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I. ТАНИЛЦУУЛГА  

 

Монгол Улсад хүний эрхийг хангах, хамгаалах, эрх зүйт төрийг бэхжүүлэхэд 

хувь нэмэр оруулах талаарх Европын Холбоо-Монгол улсын хоорон дахь хүний 

эрхийн яриа хэлцээ /диалог/-ийн хоёр дахь уулзалт 2018 оны 4 дүгээр сарын 23-нд 

амжилттай болсон бөгөөд энэхүү уулзалтаар хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөхүүлэн 

дэмжих нь уг хамтын ажиллагааны ирээдүйн хэтийн төлөв байхыг харилцан хүлээн 

зөвшөөрсөн билээ.   

Европын Холбооны зүгээс Монгол улсад хүүхдийн эрхийг үр дүнтэй 

хамгаалах, хөхүүлэн дэмжихэд дорвитой хувь нэмэр оруулахын тулд хүүхдийн 

эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллийн нийгмийн уг шалтгаан, нөхцөлийг тодруулах, 

судлах нь чухал гэж үзэж буй бөгөөд 2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион 

байгуулагдсан энэхүү бага хурал нь энэхүү үйл ажиллагааны нэг хэсэг юм.  

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл нь Монгол улсад хамгийн их тулгамдаж буй 

асуудлуудын нэг болоод байна. Сүүлийн 10 жилд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл 

өсөн нэмэгдсэн хэмээн Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын илтгэлд 

дурдсан байна. Хэдийгээр 2016 онд Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд 

хамгааллын тухай хууль батлагдаж, мөн үүний дараа Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хууль, Эрүүгийн шинэ хууль батлагдсан хэдий ч хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийлэлийн гэмт хэргийн тоо цөөрөхгүй байгаа нь амьдрал дээр харагдаж 

байна.  

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг НҮБ-ын 

Хүүхдийн эрхийн комисс халуун дулаанаар хүлээн авч, сайшаасан хэдий ч уг 

комиссоос хамгийн сүүлд гаргасан тайланд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл өсөн 

нэмэгдэж байгаад санаа зовниж буйгаа илэрхийлсэн билээ. Хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийлэл нь охид, хөвгүүд, өсвөр үеийн эсрэг гэр бүл, сургууль, цэцэрлэг, 

нийгэм, цахим орчинд үйлдэгдэж буй бие махбод, бэлгийн болн сэтгэл зүйн 

хүчирхийлэл, дарамтын хэлбэрээр оршиж байна.  

Монгол улсын хүн амын 3/1-ийг бүрдүүлж буй хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг 

хүчирхийллийн талаарх тоо баримтуудаас дурдвал: 2013 онд Үндэсний 

статстикийн төв газрын мэдээлсэнээр 1-14 насны хүүхдийн 46.9 хувь нь сэтгэл 

зүйн хүчирхийлэл болон бие махбодийн зодуур шийтгэл амсдаг байна.  Хүүхдийг 

ивээх сан төрийн бус байгууллагын  2017 онд гаргасан “Өсвөр үеийн дуу хоолой” 

тайланд Монгол хүүхдүүдийн 40.7 хувь нь бусад хүүхдүүдийг  сургуулийн орчинд 

бие махбодын зодуур шийтгэл амсаж байхыг нүдээрээ үзсэн байдаг байна.  

Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн 31.8 хувь нь  нэг бус удаа зодуулах, дээрэлхүүлэх 

харилцааг амссан байдаг бол 6.1 хувь нь олон удаа ийм харилцааг амссан байдаг 
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байна. Интернет, нийгмийн сүлжээний орчинд хүүхдүүдийн 11.7 хувь нь өөрсдийнх 

нь эсрэг  доромжилсон дээрэлхсэн үг хэллэгтэй мессеж хүлээн авдаг байна.  

Хүний эрхийн үндэсний комиссын 2017 оны Хүний эрхийн тайлан илтгэлд  

хүүхэд хурдан морь унах ажилд дайчлагдахдаа эрх нь зөрчигдөх, улмаар эрүүл 

мэнд, амь насаараа хохирсоор байгааг дурдсан байна.  

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хуулиар хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлж өгсөн. Тиймээс бидний энэ удаагийн бага хурлын онцлог нь илүүтэй 

хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг тодорхойлоход 

оршиж байна.  Үүний тулд уг бага хурлын оролцогчид Монгол улс дахь хүүхдийн 

эсэрг хүчирхийллийн нийгмийн цаад учир шалтгаан, нөхцөл, өдөөгч хүчин 

зүйлсүүдийг тодорхойлох замаар засгийн газар болон бусад үүрэг хүлээгч 

байгууллагууд  хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох, урьдчилан 

сэргийлэх, хүүхдийг хамгаалах үйл ажиллагааны стратегиа зөв тодорхойлох, үр 

дүнтэй арга замуудыг хэрэгжүүлэхэд тус нэмэр болно гэж үзсэн билээ.  

Уг бага хурал гурван хэсгээс бүрдэж буй. Нэгдүгээр хэсэгт хүүхэд, өсвөр 

үеийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэр,  нийгмийн хөрс, үндэс, шалтгааны талаар 

хэлэлцэж, хоёрдугаар хэсэгт хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх, хамгаалах тогтолцооны өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, 

гуравдугаар хэсэгт хүүхэд, өвсөр үеийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 

хамгаалах тогтолцоог сайжруулах цаашдын алхамуудыг тодорхойлох талаар 

хэлэлцсэн болно.  
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II. ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН АСУУДАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

A. НЭЭЛТИЙН ҮГ 
 

Гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Д. Даваасүрэн 

 
 

Гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Д. Даваасүрэн хурлын 
оролцогчидтой  халуун дотноор мэндчилэн амжилт хүслээ. Тэрээр хэлэхдээ “2017 
оноос эхэлсэн Монгол Улс Европын Холбоотой хүний эрхийн асуудлаар 2018 оны 
4 сарын 20-ны өдөр ээлжит яриа хэлцээг хийлээ. Өнгөрсөн 4 дүгээр сард болсон 
ээлжит яриа хэлцээний үеэр хоёр тал  хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар 
хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр  тохиролцсоны дагуу өнөөдөр “Хүүхэд, өсвөр 
үеийн эсрэг хүчирхийлэл: нийгмийн шалтгаант нөхцөл, хамгааллын асуудал” 
сэдвээр холбогдох талуудын оролцоотой хэлэлцүүлэг хийхээр та бид цуглаад 
байна. Монгол Улс хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийг хүчирхийлэл, дарамт,  
мөлжлөг, хайр халамжгүй үлдээх явдлаас хамгаалахад чиглэсэн НҮБ-ын Хүүхдийн 
эрхийн тухай конвенц, түүний нэмэлт протокол, Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын холбогдох конвенцид нэгдэн ороод байна. Мөн Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хууль батлагдсанаар хүүхэд, өсвөр насныхныг хамгаалах эрх 
зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлд чухал ахиц гаргасан. Гэхдээ эдгээр 
хууль болон олон улсын хэм хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд хийх зүйл их 
байна” гэлээ. Тэрээр цааш нь, хүүхэд, өсвөр үеийнхний эсрэг хүчирхийллийн гэмт 
хэргийн гаралт өсч, хэлбэрийн хувьд ч ноцтой болж байгаатай холбоотойгоор олон 
нийтийн дунд янз бүрийн санал, байр суурь байгаа бөгөөд ял шийтгэлийг чангатгах 
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асуудал ч тавигдаж байна. Нөгөө талаар, хүчирхийлэл гарч буй суурь нөхцөл, учир 
шалтгааныг судлах, тогтоох, улмаар тэдгээрийг шийдвэрлэх, мөн шүүхийн 
тогтолцоог шударга, үр дүнтэй болгох зэргээр нийгэм, эдийн засгийн сууриа 
бэхжүүлэхэд анхаарах нь юу юунаас илүү чухал гэж үзэж байна.   

Тулгамдаад буй энэ асуудалд бага хурлаас гаргах зөвлөмж тодорхой 

хэмжээгээр хариу, гарц зааж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна” гээд бага хуралд илтгэл 

тавьж оролцож байгаа төр болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, ялангуяа энэ 

бага хурлыг хамтран зохион байгуулж байгаа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар болон Хүүхдийн эрхийн сургалт, 

судалгааны хүрээлэнд гүн талархалаа илэрхийллээ.  Үгийнхээ төгсгөлд Гадаад 

хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Д. Даваасүрэн хэлэхдээ Монгол Улс 

Хүний эрхийг дээдлэн хамгаалах чиглэлээр Европын Холбоо болон түүний гишүүн 

улстай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх эрмэлзэлтэй байгаагаа нотлохын хамт 

Европын Холбооноос үзүүлж байгаа дэмжлэгт гүн талархалтай байгаагаа 

илэрхийлэв.   

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С. Мөнгөнчимэг 

 
 
 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С. Мөнгөнчимэг  Монгол Улс  
хүүхэд, гэр бүлийн чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг шинэчлэх, энэ чиглэлээр 
хэрэгжүүлэх бодлогоо тодорхойлох, хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээнд 
шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэхэд ихээхэн ахиц, дэвшил гаргасаныг цохон 
тэмдэглэв. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 5 дугаар тайлан илтгэлийг НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн 
хороонд хэлэлцүүлж, ээлжит зөвлөмжөө хүлээн авч, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
ажлууд хийгдэж байна гэлээ.  
 
 Засгийн газраас хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэхэд онцгойлон 
анхаарч, “Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв”, “Хүүхэд 
хамгааллын хариу үйлчилгээ”, түр хамгаалах байр”, “Сургалт, судалгаа 
мэдээллийн төв”-ийг Засгийн газрын тогтоолоор байгуулан ажиллаж байна. Мөн 
гэр бүлдээ эргэн нэгдэх боломжгүй, удаан хугацаанд тэнэсэн хүүхдэд нийгэм, 
сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх төвийг Багахангай дүүрэгт байгуулаад байна. 
Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч, 
анхан шатанд хүүхэд, гэр бүлийн эрхийн чиглэлээр ажиллах “Хүүхдийн эрхийн 
хууль зүйн хороо”, “Хамтарсан баг” зэрэг салбар дундын бүтэц, тогтолцоо, эрх зүйн 
хүрээнд ажиллах боломж бүрдлээ. Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын 
тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан үйлчилгээний 
дүрэм, журам, стандартыг баталж, хэрэгжүүлж байгааг дурдсан юм.   
 
 Хуулиудын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын 
үндэсний хөтөлбөрийг Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлуулан, 
хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ХНХ-ын 
сайд, БСШУС-ын сайд, ЭМ-ын сайдуудын хамтарсан тушаалаар хэрэгжүүлж 
байна.  Хүүхдийн эрхийг хангах асуудлаар салбар дундын хамтын ажиллагаа, 
уялдаа холбоог сайжруулах хүрээнд яам, агентлаг, олон улсын байгууллага, 
төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий байнгын ажлын хэсгийг миний бие ахлан 
2017 оны 12 дугаар сараас эхлэн үр дүнтэй хамтран ажиллаж байгаа талаарх 
дэвшилтэт алхамуудыг цохон тэмдэглэсэн юм.  

 

Хүүхэд, гэр бүлийн хамгааллын талаарх бодлого, хууль, эрх зүйн орчин 

сайжирч, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний чанар 

хүртээмж нэмэгдэж, тодорхой үр дүн гарч байгаа хэдий ч хүүхдийн эсрэг зөрчил, 

гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл тулгамдсан асуудал хэвээр байгаа бөгөөд  

хүндрэл бэрхшээлүүд, тухайлбал, анхан шатанд гэр бүл, хүүхэд хамгааллын 

чиглэлээр ажиллах хүний нөөц дутмаг, төсвийн асуудал хүнд байгааг дэд сайд 

хэллээ.   
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Европын холбооноос Монгол улсад суугаа Элчин сайд Траян Христия      

 
Европын Холбооноос Монгол улсад суух Элчин сайд ноён Траян Христия “Европын 

Холбооны хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих үйл ажиллагаа нь нэгдүгээрт, энэ 

чиглэлд хамтын ажиллагаатай улс орнуудын өөрсдийнх нь систем, тогтолцоог 

сайжруулах, хоёрдугаарт олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршиж буй юм. Хүүхдийн эрхийг бүрэн хамгаалах үйл 

ажиллагаа нь эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх, хангалттай төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх, 

зохицуулах, хяналт тавих байгууллагуудыг бэхжүүлэх, найдвартай  мэдээлэл, судалгаанд 

үндэслэсэн, хангалттай сургалт, олон нийтийг гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа, зохистой 

бодлого, үйлчилгээ, хөтөлбөрүүдтэй байж гэмээн хэрэгжинэ” хэмээн цохон тэмдэглэлээ.  

Элчин сайд ноён Траян Христия Европын Холбоо хамтын ажиллагаатай 

орнуудынхаа, тухайлбал, Монгол улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих үйл 

явцад шударга ёс, үл ялгаварлан гадуурхах, хүүхдийн оролцоог хангах зэрэг үндсэн 

зарчмуудад үндэслэн дэмжлэг үзүүлнэ гэж хэллээ. Хүүхдийн эрхийг хүндэлж, хамгаалж, 

хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа байдлын цаад уг шалтгаан, нөхцөл, учир холбогдол, өдөөгч 

хүчин зүйлүүдийг шинжлэн тодорхойлох замаар амжилтанд хүрэх хандлагыг бид 

чухалчилж буйг дурдах нь зүйтэй гэлээ. Хүүхдийн эрхийн талаар хийсэн судалгаа, 

шинжилгээнүүд нь Европын Холбооны дэмжлэг чухамхүү  хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 

нийгмийн шалтгаант нөхцлийг зөв тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарлаа 

хандуулах ёстойг харуулсан юм. Мөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах ганц байгууллага 

дангаараа нөр их ажлыг хийх боломжгүй тул хүүхдийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо, 
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системийг бүхэлд нь сайжруулах аргачлал маш чухал бөгөөд бид системээр нь харах , 

өөрчлөх  хандлагыг хөхүүлэн дэмжиж байгаа юм.  

Эрхэмсэг ноён Элчин сайд цааш нь хэлэхдээ Европын Холбоо хүүхдийн эрхийн 

талаарх ойрын үед тулгамдаж буй асуудалд анхаарал хандууулахын зэрэгцээ урт 

хугацааны, тогтвортой шийдлийг олоход илүү анхаарах болно гэлээ. Европын Холбооны 

гадаад хамтын ажиллагаа нь хүүхдийн эрхийн урт хугацааны, тогтвортой, эерэг 

өөрчлөлтийн төлөө зориулагдах ёстой. Ирээдүйд улам их амжилт, өндөр үр дүн авчрах 

өөрчлөлтүүдийг хийхийн тулд үүрэг хүлээгчидтэй хамтран ажиллах нь чухал гэдгийг 

тэрээр цохон тэмдэглэлээ.  

 

Б. НЭГДҮГЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

”ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН БҮХ ХЭЛБЭР, НИЙГМИЙН 
ХӨРС, ҮНДЭС, ШАЛТГААН” 

 

Бага хурлын нэгдүгээр хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг 
нийгмийн бүхий л талбарт оршин буй хүчирхийлэлд нөлөөлөх тогтолцооны 

хүчин зүйлд үнэлэлгээ, дүгнэлт өгөх юм. 

 
Б.1.  “Хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төрийн бодлого" 

 
Энэ илтгэлийн гол 
зорилго нь Монгол улсад 
хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах, хангах гол 
төрийн институц  болох 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны зүгээс 
энэ чиглэлд хэрэгжүүлж 
буй төрийн бодлого, авч 
хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ, үйл ажиллаагаа, 
дэвшил болон саад 
бэрхшээлийн талаар товч 
мэдээлэл өгөх юм.   
 

         Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь уг бага хурлыг хамтран зохион 
байгуулагч байгууллагын хувьд хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх, хүүхэд хамгаалах 
үйл ажиллагааныхаа стратеги, бодлого, зарим дэвшил болон саад бэрхшээл, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ талаар оролцогчдод хандан товч 
мэдээлэл өгөхийг хүссэн  юм.  Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн газар 
нь хүн ам, түүний бүлгүүд болох хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүл , 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, 
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стратегийн дунд, богино хугацааны бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн 
зохицуулалт, хяналтын үндсэн үүрэг хүлээдэг.   Уг газар хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.  Түүнчлэн залуучууд, ахмад настан, гэр бүл , 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомжийн 
төсөл, бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлдэг.  Хүүхдийн эрхийн 
талаарх судалгаа хийх, тоо баримт цуглуулах үйл ажиллагааг уг яамны харьяа Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хариуцан явуулдаг.   
         ХНХЯ, Хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга 
Н. Баярмаа илтгэлдээ хүүхэд хамгааллын талаарх хууль тогтоомжийн шинэчлэл, 
тухайлбал Хүүхдийн эрхийн тухай хууль /2016/-иар үүрэг хүлээгчдийн үүрэг 
хариуцлагыг тодорхой болгож өгсөнийг дурдаад хүүхдийн эрхийн улсын 
байцаагчтай болсоныг цохон тэмдэглэлээ. Тус хуулиар хүүхдийн эсрэг бүх 
хэлбэрийн хүчирхийллийг нийгмийн бүх салбарт хориглосон бөгөөд хуулиар үүрэг 
хүлээгчид хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүчирхийллийн хэрэгт хариу үйлдэл 
үзүүлэх, хяналт тавих, туслалцаа үзүүлэх үүргүүдийг нарийвчилж өгсөн нь дэвшил 
авчирч буйг онцоллоо. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль /2016/ 
хэрэгжиж эхэлсэнээр хохирогчийг хамгаалах төрийн үүрэг, хариу үйлдэл үзүүлэх 
цагдаагийн үйл ажиллагаа сайжирч байгаа бөгөөд гэмт хэрэг болон зөрчлийг 
ялгах, салгах, ингэснээр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль эрх зүйн орчинд 
өөрчлөлт гарсаныг тэмдэглэлээ.  
           Хүүхдийн эрх, хамгааллын болон гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид 
хуульд заасан үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг бүхий ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх 
хууль, тогтоомжийг олон нийтэд таниулан сурталчлах, ойлголт хандлагыг 
нэмэгдүүлэх ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа тухай ярьлаа. Тухайлбал,  
хүүхэд хамгааллын төсвийг 12 дахин нэмэгдүүлсэн, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн 
хорооны журмын дагуу аймаг, дүүрэгт хууль зөрчсөн, гэмт хэргийн гэрч, хохирогч 
болсон хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх чиг үүрэгтэй салбар дундын “Хүүхдийн 
эрхийн хууль зүйн хороо” байгуулагдан ажиллаж байна.  Хүүхдийн тусламжийн 108 
утасны үйлчилгээний төвийг өргөжүүлж, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр 
хамгаалах байртай болсон. Мөн хараа, хяналтгүй хүүхдийн хөгжлийн төв болон 
хүүхдийн асуудлаар сургалт, судалгааны төвийг байгуулсан байна. Түүнчлэн, 
хүүхдийн эрхийг хангах асуудлаар салбар дундын хамтын ажиллагаа, уялдаа 
холбоог сайжруулах хүрээнд яам, агентлаг, олон улсын байгууллага, төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөл бүхий Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайдаар 
ахлуулсан, байнгын ажлын хэсгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 
оны өдрийн А/218 тоот тушаалаар байгуулан үр дүнтэй хамтран ажиллаж байгаа 
юм байна.  
          Гэр бүлийн нөхцөл байдал, хүүхэд аюулгүй амьдрах орчин, соёл ахуйг 
сайжруулах шаардлагатай. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, хүүхдийг хамгаалах асуудлаар эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, 
асран хамгаалагчид, олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх, гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг системтэй зохион байгуулах хэрэгтэй байгааг тэрээр илтгэлдээ 
онцолсон юм.  Мөн дутагдалтай байгаа хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх, 
боловсон хүчнийг чадавхжуулах, салбар дундын хамтын ажиллагааг боловсронгуй 
болгох шаардлагатай байгааг хэллээ. 
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Б 2. "Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн нийгмийн үндэс, учир шалтгааны 

холбоос: нийгэм-экологийн асуудал" 
 

Энэхүү илтгэл нь хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийллийн нийгэм-экологийн 

үндэс шалтгааныг тодруулан судлах, үнэлгээ өгөх нь яагаад чухал болох 

талаар өгүүлэх зорилготой. Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийллийн нийгэм-

экологийн үндэс шалтгааны загварчлал нь бодлого боловсруулагчид, үүрэг 

хүлээгчид болон мэргэжилтнүүдийн хувьд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үндэс 

шалтгааныг ойлгох, урьдчилан сэргийлэх боломжийг өгдөгөөрөө Хүүхдийн 

эрхийн тухай конвенцид нэгдэн орж, хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах олон 

улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд дэм болох юм.  

 

Нидерланд улсын иргэн олон улсын хүний эрхийн эксперт ноён Хенк 

Хулсоф НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг баталж, НҮБ-ын Тогтвортой 

хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн зорилгыг биелүүлэхээр зорилго тавьсан улс орнууд 

хүүхэд бүртэй хүндэтгэлтэй харьцах, тэдний эрхийг хүндэтгэн, хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийллийн бүх хэлбэрээс хүүхдийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг нь хангах, 

тэдний хамааралтай асуудалд оролцоог нь хангах зэрэг зарчмуудыг хэрэгжүүлэх 

үүрэг хүлээдэг гэдгийг хэллээ.  

“Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн мөн чанар, түүнээс хүүхэд болон бусдад 

үзүүлэх нөлөөллийг ойлгоход зөвхөн хувь хүний эмгэг гэдэг талаас нь биш харин 

биологи-сэтгэл зүй- нийгэм- соёлын бүтцийг бүхэлд нь харах хандлага чухал юм” 



16 
 

гэж ноён Хулсоф цохон тэмдэглэсэн юм.  Ийм загварчлал нь хүчирхийллийг өсгөн 

нэмэгдүүлэх эрсдлийн хүчин зүйл мөн багасгах буюу хамгаалах хүчин зүйлийг 

ойлгох, зөв тодорхойлох бломжийг өгдөг гэсэн юм.   

Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах стратегийг системийн хувьд 

өөрчлөхийн тулд хувь хүний, хамтын харилцааны, олон нийтийн, бүтцийн болон 

тогтолцооны түвшинд авч үзэх хэрэгтэй юм.  НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн энэ бүх 

түвшинд харах “Mapping model” нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн өдөөгч хүчин 

зүйлс, шалтгаант нөхцөлийг зөв тодорхойлж, үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх 

загварчлал юм гэлээ.  

 

Б.3  “Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийлэл ба гэр бүлийн орчин, нөлөө, 

хамгааллын асуудал” /гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, үл 

хайхрах/ 

Энэ сэдвийн хүрээнд гэр бүлийн хүрээнд оршиж буй хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 

төлөв байдал, түүнийг өдөөгч нийгмийн хүчин зүйлийн талаар хэлэлцүүлэх 

зорилготой.  

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь гэр бүлийн талаарх төрийн 

бодлого, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, гэр 

бүлийн хөгжлийг дэмжих, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэхэд салбар дундын 

зохицуулалтыг хангах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг 

үзүүлэх, хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаар төрийн бодлого, хууль 
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тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, орон нутгийн нэгж, 

харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх, төрийн байгууллага, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх, арга 

зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайллын 

талаарх төрийн бодлого, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, 

залуучууд өсвөр үеийнхний хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, 

нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах, орон нутгийн 

нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэгтэй Засгийн 

Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг юм. Энэхүү илтгэлийг хүүхдийн эрхийг хамгаалах, 

хүүхэд хамглааллын асуудлыг өөрсдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлдэг, энэ ажлын зовлонг мэдэрч, ачааны хүндийг үүрч явдаг байгууллагын 

хувьд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газараар хэлэлцүүлсэн нь тун 

оновчтой сонголт болсон гэдэгтэй бүгд санал нийлж буй билээ.  

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга О. Алтансүх хэлэхдээ 

хүүхдийн тусламжийн 108 утас 2017 онд нийт  144869  дуудлага хүлээн авч 74407 

зорилтот дуудлагад үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд 2017 онд өдөрт 500, 2018 онд 

өдөрт 1200 дуудлага хүлээн авсан гэж дурдав.  2017 онд гэмт хэргийн улмаас 1758 

хүүхэд хохирсон, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 1066 бүртгэгдсэн, 121 хүүхэд гэмт 

хэргийн улмаас амь насаа алдсан, 187 хүүхэд бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч 

болж,  хурдан морьны уралдаанч  5 хүүхэд амь насаа алдсан байна.  

 Тус агентлаг 2014-2016 онд үйлдэгдсэн хүүхдийн эсрэг бэлгийн 

хүчирхийллийн хэргүүдэд кэйс үнэлгээ хийх мэргэжлийн багийг томилон 

ажиллуулсан байна. Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн хэргүүд илрэхгүйгээр 

далд, удаан хугацаанд үргэлжилдэг, бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдүүд 

бодсоноос ч илүү бага насных байдаг,  өөрийн эцэг эхтэйгээ хамт амьдарч буй 

хүүхдүүд бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч байх нь элбэг байдаг бөгөөд ихэнх 

үйлдлүүд гэр бүлийн хүрээнд хайртай дотны хүмүүсийн зүгээс үйлдэгддэг гэсэн 

дүгнэлт хийсэн байна.  

 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Үндэсний статистикийн газар 

болон бусад байгууллагуудтай хамтран үндэсний хэмжээнд хүчирхийлэл, бэлгийн 

болон хөдөлмөрийн мөлжлөгт амьдарч буй хүүхдийн судалгааг хийх бодит 

мэдээллийн сантай болох хэрэгтэй гэсэн саналтай байгаагаа ноён О. Алтансүх 

илэрхийллээ.  Хүүхдийг хамгаалах түр байр, үйлчилгээ үзүүлэх байруудыг 

өргөтгөх, нэмэх шаардлагатай байгаа бөгөөд үүнд зориулах бодит хөрөнгийн 

тооцоо, төсөв хуваарилалт болон зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх ёстойг 

анхааруулав.   

 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга О. Алтансүх хүүхдийн 

эрхийг хүндэтгэх, хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эх, үүрэг хүлээгчдийн мэдлэг 
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боловсролыг тэлэх кампанит ажлыг идэвжүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаагаа 

илэрхийллээ. Түүнчлэн хүүхэд хамгийн аюулгүй, амар тайван, аз жаргалтай орших 

ёстой гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эсрэг хамгийн аймшигт гэмт хэргүүд үйлдэгдэж 

буй тул Гэр бүлийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн 

хорооны чадавхийг дээшлүүлэх нь хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан хамгаалах 

чухал хөшүүрэг болно гэж тэрээр  үзэж байна.   

 Ядуурлаас ангижрах, архидалтыг үгүй хийх, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг бодитой хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрэх 

шаардлагатай байна гээд бүх үүрэг хүлээгч байгууллагууд хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийллийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх үйлсэд хүчээ нэгтгэн, эцэг 

эхийн боловсрол мэдлэгийг сайжруулах, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн 

талаарх олон нийтийн боловсрол, гэгээрлийг сайжруулах ажилд анхаарлаа 

хандуулах хэрэгтэй байна гэлээ.  

                           

Б.4 “Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийлэл ба сургууль, нийгмийн орчин, 

хамгааллын асуудал” /сургууль, асрах газар, хорих байгууллага/ 

Энэхүү илтгэлийн зорилго нь  сургууль болон бусад төрийн институтийн 

хүрээнд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн шалтгаант нөхцөлийг тодорхойлох 

явдал хэдий ч хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг өдөөгч хүчин зүйлсийг структурын 

хувьд гүнзгий авч үзсэн юм.  

“Бүх нийт боловсролын 

төлөө эвсэл” ТББ нь 

боловсролын санхүүжилт, 

чанарт хяналт тавьж, уг 

салбарын хариуцлагын 

тогтолцоог иргэдийн 

оролцоотойгоор сайжруулах 

чиглэлээр боловсролын 

бодлогод нөлөөлөн хамтран 

ажиллах, үндэсний 

хэмжээнд тогтвортой 

кампанит ажил явуулах 

зорилгоор иргэний нийгмийн 

20-иод байгуулагыг 

эгнээндээ нэгтгэсэн сүлжээ байгууллага юм. Эвсэл нь Үйлдвэрчний эвлэл, 

эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн эрхийн ТББ, хүний эрхийн байгууллагууд, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ, хүүхэд, залуусын өөрийн удирдлагын 
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бүлгүүд, үндэсний болон бэлгийн цөөнхийн ТББ, эцэг эхчүүдийн холбоод, 

хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ТББ, боловсролын асуудлаар ажилладаг ТББ 

зэрэг иргэний нийгмийн олон талын төлөөллийг ханган ажиллаж байна. Хүүхэд, 

насанд хүрэгч бүрт хүртээмжтэй; хүний эрх, жендэрийн тэгш эрхэд суурилсан; үнэт 

зүйл, мэдлэг, ур чадвар хосолсон цогц чадамжийг өөртөө тохиромжтойгоор, 

аливаа ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр амьдралын бүх хүрээнд, насан туршдаа 

эзэмших боломжтой; эрүүл, аюулгүй орчин бүрдсэн; ялгаатай хэрэгцээг 

харгалзсан; хүмүүнлэг, ардчилсан; бүх нийтийн; ил тод, хариуцлагатай; хангалттай 

санхүүжилттэй; иргэдийн оролцоо бүхий боловсролын тогтолцоог бий болгохын 

төлөө алсын харааг хэрэгжүүлж байна.  Боловсролын системд дорвитой 

судагаануудыг хийж, боловсролын салбарын төсөвийн зарцуулалт, ил тод 

байдалд хяналт тавьж ажилласан туршлагатай байгууллага юм.  

 "Бүх нийт боловсролын төлөө!"Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Ерөнхий 

зохицуулагч Д.Тунгалаг илтгэлдээ сургуулиуд ч нийгэмд түгсэн олон төрлийн 

хүчирхийллийн тусгал болж, сургуулийн орчин дах хүчирхийлэл нь нийгэм дэх 

хүчирхийллийг хадгалж, өөгшүүлэхэд нэмэрлэж байна хэмээн илтгэлээ эхэллээ. 

Хүүхдүүд сургууль дээрээ олон цаг өнгөрөөдөг, нэг дор олон хүүхэд цугладаг, 

хүүхдүүд насанд хүрэгчдийн хооронд өдөр тутам харилцах шаардлага гардаг. 

Тухайлбал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн суурь шалтгаан болох жендэр ба 

эрх мэдлийн тухай сөрөг ойлголт, хэм хэмжээнүүдийг сургуулиуд сулруулах бус 

харин улам бэхжүүлж байна. Мөн охид, хөвгүүд бие биендээ зохисгүй хандах, үе 

тэнгийнхэн бие биенээ дарамтлах, насанд хүрэгсдийн зүгээс сурагчдыг дээрэлхэх, 

эрхэм чанарыг нь гутаах, бэлгийн дарамт үйлдэх зэргээс урьдчилан сэргийлэх 

дорвитой алхам хийхгүй байсаар эдгээр үзэгдэлд газар авах боломж олгож, 

хүүхдүүдэд багаасаа эрх мэдлийн ёс зүйгүй хэрэглээнд дадалжих нөхцлийг 

бүрдүүлж байна. 

2005 онд Хүүхдийг ивээх сан (Их Британи) ба Зохистой хөгжлийн Жендэр 

төв “Хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санааны эсрэг шийтгэл: Хүүхдийн үзэл бодол” 

нэртэй судалгаа хийсэн байна. Энэхүү судалгаагаар 595 хүүхдээс 12 хүүхэд ямар 

нэг шийтгэл авч байгаагүй, судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 71,1% нь 

зодуулдаг, 41,9% нь хэл амаар доромжлуулдаг гэж хариулжээ. Тэднийг хэн 

шийтгэдэг вэ? Гэсэн асуултанд багш шийтгэдэг гэж  60,5% нь, үе тэнгийнхэн 

шийтгэдэг гэж 32,7 % нь хариулсан байна.  2007 онд БСШУЯ, ЮНИСЕФ, МУБИС, 

ХЭҮК “Сургууль, цэцэрлэгийн орчин дахь хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, түүнийг 

арилгах арга зам” судалгааг хийсэн бөгөөд уг судалгаанд  811 хүүхэд оролцсон. 

Цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн 80%, сургуулийн бага ангийн сурагчдын 

77,5%, 6-11 ангийнхны 98,6% ямар нэг төрлийн хүчирхийлэлд өртдөг болохыг 

энэхүү судалгаа нотолжээ.  
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Хатагтай Д. Тунгалаг сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 

нийгмийн шалтгаант нөхцөл, өдөөгч хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж хэллээ. Үүнд 

хүүхдийн талаарх хуучинсаг ойлголт, эрх мэдлийн тэнцвэргүй харилцаа /сул 

дорой, эрх мэдэлгүй, бие даан шийдвэр гаргах чадваргүй, насанд хүрсэн ах эгч, 

хүний хэлснийг биелүүлэх, үгэнд орох ёстой гэх мэт тогтсон үзэл бодол/, сахилга 

батын талаарх өрөөсгөл ташаа ойлголт, сургалтын арга барилын дутмаг байдал/ 

үймүүлэхгүй, дуу шуугиан гаргахгүй, багшийн тавьсан шаардлагыг биелүүлдэг, 

томоотой суух, багшийн зөвшөөрөлтэй үйлдэл хийх гэх мэт/, хүүхэд төвтэй сургалт 

байхгүй /өөрийн үзэл бодлыг тулгах, хүүхдийн гүйцэтгэл, сэтгэлгээг үгүйсгэх, тест 

бөглүүлэх зэргээр сэтгэн бодох чадварыг хаах/,  хүүхдийн эрхийн талаарх ойлголт 

хандлага дутмаг, ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй гэх мэт хандлага, хэв 

маяг нөлөөлдөг болохыг дурдлаа. Түүнчлэн маскулинти-эр жендерийн асуудал: 

эрэгтэйчүүдийн дунд, хөвгүүдийн дунд хүчтэй,  бяртай, сайн зодолддог байх гэсэн 

эрхэмлэл байсаар байна, хүүхдүүд чөлөөт цагаа өнгөрөөх газар байхгүй, байсан ч 

төлбөртэй, үнийг дийлэхгүй, хичээл сургалт, хичээлээс гадуурх ажил хөвгүүдийн 

сонирхлыг татдаггүй, тэдний дуу хоолойг сонсдоггүй, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслийн  шүүлтүүргүй, хяналтгүй байдал-кино, манлайлал, үлгэр дуурайл 

ховор, тэмцээн уралдааны уур амьсгал хүчирхийллийн уур амьсгалтай болдог гэх 

мэт шалтгаан нөхцлүүд байгааг онцоллоо.  

Болосролын салбарын хоцрогдол хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл сургуулийн 

орчинд байгаагийн бас нэгэн уг шалтгаан болохыг Д. Тунгалаг онцолж байна. 

Хүүхдийн сурлагын амжилтаар өрсөлдөх, багшийн ажлыг үнэлэх, зан төлөв 

өөрчлөх, төлөвшүүлэх хөтөлбөрүүд боловсролын салбарт байхгүй, хүүхэд нэг бүрт 

анхаарах боломжгүй, хүүхдийг нийгмийн гарал үүсэл, царай зүс, сурах чадвар, хэл 

ярианы хөгжлөөр нь ялгаварлан гадуурхаж харьцах, сургуулийн ажилтнууд 

хүүхдийн сэтгэл зүрхийг нь шархлуулах зохисгүй харьцаа гаргадаг, ариун цэврийн 

өрөө, анги танхимын болон гадна орчны аюулгүй бус байдал, ангийн даргын 

систем /эрх мэдлийн синдром, илүүрхэх хандлага/, сургуулийн дотуур байр 

анхаарлын гадна- боловсрол, хүүхэдийн байгууллага, орон нутгийн засаг 

захиргааны анхаарал дутмаг зэрэг маш олон шалтгаанууд, өдөөгч хүчин зүйлүүд 

байгааг илтгэлдээ ярьлаа.   

Тэрээр сургуулийн системд  зөрчил маргааныг зохицуулах дүрэм журам 

баталж, хэрэгжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг  хангах, нийгмийн 

ажилтаныг үндсэн үүргээ гүйцэтгэх боломж үгүй-мэдлэг, чадвар, снахүүжилтээр 

хангах, сургуулийн хамт олны илтгэлцэл, ойлголцол, эв санааны нэгдэл, хамтын 

ажиллагааг хөгжүүлэх, сургуулиараа бахархах, сургуульдаа өөриймсөг хандах 

хандлагыг төлөвшүүлэх, сургуулийн зөвлөл үр дүнтэй ажиллах, сургуулийн 

засаглалыг нээлттэй, ардчилсан, оролцоонд тулгуурласан бүтэц, зохион 
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байгуулалтанд оруулах, эцэг эхийн оролцоог сайн хангах зэрэг өөрчлөлт, 

шинэчлэлтүүд хийгдэх шаардлагатай байна гэлээ.  

 

С. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХОЁР   “ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙГ ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАМГААЛАХ ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН 
БАЙДАЛ” 

 
C.1. “Бэлгийн болон хөдөлмөрийн боолчлол ба хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, 

хамгааллын асуудал” 
  
Энэхүү хэлэлцүүлгийн гол 
зорилго, хүсэн хүлээх үр дүн 
нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
тогтолцооны давуу болон 
сул талууд, потенциалыг 
шинжлэн харж, хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах олон улсын 
зарчмыг хэрэгжүүлэх арга 
замыг тодорхойлох явдал юм 
.  
 
 

          Хүүхдийн эрхийн сургалт, судалгааны хүрээлэн  ТББ-ын захирал, хатагтай Б. 
Жавзанхүү энэхүү илтгэлээрээ хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг үйлдэгдэж буй бэлгийн 
хүчирхийллийн хэргүүдийн учир шалтгаан, өдөөгч хүчин зүйлүүдэд анхаарлаа 
хандуулахыг зорьсон юм.  Тэрээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлд ажилласан 
20 гаран жилийн арвин баялаг туршлагатай, хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүүхдийн 
эрхийн өмгөөлөгч, иргэний нийгмийн лидер эмэгтэй. Түүний байгууллага нь хүүхэд 
хамгааллын чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагдад текникийн 
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, хяналт, шинжилгээ, судалгаа, сургалт зохион 
байгуулдаг билээ. Манай төслөөс зохион байгуулж буй бага хурлуудын үйл 
ажиллагаанд дэмжэг үзүүлж, хамтран ажилладагт бид баяртай бөгөөд сэтгэл 
хангалуун байдгаа илэрхийлж байна.  
        Түүний илтгэлд дурдагдсан тоо баримтаас өгүүлбэл, Улсын мөрдөн байцаах 
газрын мэдээллээр 2016-2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 205 гэмт хэрэгт 
бага насны 213 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон байна. Бага насны 
хохирогч нарын 2.8хувь буюу 1-3 настай 6 хүүхэд, 9.4 хувь буюу 4-6 настай 20 
хүүхэд, 37.1хувь буюу 7-10 настай 79 хүүхэд, 50.7 хувь буюу 11-13 настай 108 
хүүхэд байсан байна. Бага насны хохирогчдын 26.3 хувь буюу 56 хүүхэд бэлгийн 
хүчирхийлэлд давтан өртсөнөөс 30.4 хувь буюу 17 хүүхэд удаан хугацааны турш 
буюу 3-7 жилийн хугацаанд бэлгийн хүчирхийлэлд байсан байна. Ийм төрлийн 
гэмт үйлдлүүд хаалттай хаалганы цаана далд үйлдэгддэг тул ихэнх тохиолдолд 
нууцлагдмал хэвээр, илэрдэггүй байх боломжтой гэж үзэж буй юм.  
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         Энэхүү мэдээлэлд дурдагдсан хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн 
181 эзэн холбогдогчийн 9.8 хувь буюу 21 нь төрсөн эцэг, 21.6 хувь буюу 46 нь хойд 
эцэг, 22.1 хувь буюу 47 нь хамаатан садан, 31.5 хувь буюу 67 нь бага насны 
хохирогчтой танил хүмүүс байгаа нь сэтгэл сэрхийлгэсэн факт юм гэдгийг тэрээр 
онцоллоо. Өөрөөр хэлбэл, ийм төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгчдийн 85 хувь нь 
хохирогчийн гэр бүлийн гишүүн, ойр дотны хүмүүс, зөвхөн 15 хувь нь танихгүй 
хүмүүс байна.   
 
         Хатагтай Б. Жавзанхүү хэлэхдээ хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж буй бэлгийн 
хүчирхийллийн ихэнх нь гэр бүлийн хүрээнд үйлдэгдэж байгаагийн гол учир 
шалтгаан нь хэрэг үйлдэж буй хүмүүсийн сэтгэл зүй болон эмгэг байдал, 
боловсролын түвшин, ядуурал, архидалттай холбон авч үзэх боломжтой хэдий ч яг 
үүнийг нарийвчлан судалсан судалгаа байхгүй байна.  Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж 
буй бэлгийн хүчирхийллийн хэргийг хэвлэл мэдээллээр детальчлан мэдээлж, 
цацдаг, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангадаггүй зэрэг байдал нь бас нэгэн 
өдөөгч хүчин зүйл болж байгааг зарим бодит жишээн дээрээс олж харах 
боломжтой гэлээ. Жишээлбэл, 25 настай залуу 1.8 сартай эрэгтэй хүүхдийг 
хүчирхийлсэн тохиолдол саяхан гарсан. Энэ залуугийн үйлдлийн өдөөгч хүчин 
зүйл нь хэвлэл мэдээлэл байсан гэдгийг тэрээр ярьсан байна. Архи, согтууруулах 
ундаа хэрэглэж, согтуурч, мансуурсан үедээ ийм төрлийн хэрэг үйлддэг нь ихэнх 
тохиодол байдаг байна. Хүүхдийн амьдрах орчин, орон гэрийн ахуй нөхцөл үүнд 
маш их нөлөөтэй байгааг мэргэжлийн хүмүүс хэлж байна. Түүнчлэн, эрэгтэй хүүхэд 
бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болох нь ихэсч байгаа нь шоронд бэлгийн 
бойжлын идэр насаа өнгөрөөж гарч ирсэн, тэнд ийм төрлийн хүчирхийллийн 
хохирогч болон үйлдэгч байсан хүмүүсийн зүгээс илүүтэй үйлдэгдэж байгаа нь 
амьдрал дээр харагдаж эхэллээ.   
 
         Монгол улсад оршиж буй хүүхдийн хөдөлмөрийн мөлжлөгийн нэг хэлбэр нь 
хурдан морь унаж буй хүүхдүүдийн асуудал байна. Хурдан морь унадаг 
хүүхдүүдийн хувьд бие махбодь, эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хохирол амсаж 
байгааг илтгэлдээ мөн онцоллоо. НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас 2014 онд хийсэн 
судалгаагаар 2012 онд гэхэд 326 хүүхэд гэмтэж, эмнэлгийн тусламж авсан байна. 
Тэдний ихэнх нь ясны хугарал, тархины гэмтэл авсан хүүхдүүд байна. Өөр нэг 
төрлийн хөдөлмөрийн мөлжлөг нь туслах малчин хүүхдүүдийн хувьд оршиж буйг 
сүүлийн үеийн судалгаа, тандалтууд харуулж байна.  Амьдралын эрхээр, малчин 
айлын туслахаар ажиллаж буй хүүхдүүдийн хувьд бие махбодь, сэтгэл зүй болон 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх нь элбэг байна.  
 
        Ядуурал нь хүүхдийн хөдөлмөрийн мөлжлөгийн хамгийн гол өдөөгч хүчин 
зүйл гэдгийг тэрээр онцолж байна. Мөн хурдан морь унаач хүүхдүүдийн хувьд 
гэнэтийн осолын даатгалын асуудалыг нэн яаралтай шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй 
байна гэлээ. Түүнчлэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, туслах малчнаар 
ажиллаж буй хөдөлмөрийн мөлжлөгт орж буй хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, 
тэдэнд нийгмийн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх систем байх ёстойг тэрээр 
зөвлөлөө.  
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        “Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, 
хүүхдийн хөдөлмөрийн мөлжлөг гэх мэт нийгмийн өвчлөлийг арилгахад хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,  хэм хэмжээ, үнэт зүйлсийг бэхжүүлэх, аюулгүй орчин 
бүрдүүлэх,  эцэг эх, асран хамгаалагчийн дэмжлэг, тэдний орлого ба эдийн 
засгийн чадавхийг бэхжүүлэх,  хариу үйлдэл ба дэмжих үйлчилгээг сайжруулах, 
иргэдийн боловсрол, амьдрах ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх зэрэг арга замуудыг 
хэрэгжүүлэх нь чухал байна” гэж тэрээр дүгнэлээ.  
 
 
C.2.  “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын механизм”  /Хүүхдийн эрхийн 

конвенц, Нэмэлт протокол/ 

Олон улсын хүүхдийн эрхийн эксперт Доктор Катерина Ларкинс энэхүү 

илтгэлээрээ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсооход хүүхдийн эрхийн 

хэм хэмжээ, стандартууд, тухайлбал, хүүхдэд хамааралтай асуудлыг 

шийдвэрлэхэд хүүхдийн оролцоог хангах олон улсын зарчимыг хэрхэн хангахыг  

харуулахыг зорьсон юм.  

Хүүхдийн эрхэд 

суурилсан хандлага нь 

хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах үүрэг 

хүлээгчдийн хүүхдийн 

эрхийг хүндэтгэх, 

хамгаалах, хөхүүлэн 

дэмжих чадавхийг 

дээшлүүлэхэд чухал 

ач холбогдолтой арга 

зам хэмээн хатагтай 

Ларкинс онцолсон юм.  

Энэхүү хандлага нь 

хүүхдийг эрх эзэмшигч 

гэдгээс гадна хүүхдийн 

эрхийг хэрэгжүүлэгч чухал субьект болохыг харуулж буй юм .  

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооны 

Ерөнхий зөвлөмж /ЕЗ/ нь улс орнуудад хүүхдийн амьдралыг дээшлүүлэх бүхий л 

удирдамжийг гаргаж өгсөн байдаг.  

Эрхэд суурилсан хандлагыг хэрэгжүүлэх арга замуудыг дурдлаа. Эдгээр 

арга зам нь: 1/. Хамгийн чухал эрхүүдийг тодорхойлж, ерөнхий зөвлөмж болон 

амин чухал зарчмуудыг даган мөрдөж, хэрэгжүүлэх, энэ талаарх мэдээллийг 

дэлгэрүүлэн түгээж хүргэх, 2/. Эрхүүд хэрхэн зөрчигдөж байгаа учир шалтгааныг 
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тайлах, 3/. Зөрчигдөж буй эрхийг хангахын тулд юуг өөрчлөх ёстойг мэдэх. 4/. 

Үүрэг хүлээгчид үүний дагуу хамтдаа ямар төлөвлөгөө боловсруулж, ямар үйл 

ажиллагаа хэрэгжүүлэхээ шийдвэрлэх. 5/. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, 

хөхүүлэн дэмжих үйл ажиллагааны өсөлтөнд хяналт, үнэлгээ хийх  явдал бөгөөд 

энэхүү үйл явц нь цикл болон өрнөнө.  

Хүүхдэд хамааралтай аливаа шийдвэр гаргалтанд Хүүхдийн эрхийн тухай 

конвенцийн 3 дугаар зүйл буюу хүүхдийн дээд эрх ашгийг хангах зарчим үйлчилнэ. 

Шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа хүүхдийн эрх ашигт сайнаар болон сөргөөр хэрхэн 

нөлөөлөх вэ гэдэгт урьдчилсан үнэлэлт, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. 

Түүнчлэн, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 12 дугаар зүйл буюу хүүхдийн 

оролцоог хангах зарчим, тухайлбал, хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлэх, сурах явцад 

тэдний өөрсдийн оролцоо, санаа бодлыг харгалзан үзэх, хүндэтгэх үйл явц нь 

өөрөө хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс уррьдчилан сэргийлэх нэгэн хүчин зүйл 

болдог байна.  

Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх хандлага нь хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх маш том амь тариа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал, Хүүхдийн 

эрхийн тухай конвенцийн 2 дугаар зүйл буюу ялгаварлан гадуурхалтаас ангид 

байх эрх, мөн  амьдрах ба хөгжих эрх /6 дугаар зүйл/, амьдрах наад захын 

нөхцөлөөр хангагдсан байх эрх зэрэг үндсэн эрхүүд хэрэгжсэнээр хүүхэд 

хүчирхийллээс хамгаалагдах, ангид байх боломж бий болно.  

Хатагтай Ларкинс илтгэлийнхээ төгсгөлд “НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооны 

Ерөнхий зөвлөмж, Нэмэлт протоколын заалтуудыг зөвөөр ойлгох, хэрэгжүүлэхийн 

тулд үндэсний нөхцөл байдалд тохирсон, харгалзан үзсэн тусгай зөвлөмж, 

удирдамжуудыг гаргаж, дагаж хэрэгжүүлэх ёстой” гэж хэллээ.   Насанд хүрэгчид 

хувийн болон бүтцийн, бодлогын түвшинд аливаа шийдвэрийг гаргахдаа хүүхдийн 

дээд эрх ашгийг хангах, оролцоог нь хангах эрхүүдийг хамгийн чухал удирдамжаа 

болгон дээдлэн хүндлэх ёстой гэдгийг байнга санах хэрэгтэйг онцлон тэмдэглэлээ.  
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С.3. “Хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх механизм” / 

Эцэг, эх багш сурган хүмүүжүүлэгчид болон үүрэгч хүлээгчидийн боловсрол, 

хөгжил, хандлага, бүх нийтийн соёл, боловсрол, гэгээрэл, хандлагыг 

өөрчлөх/ 

Энэхүү илтгэлийн гол зорилго нь хүүхдийн хөгжих орчин, нийгэм, сургууль, 

боловсролын системийн хүрээнд хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллийн 

үндэс суурийг шинжлэн дүгнэх, эцэг, эх багш сурган хүмүүжүүлэгчид болон үүрэгч 

хүлээгчдийн боловсрол, хөгжил, хандлага болон бүх нийтийн соёл, боловсрол, 

гэгээрэл, хандлагыг өөрчлөхөд юуг анхаарах ёстойг харуулах явдал юм.  

      

  
Боловсролын их сургуулийн харьяа Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 

захирал  Доктор Д. Сүрэнчимэг энэхүү байгууллагыг удирдахаар шинээр 

томилогдоод буй билээ. Энэ байгууллагын болон боловсролын тогтолцооны 

хоцрогдлыг арилгах, дорвитой  шинэчлэл хийхэд хүний нөөцийн хөгжлийн 

чиглэлээр мэргэшсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн арвин туршлагатай энэ багш эмэгтэй 

их зүйлийг хийнэ гэсэн найдварыг төрүүлж буй билээ.  Боловсролын орчин дахь 

хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн нийгмийн өдөөгч хүчин зүйлүүдэд маш сайн 

үнэлэлт дүгнэлт өгч, түүнийг арилгах арга замуудыг санал болгосон түүний илтгэл 

оролцогчдын анхаарлыг татсан юм. 

 Боловсролын салбар дахь хүхдийн хүчирхийлэл багш сурган 

хүмүүжүүлэгчдийн зүгээс үйлдэгдэж буй хэлбэрүүд нь чанга дуугаар загнаж, 

хараах, үгэн бус хэлбэрээр доромжлох, дарамтад оруулах, нэр хоч өгч, гутаан 
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доромжлох, бусдын өмнө ичээж, эвгүй байдалд оруулах, анги хамт олон, үе 

тэнгийн хүүхдүүдээс санаатайгаар ганцаардуулах, тэнэг, юм ойлгодоггүй, сурах 

чадваргүй гэж олны өмнө хэлэх, хувцас хунар муутай, ядуу айлын хүүхэд гэж 

бусдад ойлгогдохуйц байдлаар хандах, ичээх, өнчин, эцэг эх салсан зэргийг юу ч 

бодолгүй дуудах, царай зүс, бие бялдрын хувьд ялгах, хөдөөний, гэр хорооллын 

гэдгээр ялган харилцах, хэл яриа, аялга, үндэстэн угсаатны хувьд ялгах, ичээх, 

эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаар нь ялгах, ичээх, бусдын өмнөөс 

буруутгаж, шийтгэх, хийж гүйцэтгэсэн даалгавар, оролцоог шударга бусаар үнэлэх, 

хичээлийн хэрэгсэл, дэвтэр зэрэг зүйлсийг урах, тасдах, эвдэх  зэргээр үйлдэгдэж 

байна.  Энэ нь багш нарын сэтгэлгээний хоцрогдол, тэдний ажлын ачаалал, стресс 

уур бухимдал, дарамт зэрэг зүйл нөлөөлөхөөс гадна тэд эдгээр үйлдлээ хүүхдийн 

эрхийг зөрчиж, эрхэм чанарт нь халдаж байгаагаа олйгохгүй бас мэдэхгүй, 

мэдлэггүй байгаад хамаг учир байна гэлээ.  

Түүнчлэн нийгмийн хямрал, хүүхдийн гэр бүлийн таагүй орчин нь хүүхдийг 

сургууль дээрээ ихэнх цагаа өнгөрөөх нөхцөл суурь болдог тул сургуулийн орчинд 

хүчирхийлэлгүй, амар тайван, эрх чөлөөтэй, аз жаргалтай орчин байх ёстойг 

тэрээр онцлон дурдлаа.  Гэр бүлийн орчинд тэдний хөгжилд эерэгээр нөлөөлөх 

хэвлэл мэдээллийн орчин байхгүй. Тиймээс хүүхдийнхээ өдрийг зөв өнгөрөөх 

боломжийг өргөсгөх, телевиз, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр явж байгаа 

хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн агуулга, цагийг нэмэгдүүлэх боломжийг 

хуульчлах, хэрэгжүүлэх, хүүхэд хөгжил, хамгааллын асуудалд оролцогч бүх 

талуудын мэдлэг, чадавхийг хөгжүүлэх, гэр бүл, эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт, 

нөлөөллийн арга хэмжээг өргөжүүлэх, эцэг эх болоход бэлтгэх системтэй болох, 

хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх 

бусад оролцогч талуудад хандсан үйл ажиллагааг өргөжүүлж, арга замыг нь зааж 

өгч, төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангах гарцууд байгааг тэрээр 

зөвлөлөө.  

Хүүхдийн эрх ашигт халдсан, тэдэнд дарамт учруулж болохуйц шинжтэй 

сургуулийн дотоод дүрэм, журамд үнэлгээ хийх, өөрчлөх, багш, удирдах ажилтны 

ёс зүйн дүрэмд хүүхдийн эсрэг дарамт, ялгаварлахаас сэргийлсэн багшийн 

харилцаа, хандлагатай холбоотой асуудлыг тусгайлан тусгах, хэрэгжилтэд тавих 

хяналтын механизмыг өөрчлөх, сайжруулах, багш, сургуулийн ажлыг үнэлж дүгнэх 

журамд, хүүхдийн эрх, багшийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийн талаар шалгуурт 

өөрчлөлт оруулах, багш нарт хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр хийх сургалтын 

цар хүрээ, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, системтэй болгох, багш нарт уур бухимдал, 

стрессээ тайлах зэрэг хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, 

үйлдэл, дадал болгох, боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш, 

ажилчдыг  шинээр ажилд авахад хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр тавих 

шаардлагыг тодорхойлох, мөрдөх зэрэг чухал зөвлөмжүүдийг илтгэлдээ онцоллоо.  
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С.4. “Хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс хамгаалах эрх зүйн орчин, 

хамгаалалтын механизм бүрдүүлэх” /Гэмт хэргийн хохирогч хүүхдийг 

хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх тогтолцоо, хүчирхийлэлд хариу үйлдэл 

үзүүлэх, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх механизм /   

Энэ илтгэлийн гол зорилго нь хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс хамгаалах эрх 

зүйн хамгаалалтын систем хэрхэн хэрэгжиж буйд болон ямар хэрэгцээ 

шаардлага байгаад дүгнэлт өгөх юм.  

 

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг нь Цагдаагийн ерөнхий газрын 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх газрын дэргэд шинээр байгуулагдсан  тасаг 

бөгөөд хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хүүхэд хохирогчийг хамгаалах үүргийг 

гүйцэтгэж буй юм. Тэдний үйл ажиллагааны ихэнх нь гэр бүлийн хүчирхийллийн 

хэрэг дээр ажиллах, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод туслалцаа үзүүлэхэд 

гол ажлын ачаалал нь оршиж буй юм. Энэ тасгийн алба хаагчид Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын хууль, Зөрчлийн тухай 

болон шинэчилсэн Эрүүгийн болон процессын хуулийг ойлгох, хэрэгжүүлэхэд 

суралцах шатандаа явж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх газрын 

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагийн дарга  Д. Будзаан нь дүүргийн 

цагдагийн хэлтэст ажиллаж, гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргүүдийн мөн чанар, 

зовлон бэрхшээлийг үзэж, туулж, туршлага хуримтлуулсан цагдаагийн албаны өсч 

яваа залуу боловсон хүчин билээ. Хүүхэд хамгааллын эрх зүйн орчин, хохирогч 

хүүхдийг хамгаалах цагдаагийн тусламж, үйлчилгээний системийн өнөөгийн 

байдалд бодит үнэлгээ өгүүлэхээр түүнийг энэ сэдвийн илтгэгчээр бид сонгон 

авсан юм.  

Сүүлийн гурван жилийн байдлаар 4395 гэмт хэргийн улмаас 4574 хүүхэд 

хохирсон байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар хүүхдийг тусгай 

хамгаалалтаар хангах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан нь цагдаа, сум 

багийн засаг дарга, хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг. Тэд эрсдийн үнэлгээ хийж, 

нэг цэгийн үйлчигээнд хамруулах, аюулгүй газар байрлуулах, мэдээлэх, төрөл 

саданд нь хүлээлгэн өгөх, асрамж үйлчилгээний газар хүргэх, байршуулах, 

нийгмийн халамж, үйлчилгээнд хамруулах зэрэг үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг 

гүйцэтгэнэ.  Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хуулийн дагуу цагдаа хохирогч хүүхдийн 

аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, хууль зүйн  туслалцаа үзүүлэх, 

нийгмийн халамж, туслалцааг хүргэх болон шаардлагатай холбон зуучлах үйл 

ажиллагааг зохион байгуулна.  
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2016 онд 178, 2017 онд 159, 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар 61 хүүхдийг 

түр хамгаалах байранд байрлуулж, аюулгүй байдлыг хамгаалалтын үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлжээ.  

ЦЕГ-ын Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх  тасгийн дарга Д. Будзаан 

илтгэдээ хүүхэд хамгаалын тогтолцоог сайжруулахад хамгаалах байрны тоо, 

чанар, үйлчилгээ, төсөв зардлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг дурдлаа. Мөн 

тэрээр хамтарсан баг мэдээллээ солилцох, хариу үйлчилгээ нь хурдан шуурхай 

хүртээмжтэй байх, хамтарсан багийн гишүүдийн ажлын ачаалал маш их байдаг 

тул ажлын ачааллыг бууруулахад хорооны засаг даргын үүрэг оролцоог 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа бөгөөд халамжийн үйлчилгээ чанартай, 

тодорхой, үр дүнтэй байх /хохирогчид тохирсон үйлчилгээг үзүүлэх/ ёстойг 

анхаарууллаа.  
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Д. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ГУРАВ  “ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙГ ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАМГААЛАХ ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ 

ЦААШДЫН АЛХМУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ" 

 

 
Д.1. Хүүхэд, өсвөр үеийнхний эсрэг үйлдэгддэг хүчирхийллийн 

нийгмийн учир шалтгааныг эмчлэх, хүүхдийг хамгаалах үр дүнтэй 
үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс, зөвлөмж  

 

Энэ хэлэлцүүлгийн хүсэн хүлээх үр дүн нь олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
стандартын дагуу бодит зөвлөмжийг гаргах явдал юм.  

Олон улсын хүүхдийн эрхийн эксперт Доктор Катерина Ларкинс энэ илтгэлээрээ 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах үр дүнтэй үндэсний тогтолцоог бий болгоход 
шаардлагатай зөвлөмжийг өглөө.  

1. Түүний зөвлөмжийн эхний хэсэг хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх 
судалгаа, үнэлгээний асуудалыг хамарч байна. Хүүхдийн эрхийг хангах, 
хүчирхийллээс хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлдэг үүрэг хүлээгчид үр дүнтэй 
хөтөлбөр, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд бодит судагаа, мэдээллийн систем, 
нөхцөл байдалд өгсөн дүн шинжилгээ чухал. Хүчирхийлэл хаана, хэрхэн, 
хэн үйлдэж, хэн хохирч байгаа талаарх бодит мэдээлэл, нийгмийн учир 
шалтгаан, өдөөгч хүчин зүйлийн үнэлгээ, шинжилгээ маш чухал.  

2. Хоёрдахь зөвлөмж нь хүүхэд хамгаалалын туслалцаа үзүүлэх системийн 
чадавхийн асуудалтай холбоотой юм. Олон нийтийн оролцоонд 
тулгуурласан урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд 
уриалан дуудаж буйг анхаарах.  Хүүхэдтэй хамааралтай ажилладаг бүх 
салбарын мэргэжилтнүүдийн хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын талаарх 
мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн, сургалтанд хамрагдсан байх нь тэдний ажилд 
орох үндсэн шалгууруудын нэг болох /тухайлбал, сургуулийн удирдах 
ажилтан, менежерүүд гэх мэт/. Мөн нийгмийн халамж, үйлчилгээ үзүүлдэг 
бүх байгууллагын мэргэжилтнүүдэд энэ шалгуурыг тавих ёстой. Эдгээр 
салбарын ажилтан, мэргэжилтнүүдийг тусгай мэргэшсэн хүмүүсээр 
дамжуулан сургах, мэдлэгжүүлэх, туршлагажуулах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх.  

3. Гуравдахь зөвлөмж нь хүүхэд хамгааллын тогтолцооны санхүүгийн 
чадамжийн асуудалыг хөндөж байна. Гэр бүл, эцэг эх хүүхэдтэйгээ хамт 
байх, тэдэнд цагаа зарцуулах боломжийг бүрдүүлэхэд зориулсан 
санхүүгийн эх үүсвэр, бололцоог шийдвэрлэх чухал байдаг. Орон нутгийн 
түвшинд санхүүгийн эх үүсвэрийн тогтолцоог сайжруулж өгөх шаардлагатай . 

4. Дөрөвдэх зөвлөмж нь хүүхэд хамгааллын бодлого боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд бүх талуудын оролцоог хангасан байх ёстой 
асуудалтай холбоотой юм. Хүүхэд хамгааллын бодлого, хөтөлбөрийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаа нь бүх талын 
оролцоог хангасан, өндөр үр дүнтэй байхыг хэлж буй юм. Мөн хүүхдүүдийг 
өөрсдөө тэдний эрхийн талаарх сургалтын хөтөлбөр, аюулгүй байдал, 
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тусламж үйлчилгээ авах, эрүүл харилцааг хөгжүүлэхэд оролцох эрхээр нь 
хангах явдал чухал байна. Үүнээс гадна хүүхдийн дээд эрх ашгийг хангана 
гэсэн хамгийн эрхэм нандин зарчимыг дээд зэргээр хангах тал дээр бүрэн 
анхаарлаа тавин, хэрэгжүүлэх.  

5. Тав дахь  зөвлөмж нь үүрэг хүлээгчдийн болон салбар дундын хамтын 
ажиллагааны асуудал. Салбарын яамдууд, төрийн бус байгууллага, 
академик байгууллагууд, түүнчлэн хүүхдүүд өөрсдөө оролцсон хэлэлцүүлэг, 
яриа, хурал, зөвлөгөөг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж, үр 
дүнтэй тасралтгүй үйл ажиллагаа болгон хэрэгжүүлэх.  Салбар дундын 
хамтын ажиллагаа, үүрэг хариуцлага хамгаас чухал. Сургалт, сурталчилгаа, 
тайлан гаргах үйл ажиллагаа, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг нь хүүхэд хамгааллын 
салбарт ажиллаж буй бүх байгуулагад хамааралтай байна. Хүүхэд 
хамгааллын олон улсын стандарт, зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд Ерөнхий 
зөвлөмжүүдийг орчуулж, хэвлэн нийтэлж, удирдамж болгон хэрэглэх 
боломжтой болгох.   

6. Зургаа бүлэг зөвлөмж нь хүүхэд төвтэй, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах 
хандлагатай хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бий болгох асуудал байна. 
Хүүхдийн эрхийн талаарх ТВ-ийн нэвтрүүлгүүдийг хүүхдийн оролцоотой 
хийх, хүүхдийн талаарх зөв ойлголтуудыг бий болгоход чиглүүлэх. Хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийлэлд нөлөөлөх ТВ-ийн контентуудад нарийн дүн шинжилгээ 
хийж, хяналт тавих, үүнд ТВ болон интернетээр хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, 
түүнд өдөөгч хүчин зүйлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх Европын 
холбооны удирдамж, стандартуудыг хэрэгжүүлэх.  Түүнчлэн сургуулийн 
орчинд хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэх хүчирхийллийг үгүй болгоход чиглэсэн, 
хүүхэд төвтэй, эрхэд суурилсан бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,  
сурталчлах /эцэг эхийн оролцоог хангасан/, сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх, 
хүүхдэд зориулсан туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх боловсон хүчний тоог 
нэмэгдүүлэх.  

 

Д.2.  Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг үйлдэгддэг хүчирхийллийн 
нийгмийн учир шалтгааныг эмчлэх, хүүхдийг хамгаалах үр дүнтэй 

үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс, зөвлөмж 
 

Эмнести Интернэйшнл Монгол төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Б. 
Атантуяа хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд өдөөгч хүчин зүйл болж буй нийгмийн 
үндсэн шалтнгаант нөхцөлийг тодорхойлж,  хүүхдийн эрхийг хамгаалах үр 
дүнтэй үндэсний тогтолцоог бий болгоход шаардлагатай зөвлөмжийг 
хэлэлцүүллээ.  

        Эмнести Интернэйшнл Монгол төрийн бус байгууллага нь 1994 онд 
байгуулагдсан бөгөөд өнөөдөр 5000 гишүүн, идэвхтэнүүдийг эгнээндээ нэгтгэсэн, 
17 албан ёсны ажлын хэсэгтэй байгууллага болон өргөжин хөгжсөн.  Энэ 
байгууллага Монгол улсад эрүүдэн шүүхийн эсрэг болон цаазаар авах ялыг 
халахад бодит хувь нэмэр оруулсан байгууллага юм. Хатагтай Б. Алтантуяа тус 
байгууллагын гүйцэтгэх захирлаар олон жил ажилласан, хүний эрхийн талаарх 
соёл гэгээрэлд хувь нэмрээ оруулсан хүний эрхийн идэвхтэн, зүтгэлтэн билээ.  
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        Тус байгууллага нь сүүлийн үед улс төр, олон нийтийн хүрээнд хүчтэй 
өрнөсөн цаазаар авах ялыг сэргээх үйл явц, маргаанд байр сууриа идэвхтэй 
илэрхийлж,  “цаазын ял шийдэл биш” хэмээх лоозонтой хөдөлгөөн өрнүүлсэн.  

        Тэрээр хүүхдийн эсрэг үйлддэгддэг хүчирхийллийн нийгмийн хүчин зүйл, 
үндсэн шалтгааныг ажилгүйдэл, ядуурал, архидалт, донтолтын хүчин зүйлүүдийн 
харилцан хамаарал, хайхрамжгүй байдал, хараа хяналт- аюулгүй орчин, түүний 
хүртээмж муу байдал, алагчлал, чанаргүй боловсрол, мэргэжлийн удирдлагын 
дутмагшил, нийгэмд хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрч, хүлцэн тэвчиж, дассан 
байдал, нийгмийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал, бухимдал-стресс, хуулийн 
хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоо сул, ял завших байдалыг боломжтой болгосон 
байдал, хүний эрх-хүүхэд хамгааллын мөн чанарын ойлголт мэдлэг, хандлага, 
сэтгэлгээний хоцрогдол гэж үзэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ.  

       Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, хэрэгжилтийг хангах механизм, бүтэц 
зохион байгуулалтыг дээшлүүлэх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үзүүлж буй 
үзүүлж буй үйлчилгээ чанар, хүртээмжийг өсгөх, хүний болон санхүүгийн нөөц/ дэд 
бүтэц/-ийг шийдвэрлэх нь чухал гарц болохыг зөвлөлөө. Мөн НҮБ-ын ХЭЗ-ийн 
ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлгээр Монгол улсад өгсөн зөвлөмж /23 зөвлөмж/ НҮБ-ын  
Хүүхдийн эрхийн хорооны зөвлөмж, ХЭҮК-ийн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 2018 оны 3 сарын 08-ны өдөр болсон жагсаал зохион байгуулагч 
ээжүүдээс өргөн барьсан санал, зөвлөмж, хүүхэд, охид эмэгтэйчүүдийн эрхийн 
чиглэлээр болон  боловсролын чиглэлээр ажилладаг ТББ-уудын санал 
зөвлөмжүүдийг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгааг онцоллоо.  
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Д.3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээнд хүүхэд, өсвөр үеийг 
хүчирхийллээс хамгаалах, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах  

асуудал  

 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээнд хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс 
хамгаалах, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах зарим  асуудлыг SBN телевизийн 
сэтгүүлч Д.Мягмартогтох хөндөж ярьлаа.  

 

          Тэрээр манай улсын  хүн амын тал шахам хувийг эзэлдэг хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах асуудал элдэв саад бэрхшээлтэй тулгардаг хэвээр л байна. Тэр дундаа  
бага насанд  хүүхдийг нийгэмшихэд нь гол үүрэг гүйцэтгэдэг бол нь хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээ хүүхдийн эрхийн ноцтой  зөрчлүүдийг  
агуулсаар байна. Тухайлбал өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд хүүхдийн 
тухай нэвтрүүлэг, нийтлэл ердөө  4-5 хувийг хувийг л эзэлдэг. Түүнчлэн интернэт 
гэх чөлөөт орон зай хүүхдүүдийн авч буй мэдээллийг хянах боломжийг олгохгүй 
байгаа нь хүүхдүүд зөв буруу олон мэдээллийг олж авахад нь огтхон ч саад 
болохгүй байна.Үүний дээр сэтгүүлчдийн хүүхдийн асуудлыг хөндөж байгаа 
сэдвийн тал хувь нь сөрөг байр сууринаас хандаж  байгаа асуудал тулгарч байна 
гэлээ.    

         Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээнд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байгаа 
бодит эрсдэлүүд  байгааг илтгэлдээ дурдлаа. Олон нийтийн цахим сүлжээнд үгэн 
болон зурган доромжлолд шууд өртөх, бэлгийн болон сэтгэлзүйн дайралтанд 
өртөх, аюултай хүмүүстэй  холбогдох, харилцах, хүчирхийлэл, садар самуун 
агуулсан зүйлст донтох, хувийн мэдээллээ алдах,  залилан мэхлэлтэд өртөх, 
худалдаа арилжааны бай болох, хэт их зар сурталчилгааны урсгалд өртөх зэрэг  
маш олон сөрөг талууд байсаар байна.  

        Эцэг эхчүүд, хүүхдүүдийн дунд дотно харьцаа байхгүйгээс үүдэн энэ орон 
зайг цахим орчин, телевизийн зүй бус мэдээлэл нөхөж байна. Хууль эрхзүйн 
зохицуулалт хангалтгүй мэдээлэл технологийн хөгжлийг хууль тогтоомж 
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гүйцдэггүйн жишээ манай улсад ч тулгарч байна. Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 5-12-р ангийн хүүхдүүдийн 47 хувь нь фэйсбүүкд хоёр болон түүнээс 
дээш хаягтай гэсэн судалгаа гарсан байна. Төрийн болон иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, хууль цагдаа гээд олон талын байгууллагууд хамтарч, идэвхтэй 
ажиллахгүй бол энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хүндрэлтэй болж байгааг 
тэмдэглэж байна.         

        Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдээр хүүхдийн тухай нэвтрүүлэг контентуудыг 
нэмэгдүүлэх , Эцэг эх багш сурган хүмүүжүүлэгчдийг хараа хяналтын нэмэгдүүлэх, 
хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хууль хяналтыг сайжруулах, хүүхдийг ялгаварлан 
гадуурхалтыг зогсоох, хүүхэд хамгааллын байрыг нэмэгдүүлэх, архины хэрэглээг 
багасгах, гэр бүл төлөвлөлтийг сайжруулах, интернет сошиол орчинд байх цагт нь 
хяналт тавих, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр үзэж байгаа контент нэвтрүүлэгт нь 
хяналт тавих зэрэг насанд хүрэгчид, үүрэг хүлээгчдийн хариуцлагыг өндөржүүлэх 
зайлшгүй шаардлагатай байна. Хэвлэл мэдээлэл өөрөө иргэний төлөө, хүүхдийн 
төлөө, хүүхдийн эрхийг хүндэтгэн хамгаалдаг байгууллага болон өөрчлөгдөх 
хэрэгтэй байна гэж зөвлөлөө.  
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III. ЗӨВЛӨМЖ  

 
Европын холбоо-монгол улсын хамтарсан бага хуралаас гаргасан зөвлөмж 

2016 оны 6 дугаар сарын 6  
 

1. Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийллийн нийгмийн үндэс шалтгаан, 
гэр бүл, сургууль, өсөн торниж буй бусад орчиныг  өөрчлөх, 
урьдчилан сэргийлэх  хүрээнд: 
 
- Олон жил архидалт, ядуурал хэмээх малгайн доор нийгмийн ужиг бүх 

хор уршгийг чихэж ирсэн байдалыг өөрчлөх, нийгмийн сэтгэл зүйг 
судлах, сэтгэцийн эмгэг, өвчлөл, дарамт, стрессийн учир шалтгаан, 
Монгол хүний ген, уураг тархины үйл ажиллагаа, үүнд гарсан 
өөрчлөлтүүдийг, хүчирхийлэлд  нөлөөлж буй шалтгааныг шинжлэх 
ухааны үндэстэй судлах  

- Хүчирхийлэлгүй харилцааны соёл, зан үйлийг бий болгох, эцэг эхийн 
боловсрол гэгээрэлд төр онцгойлон анхаарах цаг болсоныг анхаарах 

- Эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлж, хүүхдээ 
асрах, хүмүүжүүлэх зөв мэдлэг хандлагыг төлөвшүүлэх 

- УЕПГ-ын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэнгийн багш эрдэмтдийн 

хийсэн өсвөр насныхны дунд гардаг амиа хорлолтын учир шалтгааныг 

судалсан судалгааны ажлын тайланг үүрэг хүлээгчид анхааралдаа авч, 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

- Хүүхэд хөгжил, хамгааллын асуудалд оролцогч талуудыг хөгжүүлэх, гэр 
бүл, эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг 
өргөжүүлэх, эцэг эх болоход бэлтгэх системтэй болгох 

- Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, бусад оролцогч талуудад хандсан үйл ажиллагааг 
өргөжүүлж, арга замыг нь зааж өгч, төрийн байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг хангах 

- Хүүхдийн эрх ашигт халдсан, тэдэнд дарамт учруулж болохуйц шинжтэй 
сургуулийн дотоод дүрэм, журамд үнэлгээ хийх, өөрчлөх;  багш, удирдах 
ажилтны ёс зүйн дүрэмд хүүхдийн эсрэг дарамт, ялгаварлахаас 
сэргийлсэн багшийн харилцаа, хандлагатай холбоотой асуудлыг 
тусгайлан тусгах, хэрэгжилтэд тавих хяналтын механизмыг өөрчлөх, 
сайжруулах;  

- Багш, сургуулийн ажлыг үнэлж дүгнэх журамд, хүүхдийн эрх, багшийн ёс 
зүйн дүрмийн хэрэгжилтийн талаар шалгуурт өөрчлөлт оруулах;  

- Багш нарт хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр хийх сургалтын цар 
хүрээ, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, системтэй болгох;  

- Багш нарт уур бухимдал, стрессээ тайлах зэрэг хувь хүний хөгжлийн 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, үйлдэл, дадал болгох;  

- Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш, ажилчдыг  шинээр 
ажилд авахад хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр тавих шаардлагыг 
тодорхойлох, мөрдөх, сургалтанд хамрагдсан байх шаарлагыг хангуулах 
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- Төвлөрлийг сааруулсан бөгөөд сургуулийн удирдлагууд чадавхгүй, 
төсвийн эрх мэдэлгүй болж, удирдлага тогтомол өөрчлөгдөж байгаа нь 
сургуулийн орчинд хүүхэд хамгааллын төрийн бодлогыг зохистой 
нэвтрүүлэхэд саад болож буйг анхаарах  

- Сургуулийн зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах, сургуулийн засаглалыг 

нээлттэй, ардчилсан, оролцоонд тулгуурласан болгох  

- Сургууль дээр зөрчил маргааныг зохицуулах дүрэм журам, практикийг 

нэвтрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сайжруулах 

- Нийгмийн ажилтаныг сургууль дээр үндсэн үүргээ гүйцэтгэх санхүүгийн 

болон бусад боломжоор хангах, мэдлэг-хандлагыг дээшлүүлэх, 

чадваржуулах 

- Сургуулийн удирдлага хүүхдийн эрх, хамгаалал, дотуур байрны 

асуудалд хангалттай анхаарал хандуулах 

- Хүүхдийнхээ өдрийг зөв өнгөрөөх боломжийг өргөсгөн, телевиз, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр явж байгаа хүүхдэд зориулсан 
агуулга, цагийг нэмэгдүүлэх боломжийг хуульчлах! /2015 онд батлагдсан 
Соёлын тухай хууль/  
 

 
2. Хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 

хариу үйлдэл үзүүлэх, үйлчилгээгээр хангах нийгэм, эдийн засаг, 
хууль эрх зүйн хамгаалалтын механизмыг сайжруулах хүрээнд: 
 
- Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хүүхдийн хөдөлмөр, эрсдэлт нөхцөлд 

амьдарч буй хүүхэд, гэр бүлийн талаарх үндэсний хэмжээний судалгааг 
ХНХЯ, ҮСГ-тай хамтран зохион байгуулах 

- Хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, хариу үйлдэл үзүүлэх, үйлчилгээ, 
туслалцаа хүргэх олон улсын стандартыг мөрдөж хэрэгжүүлэх, энэ 
чиглэлээр үүрэг хүлээгчдийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх 

- НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, нэмэлт протоколууд, НҮБ-ын 
Хүүхдийн эрхийн хорооноос гаргасан Ерөнхий зөвлөмжүүдийг үүрэг 
хүлээгчдэд хүртээмжтэй болгох /орчуулах, хэвлэх, сургалт зохион 
байгуулах/, хэрэглэх боломжоор хангах  

- Гэрээр айлчлах хөтөлбөрийг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх, аргачлалыг  
түгээх, гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгах 

- Хохирогчийг түр хамгаалах үйлчилгээг төрөлжүүлж, үйлчилгээний 
зардал, ачаалал, үр дүнгийн тооцоолол хийж, зохион байгуулалтыг 
сайжруулах; Тухайлбал: Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдэд хүүхэд 
хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх төрөлжсөн түр хамгаалах байр 
байгуулах 

- Хурдан морины уралдаанч хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хангах хүрээнд гэнэтийн ослын даатгалын үйлчилгээг сайжруулах, нөхөн 
олговрын хэмжээг  нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох талуудтай хамтран 
ажиллах 
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- Байнгын асаргаа, сувилгаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 
үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх 

- Халамжийн үйлчилгээ чанартай, тодорхой, үр дүнтэй байх /хохирогчид 
тохирсон үйлчилгээг үзүүлэх/ 

- Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчийн хууль ёсны хамгааллыг сайжруулах, 
тусгайлсан үйлчилгээ /сэтгэл зүй, эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх/ үзүүлэх 
нөхцлийг сайжруулах, тусгай өмгөөлөгчөөр хангах, хууль хяналтын 
байгууллага, эрүүл мэнд, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
ажилтнуудын сэтгэлгээ, хандлагыг өөрчлөх 

- НҮБ-ын ХЭЗ-ийн ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлгээр Монгол улсад өгсөн 

зөвлөмж /23 зөвлөмж/, НҮБ-ын  Хүүхдийн эрхийн хорооны зөвлөмж, 

ХЭҮК-ийн зөвлөмжүүд, 2018 оны 3 сарын 08-ны өдөр болсон 

хүчирхийллийн эсрэг жагсаал зохион байгуулагч ээжүүдээс өргөн 

барьсан санал, зөвлөмж, хүүхэд, охид эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр 

болон  боловсролын чиглэлээр ажилладаг ТББ-уудын гаргасан олон 

санал зөвлөмжүүдийг  нэн яралтай, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

зохион байгуулах 

 
3. Нийгэм, олон нийт, үүрэг хүлээгчдийн хариуцлага, мэдлэг, чадварыг 

дээшлүүлэх хүрээнд:  
 
- Мэдээллийн  технологийн зохистой хэрэглээг бий болгох, цахим орчин 

дахь хүүхдийн эсрэг дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх  
чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

- Байгууллага, хамт олон бүр хүүхэд хамгааллын дүрэмтэй болж түүний 
хэрэгжилтэд уг байгууллагын бүх ажилтныг хамруулсан Эцэг эхийн 
зөвлөл манлайлах үүрэгтэй хандахыг уриалах 

- Өрх, гэр бүл бүр, эцэг эх, асран хамгаалагчид өдөр бүр хүүхэдтэйгээ 
харилцах, анхаарал тавих, халамжлах цаг гаргаж хэвших 

- Өрх гэр бүлүүдэд  хүүхдийн хөгжилд тулгарах эрсдэлийг үнэлэх арга зүйг 
түгээх, тулгамдсан асуудлаар зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжих үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах  

- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдээр хүүхдэд зориулсан зөв нэвтрүүлэг 

контентуудыг нэмэгдүүлэх, интернет сошиол орчинд байх цагт нь хяналт 

тавих эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчдийн хараа хяналтын 

нэмэгдүүлэх  

- Байгууллага, бизнесийн хамт олонд хүүхдийн эрх, хамгааллын талаар 

сэдэвчилсэн сургалт, мэдээлэл хүргэх ажлыг өргөжүүлж тогтмолжуулах 

- Бага насны хүүхдийг бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх асран 
хамгаалагчдын мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зөвлөгөө, сурталчилгааг 
нэмэгдүүлэх 

- Нуугдмал байгаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн хэлбэрийг 
илрүүлэх, мэдээлэхийг чухалд үзэж хандах, 
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- Иргэний нийгмийн байгууллагын мэргэшсэн үйлчилгээг өргөжүүлэх, 
санхүүгийн хувьд дэмжих, хамтран ажиллах  

- Олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах: хөршийн холбоог дэмжих, 
олон нийтийн байцаагч, хорооны хэсгийн байцаагчдыг хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, 
мэдээллэх үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, урамшуулах тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

- Хамтарсан баг мэдээллээ солилцох, хариу үйлчилгээ нь хурдан шуурхай 
хүртээмжтэй байх 

- Хамтарсан багийн гишүүдийн ажлын ачаалал маш их байдаг тул ажлын 
ачааллыг бууруулахад хорооны засаг даргын үүрэг оролцоог 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай  
 

 

“ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ: 

НИЙГМИЙН ШАЛТГААНТ НӨХЦӨЛ, ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛ” БАГА ХУРЛЫН 

ОРОЛЦОГЧИД  
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ХАВСРАЛТ 1  

“ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ: НИЙГМИЙН ШАЛТГААНТ 

НӨХЦӨЛ, ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛ” БАГА ХУРЛЫН ОРОЛЦОГЧИД 

№ Оролцогчын нэр Байгууллага Албан тушаал  

1.  Д.Даваасүрэн ГХЯ Төрийн нарийн бичгийн дарга 

2.  С.Төмөр ГХЯ Олон улсын гэрээ, эрх зүйн 

газрын захирал 

3.  В.Оюу  

ГХЯ 

Олон улсын гэрээ эрх зүйн 

газрын хүний эрхийн хэлтсийн 

дарга 

4.  С.Мөнгөнчимэг ХНХЯ Дэд сайд 

5.  Н. Баярмаа ХНХЯ Хүүхэд, залуучууд, ахмад 

настан, гэр бүлийн хөгжлийн 

хэлтсийн дарга 

6.  Б. Энхбаяр ХЗДХЯ Дэд сайд 

7.  Л.Нямгэрэл ХЗДХЯ Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлийн ажлын албаны 

дарга 

8.  Traian Hristea     EU Европын холбооноос Монгол 

улсад суугаа төлөөлөгчийн 

газрын дарга 

9.  Хенк Хулсоф EU Европын холбоо-Монгол 

улсын хүний эрхийн хамтын 

ажиллгаа төслийн зөвлөх 

10.  М. Ичинноров EU Европын холбоо-Монгол 

улсын хүний эрхийн хамтын 

ажиллгаа төслийн зөвлөх 

11.  Катерина Ларкинс   EU Олон улсын эксперт  

12.  Мария Рот EU Олон улсын эксперт  
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13.  Б. Алтантуяа Монголын Эмнести 

Интернэйшнл ТББ 

Гүйцэтгэх захирал  

14.  Б. Жавзанхүү Хүүхдийн эрхийн 

сургалт, судалгааны 

хүрээлэн  ТББ 

 Захирал 

15.  Д. Сүрэнчимэг Багшийн мэргэжил 

дээшлүүлэх институт 

Захирал 

16.  Х.Баавгай Гүүд нейборс олон 

улсын төрийн бус 

байгууллага 

Зөвлөх, Доктор  

17.  Д. Будзаан ЦЕГ Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх тасгийн дарга 

18.  Д.Бүрэнбаатар МҮОНТ Редактор  

19.  Д.Мягмартогтох SBN ТВ Мэдээний албаны дарга 

20.  О. Алтансүх Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн  газар 

Дарга  

 

21.  Б.Халиун Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн  газар 

Дэд дарга 

22.  Д.Тунгалаг  Бүх нийт боловсролын 

төлөө иргэний 

нийгмийн үндэсний 

эвсэл 

Ерөнхий зохицуулагч 

23.  Д. Эрдэнэбаатар ХСИХ Багш  

24.  Л. Бат-Орших ХСИХ Багш 

 

25.  Б. Хишигтогтох ХСИХ Багш 
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26.  С.Тунгалагтамир ХНХЯ Хүн амын хөгжлийн газрын 

дарга 

27.  Ж.Шийлэгпүрэв ХНХЯ Хүүхдийн эрх, хөгжил, 

хамгааллын бодлого 

зохицуулалт хариуцсан 

мэргэжилтэн 

28.  Б.Нинжбадгар ЭМЯ Нийгмийн эрүүл мэндийн 

газрын Өсвөр үе, залуучууд 

хариуцсан мэргэжилтэн 

29.  Б. Өнөрмаа УЕПГ Сургалт судалгааны төвийн 

ахлах прокурор 

30.  Д. Үүлэн УЕПГ Хяналтын прокурор 

31.  Ж. Энхжаргал УЕПГ Тээврийн хяналтын прокурор 

32.  Н. Мөнхцэцэг УЕПГ Нийслэлийн прокурорын 

хяналтын прокурор 

33.  Н. Дамбадаржаа УЕПГ БГД-ийн хяналтын прокурор 

34.  Г. Эрдэнэ УЕПГ БЗД-ийн хяналтын прокурор 

35.  Э. Халиун УЕПГ СБД-ийн хяналтын прокурор 

36.  Ц. Ариунтуяа УЕПГ СХД-ийн хяналтын прокурор 

37.  Б. Байгальмаа УЕПГ ЧД-ийн хяналтын прокурор 

38.  Т. Жаргалсайхан УЕПГ ХУД-ийн хяналтын прокурор 

39.  Ж.Азжаргал Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Хүүхэд хамгааллын 

мэргэжилтэн 

40.  П.Амар  Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Мэргэжилтэн 

41.  Л.Бадамцэцэг  Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Мэргэжилтэн 
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42.  А.Бадамцэцэг Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Мэргэжилтэн 

43.  Э.Энхцэцэг Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Мэргэжилтэн 

44.  Г.Гэрэлмаа Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Мэргэжилтэн 

45.  Г.Арсланхуяг ЦЕГ Урьдчилан сэргийлэх 

хэлтсийн дарга 

46.  И. Батчулуун ЦЕГ  НЦГ Хүүхдийг гэмт хэргээс 

урьдчилан хэлтсийн дарга  

47.  Д.Бүрэнбаатар ЦЕГ Ахлах мэргэжилтэн  

48.  Б.Цэнгэлбаяр ЦЕГ Ахлах мэргэжилтэн 

49.  Г. Золжаргал ЦЕГ Ахлах мэргэжилтэн 

50.  Д. Баярсүрэн ЦЕГ Ахлах мэргэжилтэн 

51.  Б. Амарзаяа  ЦЕГ Ахлах мэргэжилтэн 

52.  Ц. Цэрэнпунцэг  ЦЕГ Урьдчилан сэргийлэх 

хэлтсийн дарга 

53.  Б. Мөнхжаргал  ЦЕГ Ахлах мэргэжилтэн 

54.  Т.Батболд  

 

ХХЗХ ЗБХГ-ын мэргэжилтэн 

55.  Н.Тогтохсүрэн ХХЗХ Телевиз өргөн нэвтрүүлэгийн 

бодлого хариуцсан 

мэргэжилтэн 

56.  П.Золбоо ХХЗХ Телевиз өргөн нэвтрүүлэгийн 

бодлого хариуцсан 

мэргэжилтэн 
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57.  Д.Амараа 
Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллага Хүүхдийн 

сан 

Хүүхдийн сангийн Хүүхэд 

хамгааллын ахлах 

мэргэжилтэн 

/тохиролцсоноор/ 

58.  Ц.Адъяахишиг Хүний эрхийн үндэсний 

комисс 

Хүний эрхийн боловсрол 

судалгааны хэлтсийн дарга 

59.  Л.Жаргалсайхан МХҮТ  

60.  Р.Очирбал Эмнэсти Интернэйшнл  

61.  Р. Энхчимэг Хөөрхөн зүрх ТББ Тэргүүн  

62.  Л. Лхагвадулам Монголын гэр бүл ТББ Тэргүүн 

 

63.  
Б. Мөнхжаргал УИХ 

УИХ-ын гишүүн Л. Болд 

зөвлөх 

64.  Г. Тэмүүжин School Alert Mongolia Дарга 

65.  Х.Өлзийтунгалаг Монгол Улсын 

Боловсролын Их 

сургууль 

Нийгмийн ажил арга зүйн 

тэнхмийн ахлах багш  

66.  Энхчимэг  72 дугаар сургууль Cургалтын менежер 

67.  Баттогтох 5 дугаар сургууль 5 дугаар сургалтын менежер 

68.  Амарзаяа 37 дугаар сургууль Сургалтын менежер 

69.  
Бямбасүрэн 

Өөрчлөлтийг 

чиглүүлэгч төв 

Захирал 

70.  
Туяа 

Оюуны тулга дунд 

сургууль  

Захирал 

71.  

Б.Оюунсувд 

“Бүх нийт боловсролын 

төлөө!” Иргэний 

нийгмийн үндэсний 

эвсэл 

Хөтөлбөрийн ажилтан 

72.  Ариунаа Тува –Ээж ТББ Тэргүүн 
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73.  
Ардак 

Налайх дүүргийн 

салбар зөвлөл 

Зохицуулагч 

74.  
Галбадрах 

Гэр бүлийн сайн 

сайхны нийгэмлэг 

Менежэр 

75.  

Д.Цэцэгдэлгэр 

Монголын боловсрол 

соёл шинжлэх ухаан 

үйлдвэрчний эвслэл 

ЕБС хариуцсан мэргэжилтэн 

76.  
М. Алтанцэцэг 

Хувь хүний хөгжлийн 

институт 

Захирал, сэтгэл судлаач 

77.  Б. Тунгалаг Налайх дүүрэг, ЗДТГ мэргэжилтэн 

78.  

Б.Алтанжолоо 

Монголын эцэг 

эхчүүдийн үндэсний 

зөвлөл 

Тэргүүн 

79.  

Ц. Эрхэмбаатар 

Монголын эцэг 

эхчүүдийн үндэсний 

зөвлөл 

Менежер 

80.  

Mr. Jiří Brodsky 

Embassy of the Czech 

Republic in Ulaanbaatar, 

Mongolia 

Ambassador H.E. 

81.  
Mr. Manuel P. 

Micaller 

Embassy of the United 

States of America in 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Chargé d’Affaires a.i. 
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ХАВСРАЛТ 2  

 
ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 

2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр 

Улаанбаатар хот 

 Монгол Улсын Засгийн газар Европын Холбоотой хамтран 2018 оны 6 

дугаар сарын 06-ны өдөр хүүхдийг эрхийг хамгаалах асуудлаар бага хурал зохион 

байгуулна. Монгол Улсад анхаарал татсан хүний эрхийн хамгийг чухал асуудлын 

нэг  бол хүүхэд, өсвөр үеийнхний эсрэг хүчирхийллийн гэмт хэргийн гаралт өсч, 

хэлбэрийн хувьд ноцтой болж байгаа явдал юм. Үндэсний статистикийн хорооны 

тоо мэдээгээр 2017 оны  байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн 12 

хувь нь 0-17 насны хүүхдүүд байгаа бөгөөд энэ бол Цагдаагийн ерөнхий газарт 

бүртгэгдсэн, зөвхөн гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн тоо мэдээ болно. Мөн 

өнгөрсөн онд 187 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж, гэмт хэргийн улмаас 127 

хүүхэд амь насаа алдсан.  

  Монгол Улс хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийг хүчирхийлэл, дарамт,  

мөлжлөг, хайр халамжгүй үлдээх явдлаас хамгаалахад чиглэсэн НҮБ-ын Хүүхдийн 

эрхийн тухай конвенц, түүний нэмэлт протокол, Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагын холбогдох конвенцид нэгдэн ороод байна. Мөн Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд 

хамгааллын тухай хууль батлагдсанаар хүүхэд, өсвөр насныхныг хамгаалах эрх 

зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлд чухал ахиц гаргасан. Гэхдээ эдгээр 

хууль, дээрх олон улсын хэм хэмжээг хэрэгжүүлэх ялангуяа хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийллээс сэргийлэх, хүчирхийлэл гарч буй нөхцөл, учир шалтгааныг 

шийдвэрлэх, хохирогч болсон хүүхдэд халамж үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр хүүхэд 

хамгааллын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, боловсронгуй болгох шаардлагатай 

байна.  

Энэ асуудлаар болж байгаа хэлэлцүүлэгт хувь нэмэр оруулах зорилгоор 6 

дугаар сарын 6-ны өдөр Гадаад харилцааны яам, Европын Холбоотой хамтран 

“Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийлэл: нийгмийн шалтгаант нөхцөл, хамгааллын 

асуудал” бага хурлыг Гадаад харилцааны яаманд зохион байгуулж байна.  

Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн бага 

хурлыг нээж үг хэлэх бөгөөд бага хуралд ХНХЯ, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн газар, ХЗДХЯ-ны дэргэдэх Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөл, ЦЕГ, ХЭҮК мөн Хүүхдийн эрхийн сургалт, судалгааны хүрээлэн, Лантуун 

дохио, Эмнести Интэрнейшнл,  “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн 
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үндэсний эвсэл, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт болон хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл илтгэл тавьж оролцоно.   

“Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийлэл: нийгмийн шалтгаант нөхцөл, 

хамгааллын асуудал” бага хурал хүчирхийллийн гэмт хэргийг өдөөж байгаа хүчин 

зүйлс, хүүхэд хамгааллын өнөөгийн тогтолцоо, үр нөлөөг хэлэлцэж улмаар 

хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс сэргийлэх чиглэлээр авах бодлого, арга хэмжээний 

талаар зөвлөмж гаргана.  

Энэ бага хурлыг Монгол Улс, ЕХ-ны хүний эрхийн асуудлаарх яриа хэлцээг 

дэмжих төслийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа бөгөөд эл төсөл  Монгол Улсад 

хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, 

прокурорын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх мөн хүний эрхийн асуудлаар 

цуврал бага хурал зохион байгуулах зорилготой юм.  

ГХЯ- ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭЛТЭС, ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

2018 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн хэвлэлийн бага хурал  

 

 Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага 

Цацалт/ хөтөлбөр Хугацаа  

1  SBN TВ 18:00 21:00 
Мэдээллийн хөтөлбөр  

3.15 минут 3 
удаагийн давтамж  

2  TВ8  19:30 pm  
Мэдээллийн хөтөлбөр 

2.45 мин 

3 MONGOL HD TВ  20:00 Мэдээллийн 
хөтөлбөр 

3 мин 

4  TВ 9   19:30  
Мэдээллийн хөтөлбөр 

2 мин 

5  TВ 4   Мэдээллийн хөтөлбөр 2.45 мин 

7 Star TВ 20 цаг Мэдээллийн 
хөтөлбөр 
 

4.45 мин 

8 NTV 21:00  
Мэдээллийн хөтөлбөр 

3.15 мин 

9 Zaluu.com  Мэдээ   

10 News.mn  Мэдээ    

11 Өдрийн сонин  Мэдээ  4/1 хуудас 

12 Зууны мэдээ Ярилцлага 4/1 хуудас 
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2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны бага хурлын сурвалжлага   

 

 Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага 

Цацалт/ хөтөлбөр Хугацаа  

1  SBN TВ 18:00 21:00 
Мэдээллийн хөтөлбөр  

3.15 минут 3 
удаагийн давтамж  

2  TВ8  19:30 pm  
Мэдээллийн хөтөлбөр 

2.45 мин 

3 MONGOL HD TВ  20:00 Мэдээллийн 
хөтөлбөр 

3 мин 

4  Ийгл ТВ   Өдрийн хөтөлбөр 3 мин 

5  TВ 4   Мэдээллийн хөтөлбөр 2.45 мин 

6 NTV Тусгай хөтөлбөр – 
хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийлийн асуудал 
хөндсөн  

Бага хурлын 
оролцогчдын, 
шинжээчдийн үзэл 
бодлыг тусгасан 

7 NTV 21:00  
Мэдээллийн хөтөлбөр 

3.15 мин 

8 Zaluu.com  Мэдээ   

9 Монголын радио Хурд хөтөлбөр   Тусгай сурвалжлага  

10 Монцаме    
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ХАВСРАЛТ 3- ОЛОН УЛСЫН ЭКСПЕРТҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

 Доктор Катерина Ларкинс /Их Британи улс/ 

Нийгмийн иргэншил, хүүхдийн амьдралын чанарын асуудлаар оролцооны 
судалгаагаар мэргэшсэн, энэ талаар онол болон практик мэдлэгтэй нэгэн. Түүний 
судлаачийн ажил, оролцооны зөвлөх, хүүхдийн эрхийн төлөө идэвхтэн зүтгэлтэний  
ажил, үйлс нь 20 гаруй жилийн арвин түүх, туршлагатай. Тэрээр Английн Хүүхдийг 
ивээх сан, Хүүхдийн нийгэмлэг, Хүүхдийн төлөөх үйлс байгууллага, Forest School 
Wales зэрэг байгууллагууд болон орон нутгийн засаг захиргаа, засгийн газарт 
ажилласан байна. Сүүлийн үед тэрээр судлаачийн  болон зөвлөхийн хувьд Их 
Британий засгийн газартай төдийгүй  Франц, Финланд, Румын зэрэг улсуудад их 
дээд сургуулиуд, төрийн бус байгууллагууд, өсвөр залуу үеийнхэнтэй хамтран  
ажиллах болсон байна.  

Хенк Хулсоф /магистр, Нидерланд улс/ 

Нидерланд улсын Лэйдений их сургуулийн Хувийн эрх зүйн институтийн Хүүхдийн 
эрхийн тэнхимийн багш, судлаачаар ажилладаг.  Олон улсын болон үндэсний 
хэмжээнд хөгжилд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах чиглэлээр сонирхон 
судалдаг. Амстердамын их сургуулийн словак хэлний болон улс төрийн шинжлэх 
ухаанаар магистр хамгаалсан. 2016-2017 онд Лэйдений их сургуульд олон улсын 
хүүхдийн эрхийн чиглэлээр эрх зүйн магистр хамгаалсан. Тэрээр НҮБ-ын хэд 
хэдэн байгууллагад ажилласан ажлын туршлагатай. Тухайлбал, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөр /Азербежан, Гондурас/,  НҮБ-ын Хүүхдийн сан /Гана/, НҮБ-ын Хүний 
эрхийн дээд комиссарын газар /Гватемала/. Европын аюулгүй байдал, хамтын 
ажиллагааны байгууллагын Тажикстан дахь суурин төлөөлөгч зэрэг олон улсын 
түвшиний ажил, албыг хашиж байсан. Сүүлийн жилүүдэд Netherlands Helsinki 
Committee (NHC) болон Нидерландын Эмнести интернэйшнл байгууллагуудад 
ажилласан байна.  

Профессор Мариа Рот /Румын улс/  

Доктор Мариа Рот нь Румын улсын, Клуж хотын Babes-Bolyai их сургуулийн 
нийгмийн ажилтны тэнхимийн профессор, судлаач.  Академик ажлаа эхлэхээс 
өмнө тэрээр хүүхдийн хэл заслын терапист, сургуулийн сэтгэл зүйч, тусгай 
сургуулиуд, асрамжийн газар, эмнэлгүүдэд хүүхдийн сэтгэл засалчийн ажлыг хийж 
байсан байна. Түүний судалгааны материалууд нь хүүхдийн эрх, хүүхдийг 
хүчирхийллээс хамгаалах, эмзэг бүлгийн хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэгт 
ашиглагддаг. Түүний сүүлийн үеийн судалгаа нь сургуулийн амжилтын учир 
шалтгааныг судлах, хүчирхийлэл, үл хайхралтанд амьдарч буй хүүхдэд үзүүлэх 
үйлчилгээний стандартыг сайжруулах, өсвөр насныхны залуу насанд шилжих 
шилжилтийн процессыг судлах, мөн эмзэг бүлгийн /Ромачууд/ хүүхдийн оролцоог 
хангах зэрэгт анхаарлаа хандуулж байна.  
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ХАВСРАЛТ 4 

 
“ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛ: 

НИЙГМИЙН ШАЛТГААНТ НӨХЦӨЛ, ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛ” БАГА ХУРЛЫН 
ХӨТӨЛБӨР 

 

8.00-9.00 БҮРТГЭЛ 
 

9.00-9.15 
 
Европын холбоо-Монгол 
улсын хүний эрхийн 
хамтын ажиллагаа 
төслийн зөвлөх 
М. Ичинноров 

Нээлтийн үйл ажиллагаа: 
- Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга 

Д.Даваасүрэн 
- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд  

             С. Мөнгөнчимэг 
- Европын холбооноос Монгол улсад суугаа төлөөлөгчийн 

газрын дарга Traian Hristea     
                                  

9.15-10.15 
 
НЭГДҮГЭЭР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 
 
“Хүүхэд, өсвөр үеийн 
эсрэг хүчирхийллийн бүх 
хэлбэр,  нийгмийн хөрс, 
үндэс, шалтгаан” 
 
Гүүд нейборс олон улсын 
байгууллагын зөвлөх, 
доктор 
Х. Баавгай 
 

 
-Хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 
төрийн бодлого 
ХНХЯ, Хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтсийн дарга Н. Баярмаа 
 
-“Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн нийгмийн үндэс, учир 
шалтгааны холбоос: нийгэм-экологийн асуудал “ 

             Олон улсын эксперт Хенк Хулсоф  
 
-“Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийлэл ба гэр бүлийн 
орчин, нөлөө, хамгааллын асуудал” /гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, үл хайхрах/                                       

              Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн   
              газрын дарга О. Алтансүх  
 

-“Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг хүчирхийлэл ба сургууль, 
нийгмийн орчин, хамгааллын асуудал” /сургууль, асрах 
газар, хорих байгууллага/ 

            "Бүх нийт боловсролын төлөө"Иргэний нийгмийн 
              үндэсний эвслийн Ерөнхий зохицуулагч Д.Тунгалаг 

  

10.15-10.45  Асуулт, хариулт, ярилцлага 

10.45-11.15 Цайны завсарлага  

11.15-12.15 
ХОЁРДУГААР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  
 
“Хүүхэд, өсвөр үеийг 

хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах 
тогтолцооны өнөөгийн 

 
-“Бэлгийн болон хөдөлмөрийн боолчлол ба    
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хамгааллын асуудал”  

           Хүүхдийн эрхийн сургалт, судалгааны хүрээлэн   
          ТББ-ын захирал  Б. Жавзанхүү 
 

-“Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын механизм”   
/Хүүхдийн эрхийн конвенц, Нэмэлт протокол                  
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байдал”  
ХЗДХЯ, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх             
зөвлөлийн  
Ажлын албаны дарга 
Л.Нямгэрэл 

 
 

             Олон улсын эксперт Доктор. Катерина Ларкинс 
 

-“Хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
механизм” / Эцэг, эх багш сурган хүмүүжүүлэгчид болон 
үүрэгч хүлээгчидийн боловсрол, хөгжил, хандлага, бүх 
нийтийн соёл, боловсрол, гэгээрэл, хандлагыг өөрчлөх/  

             Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институийн захирал   
             Доктор Д. Сүрэнчимэг 
 

-“Хүүхэд, өсвөр үеийг хүчирхийллээс хамгаалах эрх зүйн 
орчин, хамгаалалтын механизм бүрдүүлэх” /Гэмт хэргийн 
хохирогч хүүхдийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх 
тогтолцоо, хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, 
хохирогчид туслалцаа үзүүлэх механизм / 
    

             ЦЕГ-ын Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх  
             тасгийн дарга Д. Будзаан 

12.15-13.00 Асуулт, хариулт, ярилцлага 

13.00-14.00 Цайны завсарлага 

14.00-14.45 
 
ГУРАВДАХЬ  
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  
 
“Хүүхэд, өвсөр 
насныхныг 
хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах тогтолцоог 
сайжруулах цаашдын 
алхамуудыг 
тодорхойлох” 
 
Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 
хөгжлийн  газрын дарга  
О. Алтансүх 

-“Хүүхэд, өсвөр үеийнхний эсрэг үйлдэгддэг 
хүчирхийллийн нийгмийн учир шалтгааныг эмчлэх, 
хүүхдийг хамгаалах үр дүнтэй үндэсний тогтолцоо 
бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс, зөвлөмж” 

             Олон улсын эксперт Доктор. Катерина Ларкинс   
 

-“Хүүхэд, өсвөр үеийн эсрэг үйлдэгддэг хүчирхийллийн 
нийгмийн учир шалтгааныг эмчлэх, хүүхдийг хамгаалах үр 
дүнтэй үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс, 
зөвлөмж” 

             Монголын Эмнести Интернэйшнл байгууллагын   
            гүйцэтгэх захирал Б. Алтантуяа  
 

-“Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээнд хүүхэд, өсвөр 
үеийг хүчирхийллээс хамгаалах, мэдээллийн нууцлалыг 
хадгалах  асуудал” 

           
             SBN ТВ-ийн    мэдээний албаны дарга Д.Мягмартогтох  
           

14.45-15.15 Асуулт, хариулт, ярилцлага  
 

15.15-15.40 Цайны завсарлага 

15.40-16.40 
 
Европын холбоо-Монгол 
улсын хүний эрхийн 
хамтын ажиллгаа 
төслийн зөвлөх 
Хенк Хулсоф 

Хаалтын үйл ажиллагаа:  
- Олон улсын экспертүүд- Доктор Катерина Ларкинс 
- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд  

С. Мөнгөнчимэг 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Б. Энхбаяр  
- Европын холбооноос Монгол улсад суугаа төлөөлөгчийн 

газрын дарга Traian Hristea 

 


