр дээр өөр өөрөөр 
явагдаж байгаа дотор бага ангийн 
хүүхдүүдэд энэ үзлэгийг хэрхэн 
хийж байгаа нь анхаарал татаж 
байв.

Анзаардаггүй

Сайн мэдэхгүй 
байна

Тийм, бүрэн 
итгэлтэй байна.

Үгүй гэж бодож 
байна

50%

15%15%

20%

2.1%

31.3%

22.3%

8.2%

2.6%

12.7%11.8%
9.0%

Бага 
ангидаа

6-р 
ангидаа

7-р 
ангидаа

12-р 
ангидаа

11-р 
ангидаа

10-р 
ангидаа

9-р 
ангидаа

8-р 
ангидаа
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2. ҮЗЛЭГ ХИЙСЭН ЭМЧ БОЛОН ХАМТ БАЙСАН ХҮН СУРАГЧДЫН ХУВИЙН НУУЦЫГ 
ХАДГАЛЖ ЧАДНА ГЭДЭГТ ХЭР ИТГЭЛТЭЙ БАЙНА ВЭ? (АСУУЛТ 13)

3. ХЭРЭВ ХЭН НЭГЭНД ТААГҮЙ ХАРИУ ИЛЭРСЭН БОЛ СУРГУУЛИЙН ЗҮГЭЭС ЭМЧ, 
ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБОН ЗУУЧИЛЖ ДАРААГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ 
АВДАГ ХЭМЭЭН БОДОЖ БАЙНА УУ? (АСУУЛТ 16)

САЙН МЭДЭХГҮЙ БАЙНА, БАТАЛГААГҮЙ ЗҮЙЛ: ҮЗЛЭГИЙН ДАРАА ТА ЯМАР НЭГЭН 
БАЙДЛААР ЭРСДЭЛД ОРСОН (БЗДХӨ ТУССАН, БЭЛГИЙН ХАРЬЦААНД ОРСОН, 
ЖИРЭМСЭН) ХЭН НЭГЭН ОХИНЫ ТАЛААР СОНСОЖ БАЙСАН УУ? (АСУУЛТ 14)

“Үзлэг хийж буй эмч нууцыг чандлан хадгална 
гэдгийг онцлон хэлэх үүрэгтэй хэдий ч 10 хүүхэд 
тутмын 8 (80.9%) нь нууцлах эсэх нь баталгаагүй 
зүйл хэмээн үзсэн байна.

Судалгаанд оролцсон охид дунд үзлэгт 
орсны дараагаар эмчилгээ шаардлагатай нь 
тогтоогдсон охид байсан хэмээн үзвэл нийт 
охидын 23% нь сургууль дараагийн шатны 
эмнэлгийн байгууллагатай огт холбож өгдөггүй 
хэмээн хариулжээ. 

ТОДРУУЛГА: Бид судалгаанд орсон охидтой 
эргэн холбогдож охидын үзлэгийг хэн хийдэг 
талаар тодрууллаа. 

Боловсролын орчинд эрүүл мэндийн анхан 
шатны үйлчилгээг сургуулийн эмч үзүүлнэ. Харин 
дараа дараагийн шатны эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээг хэрхэн авч болох талаарх хүүхдүүдэд 
мэдээлдэг байх нь чухал байна.

Үзлэг хийж буй эмч өвчтөний түүхийг 
цуглуулахын өмнө “Нууцыг чандлан 
хадгална” гэдгийг онцлон хэлнэ.

(“Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
тусламж үйлчилгээний багц”-ын 3.1.2 

Өвчтөний түүх цуглуулах үеийн 
баримтлах зарчмууд)

Өсвөр үеийн кабинетийн эмч нь эмнэлгийн 
анхан шатны суурь болон яаралтай 
тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлж 
шаардлагатай үед тэднийг төрөлжсөн 
мэргэжлийн эмчид шилжүүлнэ. 

(“Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
тусламж үйлчилгээний багц”-ын 7-р хэсэг)

Сургуулийн эмч нь Ерөнхий Боловсролын 
Сургуулийн суралцагч багш ажилчдад 
эмнэлгийн анхан шатны болон нийгмийн 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 
эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх, сургалт 
сурталчилгаа зохион явуулах чиг үүрэгтэй. 

(ЭМЯ-ны сайдын, БСШУСЯ-ны сайдын 
A/494, A/761 хамтарсан тушаалаас)

Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүүхдийн 
хувийн нууцад хамаарах мэдээллийг 
хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд 
байгууллага албан тушаалтан, хувь хүнд 
мэдээлэхийг хориглох бөгөөд задруулснаас 
үүдэн гарах хохирлыг өөрөө хариуцна. 

(“Хүүхдийн эрхийн зөрчил гарахад хаана, 
хэнд, хэрхэн хандах вэ?” гарын авлагаас...)

Эмч хувийн нууцыг баталгаатай хадгалж чадах 
эсэхэд эргэлзэж буй 5 охин тутмын 3 (62.7%) нь 
өөр хэн нэгэн охины нууцыг ямар нэгэн байдлаар 
сонсож байсан.

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг даган хувь 
хүний эрүүл мэндийн болоод бусад мэдээллийг 
бүртгэх үйл явц цахимаар явагдаж байгаа өнөө 
үед энэ нь ач холбогдол өгөх шаардлагатай 
чухал асуудал юм.

Охидод тусгайлсан үзлэг хийх хүн нь зөвхөн 
өсвөр үеийн кабинетийн эмч байх ба анагаах 
ухааны дээд боловсролын баклавраас доошгүй 
зэрэгтэй, өсвөр үеийн анагаах ухааны чиглэлээр 
мэрэгшсэн, 3-аас доошгүй жилийн ажлын 
туршлагатай байх зайлшгүй шаардлагыг хангах 
хэрэгтэй байдаг. (Өсвөр Үеийн Кабинетын 
их эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын 
үлгэрчилсэн загварын В хэсэг) 

Судалгаанд оролцсон охидын ярианаас... 
Манай сургууль дээр охидын үзлэгийг 
хийхдээ зохион байгуулж байгаа ангиас 
нь эмч эцэг эхтэй хүүхэд байх юм бол тэр 
эцэг эхээр нь хийлгэчихдэг. Тэр эцэг эх 
нь хэрэв хийхээс татгалзвал сургуульд 
төлбөр төлдөг. Магадгүй тэр мөнгөөр 
нь мэргэжлийн эмч хөлсөлж үзлэгээ 
явуулдаг байх. Ер нь бодоод байсан чинь 
бид нар үзлэг хийгээд байгаа эмчийнхээ ч 
мэдээллийг ч авдаггүй юм байна. 

Г, 14 настай

52%

22%
19%

7%

Итгэхгүй байна

Сайн хэлж мэдэхгүй 
байна. Баталгаагүй зүйл

Тийм бүрэн 
итгэлтэй байна

Огт нууцалдаггүй

Тийм зүйл өмнө нь 
болж байсан

Тийм, гэхдээ би 
итгэдэггүй

Тийм, үзлэг бүрийн дараа 
тийм цуу яриа тархдаг

Үгүй, огт тийм 
яриа гардаггүй

Үгүй, энэ тэдний хийх 
ажил биш

Тэгдэг байх гэж бодож 
байна

Тийм, сургууль эмнэлэгт 
хандаж дараагийн арга 
хэмжээг авдаг

Огт үгүй, зөвхөн 
эрсдлийг илрүүлээд 
л орхидог

Мэдэхгүй

26%

22%
16%

36%

48%

14%

11%

23%

4%
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4. ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АЛДАГДСАНААС БОЛЖ 
ДОРОМЖЛУУЛАН ГАДУУРХАГДААД ӨӨР СУРГУУЛЬ РУУ ШИЛЖСЭН ЭСВЭЛ 
СУРГУУЛИАСАА ГАРСАН ТОХИОЛДОЛ МЭДЭХ ҮҮ? (АСУУЛТ 19)

1. ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ДАРАА СЭТГЭЛ 
САНАА ХЭРХЭН ӨӨРЧЛӨГДДӨГ ВЭ? 
(АСУУЛТ 18)

2. СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХИЙГДДЭГ 
ОХИДЫН ҮЗЛЭГ НЬ ОХИДЫГ 
ЭРСДЭЛ(ХҮСЭЭГҮЙ ЖИРЭМСЛЭЛТ, 
БЗДХӨ)-ЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЖ 
ЧАДАХ, ТОХИРОМЖТОЙ АРГА МӨН 
ГЭЖ ТА БОДОЖ БАЙНА УУ? (АСУУЛТ 2)

Багшаас суралцагчид тавих шаардлага 
нь тэдний бие бялдар, оюун ухаан, 
нийгэмшихүйн хөгжлийн онцлог байдалд 
тохирсон байх бөгөөд тогтоосон журмыг 
зөрчиж, гэр бүлийн байдал, хүүхдийн 
хөгжил, суралцах чадвараар нь ялгаварлан 
сургууль, цэцэрлэгт элсүүлэхээс татгалзах, 
хичээл, сургуулиас хөөх, шилжүүлэх зэргээр 
сургууль завсардуулахгүй байх

(Багшийн ёс зүйн дүрмийн 2.1.2 хэсэг)

Нийт охидын 29.9% нь охидын үзлэгийн 
хариунаас болж сургуулиас хөөдөггүй хэмээн 
үзэж байгаа нь сайшаалтай үр дүн юм.

Нийт хүүхдүүдийн 43.7% нь ийм тохиолдол 
гарвал тухайн хүүхдийн мэдээллийг нууцална гэж 
итгэдэг ч хэн нэгэн эрүүл мэндийн байдлаасаа 
болж сурах эрхээ хязгаарлуулах хүний эрхийн 
зөрчил нь байж болох зүйл хэмээн бодож байгаа 
нь анхаарал татаж байв.

Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт судалгаанд 
оролцсон охидын 56% буюу талаас илүү хувь 
нь охидын үзлэг сэтгэл санаанд тодорхой 
хэмжээгээр дарамт болдог гэдэг нь харагдаж 
байна.

Охидын үзлэг хийгдэж байгаа гол шалтгаануудын 
нэг нь охидын бие махбодын хэвийн өсөлт 
бойжилтыг шалгахаас гадна аливаа халдварт 
өвчин, хүсээгүй жирэмслэлтээс урьдчилан 
сэргийлэх байдаг. Гэхдээ энэхүү шалтгаануудын 
үүднээс тухайн үзлэгийг хийж байгаа нь үзлэгт орж 
байгаа ихэнх (68% нь) охидын хувьд төдийлөн ач 
холбогдолтой санагддаггүй буюу өөрөөр хэлбэл 
тухайн охидын үзлэгийг эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх зөв арга биш хэмээн үзсэн байгаа нь 
дээрх үр дүнгээс тодорхой байна. 

Мэдэхгүй, тохиолдсон 
байлаа ч биднээс нууна

Мэднэ, өөр сургууль 
дээр тохиолдож байсан

Мэднэ, манай сургууль 
дээр болж байсан

Мэдэхгүй, ер нь 
сургуулиас хөөдөггүй

17%

45%

31%

7%

ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ТАЛААРХ ОХИДЫН БОДОЛ, ХАНДЛАГА3

“Ер нь охидын үзлэг гэснээр хүүхдүүд 
их айдаг, ичдэг. Тиймээс охидын үзлэг 
хийгээд хэрэггүй. Зүгээр эцэг эхтэйгээ 
ярилцах нь дээр”

О, 18 настай

“Охидын үзлэгээс өөр охидын нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийг хянах боломж бол 
тухайн охин өөрийн асран хамгаалагчын 
хамт сургууль дээрээ бус тусгай 
эмнэлэгт очиж тогтмол үзүүлдэг байх 
хэрэгтэй.”

Ш, 18 настай

Тэр үедээ үнэхээр 
тавгүй байсан, 
заримдаа бодохоор 
хэцүү байдаг

Сэтгэл санаа маш 
тавгүйтдэг, дараа нь 
бодоход ч маш хэцүү 
санагддаг

Нэг их тавгүйтсэн 
юм байхгүй

Бусдын нууцлал 
алдагдсан байх вий 
гэсэн санаа зовнил 
их байдаг

Хэвийн байсан

24%

21%

28%

16% 11%

Өсвөр үеийнхэнд 
тохиромжгүй бөгөөд 
урьдчилан сэргийлэх 
арга огт биш

Эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлж чадах ч 
тийм ч тохиромжтой 
арга биш

Эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлж 
чадна. Тохиромжтой 
арга мөн.23%

45%

32%
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3. ХЭРЭВ ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ДАРАА ТАНД, ЭСВЭЛ ТАНАЙ НАЙЗАД ТААГҮЙ ХАРИУ 
ИЛЭРСЭН БОЛ ТА ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАХ УУ? (АСУУЛТ 15)

4. ОХИДЫН ҮЗЛЭГИЙН ТАЛААР ТАНАЙ НАЙЗ НӨХӨД ЯМАР БОДОЛТОЙ БАЙНА ВЭ? 
(АСУУЛТ 20)

5. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ДЭЭР ОХИДЫГ ҮЗЛЭГТ НИЙТЭЭР 
НЬ ХАМРУУЛАХ САНААЧИЛГЫГ ЧИ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? (АСУУЛТ 21)

Охидын (64.5%) нь “эмнэлгийн байгууллагад 
хандана” хэмээн хариулсан нь өсвөр насныхан 
бол өөрсийн эрүүл мэнддээ анхаарал тавих 
сонирхолтой, чадвартай хүмүүс гэдгийг харуулж 
байгаа нь сайшаалтай байна.

Харин 5 охин тутмын 1 нь хэн нэгэн мэдэх 
вий гэдгээс айж байгаа учраас эмнэлэгийн 
байгууллагад хандахгүй хэмээн хариулсан 
байна. Энэ нэг талаар нууцлалд санаа зовж 
буй асуудал ч нөгөө талаар хүүхдүүд хэн нэгэнд 
мэдэгдэх түүнээс гарах үр дүнг амсахгүй байхыг 
эрүүл байхаас чухалд тооцож байгааг харууллаа. 

Охидын 97.3% нь “охидын үзлэгийг сайшааж 
үздэггүй” хэмээн хариулсан байна. Нийт охидын 
57.0% ба тэдний үе тэнгийхэн нь охидын 
үзлэгийг “нэг их зөв зүйл гэж боддоггүй”, “сөрөг 
хандлагатай байдаг” хэмээн хариулсан нь охидын 
үзлэг бол тухайн үзлэгт орж байгаа хүүхдүүдийн 
үзэл бодол, саналыг нь авч авч үзэлгүйгээр 
хийгддэг хэмээн дүгнэж болохоор байна. 5 
охин тутмын 2 нь (38.71%) энэ үзлэгийг болох 
ёстой зүйл хэмээн хүлээж авдаг нь хүүхдүүд 
өөрсдийгөө томчуудын хийж байгаа зүйлд санал 
бодлоо илэрхийлж чадахгүй гэж бодож байгааг 
харуулж байна.

Охидоос тэднийг ЕБС дээр нь үзлэгт нийтээр 
хамруулах санаачилгыг дэмжиж буй эсэхийг нь 
асуухад 66% нь дэмжээгүй бөгөөд тухайн үзлэг 
нь байх ёсгүй хэмээн дүгнэлт хийсэн байна.

“Охидын үзлэгт орсон тохиолдолд яагаад 
орсноо мэддэггүй. Охид жирэмсэн, БЗДХӨ 
(Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин) 
туссан ч магадгүй нэг их нөлөөлж чадах 
эсэхийг мэдэхгүй юм. Нөлөөлж чадах 
нь миний бодлоор хүүхдүүдэд зөвлөж 
туслах, чадварлаг сэтгэлзүйчтэй 
болмоор байна. Охид жирэмсэн болсон 
ч үүнийгээ яахаа мэдэхгүй үе гарахад 
сэтгэлзүйд л нөлөөлөхөөс өөрөөр хүчээр 
эмнэлгийн байгууллагаар шийдээд 
байгаа нь дарамттай юм.”

М,16 настай

 Оролцогч улсууд өөрийн үзэл бодолтой байх чадвар бүхий хүүхдийг өөртэй нь холбоотой бүх 
асуудлаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээр хангах бөгөөд хүүхдийн нас, төлөвшлийн 
байдлыг харгалзан түүний үзэл бодолд зохих ач холбогдол өгнө.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 12 дугаар зүйл

Үгүй,Эцэг эх нь мэдэх 
вий гэдгээс эмээж 
байна

Үгүй, мэдээлэл гадагш 
задрах вий гэхээс 
болгоомжилж байна

Тийм, Эрүүл мэндтэй 
холбоотой асуудал 
учраас санал болгоно

Энэ асуултад 
хариулахыг хүсэхгүй 
байна

65%17%

14%
4%

Нэг их зөв зүйл гэж 
боддоггүй

Болох ёстой л зүйл 
хэмээн хүлээн авдаг

Эерэг сайшаасан 
бодолтой байдаг

Сөрөг хандлагатай 
байдаг, ахиж битгий 
явуулаасай хэмээн 
боддог

32%
39%

25%

4%

34%

66%
Дэмжихгүй байна.

Дэмжиж байна.
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ХАВСРАЛТ

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Бэлгийн харьцаанд орсон эсвэл жирэмсэн 
эсэхийг шалгах зорилгоор 21.0% 7.8% 28.8%

2. Охидын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хянах 
зорилгоор 16.4% 8.6% 25.1%

3. Охидыг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 16.0% 12.7% 28.6%

4. Ямар зорилгоор хийгддэгийг нь огт ойлгодоггүй 9.2% 6.5% 15.6%
5. Бөглөөгүй 1.9% 1.9%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Эрсдлээс урьдчилан сэргийлж чадна. 
Тохиромжтой арга мөн. 12.1% 10.5% 22.6%  

2. Өсвөр үеийнхэнд тохиромжгүй бөгөөд 
урьдчилан сэргийлэх арга огт биш 27.5% 16.0% 43.5% 

3. Эрсдлээс урьдчилан сэргийлж чадах ч тийм ч 
тохиромжтой арга биш 22.4% 9.4% 31.8%

4. Бөглөөгүй 2.1% 2.1%
Нийт 100.0% 100.0%

2.
Сургуулийн 

орчинд хийгддэг 
охидын үзлэг нь 
эрсдэл (хүсээгүй 

жирэмслэлт, 
БЗДХӨ)-ээс 

урьдчилан сэргийлэх 
тохиромжтой арга 

мөн гэж та бодож 
байна уу?

Судлуулагчдын анги: Судлуулагчдын байршил 

№ Байршил Давтамж Хувь 

1. Хот 205 55.4
2. Хөдөө 165 44.6

Нийт 370 100.0

№ Анги Давтамж Хувь

1. 7 4 1.0
2. 8 50 13.5
3. 9 36 9.7
4. 10 39 10.5
5. 11 94 25.3
6. 12 76 23.5
7. Хоосон 71 16.5

Нийт 370 100.0

1.
Сургуулийн 

орчинд ямар 
зорилгоор охидын 

үзлэгийг хийдэг 
гэж та бодож 

байна вэ?

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Хангалттай мэдээлэл өгдөг 6.5% 5.1% 11.6%
2. Өгдөг ч бүрэн ойлголт өгч чаддаггүй 27.8% 16.4% 44.2%
3. Огт мэдээлэл өгдөггүй 28.8% 13.7% 42.6%
4. Бөглөөгүй 1.6% 1.6%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм. Урьдчилан мэдээлж биднээс зөвшөөрөл 
авдаг 9.4% 4.3% 13.7%

2. Урьдчилан мэдээлдэг. Гэхдээ зөвшөөрөл 
авдаггүй 25.3% 14.6% 40.0%

3. Урьдчилан мэдээлдэггүй. Гэхдээ зөвшөөрөл 
авдаг 3.0% 1.6% 4.6%

4. Үгүй. Гэнэт хийдэг, бас зөвшөөрөл авдаггүй 24.8% 13.7% 38.5%
5. Бөглөөгүй 3.2% 3.2%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Хүүхдээс бичгээр авдаг 5.9% 2.7% 8.6%
2. Эцэг эхээс бичгээр авдаг 6.2% 2.7% 8.9%
3. Хүүхдээс болон эцэг эхээс бичгээр авдаг 2.4% 2.2% 4.6
4. Зөвшөөрөл авдаггүй 45.3% 26.4% 71.7%
5. Амаар авдаг 2.2% 0.2% 2.4%
6. Бөглөөгүй 3.8% 3.8%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Миний бодлыг хүндэтгэж намайг үзлэгт 
оруулахгүй 10.5% 3.0% 13.5%

2. Үзлэгт оруулахгүй ч багш буруугаар ойлгож 
надад таагүй хандана 7.8% 4.1% 11.9%

3. Үзлэгт оруулахгүй ч үзлэгт ороогүйг бусад 
хүүхдүүд мэдээд намайг муугаар хэлнэ 17.8% 8.6% 26.4%

4. Миний татгалзах татгалзахгүй хамаагүй, үзлэгт 
хүчээр оруулна 24.8% 18.3% 43.1%

5. Бөглөөгүй 5.1% 5.1%
Нийт 100.0% 100.0%

4.
Охидын үзлэгийг 

хийхдээ урьдчилан 
мэдээлж зөвшөөрөл 

авдаг уу?

5.
Зөвшөөрлийг 

хэрхэн авдаг вэ?

6.
Хэрэв чи 

татгалзвал 
яах вэ?

3.
Охидын үзлэг 
хийх зорилго 

ач холбогдлын 
талаар ангийн 

багш болон 
сургуулийн зүгээс 

мэдээлэл өгдөг үү?
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№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Маш сайн мэднэ. Холбогдох мэдээлэлтэй 
танилцаж байсан. 6.2% 1.3% 7.5%

2. Сонсож байсан. Гэхдээ сайн мэдэхгүй 32.6% 19.4% 52.0%

3. Огт сонсож байгаагүй. Ямар нэгэн журам 
байдгийг ч мэддэггүй. 22.6% 14.9% 37.5%

4. Бөглөөгүй 3.0% 3.0%
Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Маш сайн олгодог, Би нөхөн үржихүйн талаар 
хангалттай мэдээлэл олж авдаг 13.5% 6.7% 20.2%

2. Ерөнхий ойлголтыг өгдөг ч төдийлөн 
ойлгомжтой биш 26.4% 12.1% 38.5%

3. Олгодог ч давтамж нь бага. 19.7% 12.1% 31.8%
4. Огт олгодоггүй 4.0% 4.3% 8.4%
5. Бөглөөгүй 1.1% 1.1%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тусгаарласан байдлаар нэг нэгээр нь 28.9% 20.7% 49.6%
2. Хэсэг хэсгээр нь (2 эсвэл 3 аар нь цуг) 25.8% 4.7% 30.5%
3. Ангийн хүүхдүүдийг нийтээр нь 1.3% 4.7% 2.2%
4. Эрэгтэй, эмэгтэй цугт нь 0.3% 1.6% 1.9%
5. Өөр ангийн хүүхдүүдтэй цуг 1.3% 1.1% 2.4%

6. Нэг талд эрэгтэй хүүхэд үзүүлдэг, нөгөө талд 
тусгаарлаад эмэгтэй хүүхэд үзүүлдэг 3.5% 5.1% 8.6%

7. Бөглөөгүй 4.8% 4.8%
Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Эелдэг бөгөөд хүндэтгэсэн өнгө аястай 25.3% 13.2% 38.5%

2. Эвгүй үйлдэл гаргаагүй ч төдийлөн 
хүндэтгэлтэй биш 30.0% 13.4% 43.4%

3. Ууртай бөгөөд зандарсан өнгө аястай 3.8% 4.8% 8.6%

4. Ичээсэн бөгөөд доромжилсон үг хэллэг 
хэрэглэсэн 2.1% 1.4% 3.5%

5. Бөглөөгүй 6.0% 6.0%
Нийт 100.0% 100.0%

8.  
Танай сургуульд 

сургалт, үйл 
ажиллагаагаар 

дамжуулан 
нөхөн үржихүйн 
мэдээллийг хэр 
хүртээмжтэй, 

чанартай 
олгодог вэ?

9.  
Танай сургуульд 
охидын үзлэгийг 

ямар байдлаар 
явуулдаг вэ?

10.  
Үзлэг хийдэг эмч 

сурагчидтай хэрхэн 
харьцдаг вэ?

7.
Охидын үзлэг 

хэрхэн хийгдэх 
ёстой талаар чи 

хэр сайн мэдэх вэ?

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тав тухтай, аюулгүй, таатай мэдрэмж төрсөн 1.6% 1.1% 2.7%

2. Энгийн, бусад ерөнхий үзлэгүүдэд ордог шиг 
мэдрэмж төрсөн 15.3% 8.7% 24.0%

3. Ичиж санаа зовж хурдхан дуусгамаар байсан 37.0% 21.0% 58.0%

4. Айж эмээж, тавгүйтэж, аюулгүй бус байгааг 
мэдэрсэн 8.1% 3.5% 11.6%

5. Бөглөөгүй 3.7% 3.7%
Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм, бүрэн итгэлтэй байна. 8.6% 6.2% 14.8%
2. Сайн мэдэхгүй байна 25.6% 16.7% 42.3%
3. Анзаардаггүй 12.1% 6.8% 18.9%
4. Үгүй гэж бодож байна 11.9% 2.9% 14.8%
5. Мэдэхгүй 4.6% 2.7% 7.3%
6. Бөглөөгүй 1.9% 1.9%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм бүрэн итгэлтэй байна 13.7% 5.4% 19.1%
2. Сайн хэлж мэдэхгүй байна. Баталгаагүй зүйл 30.2% 20.2% 50.4%
3. Итгэхгүй байна 13.5% 7.8% 21.3%
4. Огт нууцалдаггүй 5.4% 1.6% 7.0%
5. Бөглөөгүй 2.2% 2.2%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм, үзлэг бүрийн дараа тийм цуу яриа 
тархдаг 21.0% 9.7% 30.7%

2. Тийм, гэхдээ би итгэдэггүй 11.5% 6.5% 18.0%
3. Тийм зүйл өмнө нь болж байсан 8.0% 6.9% 14.9%
4. Үгүй, огт тийм яриа гардаггүй 22.4% 11.6% 34.0%
5. Бөглөөгүй 2.4% 2.4%

Нийт 100.0% 100.0%

12.  
Үзлэг хийсэн 

эмч, сувилагч 
багаж хэрэгслээ 
ариутгасан, нэг 

удаагийн бээлийгээ 
сольсон зэрэг эрүүл 
ахуйн шаардлагыг 

баримталдаг 
гэдэгтэй санал 

нийлэх үү?

13.  
Үзлэг хийсэн эмч 

болон хамт байсан 
хүн сурагчдын 
хувийн нууцыг 

чандлан хадгалж 
чадна гэдэгт хэр 

итгэдэг вэ?

14.  
Үзлэгийн дараа 
та ямар нэгэн 

байдлаар эрсдэлд 
орсон (БЗДХ 

туссан, жирэмсэн) 
хэн нэгэн охины 
талаар сонсож 

байсан уу?

11.  
Охидын үзлэгт 

ороход ямар 
мэдрэмж 

төрсөн бэ?
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ОХИДЫН ДУУ ХООЛОЙ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм, Эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал 
учраас санал болгоно 41.2% 20.5% 61.7%

2. Үгүй, мэдээлэл гадагш задрах вий гэхээс 
болгоомжилж байна 9.2% 7.0% 16.2%

3. Үгүй,Эцэг эх нь мэдэх вий гэдгээс эмээж байна 2.7% 1.1% 3.8%
4. Энэ асуултад хариулахыг хүсэхгүй байна 7.5% 5.2% 12.7%
5. Бөглөөгүй 5.6% 5.6%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм, сургууль эмнэлэгт хандаж дараагийн арга 
хэмжээг авдаг 8.4% 5.9% 14.3%

2. Тэгдэг байх гэж бодож байна 30.2% 18.0% 48.2%
3. Үгүй, энэ тэдний хийх ажил биш 7.5% 3.0% 10.5%
4. Огт үгүй, зөвхөн эрсдлийг илрүүлээд л орхидог 15.7% 6.7% 22.4%
5. Мэдэхгүй 0.3% 0.8% 1.1%
6. Бөглөөгүй 3.5% 3.5%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Бага ангидаа 2.2% 0.5% 2.7%
2. 6-р анги 10.5% 0.5% 11.0%
3. 7-р анги 11.5% 3.0% 14.5%
4. 8-р анги 11.6% 4.3% 15.9%
5. 9-р анги 24.2% 14.8% 39.0%
6. 10-р анги 19.4% 8.6% 28.0%
7. 11-р анги 4.3% 5.9% 10.2%
8. 12-р анги 0.2% 3.0% 3.2%
9. Бөглөөгүй 5.6% 5.6%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Сэтгэл санаа маш тавгүйтдэг, дараа нь бодоход 
ч маш хэцүү санагддаг 7.5% 3.5% 11.0%

2. Тэр үедээ үнэхээр тавгүй байсан, заримдаа 
бодохоор хэцүү байдаг 14.0% 9.7% 23.7%

3. Бусдын нууцлал алдагдсан байх вы гэсэн санаа 
зовнил их байдаг 10.2% 5.2% 15.4%

4. Нэг их тавгүйтсэн юм байхгүй 18.0% 9.5% 27.5%
5. Хэвийн байсан 9.4% 6.0% 15.4%
6. Бөглөөгүй 7.0% 7.0%

Нийт 100.0% 100.0%

16.  
Хэрэв хэн нэгэнд 
охидын үзлэгээр 

сөрөг хариу илэрсэн 
бол сургуулийн 

зүгээс эмнэлгийн 
байгууллагатай 
холбон зуучилж, 

эмчилгээ хийдэг гэж 
бодож байна уу?

17.  
Oхидын үзлэгт 

хэд дүгээр ангид 
хамрагдаж 
байсан вэ? 

(Олон 
хариулттай 

асуулт)

18.  
Охидын 

үзлэгийн дараа 
таны сэтгэл 
санаа хэрхэн 

өөрчлөгдсөн бэ?

15.  
Хэрэв охидын 

үзлэгийн дараа 
танд эсвэл таны 

найзад сөрөг 
хариу илэрсэн бол 

эмч, эмнэлгийн 
байгууллагад 

хандах уу?

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Мэднэ, манай сургууль дээр болж байсан 5.4% 0.8% 6.2%
2. Мэднэ, өөр сургууль дээр тохиолдож байсан 13.0% 3.7% 16.7%
3. Мэдэхгүй, тохиолдсон байлаа ч биднээс нууна 26.1% 17.0% 43.1%
4. Мэдэхгүй, ер нь сургуулиас хөөдөггүй 16.7% 13.0% 29.7%
5. Бөглөөгүй 4.3% 4.3%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Эерэг сайшаасан бодолтой байдаг 1.6% 2.2% 3.8%
2. Болох ёстой л зүйл хэмээн хүлээн авдаг 25.6% 11.6% 37.2%
3. Нэг их зөв зүйл гэж боддоггүй 17.5% 6.8% 24.3%

4. Сөрөг хандлагатай байдаг, ахиж битгий 
явуулаасай хэмээн боддог 16.7% 14.0% 30.7%

5. Мэдэхгүй 0.0% 0.3% 0.3%
6. Бөглөөгүй 3.7% 3.7%

Нийт 100.0% 100.0%

№ Хариулт
Байршил

Нийт
Хот Хөдөө

1. Тийм 22.1% 10.5% 32.6%
2. Үгүй 39.0% 25.6% 64.6%
3. Бөглөөгүй 2.8% 2.8% 

Нийт 100.0% 100.0%

20.  
Охидын үзлэгийн 

талаар танай 
найз нөхөд 

ямар бодолтой 
байдаг вэ?

21.  
Охидын үзлэгт 

охидыг нийтээр 
хамруулах 

санаачилгыг чи 
дэмжиж байна уу?

19.  
Охидын үзлэгт 

орсноос болж 
доромжлуулан 

гадуурхагдсанаасаа 
болж өөр сургууль 
руу шилжсэн эсвэл 

сургуулиасаа гарсан 
тохиолдол мэдэх үү?
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