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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХУРААНГУЙ
Сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд ахиц дэвшил гарсаар байгаа 
билээ. Гэсэн хэдий ч бүсчилсэн тэнцвэртэй хөгжлийг бий болгож чадахгүй байгаатай 
холбоотой үүсэж буй хот суурин газрын хэт төвлөрөл, зарим аймаг сумдын 
хөгжлийн зогсонги байдал, орчны бохирдол, алслагдан амьдардаг малчин ардын 
хэв маяг, эрс тэс уур амьсгал, байгалийн гамшиг, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн 
тогтворгүй байдал зэрэг улс орны онцлогтой холбоотой олон бэрхшээл хүүхдийн 
эрхийг ханган ажиллахад тулгарч байна.

Боловсрол, эрүүл мэнд, хамгаалал зэрэг нийгмийн үйлчилгээнд гарч буй ахиц 
дэвшил бүх хүүхдэд адил тэгш хүрэхгүй байгаа учраас нийгэм, эдийн засгийн 
хувьд эмзэг бүлгийн өрхийн хүүхдүүдэд чиглэсэн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг 
нэмэгдүүлэх, бусад зорилтот дэмжлэгийг бий болгох нь тулгамдсан асуудал 
болжээ. Тус улс 2015 оноос хойш хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн олон хууль 
тогтоомж, хөтөлбөрүүдийг баталж, тогтолцооны нөр их өөрчлөлт, шинэчлэлтийг 
богино хугацаанд өрнүүлж байгаа боловч бодлогын уялдаа холбоогүй байдал, 
санхүү, хүний, институц, материаллаг баазын нөөц, чадавхын хязгаарлагдмал 
байдал зэргээс үүдэн тухайн чиглэлээрх хууль тогтоомж, бодлогуудын үр дүнтэй 
хэрэгжилтийг хангахад томоохон сорил, эрсдэлтэй тулгарч байна. 

1  Танилцуулга

2  Хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдлын 
талаар ойлгоход суурь болох 
Монгол Улсын талаарх тоо баримт

3  НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай 
Конвенцын хэрэгжилтэд хийсэн 
үнэлгээ

4  Салбар дамнасан хүчин зүйлс ба 
үүрэг хүлээгчид
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ТАНИЛЦУУЛГА
1

1 А.
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ 
БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ - 2018

ХИС-гийн Олон улсын эвслийн боловсруулсан ХЭНБҮ-ний 
удирдамжид заасан үзэл баримтлал, зарчмын дагуу тус 
байгууллагын хамт олны идэвхтэй оролцоог хангах, харилцан 
суралцах арга зүйд тулгуурлан ХЭНБҮ-г гүйцэтгэсэн юм. Үнэлгээг 
5 сарын хугацаанд гүйцэтгэхдээ ХИС-гийн ажилтнуудаас 
гадна хамтрагч байгууллагуудын оролцоог мөн хангасан. Тус 
тайланг ХИС-гийн Хүүхдийн эрхийн засаглалын хөтөлбөрийн 
зохицуулагч, Олон улсын эрхзүйн магистр Э.Цолмон, Эрхзүй, 
төрийн бодлогын магистр Б.Ундрах нар нэгтгэн дүгнэж бичсэн.

Тус үнэлгээг гүйцэтгэхдээ задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, 
баримт бичгийн судалгааны арга, оролцогч талуудын үүрэг 
хариуцлагын шинжилгээ, GAP шинжилгээ зэрэг олон төрлийн 
дүн шинжилгээний аргуудыг ашигласан. Анхдагч болон 
хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжуудад олон улсын болон 
дотоодын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, хамтран 
ажилладаг байгууллагуудын тайлан, ХЭНБҮ-ний хэлэлцүүлгийн 
үр дүн, ХИС-гийн хөтөлбөрийн ажилтнууд болон хамтран 
ажилладаг байгууллагын ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага, 
албаны хүмүүсийн ярилцлага, мэдээлэл зэрэг олон төрлийн эх 

Хүүхдийг Ивээх Сан (цаашид ХИС гэх) нь тус байгууллагын дараагийн  
3 жилийн төлөвлөгөөг буюу 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөгөө үр дүнтэй 
боловсруулах зорилгоор Монгол Улс дахь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн 
ерөнхий дүр зургийг тодорхойлоход чиглэсэн Хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдлын 
үнэлгээг (цаашид ХЭНБҮ гэх) 2018 оны 1 дүгээр сараас 6 дугаар сарын хооронд 
хийж гүйцэтгэв.
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сурвалж хамаарна. ХЭНБҮ-г гүйцэтгэсэн баг нь анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийн 
эх сурвалжуудыг хамтран цуглуулж, ХЭНБҮ-ний хэлэлцүүлэг, бүлгийн ажлын явцад 
тодруулж, бататган боловсруулсан. 

ХЭНБҮ-ний хүрээнд 4 удаагийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан ба 
ингэхдээ нийт ажиллагсад хүүхдийн эрхийн засаглал, хүүхэд хамгаалал, эрүүл 
мэнд, боловсрол, хүүхдийн ядууралд өртөж буй нөхцөл байдал гэсэн таван сэдвийн 
хүрээнд бүлгээр ажиллаж, нарийвчилсан дүн шинжилгээг гүйцэтгэсэн. Монгол Улс 
дахь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн дүр зургийг тоймлон гаргахад шаардлагатай 
тоон болон чанарын мэдээллийг ХИС-гийн Олон улсын эвслийн боловсруулсан 
ХЭНБҮ-ний удирдамжийн дагуу бэлтгэн, хэлэлцсэн юм. ХЭНБҮ нь 2015 оноос 2018 
оны 6 дугаар сарын эцэс хүртэлх хугацааг хамарсан болно.

Тус байгууллагын 3 жилийн Чадавх, чадамжийн үнэлгээг Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага, олон улсын болон дотоодын төрийн бус байгууллага, холбогдох 
төрийн байгууллага зэрэг нийт 15 байгууллагын төлөөлөл оролцсон 2018 оны 
5 дугаар сард зохион байгуулсан уулзалтаар үнэлсэн нь бидний 2019-2021 оны 
стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход ихээхэн дэмжлэг 
үзүүлсэн. Энэхүү үнэлгээгээр Монголын хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд 
чиглэсэн үр дүнтэй хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд тус байгууллага, байгууллагын 
үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, санхүүгийн боломж, бэлэн байдлыг 
ойлгоход төдийгүй бидний гол хамтрагч төрийн болон төрийн бус байгууллагууд 
бидний чадавх, тэргүүлэх чиглэлийг хэрхэн үнэлдгийг ойлгосон юм.

ХИС-гийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөө нь боловсрол, хүүхэд 
хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал, хүүхдийн ядуурлыг бууруулах арга 
хэмжээ (хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээг оролцуулан) болон эрүүл 
мэнд гэсэн таван үндсэн салбарт үйл ажиллагаагаа чиглүүлэхээр байна. 
ХИС-гийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөө нь Монгол Улсын хүүхдийн 
эрхийн нөхцөлд тохирсон, тус байгууллагын ололт амжилтыг харгалзсан, 
мөн ХИС-гийн Монгол дахь хөтөлбөр нь ХИС-гийн Олон улсын эвслийн 
бүрэлдэхүүнд багтахын хувьд, олон улсын хэмжээнд ХИС-гийн 2030 онд 
гэхэд хүрэх хөтөлбөрийн зорилготой нийцүүлэн боловсруулагдсан юм. 

Нэгэн зуун жилийн турш бид онцгой байдлын үе дэх хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах асуудлаас эхлэн урт хугацааны хүүхдийн хөгжлийн 
асуудлуудад анхаарч, хүүхдийг өөрт байгаа боломж бололцоогоо 
бүрэн дүүрэн нээх, ашиглахад нь тусалж, тэдний эрхийг бүхий л салбарт 
хангахын төлөө ажиллаж ирлээ. Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол Улсад 
1994 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 1994-2009 онд 
Английн Хүүхдийг Ивээх Сангийн, 2009 оноос Японы Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн удирдлага дор Монгол дахь Хөтөлбөр нь хүүхдийн амьдралд 
урт хугацааны, тогтвортой өөрчлөлтийг бий болгох зарчмыг баримтлан, 
тулгамдаж буй асуудлуудад бодитой, системтэй шийдлийг олох аргазүйг 
эрхэмлэн ажиллаж байна. Бид айл өрхийн түвшинд хүүхдүүд, гэр бүлд 
эерэг өөрчлөлтийг бий болгохын сацуу үндэсний хэмжээнд хүүхдэд 
ээлтэй боловсрол, хамгааллын тогтолцоог цогцлоохын төлөө ажилладаг.

Олон улсын бие даасан хүүхдийн эрхийн байгууллагын хувьд ХИС нь 
дэлхий нийтийн хүүхдэд хандах хандлагад төдийгүй хүүхдийн амьдралд 
цаг хугацааны нэн шаардлагатай болон урт хугацааны, тогтвортой 
өөрчлөлт, дэвшлийг бий болгохыг зорьдог. ХИС нь 1919 онд Англи улсад 
байгуулагдсан ба өдгөө дэлхийн 120 гаруй улсад үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна. Үүсгэн байгуулагч хатагтай Еглантин Жебб нь хүүхдийн эрхийн 
асуудлыг олон улсад анх дэвшүүлэн тавьж, Хүүхдийн эрхийн тунхагийг 
боловсруулсан ба тунхагийг Үндэстнүүдийн Холбоо 1924 онд баталж, 
улмаар 1989 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцод тусгагдсан. 

1 Б. 
ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН ТУХАЙ
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МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМ, ГАЗАР ЗҮЙ, ЦАГ УУР 
Монгол Улс нь Азийн эх газрын төв хэсэгт оршдог нийт 1,565,000 
км квадрат нутаг дэвсгэртэй, нэг квадрат километрт 2 хүн ногддог 
дэлхийн хамгийн бага хүн амын нягтшилтай. Оросын Холбооны Улс 
(цаашид ОХУ гэх) болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай (цаашид 
БНХАУ гэх) хиллэдэг, газар нутгийн хэмжээгээрээ дэлхийд 19 
дүгээр байранд ордог, далайд гарцгүй улсуудаас газар нутгийнхаа 
хэмжээгээр 2 дугаар байранд ордог улс юм.1 Монгол Улсын хүн ам 
2017 онд 3.2 сая болсон бөгөөд нийт хүн амын 36.6% буюу 1,173,918 
нь 0-18 насны хүүхэд байна.2 Үүний 34%-ийг 0-4 насны, 27%-ийг 5-9 
насны, 19%-ийг 10-14 насны, 20%-ийг 15-19 насны хүүхэд эзэлж 
байна.3

1  “Монголын геологи, хайгуул-2018” чуулга уулзалтын мэдээллээс
2  Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Хүн ам, 2018 
3  Мөн тэнд

2 А.
ХҮН АМ, ГАЗАР ЗҮЙ, ЦАГ УУР, ЭДИЙН 
ЗАСАГ, НИЙГЭМ, ОРЧНЫ БОХИРДОЛ

2

36.6%
0-18 насны хүүхэд

Монгол Улсын хүн амын

ОЙЛГОХОД СУУРЬ БОЛОХ
МОНГОЛ УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН
НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААР
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2017 оны нас хүйсийн суваргад 0-4 насныхан 
хамгийн өндөр байгаа нь сүүлийн жилүүдэд 
төрөлтийн түвшин өндөр байсныг харуулж, 
мөн 25-29 насны хүн амын эзлэх хувь их байгаа 
нь нийгэм-эдийн засагт ач холбогдол бүхий 
хөдөлмөрийн насны хүн ам хамгийн их байх 
үе буюу “Хүн ам зүйн цонх”-ны үе үргэлжилж 
байгааг харуулж байна.4 Иймд энэ үед эрүүл 
саруул, боловсролтой, бүтээлч залуу үеийг 
хүмүүжүүлэн бэлтгэх нь ирээдүйд нийгэм эдийн 
засгийн өндөр ач холбогдол, өгөөжтэй байдаг 
бол, харин энэ үеийг зохистой бодлогоор 
дэмжиж ашиглаж чадахгүй тохиолдолд улс 
орны эдийн засаг, нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдийг 
дагасан хямрал, тухайлбал, ажлын байргүй, 
ажиллах хүчний өсөлтийн улмаас ажилгүйдэл, 
ядуурал нэмэгдэх, үүнийг дагаж гэмт хэрэг, 
хүчирхийлэл, архидалт зэрэг нүүрлэх аюултай 
байдаг. 

Монгол Улсын зун өвлийн дундаж температур 
+30°С -аас -30°С-ын хооронд хэлбэлздэг, эрс 
тэс уур амьсгалтай төдийгүй тус улсын бүх 
нутаг дэвсгэрт цаг уурын өөрчлөлт явагдаж, 
байгаль цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн 
давтамж олширч, нутаг дэвсгэрийн ихэнх нь 
хуурайшилт, цөлжилт, хөрс усны доройтолд 
өртөж, бэлчээрийн ургац муудаж байна.5 Нийт 
хүн амын 26.1% нь малтай өрхөд амьдарч, ажил 
эрхэлдэг арван хүн тутмын дөрөв орчим нь мал 
аж ахуйн үйлдвэрлэлтэй холбоотой хөдөлмөр 
эрхэлж байна.6 Хөдөөгийн малчин хүн ам нь 
өргөн уудам нутагт таруу суурьшин амьдардаг 
учраас төрийн үйлчилгээг зохион байгуулахад 
өртөг өндөртэй байдаг.

4  Мөн тэнд
5  Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, 2018 
6  ҮСХ, Ядуурлын дүр төрх, 2016, 37 дахь тал

Хөдөөгийн малчин 
хүн ам нь өргөн уудам 
нутагт таруу суурьшин 
амьдардаг учраас 
төрийн үйлчилгээг 
зохион байгуулахад 
өртөг өндөртэй байдаг.
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
Монгол Улс нь бага-дунд орлоготой, байгалийн баялгаар баялаг, хөгжиж буй орон 
юм. 2010-2013 оны хооронд уул уурхайн жилийн хөрөнгө оруулалт 400%-д хүрч 
өссөнөөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний (цаашид ДНБ гэх) өсөлт 2012 онд 12.3% 
болж, улмаар тус улс нь бага-дунд орлоготой орнуудын бүлэглэлд багтах болсон юм.7 
Эдийн засгийн огцом өсөлттэй холбоотойгоор Засгийн газар зарлагыг нэмэгдүүлэн 
төсвийг тэлэх бодлогыг баримталж, гадаадын өндөр хүүтэй арилжааны зээлийг 
гадаад валютаар их хэмжээгээр авсан.8

Хүснэгт 1. Монгол Улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлт 
2012 2013 2014 2015 2016 2017

ДНБ өсөлт (%) 12,3 11,6 7,9 2,3 1,2 5,1

Нэг хүнд ногдох 
ДНБ (мянган 
төг)

5948.6 6750.8 7652.9 7810.3 7907.7 -

Инфляцийн 
түвшин (%)

14.0 11.9 11.0 1.9 1.1 6.4

Ажилгүйдлийн 
түвшин (%)

8.2 7.9 7.9 7.5 10 7.3

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалт (сая 
төг)

6,466,349.7 3,652,197.7 1,585,581.6 1,469,603.8 1,964,058.5 -

Нийт гадаад өр 
(сая $)

17,211 19,830 21,851 22,718 24,625 27,413

Гадаад худалдаа 
(сая $)
Экспорт
Импорт

4384.7
6738.4

4269.1
6357.8

5774.3
5236.7

4669.3
3797.5

4916.3
3358.1

6200.7 
 4335 .5

Үндэсний нийт 
орлого (сая төг)

15,399,575.3 18,091,326.0 20,420,074.3 21,251,431.7 22,316,313.0 -

Улсын төсвийн 
тэнцвэржүүлсэн 
тэнцэл (сая төг)

-1,130,679.9 -224,618.5 -867,959.1 -1,156,909.8
-3,660,289.1

 
-1,741,891.0

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Үндэсний статистикийн хороо, 
Монголбанк, 2018

7  David Osborne et al., Integrated Report: an integrated analysis of economic, political and social issues that support or hinder 
growth and poverty reduction in Mongolia, DFAT of the Australian Government, 2015, page 9

8  Мөн тэнд, 10 дахь тал

2010-2013 оны хооронд уул 
уурхайн жилийн хөрөнгө 
оруулалт

хүрч өссөн.
400%
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Ийнхүү сүүлийн 15 жилийн хугацаанд Монгол 
Улс мал аж ахуйн салбар түшиглэсэн эдийн засаг 
бүхий улсаас уул уурхайн салбар түшиглэсэн 
эдийн засагтай улс болсон.9 Гэсэн хэдий ч уул 
уурхайн салбар ДНБ-ий тавны нэгийг, нийт 
экспортын 80%-ийг эзэлдэг төдийгүй нийт 
экспортын 80%-ийг БНХАУ-д экспортолдог нь 
Монгол Улсыг, олон улсын түүхий эдийн зах зээл 
дээрх үнийн савалгаа болон БНХАУ-ын эдийн 
засгийн нөхцөл байдлаас шууд хамааралтай 
болгосон.10 Иймд эрдэс баялгийн түүхий эдийн 
үнээс шалтгаалах эдийн засгийн мөчлөгийг 
сөрөхийн тулд олон тулгуурт бодлогоор эдийн 
засгийг тэлэх шаардлагатай нүүр тулж байна.11

2013, 2014 онуудад олон улсын зах зээл дээрх 
уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ огцом унаж, 
БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт саарснаар 2015 
оноос тус улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал 
хүндхэн болж 2016 онд ДНБ-ий өсөлт ердөө 
1.2% болсон.12 Ийнхүү төсвийг тэлж, зарлагыг 
нэмэгдүүлж, эргэлтэд орохгүй дэд бүтцэд их 
хэмжээний хөрөнгө оруулж, гадаадын өндөр 
хүүтэй арилжааны зээлийг гадаад валютаар 
их хэмжээгээр авсан үед эдийн засгийн өсөлт 
буурснаар Монгол Улсын эдийн засаг хөөсрөлт-
уналтын савлагаанд өртөв.13 

9  Мөн тэнд
10  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн үнэлгээ: 

Монгол Улс 2017–2020, 2017, 6 дахь тал
11  Дэлхийн Банк, Дэлхийн Банк Монголд Тойм, 2018
12  Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, Country Report Mon-

golia, 2018, page 23; АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой 
өсөлтийн үнэлгээ: Монгол Улс 2017–2020, 2017, 15 дахь тал.

13  Мөн тэнд

Уул уурхайн салбар 
ДНБ-ий тавны нэгийг, 
нийт экспортын

эзэлдэг.
80%-ийг
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Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн үлдэгдэл 
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 22.7 их наяд 
төгрөг болж өнөөгийн үнэ цэнээр дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний 74.4%-тай тэнцэж байна.14 Үүний 
18.6%-ийг дотоод өр, 74.1%-ийг гадаад өр, 7.3%-ийг 
өрийн баталгаа эзэлж байна.15 Улмаар орлогыг хэт 
өөдрөгөөр тооцоолж, гадаад өрийг их хэмжээгээр 
авснаар Монгол Улс ганцхан гадаад бондын зөвхөн 
хүүгийн төлбөрт 2016 онд 108.8 сая ам.доллар буюу 
239.2 тэрбум төгрөгийг төлжээ.16

Макро эдийн засгийн нөхцөл байдал ийнхүү хүндхэн 
болсонтой холбоотойгоор Монгол Улс Олон Улсын 
Валютын Сангийн (цаашид ОУВС гэх) өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдаж, 2017 онд 
нийт 5.5 тэрбум ам.долларын санхүүжилтийн 
багцыг улс орны эдийн засгийн хямралыг даван 
туулах зорилгоор авахаар болсон.17 Улмаар 2016, 
2017 онуудад ОУВС-гийн шаардлагын дагуу 
төсвийн сахилга бат, тогтвортой байдлыг хангаж, 
төсвийн талаарх хууль эрх зүйн орчныг сайжруулж 
ажилласан байна.18 Тухайлбал, Төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай хуульд 2016, 2017 онуудад нэмэлт 
өөрчлөлт; Өрийн удирдлагын тухай, Концессын 
тухай хуулиудад 2016 онд нэмэлт өөрчлөлт тус 
тус оруулсан ба Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 онд 
баталснаар төсвөөс гадуур зарлага, санхүүжилт хийх 
асуудлыг зохицуулахыг зорьсон.19

14  Сангийн яам, Монгол Улсын Засгийн газрын өр, 2018
15  Мөн тэнд 
16  Үндэсний аудитын газар, Монгол Улсын 2016 оны нэгдсэн төсвийн 

гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, 2017, 15 дахь тал
17  IMF, Mongolia Turns the Corner with $5.5 Billion IMF-Led Financing Package, 

2017
18  Мөн тэнд 
19  УИХ-ын ТГ, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Өрийн удирдлагын 

тухай, Концессын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийн танилцуулга, 2016, 2017; Монгол Улсын Хөгжлийн 
банкны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулга, 
2017

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд 
оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөс жишээлэн 
дурдахад “... өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн 
Засгийн газрын өрийн ДНБ-д харьцуулсан 
харьцааг 2016 оны төсвийн жилд 88.0 хувиас, 
2017 оны төсвийн жилд 85.0 хувиас, 2018 оны 
төсвийн жилд 80.0 хувиас, 2019 оны төсвийн 
жилд 75.0 хувиас, 2020 оны төсвийн жилд 70.0 
хувиас, 2021 оны төсвийн жилээс эхлэн 60.0 
хувиас ...” тус тус хэтрүүлэхгүй байхаар, өрийн 
хэмжээг жил дараалан багасгах арга барилын 
дагуу хуульчилжээ.20

2017 оноос олон улсын зах зээл дээр уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ өсөж, таатай 
нөхцөл бүрдсэнээр, экспортын хэмжээ зургаан 
тэрбум ам.доллар давж, гадаад худалдааны 
тэнцэл ашигтай гарсан төдийгүй гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт 1.2 тэрбум ам.доллар, алтны 
худалдан авалт 20 тонн болсноор ДНБ-ий өсөлт 
5.1%-д хүрсэн байна.21 Гэсэн хэдий ч өнөөгийн 
байдлаар улсын төсвийн зарлагыг нэмэгдүүлсэн, 
гадаадын зээлийн эргэн төлөлтийн цаг хугацаа 
нь болсон, экспортын бүтээгдэхүүний төрөл 
зүйл хязгаарлагдмал хэвээр байгаагийн сацуу 
Засгийн газрын өрийн хязгаарыг 2021 он 
хүртэл улам бүр бууруулахаар тогтоосон учраас 
хүүхдэд чиглэсэн аливаа шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтыг бүрдүүлэхэд бэрхшээл, эрсдэл 
тулгарч болохоор байна.

20  Сангийн яам, Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн 
танилцуулга, 2016, 279 дэх тал 

21  О.Мөнхжаргал, Хөрөнгө оруулалт татах боломж байгаа ч улс 
төрийн тогтвортой байдал хамгийн чухал, 2018

ОУВС-гийн өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн 
хөтөлбөрт хамрагдаж, 
2017 онд нийт

тэрбум ам.долларын 
санхүүжилт авахаар 
болсон.

5.5 буюу 239.2 тэрбум 
төгрөгийг төлжээ.

Монгол Улс гадаад 
бондын хүүгийн 
төлбөрт 2016 онд 

108.8
сая ам.доллар
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НИЙГМИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 
Ядуурлын түвшин, гүнзгийрэлт 2014-2016 оны хооронд өссөн ба хөдөө орон нутаг, 
аймаг, сумын төвийн ядуурлын хамралтын хүрээ, гүнзгийрэлтийг Улаанбаатар 
хоттой харьцуулахад илэрхий муу байна.22 

Хүснэгт 2. Ядуурлын түвшин, гүнзгийрэлт

Бүс, байршил
Ядуурлын түвшин Ядуурлын гүнзгийрэлт

2014 2016 2014 2016

Улсын дүн 21.6 29.6 5.2 7.7

Баруун бүс 26 36 5.3 9.7

Хангайн бүс 25.3 33.6 5.4 8.2

Төвийн бүс 22.2 26.8 5.5 7

Зүүн бүс 31.4 43.9 8.6 12.5

Улаанбаатар 16.4 24.8 4.5 6.4

Аймгийн төв 23.8 31.8 5.8 8.8

Сумын төв 24.7 32.3 5.7 8.5
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Алслагдан амьдардаг малчид, өрх тэргүүлсэн эмэгтэйчүүд, хөдөөнөөс хотод 
шилжин ирсэн иргэд ядууралд өртөх нь их бөгөөд хатуу ширүүн өвлийн улирал, жил 
дараалан тохиох байгалийн гамшиг тэдэнд хамгийн хүндээр тусч байна.23 Өрхийн 
мөнгөн орлогын үзүүлэлт ч хот хөдөөд мөн харилцан адилгүй байна. Тухайлбал, 
2017 онд 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх хотод 9.1%, хөдөөд 23.1%, 
300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх хотод 12.4%, хөдөөд 22.3%, 500.0-700.0 
мянган төгрөгийн орлоготой өрх хотод 16.6%, хөдөөд 19%-ийг эзэлж байна. Харин 
900.0 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой өрх хотод 47.7%, хөдөөд 22.2%-ийг эзэлж 
байна.24 Монгол Улсын эдийн засаг 2010 оноос хойш хурдацтай өссөн жилүүдэд 
ядуурал буурсан байдаг боловч 2016 онд эдийн засгийн нөхцөл байдалтай 
холбоотойгоор ядуурлын түвшин эргээд 2012 оны түвшинд хүртэл нэмэгдсэн нь 
санаа зовних асуудал болж байна.25

22  Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Ядуурлын түвшин, гүнзгийрэлт, 2017
23  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн үнэлгээ: Монгол Улс 2017–2020, 2017, 8 дахь тал
24  ҮСХ, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2017 оны 3 дугаар улирлын танилцуулга, 3 дахь тал
25  Дэлхийн Банк, Дэлхийн Банк Монголд Тойм, 2018 

47.7%
хөдөөд

22.2%

900.0 мянган төгрөгөөс 
дээш орлоготой өрх хотод
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ТЭГШ БУС БАЙДАЛ
Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини 
коэффициент 2017 онд Зүүн бүсэд 36, Улаанбаатар хотод 36.8 
байгаа нь улсын дундаж 0.35-аас өндөр байна.26 Улсын хэмжээнд 
2017 онд хүн амын хамгийн чинээлэг 20 хувийнхны хэрэглээний 
дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 20 хувийнхнаас 5.8 дахин их байна.27 
Үндсэндээ Монгол Улсын таван хүн тутмын нэг нь ядуурлын 
түвшингөөс доогуур амьжиргаатай байгаа хэдий ч Монгол Улс 
нь Хүний хөгжлийн индексээр 0.727 оноо авч, 195 орноос 92 
дугаар байранд эрэмбэлэгдэж дэлхийн хүний хөгжлийн түвшин 
өндөртэй орнуудын ангилалд хамаарч байна.28 

Хүснэгт 3. Хүний хөгжлийн индекс

Бүс, байршил 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Улсын дүн 0.756 0.709 0.718 0.726 0.735 0.736 0.734

Баруун бүс 0.697 0.629 0.642 0.656 0.665 0.667 0.661

Хангайн бүс 0.747 0.657 0.664 0.674 0.679 0.677 0.675

Төвийн бүс 0.735 0.672 0.681 0.690 0.695 0.695 0.691

Зүүн бүс 0.706 0.646 0.655 0.674 0.691 0.689 0.688

Улаанбаатар 0.776 0.781 0.795 0.800 0.808 0.813 0.812

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Гэсэн хэдий ч Хүний хөгжлийн индекс 2010-2016 оны хооронд 
зөвхөн Улаанбаатар хотод нэмэгдсэн бол, харин улс даяар хөдөө 
орон нутагт буурчээ.29 

26  Эшлэл 24, мөн тэнд, 9 дэх тал
27  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2018/1, 12 дахь тал
28  НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын Хүний хөгжлийн үндэсний зургаа дахь илтгэл, 

2016, 10 дахь тал
29   Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Хүний хөгжлийн индекс, 2018

оны хооронд зөвхөн Улаанбаатар 
хотод нэмэгдсэн бол хөдөө орон 
нутагт буурчээ.

Хүний хөгжлийн индекс 

2010-2016
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ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ 
БАЙДАЛ
Ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, 
ялгаварлан гадуурхахтай тэмцэх 
чиглэлээр олон нийтэд чиглэсэн 
сургалт, мэдээлэл нөлөөллийн 
ажлууд хийгдэхгүй байна. Сурах бичиг 
болон олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслүүдээр дамжуулан аливаа 
хүйсийн хүмүүсийн нийгэмд гүйцэтгэх 
үүрэг ба эзэлж буй байр суурийг нь 
тэгш гэдгийг, тэднийг ажил мэргэжил, 
нийгмийн байр суурийнх нь хувьд 
хүйсийн хязгаарлалтгүй харуулах, 
мөн хүмүүсийн ялгаатай байдал нь 
төрөлхийн болохыг ойлгуулах ажлыг 
эхлэх нь зүйтэй байна. 

Тус улсад эмэгтэйчүүдийн улс төрийн 
оролцоо сайжирсан хэдий ч бүх шатны 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
төлөөлөгчдийн 15.8% нь, Улсын Их 
Хурлын (цаашид УИХ гэх) гишүүдийн 
17.1% нь эмэгтэйчүүд байна.30 
Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс 
2015 онд 0.289 байсан бол 2016 онд 
0.335 болж өсжээ.31 Жендэрийн тэгш 
байдлын асуудлууд нь эрүүл мэнд, 
боловсролын хүртээмжтэй байдал, 
дотоод шилжилт хөдөлгөөн, ажил 
эрхлэлт, ядуурал зэрэгт амь бөхтэй 
байсаар байна.32

30  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний 
хөтөлбөр, 2017

31  Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Жендэрийн 
тэгш бус байдлын индекс, 2018

32  Эшлэл 30, мөн тэнд

нь эмэгтэйчүүд байна.

Улсын Их Хурлын 
гишүүдийн

17.1%
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ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
ХҮНИЙ ЭРХ, ОРОЛЦОО
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 2017 онд 103.6 
мянга болж, үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд 11.5 мянга байгаа ба тэдний 58.1% 
нь төрөлхийн, 41.9% нь олдмол хөгжлийн 
бэрхшээлтэй байна.33 Иймд хүүхдийг осол 
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй эсэхийг тогтоох боловсронгуй 
аргачлал нэвтрүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлийг 
эрт илрүүлэх, эмчлэх, хөгжлийн бэрхшээл 
үүсэж байгаа суурь шалтгааныг судлан түүнд 
чиглэсэн арга хэмжээ авах нь тулгамдсан 
асуудал болоод байна. Өнөөгийн нийгэмд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
дэд бүтцийн болон бусад бүхий л төрлийн 
нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж, зорилтот 
дэмжлэг хангалтгүй байгаагийн зэрэгцээ 
тэднийг нийгэмд ялгаварлан гадуурхах нь 
түгээмэл байна.34 Иймд төрөлхийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй залуучуудын бараг тал хувь 
нь бичиг үсэг тайлагдаагүй, нийт хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн 80% орчим нь эдийн 
засгийн идэвхгүй байгаа учраас тэд ядууралд 
өртөж, амьжиргааны баталгаажих доод 
түвшингөөс доогуур орлоготой амьдарч 
байна.35

33  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 11 
дэх тал

34  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих 
үндэсний хөтөлбөр, 2017

35  НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын Хүний хөгжлийн 
үндэсний зургаа дахь илтгэл, 2016, 15 дахь тал

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД

ТӨРӨЛХИЙН ОЛДМОЛ
58.1% 41.9%

11 500
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ХОТЖИЛТ, ШИЛЖИН СУУРЬШИЛ 
2017 онд нийт хүн амын 66.1% нь хот суурин газар, үлдсэн 33.9% нь хөдөө амьдарч 
байна.36 Байгалийн гамшиг, доройтол нь хөдөөнөөс сум, аймгийн төв, аймгийн 
төвөөс хот руу шилжих хөдөлгөөний урсгалыг улам бүр нэмэгдүүлж байна. 2017 
онд Монгол Улсын нийт хүн амын 44.6%, Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын 73%, Монгол Улсын ДНБ-ий 65.9% нь дангаараа нийслэлд 
харьяалагдаж байна.37 

Хүснэгт 4. Хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөн

Статистик үзүүлэлт Бүс, байршил 2015 2016

Шилжин явсан (ирсэн) Улаанбаатар 11702 (30297) 14342 (25196)

Шилжин явсан (ирсэн) Баруун бүс 8329 (2564) 8985 (3907)

Шилжин явсан (ирсэн) Хангайн бүс 13038 (6351) 11509 (6911)

Шилжин явсан (ирсэн) Төвийн бүс 15905 (11194) 13469 (11875)

Шилжин явсан (ирсэн) Зүүн бүс 4710 (3506) 3884 (2794)
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

36  Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Хүн ам, 2018
37  Мөн тэнд

Улаанбаатар хотын хөгжлийн анхны ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд, Хоёр дахь 
төлөвлөгөөг 1961 онд, Гурав дахь төлөвлөгөөг 1975 онд, Дөрөв дэх төлөвлөгөөг 
1986 онд боловсруулсан байдаг бол Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
Тав дахь ерөнхий төлөвлөгөөг 28 жилийн дараа 2014 онд эрчимтэй шилжин 
суурьшил, замбараагүй, төлөвлөлтгүй хотжилт өрнөсний дараа баталжээ.38 

Хүснэгт 5. Хүн амын нягтрал

Хүн амын нягтрал/1 квадрат км 

Бүс, байршил 2014 2015 2016

Улсын дүн 1.9 2 2

Баруун бүс 0.9 0.9 0.9

Хангайн бүс 1.5 1.5 1.5

Төвийн бүс 1 1 1

Зүүн бүс 0.7 0.7 0.7

Улаанбаатар 290 297.1 306.5
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Хотжилтын үйл явцад нийтийн эрх ашгийг хангах асуудлыг орхигдуулсан нь Хууль 
тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд тусгагдсан 
хотжилт, хот төлөвлөлт, газрын харилцааны талаарх хуулийн төслүүдийн үндэслэл, 
танилцуулгаас мөн илэрхий байна. Үндсэндээ зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, хөгжлийг 
хангахад чиглэсэн замбараагүй хотжилт өрнөсөн ба энэ хүрээнд иргэн, нийтийн 
эрх ашгийг хангах асуудал, тэр дундаа хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
эрхийг хангах асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй.39 Улаанбаатар хотод суурьших 
иргэдийн тоо хэт нэмэгдсэнээс алслагдсан дүүрэг, хорооны хүүхдүүд сургууль, 
цэцэрлэгт хамрагдах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй болж, 
мөн гэр хорооллын хэт тэлэлт, хог хаягдлыг боловсруулах асуудлыг зохистой 
шийдвэрлэхгүй байгаа зэрэг асуудал нь орчны бохирдлыг нэмэгдүүлж байна.40 
Түүнчлэн хотын эдийн засаг, хөдөлмөрийн зах зээл нийт хүн амыг бүгдийг шингээж 
чадахгүй байгаа тул шилжин ирэгсэд болон ядуучууд нь ажилгүй, орлогогүй 
үлдэх магадлал өндөр байна. Иймд орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийг дэмжих шаардлагатай тулгарч 
байна.41

38  Нийслэлийн статистикийн газар, Улаанбаатар хотын танилцуулга, 2013, 14-15 дахь тал 
39  ХЗҮХ, Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь, 2016
40  Мөн тэнд, 34 дэх тал
41  Дэлхийн Банк, Дэлхийн Банк Монголд Тойм, 2018
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ГАМШИГТ ҮЗЭГДЭЛ
Дэлхийн улс орны нийгэм, эдийн засаг, 
улс төр, байгаль орчин, гамшгийн 
үеийн хямралыг даван туулах нөөц, 
чадавхыг үнэлэн эрэмбэлдэг Эмзэг 
байдлын үзүүлэлтээр Монгол Улс нийт 
120 онооноос 56.7 оноо авч 2017 оны 
байдлаар нийт 178 улсаас 128 дугаар 
байранд орсон ба энэ үзүүлэлт сүүлийн 
арван жилийн хугацаанд ердөө 1.7 
оноогоор буурсан.42 

Монгол Улс аливаа төрлийн 
ХЯМРАЛЫГ ДАВАН ТУУЛАХ 
НӨӨЦ, ЧАДАВХ СУЛ байгааг 
төдийгүй дорвитой бэхжүүлж, 
сайжруулж чадахгүй байгааг 
харуулж байна.

Мөн нийгмийг хамарсан аливаа 
хямралаас улс орон урьдчилан 
сэргийлж, бэлэн байж, үр дүнтэй хариу 
арга хэмжээ авч чадах нөөц бололцоо, 
чадавхтай эсэхийг тогтоодог ИНФОРМ 
Эрсдэлийн үзүүлэлтээр Монгол Улс 
191 улсаас 99 дугаар байранд оржээ.43 

42  Fund for Peace, the Fragile States Index 2017, 
American Foreign Policy magazine, 2017

43  Joint Research Center European Commission, IN-
FORM Results Report 2017, 2017

Хүснэгт 6. Гамшигт үзэгдэл, хохирол

Гамшигт үзэгдэл, хохирол 2015 2016 2017

Гамшигт үзэгдлийн тохиолдлын тоо 5,422 4,38 4,194

Ой, хээрийн түймэр /тоо/ 354 138 225

Объектын түймэр /тоо/ 4,561 138 3,536

Хүчтэй цасан болон шороон шуурга /
тоо/ 21 14 23

Аадар бороо, үерийн аюул /тоо/ 23 21 17

Газар хөдлөлт 54 59 42

Хорогдсон, устгасан мал, амьтан /мян.
толгой/ 175.34 1.06 539.1

Гамшгийн улмаас нас барсан хүн /тоо/ 198 230 203

Гамшгийн улмаас учирсан хохирлын 
хэмжээ /тэрбум төг/ 79.95 43.1 96.7

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Улсын хэмжээнд 2017 оны эцэст 66.2 сая мал тоологдов.44 
Гэсэн хэдий ч Монгол Улсын газар нутаг бэлчээрийн талхлалт, 
доройтолд өртөж бэлчээрийн газрыг тогтвортой ашиглахтай 
холбоотой эрх зүйн орчныг сайжруулах, малын хөлийн 
татварыг бий болгох асуудал хөндөгдөж байна.45 Мөн 2017 
онд л гэхэд мал, амьтны халдварт шүлхий болон галзуу 
өвчин тус бүр 69 удаа бүртгэгдсэн ба 2018 оны 3 дугаар 
сарын байдлаар 11 аймгийн 27 суманд шүлхий өвчний 30 
голомтод хорио цээрийн дэглэм тогтоогоод байгаа юм.46 
Энэ нь улсын эдийн засагт төдийгүй иргэдийн амьдралд 
хүндээр тусч байна. Иймд малын чанарыг сайжруулах, малын 
халдварт өвчний дэгдэлтийг багасгах, малын халдварт өвчин 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх, мал эмнэлгийг төрийн мэдэлд 
шилжүүлэх зэрэг асуудалтай холбоотойгоор Мал, амьтны 
эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Малын 

генетик нөөцийн тухай хуулийг тус тус 2017 онд баталжээ.47

44  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 34 дэх тал
45  ХХААХҮЯ, МАА-н салбарын 2017-2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлого, стратегийн 

зорилт, 2018
46  ОБЕГ, Шүлхий өвчний тухай мэдээллийг сонслоо, 2018; ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, 

эдийн засгийн байдал, 2017/12, 18 дахь тал
47  Ж.Сауле, Мал эмнэлэг төрийн мэдэлд шилжиж, босоо тогтолцоогоор ажиллах 

болно, 2017

Улсын 
хэмжээнд 2017 
оны эцэст

мал тоологдов.
66.2 сая
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ОРЧНЫ БОХИРДОЛ
Улаанбаатар хотын нийт гэр хорооллын 180 гаруй мянган айл өрх төвлөрсөн усан, 
ариун цэвэр, дулаан хангамжид холбогдоогүй байгаа бөгөөд тэдний 90% гаруй 
нь энгийн, шаардлага хангаагүй нүхэн жорлон ашиглаж байна.48 Энгийн нүхэн 
жорлонгоос шууд хамааралтайгаар хөрс, ус, орчны бохирдол нэмэгдэж, улмаар 
5 хүртэлх насны хүүхдийн дундах суулгалт өвчний тархалт буурахгүй байна.49 
Улаанбаатар хотоос авсан бүх хөрсний дээж, Дархан хотоос авсан дээжийн 72.2%, 
Эрдэнэт хотоос авсан дээжийн 54.5% нь их бохирдолтой түвшинд хамрагдаж байгаа 
ба ялангуяа Улаанбаатар хотын үнэлгээнд хамруулсан хөрсний дээжийн 88%-д нь 
нян, хөгц, мөөгөнцөр илэрчээ.50 

Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийн асуудал жилээс жилд хүндэрсээр 
байгаа ба Засгийн газрын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөр хэрэгжсэн ч 
гэсэн 2030 он гэхэд 400 гаруй мянган иргэн бохирын шугамд холбогдоогүй байхаар 
байна.51

48  Б.Зоригоо, Д.Сувд, Хотжилт, цаг уурын дулаарал ба халдварт өвчин, НЭМХ, 2016; НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, “Хүйтэн 
уур амьсгалтай орнуудын ариун цэврийн байгууламжийн шийдэл” олон улсын зөвлөлдөх уулзалт, 2017, 77 дахь тал

49  Мөн тэнд
50  Мөн тэнд, 155 дахь тал 
51  Мөн тэнд, 53 дахь тал

Засгийн газрын гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн хөтөлбөр хэрэгжсэн ч 
гэсэн 2030 он гэхэд

Монгол Улсын хүн амын бараг тал нь оршин 
суудаг Улаанбаатар хот хүйтний улиралд 
дэлхийн хамгийн их агаарын бохирдолтой 
нийслэл хотуудын нэг болжээ.52 Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллагын Агаарын 
чанарын зөвлөмжид заасан хэмжээнээс 
Улаанбаатар хотын жилийн дундаж агаар 
дахь тоосонцорын агууламж 20 дахин 
их байгаа нь 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
амьсгалын замын өвчний шалтгаант нас 
баралтыг 33%-иар, насанд хүрэгчдийн 
уушгины архаг бөглөрөлийн шалтгаант 
нас баралтыг 19%-иар, уушгины хавдрын 
шалтгаант нас баралтыг 24%-иар тус тус 
нэмэгдүүлж байгааг тогтоожээ.53 Хотын 
хүн амын 66%, хөдөөгийн хүн амын 59% нь 
баталгаат ундны усаар хангагдсан байна.54 
Улаанбаатар хотын хүн амын ундны усны 
эх үүсвэрийн сав газрын хамгаалалтын бүс 
дотор хууль бусаар айл буух, хашаа барих 
зэрэг байгууламжийг бий болгосон нь 
хөрсний бүтцийг эвдэж, гүний усны нөхөн 
тэжээгдлийг бууруулж, нөөцийг багасгах 
аюултай байгаа юм.55 

Мөн аймаг, сумын төвлөрсөн ус хангамжийн 
уснаас авсан дээжийн 12.7%-д, төвлөрсөн 
бус усан хангамжийн уснаас авсан дээжийн 
22%-д нянгийн тоо стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их гарсан 
байна.56 

52  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Аюулын харанга: Агаарын бохирдол 
ба хүүхдийн эрүүл мэнд, 2018, 15 дахь тал

53  Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 2017
54  Мөн тэнд 
55  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, “Хүйтэн уур амьсгалтай орнуудын 

ариун цэврийн байгууламжийн шийдэл” олон улсын 
зөвлөлдөх уулзалт, 2017, 112 дахь тал

56  Мөн тэнд, 131 дэх тал

Улаанбаатар хотын агаар 
дахь тоосонцорын жилийн 
дундаж агууламж

20 дахин их

гаруй иргэн бохирын шугамд 
холбогдоогүй байхаар байна.

400 000
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2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар Монгол Улс олон улсын хүний 
эрхийн нийт 36 гэрээнд нэгдэн орсон байгаа ба тус улс 2015 оноос 
хойш хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн олон улсын гэрээнд 
нэгдэн ороогүй болно.57 Шинээр нэгдэн орсон гэрээний албан 
ёсны орчуулгыг хийх, олон нийтэд хүртээмжтэй мэдээлэх, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага (цаашид ТББ гэх), хууль сахиулах 
байгууллага, шүүхэд тэдгээрийг хэрэглэх мэдлэг чадавхыг 
бэхжүүлэх, нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын (цаашид НҮБ гэх) Хүүхдийн 
Эрхийн Хорооноос Монгол Улсын Засгийн газарт 2017 онд илгээсэн 
зөвлөмжид хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомжийг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд шаардлагатай хүний, техникийн 
болон санхүүгийн нөөцийг гаргах, хуваарилахыг зөвлөсөн юм. 
Тус зөвлөмжид хөрөнгө нөөцийн хуваарилалт, хүүхдийн эрх ба 
бизнесийн салбар, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, гэр бүлийн 
орчин, байгаль орчин ба эрүүл мэнд болон хүүхдээр морь унуулах, 
хөдөлмөр эрхлүүлэх зэрэг эдийн засгийн мөлжлөгийн эсрэг 
шаардлагатай бүх арга хэмжээг яаралтай авахыг шаардсан юм.

Хороо нь Конвенц, түүний гурван нэмэлт протокол, сэдэвчилсэн 
ерөнхий зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсад мөн 
сануулсан. Түүнчлэн Хүний эрхийн Үндэсний Комисс (цаашид 
ХЭҮК гэх) дээр хүүхдэд ээлтэй, хүртээмжтэй, гомдол хүлээж авах 
механизмыг бүрдүүлэх, хүүхдийг өөрсдийг нь гомдол гаргах 
эрхтэй, чадвартай болгох талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээг 
авахыг уриалсан. Монгол Улс 1980 онд батлагдсан Олон улсын 
хэмжээнд хулгайлагдсан хүүхдийг орон гэрт нь буцаах иргэний 
талуудын тухай Гаагийн конвенцод нэгдэн ороогүй.

Үндсэндээ нэгдэн орсон хүүхдийн эрхийн талаарх гэрээ конвенцын 
хүрээнд хууль тогтоомжийг сайжруулах, хэрэгжилтийг хангах олон 
ажил хийгдэж байгааг хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн хууль 
тогтоомж, тогтолцооны шинэчлэлийн талаарх дараах хэсгүүдэд 
дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

57  ГХЯ, Монгол Улсын гарын үсэг зурсан болон нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын 
гэрээний жагсаалт, 2018

2 Б.

НЭГДЭН ОРСОН ОЛОН УЛСЫН 
БОЛОН БҮСИЙН ХҮНИЙ 
ЭРХИЙН ГЭРЭЭ КОНВЕНЦ

Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын 
Хүүхдийн Эрхийн 
Хорооноос Монгол 
Улсын Засгийн 
газарт 2017 онд 
илгээсэн зөвлөмжид 
хүүхдийн эрхийг 
хангахад чиглэсэн 
хууль тогтоомжийг 
үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөсөн.
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УЛС ТӨРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
1992 оны Үндсэн хуульд Монгол Улс нь парламентын 
засаглалтай Бүгд Найрамдах Улс бөгөөд хууль тогтоох дээд 
байгууллага нь Улсын Их Хурал, гүйцэтгэх дээд байгууллага 
нь Засгийн газар, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч дээд 
байгууллага нь Дээд шүүх юм гэж заасан. Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэр нь засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, 
баг хороонд хуваагдах ба Монгол Улсад 21 аймаг, нийслэл, 329 
сум, 9 дүүрэг байна.58 Бүх түвшний засаг захиргаа нь нутгийн 
өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулдаг. Иймд 
орон нутгийн гүйцэтгэх засаглал нь нэг талаас дээд шатны 
захиргааны байгууллага, нөгөө талаас иргэний нийтийн 
хурлын өмнө хариуцлага хүлээдэг боловч санхүүжилтийн 
хувьд дээд шатны байгууллагаас хамааралтай тул дээд 
шатны байгууллагуудтай илүүтэй хамтран ажилладаг.59 Мөн 
Засаг захиргааны тухай хууль тогтоомжтой хэдий ч сум, 
аймаг, төрийн захиргааны төв байгууллагуудын хоорондын 
хариуцлага, хамтын ажиллагаа, хяналт тэнцвэрийн 
зохицуулалт тодорхой биш байдаг.60 

Эрх зүйн тогтолцооны тухайд хэдийгээр Монгол Улс нь 
иргэний эрх зүйн тогтолцоотой оронд тооцогддог ч судлаачид 
Ром-Германы болон Англо-Саксоны эрх зүйн тогтолцооны 
холимог шинж чанар ажиглагддаг гэж үздэг.61 

Монгол Улсад 23 бүртгэлтэй улс төрийн нам байдаг боловч 
томоохон 2 нам, цөөхөн тооны жижиг улс төрийн намын 
58  Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хууль, 2006
59  Эшлэл 7, мөн тэнд, 5 дахь тал
60  Мөн тэнд, 5 дахь тал; Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хууль, 2006
61  Д.Баярсайхан, Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал, 2012

2 В.
ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН УЛС ТӨРИЙН 
ТОГТОЛЦОО
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төлөөлөл төрийн эрх мэдлийг зонхилон барьж байна. Ардын, Ардчилсан намуудын 
бодлого, үзэл баримтлалын хоорондын ялгаа нь төдийлөн тодорхойгүй байдаг.62 
Улс төрийн намуудын эрх ашгийн төлөөх тэмцэл, хувийн/фракцын ашиг сонирхол 
нь тогтвортой манлайлал, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг үгүй хийн, улмаар улс 
төрийн тогтворгүй байдлыг бий болгож байна.63 Үүн дээр Үндсэн хуульд 2000 онд 
орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр Засгийн газрыг огцруулах асуудлыг УИХ-ын ердийн 
олонх (УИХ-ын 20 гишүүн) шийдвэрлэдэг болсон нь Засгийн газрын тогтворгүй 
байдал үүсгэх нэг гол хүчин зүйл болсон гэж судлаачид үздэг.64 Тухайлбал, 1992 
оноос хойш бүрэн эрхээ дуусгасан Засгийн газар хоёрхон байсан бол бусад Засгийн 
газрууд хугацаанаасаа өмнө огцорч, энэ хугацаанд Засгийн газрын эрх барих дундаж 
хугацаа 2 жил хүрэхгүй байжээ.65 Нэг парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд (1996-
2000) дөрвөн Засгийн газар солигдож байсан тохиолдол ч гарч байв.66

Төрийн албанд албан журмын тогтолцооноос илүүтэй ашиг сонирхлын, албан 
бус сүлжээ давамгайлсан байдаг учраас мэргэшсэн, тогтвортой төрийн алба бий 
болж чадахгүй байгаа төдийгүй институцийг улс төрийн болон бусад байдлаар 
урвуулан ашиглахад амархан гэж судлаачид үздэг.67 Иймд төрийн байгууллагуудын 
үр ашигтай ажиллагаа, залгамж холбоо нь алдагдсан бөгөөд хамтын ажиллагаа, 
нэгдсэн байдал нь хангалтгүй байна.68 Энэ асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд Төрийн 
албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Төрийн байгууллага, албан 
хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулан 
батлуулах ажил хийгдэж байна.69 

Олон улсын хэмжээнд дэлхийн улс орны Эрх зүйт төрийн төлөвшилтийг хариуцлага, 
засаглалын багц үзүүлэлтийн дагуу эрэмбэлэн гаргадаг жагсаалтад Монгол Улс 113 
орноос 51, бүсийн түвшинд 15 орноос 7 дугаар байранд оржээ.70 Түүнчлэн Дэлхийн 
банкнаас гаргадаг засаглалын үзүүлэлтийг сүүлийн 10 гаран жилийн чиг хандлагаар 
нь харахад төрийн зохицуулалт, улс төрийн хурцадмал нөхцөл байдал, Засгийн 
газрын ажиллагаа зэрэг үзүүлэлтүүд нэлээд сайжирсан байгаа боловч эрх зүйт төр, 

авилгын нөхцөл байдал эсрэгээрээ муудсан.71

62  Эшлэл 7, мөн тэнд, 6 дахь тал
63  Мөн тэнд 
64  ХЗҮХ, Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь, Хавсралт тайлан 1, 2016, 

63 дахь тал
65  Мөн тэнд 
66  Мөн тэнд 
67  Эшлэл 7, мөн тэнд, 7 дахь тал
68  Төрийн албаны зөвлөл, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Төрийн албаны шинэтгэл ба тулгамдсан асуудал эрдэм 

шинжилгээний бага хурал, 2017
69  Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл, 2017
70  World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018 Report, 2018 
71  World Bank, Worldwide governance Indicators, 2017

Ялангуяа авлигын төсөөллийн индексээр Монгол Улс 2017 онд 36 оноо авч, 2016 
онтой харьцуулахад 16 байраар ухарч, 180 орноос 103-т оржээ.72 

72  Транспэрэнси Интернэшнл, Авилгын төсөөллийн индекс, 2017 

Зураг 1. Засаглалын үзүүлэлтүүд/хувиар

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк, Дэлхийн засаглалын үзүүлэлтүүд, 2017 
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Улс төрийн болон хүчирхийлэл/
терроризмын нөхцөл байдал

Иргэдийн дуу хоолой, 
хариуцлага
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2015 оны байдлаар 14,000 бүртгэлтэй 
иргэний нийгмийн байгууллага байгаагаас 
9,000 нь ТББ байна. Үүний зөвхөн 
2-3% нь хуульд заасан жил бүрийн 
үйл ажиллагааны тайлан гаргадаг ба 
эдгээрийн ойролцоогоор 60-65% нь 
гадаадын болон олон улсын байгууллагын 
санхүүжилттэйгээр тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулдаг бол ойролцоогоор 
2% нь л өөрсдийн үйл ажиллагаа, хандив, 
болон төрийн зарим чиг үүргийг гэрээлэн 
гүйцэтгэх замаар үйл ажиллагаагаа 
санхүүжүүлдэг.73 Төрөөс иргэний 
нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог 
үндэсний хөгжлийн нэгээхэн хэсэг гэдэг 
байр сууринаас дэмжин ажиллах асуудал 
удаашралтай байгаа боловч уг асуудлыг 
тодорхой хэмжээнд шийдвэрлэхээр 
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулан, батлахаар ажиллаж 
байна.74 Иргэд, иргэний нийгмийн 
оролцоог хангахад чиглэсэн нийт 109 
хууль, тэдгээрийн 308 зохицуулалт 
байгаа хэдий ч иргэд, ТББ-ын оролцоо 
хязгаарлагдмал байна.75 Үндсэндээ 
Монгол Улсад иргэний нийгмийн оролцоо, 
нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх 
шаардлага тулгамдаж байна.

73  Эшлэл 7, мөн тэнд, 31 дэх тал
74  Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох 

үндсэн чиглэл, 2017
75  Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв, Монгол Улсын 

хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаарх зохицуулалтын 
хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, 2017

Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг тодорхойлдог 
Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний 
үзүүлэлтээр Монгол Улс 2016 онд нийт 180 орноос 
60 дугаар байранд орж байсан бол 2017 онд 9 
байраар ухран 69 дүгээрт жагсжээ.76 Харин хэвлэл 
мэдээллийн эрх чөлөөний төлөв байдлын тухайд, 
нийт 100 онооноос 37 оноо авснаар Монголын 
хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний төлөв байдал 
Хагас эрх чөлөөтэй гэж үнэлэгджээ.77 Эмнести 
Интернэшнл байгууллагын Дэлхийн хүний эрхийн 
төлөв байдал тайланд Монгол хүнд үзэл бодлоо 
чөлөөтэй илэрхийлэх эрх дутагдаж байгааг 
онцолсон байдаг.78

Хэвлэлийн зөвлөлийг 2015 онд байгуулж, мөн 
төрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бие даасан 
нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгосон 
зэрэг арга хэмжээний үр дүнд манай улсын хэвлэл 
мэдээллийн эрх чөлөөний үзүүлэлт олон улсын 
хэмжээнд сайжирсан.79 Гэсэн хэдий ч хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшлийн асуудал, улс 
төрчдийн болон улс төрийн намуудын нөлөөлөл, 
сэтгүүлчдэд эрүүгийн хариуцлага тооцдог эрх 
зүйн орчин зэрэг нь улс төрөөс ангид, бие даасан 
хэвлэл мэдээллийг бий болоход бэрхшээл 
учруулж байгаа юм.80 Түүнчлэн мэдээллийг олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр төлбөртэй 
гаргадаг нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд 
сөргөөр нөлөөлж байна.

76  Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2017, 2017
77  Freedom House, Freedom of the Press Mongolia Profile, 2017
78  Эмнести Интернэшнл, Дэлхийн хүний эрхийн төлөв байдлын 

тайлан, 2018 
79  Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2017, 2017
80  Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, Country Report Mongo-

lia, 2018, page 9; Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга, 2015

ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

Төрийн бус байгууллагын 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулан, батлахаар 
ажиллаж байна.

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Монголын хэвлэлийн 
эрх чөлөөний төлөв 
байдал ХАГАС ЭРХ 
ЧӨЛӨӨТЭЙ
гэж үнэлэгджээ.
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ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ 
Хүүхдийн эрхийг ханган ажиллахад улс орны онцлогтой холбоотой олон бэрхшээл 
тулгарч байна. Үүнд:

Тэнцвэртэй бүсчилсэн хөгжлийг хангаж чадахгүй байгаа 
учраас хот суурин газар хэт төвлөрөл бий болж, харин бусад 
хот, аймаг, сумын хөгжил зогсонги байдалд орж улмаар 
хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, сурах, хамгаалагдах 
эрхийг хангахад томоохон сорилтой тулгарч байна.

Эрс тэс уур амьсгал, мал, бэлчээрийн зохисгүй хэрэглээ, 
малын халдварт өвчин, байгалийн гамшиг зэрэг нь байгаль 
орчны тэнцлийг хангахад сөргөөр нөлөөлж байгаа төдийгүй 
эдийн засаг, нийгэмд ихээхэн хэмжээний хохирлыг учруулж, 
улмаар аливаа сөрөг үр дагавар нь нийгэм, эдийн засгийн 
хувьд хамгийн эмзэг бүлгийн хүн амд хүндээр тусч байна.

Өргөн уудам нутаг дэвсгэрт хүн ам нь тархай бутархай 
алслагдан амьдардаг учраас бүх хүүхдэд чанартай, 
хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээг хүргэхэд шаардлагатай 
санхүү, дэд бүтэц, хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд бэрхшээлтэй 
тулгардаг.

Хариуцлагагүй засаглал, үр ашиггүй зарцуулалт, уул 
уурхайгаас хараат байдлаас үүдэн нийгэм эдийн засгийн 
тэнцвэртэй хөгжил хангагдаж чадахгүй байна.

Улс төрийн тогтворгүй байдал нь төрийн мэргэшсэн алба бий 
болж хөгжихөд, хамгийн гол нь хүүхдэд чанартай үйлчилгээг 
хүргэхэд сөргөөр нөлөөлж байна.
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3
ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

КОНВЕНЦЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД 

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАНГАХАД 
ЧИГЛЭСЭН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
Хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомжийн 
шинэчлэлийн хүрээнд шинээр Хүүхэд хамгааллын 
тухай хуулийг, Хүүхдийн эрхийн тухай болон Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудын 
шинэчилсэн найруулгыг 2016 онд, Эрүүгийн хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг 2015 онд Зөрчлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 онд тус тус 
баталжээ. Ийнхүү эдгээр эрх зүйн шинэчлэлийн үр дүнд 
манай улс хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бүх орчинд 
хуулиар хориглосон дэлхийн 49 дэх орон болсон.81 
Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг 
нийгмийн бүхий л орчинд хангахад чиглэсэн Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг 2016 онд 
баталсан байна. Улмаар шинээр батлагдсан, шинэчлэн 
найруулсан Эрүүгийн, Зөрчлийн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай хуулиудын дагуу боловсрол, эрүүл 
мэнд, нийгмийн хамгааллын хуулиудад холбогдох 
нэмэлт өөрчлөлт тус тус оржээ. 

81  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, 2017

НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ 
3 А.

САЛБАР ДАМНАСАН ХҮҮХДИЙН 
ЭРХИЙН ЗАРЧИМ, ТОГТОЛЦОО

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЕРӨНХИЙ 
АРГА ХЭМЖЭЭ 
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2018 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 
Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд 
заасны дагуу 6 дүрэм, журам, 
стандарт батлагдахаас 5 батлагдаж, 
1 батлагдаагүй; Хүүхдийн эрхийн 
тухай хуульд заасны дагуу 6 
журам батлагдахаас 4 батлагдаж, 
2 батлагдаагүй; Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн дагуу нийт 33 стандарт, 
журам тусгагдсанаас 28 батлагдаж, 5 
нь батлагдаагүй байна.82 Тухайлбал, 
Хүүхэд хамгааллын тухай, Хүүхдийн 
эрхийн тухай хуулиудын дагуу дараах 
журмууд батлагдаад байна. Үүнд: 
82  УИХ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 

харилцах хэлтэс, Байнгын хороодын хамтарсан 
хуралдаанаар Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг 
хэлэлцлээ, 2018 

Хүүхдийн эрхийн, Хүүхэд хамгааллын, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудад боловсролын 
салбарын чиг үүргийг тодорхойлж, хүүхдэд зөрчлийг 
хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс 
өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, харилцааны ур чадварыг олгох 
агуулгыг хөтөлбөр, стандартад тусгах талаар заасан. Энэ 
хүрээнд салбарын яам холбогдох хөтөлбөр, төлөвлөгөө 
боловсруулан, “Боловсролын орчин дахь хүүхэд хамгаалал”, 
“Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур 
байранд хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
журам”-ын төслийг тус тус боловсруулан батлахаар 
ажиллаж байна.83 

Зөрчлийн тухай хуулиар өмнө нь 200 гаруй хуулиар 
зохицуулж байсан зөрчлүүдийг системчлэн нэгтгэсэн бөгөөд 
хуульд Хүүхдийн эрхийг зөрчих гэсэн тусгай бүлгийг нэмж 
тусгасан. Улмаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас 
хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх үүрэг бүхий 
хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч нарыг бэлтгэж, 2 жилийн 
хугацаатай улсын байцаагчийн эрхийг олгосон ба өнгөрсөн 
хугацаанд нийт 38 албан хаагчийг бэлтгэсэн байна.84 

Зөрчлийг шалган шийдвэрлэх тухай хуульд хүүхдийн 
эрхийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх эрх бүхий ажилтан 
нь хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч, мэргэжлийн хяналтын 
улсын байцаагч, цагдаа байхаар тус бүр зааж өгсөн боловч 
харьяалах асуудлын давхардал гарч байгаа тул шалган 
шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой зардлыг өсгөх талтай 
юм. Мөн хүүхдийн эсрэг зөрчлийг шалган шийдвэрлэх 
хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч нь төрийн албан хаагчид 
байгаа нь хараат бус ажиллах боломжийг хязгаарлах 
нөхцөлийг бий болгож байна. 

Түүнчлэн Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн дагуу хүүхдийн 
дунд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нийгэмд тодорхой байр 

83  “Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий боловсрол” үндэсний зөвлөгөөн, 2018 
84  С.Мөнгөнчимэг, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” 

зөвлөгөөн, 2018, Нээлтийн үг 

2018 оны 1 дүгээр сарын 
байдлаар гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн дагуу нийт 33 стандарт, 
журам тусгагдсанаас 

батлагдаж, 5 нь 
батлагдаагүй байна.28

Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу 
ХНХЯ-аас 
хүүхдийн эрхийн

улсын байцаагч 
нарыг бэлтгэсэн.

38
 Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх 

журам; 
 Монголын нийгмийн ажилтны 

мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм; 
 Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн 

санг бүрдүүлж, ашиглах журам; 
 Хүүхэд хамгааллын хариу 

үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн 
этгээдийг магадлан итгэмжлэх 
журам; 

 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн 
хорооны бүрэлдэхүүн, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны 
журам; 

 Хамтарсан багийн ажиллах, үйл 
ажиллагааг санхүүжүүлэх журам; 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх журам зэрэг хамаарна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн дагуу 

 Холбон зуучлах үйлчилгээний журам; 
 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ 

үзүүлэх журам; 
 Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн 

бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх 
журам; 

 Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ 
үзүүлэх журам; 

 Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй 
уулзуулах уулзалтыг зохион байгуулах 
журам;

 Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын 
сургалтын хөтөлбөр, журам; 

 Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, 
санхүүжүүлэх журам зэрэг журмууд 
батлагдаад байна. 
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суурь эзэлсэн насанд хүрсэн хүнийг сум, дүүргийн 
хүүхдийн чуулганаас хүүхдийн элчээр өргөмжилж 
болох ба, энэхүү хүүхдийн элч нь харьяа сум, 
дүүргийнхээ хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудлаар 
санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг холбогдох ажилтан, 
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй байна. 
Гэсэн хэдий ч практик дээр хүүхдийн элчийг 
тогтвортой ажиллуулах хөшүүрэг бүхий зохицуулалт 
үгүйлэгдэж байна. 

Эрүүгийн хуульд Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, бэлгийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг гэсэн бүлгийг 
шинээр оруулсан бөгөөд эцэг эх, асран хамгаалагч 
нь хүүхдийг хайхрахгүй орхих, хүүхдийг шийтгэснээс 
хор уршиг учирсан тохиолдолд ял шийтгэл хүлээхээр 
зохицуулсан.85 Түүнчлэн Эрүүгийн хуульд тодорхой 
нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд хүүхдэд хорих ял 
оногдуулахгүй байж, хүүхдийг аль болох хорих бус 
хүмүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг заажээ. 

Гэвч шинээр батлагдсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд 
олон тооны хүндрэл бэрхшээл учирч байна. 
Тухайлбал, хуулиуд хэрэгжих хугацаа давчуу байсан, 
зарим журмуудыг хэрэглэх талаар сургалт явуулж 
чадаагүй, хуулийг хэрэгжүүлэх анхан шатны нэгж 
болох хамтарсан баг, хууль зүйн хороо, нэг цэгийн 
үйлчилгээ зэргийн үйл ажиллагаа улс орон даяар, 
ялангуяа орон нутагт бүрэн төлөвшиж амжаагүй, 
хохирогчийг хүлээн авч уулзах, тэдэнд зөвлөгөө өгөх 
дэд бүтэц бүрдээгүй, санхүүжилт төсөвлөгдөөгүй 
зэрэг бодит нөхцөлүүд тулгарч байна.86 Энэ талаар 
Хүүхдийн төлөө төрийн байгууллагууд, бүтэц, 
зохион байгуулалтын хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзэх 
болно.

85  Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, 2015
86  Эшлэл 82, мөн тэнд 

2015 оноос хойш хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн дараах үндэсний бодлого, 
хөтөлбөрүүдийг баталсан. Үүнд: 

1  “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, 2016
2  Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

2016
3  Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2016-2020, 2016 
4  Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох 

үндсэн чиглэл, 2017
5  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр (2017-2021), 2017
6  Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого (2017-2026), 2017 
7  Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр (2016-2025 он), 2015 
8  “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр (2017-2021), 

2017 
9  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний 

хөтөлбөр (2018-2022), 2017 
10 Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2017-2021), 2017
11 Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого (2016-2025), 2016
12 Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр, 2018 
13 “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр (2017-2020), 2017 
14 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2017-2021), 2017 
15 Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр (2017-2021), 2017

Үүнээс гадна Mонгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд шинээр боловсруулах 
болон үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн жагсаалтад дараах 
үндэсний хөтөлбөрүүд тусгагдсан. Үүнд:

1  Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн хөтөлбөр 
2  Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
3  Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 
4  Бага насны хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх, эцэг эхийн хариуцлагыг 

өндөржүүлэх хөтөлбөр
5  Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах хөтөлбөр 
6  Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа 

үзүүлэх хөтөлбөр зэрэг хамаарна.

Эрүүгийн хуульд 
Хүүхдийн эсрэг 
гэмт хэрэг, бэлгийн 
халдашгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг 
гэсэн бүлгийг 
шинээр оруулсан.
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ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, 
ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨР
Энэхүү хөтөлбөр нь 

 хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
эрхийг хангах; 

 хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх таатай орчныг 
бүрдүүлэх;

 хүүхдийг сонсох, үзэл бодлыг нь хүндэтгэх 
нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх; 

 нийгмийн бүх орчинд хүүхэд бүрийг үл 
хайхрах байдал, дарамт, хүчирхийлэл, 
мөлжлөгийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлд 
өртөхөөс хамгаалах; 

 тэгш боломж олгох нийгмийн хамгааллыг 
дэмжих замаар хүүхдийн орлогын болон 
орлогын бус ядуурлыг бууруулахад зорих 
ба эдгээрийг хэрэгжүүлэхдээ хүүхдийн 
оролцоог дэмжин, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар 
заасан байна. 

Ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй, хот 
хөдөөгийн алслагдсан, ядуу болон бусад 
нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийн 
хүүхдүүдэд эрүүл мэнд, боловсрол, хамгаалал 
болон нийгмийн бусад үйлчилгээг хүртээмжтэй 
болгох зорилтуудыг уг хөтөлбөрт тусгажээ.
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ЭРҮҮЛ МЭНД, ХООЛ ТЭЖЭЭЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 
БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
Эрүүл ахуйн тухай хуулийг 2016 онд баталснаар тус хуульд ариун цэврийн 
байгууламжийн асуудлыг зохицуулсан тодорхой заалтууд тусгагдсан. Тухайлбал, 
Нүхэн жорлонтой холбоотой стандартыг шинэчлэн боловсруулснаас гадна хүүхэд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настанд зориулсан хийцтэй байхаар жорлонг 
тохижуулж барьж, ашиглах талаар заасан.

Эрүүл мэндийн салбарын ирэх 10 жилийн хөгжлийн ерөнхий төлөвийг тусгасан 
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2017 онд баталжээ. Бодлогод 
нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүний нөөц, эрүүл мэндийн 
санхүүжилт, эм зүйн тусламж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн салбарын зохион 
байгуулалт зэрэг чиглэл, чиглэл бүрд цаашид хэрэгжүүлэх бодлогын зорилтуудыг 
тодорхойлжээ. Ялангуяа тус бодлого нь хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх 
шалтгааны дийлэнх хувийг харьцангуй сэргийлж болох өвчлөл, нас баралт эзэлж 
байгаа учраас нийгмийн эрүүл мэндийг шинэ шатанд гаргах, мөн эм зүйн салбарын 
ил тод хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэх, эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр 
дүн, гүйцэтгэлд суурилсан хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бий болгох зэрэг салбарын 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХ, ОРОЛЦОО, 
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 
Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг 2016 онд баталсан ба уг 
бодлогод хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн чиг хандлагыг баримтлах, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг онцгой анхааран дэмжих талаар заасан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний 
хөтөлбөрийг 2017 онд баталжээ. Улмаар Хууль, хөтөлбөрийн дагуу Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын 
дүрмийг 2016 онд батлан гаргажээ. Түүнчлэн Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт “... хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг үеийн найзуудтайгаа 
хамт суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, шаардлагатай дэд бүтцийг сайжруулна... 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сурах, хөгжих үйлчилгээ үзүүлэх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
дэмжлэг үзүүлнэ ...” зэрэг энэ салбарт төрөөс цаашид баримтлах бодлого, үйл 
ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон нь сайшаалтай байна. 

өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг 
шийдвэрлэх зорилготой байна.

Хүн амын хоол тэжээл үндэсний 
хөтөлбөрийг 2015 онд баталсан 
ба энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 
багш бэлтгэх сургалтын цөм 
хөтөлбөрт эрүүл хооллолт, хоол 
тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын 
талаарх сургалтын модулийг 
нэмж оруулах, багш, ажилтан, 
хүүхэд асран хамгаалагч нарт 
зориулан энэ чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах, гарын авлага 
боловсруулж түгээх зэрэг арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр заажээ. 

“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэнд” үндэсний хөтөлбөрийг 2017 
онд баталж, эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийн асуудлыг бусад салбарын 
бодлогод тусгах, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, хувийн 
хэвшлийн хамтын ажиллагаа, 
түншлэлийг дэмжих; эх, хүүхэд, 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
тэгш, хүртээмжтэй, чанартай 
тусламж, үйлчилгээг бүх нийтэд 
хүргэх; гэр бүл төлөвлөлтийн 
тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар 
хүсээгүй жирэмслэлт болон үр 
хөндөлтийг бууруулах; эрүүл 
мэндийн боловсрол олгох зэрэг 
зорилтуудыг тусгасан. Ялангуяа 
хот, хөдөөгийн алслагдсан, ядуу, 
малчин, оюутан, ажилгүй, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй эх, хүүхдэд үзүүлэх 
тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, 
чанарыг сайжруулахаар заажээ.
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БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ 
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийг 
2015 онд баталсан ба 2016 онд хүүхэд 
харах үйлчилгээнд хоёроос таван нас 
хүртэлх 5,496 хүүхэд, үүнээс 297 хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагджээ.87 Түүнчлэн 
“Дотуур байрны багшийн хөтлөх дэвтэр”, 
“Дотуур байрны хүүхэд хамгаалал, ажлын 
төлөвлөгөөний чиглэл”-ийг 2016 онд88, 
мөн «Дотуур байрны орчин, үйлчилгээг 
сайжруулах дунд хугацааны төлөвлөгөө»-г 
2017 онд баталж төрөөс дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээнд анхаарч байна.89

87  О.Алтансүх, Хүүхэд харах үйлчилгээнд эцэг эхчүүдийн хяналт 
чухал байна, 2017

88  БСШУСЯ-ны сайдын 2016 оны А/168 дугаар тоот тушаал 
89  БСШУСЯ-ны сайдын 2017 оны A/426 дугаар тоот тушаал
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ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ 
ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН 
БАЙГУУЛЛАГА, БҮТЭЦ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Шинэчлэн найруулсан 
Хүүхдийн эрхийн тухай 
хуулиар хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах чиг үүрэг бүхий 
төрийн байгууллагын бүрэн 
эрхийг тодорхойлсон бөгөөд 
энэ хүрээнд Хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны болон 
орон нутгийн байгууллага, 
Хүүхдийн төлөө үндэсний 
болон орон нутгийн зөвлөл, 
бүх шатны Засаг дарга, эцэг эх, 
иргэн, хуулийн этгээдийн үүрэг, 
оролцоог хуульчилсан. Харин 
Хүүхэд хамгааллын, болон 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулиар хүүхэд 
хамгааллын тогтолцоог 
хуульчлан бүрдүүлсэн байна. 
Хүүхдийн эрхийн талаарх 
хууль, бодлого, хөтөлбөр, 
арга хэмжээний хүрээнд олон 
төрлийн төрийн институц 
шинээр болон шинэчлэн 
байгуулагдсан. Тухайлбал:

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яамны (цаашид ХНХЯ гэх) дэргэд Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
асуудал хариуцсан агентлагийг 2016 
онд 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газрын (цаашид ГБХЗХГ гэх) 
дэргэд “108 Хүүхдийн тусламжийн 
утасны үйлчилгээний төв”-ийг 2016 
онд

108 Хүүхдийн тусламжийн утасны 
үйлчилгээний төвийн дэргэд Түр 
хамгаалах байрыг 2017 онд

ХНХЯ - ны дэргэд гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын чиглэлээр судалгаа 
хийх, нийгмийн ажилтны чадавхыг 
дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах 
чиг үүрэг бүхий Сургалт, судалгаа, 
мэдээллийн төвийг 2017 онд

Монголын нийгмийн ажилтны ёс зүйн 
үндэсний болон салбар хороо

Өнөр бүл хүүхдийн төв нь 2016 оны 
шинэ дүрмээр хүүхэд хамгааллын 
хариу үйлчилгээ үзүүлэхээр болсон

Хараа хяналтгүй хүүхдийг 
нийгэмшүүлэх, сурган хүмүүжүүлэх, 
гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх төвийг 
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн газар ГБХЗХГ-тай хамтран 
Багахангай дүүрэгт 2017 онд 
байгуулсан зэрэг хамаарна.

Үүнээс гадна улсын хэмжээнд 
төрийн төв болон орон нутгийн 
засаг захиргааны анхан шатны 
нэгж дээр бий болсон/болох гэж 
байгаа дараах бүтцүүд байна. 
Үүнд:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комисс, 
2016

Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв

Хүүхдийн эрхийн хууль 
зүйн хороо, 2017

Хамтарсан баг, 2017

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөл, хэсэг 
/2016 оноос Зөвлөлийг 
сэргээн ажиллуулсан/ 
зэрэг хамаарна.

Өнөөгийн байдлаар дээрх бүтцүүд нь 
үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа боловч 
хүний нөөц, материаллаг баазын тухайд 
улсын хэмжээнд төдийлөн жигдэрч, 
чадавхжаагүйн зэрэгцээ холбогдох 
зарим журмыг хэрэгжүүлэх механизм 
тодорхойгүй байна. Иймд Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн, Хүүхдийн 
эрхийн, Хүүхэд хамгааллын, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудын 
дагуу улс орон даяар байгуулагдаж буй 

1  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комисс”;

2  гэмт хэргийн гэрч, хохирогч, 
холбогдогч хүүхдийн асуудлаарх 
“Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо”;

3  хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн 
асуудлаарх “Хамтарсан баг”;

4  хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх асуудлаарх “Хүүхдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
хэлтэс”;

5  хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, 
хүүхдэд эмнэлгийн болон цогц 
үйлчилгээ үзүүлэх “Нэг цэгийн 
үйлчилгээ” зэрэг бүтцийн үйл 
ажиллагааг жишээлэн тус бүр дор 
дэлгэрэнгүй авч үзье.
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ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, 
БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН 
ХАМГААЛЛЫН КОМИСС
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл 
мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 
комиссын үйл ажиллагааны зорилго нь 
0-16 насны хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
эсэхийг тогтоох, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийг эрүүл мэнд, боловсрол, 
нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд 
хамруулах, үйл ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих юм. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл 
мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 
комиссын журмын дагуу Төв комисс, 21 
аймаг, 9 дүүрэгт салбар комисс ажиллахаар 
заасан. 2016 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 
13 салбар комисс огт хуралдаагүй 
байгаа бөгөөд зөвхөн 9 салбар комисс 
үйл ажиллагааны тайлангаа ХНХЯ-д 
ирүүлсэн байна.90 Үүнээс үзэхэд цаашид 
салбар комиссын чадавхыг бэхжүүлэх, 
үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх хэрэгцээ 
шаардлага байна.

90  ХНХЯ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, нийгмийн хамгааллын комисс, 2016 
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НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТҮР ХАМГААЛАХ 
БАЙР
Улаанбаатар хотын Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн 
(цаашид ГССҮТ гэх) Нэг цэгийн үйлчилгээний91 төв нь улсын 
хэмжээний жишиг төв ба нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйл 
ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлыг тус төвийн жишээн дээр 
авч үзье. Тус төв нь 2010 онд 302 үйлчлүүлэгчид үйлчилж байсан 
бол 2017 онд үйлчлүүлэгчдийн тоо 960 болтлоо өсжээ. Дээрх 
жилүүдэд Нэг цэгийн үйлчилгээ авсан үйлчлүүлэгчийн 31% буюу 
299 нь хүүхэд байсан ба үүнээс 79% буюу 236 хүүхэд нь ээжийгээ 
дагаж ирсэн бол 21% буюу 63 хүүхэд өөрөө ирсэн байна. 
Хохирогчийн болон хүчирхийлэл үйлдэгчийн боловсролын 
болон ажил эрхлэлтийн байдал нь харилцан адилгүй байна. 
Хүчирхийлэл үйлдэгчдийн дийлэнхийг буюу 38%-ийг 30 хоног 
хүртэлх хугацаагаар, 0.5%-ийг 2 жил хүртэлх хугацаагаар 
баривчлуулсан, 8% нь гэр бүл цуцлуулах өргөдөл өгсөн, 3% 
нь шүүхийн шатанд шалгагдаж байна. Үйл ажиллагаандаа 
тулгамдаж буй асуудлыг байгууллагын зүгээс “... хүний нөөц, 
багийн цогц үйлчилгээ алдагдсан, холбогдох байгууллага 
хоорондын үйл ажиллагаа салангид, уялдаа холбоо сул /108, 107, 
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв/, албан хаагчдыг сургалтад 
хамруулах, мэргэшүүлэх шаардлагатай ...” гэж тодорхойлжээ.

2017 оны байдлаар нэг цэгийн үйлчилгээний есөн төв, 16 түр 
хамгаалах байр үйл ажиллагаагаа тодорхой түвшинд явуулж 
байна. Эдгээр нэг цэгийн үйлчилгээний төв болон түр хамгаалах 
байрны 11 нь төсвөөс санхүүждэг, дөрөв нь олон улсын 
байгууллагын дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол 
санхүүжилтгүйн улмаас үйлчилгээг бүрэн өгч чадахгүй дөрвөн 
газар байна.92 Иймд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам олон улсын 
байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2018 оноос шинээр 15 байршилд 
нэг цэгийн үйлчилгээний төв 10, түр хамгаалах байр 5-ыг 

байгуулах ажлыг төлөвлөн ажиллаж байна гэж мэдэгдсэн юм.93

91  Ш.Нансалмаа, ГССҮТ-ийн Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын 
тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018, Илтгэл

92  Эшлэл 82, мөн тэнд
93  Мөн тэнд

түр 
хамгаалах 
байр 

нэг цэгийн 
үйлчилгээний 
төв9

16
үйл ажиллагаагаа тодорхой 
түвшинд явуулж байна. 
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ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРОО
Хороо нь ял эдлээд суллагдсан хүүхдийг нийгэмд хэвийн 
амьдрахад нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, мөн хууль 
зөрчсөн хүүхдийг зөв зохистой хүмүүжил олгох сургалт, 
хөтөлбөрт хамруулах; хорт зуршлаас ангижрах эмчилгээнд 
хамруулах, зөвлөгөө өгөх, ажил, сургууль, мэргэжил олгох 
сургалтад хамруулах үүрэгтэй байна.94 Хороо нь 2017 оны 
4 дүгээр сараас 12 дугаар сарын хооронд улсын хэмжээнд 
нийт 608 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлжээ.95 Гэвч эрх бүхий 
аль байгууллагын магадлан итгэмжилсэн ямар хөтөлбөрт 
хүүхдийг хамруулах, хүмүүжил төлөвшилтийн үр дүнг 
хэрхэн тооцох, хүүхдийг амьдралд хөлөө олоход нь хэрхэн 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, зэрэг хууль, журамд заасан 
олон чухал зүйлийг практик дээр үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 
механизм, төрийн зохих бодлого тодорхойгүй байна. Энэ 
хүрээнд хүүхдийн буруу ойлголт, хандлага, зан үйлийг 
үр дүнтэй өөрчлөх, нөхөн сэргээх дэвшилтэт арга зүйг 
нэвтрүүлэх нь чухал байна. Ингэхдээ зөвхөн гэмт хэргийн 
холбогдогч хүүхдийн онцлогийг төдийгүй тэдний эцэг 
эхийн нийгэм, амьжиргааны нөхцөл байдлыг харгалзан 
төрийн үйлчилгээ, дэмжлэгийг хариуцлагын хамт гэр 
бүлийн хүрээнд шийдвэрлэх замаар хэрэгт холбогдсон 
хүүхдийн хэрэг хийх болсон суурь шалтгааныг шийдвэрлэх 
нь зүйтэй гэж үзэж байна.96 Үндэсний хэмжээнд хууль 
зүйн хорооны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, ялангуяа гэрч, 
хохирогч хүүхдийг хамгаалах, стратегийн өмгөөлөл хийх, 
хууль эрх зүйн болон нөхөн сэргээх үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь тулгамдсан асуудал хэвээр 
байна.97

94  Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны журам, 2017

95  О.Алтансүх, ГБХЗХГ-ын үйл ажиллагааны танилцуулга, 2018
96  ГБХЗХГ, МУБИС, “Хүүхэд ба шийдэл” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл, 

2017, 40 дэх тал
97  Мөн тэнд; Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, 2017; Засгийн 

газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2016

Хүүхдийн Эрхийн Хууль Зүйн 
Хороо 2017 оны 4 дүгээр 
сараас 12 дугаар сарын 
хооронд улсын хэмжээнд нийт

хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлжээ.
608
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ХАМТАРСАН БАГ
2017 онд Монгол Улсын хэмжээнд 609 хамтарсан 
багийн 4634 гишүүнийг чадавхжуулах сургалтыг 
зохион байгуулсан ба хамтарсан багууд гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй 1,298 гэр бүлтэй ажиллаж, 945 
хүүхдэд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлсэн 
нь эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй нийт хүүхдийн 
4.5% байна.98 Хүүхэд хамгааллын хуулийн дагуу 
хамтарсан багууд улс даяар байгуулагдаж үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлсэн боловч практик дээр үр 
дүнтэй ажиллахад бодлогын, санхүүгийн, үйл 
ажиллагааны хүрээнд асуудал бэрхшээл тулгарч 
байна.

Тухайлбал, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
болон Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын дагуу 
хамтарсан багийн гишүүд нь өөрсдийн үндсэн чиг 
үүргээс гадна гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид, 
мөн бусад хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа нь ачааллыг нэмэгдүүлж хүүхдийн 
эрхийг хангах үйлчилгээний чанар, хүртээмжид 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байна.99 Улмаар Хүүхэд 
хамгааллын тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулиудыг хэсэгчлэн үнэлж, хамтарсан 
багийн бүтэц, чиг үүрэг, үйлчилгээний зураглал, 
хяналт үнэлгээний системийг тодорхой болгох 
хэрэгцээ шаардлага байгааг ХНХЯ-ны дэд сайд 
С.Мөнгөнчимэг онцолсон юм.100 Мөн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, түүний “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл” болон Хүүхдийн 
төлөө үндэсний зөвлөл гэсэн хүүхэд хамгааллын 
хоёрдмол бүтэц нь хүүхэд хамгаалал гэсэн бие 
даасан тогтолцоог нийгмийн бүхий л орчинд бий 
болгон бэхжүүлэхэд тодорхойгүй нөхцөлийг бий 
болгож байгаа тул бодлого, бүтэц, тогтолцооны 
хоорондын уялдаа холбоо, харилцааг сайжруулах 
шаардлагатай гэж үзэж байна.101 
98  С.Мөнгөнчимэг, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог 

бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018, Нээлтийн үг
99  Хөгжлийн санаачилга, бодлого судлалын төв, “Хамтарсан багийн 

өнөөгийн байдал, ололт, амжилт, тулгамдсан асуудал” судалгаа, 
2018, 78-86 дахь тал

100  Мөн тэнд 
101  Мөн тэнд

Үүнээс гадна, бодлогын, орон нутгийн мөн хамтарсан 
багийн түвшинд тулгарч буй асуудал, тэдгээрийг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн олон санал зөвлөмжийг 
“Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог 
бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн болон “Хамтарсан багийн 
өнөөгийн байдал, ололт, амжилт, тулгамдсан асуудал” 
судалгаагаар тогтоосныг хамтран ажил хэрэг болгох 
нь чухал байна. 

Эцэст нь хамтарсан багийн гишүүдийг тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах асуудал хурцаар хөндөгдөж 
байна. Тухайлбал, хамтарсан багийг чадавхжуулах 
арга хэмжээ зохион байгуулагдсанаас хойш нийт 
гишүүдийн 19,1%, нийслэлийн хэмжээнд 50% 
нь өөрчлөгдсөн.103 Үндсэндээ хамтарсан багийн 
гишүүдийг цаашид чадавхжуулах, мэргэжил, арга 
зүйгээр хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад 
чиглэсэн арга хэмжээ авах, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх, 
ялангуяа урьдчилан сэргийлэх, кейс илрүүлэх, кейс 
менежментийн үйлчилгээг сайжруулах нь цаг үеийн 
шаардлага болжээ.104

103  Мөн тэнд; П.Мягмаржав, НХГБХГ-ын Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын хэлтсийн 
үйл ажиллагааны танилцуулга, 2018

104  Мөн тэнд

Хамтарсан багийг 
чадавхжуулах арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан.

Түүнчлэн, 
 анхан шатны нэгжид 

ажиллаж байгаа 
хамтарсан багуудын 
ажиллаж чадахгүй 
байгаа, мухардалд орсон 
кейсийг аймаг/дүүргийн 
түвшинд шилжүүлэх 
дүрэм, журмыг тодорхой 
болгох;

 хамтарсан багийн 
гишүүдийн ажил 
үүргийн хуваарилалт, 
урамшууллын 
механизмыг тодорхой 
болгох; 

 нууцлалын гэрээний 
загварыг боловсруулах; 

 хамгааллын 
үйлчилгээний жагсаалт, 
стандартыг бий болгох; 

 хамтарсан баг хооронд 
харилцан туршлага 
солилцох механизмыг 
бүрдүүлэх; 

 хамтарсан багийн 
гишүүдийн аюулгүй 
байдлыг хангах 
механизмыг бий 
болгох зэрэг олон 
асуудлыг нарийвчлан 
тодорхойлох, журамлах 
шаардлага тулгарч 
байна.102

102  Мөн тэнд; ХНХЯ, ГБХЗХГ, ЖАЙКА, 
ХИС, “Монгол Улсад Хүүхэд 
хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх 
нь” зөвлөгөөн, 2018
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ХҮҮХДИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЭЛТЭС
Өнөөгийн байдлаар цагдаагийн байгууллагын 
нутаг дэвсгэр хариуцсан нэгж тус бүрд хүүхдийн 
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил 
хариуцсан 1-2 алба хаагч, нийслэлд 25, орон нутагт 
38 нийт 63 алба хаагч улсын хэмжээнд ажиллаж 
байна. 1 алба хаагчид дунджаар 0-18 хүртэлх 
насны 17,138 хүүхэд, 12-13 ерөнхий боловсролын 
сургууль, 1-2 их, дээд сургууль, коллеж тус тус 
ногдож байгаа.106 Иймд цагдаагийн байгууллага 
хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг давхар 
хариуцан ажиллаж байгаа тул ачаалал, нөөц 
бололцоотой холбоотойгоор хүүхэд бүрд хүрч 
ажиллахад хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байна.107 

Хүүхдийн эрхийг хангах, хүүхэд хамгааллын 
тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн нөр их ажил 
хууль тогтоомж, бодлого, институцийн болон 
хэрэгжүүлэх түвшинд богино хугацаанд хийгдсэн/
хийгдэж байна. Гэвч хууль тогтоомж, журамд 
заасан чиг үүргийг засаг захиргааны анхан 
шатны нэгж дээр хэрэгжүүлэхэд хэт ачаалалтай 
байх, хүний нөөц хангагдаагүй байх, санхүүжилт 
хангалтгүй байх, үнэлгээ, урамшуулал, ажил 
үүрэг, үйлчилгээний нэр төрөл тодорхойгүй эсхүл 
хэрэгжүүлэх механизм тодорхойгүй байх зэрэг 
олон асуудал хүүхдийн эрхийг хангах, хүүхэд 
хамгааллын үр дүнтэй тогтолцоог бий болгоход 
тулгарч байна.

106  “Гэр бүл-хүүхдийн хүмүүжлийн анхдагч орчин” эцэг эхийн 
үндэсний зөвлөгөөн, 2017

107  Мөн тэнд

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зөвлөлийг 
2016 оноос сэргээн, 
Цагдаагийн ерөнхий 
газрын (цаашид ЦЕГ 
гэх) бүтцэд Хүүхдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тасаг, 
Нийслэлийн цагдаагийн 
газарт Хүүхдийг гэмт 
хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсийг тус 
тус байгуулсан.105

105  ЦЕГ-ын даргын 2017 оны 
А/234 дүгээр тоот тушаал
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ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН 
ТӨСӨВ, САНХҮҮЖИЛТ
2017 онд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарлагын ДНБ-д 
эзлэх хувь 2.9% байгаа нь бусад улс орнуудтай харьцуулахад 
доогуур түвшинд байгаа бол боловсролын салбарын 
төсвийн зарлагын ДНБ-д эзлэх хувь 4.1%-тай байгаа нь 
дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад ойролцоо 
түвшинд байна.108 Гэсэн хэдий ч Эрүүл мэнд, Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухаан, спортын болон Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд нарын төсвийн багцад урсгал зардал 
дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Хүснэгт 7. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын төсөв 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 

захирагч, 
Дүн /сая 

төгрөгөөр/ 

2016 2017 2018 

Эрүүл мэндийн 
сайд

672,289.70 694,714.50 766,306.10

Урсгал зардал 549,240.90 593,560.00 632,971.20
Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
сайд Урсгал 
зардал

-
-

1,146,885.20
1,098,619.50

1,267,659.90
1,201,772.20

БСШУСЯ сайд 1,338,660.50 1,322,550.30 1,632,349.00

Урсгал зардал 1,044,599.00 1,078,729.90 1,136,445.00
Эх сурвалж: 2016, 2017, 2018 оны Төсвийн тухай хууль 

2018 онд боловсролын салбарт улсын төсвийн нийт 
зардлын 12.2%, ДНБ-ний 3.9%-ийг зарцуулснаар, 46,186 
суудлын хүчин чадалтай 99 сургууль, 2,090 орны хүчин 
чадалтай 19 дотуур байр, 20,140 орны хүчин чадалтай 
127 цэцэрлэгийг барихаар төлөвлөжээ.109 Улмаар бүх 
108  Д. Баярмаа, Монгол Улсын 2017 оны батлагдсан төсвийн зарлагын төлөвлөлт, 

тойм дүгнэлт, ННФ, 2016
109  ННФ, Боловсролын салбарын төсөв, 2018; “Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий 

боловсрол” үндэсний зөвлөгөөн, 2018

сургуулийг хоёр ээлжид шилжүүлж, хот суурин 
газарт хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт явах боломжийг 
бий болгоно гэж Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх мэдэгдсэн 
юм.110

Боловсролын салбарын тухайд эдийн засгийн 
нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Азийн хөгжлийн 
банкнаас (цаашид АХБ гэх) Монгол Улсын сургуулийн 
өмнөх, бага дунд, ерөнхий боловсролын чанар, 
хүртээмжийг тогтвортой байлгах зорилгоор 50 сая 
ам.долларын, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулах замаар амьжиргааг нь дээшлүүлэх 
зорилго бүхий 25 сая ам.долларын зээлийн төслийг 
тус тус 2017 оны 11 дүгээр сард баталжээ.111 

Түүнчлэн төсөвт суусан Хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 2015 онд 6554.1, 2016 онд 6215.5, 2017 
онд 6296.5, 2018 онд 6331.8 сая төгрөг байгаа 
нь тус зардал Хүүхдийн эрхийн болон Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуулиуд батлагдсанаас хойш 
нэмэгдээгүй болохыг харуулж байна.112 Хүүхэд 
хамгааллын тухай болон Хүүхдийн эрхийн тухай 
хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд улсын төсөвт нийт 396 
сая төгрөг 2017 онд тусгагдсан ч энэ нь хүрэлцэхгүй 
байгаа тул хуулиудын хэрэгжилтийг хангах, хүүхэд 
хамгааллын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэхэд 
шаардагдах төсөв, хөрөнгийг Монгол Улсын 2019 
оны төсвийн тухай хуульд тусгах шаардлагатай гэж 
үзэж байна.113 Төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлыг 
боломжтой асуудал бүрийн тухайд цаашид 
дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. 

110  Мөн тэнд
111  АХБ, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг 

тогтвортой байлгахад дэмжлэг үзүүлнэ, 2017; АХБ, Азийн хөгжлийн 
банк хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоо, амьжиргааг дэмжих 
төсөл баталлаа, 2017

112  2015, 2016, 2017, 2018 оны Төсвийн тухай хууль
113  Эшлэл 82, мөн тэнд

цэцэрлэгийг 
барихаар 
төлөвлөжээ.

2018 онд 
боловсролын 
салбарт

99
19
127

дотуур байр

сургууль 

Хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын үйлчилгээний 
тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 2015 онд 
6554.1, 2016 онд 6215.5, 
2017 онд 6296.5, 2018 
онд 6331.8 сая төгрөг 
байгаа нь тус зардал 
Хүүхдийн эрхийн болон 
Хүүхэд хамгааллын тухай 
хуулиуд батлагдсанаас 
хойш нэмэгдээгүй 
болохыг харуулж байна.
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ЕРӨНХИЙ ЗАРЧМУУД
Монгол Улсын нэгдэн орсон олон 
улсын гэрээ конвенцод заасан 
хүүхдийн эрхийн үндсэн зарчмууд 
болох эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, 
үл ялгаварлагдах, хүүхдийн дээд 
ашиг сонирхол, хүүхдийн үзэл 
бодлоо илэрхийлэн оролцох 
эрх зэргийг Хүүхдийн эрхийн, 
Хүүхэд хамгааллын, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, 
Эрүүгийн, Зөрчлийн зэрэг 
шинээр найруулсан, шинэчлэн 
батлагдсан хууль тогтоомж, 
бодлого, хөтөлбөрт хуульчлан 
баталгаажуулсан. Гэсэн хэдий ч 
хууль тогтоомж, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд бодлогын, 
санхүүгийн, хүний нөөцийн, 
иргэдийн мэдлэг хандлагын 
хязгаарлагдмал байдлаас 
үүдэлтэй олон бэрхшээл 
тулгарч байгааг хүүхдийн төлөө 
байгууллагуудын хэсэгт авч үзсэн 
ба дараах хэсгүүдэд хүүхдийн 
эрхийн асуудал бүрийн тухайд 
дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

ХҮҮХДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд 18 нас хүрээгүй хүнийг 
хүүхэд гэж тодорхойлсон. Гэсэн хэдий ч хүүхэд 14-
15 насандаа Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн 
төвд орж, 16-17 насандаа мэргэжил эзэмшиж, 18 
нас хүрээгүй байхдаа ажил эрхлэх болж байгаа 
учраас хууль эрхзүйн орчинд хүүхдийн дээд эрхийг 
хамгаалах, шинэчлэх шаардлагатай байна гэж Монгол 
Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын Конвенцын 
хэрэгжилтийн талаарх үндэсний тавдугаар тайланд 
дурдсан байдаг. Түүнчлэн Эрүүгийн хуульд ”... 
хүчиндэх гэмт хэргийн улмаас арван зургаан насанд 
хүрээгүй хүнийг жирэмсэн болгосон ...”; “…бэлгийн 
мөлжлөгийн улмаас арван зургаан насанд хүрээгүй 
хүнийг жирэмсэн болгосон ...” гэж заасан нь 16-18 
насны хүүхдийн бэлгийн халдашгүй байдлын эрхзүйн 
хамгаалалт хангалтгүй болохыг харуулж байна. 

ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ
Хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн олон хууль 
тогтоомж, хөтөлбөр, институцийн нөр их өөрчлөлтийг 
богино хугацаанд өрнүүлж байгаа нь эдгээрийн үр 
дүнтэй хэрэгжилтийг хангахад томоохон сорил, 
эрсдэлийг бий болгож байна.

насны хүүхдийн 
бэлгийн халдашгүй 
байдлын эрхзүйн 
хамгаалалт 
хангалтгүй.

16-18 
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БОЛОВСРОЛ
Монгол Улс дахь хүүхдийн сурах, хөгжих эрхийн хэрэгжилт, ерөнхий нөхцөл 
байдлын талаарх тоон мэдээллийг дараах хүснэгтээс харах боломжтой бөгөөд 
сургуулийн өмнөх боловсрол (цаашид СӨБ гэх), суурь боловсрол, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, мөн хэлний цөөнх хүүхдийн сурах эрхийн талаар энэ хэсэгт авч үзнэ.

Хүснэгт 8. Боловсролын салбарын товч статистикийн мэдээлэл

Үзүүлэлт 2016 оны байдлаар

Боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин
СӨБ-ын хамран сургалт 80.9%
ЕБС-ийн хамран сургалт 91.2%

Боловсролын хувьд гачигдалтай хүүхдийн 
эзлэх хувь

14.9% (6-14 насны хүүхдийн дунд)
6.3% (15-17 насны хүүхдийн дунд)

Бага боловсролын төгсөлтийн бохир жин 95.8%

Суурь боловсролын төгсөлтийн бохир жин 118.9%

Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах 
чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд 
зөв төлөвшилд яваа 5-аас доош насны 
хүүхдүүдийн эзлэх хувь

76% (2013)

Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс 
нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай 
сургалтад хамрагдагсдын эзлэх хувь

68.3%

Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй 
болон сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны 
залуучуудын эзлэх хувь 

20.5%

Сургууль завсардсан 6-14 насны хүүхдийн 
тоо

400

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, БСШУСЯ, Хүүхдийн орлогын болон олон хэмжээст 
ядуурлын дүн шинжилгээ, Тогтвортой хөгжлийн зорилгын шалгуур үзүүлэлтүүд, Хүүхдийн 
хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, 2017

3 Б.
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ҮНДСЭН СЭДВҮҮД
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СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

ХҮРТЭЭМЖ, ХАМРАГДАЛТ, ЧАНАР, 
ОРЧИН
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны 
мэдээгээр (цаашид БСШУСЯ гэх) улсын хэмжээнд 
2017-2018 оны хичээлийн жилд 1,416 цэцэрлэгт 
256.7 мянган хүүхэд хүмүүжиж байна.114 СӨБ-ын 
хүртээмжээс шалтгаалан цэцэрлэгийн насны 
хүүхдүүд 2015 оноос сугалаагаар цэцэрлэгт 
хамрагдаж байгаа билээ.115 Өнөөгийн байдлаар 
гурван цэцэрлэг тутмын нэгийн бүлгийн 
өрөөний зай талбай нь хүүхэд чөлөөтэй тоглоход 
хангалтгүй, нэг бүлэг дунджаар 42, хот суурин 
газруудад 50 хүүхэдтэйгээр хичээллэж байгаа 
нь хүүхдийн эрүүл саруул хөгжилд сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна.116 

Дэлхийн Банкны “Монгол Улсын сургуулийн 
өмнөх боловсрол - Үйлчилгээний хүртээмж, 
чанар ба хүүхдийн хөгжлийн үр дүн” тайланд 
хүүхдийн боловсролын хамран сургалтын 
ялгаатай байдалд газар зүйн байршил, 
үндэстний цөөнх, өрхийн аж байдлын түвшин нь 
голлох хүчин зүйл болж байна хэмээн дүгнэжээ. 
Тухайлбал, улсын хэмжээнд СӨБ-ын үйлчилгээнд 
3-5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн ердөө 68%, 
хөдөө орон нутагт 57% нь хамрагдаж байна.117 
Иймд алслагдсан орон нутгийн хүүхдүүдийн 
СӨБ-ын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

114  БСШУСЯ, Бага, дунд боловсролын салбарын 2017-2018 
оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн товч 
танилцуулга, 2018 

115  Ц.Цогзолмаа, Сугалаа сугалж хүүхдээ цэцэрлэгт бүртгүүлдэг 
асуудлыг таслан зогсооно, 2017

116  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, 2017
117  Мөн тэнд

Хүүхдийн 
боловсролын хамран 
сургалтын ялгаатай 
байдалд газар зүйн 
байршил, үндэстний 
цөөнх, өрхийн аж 
байдлын түвшин нь 
голлох хүчин зүйл 
болж байна хэмээн 
дүгнэжээ. 
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үйлчилгээний оновчтой шинэ арга, технологийг судалж, хэрэгжүүлж эхлэх талаар 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгажээ.118 Энэ хүрээнд бага насны 
хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлийн орчинд дэмжих, сургуульд бэлтгэх талаар Хүүхдийн 
хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрт заасан ба энэхүү үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх, хувилбарт сургалтын нэг хэлбэр болгох нь чухал байна.

Цаашлаад тус тайланд “... баялгийн хамгийн доод квинтилд багтаж байгаа 
өрхийн хүүхдүүдийн хувьд чинээлэг амьдралтай бүлгийн өрхүүдийн хүүхдүүдтэй 
харьцуулахад СӨБ-д хамрагдах магадлал нь 40 пунктээр доогуур байна. Иймд СӨБ-д 
үзүүлэх төрийн дэмжлэгийн ихэнх хувь чинээлэгдүү амьдралтай өрхийн хүүхдүүдэд 
зориулагдаж байна” гэж дүгнэжээ.119 

Түүнчлэн хот, хөдөө, хувийн, улсын, хотын гэр хорооллын бус болон гэр хорооллын 
цэцэрлэг эсэхээс хамааран сургалтын чанар хол зөрүүтэй байна.120 Тухайлбал, 
хөдөө орон нутгийн СӨБ-ын хувилбарт сургалтын нэг хэлбэр болох гэр цэцэрлэг 

118  Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2016 
119  Дэлхийн Банк, Монгол Улсын сургуулийн өмнөх боловсрол: үйлчилгээний хүртээмж, чанар ба хүүхдийн хөгжлийн 

үр дүн, 2016, 10 дахь тал 
120  Мөн тэнд, 11 дэх тал

нь төдийлөн чанартай сургалт явуулж чадахгүй 
байна.121 

Үүнээс гадна сургалтын орчин, материаллаг 
бааз, сургалтын хэрэглэгдэхүүний тухайд 
ч дутагдалтай, орчин хангалтгүй байсаар 
байна.122 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн өмчийн 52, төрийн бус 
өмчийн 70, нийт 122 цэцэрлэгийг хамруулан 
гүйцэтгэсэн шалгалтаар цэцэрлэгүүдийн 66.6%-
ийн анги бүлэгт нэг хүүхдэд ногдох талбай нь 
эрүүл ахуйн нормоос 1.5-2.2 дахин их; 25%-ийн 
угаагуур, суултуур ариун цэврийн байгууламж 
стандартад нийцэхгүй; хүүхдийн нэг өдрийн 
хоолны нийт илчлэг норм хэмжээнд байгаа ч, 
шимт бодисын хэмжээ нь бүрэн хүрэхгүй; гал 
тогооны 25%-ийн механик агааржуулалтын 
системийн үйл ажиллагаа алдагдсан; 41.6%-
ийн хүнсний агуулах нь эрүүл ахуйн стандартын 
шаардлага хангахгүй байгаа нь тогтоогдсон.123 
Түүнчлэн төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн 
эрхлэгч, багш, ажилчид СӨБ-ын чиглэлээр 
мэргэжил эзэмшээгүй, сургалтад хамрагдаагүй 
байх тохиолдол элбэг байжээ.124 Улмаар 
хүүхдийн хөгжлийн хамгийн идэвхтэй үе болох 
бага насандаа хүүхэд СӨБ-д хамрагдахгүй, мөн 
зохих орчинд чанартай боловсрол эзэмшиж 
чадахгүй байгаа нь хүүхэд бага ангиасаа эхлэн 
цааш цаашдаа хичээлээс хоцрох, улмаар 
сургууль завсардах ч эрсдэлийг бий болгох 
аюултай юм.

121  Мөн тэнд
122  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, 2017
123  НМХГ, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хийсэн 

хяналт шалгалтын талаар, 2017
124  Мөн тэнд

122 цэцэрлэгийг 
хамруулан гүйцэтгэсэн 
шалгалтаар

хүнсний агуулах нь 
эрүүл ахуйн стандартын 
шаардлага хангахгүй 
байгаа нь тогтоогдсон.

41.6%
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ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ

ЕБС-ИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, 
СУРГАЛТЫН БОДЛОГО
2017 оны 10 дугаар сард Монголын багш нар 
цалин нэмэхийг шаардан хугацаагүй ажил 
хаялт зарласан. Багш нарын ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгаа, цалин хөлсийг анхааран 
сайжруулах шаардлагыг Засгийн газрын 
түвшинд бүх талаар дэмжиж ажиллахаа 
мэдэгдсэнээр ажил хаялт албан ёсоор 
зогссон юм.125 Улмаар 2018 оны 1 дүгээр 
сард Монголын багш нарын зөвлөгөөнийг 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор 
зохион байгуулж, багш, эрдэмтэн судлаач 
нар хуралдан СӨБ, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн (цаашид ЕБС гэх) эрх зүйн орчин, 
багшийн нийгмийн баталгаа, сургалтын орчин, 
чанар зэрэг боловсролын салбарт тулгамдаж 
буй асуудлуудыг хэлэлцэн зөвлөлдсөн. 
Зөвлөгөөнөөр ерөнхий боловсролын эрх зүйн 
орчин, удирдлагын томилгоог улс төрийн 
хүчин зүйлээс ангид байлгаж, боловсролын 
салбарын бодлогын залгамж чанар, 
хоорондын уялдаа, тогтвортой байдлыг хангах 
шаардлагатай байгааг онцолсон. 

Мөн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт 
системтэй өөрчлөлт оруулдаг байх асуудлыг 
хөндсөн.126 Тухайлбал, боловсролын бодлого, 
хөтөлбөрийг төлөвлөгөө, үндэслэл бүрэн бус, 
мөн үр нөлөө, эрсдэлийг гүйцэд тооцохгүй 
125  Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 

хэлтэс, Багш нарын ажил хаялт зогсож, хэлэлцээр 
үргэлжилнэ, 2017

126  “Тогтвортой хөгжил - Ерөнхий боловсрол” үндэсний 
зөвлөгөөний зөвлөмж, 2018

Боловсролын салбарын 
бодлогын залгамж 
чанар, хоорондын 
уялдаа, тогтвортой 
байдлыг хангах 
шаардлагатай.
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шинэчилдэг болох нь 10 жилийн 
боловсролоос 12 жилийн боловсрол руу 
шилжихэд илэрхий болсон билээ. АХБ-
ны “Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой 
хөгжлийн үнэлгээ”-ний тайланд  
“... боловсролын шинэчлэл нь дэд бүтэц, 
бололцооны хувьд угаас харьцангуй 
сайн Улаанбаатар хот болон аймгийн 
төвийн цөөн хэдэн сургуульд үр 
өгөөжөө өгсөн бол, эсрэгээр, алслагдмал 
хөдөө орон нутгийн сургуулиудад давуу 
байдлыг бий болгож чадаагүй” гэжээ.127

Тус тайланд ядуу, малчин өрхийн, 
үндэстний цөөнх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй зэрэг бусад тусгай 
хэрэгцээ бүхий хүүхдүүдийн тухайд 
заавал эзэмших 9 жилийн боловсролыг 
дүүргэх нь хүндээр туссаны зэрэгцээ 
боловсролын шинэчлэл нь сургуулийн 
хүртээмж, эрүүл ахуйн нөхцөлд 
тодорхой хэмжээнд асуудал, ачааллыг 
бий болгосон гэжээ.128 Улмаар Засгийн 
газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт энэхүү асуудлыг залруулахад 
чиглэсэн тухайлбал, малчдын хүүхдийн 
сургуульд орох насыг уян хатан болгох, 
хүүхэд нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй 
зорчдог болох, дотуур байрны 
хүртээмж, орчин нөхцөлийг 6 настай 
хүүхдэд ээлтэй болгох зэрэг олон арга 
хэмжээг тусгажээ.

127  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн 
үнэлгээ: Монгол Улс 2017–2020, 2017, 14 дэх тал

128  Мөн тэнд 

Улмаар “Боловсролын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 
сургалтын бодлогыг ямар субъект тодорхойлох 
статусыг тодорхой болгох, боловсролын шинэчлэл 
хийх болон сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлтийг 
тогтсон үе шаттайгаар нэгдсэн төлөвлөлтийн 
дагуу хэрэгжүүлдэг байх тогтолцоог бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна” гэж Боловсролын хүрээлэнгийн 
судлаачид үзжээ.130 Иймд одоогоор боловсролын 
шинэчлэлийг өрнүүлэх тогтворжсон механизм 
бүрэлдээгүй байгаа ба, өнөөгийн улс төр, нийгэм, 
эдийн засгийн төлөвшилт, тогтворгүй байдлыг 
харгалзвал боловсролын аливаа шинэчлэл нь 
томоохон эрсдэлтэй тулгарах магадлалтай юм. 

Дэлхийн улс орнууд нэг өдрийн сургалт болон хичээлээс 
гадуурх үйл ажиллагаанд 5.5-8 цаг зарцуулдаг бол, 
манай орны хувьд сургуулийн ачааллаас шалтгаалан 
сурагчийн сургууль дээр байх цаг 5 буюу түүнээс бага 
байгаа тул сургууль зөвхөн сургалтын төлөвлөгөөнд 
тусгасан хичээлийг л заах боломжтой байдаг.131 
Улмаар “... сэтгэлийн боловсрол, ёс зүйн болон зан 
суртахууны боловсролыг орхигдуулсан “тэнцвэртэй 
бус боловсрол”-ыг хэрэгжүүлснээр хүний үнэт чанарын 
хөгжил, иргэн төлөвшилтийн эрүүл саруул өсөлт 
саатах асуудал буй болж байна ...” гэж судлаачид 
үзэж байна.132 Өнөөгийн байдлаар сурагчийн (сурагч 
олон хичээлийг бага цагт судалж байгаа) болон 
сургуулийн (нэг, хоёр, гурван ээлжтэй сургуулийн 
ялгаатай байдлаас үүдэн) ачаалал, ялгаатай байдалтай 
холбоотойгоор нэмэлт хичээл оруулах болон ахлах 
ангийн сурагчдын ирээдүйн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 
сонголттой, уян хатан хөтөлбөрөөр хичээллэх боломж 
бүрдэхгүй байна.133

130  М.Итгэл, А.Энхтогтох, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын 
бодлого, төлөвлөгөө, “Тогтвортой хөгжил-Ерөнхий боловсрол” 
үндэсний зөвлөгөөн, 2018, Илтгэл

131  Мөн тэнд 
132  Мөн тэнд; ГБХЗХГ, МУБИС, “Хүүхэд ба шийдэл” эрдэм шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл, 2017, 53 дахь тал
133  Мөн тэнд

Сэтгэлийн боловсрол, 
ёс зүйн болон 
зан суртахууны 
боловсролыг 
орхигдуулсан 
“тэнцвэртэй бус 
боловсрол”-ыг 
хэрэгжүүлснээр хүний 
үнэт чанарын хөгжил, 
иргэн төлөвшилтийн 
эрүүл саруул өсөлт 
саатах асуудал буй 
болж байна ...” гэж 
судлаачид үзэж байна.

Түүнчлэн АХБ-ны боловсролын зээл 
олгох талаарх мэдээнд

“... 2013 оноос эхэлсэн 
сургалтын хөтөлбөрийн 
шинэчлэл нь ахлах ангийн 
сургалтын хөтөлбөрийг 
шинээр боловсруулах, 
сурагчдыг үнэлэх оновчтой, 
найдвартай систем 
нэвтрүүлэх зэрэг ажил 
хийгдээгүйн улмаас гүйцэд 
хэрэгжээгүй. Мөн шинээр 
боловсруулсан сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу 
ашиглагдах заах арга зүйн 
материал болон сурах 
бичгүүдийг цаг тухайд нь 
боловсруулж тараагаагүй, 
багш, сургалтын менежер, 
боловсролын асуудал 
хариуцсан орон нутгийн 
захиргааны ажилтнуудад 
хангалттай сургалт 
хийгдээгүй” гэжээ.129

129  АХБ, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын 
чанар, хүртээмжийг тогтвортой байлгахад 
дэмжлэг үзүүлнэ, 2017
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СУРАГЧИЙН БОЛОН БАГШИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ
Багш нарын цалин хөлс, хангамж 
нь төрийн туслах шинж чанартай 
албан хаагчдын цалингийн сүлжээтэй 
дүйцэхүйц хэмжээнд байгаа нь багш 
нарын нийгэмд эзлэх байр суурь, 
хөгжилд, цаашлаад боловсролын чанарт 
сөргөөр нөлөөлж байна. Багшийн 
мэргэжил сонгож буй сурагчдын ерөнхий 
эрдмийн шалгалтын оноо сайнгүй 
байгаа нь үүнийг илтгэнэ.134 Үүнтэй 
холбоотойгоор үр дүнд суурилсан цалин 
хөлсний тогтолцоог бүрдүүлэхээр 2017 
оноос хойш ажиллаж байна.135 Түүнчлэн 
сурагчдын дүн төгсөх ангид илэрхий 
өндөр байгаа нь өнөөгийн сурагчийг 
үнэлэх үнэлгээ субъектив нөлөөлөлтэй 
байгааг харуулж байгаа учир багшийн 
үнэлгээний талаарх мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтын хөтөлбөрт үнэлгээний 
асуудлыг онцгойлон авч үзэх хэрэгтэй 
гэж үзэж байна.136 

134  Багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийн үзэл 
баримтлал, 2017

135  “Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий боловсрол” үндэсний 
зөвлөгөөний зөвлөмж, 2018

136  Мөн тэнд
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ХҮРТЭЭМЖ, АЧААЛАЛ
Улсын хэмжээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуульд 
нийт 581.2 мянган суралцагч өдөр, орой, эчнээ, дүйцсэн хөтөлбөрөөр, үүнээс насан 
туршийн боловсролын төвд 7,947 хүүхэд дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцаж байна.137 
Гэвч мэргэжлийн ур чадвар болон боловсрол олгох сургалт нь өөр өөр яаманд 
харьяалагдаж байгаа тул Насан туршийн боловсролын төв нь гэр бүл, амьдралд 
хэрэгтэй ур чадвар олгох хэрэгцээнд нийцсэн боловсрол олгож чадахгүй байна.138 
Иймд насан туршийн боловсролын агуулгыг анхааран үнэлж, цаашид хүүхдүүдийн 
эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан шинэчлэх шаардлагатай тулгарч байна. 

Суралцагчдын хүйсийн харьцаа бага ангид эмэгтэй 49, эрэгтэй 51 гэсэн харьцаатай 
байгаа бол ахлах ангид суралцагчдын хүйсийн харьцаа 54.3:45.7 болж байгаа нь 
нийгэмд, ялангуяа мал маллагаа, орлогын бусад эх үүсвэрт дэм болохоор хөвгүүд 
голчлон сургууль завсардаж байгааг анхаарах ёстой асуудал болоод байна.139 Нийт 
шинээр элсэгчдийн 64.6% нь СӨБ-д хамрагдсан бол үлдсэн 35.4% нь сургуульд 
элсэхийн өмнө СӨБ-д хамрагдаагүй байна. 

137  Эшлэл 114, мөн тэнд
138  “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл, Боловсролын талаарх иргэний нийгмийн байр 

суурь, 2017
139  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, 2017

2017-2018 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий 
боловсролын 798 сургууль байгаагийн 69.8% буюу 
557 нь хөдөөд, 30.2% буюу 241 нь нийслэлд байна.140 
Нийслэлд төрийн өмчийн сургуульгүй 50 хороо, төрийн 
өмчийн цэцэрлэггүй 24 хороо байна.141 Иймд сургуулийн 
хүртээмжийн асуудалтай холбоотойгоор ЕБС-ийн бүлэг 
дүүргэлт Улаанбаатар хотод хамгийн өндөр буюу нэг 
ангид дунджаар 40 сурагч, бага ангид 50 сурагч хичээллэж, 
гурван ээлжээр хичээллэж байгаа сургуулийн сүүлийн 
ээлж орой 20.00-21.00 цагт тарж байна.142 Бүлэг дүүргэлт 
нормативт хэмжээнээс дээгүүр буюу 37-54 хүүхэдтэй 
нийслэлийн 35, aймгийн 5 сургууль байна. Үндсэндээ бага 
ангийн сурагчид хамгийн ихээр анги дүүргэлт ихтэй ангид 
болон 3 ээлжээр хичээллэж байна.

Хүснэгт 9. 2017-2018 оны хичээлийн жилийн 
статистикийн мэдээлэл

3 ээлжээр хичээллэж 
байгаа анги

Сургууль Бүлэг

бага 
85.5% нь бага 
ангийн

74 буюу 9.3%
50.5% бага 
ангийн бүлэг

дунд 
4.5% нь дунд 
ангийн

116 буюу 14.5%
32.4% дунд 
ангийн бүлэг

ахлах 562 буюу 70.4%
17% ахлах 
ангийн бүлэг

46 буюу 5.8% нь 
цогцолбор 

Эх сурвалж: Бага, дунд боловсролын салбарын 2017-2018 оны 
хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн товч танилцуулга, 
БСШУСЯ, 2018

Дотуур байрны тухайд ерөнхий боловсролын сургуулийн 
дотуур байранд нийт 35.2 мянган сурагч амьдарч 
байгаагийн 18.2 (51.7%) мянга нь эмэгтэй, 25.7 (73.0%) 
мянга нь малчдын хүүхэд байна.143 2017-2018 оны 
хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 517 дотуур байр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаагаас стандартын 439, стандартын 
бус 78 байна.144 
140  Эшлэл 114, мөн тэнд
141  Ц.Жаргалантуул, Нийслэлийн боловсрол-хүүхэд хамгаалал, “Монгол Улсад 

Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018, Илтгэл
142  “Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий боловсрол” үндэсний зөвлөгөөн, 2018 
143  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2018/1, 12 дахь тал
144  Эшлэл 114, мөн тэнд

Мэргэжлийн ур 
чадвар болон 
боловсрол олгох 
сургалт нь өөр 
өөр яаманд 
харьяалагдаж байгаа 
тул Насан туршийн 
боловсролын төв нь 
гэр бүл, амьдралд 
хэрэгтэй ур чадвар 
олгох хэрэгцээнд 
нийцсэн боловсрол 
олгож чадахгүй 
байна.
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УС, АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХООЛ 
ТЭЖЭЭЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Улаанбаатар хотын сургуулиудад хийсэн 
судалгаагаар сургуулиуд, ялангуяа нийслэлийн 
алслагдсан дүүргүүдийн сургуулиудын гадна 
бие засах газар нь ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд 
тавигдах норм, шаардлагыг хангахгүй байгааг, 
мөн сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийн 
хүрэлцээ болон хүүхдийн байгууллагын 
эрүүл ахуйн нөхцөлд тавих хяналт хангалтгүй 
байгааг тогтоожээ.145 Тухайлбал, тус судалгаанд 
хамрагдсан сургуулиудын сурагчдын 51.9% нь 
гар угаах угаалтуур хүрэлцээтэй гэсэн бол 33.9% 
нь хүрэлцээгүй байдаг гэж хариулсан байна. 
Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвөөс 
сургуулийн хүүхдүүдийн дунд хийсэн судалгаанд 
хүүхдүүдийн 1/3 нь сургууль дээрээ гараа угаах 
боломжгүй, гараа хэрхэн зөв угаах талаар 
мэдлэггүй гэжээ.146 

Түүнчлэн Хөдөөгийн сургуулийн хүүхдүүдийн 
дунд хийсэн судалгаагаар 5 сурагч тутмын нэг 
нь шаардлагатай үед бие засах газраа ашиглаж 
чаддаггүй, гэсэн ба ашиглаж чадахгүй байгаа 
шалтгаанаа 25.5% нь сургуулийн жорлон бохир, 
эвгүй үнэртэй, 20% нь ариун цэврийн цаасгүй, 
12.7% нь гар угаах боломжгүй, 12.7% нь гадаа 
байдаг, 5.5% нь ачаалал ихтэй (давхардсан 
тоогоор) гэж тус тус хариулсан.147 НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сангийн тайланд “Улсын хэмжээнд сургууль болон 
дотуур байрны 80% нь дотроо усан хангамж, ариун 
цэврийн байгууламжгүй, ихэнх сургууль болон 
цэцэрлэгийн байр 1990 оноос өмнө баригдсан ба 
145  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, “Хүйтэн уур амьсгалтай орнуудын ариун 

цэврийн байгууламжийн шийдэл” олон улсын зөвлөлдөх уулзалт, 
2017, 61 дэх тал

146  Мөн тэнд, 19 дэх тал
147  Мөн тэнд, 67 дахь тал

Нийслэлийн алслагдсан 
дүүргүүдийн 
сургуулиудын гадна 
бие засах газар нь ус, 
ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйд тавигдах норм, 
шаардлагыг хангахгүй 
байгааг тогтоосон.
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тэдгээр нь усан хангамж болон ариун цэврийн 
өрөөг тооцоолоогүй” гэж дүгнэжээ.148 Иймд 
ариун цэврийн байгууламжийн норм, шаардлага 
мөн хүрэлцээний асуудлын улмаас хүүхдүүдийн 
дунд гэдэсний болон амьсгалын замын халдварт 
өвчлөл их байна.149

Нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн “Үдийн цай” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд дийлэнх 
сургууль нь хүчин чадлаасаа 2-2.5 дахин их 
суралцагчтай, цайны газар болон хоол хүнс 
хадгалах агуулахгүй, хоол хүнсэнд илчлэг 
тооцдоггүй, нүүрс ус давамгайлсан бүтээгдэхүүн 
хүүхдүүдэд өгдөг, жор технологийн карт 
мөрддөггүй, мэргэжлийн ажилтны хүрэлцээгүй, 
сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглосон 
бүтээгдэхүүнийг сургууль дотор худалдаалдаг 
зэрэг асуудлууд илэрсэн бөгөөд үүнтэй 
холбоотойгоор сурагчдын нас, биеийн онцлогт 
тохирсон хүнсний аюулгүй байдлын шаардлага 
хангасан бүтээгдэхүүнээр хүүхдүүдэд үйлчлэх 
асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж 
үзжээ.150 Тухайлбал, Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар “Үдийн цай” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг “... хангалтгүй гэж үнэлсэн бөгөөд 
одоогийн нөхцөл нь хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд 
хоол хүнсээр дамжих хоолны хордлого халдвар 
гарах нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байна” гэж 
дүгнэжээ.151 Иймд сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний зохион байгуулалтын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох; үйл ажиллагааг мэргэшсэн 
боловсон хүчин удирдах, хүний нөөцийг 
мэргэшүүлэх, сургалтад хамруулах; дотоодын 

148  Мөн тэнд, 78 дахь тал
149  Мөн тэнд, 162 дахь тал
150  С.Ганчимэг, “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, НБГ, 2018; 

Д.Цэнд-Аюуш, “Үдийн цай” хөтөлбөрийн эрх зүйн орчин, 
хэрэгжилтийн байдал, НМХГ, 2018

151  Мөн тэнд

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар “Үдийн 
цай” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангалтгүй 
гэж үнэлсэн бөгөөд 
одоогийн нөхцөл нь 
хүүхэд өсвөр үеийнхний 
дунд хоол хүнсээр 
дамжих хоолны 
хордлого халдвар гарах 
нэг нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна гэж дүгнэжээ.
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хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх журам гаргах зэрэг 
асуудлыг бодлогын болон хэрэгжилтийн түвшинд 
шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байна.152 

Сургуулийн орчин аюулгүй байдлын тухайд 2017 
онд гүйцэтгэсэн Улаанбаатар хотын есөн дүүргийн 
14 сургууль, түүний дотор тусгай хэрэгцээтэй 
хүүхдүүд суралцдаг 2 сургуулийн 6, 8, 10-р ангийн 
нийт 1,236 сурагчдыг хамарсан “Өсвөр үеийнхний 
дуу хоолой” судалгаанд оролцсон, нийт сурагчдын 
20.5% нь хүүхдүүд хамгийн ихээр явдаг гэр, сургууль 
хоорондын замыг ‘аюултай орчин’ гэж үзжээ.153 
Өнөөгийн байдлаар сургуулийн орчны аюулгүй 
байдлыг төрөөс тодорхой хэмжээнд анхаарч, 
“Сургуулийн бүс, техникийн ерөнхий шаардлага”-ын 
хэрэгжилтийн байдалд судалгаа хийж, судалгааны 
үр дүнд үндэслэн “Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны 
төлөвлөгөө”-г боловсруулжээ.154 Мөн БСШУСЯ-ны 
сайдаас жил бүр аймаг, нийслэлийн засаг даргатай 
байгуулах үр дүнгийн гэрээнд сурагчдыг зам, 
тээврийн болон бусад болзошгүй осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх, сургуулийн аюулгүй бүсийн 
стандарт шаардлагын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
талаарх заалтуудыг оруулжээ.155

152  Ц.Зууннаст, Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн “Сургуулийн Өдрийн Хоол” 
загвар төслийн хэрэгжилт, үр дүн, ШУТИС-ийн Шим тэжээл судлалын 
төв, 2018 

153  ХИС, “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаа, 2017, 9 дэх тал 
154  “Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий боловсрол” үндэсний зөвлөгөөн, 2018
155  Мөн тэнд; Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, 2016

нь хүүхдүүд 
хамгийн ихээр 
явдаг гэр, сургууль 
хоорондын замыг 
‘аюултай орчин’ 
гэж үзжээ.

Нийт сурагчдын 

20.5%
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ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
ХҮҮХДИЙН СУРАХ ЭРХ

ХАМРАГДАЛТ, ЧАНАР, ОРЧИН, 
ХАНДЛАГА
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 40 орчим 
хувь нь цэцэрлэг, сургуулийн бага ангид элсэн 
суралцаж байдаг бол дунд, ахлах ангид энэ 
үзүүлэлт 14% хүртлээ буурдаг.156 

Хүснэгт 10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид 
(мянган хүүхэд)

Анги/он 2012 2013 2014 2015 2016

Нийт 16.4 16.2 11.1 9.1 8.4

Бага 7.9 7.2 5.3 4.4 3.9

Дунд 5.7 6.1 3.9 2.9 3.1

Ахлах 2.8 2.9 1.9 1.8 1.4

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан 

2017-2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий 
боловсролын сургуульд харааны 2,102, 
сонсголын 828, хэл ярианы 1,136, оюун ухааны 
788, бие эрхтний, 1,091, хавсарсан 1,334 нийт 
7,279 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцаж, 
эдгээр хүүхэд нийт суралцагчдын 1.3%-ийг эзэлж 
байна.157

Сургалтын чанарын тухайд энгийн болон тусгай 
сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй 

156  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих 
үндэсний хөтөлбөр, 2017

157  Эшлэл 114, мөн тэнд

Ерөнхий боловсролын 
сургуульд нийт

хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд суралцаж байна.

7,279 
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суралцагчид ногдох хувьсах зардлыг тодорхойлох, 
шийдвэрлэх зэрэг хамаарна.160

Дээрх зорилгыг хангах хүрээнд яамны Ерөнхий 
боловсролын бодлого зохицуулалтын газарт 
Тусгай хэрэгцээт боловсролын хэлтсийг байгуулсан 
ба багш бэлтгэх асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд 
Боловсролын их сургуульд Тусгай хэрэгцээт 
боловсролын тэнхимийг байгуулан, 2018 оны 
хичээлийн жилээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд хичээл заах багш нарыг дахин бэлтгэж 
эхлэхээр болсон.161

2017 онд ЖАЙКА-гийн Судалгааны хүрээлэнгээс 
гүйцэтгэсэн “Тэгш хамруулах, чанартай 
боловсролын үйлчилгээнд тулгарч буй 
бэрхшээлийн талаарх Багш болон эцэг эхийн 
хандлага, ойлголтыг тогтоох судалгаа”-гаар 
хамгийн том бэрхшээлийг сургалтын орчин, багаж 
хэрэгсэл, сургуулийн хангалтгүй төсөв, багш 
ажилчдад чиглэсэн урамшуулал, хандлага зэргийг 
нэрлэсэн байна. Уг судалгаагаар бүх шатны, бүх 
талын хамтын ажиллагааг онцолсон. Тухайлбал, 
тусгай хэрэгцээт боловсролын багш нарыг бусад 
энгийн сургуулийн багш нартай мэдлэг, туршлагаа 
хуваалцахад чиглэсэн арга хэмжээг өрнүүлэх; 
энгийн болон тусгай сургуулийн хэмжээнд хамтран 
ажиллаж харилцан туршлага солилцох; олон улсын 
байгууллага (цаашид ОУБ гэх), дотоодын төрийн 
болон ТББ, байгууллага, эцэг эх, бүх нийтийн 
хамтын ажиллагаа шаардлагатай гэж дүгнэснийг 
ажил хэрэг болгох нь чухал байна.162 

160  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих 
үндэсний хөтөлбөр, 2017

161  Ц.Цогзолмаа, Сугалаа сугалж хүүхдээ цэцэрлэгт бүртгүүлдэг 
асуудлыг таслан зогсооно, 2017

162  Эшлэл 158, мөн тэнд

хүүхдүүд төдийлөн хангалттай сурч, боловсорч 
чадахгүй байгааг тогтоосон төдийгүй суралцах 
орчны тухайд ч шаардлагатай орчин бүрэлдээгүй.158 
Тухайлбал, ХЭҮК 2015 онд Хүн амын хөгжил, 
нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд СӨБ олгож байгаа төрийн 
болон хувийн цэцэрлэгүүдэд хяналт шалгалт 
хийхэд зарим цэцэрлэгийн анги танхимын ачаалал 
2-3 дахин хэтэрсэн, зарим барилга нь хүний 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй, аюулгүй байдал 
болон ашиглалтын шаардлага хангаагүй, мөн 
цэцэрлэгүүд сургалтын хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүн, 
сэргээн засах эмчилгээнд шаардлагатай багаж, 
тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл хангалтгүй, 
байгууллагын төсөвт хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй ажиллаж буй ажилтнуудад нэмэгдэл 
хөлс олгодоггүй зэрэг зөрчил нийтлэг байжээ.159

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүхий л эрх 
нийгэмд хангагдахгүй байгаа тул өнөөгийн 
хууль эрх зүйн орчныг шинэчилж, улмаар өргөн 
хүрээний ажлыг хийхээр байна. Тухайлбал, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оношлогооны 
дэвшилтэт арга зүйг нэвтрүүлэх, боловсролын 
үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа одоогийн нөхцөл 
байдлын судалгааг үндэсний хэмжээнд хийх; 
ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах; 
сурагчдад төдийгүй тусгай багш бэлтгэхэд 
шаардлагатай сургалтын материалыг бэлтгэх; 
сургалтын материаллаг орчин болон дэд бүтцийг 
бэлтгэх, хөгжүүлэх; хүний нөөцийг чадавхжуулах, 
санхүүжилтийг шийдвэрлэх; алслагдсан болон 
зарим сургалтад хамрагдахад хүндрэлтэй 
хүүхдэд явуулын багшийн үйлчилгээг хүргэх; нэг 

158  Yuriko Kameyama et all., Teacher and Parental Perspectives of Barriers 
for Inclusive and Quality Education in Mongolia, JICA Research Institute, 
2017, page 3

159  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 
дахь илтгэл, 2017

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд СӨБ 
олгож байгаа.

ХАМГИЙН ТОМ 
БЭРХШЭЭЛ: 

 Сургалтын орчин 
 Багаж хэрэгсэл 
 Сургуулийн хангалтгүй 

төсөв,
 Багш ажилчдад 

чиглэсэн урамшуулал
 Хандлага

Зарим цэцэрлэгийн 
анги танхимын 
ачаалал

дахин хэтэрсэн.
2-3 
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ХЭЛНИЙ ЦӨӨНХ ХҮҮХДИЙН 
СУРАХ ЭРХ
Энэ хэсэг нь ХЭҮК-ын Монгол Улс дахь хүний эрх, 
эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэлд 
үндэслэсэн ба нэг талаас Баян-Өлгий аймаг дахь 
хэлний цөөнх хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн 
хэрэгжилтийг, нөгөө талаас орон нутгийн 
боловсролын үйлчилгээ, санхүүжилт, суралцах 
нөхцөлийг илэрхийлэх юм. Баян-Өлгий аймаг 
нь 100,727 хүн амтай, үүний 93%-ийг Монгол 
Улсын үндэстний цөөнх казахууд, үлдэх 7%-
ийг урианхай, дөрвөд, тува, халх, буриад зэрэг 
угсаатны бүлэг эзэлдэг, угсаатны бүрэлдэхүүний 
хувьд онцлог аймаг юм.163 

ХЭҮК-оос хийсэн судалгаанд хамрагдсан 
урианхай, дөрвөд, тува, халх, буриад зэрэг 
суралцагчдын 50.6% нь үндэс угсаа, хэлний 
ялгаагаар ялгаварлан гадуурхалтад өртөж 
байсан гэсэн ба 2016 оны байдлаар аймгийн 
хэмжээнд монгол хэлээр СӨБ олгох цэцэрлэггүй 
байсан. Багшлах боловсон хүчний тухайд 
аймгийн хэмжээнд нийт 1,467 багш ажиллаж 
байгаагийн 115 нь мэргэжлийн бус багш 
байжээ. Материаллаг баазын тухайд судалгаанд 
хамрагдсан сургуулиудын ширээ, сандлын 66.7% 
нь хэрэглэхэд тохиромжгүй; бүх сургуульд тусгай 
хэрэгцээтэй хүүхэд суралцахад тохиромжтой 
орчин бүрдээгүй; судалгаанд оролцсон нийт 
суралцагчид сургууль руугаа явдаг замыг бүгд 
‘аюултай’ гэж тодорхойлжээ. Санхүүжилтийн 
тухайд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төсөв 
батлахдаа суралцагчдад материаллаг орчин 
бүрдүүлэх, сайжруулахад зориулан хангалттай 
хөрөнгө оруулалт хийж, төсөв хуваарилж 
хэвшээгүй байжээ.164

163  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 
16 дахь илтгэл, 2017

164  Мөн тэнд

Баян-Өлгий аймгийн 
хүн амын

Монгол Улсын 
үндэстний цөөнх 
казахууд эзэлдэг.

93%-ийг
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Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд 2017 
оны 1 дүгээр сараас 10 дугаар сар хүртэлх 
хугацаанд ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгийн орчин дахь хүүхдийн эрхийн 
зөрчилтэй холбоотой 650 гаруй дуудлага 
ирсэн нь боловсролын байгууллага дахь 
хүүхэд хамгааллын асуудлыг онцгой анхаарах 
шаардлагатайг харуулж байна.167

Нөгөөтэйгүүр боловсролын байгууллага дахь 
хүүхдийн эрхийг хамгаалдаг, зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлдэг багш болох Монгол 
Улсын Боловсролын Их Сургуулийн II дамжааны 
оюутнуудын хүүхдийн эрхийн талаарх 
ойлголтыг тогтоох судалгаагаар оюутнуудын 
олонх нь буюу 82% нь “дунд” болон “муу” 
түвшингийн ойлголттой байгааг тогтоожээ.168 
Иймд хүүхдийн эрхийн талаарх боловсрол олгох 
агуулгыг бүх шатны боловсролын хөтөлбөрт 
тусгахаар төлөвлөөд байна.169

Энэ хүрээнд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, 
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт нэмэгдүүлэх 
сургалтын хөтөлбөр, нөлөөллийн үйл 
ажиллагааг үе тэнгийнхний дунд, ялангуяа 
хөвгүүдийн дунд зохион байгуулах, сургуулийн 
нийгмийн ажилтныг чадавхжуулах, үе тэнгийн 
сургагч багш нарыг бэлтгэн сургуулийн 
орчинд ажиллуулах, эцэг эхчүүдэд сургалт, 
нөлөөллийн ажлуудыг хүүхдийн оролцооны 
байгууллагаар дамжуулан зохион байгуулах 
талаар онцолжээ.170

167  Ж.Мягмар, Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгаалал, 
“Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий боловсрол” үндэсний зөвлөгөөн, 
2018, Илтгэл

168  Эшлэл 96, мөн тэнд, 79 дэх тал
169  ХНХЯ, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн хурал, 2018
170  Мөн тэнд, 79 дэх тал

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХҮҮХЭД 
ХАМГААЛАЛ
Суралцагчид сургууль, дотуур байрны орчинд дарамт, 
дээрэлхэлтэд илүү их өртөж байна. Дунд ангийн сурагчдын үе 
тэнгийнхний хүчирхийлэл дарамтад өртөж буй нөхцөл байдлыг 
нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 1,230 сурагчдыг 
хамруулан судлахад дунд ангийн сурагчдын 2 хүүхэд тутмын 1 
нь ямар нэг хэлбэрийн үе тэнгийн дарамт хүчирхийлэлд өртдөг 
болох нь тогтоогджээ.165 Түүнчлэн “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” 
судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 15.4% нь бусдад дээрэлхүүлж 
доромжлуулах вий гэж санаа зовдог гэсэн бөгөөд хөвгүүдийн 
хувьд энэ тоо охидынхоос өндөр байна.166

165  Эшлэл 96, мөн тэнд, 135 дахь тал
166  ХИС, “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаа, 2017, 15 дахь тал

2017 оны 1 дүгээр 
сараас 10 дугаар сар 
хүртэлх хугацаанд
сургууль, цэцэрлэгийн 
орчин дахь хүүхдийн 
эрхийн зөрчилтэй 
холбоотой

гаруй дуудлага ирсэн.
650
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ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛ 
ЭРХЛЭЛТ 
20–24 насны залуусын ажилгүйдлийн 
түвшин 2014 оноос хойш 18% орчим 
байгаа нь улсын хэмжээний нийт 
ажилгүйдлийн түвшин болох 7-10%-иас 
хавьгүй өндөр байна.171 Мэргэжил, сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвүүд болон их дээд 
сургуулийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн 
түвшин дөнгөж 50% гаруй байна.172 Хот 
суурин газар сургуулиас хөдөлмөрт 
шилжих хугацаа 2.9 жил болжээ.173 Иймд 
залуус, ялангуяа ядуу өрхийн, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, халамж асрамжийн төвийн, 
хууль зөрчсөн зэрэг залуус ажилтай 
орлоготой болох, амьдралд хөлөө 
олоход нэн бэрхшээлтэй байна. Өнөөгийн 
боловсролын тогтолцоо нь амьдрах ур 
чадвар олгох, болон энтерпрайзингын 
чадварыг хөгжүүлэхэд идэвхтэй дэмжлэг 
үзүүлж чадахгүй байгаа юм.174

171  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн 
үнэлгээ: Монгол Улс 2017–2020, 2017, 14 дэх тал

172  Мөн тэнд 
173  НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, “Идэвхэжсэн 2030” 

Залуучуудын Энтрепрайзинг төсөл, 2018, 9 дэх тал 
174  Мөн тэнд 

Их дээд сургуулийн 
төгсөгчдийн ажил 
эрхлэлтийн түвшин 
дөнгөж

гаруй байна.
50%
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БОЛОВСРОЛЫН 
САНХҮҮЖИЛТ
Боловсролын салбарын төсөв 
жилээс жилд тодорхой хэмжээнд 
өсөж байгаа боловч урсгал зардалд 
төсвийн дийлэнх нь ногдож, 
сургалтын материал, хүүхдийн 
хөгжил, хөрөнгө оруулалтад бараг 
мөнгө төсөвлөгдөхгүй байна. Гэсэн 
хэдий ч 2013-2017 оны хооронд 
урсгал зардалд багш нарын цалин, 
урамшуулал, хичээл сургалттай 
холбоотой зардал буурч, харин их 
засвар, цахилгаан, дулааны зардал 
нэмэгджээ.175 

Хүүхдийн хөгжил, хичээл 
сургалттай холбоотой зардал 
хүрэлцэхгүй мөн орон нутагт зохих 
төсвийг боловсролын салбарт 
төсөвлөж хэвшээгүй зэргээс үүдэн 
сургалтын орчин, нөхцөл, сургалтад 
шаардлагатай тодорхой зардлыг 
эцэг эхчүүдээс мөнгө цуглуулах, 
эсвэл орон нутгийн захиргаанаас 
нэхэмжлэх зэргээр бүрдүүлж 
байна.176 Тухайлбал, “Өсвөр 
үеийнхний дуу хоолой” судалгаанд 
хамрагдсан хүүхдүүдийн 81.2% 
нь ямар нэг зүйлд зориулан 2016 

175  СЭЗДС, Боловсролын салбарын санхүүжилт, 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 2013-2017 
оны санхүүжилтийн байдалд хийсэн тойм 
судалгаа, хэвлэгдээгүй, 2018

176  Дэлхийн Банк, Монгол Улсын сургуулийн 
өмнөх боловсрол: үйлчилгээний хүртээмж, 
чанар ба хүүхдийн хөгжлийн үр дүн, 2016, 15 
дахь тал; ХИС, “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” 
судалгаа, 2017, 23 дахь тал

онд сургуульдаа мөнгө хураалгасан гэсэн бол тохижилт, 
цэвэрлэгээний зориулалтаар хүүхдүүдийн 55% нь мөнгө 
хураалгасан гэжээ. Гэвч хүүхдүүдийн хураалгасан мөнгийг 
зарцуулах зардал нь сургуулийн захиргааны төсөвт багтах 
ёстой зардлууд байжээ.177 Төлбөрөөс нь болж сургуулийн 
ямар нэг үйл ажиллагаанд оролцож чадаагүй гэж 
хүүхдүүдийн 18.9% нь хариулсан байна.178 Иймд практик 
дээр орон нутгийн болон эцэг эхчүүдийн харилцан 
адилгүй чадавхаас шалтгаалан сургалтын орчин, чанар 
харилцан адилгүй байхад нөлөөлж байгаагаас гадна 
мөнгө цуглуулах, хураах асуудал нь нийгэм, эдийн засгийн 
хувьд эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд хүндээр тусч байна. 
Үүний зэрэгцээ одоогийн нэг суралцагчид ногдох хувьсах 
зардлын дундаж нормативт, санхүүжүүлэх аргачлал нь 
эрчимтэй шилжилт хөдөлгөөн бүхий өнөөгийн нийгэмд 
үйлчилгээний чанарт нөлөөлөхөөр байна.179

Мөн тэгш хуваарилах механизмын дагуу ЕБС-ийн 
байршил, өмчийн хэлбэр, өрхийн орлого, эрүүл мэндийн 
байдал зэргээс үл хамааран бага ангийн бүх сурагчид 
улсын төсвийн зардлаар үдийн цайны үйлчилгээг тэгш 
хүртэж байгаа ба 2018 онд тус зардалд 32.5 тэрбум, мөн 
цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардалд 49.7 тэрбум 
төсөвлөгджээ.180 

Энэхүү тэгш хуваарилалтын зарчим нь нэг талаас шударга 
мэт боловч, нөгөө талаас ядуу өрхийн, алслагдсан хот 
хөдөөгийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургууль, 
цэцэрлэгийн хамрагдалт бага байгаа тул эргээд ихэнх 
төсөв чинээлэгдүү айлын хүүхдүүдэд зарцуулагдаж 
байгаа нь энэхүү бодлого үнэхээр хуваарилалтын тэгш 
оновчтой механизм гэдэгт эргэлзээ төрүүлж байна. 

177  Мөн тэнд
178  Мөн тэнд
179  Хувьсах зардлын дундаж норматив, санхүүжүүлэх аргачлал батлах тухай 

2016; “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл, 
Боловсролын талаарх иргэний нийгмийн байр суурь, 2017

180  ННФ, Боловсролын салбарын төсөв, 2018

Нэг суралцагчид 
ногдох хувьсах 
зардлын дундаж 
нормативт, 
санхүүжүүлэх 
аргачлал нь 
эрчимтэй шилжилт 
хөдөлгөөн бүхий 
өнөөгийн нийгэмд 
үйлчилгээний 
чанарт нөлөөлөхөөр 
байна.

 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ  107106  ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ



ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ
Боловсролын салбар дахь ахиц дэвшил 
бүх хүүхдэд адил, тэгш хүртэхгүй байгаа 
бөгөөд, тэр дундаа нийгэм, эдийн 
засгийн хувьд ялгаатай бүлгүүдийн 
хоорондын тэгш бус байдал гүнзгийрч 
болзошгүй байна. Иймд СӨБ болон ЕБС-
ийн чанар, хүртээмж, төсвийн оновчтой 
хуваарилалтын асуудлыг онцгой 
анхаарч сайжруулах замаар нийгмийн 
тэгш байдал, хөгжлийг дэмжих 
шаардлагатай тулгарч байна. Эс бөгөөс 
нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг 
бүлгийн өрхийн хүүхдүүд боловсролын 
үйлчилгээнд хамрагдахгүй байх, 
бага насандаа чанартай боловсрол 
эзэмшихгүй байх эрсдэлтэй тулгарч 
байгаа тул тэд үе дамжсан ядуурлын 
мөчлөгт өртөх аюултай юм. Иймд СӨБ-
ын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд 
гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хувилбарт 
сургалтын нэг хэлбэр болгох; хөдөөгийн 
болон гэр хорооллын цэцэрлэгийн 
сургалтын чанарт онцгой анхаарах; 
боловсролын байгууллага дахь албан 
бус мөнгө хураах тогтолцоог арилгахад 
чиглэсэн арга хэмжээ авах; боловсролын 
байгууллагын эрүүл аюулгүй орчныг 
хангах; үндсэндээ газар зүйн байршил, 
өрхийн аж байдлын түвшин зэрэгтэй 
холбоотой боловсролын чанар, 
хүртээмжийн харилцан адилгүй 
байдлыг анхааран шийдвэрлэх нь бүхий 
л хүүхдийн ирээдүйн сайн сайханд бодит 
өөрчлөлтийг бий болгоход чухал юм.

Боловсролын хүрээн дэх аливаа шинэчлэлийн үр нөлөөг 
бодитой үнэлэхийн тулд Хууль тогтоомжийн тухай хуульд 
хууль тогтоомжийн төслийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг тооцох хүүхдийн эрхийн шалгуур үзүүлэлтийг дэд 
үзүүлэлтээр нэмж оруулах нь зүйтэй байна. Ингэснээр 
аливаа боловсролын шинэчлэл нь нийгэм-эдийн засгийн 
хувьд ялгаатай бүлгийн хүүхдүүдэд хэрхэн нөлөөлөх, 
улмаар тэдэнд зориулан уян хатан шилжилтийн үеийн 
бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай эсэх талаар тандах, 
төлөвлөх, шийдвэрлэх боломжтой юм. Түүнчлэн өмнө нь 
ашиглаж байсан хүүхдийн эрхийн шалгуур үзүүлэлтийг 
бодлого, хууль тогтоомж, тэдний хэрэгжилтийг хангахад 
мөрдөх нь чухал юм. Төсөв, санхүүжилтийн тухайд 
хүүхдэд ээлтэй төсөв хуваарилах аргачлалыг ашиглах, 
арга зүйг улсын, ялангуяа орон нутгийн түвшинд 
нэвтрүүлэх нь чухал байна. 

Үндсэндээ өнөөгийн нийгэмд боловсролын салбарт 
боловсролын тооцоо судалгаатай, үр нөлөөтэй бодлого, 
хараат бус байдал, хүний нөөцийн бодлого, сургалтын 
хөтөлбөр, хүртээмж, чанар, заах арга зүй, үнэлгээ, 
боловсролын байгууллага дахь эрүүл аюулгүй орчинг 
хангах, хоол тэжээлийн асуудал зэрэг олон асуудал 
тулгамдаж байгаа учраас тус салбар нь микро түвшинд 
эрүүл саруул хүүхдийн хөгжил, өв тэгш хүмүүжил, 
төлөвшилтийг цогцлооход, харин макро түвшинд 
нийгмийн эрэлтийг хангах, өрсөлдөх, бие даан амьдрах 
чадвартай иргэн бэлтгэхэд бэрхшээлтэй тулгарч байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл байх, сурах, 
хамгаалагдах бүхий л эрхийг өнөөгийн нийгэм, эдийн 
засаг, засаглалын нөхцөлд, зүй ёсоор хангахад бүх 
нийтийн хамтарсан нөр их хичээл зүтгэл шаардагдахаар 
байна. Иймд аливаа нэгэн төсөл хөтөлбөр болон 
ялангуяа, АХБ-наас авч байгаа боловсролын зээлийг ил 
тод, ашиг сонирхол нь хөндөгдөх хүмүүсийн оролцоотой, 
үр дүнтэй, хариуцах эзэн, эргэх холбоотойгоор зарцуулах 
нь хүүхдүүдийн эрх ашигт туйлын чухал юм.

Хүүхдэд ээлтэй 
төсөв хуваарилах 
аргазүйг улсын, 
ялангуяа орон 
нутгийн түвшинд 
нэвтрүүлэх нь 
чухал байна.
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ЭРҮҮЛ МЭНД

ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭНДЭГДЭЛ
2016 онд гэрийн төрөлтийн 296 тохиолдол (56% 
нь Улаанбаатар хотод), эмнэлгийн тусламжгүй 
төрөлтийн 139 тохиолдол бүртгэгдсэн.181 2011-2015 
онд эхийн эндэгдлийн харьцаа Баян-Өлгий (89.5), 
Баянхонгор (73.6), Завхан (65.9), Өвөрхангай (52.3), 
Төв (50.9), Хөвсгөл (49.8), Сэлэнгэ (41.2), Хэнтий 
(38.1) аймагт улс, аймгийн дунджаас өндөр байсан 
ба нийт эндсэн эхчүүдийн 52.5% нь эх барихын 
шууд шалтгаанаар, 46.7% нь шууд бус шалтгаанаар 
буюу эхийн эрүүл мэндийн ерөнхий байдалтай 
холбоотойгоор энджээ.182 Нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн 46% нь эрхтэн тогтолцооны ямар 
нэг суурь өвчтэй байгаа нь 10 жилийн өмнөхтэй 
харьцуулахад 40% нэмэгдсэн ба 20% гаруй нь 
сүүлийн 2-3 жилд нэмэгдсэн байна.183 Ийнхүү 
эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн улмаас жирэмсэн 
эх эндсэн нь орчны бохирдол, эмийн зохисгүй 
хэрэглээ, өрхийн амьжиргаа гээд олон хүчин 
зүйлээс болж байгаа боловч жирэмслэлтийг эрт 
илрүүлээгүй, эх ураг тээж чадах эсэхийг зөв үнэлж 
чадаагүй, жирэмсний хяналт сул, чанар хангалтгүй 
байгаагаас мөн шалтгаалжээ.184 

2016 онд улсын хэмжээнд 75,851 жирэмсэн 
эмэгтэйчүүд шинээр хяналтад хамрагдаж, 
тэдний 97.6% нь цусны ерөнхий шинжилгээнд 
хамрагдсанаас 3.7% нь цус багадалттай; 97.1% нь 
тэмбүү илрүүлэх ийлдэс судлалын шинжилгээнд 
хамрагдсанаас 2.4%-д нь тэмбүү өвчин; 91.3% 

181  ЭМХТ, Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, 2016, 33 дахь тал
182  Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 2017
183  Ж.Цолмон, Тогтвортой хөгжил ба эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, 2016
184  Эшлэл 182, мөн тэнд

2016 онд улсын 
хэмжээнд

жирэмсэн эмэгтэйчүүд 
шинээр хяналтад 
хамрагдажээ.

75,851
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нь заг хүйтэн илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдсанаас 0.5%-д заг хүйтэн; 91.5% нь 
трихомониаз илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдсанаас 2%-д нь эерэг үзүүлэлттэй; 
53.4% нь рентген шинжилгээнд хамрагдсанаас 0.8%-д сүрьеэгийн үзүүлэлт эерэг 
(341 идэвхтэй тохиолдол) гарсан байгаа нь жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн ерөнхий 
байдал хангалтгүй байгааг харуулж байна.185

Хүснэгт 11. Эхийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2016 он
Төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдлын түвшин (100,000 амьд төрөлтөд) 53.7
Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах тэмбүүгийн халдварын тархалтын 
хувь

3% (2015)

Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100,000 амьд төрөлтөд) 48.6
15-19 насны охидын төрөлтийн түвшин (15-19 насны 1,000 охидод) 33.6
Үр хөндөлтийн түвшин (1,000 амьд төрөлтөд) 224.6

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 2016; Эх, хүүхэд, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 2016

Эрүүл мэндийн яамны (цаашид ЭМЯ гэх) дэд сайд асан, Анагаах ухааны доктор 
Ж.Цолмон “... нийт эндсэн эхийн 23% нийслэл хотод шилжин суурьших бүртгэлгүй, 
бүртгэгдсэн хаягт амьдардаггүй, 40 орчим хувийг малчин, 30 гаруй хувийг ажилгүй 
эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа нь эхийн эндэгдэл, эрүүл мэндийн асуудал нь дан ганц 
эрүүл мэндийн салбарын асуудал бус бусад салбарын зүтгэл, хамтын ажиллагаа, 
төрөөс зорилтот бүлэгт чиглэсэн бодлого шаардлагатай байгааг харуулж байна.” 
гэж онцолсон байдаг.186 

Хүснэгт 12. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хангамж

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хангамж, 2016 он Бүгд Хот Хөдөө
Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 84.7 85.0 86.3
Гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээ, хувиар, 2012 он 22.3 24.1 18.9
Жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувь 54  -  -
Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний 
хэрэгжилтийн хувь 70  -  -
Жирэмсний 18-21 долоо хоногийн хугацаанд ургийг 
(бүтцийн) хэт авиан шинжилгээнд хамруулсан хувь 50  -  -

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 2016; Эх, хүүхэд, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 2017
185  Эшлэл 181, мөн тэнд, 30 дахь тал
186  Эшлэл 183, мөн тэнд

ҮР ХӨНДӨЛТ, ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Үр хөндөлт 2008 онд 1,000 амьд төрөлтөд 169 ногдож байсан бол 2016 онд 1,000 
амьд төрөлтөд 234.2 болтлоо өссөн байна.187 2016 онд үр хөндөлтийн 18,316 
тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 148 тохиолдлоор буюу 0.8%-иар өссөн 
үзүүлэлт юм.188 Үр хөндөлт хийлгэж буй эмэгтэйчүүдийг насны бүлгээр авч үзэхэд 
20-иос доош насных 5%, 35 хүртэлх насных 70.7%-ийг тус тус эзэлж байна.189 Мөн 
сүүлийн хоёр жилд улсын хэмжээнд 12-17 насны 1,613 эх төрсөн бол 20 хүртэлх 
насны 18,168 охид, бүсгүйчүүд үр хөндүүлжээ.190 Эмэгтэйчүүдийн 4.4% нь 18 наснаас 
өмнө, хөдөөгийн охидын 5.2% нь 15-19 насандаа хүүхэд төрүүлсэн байгаа нь хүн ам, 
залуучуудын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн мэдлэг, хандлага сул байгааг харуулж 
байна.191 Хэдийгээр өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин сүүлийн 15 жилд 
өсөөгүй боловч дунджаар 1,000 охидын 50 нь хүүхэд төрүүлж байгаа нь өндөр 
эрсдэлтэй юм.192

Гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж, үйлчилгээ хүртээмжгүй байгаа нь гэр бүл 
төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээ 2003-2013 оны хугацаанд 4.6-аас 16% 
болтлоо нэмэгдсэнээс илэрхий ба энэ үзүүлэлт 15-19 насны охид, эмэгтэйчүүдийн 
дунд 36.4% байгаа нь улсын дунджаас даруй 2 дахин өндөр байна.193 Улмаар 
гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээний тусгай стандарт боловсруулж, батлуулах, 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, боловсрол, мэдээлэл сурталчилгааны үр 
дүнтэй стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.194

Улсын төсвөөс жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгсэлд зарцуулах зардал 2009 онд 
85 сая төгрөг байсныг жил дараалан нэмэгдүүлж, 2014 онд 210 сая төгрөг болгон 
өсгөсөн боловч 2015-2016 онд 150 сая төгрөг болгож бууруулсан.195 Улмаар 2003 
онд нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн 69%, 2008 онд 55.2% нь жирэмслэхээс 
сэргийлэх ямар нэгэн эм, хэрэгсэл хэрэглэдэг байсан бол 2016 онд энэ үзүүлэлт 54% 
болж буурчээ.196

187  Эшлэл 181, мөн тэнд, 42 дахь тал; Эшлэл 182, мөн тэнд
188  Мөн тэнд 
189  Мөн тэнд 
190  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл, 2017, 34 дэх тал
191  Эшлэл 182, мөн тэнд
192  Мөн тэнд 
193  Мөн тэнд; ҮСХ, Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, 2013
194  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, ЭМЯ, Монгол Улс дахь гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний нөхцөл байдлын дүн 

шинжилгээ, 2016
195  Эшлэл 182, мөн тэнд
196  Мөн тэнд; ЭМХТ, Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, 2016, 42 дахь тал
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НЯЛХАС БОЛОН ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ 
МЭНД
2016 онд улсын хэмжээнд 78,194 хүүхэд амьд төрсөн ба нийт амьд төрсөн хүүхдийн 
4.3% нь 2,500 граммаас доош жинтэй байсан бол 0.7%-д нь төрөлхийн гажгийн 
тохиолдол бүртгэгдсэн.197 

Хүснэгт 13. Хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2016 он

Перинатал эндэгдлийн түвшин (1,000 нийт төрөлтөд) 12.9

Нярайн эндэгдлийн түвшин (1,000 амьд төрөлтөд) 9.2

Нялхсын эндэгдлийн түвшин (1,000 амьд төрөлтөд) 16.8
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1,000 амьд 
төрөлтөд)

20.8

5 хүртэлх насны хүүхдийн осол гэмтлээс шалтгаалсан эндэгдэл 
12.7 (207 

тохиолдол)
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэлд уушгины хатгалгаа өвчний 
шалтгаант нас баралтын эзлэх хувь

15.5

Сэргийлэх боломжтой өвчлөлөөс шалтгаалсан хүүхдийн эндэгдэл 
(Нийт эндэгдлийн дотор эзлэх хувь)

16 (1,625 
тохиолдол)

6 сар хүртэл эхийн сүүгээр дагнан хооллосон хүүхдийн эзлэх хувь 47.1 (2014)

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 2016; Эх, хүүхэд, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 2017

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн дийлэнх хувийг нялхсын, нялхсын 
эндэгдлийн дийлэнх хувийг нярайн, нярайн эндэгдлийн дийлэнх хувийг нярайн эрт 
үеийн эндэгдэл эзэлж байна.198 

2014, 2015 онуудад нялхсын эндэгдэл 1,000 амьд төрөлтөд 15.3 болсон бол 2016 
онд 16.8 (1,315 тохиолдол) болж өссөн нь улаанбурхан өвчний хүндрэл хатгаагаар 
1 хүртэлх насны нийт 118 хүүхэд эндсэнтэй холбоотой байна.199 Гэсэн хэдий ч 2017 
онд улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдэл 1,009 болж (1,000 амьд төрөлтөд 14), тав 
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1,244 болж (1,000 амьд төрөлтөд 17) тус тус 
буурсан.200 

197  Мөн тэнд, 39 дэх тал
198  Мөн тэнд, 41 дэх тал
199  Мөн тэнд 
200  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 15 дахь тал
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Хүснэгт 14. Хүүхдийн нас баралтын шалтгаан

Нялхас болон 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн нас баралтын шалтгаан, 
хувиар (хот, хөдөө), 2016 он

1 хүртэлх насны 5 хүртэлх насны

Хот Хөдөө Хот Хөдөө

Амьсгалын тогтолцооны өвчин 9.2 12.1 1.4 0.6

Мэдрэлийн тогтолцооны өвчин 11.6 20.6 3.6 3.8

Перинатал үед үүссэн зарим эмгэг 49.1 40.2 40.0 31.9

Төрөлхийн гажиг, гаж хөгжил ба 
хромосомын эмгэг

17.5 8.2 1.4 1.5

Гэмтэл, хордлого ба гадны шалтгаант 
бусад тодорхой эмгэг

4.3 7.1 6.6 9.6

 Тэргүүлэх шалтгаан

Хоёрдугаар шалтгаан

 Гуравдугаар шалтгаан

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 2016

Түүнчлэн ургийн эндэгдлийн өвөл, зуны улирлын хоорондох ялгаа 3.5 дахин 
зөрүүтэй байгаа ба үүнийг агаарын бохирдолтой холбож байна.201 Уушгины үрэвсэл 
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 2 дахь шалтгаан болсон ба 2015 онд л гэхэд 
Улаанбаатар хотод 5 хүртэлх насны 435 хүүхэд уушгины үрэвслийн улмаас нас 
баржээ.202 

Төрөлхийн гажиг, гаж хөгжил 1 хүртэлх насны хотын хүүхдийн эндэгдлийн 3 дахь, 
хөдөөгийн хүүхдийн эндэгдлийн 4 дэх шалтгаан болж байна. Бодлогын түвшинд 
Монголын ураг, удам уламжлалын үндэсний анхдугаар зөвлөгөөнийг 2017 онд 
зохион байгуулж, ургийн бичиг хөтлөх арга зүйг батлах, сургагч багш бэлтгэх ажил 
зохион байгуулагджээ.203 

Хүүхдийн эндэгдэлд эцэг эхийн боловсрол, өрхийн орлого, дэд бүтцийн хөгжил, 
газар зүйн байрлалын ялгавартай байдал нэлээд нөлөөлж байна.204 Тухайлбал, 2016 
оны байдлаар 1,000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 
Улаанбаатар хотод 18.2 байгаа бол Архангай 27.6, Баян-Өлгий 32.1, Баянхонгор 

201  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Аюулын харанга: Агаарын бохирдол ба хүүхдийн эрүүл мэнд, 2018, 16 дахь тал
202  Мөн тэнд 
203  Эшлэл 95, мөн тэнд
204  Эшлэл 183, мөн тэнд

30.0, Өвөрхангай 28.4, Сүхбаатар 27.7, Төв 30.4, 
Увс 27.0, Хөвсгөл 32.4 байгаа нь улсын дунджаас 
6.2-11.6 тохиолдлоор өндөр байна.205 Баян–Өлгий 
аймгийн тухайд нэг хүүхдэд эмнэлгийн тусламж 
үзүүлэхийн тулд багийн эмч 100-200 км явах 
шаардлага гардаг бол Завхан аймагт шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжөөр хангагдахгүй, мөн дэд бүтэц 
муу байгаа зэрэг практикт хүндрэлтэй нөхцөлүүд 
үүсдэг байна.206

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ ялангуяа хүн амын ядуу 
хэсэгт төдийлөн хүртээмжтэй биш байна. Өрхийн 
нэг гишүүнд ногдох орлого 28,264 төгрөгөөс 
бага өрхөд хүүхдийн эндэгдэл хамгийн өндөр 
буюу 1,000 амьд төрөлтөд нярайн эндэгдэл 13,7, 
нялхсын эндэгдэл 29,1, харин 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл 34,2 байна.207 Энэ нь санхүүгийн 
болон санхүүгийн бус олон асуудалтай холбоотой 
байна. Тухайлбал, эм, эмчилгээтэй холбоотой 
өөрөөс гарах зардлын хэмжээ өндөр байгаа 
бол санхүүгийн бус зардалд иргэний бүртгэлтэй 
холбогдох асуудлууд хамаарч байна.208 Хүн амын 
90% гаруй нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан 
хэдий ч хүн амын бусад бүлгүүдтэй харьцуулахад 
ядуу хэсгийн авч буй эрүүл мэндийн үйлчилгээ 2.5 
дахин бага байгаа төдийгүй албан бус секторыг 
эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахад бэрхшээл 
тулгарсаар байна.209

205  Эшлэл 181, мөн тэнд, 41 дэх тал
206  «Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал» үндэсний 

зөвлөгөөн, 2017
207  Эшлэл 183, мөн тэнд
208  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн үнэлгээ: Монгол 

Улс 2017–2020, 2017, 13 дахь тал
209  Мөн тэнд 

Ургийн эндэгдлийн 
өвөл, зуны улирлын 
хоорондох ялгаа

зөрүүтэй байгаа 
ба үүнийг агаарын 
бохирдолтой холбож 
байна.

3.5 дахин
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ХҮҮХДИЙН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛ, НАС БАРАЛТ 
Улсын хэмжээнд 2016 онд л гэхэд хүүхэд, өсвөр насныхны дунд хорт хавдрын 108 
тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 21 тохиолдлоор нэмэгдсэн.210 
2015 онд Хорт хавдрын улмаас нийт 37 хүүхэд нас баржээ.211 

ОСОЛ ЭНДЭГДЭЛ
Ахуйн осолд 2016 онд 304, 2017 онд 298 хүүхэд өртжээ.212 Хүүхдүүд ахуйн осолд 
нэрвэгдэж гэмтэх, амь насаа алдах явдал маш их байгаа ба хүүхдийн ахуйн ослоор 
нас баралтын 21% нь зам тээврийн осол, 16% нь түлэгдэлт, 14% нь усанд живэх, 
17% нь хордолт, 32% нь юмнаас унах болон бусад шалтгаантай байна.213 Тухайлбал, 
ГССҮТ-ийн 2016 оны мэдээгээр 5 хүртэлх насны хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаант 
нас баралт хүүхдийн нийт нас баралтын 14.4%-ийг эзэлж байгаа бөгөөд түүний 76.5% 
нь түлэгдэлтийн, үүнээс 77% нь халуун хоол, цайнд, 23% нь халуун усанд түлэгдсэн 
байна.214 ГССҮТ-ийн түлэнхий, нөхөн сэргээх мэс заслын тасагт хэвтэн эмчлүүлж буй 
үйлчлүүлэгчдийн 80% нь бага насны хүүхэд байна.215 Осол гарах болсон шалтгааны 
89.3% нь эцэг эхийн хараа хяналт сулаас, 10.7% нь анхаарал болгоомжгүй байдлаас 
болсон гэж тогтоожээ.216 Иймд хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар 
эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлага, тэдний эрүүл мэндийн боловсрол, хараа хяналтыг 
дээшлүүлэх, сайжруулах хэрэгтэй байна.217

Зам тээврийн осол, гэмтэл 5 хүртэлх насны хүүхдийн 3 дахь гэмтлийн шалтгаан, 
6-18 насны хүүхдийн 2 дахь гол шалтгаан болсон.218 Сүүлийн 6 жилийн байдлаар 
(2010-2016) улсын хэмжээнд хүүхэд өртсөн зам тээврийн осол 7,150 бүртгэгдэж, зам 
тээврийн ослын улмаас жилд 50 гаруй хүүхэд, тэр дундаа 0-14 насны хүүхдүүд зам 
тээврийн ослын улмаас хохирч байгааг тогтоожээ.219 2017 онд л гэхэд зам тээврийн 
осолд өртсөн хүүхэд 474 болж, өмнөх оноос 161 тохиолдлоор буюу 51.4%-иар 
өсжээ.220 Улсын хэмжээнд зам тээврийн ослоор 2016 онд 48 хүүхэд нас барсан бол 
2017 онд 59 хүүхэд нас барсны 49 нь орон нутагт хохирсон байна.221

210  Эшлэл 181, мөн тэнд, 76 дахь тал
211  ЭМХТ, Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, 2015, 73 дахь тал
212  Эшлэл 95, мөн тэнд
213  “Гэр бүл- Хүүхдийн хүмүүжлийн анхдагч орчин” эцэг эхийн үндэсний зөвлөгөөн, 2017
214  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, 2017
215  Эшлэл 96, мөн тэнд, 34 дэх тал
216  Эшлэл 213, мөн тэнд
217  Эшлэл 181, мөн тэнд, 41 дэх тал
218  Эшлэл 95, мөн тэнд; ЦЕГ, ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
219  ЗЦГ-ын статистик мэдээ; НЭМҮТ, Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх өдөр, 2017
220  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 10 дахь тал
221  “Тогтвортой хөгжил- Ерөнхий боловсрол” үндэсний зөвлөгөөн 2018; ЗЦГ-ын статистик мэдээ

ГССҮТ-ийн түлэнхий, 
нөхөн сэргээх мэс заслын 
тасагт хэвтэн эмчлүүлж 
буй үйлчлүүлэгчдийн

нь бага насны хүүхэд 
байна.

80%
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ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ
Монгол Улсыг бага болон дунд орлоготой бусад оронтой 
харьцуулахад манай улс дэлхийд халдварт бус өвчний 
өндөр тархалттай 2 дахь орон болж, хүн амын өвчлөл, нас 
баралтын тэргүүлэх шалтгааны дийлэнх хувийг урьдчилан 
сэргийлж болох өвчлөл, нас баралт эзэлж байна.222 
Халдварт бус өвчний суурь шалтгаан болох шүд, гүйлсэн 
булчирхайн үрэвсэл, нүдний хараа, сонсголын эмгэг, 
илүүдэл жин, таргалалтын тархалт хүүхдүүдийн дунд их 
байна. Тухайлбал, 5 хүртэлх насны 6 хүүхэд тутмын нэг 
буюу 16.7%, өсвөр насны 8 хүүхэд тутмын нэг буюу 12.5% 
нь илүүдэл жин, таргалалттай; өсвөр үеийнхний 90% гаруй 
нь шүд хорхойтсон; сургуулийн насны хүүхдийн 10% нь 
гүйлсэн булчирхайн үрэвсэлтэй; 11% нь харааны эмгэгтэй, 
6% нь сул хараатай, тэдгээрийн 90% гаруй нь харааны эмгэг 
засах эмчилгээний шил зүүхгүй байгаа нь тогтоогдсон.223

Хүснэгт 15. Зан үйлийн эрсдэлтэй хүчин зүйлүүд 

Зан үйлийн эрсдэлтэй хүчин 
зүйлүүд Бүгд Хот Хөдөө

Баталгаат усан хангамжийн эх 
үүсвэрээс ус хэрэглэж байгаа хүн 
амын хувь *

84.8 98.0 61.8

Эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц 
нөхцөлд амьдарч байгаа хүн амын 
хувь *

58.3 69.1 39.4

Бага жинтэй төрсөн нярайн 
тохиолдол * 3364 - -

5 хүртэлх насны тураалтай 
хүүхдийн эзлэх хувь* 1.6 1.2 2.2

5 хүртэлх насны туранхай 
хүүхдийн эзлэх хувь* 1 0.9 1.1

5 хүртэлх насны өсөлтийн 
хоцролттой хүүхдийн эзлэх хувь* 10.8 8.4 14.5

Хүн амын тамхины хэрэглээ, 
хувиар** 27.1   

222  Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, 2017
223  Мөн тэнд; Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр, 2015

Халдварт бус өвчний 
суурь шалтгаан болох 
шүд, гүйлсэн булчирхайн 
үрэвсэл, нүдний хараа, 
сонсголын эмгэг, илүүдэл 
жин, таргалалтын тархалт 
хүүхдүүдийн дунд их байна.
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Сүүлийн 30 хоногт тамхийг 1-2 
удаа хэрэглэсэн 13-15 насны 
хүүхэд, хувиар***

5.9 - -

Сүүлийн 30 хоногт тамхийг 1-2 
удаа хэрэглэсэн 16-17 насны 
хүүхэд, хувиар***

17.5 - -

15-аас дээш насны нэг хүнд ногдох 
бүртгэгдсэн согтууруулах ундаа, 
литр (архинд шилжүүлснээр)****

7.2 - -

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэгчид, хувиар** 10.3 - -

Согтууруулах ундааг 1-2 удаа 
хэтрүүлэн хэрэглэж үзсэн 
сурагчид, 15-17 нас, хувиар***

23.1 - -

Хөдөлгөөний хомсдолтой хүн ам, 
хувиар** 22.3 - -

Эх сурвалж: Халдварт болон Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр, 2017; (*) Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр 
судалгаа, 2013; (**) Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн эрсдэлт 
хүчин зүйлсийн тархалтын судалгаа, 2013; (***) Сургуульд 
суурилсан хүүхдийн эрүүл мэндийн судалгаа, 2013; (****) Үндэсний 
статистикийн мэдээллийн эмхэтгэл, 2015 

Агаар, хөрс, усны бохирдлын улмаас, ялангуяа нялхас 
болон тав хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөлд амьсгалын 
болон хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин хот, хөдөөд 
адил тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Улаанбаатар хотын 
хүүхдүүд амьсгалын эрхтэний өвчнөөр агаарын бохирдол 
багатай хот, суурингийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад 7-8 
дахин илүү өвчилж байна.224 Амьсгалын замын өвчний ихэнх 
хувийг хатгалгаа өвчин эзэлж, уг өвчний улмаас эмнэлэгт 
хэвтсэн хүүхдийн 80% нь өвлийн цагт эмчлүүлж байна.225 
Уушгины үрэвсэл, бронхит, амьсгалын замын архаг өвчлөл 
зэрэг амьсгалын замын өвчин нь хүүхэд өсөж том болсон 
хойно ч тэдний уушгины үйл ажиллагааг сулруулах болон 
бусад төрлийн эрсдэлд эмзэг болгох боломжтой байна.226 

224  Эшлэл 182, мөн тэнд
225  Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр, 2017
226  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Аюулын харанга: Агаарын бохирдол ба хүүхдийн эрүүл 

мэнд, 2018, 7 дахь тал 

Иймд Нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар сарын 1-нээс 
эхлэн 2-9 сартай хүүхдүүдийг уушгины хатгалгаа буюу 
пневмококкийн эсрэг 13 цент вакцинаар дархлаажуулж 
байна.227 Үүний зэрэгцээ хүүхдийн ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг 
цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгүүдэд техникийн шийдэл 
болон зан үйлийн өөрчлөлтийг хослуулсан дотоод 
агаарын чанарын удирдлагын цогц аргачлал боловсруулж 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна.228

2016 онд хүүхдийн өвчлөлийн 17,169 тохиолдол бүртгэгдсэн 
бөгөөд энэ нь амьд төрсөн хүүхдийн 22%-ийг эзэлж байв.229

Хүснэгт 16. Хүүхдийн өвчлөлийн шалтгаан

Нялхас болон 5 хүртэлх 
насны хүүхдийн өвчлөлийн 

шалтгаан, хувиар (хот, 
хөдөө), 2016 он

1 хүртэлх 
насны

5 хүртэлх 
насны

Хот Хөдөө Хот Хөдөө

Амьсгалын тогтолцооны 
өвчин

54.3 63.9 57.5 68.8

Хоол боловсруулах 
тогтолцооны өвчин

9.9 9.7 8.7 12.6

Перинатал үед үүссэн зарим 
эмгэг

7.9 3.7 4.0 2.3

Гэмтэл, хордлого ба гадны 
шалтгаант бусад тодорхой 
эмгэг

1.9 0.7 7.0 1.9

Халдварт ба шимэгчит зарим 
өвчин

12.6 7.9 7.6 3.3

Арьс ба арьсан доорх 
эслэгийн өвчин

4.9 3.7 9.6 4.8

 Тэргүүлэх шалтгаан

 Хоёрдугаар шалтгаан

Гуравдугаар шалтгаан

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 
2016

227  НЭМГ, Пневмококкийн эсрэг 13 цэнт вакциныг шинээр зургаан дүүрэгт 
нэвтрүүлж эхэллээ, 2018

228  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Аюулын харанга: Агаарын бохирдол ба хүүхдийн эрүүл 
мэнд, 2018, 8 дахь тал

229  Эшлэл 181, мөн тэнд, 39 дэх тал

Хатгалгаа өвчний 
улмаас эмнэлэгт 
хэвтсэн хүүхдийн

нь өвлийн цагт 
эмчлүүлж байна.

80%
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Манай улсад 2016 онд сүрьеэ өвчний нийт 4,045 
шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн нь нийт халдварт 
өвчний дотор 5.8%-ийг эзэлж байгаа ба 0-15 
насны 550 хүүхэд сүрьеэгээр өвчилсөн.230

Монголын Эрүүл мэндийн үүсгэл 
байгууллагын231 “Сургуулийн насны  
хүүхдүүдийн дунд сүрьеэгийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэхэд Д аминдэмийн нөлөө” 
судалгааг нийслэлийн 6 дүүргийн хувийн 
болон улсын 44 сургууль, 21 аймгийн 71 
сургуулийн нийт 9,418 хүүхдийн дунд хийсэн ба 
судалгаанд хамрагдсан хүүхдийн сүрьеэгийн 
далд халдварын тархалтын түвшин 10% 
буюу 946 хүүхэд сүрьеэгийн далд халдвартай 
гарснаас 129 хүүхэд нь идэвхтэй сүрьеэтэй 
гэж оношлогдсон. Түүнчлэн хүүхдүүдэд 
сүрьеэгийн халдвар (далд хэлбэрийн сүрьеэ) 
авах эрсдэл жил бүр 15%-р ихэсдэг болохыг уг 
судалгаагаар тогтоожээ. Гэр дотор тамхи татдаг 
хүн байгаа тохиолдолд хүүхдийн сүрьеэгийн 
халдвар авах эрсдэл (далд хэлбэрийн сүрьеэ) 
22%-иар ихсэж, мөн гэр бүлийн аль нэг гишүүн 
сүрьеэгээр өвчилсөн тохиолдолд халдвар 
авах эрсдэл (далд хэлбэрийн сүрьеэ) 4 дахин 
нэмэгддэгийг тус судалгаагаар тогтоожээ.232

230  Мөн тэнд; Eagle news, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: Сүрьеэгийн халдвар ба 
сүрьеэ өвчин сэдвийн хүрээнд хэлэлцэж байна, 2018 

231  Харвардын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль болон 
Анагаах Ухааны Сургуулийг түшиглэн албан ёсны эрхтэйгээр 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны нэгж болон байгуулагдсан 
судалгааны байгууллага 

232  Монголын Эрүүл Мэндийн Үүсгэл, “Сургуулийн насны 
хүүхдүүдийн дунд сүрьеэгийн халдвараас урьдчилан 
сэргийлэхэд Д аминдэмийн нөлөө” судалгаа, 2018

Гэр дотор тамхи 
татдаг хүн байгаа 
тохиолдолд хүүхдийн 
сүрьеэгийн халдвар 
авах эрсдэл

ихэсдэг.
22%-иар
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“Бичил тэжээл буюу аминдэм, эрдэс бодисын 
дутал нь Монгол Улсын 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
дунд хамгийн өндөр тархалттай, тэдний 27% цус 
багадалттай, 21% төмөр, 70% А аминдэм, 90% Д 
аминдэмийн дуталтай эсвэл хангалтгүй нөөцтэй 
байна.” гэж судалгаанд онцолжээ.233 Ялангуяа, 
хоёр хүртэлх насны хүүхдийн дунд цус багадалт, 
төмөр, А аминдэмийн дутал хамгийн өндөр 
тархалттай байгаа нь эхийн сүүгээр хооллох дадлыг 
зайлшгүй хэвшүүлэх, мөн эхийн эрүүл хооллолтын 
талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг 
харуулж байна гэж тус тайланд онцолжээ. Бичил 
тэжээлийн дуталд хамгийн өртөмтгий, жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн тухайд 21% цус багадалттай, 
30% нь төмөр дуталтай, бараг бүгд буюу 96% нь Д 
аминдэмийн дуталтай эсвэл хангалтгүй хэрэглээтэй, 
12% нь А аминдэмийн дуталтай эсвэл хангалтгүй 
хэрэглээтэй байгааг судалгаагаар тогтоожээ. 

Түүнчлэн судалгаанд 3 өрх тутмын 2 нь Хүнсний 
баталгаат байдал ямар нэг хэмжээгээр алдагдсан, 5 
өрх тутмын 1 нь Хүнсний баталгаат байдал ноцтой 
алдагдсан байгааг онцолжээ. Хүн амын хоол тэжээл, 
өрхийн Хүнсний баталгаат байдлын үзүүлэлтүүд 
бүс нутгийн түвшинд харилцан адилгүй байгаа 
бөгөөд Хангай, Баруун бүс, Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын айл өрх харьцангуй тааруу үзүүлэлттэй 
гарчээ. Иймд нийгмийн эмзэг давхаргад чиглэсэн 
хоол тэжээлийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилго 
бүхий нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг цаашид 
шинэчлэн сайжруулах, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, 
ялангуяа 5 хүртэлх настай хүүхэдтэй ядуу өрхийг 
хамруулахад онцгой анхаарах шаардлагатай гэж тус 
судалгаанд онцолжээ.

233  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Монгол Улсын хүн амын хоол тэжээлийн 
тулгамдаж буй асуудал. Үндэсний V судалгааны тайлан, 2017

ХООЛ ТЭЖЭЭЛ
“Хүн амын хоол тэжээлийн байдал” үндэсний 
V судалгаагаар бичил тэжээлийн дутал 
нь Монгол Улсын хүн амын бүх бүлэг, 
ялангуяа нялх, бага насны хүүхэд, жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн дунд түгээмэл тархалттай 
байгааг тогтоожээ. 

нь Д аминдэмийн 
дуталтай

96%
Жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн 
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ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭН БОЛОН 
ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНД
Өсвөр насны хүүхдийн өвчлөлд амьсгал, хоол 
боловсруулах тогтолцооны өвчлөл ба гэмтэл, хордлого 
ба гадны шалтгаант бусад тодорхой эмгэг тэргүүлэх 
шалтгаан болж байна.234 

Сурагчдын хоол хүнсний хэрэглээг тогтоох судалгаагаар 
сурагчдын хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнүүд 
нь ундаа, пирошки, зайрмаг, чихэр зэрэг үнэ хямд, шимт 
чанар муутай ихэнхдээ хүнсний будагч бодис, сахар 
орлуулагч, глутамат натри зэрэг хүнсний нэмэлт агуулсан 
бүтээгдэхүүнүүд байгааг тогтоожээ.235 

2014 онд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Үндэсний 
түвшинд явуулсан тамхины хэрэглээний судалгаагаар 
хөвгүүдийн 20.3%, охидын 8.3% ямар нэгэн тамхин 
бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна гэж гарчээ.236 Судалгаанд 
оролцсон 12-24 насны 384 өсвөр үе залуучуудын 45% нь 
согтууруулах ундаа хэрэглэдэг, 10.8% нь мансууруулах 
бодис ямар нэгэн байдлаар хэрэглэж үзсэн, 16.4% нь хэн 
нэгнээс надад мансууруулах бодис хэрэглэж үзэх санал 
ирүүлж байсан гэж хариулсан байна.237

Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 
42%-ийг 15-24 насны залуучууд эзэлж байна.238 ХДХВ/
ДОХ-ын талаар цогц мэдлэгтэй залуучуудын эзлэх хувь 
эрэгтэйчүүдийн дунд ердөө 20.7%, эмэгтэйчүүдийн дунд 
22.8% байна.239 

234  Эшлэл 181, мөн тэнд, 40 дэх тал
235  НЭМҮТ, Ерөнхий боловсролын сургууль, түүний орчинд борлуулагдаж буй хоол 

хүнсний чанар, аюулгүй байдлын судалгаа, 2015
236  НХГБХГ, Өсвөр үе, залуучуудын дунд мансууруулах бодис болон архи, тамхины 

хэрэглээ, ойлголт хандлагын тандалт судалгаа, 2015, 4 дэх тал
237  Мөн тэнд, 19 дэх тал
238  Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, 2017
239  Эшлэл 182, мөн тэнд

Мөн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөр 
эмчлүүлэгчдийн дийлэнх нь өсвөр насны хүүхдүүд 
байгаа нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал өсвөр 
үеийнхний тулгамдсан асуудлын нэг болсныг 
харуулна.240 Өсвөр насны хүүхэд болон 29 хүртэлх 
насны залуусын дундах амиа хорлолт жил бүр өссөн 
бөгөөд 2012-2016 оны хооронд 10-25 насны 605 хүн 
амиа хорлосон нь нийт амиа хорлосон тохиолдлын 
29.44%-ийг эзэлж байна. Үүнээс 10-14 насны хүүхэд 
амиа хорлосон нийт 78 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 
Улаанбаатар хотод хамгийн их 27 буюу 34.6%, 
Хөвсгөл аймагт 10.2% байна. 2016 онд НҮБ-ын 
“Монгол Улсын Хүний хөгжлийн талаарх” суурь 
судалгаагаар 16-17 насны судалгаанд хамрагдсан 
сурагчдын 26.1% нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
амиа хорлох талаар нухацтай бодож байсан гэсэн 
бол, 10.7% нь амиа хорлохыг завдаж байсан 
гэж хариулсан байдаг.241 Түүнчлэн энэ чиглэлээр 
хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх орон нутгийн 
ажилтнуудын чадавх хангалтгүй, мэргэжлийн 
сэтгэл зүйч шаардлагатай байгаа талаар аймаг, 
сум, баг болон дүүргийн тайланд дурдсан байна.242 
Эдгээр асуудалтай холбоотойгоор өсвөр үеийнхний 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлыг тогтоох судалгааг 
хийх талаарх ЭМЯ болон БСШУСЯ-ны сайдын 
хамтарсан тушаал гараад байна.243 Үүний зэрэгцээ, 
эрүүл мэндийн хичээлийг 2018-2019 оны хичээлийн 
жилээс оруулахаар болж, үүнтэй холбоотой нөөц 
бололцоо, хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа авах, 
эрүүл мэндийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх 
ажил өрнөж байна.244

240  МУБИС, Нагоя Их Сургууль, “Монгол-Япон хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэнд, хөгжил – тулгамдаж буй асуудлууд” олон улсын зөвлөгөөн, 
2018 

241  Б.Өнөрмаа, Хүүхдийн амьд явах эрх яагаад зөрчигдөж байна вэ? 
Хүний эрх сэтгүүл, ХЭҮК, 2017/02, 23 дахь тал

242  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 
дахь илтгэл, 2017, 21 дэх тал

243  ХНХЯ, Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын салбар дундын байнгын 
ажлын хэсгийн хурал, 2018

244  БСШУСЯ-ны дэргэдэх Боловсролын үнэлгээний төв, Эрүүл мэндийн 
хичээлийг 2018-2019 оны хичээлийн жилээс үзнэ, 2018

Бэлгийн замаар 
дамжих халдварт 
өвчнөөр 
өвчлөгчдийн

15-24 насны 
залуучууд эзэлж 
байна.

42%-ийг

Өсвөр үеийнхний 
сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн байдлыг 
тогтоох судалгааг 
хийх талаарх ЭМЯ 
болон БСШУСЯ-ны 
сайдын хамтарсан 
тушаал гараад 
байна.
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮЖИЛТ
Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн өнөөгийн 
байдал нь хүн амын эрэлт, хэрэгцээнд бүрэн 
нийцэхгүй байна.245 Тухайлбал, улсын хэмжээнд 
нийт хүн ам, төрөлтийн тоо жил дараалан өсөж 
байгаа боловч сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 10,000 
хүн амд ногдох эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, эх 
баригч, хүүхдийн эмч, сувилагчийн тоо дорвитой 
нэмэгдээгүй, мөн төрөхийн барилга, ор, төсөв, 
хүний нөөц хүрэлцээгүй байна.246

Аливаа өвчнөөс үр дүнтэй урьдчилан сэргийлж 
чадахгүй байгаатай холбоотойгоор өвчлөлийн 
хожуу үед өртөг өндөртэй оношилгоо, эмчилгээнд 
эрүүл мэндийн салбарын төсвийн 70 гаруй хувийг 
зарцуулж байна.247 Иймд урьдчилан сэргийлэх 
баримжаа бүхий эрүүл мэндийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх өнөөгийн шаардлагын үүднээс анхан 
шатны тусламж үйлчилгээнд хуваарилах төсвийн 
санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай гэж үзэж байна.248 

Мөн агаарын бохирдлын улмаас эрүүл мэндийн 
салбарын зардал тогтвортой өсөх хандлагатай 
байна. Тухайлбал, агаарын бохирдлыг дорвитой 
бууруулж чадахгүй тохиолдолд, 2025 он гэхэд 
хүүхдийн өвчлөлийг анагаах зардал 33%-иар 
нэмэгдэж, улмаар 4.8 тэрбум төгрөгийн нэмэлт 
зардал жил бүр гарах төлөвтэй байна.249

245  Эшлэл 182, мөн тэнд
246  Мөн тэнд
247  Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, 2017
248  Мөн тэнд
249  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Аюулын харанга: Агаарын бохирдол ба 

хүүхдийн эрүүл мэнд, 2018, 7 дахь тал

Эх, хүүхэд, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийн 
өнөөгийн байдал нь хүн 
амын эрэлт, хэрэгцээнд 
бүрэн нийцэхгүй байна.
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ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ 
Эх, үрсийн эрүүл мэндийн асуудал нь нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинтой 
холбоотой олон янзын хүчин зүйлээс шалтгаалан нийгэмд тулгамдсан асуудал 
болжээ. Үндсэндээ эх, нярай, хүүхдийн эндэгдлийн дийлэнх нь урьдчилан сэргийлэх 
боломжтой эндэгдэл байгаа нь шинэлэг бодлого, арга, үйлчилгээний төрлөөр 
эрүүл мэндийн тогтолцоог зорилтот бүлэгт хүртээмжтэй чанартай болгох төдийгүй 
гэр бүл, хувь хүний мэдлэг, ухамсар хандлага, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх онцгой 
шаардлагатайг харуулж байна.

Орчны бохирдол, иргэдийн эрүүл мэндийн хомс мэдлэг, хоол тэжээлийн дутал, 
халдварт болон халдварт бус өвчлөл, осол гэмтэл, олон төрлийн эрсдэлт зан 
үйлийн өндөр тархалт, болон өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн асуудал зэрэг 
олон асуудал нийгэмд тулгамдаж байгаатай холбоотойгоор олон төрлийн хууль, 
үндэсний хэмжээний хөтөлбөр, бодлого баталж/батлах гэж, улмаар төрийн нэлээд 
оролцоотой, урьдчилан сэргийлэх чиг баримжаа бүхий эрүүл мэндийн бодлого 
хэрэгжих хандлагатай байна. Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мөн иргэд, ялангуяа бага насны хүүхдүүдийн 
мэдлэг, хандлага, эрсдэлт зан үйлийг үр дүнтэй сайжруулах зорилгоор нийгмийн 
эрүүл мэндийн ажлыг шинэ шатанд гаргаж, алслагдсан, нэн ядуу, бусад зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн шинэлэг төсөл, хөтөлбөрүүдийг онцгой анхаарч хэрэгжүүлэхээр 
зорьж байна. 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн эрүүл 
мэнд, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг шинэ шатанд гаргах, агаарын бохирдол, 
тогтолцооны шинэчлэл, урьдчилан сэргийлэх зэрэг ажиллагааг өргөнөөр 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн салбарын зардал ойрын 
ирээдүйд огцом өсөхөөр байгаа боловч Монгол Улсын макро эдийн засгийн 
өнөөгийн орчинд энэ бүгдийг төсвөөс санхүүжүүлэх боломж хязгаарлагдмал 
гэж үзэж байна.250 Эцэст нь Монгол Улс ямар арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр эрүүл 
мэндийн салбарын орлогыг буюу тус салбарын ДНБ-д оруулах хувь нэмрийг 
нэмэгдүүлэх талаар огтоос дурдахгүй, шинийг санаачлахгүй байгааг анхаарах нь 
зүйтэй юм. Тухайлбал, БНСУ эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлснээр өнөө үед тус улсын эрүүл мэндийн салбар нь эдийн засгийн 
томоохон хувь нэмэр оруулагч салбар болжээ.

250  Мөн тэнд, 8 дахь тал
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ИРГЭНИЙ ЭРХ БА 
ЭРХ ЧӨЛӨӨ

ШАШИН ШҮТЭХ ЭРХ 
ЧӨЛӨӨ 
Иргэний болон улс төрийн 
эрхийн тухай олон улсын пактын 
хэрэгжилтийн талаарх Монгол 
Улсын ээлжит зургаа дахь 
тайланд “Үндсэн хууль болон Төр, 
сүм хийдийн харилцааны тухай 
хуульд зааснаар аливаа хүн 
шашин шүтэх, итгэл бишрэлээ 
чөлөөтэй сонгох эрхтэй 
төдийгүй шашны чиглэлийн 
хуулийн этгээдийг байгуулахад 
аливаа хязгаарлалт байдаггүй” 
гэж бичжээ. Шинээр батлагдсан 
Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд 
хүүхдийн шашин шүтэх эрхийг 
баталгаажуулсан. Харин шашны 
бүлгүүд “... бүртгэлтэй сүм 
хийдүүдийн тухайд ч орон 
нутгийн эрх баригчид зарим 
тохиолдолд хуулийн тодорхой 
үндэслэлгүй шаардлага тавьж, 
зарим үед бүртгэхийн тулд 
хахууль өгөхийг шаардсан” гэж 
мэдээлсэн.251 

251  АНУ-ын Элчин сайдын яам, Олон улсын 
шашны эрх чөлөөний тайлан – Монгол 
Улс, 2016 

Иймд төрийн болон шашны бүлгүүдийн Монгол Улс 
дахь шашин шүтэх эрх чөлөөний байдлын талаарх 
байр суурь харилцан адилгүй байна. Гэсэн хэдий ч 
2010-2016 оны хооронд улсын хэмжээнд сүм хийдийн 
тоо 234-өөс 350 болтлоо өссөн ба үүнээс сүүлийн 6 
жилийн хугацаанд Будда хийдийн тоо ердөө 127-
оос 136 болсон бол Христийн сүм 96-аас 183, Ислам 
6-аас 22 болтлоо 2-2.5 дахин өссөн байна.252 Ядуурал, 
ялангуяа алслагдсан хөдөөгийн болон хотын захын 
гэр хороололд нийгмийн зайлшгүй үйлчилгээ хүрч 
чадахгүй байгаа нөхцөл байдалтай энэхүү өсөлт 
холбоотой байхыг үгүйсгэхгүй юм.

Хүснэгт 17. Сүм хийдийн тоо

Сүм хийдийн тоо, шашны төрлөөр, улсын дүн

Шашин 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Бүгд 234 327 338 322 336 356 350

Будда 127 142 148 146 141 139 136

Христ 96 161 157 151 164 183 183

Ислам 6 18 24 20 25 22 22

Бусад 5 6 9  6 12 9

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Түүнчлэн Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний 
хөтөлбөрт 2018 оноос эхлэн сүм хийдэд суралцаж 
байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл байдалд жил бүр үнэлгээ 
хийх, эрхийн байдалд тогтмол хяналт тавьдаг болох 
талаар заасан байна. 

252  Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Сүм хийдийн тоо, 2018

2010-2016 оны 
хооронд улсын 
хэмжээнд сүм 
хийдийн тоо 234-өөс 

болтлоо өссөн.
350
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БҮРТГЭЛ, ШИЛЖИЛТ 
ХӨДӨЛГӨӨН
Эрчимтэй дотоод шилжилт 
хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй хот 
суурин газар, бусад аймаг, сумдын 
хүн амын өсөлт ба бууралтыг 
тооцоо судалгаатай харгалзсан 
хөгжил, төлөвлөлтийн бодлого, 
тэр дундаа хүүхдүүдийн 
эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн 
оновчтой хөрөнгө оруулалтын 
бодлого үгүйлэгдэж байгаагаас 
үүдэн хүүхдүүдийн эрх ашиг 
хөндөгдөхөд       хүрсэн.253 Тухайлбал, 
уул уурхайн үйл ажиллагаа, ган, 
зуд гээд байгалийн гамшигт 
үзэгдлээс үүдэлтэй эрчимтэй 
дотоод шилжин суурьшил нь 
хот, хөдөөгийн хэт төвлөрөл, 
зогсонги байдлыг үүсгэж, 
улмаар хүүхдүүдийн боловсрол, 
эрүүл мэнд, хамгааллын суурь 
эрхийг орхигдуулах цоорхойг 
бий болгожээ. Улмаар Иргэний 
улсын бүртгэлийн тухай                              
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд иргэдийн шилжилт 
хөдөлгөөний бүртгэлийн эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох асуудал тусгагдсан 
байна.254 Гэвч бүсчилсэн, 

253  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Уул уурхайгаас 
үүдсэн шилжилт хөдөлгөөн, хүүхдэд 
үзүүлэх нөлөө, 2017

254  Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийн 
танилцуулга, 2016

тэнцвэртэй хөгжил хангагдаж чадахгүй байгаа тул 
гагцхүү шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгосноор асуудал 
шийдвэрлэгдэхгүй юм. Иймд боловсрол, эрүүл 
мэнд, хамгаалал зэрэг хүүхдэд шаардлагатай төрийн 
бүхий л төрлийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
эрчимтэй дотоод шилжилт хөдөлгөөн, зогсонги 
байдал, төвлөрлийн асуудлуудтай уялдуулан 
төлөвлөж, оновчтой зохицуулах шаардлага 
тулгарсаар байна.

Улсын хэмжээнд 2017 онд 75,734 хүүхэд төрсний 
1,406 (1.9%) нь гадаадад төржээ.255 2016 онд Монгол 
Улсын харьяатаас гарч гадаад улсын харьяат 
болох хүсэлт 2,179 иргэн гаргасан нь өмнөх онтой 
харьцуулахад 56,3%-иар өссөн.256 1995 оноос 
2016 он хүртэл давхар харьяалал үүсгэсэн 16,000 
орчим насанд хүрсэн иргэн тэдгээрийн 6,000 
орчим хүүхдийн иргэний харьяалал, бүртгэлийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд хүндрэл үүсэж байна. Иймд 
холбогдох эрх зүйн орчныг тодорхой болгож, давхар 
харьяалал үүсгээд буй монгол иргэд, хүүхдүүдийн 
бүртгэл, эрхийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх 
шаардлагатай гэж үзэж байна.257 Үндсэндээ, Монгол 
Улсын насанд хүрсэн хүн амын 10% нь гадаад, 60% 
дотооддоо шилжин суурьшсан нүүдэлчин орон 
болсон.258 Иймд хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг 
хангах асуудлыг эрчимтэй өрнөж буй гадаад болон 
дотоод шилжилт хөдөлгөөнтэй уялдуулан шинэчлэх 
шаардлага тулгарчээ.

255  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 15 дахь тал
256  Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үйл ажиллагааны тайлан, 2016
257  ХЗҮХ, Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх нь, Хавсралт тайлан 1, 2016, 17 дахь тал
258  З.Өнөрсайхан, Иргэний харьяалал ба улс орнуудын хууль 

тогтоомжийн харьцуулалт, Хүний эрх сэтгүүл, ХЭҮК, 2015/02, 65 
дахь тал 

Насанд хүрсэн 
хүн амын

дотооддоо шилжин 
суурьшсан.

10%
60%
гадаад,
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Өнөөгийн байдлаар 16 аймаг, 8 дүүрэгт жишиг сургууль 
байгуулах, хүүхдийн санаачилгын клуб, дугуйлангийн үйл 
ажиллагааг дэмжих замаар хүүхдийн оролцоог хангах 
ажлыг өрнүүлж байна.259 Мөн хүүхдийн зуслан, ордон, өдөр 
өнжүүлэх төвүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлэх хөгжлийн 
хөтөлбөрийн нэр төрлийг тодорхойлох, санхүүжилтийн 
жишиг зардлын тооцооллыг боловсруулах, тэдгээрийг 
Засгийн газраар батлуулах зэрэг ажил хийгдэж байна.260 

Хэдийгээр олон арга хэмжээ хэрэгжсэн, хэрэгжиж байгаа 
боловч нийгмийн бүхий л түвшинд хүүхдийн дуу хоолой, 
оролцоо хангалтгүй хэвээр. ХИС-гаас явуулсан “Өсвөр 
үеийнхний дуу хоолой” судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 
87.4% нь шийдвэр гаргагчдад үзэл бодол, саналаа сонсгох 
боломж бага болон боломж байхгүй, мөн тэдний 86% нь 
шийдвэр гаргагчид хүүхдүүдийн дуу хоолой, санал бодлыг 
сонсох нь нэн чухал гэж үзжээ. Тус судалгаанд оролцсон 
хүүхдүүдийн 20.3% нь хоол, завсарлага, ангийн ажил 
гэх мэт сургуультай холбоотой үйл ажиллагааны талаар 
ховорхон тохиолдолд биднээс санал авдаг гэсэн бол 13.2% 
нь огт санал асуудаггүй гэжээ. Хүүхдийн эрх зөрчигдвөл 
хүүхдүүдийн 81.4% хаана, хэнд хандахаа мэдэхгүй байна. 
Тус судалгаанд оролцсон гурван хүүхэд тутмын нэг нь 
боловсрол, сургуультай холбоотой асуудлаар санал 
бодлоо илэрхийлж, нөлөөлөх хүсэлтэйгээ илэрхийлсэн 
юм.261

ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ
Дотоод, гадаад шилжилт хөдөлгөөнтэй уялдуулан 
хүүхдийн эрхийг хангах болон хүүхдийн оролцооны эрхийг 
бодитоор хангах нь тулгамдсан асуудал болоод байна. 

259  Эшлэл 95, мөн тэнд
260  Мөн тэнд; Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө, 2016
261  ХИС, “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаа, 2017, 27 дахь тал

ХҮҮХДИЙН ҮЗЭЛ БОДЛОО 
ИЛЭРХИЙЛЭН ОРОЛЦОХ ЭРХ
Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан 
Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги нь 

i) хүүхдэд хэрэгтэй мэдээллийг түгээх;
ii) сонсох, тэдэнтэй зөвлөлдөх;
iii) бодитой оролцуулах; 
iv) оролцоог дэмжих чадавхыг нэмэгдүүлэх; 
v) оролцоог дэмжих бүтцийг бэхжүүлэх 

гэсэн 5 зорилтын хүрээнд 2011-2016 
оны хооронд 90.1%-ийн үнэлгээтэйгээр 
хэрэгжжээ. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний санал, 
зөвлөмжид “Стратегийг хэрэгжүүлэх 
хугацаа, хүрэх үр дүн тодорхойгүй тул 
тус хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах; 
Үндэсний хэмжээнд хүүхдийн дугуйлан, секц, 
клуб, хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд мөрдөх журам боловсруулж 
хэрэгжүүлэх…” гэж тусгасан. 

Хүүхдийн эрх 
зөрчигдвөл 
хүүхдүүдийн

хаана, хэнд 
хандахаа 
мэдэхгүй байна

81.4%
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ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛ

ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ
2013 оны ҮСХ-ны Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаагаар 14 хүртэлх насны 
хүүхдийн 40.3% нь сэтгэл зүйн шийтгэл, мөн 27.8% нь бие махбодын шийтгэл 
хүлээсэн гэж хариулж байсан бол 2016 оны 12-18 насны нийт 4,264 хүүхэд хамарсан 
“Хүүхдийн эрхийн мэдлэг хандлага хэрэглээ” судалгаагаар энэ байдал улам 
хүндэрч байгааг тогтоожээ. Уг судалгаанд хамрагдсан 10 хүүхэд тутмын 8 нь ямар 
нэг байдлаар хүчирхийлэлд өртдөг, тэдний 2 хүүхэд тутмын 1 нь ямар нэг байдлаар 
бие махбодын хүчирхийлэлд, 4 хүүхэд тутмын 1 нь үл хайхрах хүчирхийлэлд, 5 
хүүхэд тутмын 3 нь сэтгэл санааны хүчирхийлэлд, 8 хүүхэд тутмын 1 нь бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртөж байсан гэж хариулсан бөгөөд хүүхдүүдийн 7.1% нь “хүүхэд 

Үе дамжсан 
хүчирхийллийг 
таслан зогсоохын 
тулд хүүхдийг 
хүчирхийллээс 
хамгаалах 
шаардлагатай.

буруу хэрэг хийсэн бол зодуулах шийтгэл амсах 
ёстой” гэж хүлээн зөвшөөрсөн хандлагатай 
байжээ.262 Судалгаанд оролцсон хүүхдүүд 
хүчирхийлэл үйлдэгч гол этгээдээр дээд 
ангийн хүүхэд (47.6%), хойд ээж, аав (38.6%), үе 
тэнгийнхэн (38.4%), багш (15%), эцэг эх, асран 
хамгаалагч (12.4%) нарыг тус тус нэрлэсэн.263

Түүнчлэн Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн 
судалгааны тайланд оролцсон арван эмэгтэй 
тутмын нэг нь (10.7%) 15 наснаас өмнө 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж мэдээлжээ. 
Хүчирхийлэл үйлдэгч нь гэр бүлийн бусад гишүүд 
(29.5 %), найз нөхөд, танилууд (19%), танихгүй хүн 
(18.7%) байсан гэж ихэнх эмэгтэйчүүд хариулсан 
байна.264 

Мөн тус судалгаагаар Монгол эмэгтэйчүүдийн 
талаас илүү хувь (57.9%) нь хүчирхийллийн аль 
нэгд эсвэл хэд хэдэн хэлбэрийн хүчирхийлэлд 
өртсөн байгааг тогтоосон бөгөөд тэд 
хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн бие махбодын 
хүчирхийлэлд өртөх нь илүүтэй байгааг 
илрүүлжээ.265 Харин  хамтрагчийн  зүгээс үйлдсэн 
хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хүүхдүүд 
нь хүчирхийлэлд өртөөгүй эмэгтэйчүүдийн 
хүүхдүүдээс илүү зан харьцааны доголдолтой 
байгааг тогтоожээ. Мөн хүүхэд насандаа 
гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсвэл 
хүчирхийллийг харж байсан хүүхдүүд, насанд 
хүрэхээрээ хүчирхийлэгч хамтрагчтай дотно 
харьцаанд орох магадлал өсөж байгаа хандлага 

262  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 
16 дахь илтгэл, 2017, 15 дахь тал

263  Мөн тэнд, 16 дахь тал
264  ҮСХ, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан – 

2017, 2018, 17 дахь тал
265  Мөн тэнд
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байгааг илрүүлжээ.266 Улмаар үе дамжсан хүчирхийллийг таслан зогсоохын тулд 
хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах шаардлагатайг тус судалгаанд онцолжээ.267

Мөн “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 37.9%, 
нь өнгөрсөн онд ямар нэг байдлаар дээрэлхүүлж доромжлуулсан гэж, 40.7% нь 
бусад хүүхдийг зодуулж дээрэлхүүлж байхыг харсан гэж, 84.2% нь дарамтлуулж 
шоовдорлуулсан бол хэнд хандахаа мэддэггүй гэж хариулсан бол хүүхдүүдийн 
62.4% нь урт хугацаагаар (нэг долоо хоногоос илүү) гуньж гутран, сэтгэл зовуурьтай 
байжээ.268

Асуулга, судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн нөхцөл байдал, ойлголт, хандлага ийм 
байгаа бол, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг хянан шийдвэрлэдэг “Хүүхдийн тусламжийн 
108 утасны үйлчилгээний төв” сард дунджаар 10 мянга гаруй дуудлага хүлээн авч, 
2017 онд 3,173 тохиолдлыг бүртгэн, үүнээс 1781 тохиолдлыг шийдвэрлэж, 1,392 
тохиолдлыг 2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.269 
2017 онд “Хүүхдийн тусламжийн 108 утас”-нд ирсэн нийт дуудлагын 25,949 нь 
хамгааллын үйлчилгээ хүссэн, 1,426 нь хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа тухай, 
10,764 нь зөвлөгөө хүссэн, 34,192 нь мэдээлэл хүссэн тухай дуудлага байсан.270 

Түүнчлэн Хүүхдийн тусламжийн утасны 108 төвийн тусгай дуут дохио бүхий 
яаралтай тусламжаар нийт 180 гаруй хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдаж, 
108 утасны дэргэдэх түр хамгаалах байранд 2017 оны 2 дугаар сараас 12 дугаар 
сарын 30-ны хугацаанд нийт 321 хүүхэд, 2018 оны 1 дүгээр сараас 3 дугаар сард 
221 хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ авчээ.271 Үүнийг үндэслэн цаашид “Хүүхдийн 
тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв”, түр хамгаалах байрны үйлчилгээ, үйл 
ажиллагааг тогтворжуулах шаардлагатай гэж үзэж байна.272 Түр хамгаалах байранд 
ирж буй хүүхдүүдийн дийлэнх нь үл хайхрах хүчирхийлэлд өртсөн байдаг байна.273 
2018 оны эхний тавдугаар сарын байдлаар л гэхэд улсын хэмжээнд нийт 859 хүүхэд 
сураггүй алга болсон байснаас, 844 хүүхдийг олсон байна.274

266  Мөн тэнд
267  Мөн тэнд, 128 дахь тал
268  ХИС, “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаа, 2017, 9 дэх тал
269  С.Мөнгөнчимэг, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018, Нээлтийн үг 
270  Эшлэл 82, мөн тэнд
271  Эшлэл 95, мөн тэнд
272  Мөн тэнд
273  Эшлэл 82, мөн тэнд
274  ЦЕГ-ын мэдээллийн сан

ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
Улсын хэмжээнд 2017 онд хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг 
2016 оноос 189 тохиолдол буюу 49.2%-иар өссөн бол, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль батлагдсанаар гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 163 (11.2%)-аар буурсан гэж үзэж байна.275 2017 онд хүүхэд, гэр бүл, 
нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэргийн 65.6%-ийг хүчингийн гэмт хэрэг эзэлж 
байна.276 Улсын хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирсон хүүхэд 2015 
онд 77, 2016 онд 74, 2017 онд 90 байна.277 Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг 
үйлдсэн 2,110 хүн захиргааны шийтгэл хүлээсэн ба энэ төрлийн гэмт хэргийн 80% 
нь гэр, орон сууцандаа үйлдэгдэж байна.278

Хүснэгт 18. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 2016 2017

Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг 384 573

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1,449 1,286

Хүүхэд хаях, төөрүүлэх 8 11
Source: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, ЦЕГ

2017 онд л гэхэд гэмт хэргийн улмаас хохирч амь насаа алдсан 121 хүүхэд, хохирсон 
1,758 хүүхэд байна гэсэн гунигтай тоо баримт байна.279 Улсын хэмжээнд хүүхдийн 
эсрэг гэмт хэрэг сүүлийн 5 жилийн (2013-2017) байдлаар нийт 7,242 гэмт хэрэг 
бүртгэгдэж, үүнд нийт 7,354 хүүхэд хохирсон нь жилд дунджаар 1,448 гэмт хэрэгт 
1,470 орчим хүүхэд хохирч, хүүхэд хохирсон гэмт хэрэг жилд дунджаар 12.3% 
өсжээ.280 Хүүхдийн эсрэг нийт гэмт хэргүүдэд бэлэгсийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт 
хэрэг хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна.281 Садар самуун хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхэд 2016 онд 165 байсан бол, 2017 онд 288 болж өсжээ.282 Түүнчлэн он гарсаар 
бие махбодын хүчирхийлэлд 299 хүүхэд, бэлгийн хүчирхийлэлд 68 хүүхэд өртөөд 
байна.283 Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэлд 
“... хүүхдүүд бэлгийн хүчирхийлэлд өртөөд зогсохгүй байнгын бэлгийн дарамтад 

275  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 19 дэх тал 
276  ҮСХ, Гэмт хэрэг-2017, 2018, 28 дахь тал
277  Мөн тэнд; ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл, 2017, 21 дэх тал
278  Эшлэл 82, мөн тэнд
279  С.Мөнгөнчимэг, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018, Нээлтийн үг
280  ХСИС, “Монгол Улсад насанд хүрээгүй хүмүүсээс болон хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл” 

судалгааны ажлын тайлан, хэвлэгдээгүй, 2018
281  Мөн тэнд
282  ҮСХ, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2017/12, 10 дэх тал 
283  ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
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байх, улмаар өсвөр насандаа хүүхэд төрүүлэх, бэлгийн замаар 
дамжих халдварт өвчнөөр өвчлөх явдал гарсаар байна. 
Тухайлбал, Монгол Улсад 2017 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 
бүртгэгдсэн ХДХВ-ын халдварын нийт 226 тохиолдлын 12 
тохиолдол нь 15-19 насны хүмүүс байна. Үүний 2 тохиолдол 
буюу 15 настай 2 хүүхэд 2016, 2017 онд тус тус бүртгэгдсэн” 
гэжээ.284 

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн давтамжийн тухайд 
“Хүүхдийн эрхийн мэдлэг хандлага хэрэглээ” 2016 оны 
судалгаагаар 20 хүүхэд (57.1%) анх удаа, 15 хүүхэд (42.8%) 
давтан эсвэл удаан хугацааны туршид хүчирхийлэлд өртсөн 
байна.285 Түүнчлэн 2014-2016 оны нийт шүүхээр шийдэгдсэн 
хүүхэдтэй холбоотой 80 хэргийг шинжлэхэд, тэдгээрийн 78 
нь орон гэртээ, 80%-д нь ямар нэг хамаарал бүхий этгээд 
хүүхдийг хүчирхийлсэн гэдэг нь тогтоогджээ.286 

Хүчирхийллийн асуудлыг мэдээлэхгүй байгаагийн 
шалтгааныг судалгаанд хамрагдсан эцэг эх, асран 
хамгаалагчдаас тодруулахад тэдний 38.9% нь мэдээлэх 
ёстойгоо мэддэггүй гэсэн бол, хүүхдүүдийн 35.7%, эцэг 
эх, асран хамгаалагчдын 24.4% нь хүчирхийлэгч өс санах 
вий гэдгээс айдаг гэжээ.287 Иймд хүүхдээ чадавхжуулах, 
хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаарх, эцэг эх, олон нийтийн 
мэдлэг хандлагыг нэмэгдүүлэх нэн шаардлагатай. Үүний 
зэрэгцээ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн дийлэнх нь орон 
гэртээ үйлдэгдэж, тэднийг ямар нэг хамаарал бүхий танил 
нь удаан хугацаагаар хүчирхийлж байгаа нөхцөл байдал, 
мөн хүчирхийлэгч өс санахаас айх нь хүүхдүүдийн дунд 
түгээмэл байгааг харгалзаж гэрч хохирогчийг хамгаалах 
бодлого, болон хүчирхийлэгчид оноож буй ялын бодлогыг 
сайжруулах, оновчтой болгох нь цаг үеийн шаардлага 
болжээ.

284  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл, 
2017, 35 дахь тал

285  Мөн тэнд, 30 дахь тал
286  Eagle news, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: Бага насны хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэл сэдвийн 

хүрээнд хэлэлцэж байна, 2018 
287  ХЭҮК, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл, 

2017, 18 дахь тал

ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН, ГЭРЧ, ХОХИРОГЧ ХҮҮХЭД
Монгол Улсын хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн байдлаар (2013-2017) хүүхэд үйлдсэн 
5,150 гэмт хэрэг байна.288 2017 онд гэмт хэрэгт 1,066 хүүхэд холбогдсон ба гэмт 
хэрэгт холбогдогчдын 27.2% нь 15 хүртэлх, 72.8% нь 16-17 насны хүүхдүүд байна.289

Хүснэгт 19. Насанд хүрээгүй хүн үйлдсэн гэмт хэргийн тоо

Насанд хүрээгүй хүн үйлдсэн гэмт хэргийн тоо 
2015 2016 2017

1144 970 1066

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо; ХСИС, 2018

Сүүлийн 5 жилийн байдлаар (2013-2017) нийт 2,058 насанд хүрээгүй этгээд ял 
шийтгүүлснээс 1,443 буюу 70.1% нь хорих ял, 67 буюу 3.3% нь хорихоос өөр төрлийн 
ял, 26.6% буюу 548 нь хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан.290 
Гэсэн хэдий ч хорих ял шийтгүүлэгчдийн 134 буюу 9.3% нь л хорих ялыг биечлэн 
эдэлжээ.291 

Хүүхэд үйлдсэн болон хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийн гаралт их байгаа учраас 
хүүхдэд ээлтэй шүүх тогтолцоог бүрдүүлэх, өмгөөлөгч болон нийт хууль сахиулах 
байгууллагын хүний нөөцийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх, институцийг бэхжүүлэх 
шаардлага тулгарч байна.292 Улмаар ажлын байранд давтан сургах сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулж, мөн хууль зүйн дээд боловсрол олгодог их, дээд 
сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт хүүхэд хамгааллын асуудлаар судлагдахуун 
оруулахыг судлаачид санал болгожээ.293 Хүүхэд үйлдсэн болон хүүхдийн эсрэг гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал ийнхүү хүндхэн байгаа тул гэмт хэргийн гэрч, хохирогч, 
холбогдогч хүүхдийн асуудлаарх анхан шатны нэгж болох “Хүүхдийн хууль зүйн 
хороо”; хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн асуудлаарх “Хамтарсан баг”; хүүхдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хэлтэс”; хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд хүүхдэд эмнэлгийн болон 
цогц үйлчилгээ үзүүлэх “Нэг цэгийн үйлчилгээ” зэрэг бүтцүүдийн үйл ажиллагааг 
цаашид бэхжүүлэх шаардлагатай тулгарч байна. 

288  Эшлэл 280, мөн тэнд
289  Мөн тэнд 
290  Мөн тэнд
291  Мөн тэнд
292  Мөн тэнд; Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2016
293  Эшлэл 96, мөн тэнд, 45 дахь тал

Хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллийн 
дийлэнх нь 
ОРОН ГЭРТЭЭ
үйлдэгджээ.
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ХАРАА ХЯНАЛТГҮЙ, ТЭНЭМЭЛ ХҮҮХЭД
Улсын хэмжээнд хараа хяналтгүй нийт 97 хүүхэд, 
үүнээс Нийслэлд 76, Дархан хотод 16, Ховд аймагт 
2 хүүхэд тус тус байна.294 Хүүхэд хамгааллын тухай, 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний 
хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгийн хүрээнд 
хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх, нөхөн сэргээх, 
холбон зуучлах, гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх үйлчилгээг 
системтэй, үр дүнтэй зохион байгуулах, мөн хараа 
хяналтгүй хүүхэд түүний гэр бүлтэй ажиллах арга 
зүй боловсруулж, хэрэгжүүлэх талаар заажээ. Иймд 
энэ хүрээнд тодорхой ажлууд хийгдсэн байна. Хараа 
хяналтгүй хүүхдүүдийг асрамж халамжийн төвд шууд 
шилжүүлэн амьдруулах нь тэдний онцлогт тохирсон 
суурь хэрэгцээг хангадаггүйгээс гадна тодорхой 
хэмжээнд бусад хүүхдүүдийн зан, төлөвшилтөд 
сөргөөр нөлөөлдөг.295 Иймд хараа хяналтгүй хүүхдийг 
хөгжүүлэх, зан үйлийг засаж нийгэмшүүлэх, нийгмийн 
амьдралд бие даан амьдрах зөв дадал чадвар 
эзэмшүүлэх, гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх чиг үүрэгтэй 
“Нарт хангай” хүүхэд хөгжил, сургалтын төвийг 
Багахангай дүүрэгт 2017 онд байгуулсан.296 Түүнчлэн 
уг төв донтох өвчнөөр өвдсөн хүүхдүүдийг хорт 
зуршлаас нь хөндийрүүлэх, ял хойшлуулсан, албадан 
сургалт авах шаардлагатай хүүхдүүдэд үйлчилгээ 
үзүүлэх давхар боломжийг бүрдүүлнэ гэж ХНХЯ-ны 
дэд сайд С.Мөнгөнчимэг мэдэгдсэн юм.297

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хүрээнд, хараа хяналтгүй хүүхэд хамгийн 

294  Эшлэл 95, мөн тэнд; ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
295  Мөн тэнд
296  НХГБХГ, Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар байгууллагын 

2017 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан, 2017 
297  С.Мөнгөнчимэг, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог 

бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018, Нээлтийн үг

ихээр байгаа нийслэлд хэд хэдэн арга хэмжээ хэрэгжжээ. 
Тухайлбал, 2017 оны 11 дүгээр сарын 15- 16-ны хоёрхон 
өдөр 9 дүүрэгт зохион байгуулсан үйл ажиллагаагаар 
нийт 55 хүүхэд илэрсэн бол, 2018 оны 2-3 дугаар сарын 
15-ны хооронд зохион байгуулсан арга хэмжээгээр 
орон гэргүй тэнэмэл 181 хүүхэд илэрсэн байна. Эдгээр 
181 хүүхдийн 33 хүүхдийг ар гэрт нь эргэн нэгтгэсэн ба 
22 хүүхдийн эцэг эхэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 12 хүүхдэд 
хямралыг даван туулах дэмжлэгийг Нийслэлийн хүүхэд, 
гэр бүлийн хөгжлийн газраас үзүүлсэн гэжээ.298

Харин 2017 оны 2 өдрийн үйл ажиллагаагаар илэрсэн 55 
хүүхдийн 19 нь хараа хяналтгүй явдаг, 28 нь гэрээсээ богино 
хугацаанд хараа хяналтгүй явсан, 4 нь эрэн сурвалжилж 
байсан, 2 нь асрамж халамжийн төвийн хүүхэд тус тус 
байжээ. Эдгээрээс хараа хяналтгүй 2-оос дээш жил явж 
буй 17 хүүхдийн гэр бүлийн байдал тогтворгүй, хэрүүл 
маргаантай, архидан согтуурсан, хүчирхийлэлтэй, 
байгаагаас болж хүүхдүүд тэнэмэл байдалтай амьдарч 
байгаа ба хүүхдүүд энгийн амьдралын дадал зуршил, 
ахуйн хэрэглээний соёлд суралцаагүй, худал ярих, 
хулгай хийх, бусдад дээрэлхүүлэх, бусдыг дээрэлхэх, 
буруу үг яриа хэрэглэж хэвшсэн байжээ.299 Энэхүү нөхцөл 
байдал цаашид ч хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх 
ажиллагааг тогтмол зохион байгуулан, тэднийг үр дүнтэй 
нийгэмшүүлэх, зан үйлийг засах, амьдралд хөлөө олоход 
нь төрөөс анхааран туслах зайлшгүй шаардлага байгааг 
харуулж байна.

Мөн 2018 оны 2-3 дугаар сарын 15-ны хооронд нийслэлээс 
зохион байгуулсан үйл ажиллагаагаар нийтийн байранд 
2,058 гэр бүл 1,336 хүүхэд, орцны жижүүр хийн орцонд 
1,078 гэр бүл 530 хүүхэд байгааг тогтоожээ.300

298  Эшлэл 296, мөн тэнд; Ө.Ган-Өлзий, Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын салбар 
дундын байнгын ажлын хэсгийн хурал, 2018, Илтгэл 

299  Мөн тэнд 
300  Мөн тэнд 

“Нарт хангай” 
хүүхэд хөгжил, 
сургалтын төвийг 
Багахангай 
дүүрэгт 2017 онд 
байгуулсан.
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ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг 
үндэсний хэмжээнд 2011-2012 онд гүйцэтгэж, уг 
судалгаанд хамрагдсан нийт (589,076) хүүхдийн 
15,9% буюу 93,968 ажил хийж байсан учраас 
“Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг 
устгах” үндэсний хөтөлбөрийг 2012-2016 
онуудад хэрэгжүүлсэн байдаг.301 Уг хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
үр дүнгээр хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь салбар 
дундын удирдлага, зохион байгуулалт, хамтын 
ажиллагааны уялдаа холбоо муугаас хангалтгүй 
(68.1%) хэрэгжсэн гэж дүгнэгдсэн ба дараагийн 
хөтөлбөрт үр дүнтэй хэрэгжээгүй зорилтуудыг 
тусгах, үргэлжлүүлэх хэлбэрийг шийдвэрлэх 
талаар зөвлөжээ. Хөтөлбөрийн үнэлгээнд 2016 
онд албан бус хөдөлмөр эрхэлдэг, албан бус 
сургалтын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад 
хамрагдаж буй 791 хүүхэд байгаа, мөн орон 
нутагт сургууль завсардсан, хөдөлмөр эрхлэгч 
711 хүүхдийг илрүүлэн 2016-2017 оны хичээлийн 
жилд албан бус сургалтын дүйцсэн хөтөлбөрт 
хамруулахаар ажиллаж байна гэжээ.302

Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээнд яагаад 
хүүхдүүд хөдөлмөр эрхэлж байсан шалтгаан 
нөхцөл, мөн хүүхдийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа 
суурь шалтгааныг шийдвэрлэхэд чиглэсэн цогц 
арга хэмжээ авсан эсэх талаарх мэдээ байхгүй 
байв. Харин хүүхдүүдийг төрөл бүрийн дугуйлан, 
эмнэлгийн үзлэг, үйлчилгээ, сэтгэл зүйн нөхөн 
сэргээх болон боловсролын үйлчилгээнд 
хамруулсан талаар дурджээ. Мөн хөтөлбөрийн үр 

301  ҮСХ. (2012). Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан
302  ГБХЗХГ, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах 

үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний тайлан, 2016

ХНХЯ-ны сайдын 2016 
оны А/36 тушаалаар 
«Насанд хүрээгүй хүнийг 
ажиллуулахыг хориглосон 
ажлын байрны жагсаалт»-ыг 
шинэчлэн баталсан.
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дүнд улсын хэмжээнд бичил уурхай эрхлэгч өрх (1,499) болон тэдний хүүхдийн тоог 
(3,000 гаруй хүүхэд) гаргаснаас гадна хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн хөдөлмөрийн 
тэвчишгүй хэлбэрийг арилгахад чиглэсэн хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт 
оруулжээ. Тодруулбал, ХНХЯ-ны сайдын 2016 оны А/36 тушаалаар «Насанд 
хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт»-ыг шинэчлэн 
баталсан; уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах стандартууд батлагдаж, 
унаач хүүхдийн Нэгдсэн бүртгэлийн системтэй (unaach.mn) болсон; Зөрчлийн тухай 
хууль, Хөдөлмөрийн тухай, Эрүүгийн тухай хуулиуд хариуцлагын асуудлыг тусгасан 
зэрэг хамаарна.

Үүнээс үзэхэд хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдэд тодорхой хэмжээнд боловсролын 
болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийг 
чангатган боловсронгуй болгосон боловч тэднийг ажил эрхлэхэд хүргэсэн суурь 
шалтгааныг арилгах, төрөөс зохих бодлогоор дорвитой дэмжих асуудал уг 
хөтөлбөрийн хүрээнд орхигдсон гэж үзэж болохоор байна.

Хүүхдийн хөдөлмөрийг хөндсөн ХЭҮК-ын 2017 оны 78 ажил олгогч, 1,650 ажилтныг 
хамруулсан “Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: 
худалдаа үйлчилгээ, ноос ноолуурын салбар” гэсэн судалгаа хийгдсэн бөгөөд 
судалгаагаар жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт хүүхдийн хөдөлмөр өндөр хувьтай 
илрээгүй байна. Судалгаанд оролцогчдын зөвхөн 1.4% нь 15-аас доош насны, 
4.6% нь 16-17 насны ажилтнууд байдаг гэж хариулсан бол ажил олгогчид 15-аас 

доош насны ажилтан байхгүй, харин 9.1% нь 16-17 
насны ажилтан байдаг гэж хариулсан.303 Гэсэн хэдий ч 
судалгааны үед хөдөлмөрийн хяналтын байцаагчидтай 
хийсэн ярилцлагаар хүүхдийн хөдөлмөр төдийлөн 
илэрдэггүй гэсэн мэдээллийг өгсөн төдийгүй ажил 
олгогчид ажилтнуудынхаа насыг шалгаж авдаггүйгээс 
хүүхдийн хөдөлмөр тодорхойгүй байж болзошгүй 
байна гэж тайланд бичжээ. Үүнтэй холбоотойгоор 
судалгаанд хөдөлмөрийн гэнэтийн хяналт шалгалт 
явуулах боломжийг бүрдүүлэх мөн, ажил олгогч 
ажилтнуудынхаа насыг шалгаж, баримтжуулах тухай 
хуульд тусгах зэрэг саналыг гаргасан нь хүүхдийн 
хөдөлмөр далд хэлбэрт шилжсэн байх магадлалтайг 
гэрчлэх төдийгүй хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
шийдвэрлэх цогц бодлого, шинэлэг арга механизм 
шаардлагатай байгааг гэрчилнэ. 

Түүнчлэн 11 аймагт бичил уурхай болон албажаагүй ил 
уурхайд хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн талаар хийсэн 
судалгаагаар 8-18 насны нийт 1,498 хүүхэд уурхайд 
хөдөлмөр эрхэлж байгааг тогтоожээ. Судалгаанд 
оролцсон хүүхдүүдийн дийлэнх нь гэр бүлээ даган 
ажиллаж байна.304 

Мөн ЦЕГ-аас 2018 оны 1 дүгээр сараас саун, массажны 
чиглэлээр ажилладаг газруудад үе шаттайгаар шалгалт 
явуулахад 16-17 насны 6 охидыг бэлгийн мөлжлөгийн 
зорилгоор худалдаалж байсныг илрүүлсэн бөгөөд 
албаны хүмүүс өнөөгийн Эрүүгийн хуульд заасан өөрийн 
эзэмшлийн газарт биеийг нь үнэлүүлсэн явдалд торгох 
хариуцлага ногдуулж байгаа нь төдийлөн үр дүнгүй 
байгаа талаар мэдээлсэн юм.305 Иймд хүүхдийн бэлгийн 
мөлжлөгийн гэмт хэрэгт ял завшуулахгүй байх асуудлыг 
судлах, шийдвэрлэх шаардлага ч тулгарч байна.

303  ХЭҮК, “Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: 
худалдаа үйлчилгээ, ноос ноолуурын салбар” судалгаа, 2017

304  ХЭҮК, “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь 
илтгэл”, 2018, 203 дахь тал

305  Г.Давааням, Саун массаж нэрийн дор насанд хүрээгүй охидын биеийг 
үнэлүүлж байна, ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, 2018

гаруй хүүхэд 
уурхайд хөдөлмөр 
эрхэлж байгааг 
тогтоожээ. 

3,000
8-18 насны нийт 
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Харин 2017 онд хурдан морины уралдааны явцад 
мориноос унасан нийт 629, үүнээс гэмтэл авсан 169 
хүүхэд байгаагаас 3 хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болж, 2 хүүхэд нь амь насаа алдсан.309 Хаврын 
уралдаан нь хүүхдийн эрүүл байх, сурч боловсрох, 
хамгаалагдах гээд бүхий л эрхийг зөрчдөг, мөн 
хүүхэд мориноос унаж амь насаа алдсан тохиолдолд 
хариуцлагыг хүлээлгэх асуудлаарх хууль эрх зүйн 
орчин бүрдээгүй болохыг төдийгүй хаврын уралдаан 
нь ашиг олох зорилгоор хүүхдийн хөдөлмөрийг 
мөлжиж байгаа хүүхдийн хөдөлмөрийн мөлжлөгийн 
нэг хэлбэр болохыг судалгаагаар тогтоосон юм.310 
Уралдааны үеэр хүүхдийн толгой болон мөч гэмтэх, 
яс хугарах, дотор эрхтэн доргих өвчлөл түгээмэл 
байдаг. Иймд ХНХЯ-ны сайд 2016 онд “Насанд 
хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын 
байрны жагсаалт”-ыг шинэчлэн баталснаар 11 дүгээр 
сарын 1-нээс 5 дугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд 
хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг 
хориглосон. Гэсэн хэдий ч 2017 онд ХНХЯ-ны сайдын 
тушаалаар хориглосон хугацааг ‘жил бүрийн өвлийн 
улиралд’ болгосон бол 2018 оны 3 дугаар сарын 
19-нд тушаалыг шинэчлэн өвлийн улиралд, хаврын 
тэргүүн сарын шинийн 1-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 
1-нийг хүртэлх хугацаанд хурдан морины уралдаанд 
12 хүртэлх насны хүүхдийг хурдан морь унуулахыг 
хориглосон байна.311 Энэ асуудлыг ХЭҮК хүүхдийг 
насаар нь ялгаварлаж, 12-оос дээш насны хүүхдээр 
тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлж болох нөхцөлийг 
хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзжээ.312 

Улмаар 2018 оны 3 дугаар сарын 18-нд 
“Дүнжингарав-2018” хаврын бүсийн хурдан морины 

309  ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
310  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн 

эрх, 2015, 10-13 дахь тал 
311  ХНХЯ-ны сайдын 2017 оны А/28 дугаар тоот тушаал, ХНХЯ-ны сайдын 

2018 оны А/71 дугаар тоот тушаал
312  ХЭҮК, “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 

дахь илтгэл”, 2018, 203 дахь тал

ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААНЧ ХҮҮХЭД
Улсын хэмжээнд 2017 оны байдлаар нийт 10,435 
уралдаанч хүүхэд бүртгэгдсэн байна.306 Хүүхдэд өөр 
хүүхдийн регистрийн дугаар цээжлүүлэн уралдуулдаг 
зөрчлөөс үүдэн Хүүхдийн хурууны хээн цахим бүртгэлийг 
Өвөрхангай аймагт туршжээ.307 Улсын хэмжээнд 2012 
онд 181, 2013 онд 219, 2014 онд 205 хүүхэд хурдан 
мориноосоо унаж хэвтэн эмчлүүлсэн ба 2012-2014 
онд нийт 6 хүүхэд хурдан мориноосоо унаж, амь насаа 
алджээ.308 

306  ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
307  Эшлэл 95, мөн тэнд; ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
308  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн эрх, 

2015, 10-13 дахь тал

2017 онд хурдан 
морины уралдааны 
явцад нийт

хүүхэд мориноос 
унасан.
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уралдааныг зохион байгуулж, соёолон насны морьдын 
уралдаан харанхуй шөнө болсон учраас нийт 16 хүүхэд 
мориноос унаж, гурван хүүхэд ноцтой гэмтсэн байна.313 
Энэхүү явдлыг Морин спорт, уяачдын холбооны эрх 
ашгийг хүүхдийн эрх ашгаас дээгүүр тавьсан хэрэг болсон 
гэж үзэж байгаа ба хүүхэд мориноосоо унаж, эрүүл 
мэндээрээ хохироход уяачдыг 100 мянган төгрөгөөр 
торгох хууль эрх зүйн орчин үйлчилж байгаа нь нэлээд 
шүүмжлэлд өртөөд байна.314 Энэ хүрээнд Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж хоёр уяачийн цолыг хасаж, 
хариуцлагатай ажиллахыг Монголын морин спорт, 
уяачдын холбоонд сануулсан юм.315

Уралдаанч хүүхдийн эрүүл мэнд, амь нас хохироход 
хариуцах эзэнгүй олон жил явсаар ирсэн бөгөөд өдгөө ч 
хэвээр байгаа нь “Дүнжингарав-2018” уралдаан харанхуй 
шөнө болоход хориг тавих эрх бүхий этгээд байхгүй, 
улмаар Монголын морин спорт, уяачдын холбоо дур 
мэдэн зохицуулж байгаа нөхцөл байдлаас тодорхой 
байна. 2016 оны Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
тайланд “Одоогоор Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалах нэгдсэн бодлого, механизмыг тодорхойлох, 
үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий 
бүтцийг бий болгох...шаардлага тулгамдаж байна.” 
гэжээ.316 2012 он хүртэл “Хүний эрхийг хангах үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хороо ажиллаж байсан бол уг 
хорооны үйл ажиллагааг зогсоосноор энэ ажил эзгүйдсэн 
юм. Тус тайланд “НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 
чуулганаар “Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв 
байдлын талаарх Үндэсний илтгэл”-ийг хэлэлцүүлэхийн 
өмнөхөн ГХЯ-ны Олон улсын эрх зүйн газрын дэргэд 2013 
онд Хүний эрхийн хэлтэс байгуулсан боловч энэ хэлтэс нь 
улсын хэмжээнд хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, 

313  Eagle news, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: Морин уралдааны асуудлаар хэлэлцэж байна, 2018 
314  Мөн тэнд 
315  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

Х.Баттулга зарлиг гаргаж хоёр уяачийн цолыг хаслаа, 2018
316  ХЗҮХ, Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх нь, Хавсралт тайлан 1, 2016

нэгдсэн удирдлагаар хангах зэрэг үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй юм.” гэж 
дүгнэжээ. Иймд хүний эрхийн хэрэгжилтэд үндэсний хэмжээнд хяналт тавих бүтэц 
одоогоор хараахан байхгүй байна.

Харин Монгол Улсын Ерөнхий сайдын тэргүүлдэг Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд 
заасан хүүхдийн эрхийг хангах, салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон 
нутгийн түвшинд уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий Хүүхдийн төлөө үндэсний 
зөвлөл ямар хариуцлагатайгаар, ямар арга хэмжээ авч ажилласан нь тодорхойгүй 
байгаа бөгөөд Хүүхдийн эрхийн тухай хууль батлагдсанаас хойш 2018 оны 5 дугаар 
сард ганц л удаа хуралджээ. 

Ийнхүү засаглалын цоорхойгоос үүдэн хариуцах эзэнгүй байгаа энэ асуудлыг 
хариуцлагажуулах, эзэнтэй болгох зорилгоор хүүхэд хамгааллын даатгалын 
тогтолцоог нэвтрүүлэн, улмаар даатгалын мөнгийг төлөх эрсдэл хүлээж буй 
даатгалын компаниуд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар яригдаж 
байна.317 Гэсэн хэдий ч хүүхдийн эрүүл мэнд, амь настай холбоотой асуудлыг 
дан ганц даатгалын аргаар шийдвэрлэх нь хэр оновчтой болохыг харгалзаж, энэ 
асуудлыг давхар хариуцах эзэнтэй болгох шаардлагатай юм.

Эцэст нь хүүхдийн эрүүл мэнд, амь настай холбоотой асуудлыг эрх ашгийн зөрчил 
бүхий этгээдүүд сайдын тушаал гарган жил дараалан хялбархан өөрчилж байгаа 
асуудлыг хууль эрх зүй, бодлогын түвшинд дорвитой шийдвэрлэж, холбогдох 
хууль, магадгүй Үндсэн хуульд ч тусгах шаардлагатай юм. 

ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ
Хүүхдийн эсрэг болон хүүхэд үйлдсэн гэмт хэргийн гаралт их байгаа учраас 
холбогдох асуудлаар ажиллах бүтцүүдийг бэхжүүлэх нь тулгамдсан асуудал 
болжээ. Хууль зөрчсөн хүүхэд, хөдөлмөр эрхэлдэг, хараа хяналтгүй зэрэг зорилтот 
бүлгийн хүүхдийг үргэлжлүүлэн анхаарах, буруу зан үйлийг засах нийгэмд бие 
даан амьдрахад нь үр дүнтэй дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байгаа учраас энэ хүрээнд 
сайн туршлагыг нэвтрүүлэх, тэднийг боловсролын болон төрийн идэвхтэй ажил 
олголтын бодлогоор дэмжих, мөн унаач хүүхдийн эрхийг хангаж хууль эрх зүйн 
болон засаглалын асуудлыг шийдвэрлэх нь цаг үеийн шаардлага болжээ.

317  Эшлэл 95, мөн тэнд

Хүүхэд 
мориноосоо унаж, 
эрүүл мэндээрээ 
хохироход уяачдыг

төгрөгөөр торгох 
хууль эрх зүйн 
орчин үйлчилж 
байна.
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ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИН, АСРАМЖ 
ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИН
Монгол Улсад 869,849 өрх, нэг өрхөд 3,5-6 хүн ногдож байгаа ба 
нийт өрхийн 33% нь орон нутагт, 67% нь хотод байгаагийн 54.4%-ийг 
шилжин суурьшсан өрх эзэлж байна.318

Хүснэгт 20. Гэрлэлт, цуцлалтын тоо

Гэр бүлийн байдал 2014 2015 2016

Гэрлэлт 17,332 17,586 16,778

Цуцлалт 3,750 3,873 4,003

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Монгол Улсад жил бүр 17,500 орчим хос гэрлэлтээ бүртгүүлж байгаа ч, 
4,000 орчим нь гэрлэлтээ цуцлуулж байгаа ба 1989-2014 оны хооронд 
гэр бүлээ цуцлуулсан хүний тоо 3 дахин нэмэгджээ.319 Үүнээс үүдэлтэй 
нийлмэл гэр бүл, өрөөсгөл гэр бүл, өрх толгойлсон хүүхэд, эх, эцэг 
нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Хүснэгт 21. 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх

Өрх толгойлсон эх 2015 2016 2017

Улсын дүн 39,320 38,147 38,148

Улаанбаатар 12,492 11,679 11,294

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Гэрлэлтээ цуцлуулагчид салалтын шалтгаанаа итгэл алдарсан (54%), 
санхүүгийн бэрхшээл (47.3%), гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг 
(41.3%) гэжээ.320 Мөн гэр бүлийн боловсрол хангалтгүй, архидалт, 
гадаадад удаан хугацаагаар ажиллах зэрэг асуудал хамаарч байна. 

318  Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл, 2018
319  Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Гэрлэлт, цуцлалтын тоо, 2018; Гэр бүлийн хөгжлийг 

дэмжих хөтөлбөрийн төсөл, 2018
320  Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл, 2018; Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын танилцуулга, 2018хүн ногдож байгаа.
3,5-6
Нэг өрхөд
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Тухайлбал, 2016 онд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 
гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн 41.1% нь согтуугаар 
үйлдэгдсэн бол гэр бүлийн маргаанд нөлөөлж байгаа 
хүчин зүйлсийн 86.8% нь архидалт байна гэсэн дүн 
судалгаагаар гарчээ.321 Монгол Улсад нийт 12,500 
согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалддаг цэг 
байгааг 50% бууруулах нь цаг үеийн шаардлага болсон 
бөгөөд иргэн, байгууллага, бодлого тодорхойлогч бүр 
энэ өөрчлөлтийг хийхэд хүч нэгтэй, хамтран ажиллах 
шаардлага тулгарч байна.322

Гэр бүлийн орчин дахь дээрх сөрөг үзэгдлүүд нь 
хүүхдийн эрх зөрчигдөх, эрсдэлт байдалд орох, 
хамгаалуулах шаардлагатай хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх 
зэргээр хүүхдийн эрхийг хөндөж байна. Тухайлбал, 
“Гэр бүлийн үнэ цэнэ” түүвэр судалгааны дүнгээс 
үзвэл судалгаанд оролцогчдын 1.1% нь байнга, 43.7 
% нь зарим үед хүүхдийн дэргэд архидан согтуурдаг, 
хүүхдийнхээ дэргэд 2.7% нь байнга, 65.7% нь зарим үед 
муудалцдаг гэж хариулсан байна. Түүнчлэн судалгаанд 
оролцогчдын 1.6% нь хүүхдийнхээ дэргэд байнга, 
17.9% нь зарим үед хоорондоо зодолддог бол 6% нь 
хүүхдээ байнга зоддог, 37.8% нь зарим үед зоддог 
гэж хариулжээ.323 Гэрлэлт цуцлалтын улмаас тэтгэлэг 
төлүүлэхээр тогтоогдсон хүүхдүүдийн 14% нь 2 ба 
түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүлд амьдардаг мөн, өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдийн 43.8%, эрэгтэйчүүдийн 
34.8% нь ядуу байгаа боловч харамсалтай нь тэтгэлэг 
төлөгчдийн 89.1% нь хүүхдийн тэтгэлэг төлөхгүй 
байна.324 

Гэвч нөхцөл байдал ийм байхад одоогийн       
тогтолцоогоор гэр бүл, хүүхдийн нөхцөл байдал 

321  Мөн тэнд 
322  ХНХЯ, Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын салбар дундын байнгын ажлын 

хэсгийн хурал, 2018
323  ХАХНХЯ, МУБИС, “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” судалгаа, 2013 
324  Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл, 2018; Гэр бүлийн тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга, 2018

нэгэнт шийдвэрлэхэд амаргүй, хүнд болсон үед 
хамгааллын болон халамжийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа 
нь хүүхдийн, нийгмийн сайн сайханд сөрөг нөлөөтэй гэж 
үзэж байна.325 Өнөөг хүртэл гэр бүлийг дэмжих, гэр бүлд 
зөвлөгөө өгөх, боловсрол олгох арга хэмжээ төрийн 
нэгдсэн зохицуулалтгүй, үйлчилгээний стандарт байхгүй, 
мэргэшсэн боловсон хүчин дутагдалтай явсаар иржээ.326 

Иймд хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын асуудлыг гэр 
бүлийн хүрээнд авч үзэх болсон ба улмаар Хүүхдийн 
төлөө үндэсний газрыг өөрчлөн байгуулж, Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан агентлагийг 
2016 онд бий болгосон. Гэр бүлийн талаар баримтлах 
бодлогыг шинэчлэн, Гэр бүлийн тухай хуулийн төслийг, 
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулан, 2018 онд УИХ-аар батлуулах ажил хийгдэж 
байна. Улмаар гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийг байгуулах, 
гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлэх, гэр бүлийг хөгжүүлэх 
чиглэлээр төр, хувийн хэвшлээс үзүүлэх хөгжлийн 
үйлчилгээний нэр төрлийг судлан тодорхойлох, мэргэшсэн 
төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, гэр 
бүлийг орон сууцжуулахад дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн 
мөнгөн тэтгэмжийн санг бий болгох зэрэг ажлууд хууль, 
хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэхээр төлөвлөгджээ.327

Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төслийн үр 
нөлөөг тооцох шалгуур үзүүлэлтэд “... гэр бүлийн зөвлөгөө 
авсан хүмүүсийн тоо, гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн тоо, 
сургалтын хөтөлбөрийн тоо, сургалтад хамрагдагсад, 
сургагч багшийн тоо, гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо, гэр 
бүлд зориулсан төсөл хөтөлбөрийн тоо ...” зэрэг тоон 
үзүүлэлт байгаа нь нэг талаас 2020 оныг дуустал богино 
хугацаанд хэрэгжих хөтөлбөрийн тухайд зохимжтой мэт 
боловч нөгөө талаас чанар, үр дүн, хариуцлагын асуудал 
орхигдох магадлалтай юм. 
325  “Гэр бүл- Хүүхдийн хүмүүжлийн анхдагч орчин” эцэг эхийн үндэсний 

зөвлөгөөн, 2017
326  Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл, 2018
327  Мөн тэнд 

Гэрлэлт 
цуцалсан эцэг, 
эхчүүдийн

нь хүүхдийн 
тэтгэлэг 
төлөхгүй байна.

89.1%

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 
хөгжлийн 
асуудал 
хариуцсан 
агентлагийг 
2016 онд бий 
болгосон.

согтууруулах 
ундаагаар үйлчилдэг, 
худалддаг цэг 
байгааг 50% 
бууруулах нь цаг 
үеийн шаардлага 
болжээ.

Монгол Улсад нийт 

12,500
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ЭЦЭГ ЭХИЙН ЭРХ ХАСАХ, ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛД НЬ ЭРГЭН 
НЭГТГЭХ
Одоогийн Хүүхэд хамгааллын тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиуд болон Гэр 
бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөрийн төсөлд хүүхдийн эсрэг аливаа төрлийн хүчирхийлэл үйлдсэн эцэг 
эхийг албадан сургалтад хамруулах асуудал тусгагдсан хэдий ч тэдэнтэй ажиллах 
цогц арга зүйн асуудал тухайлбал, эцэг эх ажилгүй, орлогогүй ядуу байгаа учраас 
хүүхэд үл хайхрах хүчирхийлэлд өртөж байгаа бол төрөөс эцэг эх байх эрх 
хязгаарлахаас бусад ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй байна. 
Түүнчлэн Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд “... боломжтой тохиолдол бүрд гэр бүлд 
нь эргэн нэгтгэнэ” гэсэн бол Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад “... 
хүүхдийг эцэг эхэд нь буцааж өгөх нь түүний эрх, ашиг сонирхолд харшлахаар байгаа 
бол ...” гэж эцэг эхийн эрхийг хязгаарлах асуудлыг ерөнхий байдлаар тусгасан нь 
нэг талаас эцэг, эхэд тодорхойгүй байдлыг бий болгож байгаа бол нөгөө талаас 
шүүх болон бусад эрх бүхий бусад байгууллагын тухайд ч зарим тохиолдолд ил тод 
биш эргэлзээтэй байдлыг үүсгэж болох юм. 

ЭЦЭГ, ЭХИЙН ҮНЭЛГЭЭ – БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГА 
Энэхүү эцэг эхийн эрх хязгаарлах, эргэн нэгтгэх чухал асуудлыг бусад улс оронд 
аливаа субъектив нөлөөллөөс ангид шат дараатай, тодорхой шийдвэрлэдэг. 
Тухайлбал, Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльсийн холбогдох хуулийн дагуу эцэг 
эхийн үүрэг хүлээх чадамж, чадварын үнэлгээг гүйцэтгэн, эцэг эхтэй хүүхдээ 
хамгаалах үүргийн талаарх гэрээ байгуулдаг.328 Гэрээнд донтох өвчнөөс ангижрах 
эмчилгээнд, зөв зохистой эерэг аргаар хүүхдээ хүмүүжүүлэх, асран хамгаалах 
сургалтад хамрагдах, болон тухайн эцэг эхэд тохирох бусад дэмжлэг, арга хэмжээ, 
үүргийн талаар заадаг. Харин Америкийн Нэгдсэн Улсын (цаашид АНУ гэх) Мичиган 
мужийн Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй 
хүүхдийг 5 бүлэг болгон хуваан бүлэг тус бүрийг нарийн зохицуулсан байдаг.329 
Энэ зохицуулалтын зарчим нь 1-р бүлэг нь төрийн хамгаалалтад зайлшгүй авах 
шаардлагатай хүчирхийлэлд өртсөн; 2-р бүлэг нь хамгаалалтад авах шаардлагатай 
хүчирхийлэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй; 3-р бүлэг нь хүүхэд хамгааллын, гэр бүлийн 
тусламж үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай; 4-р бүлэг нь гэр бүлийн тусламж 
үйлчилгээ авахыг зөвлөж байгаа; 5-р бүлэг нь хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ 

328  Children and Young Persons (Care and Protection) Act of New South Wales, 1998
329  Child Protection Law of State of Michigan, 1989

үзүүлэх шаардлагагүй гэсэн 5 бүлэгт хуваадаг. Хүүхэд хамгааллын талаар тусламж 
үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай 3-р бүлгийн хүүхдийн эцэг эх нь хүүхэд 
хамгааллын талаар сургалт, зөвлөгөө, эмчилгээ зэрэг олон үйлчилгээнд хамрагддаг 
ба үүний дараагаар өөрийн хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах үүргийг хүлээдэг. 
Харин шаардсан үйлчилгээ, сургалтад хамрагдаагүй, үүргээ биелүүлж чадаагүй 
тохиолдолд хүүхдийг 2-р бүлгийн хүүхдэд хамруулан төрийн хамгаалалтад авдаг.

Үүнээс үзэхэд улс орны энэ зохицуулалтын зорилго нь эцэг эхийг сурган сөрөг 
хандлага, зан үйлийг засах, соён гэгээрүүлэх, дэмжих замаар гэр бүлийн орчин 
дахь хүүхдийн эрхийн зөрчлийн суурь шалтгааныг хамтран шийдвэрлэх юм. Иймд 
бид ч энэхүү уян хатан зохицуулалтын аргыг цаашид судлах шаардлагатай бөгөөд 
хамтарсан багийн санаачилгаар Итгэлцлийн гэрээ байгуулах сайн туршлага аль 
хэдийнээ практикт нэвтэрснийг энд дурдах нь зүйтэй юм.330 Үндсэндээ АНУ-д хийсэн 
судалгаагаар хүүхдийн эрхийг зөрчсөн эцэг эхийн 10 хүн тутмын нэг нь архинд, 10 
хүн тутмын нэг нь мансууруулах бодист, харин 12% нь өмнөх 3 сард эрх чөлөөгөө 
хязгаарлуулж байсан, 15% нь сэтгэцийн ямар нэгэн өвчтэй, 7% нь сэтгэхүйн согогтой, 
5% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй мөн талаас илүү хувь нь нэн ядуу гэсэн тооцоо гарсан 
байдаг ба эдгээр асуудал тус бүрийн тухайд төрийн үйлчилгээг тодорхойлон 
хүргэдэг байна.331 Эцэг эхийг дэмжих замаар хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн 
аливаа бодлого нь асран хамгаалагч төрийн дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн авахын тулд 
хүүхдийн орчин нөхцөлийг сайжруулахгүй байх эрсдэлийг бий болгодог тул аливаа 
дэмжлэгийн бодлого нь хатуу, ил тод хяналт, үнэлгээ, хариуцлагын тогтолцооны 
хамт үр дүнтэй хэрэгждэг болохыг олон улсын туршлагаар тогтоосныг энэ хүрээнд 
анхаарах нь чухал юм.332 

Иймд манай улс ч мөн адил хүчирхийлэл үйлдэгчийг хүчирхийлэл үйлдэхэд хөтөлж 
буй суурь шалтгаан, тархалтыг тогтоох судалгааг үндэсний хэмжээд хийх замаар 
эцэг эхчүүдэд үзүүлэх шаардлагатай хариу үйлчилгээний төрлийг тодорхойлох 
боломжтой юм. Мөн хүүхдийн нөхцөл байдлыг үнэлдэгтэй адил эцэг эхийн чадавхыг 
үнэлэх, сургах, дэмжих, хариуцлагажуулах зэрэг асуудлыг цогцоор тусгасан зохих 
арга, аргачлалыг цаашид судлан бий болгох нь чухал юм. Ингэснээр хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийллийн суурь шалтгааныг арилган, хүүхдийн ирээдүйн сайн сайханд 
тууштай өөрчлөлтийг бий болгох боломж бүрдэнэ. ҮСХ-ны Жендэрт суурилсан 
хүчирхийллийн судалгааны тайланд хүчирхийлэл үйлдэгч эрэгтэйчүүдийн нөхцөл 
байдлын дүн шинжилгээг цаашид хийхийг мөн онцлон зөвлөжээ.333 Харин өнөөгийн 
330  ХНХЯ, ГБХЗХГ, ЖАЙКА, ХИС, “Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зөвлөгөөн, 2018
331  Neil G, Douglas J. B, Child Protection Systems: International Trends and Orientations, Oxford University Press, 2011 
332  WHO, INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 2016
333  ҮСХ, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан – 2017, 2018, 128 дахь тал
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гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдэд захиргааны шийтгэл ногдуулах бодлого 
нь хүүхдүүдэд хор хөнөөлтэй байх магадлалтай учраас цаашид онцгой анхааран 
өөрчлөх шаардлага байна. 

АСРАМЖ ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Монгол Улсад бүтэн өнчин, хагас өнчин хүүхдийн тоо дорвитой буурахгүй, мөн 
хүүхдийн үрчлэлтийн тоо дорвитой нэмэгдэхгүй байна. Өнөөгийн байдлаар 31 
асрамж халамжийн байгууллагад нийт 1,045 хүүхэд амьдарч байна.334

Хүснэгт 22. Бүтэн өнчин, хагас өнчин хүүхдийн тоо

Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо Хагас өнчин хүүхдийн тоо 

Байршил 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Улсын дүн 3,856 3,552 3,383 34,060 33,680 33,319

Улаанбаатар 1,689 1,573 1,490 11,350 11,512 11,256
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Хүснэгт 23. Нийт үрчлүүлсэн хүүхдийн тоо

Нийт үрчлүүлсэн хүүхдийн тоо

2014 2015 2016 2017

1,740 2,190 1,603 1739
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Асрамж халамжийн төвийг төгсөж байгаа хүүхдүүдийн төлөвшилт, амьдрах, 
өрсөлдөх чадвар хангалтгүй байгаагаас тэд бие даан амьдрахад төдийлөн сайн 
бэлтгэгдэж чадахгүй байна. Тухайлбал, асрамж халамжийн Өнөр бүл төвийг 
сүүлийн 3, 4 жил төгссөн 197 хүүхдийн аж байдлын талаарх судалгаа хийхэд 4 
хүүхэд нас барсан, 16 хүүхэд БНХАУ-ын Эрээн хотод биеэ үнэлж байгаа бол, ажил 
эрхэлж байгаа нийт хүүхдийн 70% нь орцны жижүүр хийж байгаа нь тогтоогджээ.335 
Иймд эдгээр хүүхдийг нийгмийн амьдралд өрсөлдөх, бие даан амьдрах ухаан, 
ур чадвартай иргэн болгох асуудлыг онцгой анхааран, сайн туршлага, арга зүйг 
нутагшуулах туйлын шаардлагатай байна. ГБХЗХГ-аас тодорхой арга хэмжээ авч 
ажиллаж байгаа ба 2018 онд тус төвийг төгсөж буй 26 хүүхдийг Бүгд Найрамдах 
Солонгос Улс руу ажил хийлгэхээр явуулахаар болжээ.336 
334  ГБХЗХГ-ын мэдээллийн сан
335  Эшлэл 95, мөн тэнд
336  Мөн тэнд 

ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭЛТ
2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар гадаадын иргэнд үрчлүүлсэн 15 хүүхэд 
байсан ба Гадаадын иргэн, харьяатын газраас Үрчлэлтийн дараа хяналт тавих хоёр 
болон гурван талт гэрээний дагуу гадаадын иргэнд үрчлэгдсэн нийт 95 хүүхдийн 
үрчлэлтийн дараах тайланг 2016 онд хүлээн авсан гэжээ.337 Дотоодын төдийгүй 
гадаадын иргэнд хүүхэд үрчлүүлэх асуудлыг журмаар шийдвэрлэж ирсэн. Үүнийг 
өдгөө батлуулахаар ажиллаж буй Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад 
тусгаж, үрчлэлтийн өмнөх болон дараах нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх, хяналт тавих 
асуудлыг тусгай бүлэг болгон зохицуулахаар байгаа нь сайшаалтай байна.338

ДЭД ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ
Гэр бүлийн тогтвортой байдал, гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эрхийг хангах нь 
тулгамдсан асуудал болжээ. Гэр бүлийн орчин дахь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 
суурь шалтгааныг шийдвэрлэх үр дүнтэй механизмгүйгээр хүүхэд хамгааллын 
томоохон тогтолцоог үндэсний хэмжээнд бэхжүүлэхээр ажиллаж байгаа нь эргээд 
тогтолцоо нь ачааллаа даахгүй болох, хүүхдийг эрсдэлд оруулах магадлалтай юм. 
Иймд үндэсний хэмжээнд хүчирхийлэгч этгээдийн хүчирхийлэл үйлдэж буй суурь 
шалтгаан, тархалтыг тогтоох судалгаа хийж, тэдний зан үйлийг өөрчлөх бусад 
суурь шалтгааныг арилгах хариу арга хэмжээний болон үйлчилгээний төрлийг 
тодорхойлох, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх шаардлагатай тулгарч байна. Энэ хүрээнд 
хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх, эцэг эхийн эрх хасах, хязгаарлах асуудлыг 
хуулиар нарийвчлан, тодорхой зохицуулах ч шаардлагатай юм. Мөн асрамж 
халамжийн төвийн хүүхдийг нийгмийн амьдралд өрсөлдөх, бие даан амьдрах 
ухаан, ур чадвартай иргэн болгох асуудлыг онцгой анхааран, сайн туршлага, арга 
зүйг нутагшуулах туйлын шаардлагатай байна.

337  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар, Захиргааны статистикийн мэдээлэл, 2016; Гадаадын иргэн, 
харьяатын газрын үйл ажиллагааны тайлан, 2016

338  Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, 2018
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Үндэсний статистикийн хорооноос 2016 онд хийсэн 
“Хүүхдийн олон хэмжээст, давхацсан гачигдлын 
шинжилгээ”-ний дүнгээс харахад 0-23 сартай дөрвөн 
хүүхэд тутмын нэг нь (25.9%) нэгэн зэрэг гурван 
төрлийн гачигдалд өртөж, арван хүүхдийн нэгд эцэг 
эхийн анхаарал дутагдсан байна. Бага насны хүүхдийн 
хувьд давхацсан гачигдлын хамгийн түгээмэл 
хослол нь ус, эрүүл ахуй, орон байр, хоол тэжээлийн 
гачигдлууд байжээ. Гачигдлаар илэрхийлсэн 
хүүхдийн ядуурал нь ихэвчлэн сумын төв, хөдөө 
орон нутаг, ялангуяа Баруун болон Хангайн бүс 
нутагт харьцангуй өндөр байна. Улаанбаатар хотоос 
бусад газарт аливаа хүүхэд нэгэн зэрэг 4-5 төрлийн 
гачигдалд орсон байх нь нийтлэг байгааг тогтоожээ. 
Түүнчлэн эхийн боловсролын түвшин доогуур, олон 
ам бүлтэй эсвэл малчин өрхийн хүүхдүүд ядууралд 
илүү өртөж байна. Ядуу өрхийн 12-17 насны хүүхдийн 
сургуульд хамрагдалтын түвшин 67% буюу маш бага 
байна.340

Иймд орлогын ядуурлыг бууруулах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэхээс гадна хүүхдэд тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн бусад шаардлагатай арга 
хэмжээ, бодлогыг давхар авч хэрэгжүүлэх нь хүүхдийг 
эрүүл саруул өсөж бойжин, өрсөлдөх чадвартай 
иргэн болж улмаар үе дамжсан ядуурлын мөчлөгт 
өртөхөөс сэргийлэхэд чухал гэж үзэж байна.341

340  Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл, 2018
341  НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Нийгмийн бодлогын хөтөлбөрийн ахлагч 

Н.Энхнасан, “Тав хүртэлх насны хүүхдүүдийн 70 хувь нь нэгэн зэрэг 
дөрвөн зүйлээр гачигдаж байна”, 2016

4
БА ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧИД

САЛБАР ДАМНАСАН ХҮЧИН ЗҮЙЛС

4 А.
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ 
ХАНГАХАД НӨЛӨӨЛӨХ 
ТҮЛХҮҮР ХҮЧИН 
ЗҮЙЛС

ХҮҮХДИЙН ЯДУУРАЛД 
ӨРТӨЖ БУЙ НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ 
Монгол Улсын нийт хүүхдийн 28.9% 
нь ядуу өрхөд амьдарч байгаа 
бөгөөд эдгээр хүүхэд нь ядуурлын 
шугамаас доогуур амьдарч байгаа 
хүмүүсийн 46%-ийг бүрдүүлж 
байна.339

339  Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний 
хөтөлбөр, 2017

Ядуу өрхийн 
12-17 насны 
хүүхдийн сургуульд 
хамрагдалтын түвшин

буюу маш бага байна.
67%

Хүснэгт 24. Хүүхдийн орлогын болон олон хэмжээст ядуурлын нөхцөл байдал

Орон байр 
гачигдалтай 

хүүхдийн 
эзлэх хувь

Ариун цэврийн 
байгууламж 

гачигдалтай хүүхдийн 
эзлэх хувь

Ядуурлын шугамаас 
доогуур орлоготой өрхөд 

амьдарч байгаа 
0-17 насны хүүхдийн хувь

0-2 нас
3-5 нас

6-14 нас
5-17 нас

32
78
38
15

77
76
13
12

28.9

Эх сурвалж: Хүүхдийн орлогын болон олон хэмжээст ядуурлын дүн шинжилгээ, 2016
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн 
ихээр өртөх эрсдэлтэй бүлэг нь ядуучууд, 
алслагдсан газарт амьдарч буй малчид, 
өрх толгойлсон эцэг эх, хүүхдүүд байна. 
Хүүхдийн тухайд хоол тэжээлийн дуталд 
орох, сургууль завсардах, байгалийн 
гамшгийн үеэр мал хариулах шаардлага 
үүсэх зэрэг хүүхдийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, хамгааллын асуудлууд 
хангагдахад бэрхшээл үүсэх магадлалтай 
юм.344

Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицохуйн талаарх заалтуудыг 
бодлогын баримт бичгүүдэд тусгаж, 
хууль тогтоомжийн хүрээнд дэвшил 
гарсан хэдий ч орон нутгийн түвшинд 
гамшиг, эрсдэлийг бууруулах, хариу арга 
хэмжээ авах хүний, санхүүгийн, техник 
технологийн нөөц, чадвар, иргэдийн 
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон 
асуудлууд тулгарсаар байна.345

344  UNICEF, Children and Climate Change, Children’s 
vulnerability and their capacity as agents for community-
based adaptation in Mongolia, 2011 

345  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн 
үнэлгээ: Монгол Улс 2017–2020, 2017, 19 дэх тал; 
БОНХЯ, Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах хувь нэмэр, 2015

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ 
Сүүлийн 70 жилийн хугацаанд Монгол Улсын агаарын 
дундаж температур +2,14 хэмээр дулаарч, байгалийн 
гамшигт үзэгдэл 1.5 дахин ихсэж, нийт газар нутгийн 77.8% 
нь тодорхой хэмжээнд цөлжилтөд нэрвэгджээ.342 Монгол 
Улсын хүлэмжийн хийн нийт ялгаруулалт харьцангуй 
бага буюу дэлхийн нийт ялгаруулалтын 0.1% хүрэхгүй 
хувийг эзэлдэг хэдий ч нэг хүнд ногдох хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалт дэлхийн дунджаас (4.75 метр тонн) өндөр 
байна.343

342  АХБ, Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн үнэлгээ: Монгол Улс 2017–
2020, 2017, 18 дахь тал

343  БОНХЯ, Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын 
оруулах хувь нэмэр, 2015

нь тодорхой хэмжээнд 
цөлжилтөд нэрвэгджээ.

77.8%
Нийт газар нутгийн
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ГАМШИГ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН 
ҮЕ ДЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРХ, 
ХАМГААЛАЛ
Сүүлийн жилүүдэд гамшгийн төрөл, тоо, 
давтамж нэмэгдэж, гамшгийн улмаас хүний 
эрүүл мэнд, амь нас хохирох, мал амьтан 
олноороо хорогдох нь түгээмэл болжээ. 
Гамшиг онцгой байдлын үед хүүхдэд бие 
махбодын гэмтэл учрах, нийгэм сэтгэл зүйн 
хямрал, эцэг эхээсээ хагацах, тусгаарлагдах, 
мөлжлөг, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд 
өртөх зэрэг эрсдэлүүд бий болдог.346

Монгол Улс гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ, Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын 
гэрээ, Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030, 
2016 оны Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, 
2017 оны Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг 
шинэчлэн баталж, хууль тогтоомжийг 
сайжруулсан. Гэсэн хэдий ч боловсролын 
салбар дахь гамшгийн бэлэн байдал болон 
аюул эрсдэлгүй хамгаалагдсан орчинд 
боловсролыг тасралтгүй үргэлжлүүлэх 
нөхцөл байдал, зохицуулалт учир 
дутагдалтай байгаа юм.347 

346  “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн цогц 
аюулгүй байдал” үндэсний бодлогын чуулган, 2016

347  ХИС, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ, Монгол Улсын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн цогц аюулгүй байдлын суурь 
судалгаа, 2017; ХИС, “Зудад өртсөн малчин өрхийн хүүхдэд 
боловсрол нөхөн олгох нь” төсөл, 2018 

168  ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ  ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ  169



Үндэсний хэмжээнд 7 аймаг 
болон Улаанбаатар хотын 8 
дүүргийн 96 төрийн өмчит ЕБС-
ийг хамруулан хийсэн Монгол 
Улсын ерөнхий боловсролын 
сургуулийн цогц аюулгүй 
байдлын суурь судалгаагаар, 
сургуулийн 52%, дотуур байрны 
26% нь стандарт хүчин чадал 
хэтэрсэн; зөвхөн 27% нь гамшигт 
тэсвэртэй хүчитгэл сайжруулалт 
хийсэн; сургуулийн 51%, 
дотуур байрны 60% хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн орц 
гарцгүй; сургуулийн 80% ирж 
очих зам хүүхдүүдийн эрүүл 
мэнд, амь насанд эрсдэлтэй; мөн 
гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх 
стандарт үйл ажиллагааны 
талаарх багш, сурагчид, эцэг 
эхийн ойлголт, мэдлэг дөнгөж 
50% байгаа нь тогтоогджээ.348 

Дийлэнх сургууль гамшгийн 
эсрэг бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөг хийдэг боловч 
түүнийг хэрэгжүүлэх төсөв хомс 
байдаг төдийгүй гамшиг, онцгой 
байдлын үед боловсролын 
үйлчилгээг тасалдуулахгүй 
үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө, 
төсөв байхгүй байна.349 
Гамшиг, онцгой байдлын үеийн 
боловсролыг нөхөн олгох, 
тасалдуулахгүй байхад чиглэсэн 
механизмыг бүрдүүлэх нь 

348  Мөн тэнд
349  Мөн тэнд

цаашид хүүхэд хичээлээс хоцрохгүй байх, 
сургууль завсардахгүй байх, улмаар хүүхдийн 
ирээдүйн сайн сайханд онцгой ач холбогдолтой 
юм. Түүнчлэн эрсдэлийн үнэлгээ, бэлэн 
байдлыг хангах төлөвлөлтийг хийх явцад бүх 
насны хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн төлөөллийг оролцуулах зайлшгүй 
шаардлагатай талаар хуульд заасан боловч 
хэрэгжилт хангалтгүй байна.350 Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгад “... Төрийн болон нутгийн захиргааны 
байгууллага тухайн жилийн төсвийн 1.0 хувийг 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнд 
төлөвлөж зарцуулна.” гэж заасан нь мөн л орон 
нутгийн түвшинд бодит ажил хэрэг болгохгүй 
байна.

Улмаар улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа 
байгалийн аюулт үзэгдлийг даван туулах 
чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн үндэсний 
хэмжээний бодлого, үйл ажиллагаа нэн 
ялангуяа сургууль, цэцэрлэгийн орчинд 
ихээхэн үгүйлэгдэж байна. Одоогоор 
ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн 
хөтөлбөрт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
сургалтын агуулга тусгагдаагүй байна. Иймд 
ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн 
хөтөлбөрт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
сургалтын агуулга оруулах, цэцэрлэг, сургууль 
бүр гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөтэй 
байх, хүүхдийн оролцоог хангах, хуульд заасан 
зохих төсвийг төсөвлөж хэвших шаардлагатай 
байгаагаас гадна хамгийн гол нь боловсролыг 
нөхөн олгох, тасалдуулахгүй байхад чиглэсэн 
механизмыг бүрдүүлэх нь цаг үеийн шаардлага 
болжээ. 

350  Мөн тэнд

Төрийн болон 
нутгийн захиргааны 
байгууллага тухайн 
жилийн төсвийн

гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах арга хэмжээнд 
төлөвлөж зарцуулна.

1.0%-ийг
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БАЙГАЛЫН ГАМШИГ – ЗУД БА ХҮҮХДИЙН ЭРХ
Сүүлийн жилүүдэд өмнө нь байгаагүйгээр ган, зуд давтамжтай дараалан тохиох 
болсон ба 2009-2010, 2015-2016 ба 2016-2017 оны зудын үеэр олон малчин ардын 
амьжиргааны нөхцөл доройтож, их хэмжээний хохирол учирсан.351 Тухайлбал,

 2009-2010 оны зудаар 9.7 сая мал хорогдож, 44,000 өрх амьжиргаагаа 
алдаж, 100,000 малчин өрхийн амьжиргаанд хүчтэй нөлөөлсөн.

 2015-2016 оны зудаар 1.2 сая мал хорогдож, нийт нутаг дэвсгэрийн 90% 
цасан бүрхүүлээр хучигдсан.

 2016-2017 оны 3-р улирлын байдлаар 600,000 мал хорогдож, нийт 
нутгийн 70% их цастай байж, ойролцоогоор 16,000 айл өрх (нийт малчин 
өрхийн 10%), 7 сая мал ойролцоо сумд руу нүүсэн. 2016-2017 оны зудаар 
нийт 6.6 сая ам.долларын тусламжийг зудад өртсөн малчдад үзүүлэх 
шаардлагатай гэсэн тооцоо гарснаас 4.4 сая ам.доллар буюу 66.6%-ийг 
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хүмүүнлэгийн байгууллагууд 
үзүүлсэн байна.352

Үүнээс үзэхэд малчин өрхүүд жил дараалан болж буй зудын гамшгийг хохирол 
багатай даван туулах бэлтгэлийг төдийлөн сайн хангаж чадахгүй байгаа учраас 
үүнд улсын төсвийн болон ОУБ-ын хөрөнгө их хэмжээгээр зарцуулагдаж байна. 
Иймд бэлчээрийн даац, болон бусад эрсдэлт хүчин зүйлсийг тооцоолон малын тоог 
шинжлэх ухааны үндэстэйгээр бэлчээр болон малын тооны зохистой менежментийг 
бий болгох нь чухал байна. 

Зудын үеэр өрх гэрийн орлого багасдаг ба ядуурал хоёр болон гуравдугаар улиралд 
харьцангуй тогтвортой буюу 28.9%-тай байдаг хэдий ч дөрөвдүгээр улиралд 1.6 
пунктээр нэмэгддэг болох нь статистик мэдээгээр мөн тогтоогджээ.353 

Малчдын алслагдан, тархай бутархай амьдардаг онцлогтой холбоотойгоор зуд нь 
хүүхдийн хамгаалагдах, сурах, эрүүл аюулгүй байх эрхийг хангахад ихээхэн хүндрэл 
учруулдаг.354 Хүүхэд хамгааллын тухайд хүүхэд гэртээ очиж чадахгүй дотуур 
байранд, хамаатан садан, найз нөхдийндөө үлдэх эсхүл хүүхэд өрх толгойлон дүү 
нараа харах зэргээр эцэг эхээсээ алслагдан, хараа хяналтаас гадуур байх эрсдэл 
үүсдэг. 

351  United Nations Emergency Response Fund, CERF Annual Report, 2016
352  ХИС, 2013, 2016, 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан
353  ҮСХ, Ядуурлын дүр төрх, 2016; ХИС, 2013 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан, 2013
354  Эшлэл 352, мөн тэнд

Сурч боловсрох эрхийн тухайд нэг талаас 
зудаас үүдэлтэй боловсролын салбарын 
төсвийн хэмнэлтээс шалтгаалан нөгөө 
талаас хуучин барилга, халаалтын 
алдагдалтай байдлаас  болж  хүүхэд дотуур 
байранд даарах, зузаан хувцастай өвөлжих 
шаардлагатай болдог. Өвлийн амралтын 
үеэр хүүхэд гэртээ харих эсхүл гэрээсээ сум, 
аймгийн төв рүү ирэхэд хүндрэл үүсдэг. 
Түүнчлэн малчин өрх санхүүгийн гачигдалд 
урт хугацаанд өртдөг учраас хүүхдийн 
сургалттай холбоотой бусад зардал болох 
форм, бичиг хэрэг, ном, өвлийн хувцас 
зэргийг хангахад хүндрэл үүсдэг. Цаашлаад 
хаврын мал төллөлттэй холбоотой, ар 
гэрийн ажилд туслах шаардлагын үүднээс 
эцэг эх нь өвлийн амралтын дараагаар 
хүүхдээ буцааж сургуульд нь явуулахгүй байх 
явдал нэлээд гардаг байна. Ялангуяа, ядуу, 
ганцаар өрх толгойлсон айлын хүүхдүүдийн 
сурч боловсрох эрх нь илүүтэй хангагдах 
боломжгүй нөхцөлд хүрдэг. 

Эрүүл мэндийн тухайд хүйтэн цаг ууртай 
холбоотойгоор ханиад, томуу, халуурах, 
хоолойн өвчин зэрэг төдийлөн хүнд бус 
ойр зуурын өвчин хүүхдүүд их тусдаг 
хэдий ч төвөөс алслагдсан байдал, замын 
зардал, хэнэггүй байдал зэргээс шалтгаалан 
хүүхдүүдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд 
оруулах магадлалтай байдаг. Мөн өрхийн 
зудтай холбоотой бусад нэмэлт зардлын 
улмаас хүүхдийн хоол, хүнсний хэрэглээнд 
зарцуулах мөнгийг багасгах шаардлага бий 
болдог. Дийлэнх тохиолдолд 0-5 насны 
хүүхэд тэжээлийн,  ялангуяа бичил тэжээлийн 
дуталд зудын үеэр ордог ба үүн дотроо ядуу 
өрхийн хүүхдүүд өлсөх, турах нь элбэг байдаг.
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ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХЭД 
ХАМГААЛАЛ
Хүүхдүүдийн интернэтийн хэрэглээ нэмэгдэхийн 
хэрээр цахим орчин дахь доромжлол, сэтгэл 
санааны болон бэлгийн хүчирхийлэл, мөлжлөгт 
өртөх эрсдэл нэмэгдэж байна.355 Цахим орчин 
дахь хүүхэд хамгаалал судалгаанд хамрагдсан 
хүүхдүүдийн 50% интернэтийг гэртээ, 16% бусад 
орчинд, 46.7% гар утас, таблет ашиглан хэрэглэж 
байна.356 Мөн судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 
53% нь фэйсбүүкийн нэг хаягтай, 47% нь 2-оос 
дээш хаягтай, 46.4% нь админ эрхтэй гэсэн бол 
хэрэглээний үед төрөх мэдрэмжийн талаар 
тэдний 42.6% ядардаг, 41% айдас төрдөг, 41% 
уур хүрдэг гэж хариулжээ.357

Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн 
Шинжлэх ухааны сургуулийн Сэтгэл судлал, 
сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхимийн 11-
17 насны 300 хүүхдүүдээс авсан судалгаагаар 
хүүхдүүдийн ихэнх нь цагаа ямар ч зорилгогүй 
‘цахим тэнүүчлэл’-ийн байдалтай өнгөрөөдөг, 
хүүхдийн 30% нь цахим халдлагад буюу үе 
тэнгийнхний дарамт, хүчирхийлэлд өртөж 
байсан, 22% нь цахим дарамтыг бусдад үзүүлж 
байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.358

Түүнчлэн “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” 
судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 11.7% нь 
2016 онд цахимаар бусдаас доромжилсон өнгө 

355  “Гэр бүл-хүүхдийн хүмүүжлийн анхдагч орчин” эцэг эхийн 
үндэсний зөвлөгөөн, 2017

356  Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Цахим орчин дахь хүүхэд 
хамгаалал, 2015 

357  Мөн тэнд 
358  Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн Шинжлэх ухааны 

сургуулийн Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхим, 
2016; Eagle news, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: Цахим орчин дахь хүүхэд 
хамгааллын асуудлаар хэлэлцэж байна, 2018 

“Өсвөр үеийнхний дуу 
хоолой” судалгаанд 
оролцсон хүүхдүүдийн 
11.7% нь 2016 онд 
цахимаар бусдаас 
доромжилсон өнгө 
аястай захиа, зурвас 
хүлээн авсан гэсэн 
бол 4.1% нь насанд 
хүрсэн хүн интернэтээр 
холбогдож бэлгийн 
харилцааны талаар 
охидтой ярилцахыг 
оролдсон гэж хариулжээ.
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аястай захиа, зурвас хүлээн авсан гэсэн бол хүүхдүүдийн 
4.1% нь насанд хүрсэн хүн интернэтээр холбогдож 
бэлгийн харилцааны талаар охидтой ярилцахыг 
оролдсон гэж хариулжээ. Түүнчлэн уг судалгаанд 
оролцсон хүүхдүүдийн 67% нь интернэтийг аюулгүй 
ашиглах аргыг сургуульд заадаггүй, мэдэхгүй, 92.9% нь 
хүүхдүүд нэг нэгнээ дээрэлхэх, цахим орчинд нэг нэгнээ 
дээрэлхэхийг зогсоох арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж 
үзжээ.359 

Үүнээс үзэхэд цахим орчинд хүүхдийг дарамтлах, хуурах, 
шоглох асуудал нэлээд гарах болсон учраас хүүхдийг 
энэ талаарх мэдлэг мэдээллээр хангах зайлшгүй 
шаардлагатайгаас гадна олон улсад хэрэглэдэг цахим 
орчин ашиглаж садар самуунд уруу татах, цахим 
шоглолт зэрэг шинэ төрлийн зөрчил, гэмт хэргийн 
зүйлчлэлийг бий болгох нь зүйтэй байна.360 Түүнчлэн 
хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, иргэдийн мэдээлэлтэй 
танилцах эрх чөлөөг төрөөс хянан зохицуулах 
боломжгүй учраас хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц 
цахим агуулгаас хүүхдийг хамгаалахад дараах арга 
хэмжээг авах шаардлагатай байна. Үүнд: сургуулийн 
орчныг бүсчлэн зохицуулах (zoning); техник технологи 
ашиглан авах боломжит арга хэмжээ, тухайлбал 
шүүлтүүрийг эцэг эх ашиглах боломжоор хангах; хүүхдэд 
сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц мэдээлэлтэй цахим хуудсыг нас 
шалгаж нэвтрүүлэх зэрэг олон улсын сайн туршлагыг 
нутагшуулах боломжтой юм.361

Одоогоор улсын хэмжээнд 500 цахим тоглоомын газар 
тус бүр өдөрт 50 хүүхдэд, нийт 2500 орчим хүүхдэд 
үйлчилгээ үзүүлж байна.362 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
төвөөр эмчлүүлдэг хүүхдийн тоо 2010-2017 оны 
хооронд тогтмол өссөн ба цахим тоглоомонд донтож 
эмчлүүлсэн хүүхэд 2013 онд 31, 2014 онд 47, 2015 онд 
359  ХИС, “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой” судалгаа, 2017, 9 дэх тал
360  ХЗҮХ, “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” судалгаа, 2013
361  Мөн тэнд 
362  ХНХЯ, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн хурал, 2018

41, 2016 онд 68, 2017 онд 94 байгаагийн дийлэнх 
нь хөвгүүд байна.363 Цахим тоглоомонд донтох 
асуудал нь эцэг эхийн хараа хяналт дутмаг 
байдгаас гадна хүүхэд залууст чөлөөт цагаа зөв 
зохистой өнгөрөөх газрын хомсдолтой байдлаас 
болдог гэж үздэг.

Хууль тогтоомж арга хэмжээний тухайд 2016 оны 
Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд цахим орчин 
дахь хүүхэд хамгааллын талаар анх удаа тусгайлан 
зохицуулж, хүүхдэд нөлөө үзүүлэхүйц цахим 
сүлжээнээс хамгаалах нь эцэг эх, асран хамгаалагч, 
багш, сургуулийн ажилтан, хуулиар үүрэг хүлээсэн 
төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн үүрэг 
болсон. Мөн 2017 оны Хүүхдийн эрх, хөгжил, 
хамгааллын хөтөлбөрт заасан зорилгын дагуу 
ГБХЗХГ, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 
болон Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 
газрын 3 талын хамтарсан тушаалаар Мэдээллийн 
технологийн зохистой хэрэглээг бий болгох, 
цахим орчин дахь хүүхдийн эсрэг бэлгийн 
хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх 
талаарх төлөвлөгөө баталсан байна.364 Энэхүү үйл 
ажиллагааны хүрээнд цахим орчин дахь хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийллийн нөхцөлийг судалж, эрх 
зүйн орчныг боловсронгуй болгох; зохистой 
хэрэглээг бий болгох; сурталчилгаа нөлөөллийн 
үйл ажиллагаа зохион байгуулах; хүний нөөцийг 
мэргэшүүлэх зорилгуудыг төлөвлөөд байна. 
Цахим орчин дахь хүүхэд хамгааллын бодлогыг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд хүүхдийн оролцоог 
хангах, тэднийг идэвхтэй оролцуулах нь өндөр үр 
дүнтэй болохыг олон улсын туршлага гэрчилсэн 
учраас энэ үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог 
чухалчлах нь зүйтэй байна.365

363  Б.Баярмаа, Өсвөр үеийнхний сэтгэцийн эрүүл мэндийн өнөөгийн 
байдал, СЭМҮТ, 2018 

364  ХНХЯ, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн хурал, 2018
365  Эшлэл 360, мөн тэнд

Мэдээллийн 
технологийн зохистой 
хэрэглээг бий болгох, 
цахим орчин дахь 
хүүхдийн эсрэг 
бэлгийн хүчирхийлэл, 
мөлжлөгөөс урьдчилан 
сэргийлэх талаарх 
төлөвлөгөө баталсан.

Улсын хэмжээнд

цахим тоглоомын 
газар ажиллаж 
байна.
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ЛЕСБИ, ГЕЙ, БИСЕКС, ТРАНСЖЕНДЕР ХҮҮХДҮҮД
Монгол Улсын соёрхон баталсан олон улсын эрх зүйн гэрээ, конвенц болон 
дотоодын хууль тогтоомжийн хүрээнд бид хүүхдийг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан 
гадуурхахыг хориглосон билээ. 2015 онд шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуульд 
бэлгийн, хүйсийн чиг баримжаатай холбоотойгоор хүнийг ялгаварлан гадуурхахыг 
хориглосон боловч лесби, гей, бисекс, трансжендер (цаашид ЛГБТ гэх) хүүхдүүд 
хавчилт, шахалт, дарамтад нийгмийн бүхий л орчинд өртсөөр байна. Тухайлбал,366 

• 79% ЛГБТ хүүхэд нь өөрсдийн бэлгийн чиг баримжаа, цөөнх байхтай 
холбоотойгоор ямар нэгэн байдлаар ялгаварлан гадуурхагдаж, хавчилт 
шахалтад ордог;

• 9.4% ЛГБТ хүүхэд нь бие махбодын хүчирхийлэлд хүндээр өртдөг;
• 45.16% ЛГБТ хүүхэд нь гэртээ ялгаварлан гадуурхагдаж, хүчирхийлэлд 

өртөж, хавчилт шахалтад ордог;
• 13% ЛГБТ хүүхэд нь өөрсдийн бэлгийн чиг баримжаа, цөөнх байхтай 

холбоотойгоор сэтгэцийн эмчид үзүүлэхдээ таагүй хандлагыг мэдэрдэг; 
• 21% ЛГБТ хүүхэд боловсролын орчинд бэлгийн чиг баримжааны талаарх 

тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй танилцах боломжтой байсан;
• Зөвхөн 19 хүүхдийн 1 нь өөрсдийн бэлгийн чиг баримжаагаа ямар нэгэн 

аюулгүйгээр гэрийнхэндээ хэлжээ; 
• Зөвхөн 19 хүүхдийн 1 нь өөрсдийн бэлгийн чиг баримжаагаа ямар нэгэн 

аюулгүйгээр найз нөхөд, ангийнхандаа хэлсэн байна. 

Дээрхээс үзэхэд ЛГБТ хүүхдүүдийн талаарх эцэг эх, боловсролын болон эрүүл 
мэндийн ажилтан, нийгмийн мэдлэг, хандлага, ойлголт муу байгаагийн сацуу 
сургуулийн орчинд бэлгийн боловсрол олгох асуудал учир дутагдалтай, мөн багш, 
нийгмийн ажилтны ёс зүйн дүрэмд үзэн ядах өнгө аяс, хандлагыг хориглох талаар 
тусгаагүй байдаг зэрэг нь тэднийг ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөд нөлөөлж 
байна. Улмаар нийгэмд ЛГБТ хүмүүсийг сэтгэцийн өвчтэй, гаж донтой зэргээр буруу 
ойлгох нь элбэг. Үүнээс үүдэлтэйгээр ЛГБТ хүүхдүүд нь сэтгэцийн өвчтэй болох, 
архи согтууруулах ундаа болон мансуурах бодисд донтох, амиа хорлох, сэтгэл санаа 
болон бие махбодын дарамтад байнга өртөж байна.367 Иймд ялгаварлан гадуурхах, 
мэдлэг хандлага өөрчлөх асуудлын тухайд бид ЛГБТ хүүхдүүдийн асуудлыг тусган 
нөлөөллийн үйл ажиллагааг чөлөөт нийгэм болон хүний ёсонд нийцүүлэн хийх нь 
зүйтэй байна.

366  ЛГБТ Төв, ЛГБТ хүүхдийн нөхцөл байдлын тайлан, 2017
367  Мөн тэнд 

ТӨСВИЙН ЗОХИСТОЙ ХУВААРИЛАЛТ
Засгийн газраас 2013 онд ДНБ-ий 2.78%-тай тэнцэх хөрөнгийг нийгмийн халамжид 
зарцуулж байсан нь шинээр хөгжиж буй орнуудын дундаж үзүүлэлт болох 1.6%-иас 
өндөр үзүүлэлт юм.368 2013 оны байдлаар хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн нийт төсөв 
дангаараа 240 тэрбум төгрөг байсан нь уг төсөв Монгол Улсын нийгмийн халамжийн 
хөтөлбөрүүдийн нийт зардлын тал буюу 51%-ийг эзэлж байв.369 Хүүхдийн мөнгөн 
тэтгэмж эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлт болон өрхийн 
хэрэглээнд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан байна. Судалгаагаар хүүхдийн мөнгө 
нь хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн ажлын зах зээлийн оролцоог 12.27% бууруулсан, 
ялангуяа боловсролын түвшин доогуур эмэгтэйчүүдийн ажлын зах зээлийн 
оролцоонд ихээр нөлөөлжээ.370 2017 онд 18 хүртэлх насны 1076.4 мянган хүүхдэд 
257.7 тэрбум төгрөгийг хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид олгосон нь улсын хэмжээний 
хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлгээс 40.7 
дахин илүү байв.371

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг маш олон зорилго, зорилтын хүрээнд нийт хүүхдэд 
өгөхөөр болж байсан юм. Гэсэн хэдий ч улс орны эдийн засгийн байдалтай 
холбоотойгоор хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгохгүй байх шийдвэрийг гаргаад 
байсан бол 2017 оны 7 дугаар сарын 7-ны сонгуулийн дахин санал хураалтаас хэдхэн 
хоногийн өмнө буюу 7 дугаар сарын 4-нд бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох шийдвэр 
гаргаснаар бид хүүхдүүдээрээ сонгууль хийж, тэднийг сонгуульд ашиглав.372 Энэ 
нь улс төрөөс илүүтэй нийгмийн доройтлыг харуулна. Түүнчлэн “Цалинтай ээж” 
хөтөлбөр нь 0-3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа эхэд сар бүр 50.0 мянган төгрөг 
өгөх замаар хүн амын хөгжлийг дэмжих бодлого гэж байгаа боловч эргээд эмнэлэг, 
цэцэрлэг, сургуулийн хүртээмжийн асуудлыг тооцоолсон эсэх нь эргэлзээтэй бөгөөд 
нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийг халамж, тэтгэмжээс 
хараат болгох өндөр эрсдэлтэй юм. Аливаа тэтгэмж, халамжийн бодлого нь 
халамжаас хараат байдлыг бий болгох ёсгүй байдаг. Харин ажилтай, орлоготой, 
бие даан амьдрах чадвартай иргэнийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэгийн аргыг 
үүрэг хариуцлагын механизмын хамт хэрэгжүүлдэг билээ. 

368  АХБ, Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийн дизайн, үр шим хүртэгчдийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, 2015, 12 
дахь тал

369  Мөн тэнд, 18 дахь тал
370  Dandarchuluun Khishigt, The Effects of Universal Child Benefits on Female Labor Supply and Household Expenditure in 

Mongolia, Degree of Doctor in Economics of Graduate School Korea University, 2017, page 6
371  2017 оны Төсвийн тухай хууль
372  Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс, Иргэдэд «Эрдэнэт»-ээс хувьцаа эзэмшүүлж, 

хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө олгохоор боллоо, 2017
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Боломж, эрэлт хэрэгцээ, нөхцөл байдал зэргийг харгалзаагүй хавтгайрсан бодлогын 
хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн хоол, цайны төсөв; өмчийн хэлбэр, сургалтын төлбөр, 
хүүхдийн тоо, байршлаас үл хамааран хувьсах зардлыг нэг сурагчид тооцож олгох 
арга; “Цалинтай ээж” хөтөлбөр, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт тусгагдсан тав хүртэлх насны хүүхдийн эмийн зардлыг эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас санхүүжүүлэх зэрэг хөтөлбөр, бодлогыг дурдаж болно. Иймд 
зах зээлийн нийгэмд харилцан адилгүй эдийн засаг, нийгмийн нөхцөлд амьдарч 
буй угаас ялгаатай хүмүүст тэгш хуваарилах бодлогыг хэрэгжүүлэх нь өнөөгийн 
эдийн засгийн нөхцөлд үр дүнгүй дахин хуваарилалт болохоос гадна зорилтот 
бүлгийг бодитой дэмжихэд сөргөөр нөлөөлж байгааг анхаарах нь зүйтэй байна. 
Магадгүй бид амьжиргааны доод түвшинг хангах болон тэгш, шударга хуваарилах 
асуудлуудыг хооронд нь санаатай, санаандгүй холиод байна.

Гамшиг зудад он дараалан маш их төсвийг зарцуулж байна. Малын, бэлчээрийн 
зохистой ашиглалтыг бий болгосноор цөлжилт, элсний нүүдэл, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицоход онцгой ач холбогдолтой төдийгүй ган зудад ч бэлэн 
байх нөхцөл байдлыг бий болгоно. Иймд төсвийн үр ашигтай хуваарилалтын 
талаарх судалгааг бүхий л салбар болон нэгдсэн байдлаар хийж, хэрэггүй зардлыг 
танах, хот, хөдөө, ядуу өрхийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй бүх хүүхдийг ижил, тэгш 
боломжоор хангах, хүүхдийн хөгжил, улс орны ирээдүйн сайн сайханд чиглэсэн 
хөрөнгө оруулалтыг түлхүү хийхэд анхаарах шаардлагатай байна. Үүнээс гадна 
өсвөр үе залуучуудын сонгуулийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй 
шаардлага байна.

4 Б.
ТӨР, ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА БОЛОН ОРОЛЦОГЧ 
ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ

Хүүхдийн эрхийн асуудал бүрийн тухайд хамаарах хамтын ажиллагаа, оролцоо, 
талуудын үүргийн талаар өмнөх хэсгүүдэд авч үзсэн болно. Хүүхдийн эрх, хүүхэд 
хамгааллын болон гэр бүлд зориулсан үйлчилгээг үзүүлэхэд төрөөс ТББ, иргэний 
нийгмийн оролцоог дэмжих, хамтран ажиллах бодлогыг барьж байгааг онцлууштай 
байна.

Гэсэн хэдий ч хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын асуудлаар төр хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааг өрнүүлэхэд чиглэсэн нэгдсэн бодлого, механизмыг төрөөс 
хараахан бий болгоогүй байна. Тухайлбал, уул уурхай, ерөнхий эдийн засгийн 
нөхцөл байдалтай холбоотой дотоод болон гадаад шилжилт хөдөлгөөн эрчимтэй 
өрнөж байгаа билээ. Энэ хүрээнд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 
нэгжийн хүүхдэд ээлтэй ажиллах хуваарийн бодлогыг дэмжих, мөн бичил уул 
уурхай эрхлэгчдийн хүүхдүүдийн талаар авч хэрэгжүүлэх нэгдсэн бодлого, хамтын 
ажиллагаа үгүйлэгдэж байна.373 

Энэ асуудлаар 2017 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос өгсөн зөвлөмжид 
төрийн аливаа дэмжлэгийг хувийн хэвшилд үзүүлэхэд тухайн бизнесийн   
байгууллага нь хүүхдийн эрхийг хэр ханган хэрэгжүүлдгийг анхаардаг болох, 
хохирлыг арилгах арга хэмжээ авахуулдаг болох талаар онцолсон юм. Иймд төрийн 
урамшууллын болон хөшүүргийн механизмыг бүрдүүлэх нь хүүхдийн эрхийг 
бизнесийн салбарт хангахад чухал байна.

Үндсэндээ хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын асуудлаар төр, иргэний нийгэм, хувийн 
хэвшлийн ажиллагааг уялдуулах, үр дүнтэй болгоход чиглэсэн арга хэмжээг цаашид 
хөгжүүлэх, авч хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага байна.

373 НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Уул уурхайгаас үүдсэн шилжилт хөдөлгөөн, хүүхдэд үзүүлэх нөлөө, 2017

180  ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ  ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ  181



ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮҮХДИЙН 
ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ 
ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАГААС ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД ОЛОН 
УЛСЫН ХИС-ГИЙН СТРАТЕГИТАЙ 
УЯЛДУУЛАН ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Бид үнэлгээний тайлангийн үр дүнд 
тулгуурлан дараах чиглэл, арга хэмжээг 
дараагийн жилүүдэд ХИС анхааран, авч 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

БОЛОВСРОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД

Нийт хүн амын 26.1% нь малтай өрхөд төрийн аливаа үйлчилгээнээс хол, алслагдан 
амьдарч байгаа учраас бага насны хүүхэдтэй малчин өрхийн хэрэгцээнд нийцсэн 
боловсрол эрэлттэй хэвээр байна. Иймд гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хувилбарт сургалтын нэг хэлбэр болгоход хамтран 
ажиллах боломжтой байна. СӨБ-д зарцуулж байгаа цаг их боловч, хүүхдийн хөгжил 
хоцрогдолтой, чанар хангалтгүй байна. Улмаар СӨБ-ын хамрагдалт болон чанар 
хангалтгүй байгаа тул нэгдүгээр ангийн сурагчдыг сургуульд бэлтгэх, суралцах 
чадварыг нэмэгдүүлэх, сургуулиудын чадавхыг нэмэгдүүлэх болон Багш-Эцэг эхийн 
Холбоонд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг хамтран 
зохион байгуулах боломжтой юм. 

Төрөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн томоохон 
зорилго дэвшүүлсэн бөгөөд энэ хүрээнд бүхий л талаар хамтран ажиллах 
боломжтой байна. Тухайлбал, ерөнхий боловсролын байгууллагын хүүхэд, 
багачуудын дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн талаарх мэдлэг хандлагыг 
өөрсдийн мэдээллийн сувгийг ашиглаж нэмэгдүүлэх, явуулын багш, сургалтын 
хөтөлбөр, арга зүй зэрэг бусад асуудал дээр хамтран ажиллах боломжтой. 

Амьдрах ур чадвар олгох,бизнес, энтерпрайзингын чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
хөтөлбөрийг ахлах ангийн хүүхдүүд, ялангуяа хөвгүүдийн болон хөдөө, орон 
нутгийн хүүхдүүдийн хэрэгцээнд тулгуурлан хэрэгжүүлэх боломжтой юм.

Боловсролын орчин дахь эрүүл ахуй, ариун цэврийн асуудал хангалтгүй, хэт 
ачаалалтай, барилга байшин хуучин байгаа учраас амьсгалын замын болон бохир 
гарын өвчин, хоол боловсруулах, шар зэрэг өвчлөлийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж 
байна. Энэ асуудалд төсөв хангалтгүй хуваарилагдаж байгаа учраас боловсролын 
орчин дахь эрүүл ахуй, ариун цэврийн асуудлаар хамтран ажиллах хэрэгцээ 
шаардлага байна.
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ЭРҮҮЛ МЭНД, ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН ТАЛААРХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ХҮРЭЭНД

Эрүүл мэндийн салбарын дийлэнх төсвийг урсгал зардал болон өвчлөлийг хожуу 
үед эмчлэхэд зарцуулж байгаа учраас урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл сурталчилгаа, 
нөлөөлөл, эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэх арга хэмжээнд санхүү, хүний нөөц төдийлөн 
хүрэлцэхгүй байна. Иймд хүүхэд багачууд, залуучуудын ухамсар, мэдлэг, хандлага, 
эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөхөд чиглэсэн арга хэмжээг зохих байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой байна.

Хараа, шүд, сонсгол, таргалалт, осол, гэмтэл гээд сэргийлж болох өвчин хүүхдүүдийн 
дунд ихээхэн тархалттай байна. Иймд эцэг эхчүүдийн хоол тэжээл, ариун цэвэр, 
эрүүл ахуйн талаарх мэдлэгийг мөн тэдний хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн байдлыг 
хянах чадавхыг нэмэгдүүлэхэд, ялангуяа өсвөр үеийнхний сэтгэцийн эрүүл 
мэнд, онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлдэг сэтгэл зүйн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээг үзүүлэх сайн туршлага, бохирдлын сөрөг нөлөөг багасгах болон өвлийн 
улирлын үед амьсгалын замын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, түгээхэд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгаа, сургалт, 
нөлөөллийн ажлыг хийх боломжтой юм.

Түүнчлэн олон улсын нотолгоонд суурилсан INSPIRE стратегийн хүрээнд тусгасан, 
эрүүл мэндийн боловсрол олгох, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, амьдрах 
ур чадвар олгох, чадавх бэхжүүлэх зэрэг олон зорилгыг хангахад чиглэсэн, гэр 
бүл, олон нийт, үе тэнгийн мэдээлэл сурталчилгаа, сургалт, нөлөөллийн арга 
барилын дагуу хэрэгждэг сайн туршлага болсон төсөл хөтөлбөрүүдээс хэрэгжүүлэх 
боломжтой юм.374 

ИРГЭНИЙ ЭРХ БА ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ ХОЛБООТОЙ АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД

Сонгуультай холбоотой хүүхдийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
арга хэмжээ, нөлөөллийн ажиллагаа хийх хэрэгцээтэй байна. Хүүхдэд ээлтэй 
төсөв хуваарилах аргачлалыг ашиглах, арга зүйг нэвтрүүлэхэд иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, УИХ-тай хамтран ажиллах боломжтой юм. 

374 WHO, INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 2016

Хүүхдийн оролцоог хангах үлгэрчилсэн журам батлах хүрээнд хүүхдийн бодит 
оролцооны үр дүнгийн жишиг шалгуур үзүүлэлтийг нийгмийн эгэх хариуцлагыг 
бэхжүүлэх зорилгоор бий болгон тусгах ажлыг бусад төрийн болон иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх боломжтой байна. Хүүхдийн эрхийг 
бизнесийн салбарт хангахад чиглэсэн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого, 
механизмыг бусад төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх мөн боломжтой. Түүнчлэн хүүхдэд эрх зүйн боловсрол 
олгох, өөрийн эрх, үүргээ мэддэг байж, эрхээ зөрчигдөхөд хэнд хандахаа мэддэг 
болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; орон нутгийн удирдлагын түвшинд хүүхдийн 
оролцоог хангах зэрэг ажиллагааг хамтран, санаачлан хэрэгжүүлэх боломжтой юм.

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД

Хүүхэд хамгаалах тогтолцоог үргэлжлүүлэн бэхжүүлэх шаардлагатай байна. 
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд эерэг аргаар хүмүүжүүлэх аргыг улсын 
хэмжээнд нэвтрүүлэх, олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгаа, нөлөөллийн 
арга хэмжээг бүх насны хүний онцлогт тохирсон хэлбэрээр өрнүүлэх, бүх шатны 
төрийн, төрийн бус, соёл, шашны байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллах зэрэг арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой байна.

Хүүхэд хамгааллын хариу арга хэмжээний хүрээнд хамтарсан багийн гишүүдийн 
кейс илрүүлэх, бүртгэх, кейс менежментийн үйлчилгээг үзүүлэх чадавхыг 
бэхжүүлэх, мэргэжил, арга зүйгээр хангах, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн сацуу шаардлагатай гарын авлага, арга зүйн зааварчилгааг 
боловсруулан гаргах нь зүйтэй байна. Түүнчлэн, шат шатны Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газрууд нь хөтөлбөрийн үр дүнд хяналт, шалгалт явуулах 
болон мэдээллийн санг ашиглах чадавхаа бэхжүүлэх боломжтой юм.

Хохирогчийг нөхөн сэргээх ажиллагааны хүрээнд эерэг аргаар хүмүүжүүлэх арга, 
урлагийн сэтгэл засал, нийгэмшүүлэх циркээр дамжуулан хүүхдийг нөхөн сэргээх, 
хөгжлийг дэмжих зэрэг дэвшилтэт нөхөн сэргээх арга зүйг нэвтрүүлэх нь чухал 
байна. Түүнчлэн гамшиг онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал, боловсролын 
байгууллага, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал, өсвөр үеийнхний сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудал зэрэг хүүхэд хамгааллын асуудлууд тулгамдаж байгаа 
учраас сэтгэл зүйн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чадавхыг бүхий л 
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боловсролын байгууллагын нийгмийн ажилтан, эмч, багш нарт төдийгүй эцэг эхэд 
эзэмшүүлэх, мэдээллээр хангах, зохих байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь цаг 
үеийн шаардлага болсон. 

Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвд ирсэн ихэнх дуудлага нь 
мэдээлэл, зөвлөгөө хүссэн дуудлага байсан, мөн өсвөр үе залуучууд, ялангуяа 
охидод зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ дутагдалтай байгаа тул хүүхдийн эрх, эрүүл мэнд, 
хамгааллын асуудлаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх цахим платформыг ГБХЗХГ-тай 
хамтран бий болгох талаар судлах, турших боломжтой юм. Энэ хүрээнд сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг дэмжих зорилгоор зохих эрүүл мэндийн 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломжтой юм.

Мөн олон улсад хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд 
хамгаалал, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг 
илрүүлэх, зохих арга хэмжээ авах талаарх нэгдсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны 
материалыг агуулсан цахим платформ хуудсыг нийгмийн ажилтан, эмч, багш зэрэг 
салбарын мэргэжилтнүүдэд төдийгүй бусад мэргэжлийн бус хүмүүсийг сургах, цаг 
үеийн мэдээллээр хангах зорилгоор ашигладаг сайн туршлагыг ХИС нь ГБХЗХГ-тай 
хамтран турших, хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд 
хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн төслийг боловсруулахад ГБХЗХГ-
тай мөн хамтран ажиллах боломжтой юм. 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ХҮРЭЭНД

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог хангах нь чухал бөгөөд энэ хүрээнд хүүхэд өөрөө 
санаачлан өөрөө хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсролын байгууллагуудтай хамтран 
өргөнөөр хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Гамшгийн хариу арга хэмжээ нь хүүхдийн 
эрх, ашиг сонирхлыг хангасан байх ёстой боловч одоогоор боловсролыг таслахгүй 
байх, нөхөн олгоход чиглэсэн арга хэмжээ байхгүй байгаа нь хүүхдийн сурлага, сурах 
эрх, цаашдын амьдралын сайн сайханд нөлөөлөх нөхцөлийг бий болгож байна. 
Иймд үүнд чиглэсэн арга зүйг нэвтрүүлэх, нэвтрүүлэхэд зохих байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, нөлөөллийн арга хэмжээ өрнүүлэх нь чухал 
байна. Боловсролын салбарт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хүрээнд, цэцэрлэг, 
сургууль бүрийг гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөгөө боловсруулахад нь мөн 

гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сургалтын агуулгаар тэднийг хангахад нь ОБЕГ-тай 
хамтран ажиллах боломжтой юм. 

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад тухайн жилийн төсвийн 
1%-ийг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнд төлөвлөж зарцуулах талаар 
заасан боловч орон нутагт энэхүү үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тул үүнийг 
хэрэгжүүлэхэд нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой юм.

ХҮҮХДИЙН ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД

Амьдрах ур чадвар эзэмшүүлэх, ажил мэргэжлийн баримжаа олгох сургалт, төсөл 
хөтөлбөрийг ядуу өрхийн болон нийгэм эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийн 
хүүхдүүдэд чиглүүлэн хүргэх хэрэгцээтэй байна. Ялангуяа хот хөдөөгийн эмзэг 
бүлгийн хүүхдүүдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих, тэднийг чадавхжуулах төсөл 
хөтөлбөрт онцгой анхаарах боломжтой юм.

Мөн зорилтот бүлгийн хүүхдүүд төдийгүй эцэг эхийг идэвхтэй ажил эрхлэлтийн 
бодлогоор дэмжихэд шийдвэр гаргагчдад нөлөө үзүүлэх нөлөөллийн арга хэмжээ 
зохион байгуулах нь зүйтэй байна. 

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД

ГБХЗХГ нь ХИС-гийн гол хамтран ажиллагч байгууллага бөгөөд үүнээс гадна 
хүүхдийн эрхийн асуудал бүрийн тухайд тухайн салбарын, ялангуяа БСШУСЯ, 
ХНХЯ, ЭМЯ, ОБЕГ-тай, мөн бүх шатны төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах 
нь чухал байна. Үүний зэрэгцээ иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах, тэднийг чадавхаа бэхжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхээс гадна соёл, 
шашны байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хүүхдийн 
эрхийн мэдлэг хандлага, гэр бүлийн нандин харилцаа, бат бөх байдлыг дэмжих, 
нэмэгдүүлэхэд нөөц бололцоогоо нэгтгэн хамтран ажиллах боломжтой юм. УИХ-ын 
эмэгтэйчүүдийн бүлэг нь эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийг хангахад үйл ажиллагаагаа 
чиглүүлдэг учраас нөлөөллийн ажиллагаанд тэдэнтэй хамтран ажиллахаас гадна 
хүүхдийн эрх ашгийг үр дүнтэй төлөөлөхөд нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс тогтмол 
мэдлэг, мэдээлэл солилцох урсгалыг бий болгох нь чухал юм.
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2015
41. Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга, 2016
42. Эрүүл ахуйн тухай хууль, 2016
43. Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 2017

Цахим мэдээллийн сан:

1. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан: http://www.1212.mn 
2. УИХ-ын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн цахим хэлэлцүүлэг: http://forum.

parliament.mn/?status=Submitted 
3. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем: http://www.legalinfo.mn 
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