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ӨМНӨХ ҮГ

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох арга хэмжээ нь зөвхөн онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагын ажил биш бөгөөд аливаа гамшгийг 
хохирол багатай даван туулахад нийт байгууллага, ард иргэдийн оролцоо 
маш чухал юм.

Иймээс Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулинд гамшгаас 
хамгаалах сургалтын гол зорилтыг гамшгийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
үйл ажиллагаанд байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийг сургаж 

дадлагажуулахад оршино гэж заасан байдаг.

Ард иргэдийг гамшиг, онцгой байдлын талаар зохих хэмжээний мэдлэг дадлага чадвартай 
болгох, болзошгүй гамшгийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг аврах, хамгаалах үйл ажиллагаанд 
сургаж бэлтгэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагууд ихээхэн 
дэмжлэг үзүүлсээр ирсэнд бид баяртай байдаг юм.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Хүүхдийн төлөө газар, Японы Хүүхдийг Ивээх Сан хамтран 
хэрэгжүүлж буй “Хүүхэд хамгааллын байгууллага, хүний нөөцийн чадавхийг онцгой байдлын 
үе дэх хүүхэд хамгааллын чиглэлээр бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хүүхэд хамгааллын 
байгууллагуудад чиглэсэн сургалт, дадлага сургуулийг үр дүнтэй зохион байгуулж, гамшигтай 
тэмцэх болон хүүхдэд ээлтэй орон зайг бий болгоход чиглэсэн материал хэрэгслийн туслалцаа 
үзүүлсэн. 

Хүүхэд хамгааллын байгууллагын ажилтан, албан хаагчид төдийгүй хүүхдүүдийг өөрсдийг 
нь энэ төрлийн сургалт дадлагад оролцуулснаар ирээдүйд гамшигтай тэмцэх хүч хэрэгслийн 
нөөцийг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтойг онцлон тэмдэглэж байна.

Энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилласан Хүүхдийн төлөө газар, Японы 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн хамт олонд талархлаа илэрхийлэхийн ялдамд бидний цаашдын 
хамтын ажиллагаа улам өргөжин хөгжинө гэдэгт бат итгэлтэй байна. 

Манай төслийн хүрээнд бүтээсэн “Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын гарын 
авлага” номын зохиогчдод талархлаа илэрхийлэн, цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт 
хүсье. 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА Т.БАДРАЛ
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Гамшгийн  эрсдлийг бууруулах нь тогтвортой  хөгжлийн нэн чухал 
асуудал юм. Тиймээс Мянганы тунхаглалд дурьдагдаж, олон  улсад  
хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөгжлийн зорилтод хүрэх чухал бүрэлдэхүүн 
хэсэг болдог.

Дэлхий нийтээр 1990 он хүртэл гамшиг тохилдсон үед зөвхөн яаралтай 
тусламжийн үйл ажиллагаа явуулж байсан бол 2000 оноос урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах тал дээр илүү 
ихээр анхаарах болсон. 

Үүнтэй уялдуулан Хёогогийн үйл ажиллагааны зарчим, Хүүхдийн 
Эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх үндэсний илтгэлд НҮБ-ын Хүүхдийн 
эрхийн хорооноос ирүүлсэн дүгнэлт, зөвлөмж, НҮБ-ын Дүрвэгсэдийн Дээд Комиссарын газрын 
зөвлөмжүүд, Дэлхийн хүүхдийн байдал-2012 тайлан, НҮБ-ын Гамшгийн аюулыг бууруулах олон 
улсын стратегийн газраас хүүхэд залуусыг гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд 
оролцуулах зэрэг нь гамшигтай тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх бодит арга хэмжээ 
болохыг онцлон тэмдэглэсэн билээ.

Сүүлийн жилүүдэд манай улс төдийгүй дэлхий, бүс нутгийн хэмжээнд гамшгийн тоо, төрөл 
нэмэгдэж, давтамж ойртон, гамшгийн улмаас хүний эрүүл мэнд, амь нас хохирох, мал амьтан 
олноор хорогдох, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учрах нь түгээмэл болж байна. 
Тэр дундаа гамшиг, осолд өртөж буй нийт хүн амын 30 гаруй хувийг хүүхэд эзэлж байгаа нь сэтгэл 
зовоосон асуудлын нэг яах аргагүй болоод байна. Иймд гамшгийн үе дэх хүүхэд хамгааллын 
асуудал, бусад салбарын оролцоог хангасан богино ба урт хугацааны урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах, нөхөн сэргээх цогц үйлчилгээг хөгжүүлэх асуудлыг улс орон бүр төрийн бодлогын 
түвшиндээ авч үзэх боллоо.

Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад хүүхэд өсвөр үеийнхний оролцоог хангаж гамшгийн аюулаас 
өөрийгөө сэргийлэх дархлаа суулгах, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, боловсролыг 
тасралтгүй эзэмшиж байх, өөрийгөө болон бусдыг аврах, хамгаалах мэдлэг дадалтай болгоход 
хүүхдийг оролцуулах нь ирээдүйтэй, хамтын нийгэмлэгт тулгуурласан хандлагыг бүрдүүлэхэд 
нэн чухал үүрэгтэй бөгөөд үр дүнтэй арга болохыг олон улсын туршлага харуулсаар байна. 
Ийнхүү хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрхийг хангаж, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэхэд төрийн байгууллага хоорондын, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх  төрийн байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагын нягт түншлэл, ойлголцол 
дээр тулгуурласан байхыг шаардаж байна.

Нийгмийн тулгамдсан энэхүү асуудлыг хянан зохицуулах, төрийн бодлогыг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд холбогдох салбарууд нэгдмэл ойлголт, зарчимд тулгуурлан хохирогчийн нөхцөл 
байдлын эрсдэлийг эрт илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор шаардлагатай мэдээллээр хангах, 
сэргээн засах үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд, хүүхэд хамгааллын  мэргэжлийн анги, 
бүлгүүд харилцан уялдаатай шуурхай арга хэмжээг авах явдал юм.

Иймд энэхүү гарын авлага нь холбогдох салбаруудын мэргэжилтнүүдийн “хөтөч” нь болж, 
гамшгийн үе дэх хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цаашид 
улам боловсронгуй болгон нэвтрүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байх болно. 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ДАРГА Д.АЛТАЙ
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Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн нэрийн өмнөөс 
“Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын гарын авлага”-ыг Та бүхэнд 
толилуулж буйдаа баяртай байна.

Гамшиг, осол нь нийгэмд тэр дундаа нийгмийн эмзэг бүлэг болох 
хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, сайн сайхан, аюулгүй байдалд ноцтой хохирол 
учруулдаг. Энэ үед нийгмийн хамгааллын механизмууд суларч, хүүхдүүд 
гэр бүлээсээ тусгаарлагдах, нийгэм, сэтгэлзүйн хямралд өртөх, бие 
махбодын хохирол амсах, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хууль бус үрчлэлт 
болон бэлгийн мөлжлөгийн хохирогч болох зэрэг олон эрсдэлд өртөх 
магадлал нэмэгддэг. Гэр бүл, сургууль, нийгэм зэрэг хүүхдэд тусламж, 

дэмжлэг үзүүлдэг үндсэн системууд нь гамшиг, онцгой байдлын үед суларч улмаар хүүхдийн 
эсэн мэнд байдал, хамгаалал, сайн сайхан байдалд томоохон аюул учруулдаг. Энэ бүхэн 
хүүхдийн урт болон богино хугацааны хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг билээ.

Гамшгийн нөхцөл байдлаас үүсэх үр дагаврыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд 
хамгааллын хүчтэй арга хэмжээ авах нэн чухал байна. Монгол улсын хувьд байгалийн гамшигт 
өртөмтгий орон учир Хүүхдийг Ивээх Сангаас хүүхэд хамгааллын байгууллагуудын хүний 
нөөцийн чадавхийг бэхжүүлж, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Байгалийн болон уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой гамшгийн зардал хохирол жилээс 
жилд өсөх хандлагатай (2011 онд дэлхий даяар 380 тэрбум долларт хүрсэн) байгаа энэ үед 
Монгол улсын гамшгаас хамгаалах, гамшгийн үед хариу арга хэмжээ авах чадавхийг бэхжүүлэх 
явдал нь хүүхэд хамгаалалд ч төдийгүй нийт эдийн засгийн өсөлтөд чухал ач холбогдолтой юм.

2011-2012 оны хооронд Хүүхдийг Ивээх Сангаас Дорнод аймаг болон Улаанбаатар хот дахь 
хүүхэд хамгааллын байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг эрчимтэй явууллаа. 
Үр дүнд нь онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын асуудал олон хүний анхаарлыг татаж, 
хандлага өөрчлөгдөж эхэлсний сацуу гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын чиглэлээрх бодлогын 
түвшинд хүүхэд хамгааллын асуудлыг бодитоор авж хэлэлцдэг болсон нааштай үр дүн гарч 
эхлээд байна.

Хүүхдийг Иваах Сан нь НҮБ-ын хүмүүнлэгийн багийн идэвхитэй гишүүн бөгөөд НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сантай хамтран Боловсролын бүлгийг тэргүүлж, Хамгааллын бүлэг болон хүүхэд хамгааллын 
дэд бүлгийн хүрээнд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Энэхүү шинээр хэвлэгдэн гарч буй гарын авлага нь гамшгийн өмнө, гамшгийн үеийн болон 
гамшгийн дараах сэргээн босголтын үе дэх хүүхэд хамгааллын чадавхийг сайжруулах, бэхжүүлэх 
эцсийн буюу үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна гэж итгэж байна.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн нийт ажилтнуудын нэрийн өмнөөс донорууд, 
хамтрагч байгууллагууд болон энэхүү гарын авлагыг гаргахад туслалцаа үзүүлсэн нийт хүмүүст 
талархсанаа илэрхийлье. Энэ салбар дахь бидний үйл ажиллагаа, хүчин зүтгэл улам бүр бэхжиж, 
гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалалд өгөх ач холбогдол цаашид ч нэмэгдэнэ гэдэгт 
би итгэлтэй байна.

ЯПОНЫ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН
МОНГОЛ ДАХЬ ЗАХИРАЛ МИЦУАКИ ТОЁОДА
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ОРШИЛ

Хүний амьдралд гай гамшиг, өвчин зовлон гэдэг хэлж ирдэггүй, хийсч ирдэг гэж бид ярьдаг. Тэгвэл 
хийсээд ирсэн гамшгийн үед хүмүүс бид юугаа хамгийн түрүүнд авч үлдэх, авран хамгаалахыг 
хүсдэг юм бэ? Аюул аминд тулаад адгаж тэвдэхийн цагт хүн удам залгах үр хүүхдээ гэх үү, 
хурааж цуглуулсан өмч хөрөнгөө гэх үү? Монголчууд бид “үхтэл үр харам” гэж ярьдаг. Гэвч өдөр 
бүр хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөөгийн дэлхий ертөнцөд гамшиг тохиолдсон үед хүүхэд ямар 
аюул эрсдэлд өртөмтгий байна вэ? Эдгээр эрсдэлээс хүүхдүүдээ хэрхэн хамгаалж, тайван цагт 
ч, гамшиг онцгой байдлын үед ч эрүүл аюулгүй өсөн бойжиж, дэлхийд өрсөлдөх чадвартай 
хүн болж хөгжин төлөвших орчныг нь бүрдүүлэх вэ? Энэ асуултын хариуг уншигч танд энэхүү 
номоороо толилуулж байна.

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Онцгой байдлын 
ерөнхий газар, хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн төлөө газартай хамтарч Хүүхдийг Ивээх 
Солонгосын сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр сүүлийн нэг жилийн хугацаанд “Хүүхэд 
хамгааллын байгууллага, хүний нөөцийн чадавхийг онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын 
чиглэлээр бэхжүүлэх нь” төслийг Монголд хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд 
Улаанбаатар хот, Дорнод аймгийн 13 байгууллагын 186 хүнийг сургаж, хүүхэдтэй ажилладаг 
9 байгууллагын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг боловсруулан тухайн шатны 
Засаг даргаар батлуулж, уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх дадлага сургуулилтыг зохион байгуулахад 
нийт 548 ажилтан албан хаагч, хүүхдүүд идэвх санаачлагатайгаар оролцсонд бид их баяртай 
байна. Энэхүү сургалт, дадлага сургуулилтын явцад олж авсан туршлага, оролцогчдын санал 
сэтгэгдэл гарын авлагыг бичихэд ихээхэн тус дэмжлэг болсныг тэмдэглэхэд таатай байна.

Төслийн зорилго зорилтын төлөө сэтгэл нэгдэж, түүнийг амжилттай хэрэгжихэд гар бие оролцон 
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ОБЕГ-ын дарга, онцгой байдлын хурандаа Т. Бадрал, ОБЕГ-ын 
Бодлого, төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, онцгой байдлын 
хурандаа Л. Болдбаатар, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын дэд дарга, онцгой байдлын 
хурандаа Ч. Намсрайжав, ОБЕГ-ын Олон нийттэй харилцах хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, 
онцгой байдлын ахмад Б. Дуламсүрэн, Дорнод аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, онцгой 
байдлын дэд хурандаа Н. Гантөмөр, Холбоо мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын 
ахмад Д. Хадбаатар, Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга, онцгой байдлын 
хошууч Я. Жаргалсайхан, Аврах гал унтраах 63-р ангийн захирагч, онцгой байдлын хошууч 
А. Амартүвшин болон тус ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн, Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын 
хэлтсийн орлогч дарга, онцгой байдлын ахмад Ц. Төрмандах, Аврах гал унтраах 18-р ангийн 
захирагч, онцгой байдлын дэд хурандаа Б. Батцэрэн болон тус ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн, 
Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга, онцгой байдлын хошууч Д. Мөнхбат, 
Аврах гал унтраах ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн, Дорнод аймгийн онцгой байдлын хэлтсийн 
Авлах гал унтраах анги, эрэн хайх аврах салбарын бие бүрэлдэхүүнд чин сэтгэлээсээ талархал 
илэрхийлж байна.

Төслийн хүрээний гол хамтрагч байгууллага болох Хүүхдийн төлөө газрын дарга Д. Алтай, 
Хүүхэд хамгааллын хэлтсийн дарга Д. Сайханбилэг, мэргэжилтэн Ц. Мягмар, Дорнод аймгийн 
Хүүхдийн төлөө хэлтсийн дарга А. Нансалмаа, хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн Г. Хэрлэнтуул 
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нарт төслийн бүхий л үе шатанд өндөр ач холбогдол өгч хамт байж, чин сэтгэлээсээ дэмжин 
тусалж ирсэнд гүнээ талархал илэрхийлье.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь захирал Мицуаки Тоёода, Дорнод дахь салбарын 
зохицуулагч Г.Байгалмаа, Хүүхэд хамгаалал хөтөлбөрийн ажилтан Э. Оюунмаа, Захиргаа, хүний 
нөөцийн ажилтан Х.Дэлгэрзаяа, Олон нийттэй харилцах ажилтан Б. Нарантуяа, санхүүгийн 
ажилтан Б. Булган, худалдан авалт хариуцсан ажилтан Э. Билгүүн, жолооч У. Ганбаатар, Р. 
Сүрэнжав, Дорнод аймаг дахь салбарын санхүүгийн ажилтан П. Болормаа, жолооч Р. Энхбаяр 
нартаа төслийн анхны санааг бичиж санхүүжилтийг олохоос эхлээд энэхүү номыг хэвлэгдэн 
гарах өдөр хүртэл хамт байж, халуун сэтгэлтэй хамт олон бүрдүүлэн тусалж дэмжсэнд сэтгэлийн 
гүнээсээ баярлан талархаж байна.

Төслийн хүрээнд сургалтад идэвхтэй хамрагдаж, байгууллагынхаа төлөвлөгөөг боловсруулж, 
дадлага сургуулилтыг өндөр түвшинд зохион байгуулсан Улсын хүүхэд асран хүмүүжүүлэх 
төвийн дарга Ж. Дүгэр, дэд дарга Г.Ганхуяг, зургийн багш Р. Бийраа, болон бусад багш ажилтан, 
хүүхдүүд, Улсын хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвийн 58 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Тунгалаг, 
хөгжмийн багш Д. Ариунтуяа, бусад багш ажилтан, хүүхдүүд, Эрүүл мэндийн яамны харъяа 
Нялхсын клиник сувилалын дарга Н. Ууганцэцэг, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Д.Туяа болон 
бусад эмч, ажилтан, хүүхдүүд, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын харъяа Хүүхдийн сургалт 
хүмүүжлийн тусгай төвийн дарга Б. Лхамсүрэн, аж ахуйн дарга Б. Мөнхдалай, компьютерийн 
сургалтын багш Г.Уянга болон бусад ажилтан, хүүхдүүд, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн 
яамны харъяа Хүүхэд хамгаалал төвийн дарга Д.Лхагвабаяр, ахлах нийгмийн ажилтан 
П.Алгирмаа, нийгмийн ажилтан Г.Цоожбаяр, сэтгэл зүйч А.Цэнджаргал, үйлчлэгч А.Даваасүрэн, 
бусад багш ажилтан, хүүхдүүд, НЦГ-ын харъяа Хүүхэд хамгаалал хаяг тогтоох төвийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Аюурзана, нийгмийн ажилтан, цагдаагийн ахлагч дэслэгч Н. 
Цэвээн, бусад ажилтан, хүүхдүүд, Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн захирал 
Д.Алтанцэцэг, боловсролын нийгмийн ажилтан Ч.Болор-Эрдэнэ болон бусад багш ажилтнууд, 
11 дүгээр сургуулийн боловсролын нийгмийн ажилтан А.Мөнхцэцэг болон багш ажилтнууд, 6 
дугаар цэцэрлэгийн багш Г. Урангэрэл болон багш ажилтнуудад халуун баяр хүргэж, цаашдын 
ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсэж байна.

Хүүхдүүдийн дунд зарласан “Гамшиг онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал” гар зургийн 
уралдаанд амжилттай оролцсон Д. Даваасүрэн, О. Мөнгөншагай, Э.Эрдэнэчулуун, Э.Мөнхцэцэг, 
Б.Энхтүвшин, З. Мөнхзул, Л. Даваасүрэн, Б. Төгсболд, Ж.Батцоож, Б.Эрдэнэ-Очир, О.Батжаргал, 
Ш.Тайванжаргал, Д. Ган-Эрдэнэ, Б. Ариунтунгалаг, А.Хатантуул, С.Эгшиглэн, Ш.Тэлмэн, Д. 
Чулуунбат, Б.Сугарсүрэн, Б.Энхжаргал, Б.Батжаргал нартаа баяр хүргэн талархал илэрхийлж, 
сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

Бидний толилуулж буй энэхүү гарын авлага эрхэм уншигч Таны ажил амьдралд өчүүхэн ч атугай 
тус дэм болох аваас энэхүү номыг бичсэний хэрэг гарах болно.

Зохиогчид

РАДНААБАЗАРЫН ГАНБАТ
РАДНААБАЗАРЫН ЖАРГАЛМАА

ЗАЛАА-УУЛЫН УЯНГА

2012 оны 8 дугаар сарын 14, Улаанбаатар хот
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ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕ ДЭХ ХҮҮХЭД 
ХАМГААЛЛЫН ГАРЫН АВЛАГА

НОМЫН ХУРААНГУЙ
Хүний эрх гэдэг ойлголт орчин үеийн нийгмийн нэгэн хэм хэмжээ, хүний амьдралын суурь 
стандарт болон хүлээн зөвшөөрөгдөж, Монгол улс ч үндсэн хуулиндаа “төрөөс хүний эрх, эрх 
чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, 
эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө 
хариуцна” хэмээн тунхаглажээ. Хүмүүний төрлийг олсон бид нас, хүйс, гарал угсаа, арьс, яс 
үндэс, нийгмийн гарал, оршин суугаа улс зэргээсээ үл хамааран олон улсын гэрээ конвенцээр 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрхүүдээ эдлэх ёстой. 

Арван найман нас хүртэлх хүмүүсийн бие бялдар, оюуны хөгжил нь насанд  хүрэгчдийнхээс 
ялгаатай байдгаараа онцгой халамж хамгаалал эдлэх ёстой гэж үзээд эдлэх эрхийг нь хүүхдийн 
эрх гэдэг. Хүүхдийн нэгэн онцлог эрх нь хамгаалуулах эрх юм. Энэ хүрээнд хүүхэд бүр аливаа 
хүчирхийлэл, дарамт, үл хайхрал, мөлжлөгөөс ангид байх эрхтэй бөгөөд хүүхдийг энэ бүгдэд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өртсөн тохиолдолд нэн даруй таслан зогсоож хамгаалах, 
нөхөн сэргээх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Хүүхэдтэй зүй бус харьцах бүхий л хэлбэрүүд 
нь хүүхдийн хэвийн өсөлт хөгжил, эрүүл мэнд, оюун ухаан, танин мэдэхүйн хөгжилд ихээхэн 
хор нөлөөтэйг олон судалгаагаар тогтоосон байдаг. Монголын хүүхэд хүмүүжүүлэх уламжлалт 
ёсонд хүүхдийг харааж зүхэхгүй, зодож гомдоохгүйгээр юмыг ойлгуулах, ухамсарлуулан 
мэдүүлэх аргыг голлон хэрэглэж, хайрлан хамгаалж өсгөсөөр ирсэн нь үлгэр домог, сургааль 
үгс, зүйр цэцэн үгс, онч мэргэн үгс зэрэг ардын аман зохиол, ахуй соёл, түүхийн үнэт баримт 
бичгээс тодорхой харагддаг.

Хүүхдийн хамгаалуулах эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж, таслан зогсоож, нөхөн сэргээхэд 
иж бүрэн, тогтвортой, тэгш хамарсан шийдэл хэрэгтэй. Энэ шийдэл нь хүүхэд хамгааллын 
үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэх явдал бөгөөд эрхэд суурилсан арга хэлбэрээр зохион байгуулах 
нь олон улсын сүүлийн үеийн жишигт нийцнэ. 

Дэлхийн хүн төрөлхтөн урт хугацааны хөгжлийн явцдаа байгалийн төрөл бүрийн гамшиг, аюулт 
үзэгдлийн эсрэг тууштай тэмцэн зохих хэмжээний туршлага, дадлага чадвараа хөгжүүлсээр 
ирсэн билээ. Манай ард түмэн ч байгаль эх дэлхийнхээ талаар арвин их мэдлэг хуримтлуулж, 
эргэх дөрвөн улирлын турш амар түвшин амьдарсаар байна. Гэвч байгалийн давагдашгүй аюулт 
үзэгдэл, шинэ төрлийн гамшиг ослын улмаас учрах хохирлын хэмжээ жил ирэх тутам нэмэгдэх 
болсон нь биднийг гамшгийн талаар анхны мэдлэг ойлголттой болж, түүнтэй хэрхэн тэмцэх 
арга барилд суралцахыг шаардаж байна. Гамшгийн тухай үнэн зөв мэдээлэлтэй болсноор бид 
түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх арга замаа тодорхойлох, тохиолдсон үед хохирол багатай 
даван туулах дадлага чадварыг эзэмших боломжтой болно. 

Гамшиг онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын асуудлаар сүүлийн үед нэлээн өргөн хүрээнд 
яригдах боллоо. Бид бүхэн тайван амгалан цагт ч өөрсдийн гэрэлт ирээдүй гэж ярих дуртай 
хүүхдийн талаар хангалттай мэдлэгтэй байж, тэдний аюулгүй амьдрах орчныг бүрэн бүрдүүлж 
чадаж байна уу гэдэг эргэлзээтэй. Гэтэл гамшиг, онцгой байдлын үед хамгийн их хохирол амсдаг 
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нийгмийн бүлэг нь мөн л хүүхдүүд байдаг. Хэдийгээр бид гамшиг, онцгой байдал тохиолдсоны 
дараа хүүхдийн хэрэгцээ шаардлага хангасан тусламж, дэмжлэгийн талаар ярьж, үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлдэг боловч тохиолдож болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэдний 
эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах арга хэмжээний талаар маш бага анхаарч иржээ. Гамшиг, 
онцгой байдлын үед хүүхдэд учирдаг гол аюул эрсдлүүдэд бие махбодын гэмтэл хохирол, нийгэм 
сэтгэлзүйн хямрал, гэр бүлээсээ хагацах, тусгаарлагдах, мөлжлөг болон жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэлд өртөх, зэвсэгт хүчин, зэвсэглэсэн бүлэглэлд татагдах явдлууд ордог. 

Төрөөс гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголтын талаар 
явуулах үйл ажиллагаагаа баталсан хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж хэвших нь 
болзошгүй гамшгийг хамгийн хохирол багатай даван туулах гол үндэс болж өгдөг. Гамшигтай 
тэмцэх ажлыг хууль эрхийн акт, баримт бичгээр зохицуулаагүйгээс түүнийг хэрэгжүүлэх явцад 
олон төрлийн ээдрээтэй хүнд тулгамдсан асуудлууд гарч ирснээс учрах хохирлын хэмжээ байнга 
нэмэгдэж байдаг. Гамшгаас хамгаалах болон хүүхэд хамгааллын холбогдолтой олон улсын эрх 
зүйн актуудад Женевийн дөрвөн конвенц, түүний нэмэлт протоколууд, НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн 
тухай конвенц, түүний нэмэлт протоколууд, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц, 
Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм, Дүрвэгсдийн эрх зүйн байдлын тухай конвенц, 
Хүүхдийн эрх, сайн сайхны төлөө Африкийн Харти, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 1261, 1314, 
1379, 1460, 1539, 1612, 1674 дугаар тогтоолууд орно.

Гамшгийн менежментийн онол нь хэд хэдэн үндсэн ойлголттой бөгөөд эдгээрийг бие биенээс 
нь салган ойлгохын аргагүй, аль нэг нь орхигдвол учрах хохирлын хэмжээ ихэсдэг онцлогтой. 
Гамшгийн менежментийн онолын хамгийн чухал ойлголтуудын нэг нь гамшгийн эрсдэл, эмзэг 
байдлын тухай сэдэв юм. Аливаа гамшгийг тэр бүр хянан зохицуулж, санаснаараа бууруулах 
чадавхи хүн төрөлхтөнд одоогоор байхгүй ч зарим гамшгийг бууруулах боломж тодорхой 
нөхцөлд олддог. Бид өөртөө болон бусдад учрах аюул эрсдэл, өртөж болох эмзэг байдлаа 
хэдий чинээ үнэн зөв, бодитойгоор үнэлж дүгнэж чадна тэр хэмжээгээр учирч болох хохирлын 
хэмжээг бууруулж чадна.

Ингэхийн тулд бид гамшгийн эрсдэл эмзэг байдлын талаар тодорхой ойлголттой байж, түүнийг 
бууруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлж байхыг амьдрал шаардаж байна. Гамшгийн 
менежментийн аливаа асуудал гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын асуудалтай холбогдож, 
түүнээс ямар нэгэн хэмжээгээр хамааралтай байдаг.

Гамшгийн менежментийн нэг чухал хүчин зүйл нь эрт сэрэмжлүүлэг, зарлан мэдээлэл бөгөөд 
бэлэн байдлыг хангах болон гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээ хоорондын уялдааг 
хангах гол хэрэгсэл болдог. Гамшгаас хамгаалах олон талт зорилтыг хангаж, хүч хэрэгслийг 
тасралтгүй удирдах, харилцан ажиллагааг зохион байгуулахад холбоо зарлан мэдээллийн 
тогтолцоо чухал үүрэг гүйцэтгэж, удирдлагын үндсэн хэрэгсэл болсоор ирсэн юм. Энэ талаар 
тодорхой ойлголт мэдээлэлтэй болсноор өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, дэд бүтэц харьцангуй 
сул хөгжсөн манайх шиг улсад гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл хичнээн чухал болохыг 
ойлгоно.

Аливаа болзошгүй гамшигтай тэмцэх, аль болох хамгийн бага хохирол амсах нь гамшгийн 
удирдлагыг хэрхэн зөв оновчтой хэрэглэснээс шууд хамаардаг. Бид гамшиг онцгой байдлын 
талаар хичнээн мэдлэг дадлага чадвартай байгаад түүнийгээ зөв удирдан зохион байгуулж 
чадахгүй бол учрах хохирлын хэмжээ буурахгүй. Гамшгийн өмнө, гамшгийн үед болон гамшгийн 
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дараа гамшгийн удирдлагын бүтцийг зөв тодорхойлж, Засгийн газар, төрийн болон аж ахуйн 
нэгж, төрийн бус байгууллага, олон улсын болон хүмүүнлэгийн байгууллагуудын хоорондын 
ажиллагааг цаг алдалгүй сайн зохион байгуулснаар сая бид тодорхой үр дүнд хүрэх болно.

Монголчууд бид эртнээс нааш бэлгийн морины шүдийг үздэггүй гэж ярьж, ойлгож ирсэн билээ. 
Тэгвэл энэ ойлголт гамшиг онцгой байдлын үед үзүүлдэг хүмүүнлэгийн болон олон улсын 
тусламжид огтхон ч хамаарахгүй. Харин ч бид ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангасан 
чанартай тусламжийн талаар ярих болдог. Гадаад улс орнуудаас үзүүлдэг хүмүүнлэгийн болон 
олон улсын тусламж нь чанарын шаардлага хангасан эсэх, түүнийг хэрхэн зөв хуваарилсан, 
тусламж дэмжлэг шаардлагатай эзэндээ хүрч байгаа зэргээс энэхүү ажлын үр дүн харагддаг.

Олон улсын туршлагаас харахад гамшгийн аюулаас хүн амыг сэрэмжлүүлэх, мэдээлэн 
сурталчлах ажил нь гамшгийн менежментийн бүх асуудлуудтай нягт холбогддог байна. 
Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл сурталчилгааг буруу зохион байгуулснаас болж ард иргэдийн 
дотор айдас бухимдал төрөх, авч буй арга хэмжээний талаар ташаа ойлголт авах, болж буй үйл 
явдалд хайнга хандах зэрэг сөрөг үр дагаврууд гарах нь олонтаа ажиглагддаг. Хэрвээ гамшгаас 
хамгаалах мэдээлэл сурталчилгааг цаг хугацаанд нь үнэн зөв хүргэвэл харин ч учирч болзошгүй 
хохирлоос сэрэмжлэх, үйл ажиллагаагаа сайтар зохион байгуулах давуу талыг олгодог юм.

Гамшиг, онцгой байдлын үед учирсан хохирлын хэмжээ, гамшгийн үеийн байдлыг үнэлж цаашид 
авах арга хэмжээгээ тодорхойлон түүний дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулах яаралтай 
шаардлага тулгардаг. Засгийн газар, олон улсын тусламжийн байгууллага, хүмүүнлэгийн болон 
ТББ эдгээр үйл ажиллагаанд оролцоход үнэлгээ хийсэн байхыг шаарддаг билээ. Тиймээс 
гамшгийн үед болон дараа ч юуны түрүүнд хүүхэд хамгааллын үнэлгээг хийнэ. Иймээс хүүхэд 
хамгааллын байгууллага бүр гамшгийн үнэлгээг хийх үүрэг хүлээдэг.

Товчхондоо үнэлгээ нь хүүхэд хамгааллын хэрэгцээ болон эрсдлийг тодорхойлох, шаардлагатай 
тулгамдсан хариу үйл ажиллагааг газар зүйн байрлал болон хөтөлбөрийн санхүүжилтэнд 
зохицуулж шийдэх үндэслэл болдог. Түүнчлэн, үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй зохицуулан 
явуулах, байгаа нөөц бололцоогоо хэрхэн ашиглах зураглал гаргах мэдээлэлтэй болно.

Түргэвчилсэн үнэлгээний зорилго нь эрсдлийн мэдээллийг яаралтай цуглуулан үнэлэх, төөрсөн 
хүүхэд, асрамж халамжийн байгууллага дахь хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, гэр оронгүй 
хүүхэд зэрэг эмзэг бүлгийн хүүхдийн мэдээллийг гаргах, онцгой эрсдэлт байдлын ерөнхий 
төлөв, яаралтай хэрэгцээг тодорхойлоход оршино.

Дэлгэрэнгүй үнэлгээ нь аюул эрсдэл намжсан үед хийхэд тохиромжтой бөгөөд тухайн орон 
нутаг болон байгууллагын хүүхэд хамгааллын асуудалд илүү чиглэсэн байна. Дэлгэрэнгүй 
үнэлгээний талаарх мэдлэг олгосноор үнэлгээг ямар үед хэрхэн хийх, үнэлгээ хийх үед хувийн 
нууцлал, ёс зүйн дүрмийг баримтлах, мөн үнэлгээний хэрэгсэлд оруулах асуултын жагсаалтыг 
гаргах, хамгааллын үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө үнэлгээнд суурилан багаар бодоход 5 гол үйл 
ажиллагааг боловсруулах мэдлэг чадвартай болно.

Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын төсөл, хөтөлбөрүүдэд 2 төрлийн багц 
хяналтын механизм үйлчилнэ. Хяналтын талаар хүүхдийн байгууллагын ажилтнууд мэдлэг 
дадлагатай байх нь маш чухал бөгөөд, хяналтын механизм нь хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаа 
хэрхэн зөв явагдан хэрэгжиж байгааг үнэн зөв хянаж гарсан алдаа зөрчлийг засан ажиллах 
боломж олгодог.
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Гамшгийн үед хүүхдэд тохиолдож болзошгүй хамгийн түгээмэл эрсдлийн нэг нь эцэг эх, асран 
хамгаалагч, төрөл саднаасаа төөрөх, тусгаарлагдах явдал юм. Хүүхэд тусгаарлагдахаас 
сэргийлэх арга хэмжээний талаар хүүхдийн байгууллагын ажилтан бүр тодорхой ойлголт, мэдлэг 
дадлага чадвар эзэмшсэнээр эрсдлийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой. Санамсаргүй 
байдлаар тусгаарлагдах нөхцлүүд, санаатайгаар тусгаарлагдах нөхцлүүд гэж бий. Мөн шууд 
буюу гэнэтийн (эцэг эх нь нас барсан эсвэл нүүн шилжих үеэр төөрч алга болох гэх мэт) болон 
дам нөлөөгөөр (гамшиг, онцгой байдлын улмаас үүссэн нөхцөл байдлын нөлөөгөөр тухайлбал 
өлсгөлөн, ядуурал, халамжийн газар нээгдсэн гэх мэт) тусгаарлагдах шалтгаан үүсдэг.

Гамшиг, онцгой байдал үүссэн нөхцөлд тусгаарлагдсан хүүхдийг эрэн хайх, тэднийг гэр бүл, 
асран хамгаалагч нартай нь нэгтгэх, тусгаарлагдсан, төөрсөн хүүхдийг яаралтай анхааралдаа 
авч бүртгэх ажил маш чухал бөгөөд тухайн хүүхдэд тохиолдох хохирол, эрсдлийг бууруулах, 
хамгаалах ач холбогдолтой. Энэ нь багш, хүүхдийн байгууллагын ажилтнаас гадна насанд 
хүрсэн хүн бүрийн үүрэг байх ёстой бөгөөд энэ талаар бүрэн ойлголт авсан байх нь чухал.

Гамшгийн үед тусгаарлагдсан хүүхдийг аль болох яаралтайгаар гэр бүл, асран хамгаалагчид 
нь нэгтгэх нь хүүхдийг хамгаалах, хор хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, сэтгэлзүйн тогтвортой 
байдлыг хангахад маш чухал үүрэгтэй. Тусгаарлагдсан хүүхдийг гэр бүлд нь нэгтгэх үйл 
ажиллагаанд оролцох байгууллагуудын (Онцгой байдлын газар, цагдаа, зэвсэгт хүчин, эрүүл 
мэндийн байгууллага, хүүхэд хамгааллын байгууллага гэх мэт) хамтын ажиллагааг тайван 
цагт нягт уялдуулан зохицуулснаар учирч болох хохирлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах 
боломжтой.

Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдэд сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн харилцаанд 
оролцуулах ажил нь гамшгийн байдлыг даван туулахад хэрэгтэй бөгөөд гамшгийн үеийн 
хүүхэд хамгааллын үндсэн үйлчилгээ нь болдог. Ерөнхийдөө, онцгой эрсдэлтэй нөхцөл байдал 
тохиолдоход хүүхдүүд янз бүрийн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Зарим хүүхэд үүссэн нөхцлийг хүндээр 
тусгаж авч байхад зарим нь харьцангуй хөнгөн, нөгөө хэсэг нь ямар ч хариу үйлдэлгүй хэвийн 
байдаг.

Ихэнх хүүхдүүдийн бие, сэтгэл, нийгмийн суурь хэрэгцээ нь хэсэг зуур хямарч байснаа долоо 
хоног, сарын дараа эргээд хэвийн байдалдаа ордог. Тухайн эрсдэлтэй нөхцөл байдал нь 
өнгөрсөн ч хүүхдийн нийгэм сэтгэлзүйн хямрал үргэлжилсээр байвал “хэрэгцээний үнэлгээ” хийх 
хэрэгтэй. Багш нар ийм байдалтай байгаа хүүхдүүдийг мэргэжлийн хүнтэй ялангуяа нийгмийн 
ажилтан, сэтгэл зүйч нартай хамтарч үнэлэн ажиллах шаардлагатай.

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл гэдэг нь хүйсийн ялгаатай байдал болон хүч чадварын 
тэнцвэргүй байдлаас үүдэн бие махбодын, бэлгийн, нийгэм сэтгэлзүйн хүчирхийлэл үзүүлэхийг 
хэлнэ. Гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээг тодорхой мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус байгууллагууд хэрэгжүүлнэ.

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэхэд хүн 
бүрийн үүрэг оролцоо чухал. Ер нь хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэдтэй хүчирхийллийн дараа анх 
тааралдсан, эсвэл олсон хэн ч бай, тэрхүү анх харьцсан хүнээс дэмжлэг эхлэх ёстой. Үүнд 
танихгүй хүн, найз нөхөд, багш хүмүүжүүлэгч, цагдаа, хамгааллын байгууллагын хүн гээд хэн 
эхэлж мэдсэн хүний харилцаа, хандлагаас сэтгэлзүйн анхны дэмжлэг тусламж эхэлнэ.
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Ер нь нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэгийг маш яаралтай, тэр даруй өгч эхлэх хэрэгтэй. Хамгийн эхний 
тусламж нь тайвшруулсан, дэмжсэн хандлага болон бодит тусламж орно. Үүнд тайвшруулах, 
энгийн сайхан үг хэлж, хувцас хунарыг нь солиход туслах, өргөх, тэврэх, түшиж тулах гэх мэт 
энгийн үйлдлүүд багтана. Анхны харьцаанд хэт их сэтгэлийн хөөрлөөр хандан эвийлэх, даган 
уйлах, шогшрох эсвэл хүйтэн хөндий байдлыг үгээр болон биеийн хэлэмжээр гаргах гэх мэт 
хандахыг тэвчин, тайван байдлаа хадгалан шалмаг хурдан арга хэмжээ авч, эелдэг хүндэтгэлтэй 
шуурхай дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.

Гамшиг, онцгой байдлын үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг 
онцгойлон анхаарах шаардлагатай. Учир нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өөрөө өөртөө туслах 
боломжгүй, хөдөлгөөн хязгаарлагдмал, хэлж ойлгуулах, тусламж хүсэх чадвар хомс байдгаас 
гадна гамшгийн үеийн бужигнаан дунд асран хамгаалал дутмаг болдог тул эмзэг бүлэгт багтдаг. 
Тиймээс байгууллага, хүн бүр энэ байдлыг сайтар ойлгож гамшиг, онцгой байдлын үед болон 
дараа нь ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд чиглэсэн тусламж үйлчилгээг тусгайлан төлөвлөж 
зохион байгуулах хэрэгтэй.

Эрүүл мэнд, нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг нь гамшиг, онцгой байдлын үеийн үндсэн үйлчилгээ 
байдаг. Эрүүл мэнд нийгэм сэтгэлзүйн тусламж үйлчилгээний үндсэн ойлголтыг авсан хүн 
гамшгийн үед хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж чадна. Ер нь гамшгийн 
үед болон дараа нь нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх нь хүүхэд хамгааллын үндсэн ажил юм.

Эдгээр үйл ажиллагааг хүүхэд хамгааллын байгууллагууд өөрсдийн санаачлага, бололцоогоор 
хийх боломжтой. Хүүхэд залуусын байгууллагатай нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх 
урьдчилсан гэрээг тайван цагт хийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлэн байдалд байлгах 
нь чухал билээ. 

Гамшиг үүссэн нөхцөлд хүүхэд хамгааллын байгууллагын барилга байгууламж эвдэрч нурах, 
үүнээс үүдэн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдан нүүлгэн шилжүүлэх тохиолдол ч гарч болзошгүй 
юм. Энэ тохиолдолд байгууллага бүр үйл ажиллагаагаа, хаана ч ямар ч нөхцөлд тасалдуулахгүй 
хэвийн үргэлжлүүлэх үедээ хүүхдэд ээлтэй орон зайг бий болгох шаардлагатай болдог. Гамшиг, 
онцгой байдлын үе дэх хүүхдэд ээлтэй орон зай (ХЭОЗ) гэдэг нь зөвхөн тоглох газар бус, нийгэм 
сэтгэл зүй, бие бялдрын асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны (сургалт явуулах, цуглаан 
уулзалт, арга хэмжээ зохион байгуулах, хүүхэд чөлөөт цагаа өнгөрөөх) газар юм. Хүүхэд бие 
биетэйгээ тоглох, сэтгэл санааг нь сэргээхэд дэмжлэг болох, сурах, амрах аюулгүй тайван байр, 
байгууламж байна.

Хүүхдэд ээлтэй орон зай нь бидний хэлж заншсанаар хүүхэд өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл 
ажиллагаатай төстэй. Юуны өмнө, хүүхэд хамгааллын ажилтан бүр ХЭОЗ-н талаар тодорхой 
ойлголт, мэдлэг, дадлага, чадвартай байхаас гадна байгууллага бүр ХЭОЗ-г байгуулахад 
шаардагдах нөөцийг урьдчилан бэлтгэсэн байвал зохино.

Гамшгийн үед, ялангуяа удаан хугацаанд үргэлжилсэн тохиолдолд хүүхдийн сурч боловсрох эрх 
хязгаарлагдах, зөрчигдөх ёсгүй бөгөөд боловсролыг үргэлжлүүлэн олгох явдал нь Засгийн газар, 
олон улсын болон хүүхэд хамгаалал, боловсролын байгууллагын нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны үндсэн чиглэл байх ёстой. Онцгой байдал, гамшгийн үеийн боловсрол гэдэг нь 
гамшгийн үед боловсролыг үргэлжлүүлэх зорилготой нэгдмэл цогц үйл ажиллагаа юм. Гамшиг, 
онцгой байдлын улмаас тусгаарлагдсан болон асран хамгаалагчийн халамжинд нүүлгэн 
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шилжүүлэх байранд байгаа хүүхэд бүр боловсрол эзэмших, боловсролоо үргэлжлүүлэх эрхтэй. 
Гамшгийн үеийн боловсрол нь өөрөө хүүхэд хамгааллын нэг хэлбэр бөгөөд нийгэм сэтгэлзүйн 
дэмжлэг болдог. Олгож буй боловсролыг эцэг эхээс тусгаарлагдсан байдлыг удаан үргэлжлүүлэх 
нөхцөл болгохгүй байдлаар зохион байгуулах нь чухал.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог бид хэрхэн хангаж ажиллах вэ? Юуны өмнө хүүхдийн 
бие бялдрын хөгжил, насны онцлог чадварт тохирсон гамшгийн талаарх сургалтыг тогтмол 
явуулснаар хүүхэд өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, туслах, дэмжих мэдлэг дадлага чадвар 
эзэмшинэ. Ийнхүү бэлтгэгдсэн хүүхэд гамшгийн үед бидэнд туслах хүний нөөцийн тодорхой 
хувийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой. Хүүхдийн оролцоо нь тэдэнд өөрсдөд нь ч сургалт, дадлага 
туршлага болохоос гадна бусдад ч үнэлж баршгүй хувь нэмэр болдог билээ.

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах хамгийн чухал зүйл бол гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын төлөвлөгөө юм. Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн, үйлчилгээ үзүүлэгчид бэлэн байдлаа 
хэрхэн төлөвлөх, амьдрал дээр хэрхэн турших, гамшгаас хамгаалах сургалтыг хэрхэн зохион 
байгуулах, өөртөө болон бусдад хэрхэн анхны тусламж үзүүлэх талын зохих мэдлэгтэй байх 
шаардлагатай.

Бид бүхэн төлөвлөгөө гэж ярихаар ямар нэг албаны ажил, зөвхөн байгууллага дээр яригддаг 
хэмээн ойлгодог. Тэгвэл гамшигт ихээр өртдөг улс орнуудын хувьд гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын төлөвлөгөөг хувь хүн, гэр бүлийн төлөвлөлтөөс эхэлдэг бөгөөд энэ хэрээр учирч 
болзошгүй хохирлын хэмжээг бодитойгоор бууруулдаг байна. Гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын төлөвлөгөөг хэдий чинээ амьдралд ойртуулж, өөрийн онцлогт тохируулан хийнэ төдий 
чинээ хохирлын хэмжээг бууруулж чадна. Хэрвээ өөрийгөө хууран үндэслэлгүй хийсэн бол 
болзошгүй гамшгийн үед та хамгийн их хохирлыг амсах болно.

Бид гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө хийснээр тайвширч болохгүй. Хийсэн 
төлөвлөгөө маань амьдралд хэрэгжих боломжтой эсэх, цаашид юун дээр анхаарах, сайжруулах 
боломжтой зүйл байгаа эсэхийг бид байнгын дадлага сургуулиар давтаж, өөрсдийн мэдлэг 
чадварыг сайжруулж байх шаардлагатай. Ийнхүү дадлага сургууль явуулж хэвшсэнээр гамшгаас 
хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө маань хэн нэгэн даргын баталсан хүнд үзүүлдэг баримт 
бичиг бус танд, танай байгууллагад хамгийн чухал хэрэгцээтэй байнгын үйл ажиллагаа болон 
хэвшинэ.

Болзошгүй гамшиг, ослын үед танд байгаа ямар ч эд зүйлс, багаж хэрэгсэл танд өөрийгөө болон 
бусдыг аврах нэмэлт боломж олгоно. Ийм эд зүйлс байхгүй ч гэсэн энэ нь та юу ч хийж чадахгүй 
гэсэн үг биш юм. Таны мэдлэг дадлага, туршлага тантай үргэлж цуг байх болно.

Хүнд хэцүү байдлаас эсэн мэнд гарахын тулд тухайн хүний бие бялдрын хөгжил, сэтгэлийн 
тэвчээрээс гадна өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах аргад суралцсан байх шаардлагатай. 
Өөрийгөө болон бусдад туслах эмнэлгийн анхны тусламжийн аргуудад шарх боох, цус алдалтыг 
түр тогтооход хуруу гараар дарах, боолт хийх, дарах боолт хийх, чангалуур тавих аргууд, яс 
хугарсан, үе нь мултарсан, түлэгдсэн, хөлдөж осгосон, наранд цохиулсан, цахилгаан гүйдэлд 
цохиулсан, усанд живсэн хүнд үзүүлэх тусламж, зохиомол амьсгал хийх, зүрхэнд шууд бус иллэг 
хийх аргууд байдаг.
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БҮЛЭГ I: ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ БОЛОН 
ГАМШГИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

СЭДЭВ 1. ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ

Монгол улс нь хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг эрхэмлэн дээдэлж, хүмүүнлэг иргэний 
ардчилсан нийгэм цогцлоон хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгоно хэмээн Үндсэн хуулиндаа 
тунхагласан байдаг билээ. Ийм ч учраас дэлхийн жишигт нийцүүлж, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын хүрээнд баталсан хүний эрхийн олон улсын гэрээ конвенциудад нэгдэн орсоор 
байна. Тэдгээрийн нэг 1989 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас баталсан Хүүхдийн эрхийн 
тухай конвенци бөгөөд Монгол улс 1990 онд нэгдэн орж, тус конвенцийг соёрхон баталсан тав 
дахь улс болж байсан түүхтэй. Тус конвенцид нийт 190 улс нэгдэн орсноор эдүгээ хамгийн олон 
улс хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрхийн гэрээ конвенцид тооцогдож байна.

Хүүхдүүд нас хүйс, нийгмийн гарал, шашин шүтлэг, хаана, хэнээс төрсөн зэргээсээ үл хамааран 
эрүүл, аюулгүй, аз жаргалтай, бүрэн дүүрэн амьдралаар амьдрах ёстой хэмээх үзэл нь энэхүү 
конвенцийн үндэс болдог. Энэ үүднээс хүүхэд бүр ямар эрх эдлэх ёстой, эдгээр эрхээ эдлэхэд 
нь эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүл, төр засаг ямар үүрэг хүлээх ёстой тухай эл конвенцид 
нарийвчлан заасан байна.

Хүүхдийн эрх нь 18 хүртэлх насны хүн бүр эдлэх Хүний 
эрх юм. Өнөөгийн, хүнлэг энэрэнгүй ёс түгэн дэлгэрсэн, 
глобалчлагдсан дэлхий ертөнцөд хэн бүхэн эрхэмсэг, үнэ 
цэнэтэйгээр амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай суурь 
стандарт бол хүний эрх билээ. Хүн бүрт эрх, эрх чөлөө, 
эрхэмсэг байдал, халдашгүй дархан байдал бий гэж үздэг 
бөгөөд эдгээр нь хүн болж төрсний маань хувьд та бидэнд 
заяагдсан төрөлх чанар гэж нэгэнт хүлээн зөвшөөрөгджээ. 
Хүн ямар эрхтэй болохыг 1948 онд Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас баталсан Хүний 
эрхийн түгээмэл тунхаглал1-д нарийвчлан заасан байдаг.

Хүний эрх нь төрөлхийн, салшгүй, түгээмэл, хуваагдашгүй чанартай. Монголчууд бид хүний 
насыг эхийн хэвлийд олдсон үеэс эхэлж тооцдогтой адил олон улсад хүнийг эхийн хэвлийд 
бүрэлдсэн цагаасаа эхлэн эрхээ эдлэх ёстой гэж үзэх хандлага байдаг нь энэхүү төрөлхийн 
чанарын үндэс юм. Хүний эрхийн салшгүй чанар нь эрхийг хүнээс өөрөөс нь салгаж ойлгож 
болохгүй, түгээмэл чанар нь хүн дэлхийн хаана ч амьдарч байсан эрхээ эдлэх ёстой гэсэн утгыг 
илэрхийлнэ. Хуваагдашгүй гэдэг бол эдгээр эрхүүд нь нэгэн цогц цөмийг бүрдүүлж, аль нэгийг 
нь орхиж хаягдуулах боломжгүй харилцан уялдаатай, нэг эрх нь зөрчигдөхөд бусад нь зөрчигдөх 
үндэс суурь болж байдаг гэсэн үг юм.

1  Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал дээр нэмээд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, түүний нэмэлт 
хоёр протокол, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт гэж хоёр баримт бичиг бий. Энэ гурав нь 
нийлээд Хүний эрхийн олон улсын тулгуур баримт бичгийг бүрдүүлдэг.

С.Эгшиглэн. 7настай. эмэгтэй
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Хүний эрх нь зөвхөн нөгөө хүний эрхээр хязгаарлагддаг. Энэ нь бусдын эрхийг зөрчихгүй л бол 
Та бид юу ч хийж болох эрх чөлөөтэй гэсэн үг юм. Энэ бүх чанар хүүхдийн эрхэд байдаг. 

Хүүхдийн эрх, түүний үндсэн зарчим, ач холбогдол

Хүүхдийн эрхийн үндсэн зарчим бол хүүхдийн язгуур эрх ашгийг2 эн тэргүүнд тавих явдал. 
Хүүхдийн нөхцөл байдал, хэрэгцээг бүрэн дүүрэн судалж, хүсэл сонирхол, үзэл бодлыг нь 
харгалзан үзсэний үндсэн дээр түүний эрүүл мэнд, хөгжил, хамгаалал, одоо болон ирээдүйн сайн 
сайхны төлөө хамгийн зөв шийдвэрийг гаргахтай энэ нь холбоотой. Мөн тодорхой нөхцлүүдэд 
хүүхдийн эрх ашиг нь эцэг эх, бусад холбогдох насанд хүрэгчдийн эрх ашгаас дээгүүр тавигдана 
гэсэн үг. Хууль тогтоох, шүүх, захиргаа, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч төрийн болон 
хувийн хэвшлийн бүхий л байгууллага хүүхэдтэй холбоотой шийдвэртээ энэхүү язгуур эрх 
ашгийн зарчмыг ягштал баримтлах3 нь Хүүхдийн эрхийн конвенцийн үндсэн шаардлага юм.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид нийт 4 үндсэн зарчим байдгийн нэг дэх нь энэхүү язгуур эрх 
ашгийн зарчим бөгөөд хоёр дахь нь хүүхдийн амьдрах, хөгжих эрхийн зарчим, гурав дахь нь 
хүүхдийг үл ялгаварлах зарчим, дөрөв дэх нь хүүхдийг үзэл бодлыг нь хүндэтгэх, эрх ашигт нь 
нөлөөлөх асуудлаар шийдвэр гаргахад оролцуулах зарчим юм.

Хүүхэд бол насанд хүрэгчидтэй харьцуулахад чадавхийн хувьд өөр, өсөж хөгжиж, төлөвших 
шатандаа яваа хүн юм. Ийм ч учраас хүүхэд онцгойлон асрамжуулж хамгаалуулах эрхтэй тухай 
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд дурдсан байдаг. Хүүхдийн эдлэх ёстой эрх нь Хүүхдийн 
эрхийн конвенцид дараах байдлаар заагджээ. Үүнд:

 9 Хүүхэд амьдрах эрхтэй

 9 Хүүхэд төрмөгцөө бүртгүүлэх, нэр авах, иргэний харъяалалтай болох эрхтэй

 9 Хүүхэд эцэг эхээ мэдэх, хайр халамжийг нь хүртэх эрхтэй

 9 Эцэг эхээсээ салж хагацсан бол язгуур эрх ашигт нь харшилахаас бусад үед тэдэнтэйгээ 
байнга хувийн, шууд харилцаа холбоотой байх эрхтэй

 9 Хүүхэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй

 9 Хүүхэд мэдээлэл авах эрхтэй 

 9 Хүүхэд чөлөөтэй бодож сэтгэх, шашин шүтэх, сүсэглэх эрхтэй

 9 Хүүхдүүд эвлэлдэн нэгдэх, тайван замаар хуран цуглах эрхтэй

 9 Өөрийн эцэг эх, асран хамгаалагч болон бусад хүний зүгээс бие махбод, сэтгэлзүйн хувьд 
дарамтлах, доромжлох, сөргөөр ашиглах, хайр халамжгүй орхих, зүй бус, хэрцгийгээр 
хандах, албадан хөдөлмөрлүүлэх, худалдаалах, бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэх явдлаас 
хамгаалуулах эрхтэй

 9 Хүүхэд хууль ёсны дагуу үрчлэгдэх эрхтэй 

 9 Хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй бол онцгой халамж, анхааралд байх эрхтэй

2  Язгуур эрх ашиг (best interests)-ийг зарим баримт бичигт “дээд ашиг сонирхол”, “дээд эрх ашиг” гэх мэтээр орчуулсан 
байх нь бий. 
3  United Nations, 2006
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 9 Хүүхэд эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхтэй 

 9 Хүүхэд нийгмийн халамж хүртэх эрхтэй 

 9 Хүүхэд бүх төрлийн боловсрол эзэмших эрхтэй 

 9 Хүүхэд оюуны, бие махбодын, ёс зүйн болон нийгмийн хөгжлийг нь хангахуйц 
амьжиргаатай байх эрхтэй 

 9 Хүүхэд амрах, тоглох, чөлөөт цагаа зүй зохистой өнгөрүүлэх эрхтэй. 

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц нь хүүхэд нийгэм, улс төр, соёл, эдийн засаг, иргэний эрхүүдтэй 
болохыг ийнхүү тунхагласан. Эдгээрийг амьдрах, хөгжих, оролцох, хамгаалуулах гэсэн дөрвөн 
багц эрхэд ч хувааж болно.

Хүний эрх, хүүхдийн эрхийн ойлголтод нэг талаас эрх эдлэгч, нөгөө талаас үүрэг хүлээгч гэж 
байдаг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд “төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, 
нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, 
хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” хэмээн заажээ.

Эрх эдлэгч нь хүүхэд байх үед нэг дэх үүрэг хүлээгч нь төр, хоёрдогч үүрэг хүлээгч нь эцэг 
эх, асран хамгаалагч байна. Төр засаг хүүхдийн өмнө эрхийг нь (1) хүндэтгэх, (2) хамгаалах, 
(3) хангах үүргийг хүлээдэг. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх гэдэг нь төр засаг буюу түүний үүргийг 
биелүүлж буй аливаа төрийн албан хаагчид (тухайлбал багш, эмч, цагдаа, төрийн яамд, 
агентлаг болон орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд) хүүхдийн эрхийг зөрчихгүй, эрхээ 
эдлэх явцад нь ямар нэг саад учруулахгүй байх гэсэн үг. Хүүхдийн эрхийг төрөөс хамгаалах 
гэдэг нь өөр бусад этгээд, байгууллага, бүлгийн зүгээс хүүхдийн эрхийг зөрчих, эрхээ эдлэх 
явцад нь саад учруулахаар бол урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хариуцлага тооцох ёстой 
гэсэн ойлголт юм. Хүүхдийн эрхийг төрөөс хангах гэдэг нь хүүхэд эрхээ эдлэхэд шаардлагатай 
нөхцөл бололцоог бүрэн бүрдүүлэх асуудал юм. Жишээ дурдвал, хүүхэд хөгжих боловсрох 
эрхтэй учраас төр сургууль байгуулж, хэрэгцээтэй тавилга, тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангаж, 
багш нарыг бэлдэн, цалинжуулж, ажлыг нь хянаж, боловсролын орчныг хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, 
аюулгүй байхад анхаардаг.

Хүүхдийн эрхийн конвенцийн хүрээнд гишүүн улсууд хүүхдийн дээр дурдсан эрхүүдээ эдлэх 
боломж бололцоог бүрэн бүрдүүлэхийн сацуу дараах онцлог үүргийг4 хүлээдэг:

 � Хүүхэд эцэг эхтэйгээ, эцэг эх хүүхэдтэйгээ эргэн нэгдэх зорилгоор гишүүн улсын нутаг 
дэвсгэрт нэвтрэх, гарах явдлыг зөвшөөрнө.

 � Эцэг эх хүүхэддээ хэрцгийгээр хандах, анхаарал халамжгүй орхих, тусдаа амьдрах 
болсноос5 бусад үед хүүхдийг хүсэл зоригийнх нь эсрэг эцэг эхээс нь салгахгүй. Хүүхдийг 
эцэг эхээс нь зөвхөн язгуур эрх ашгийг нь хангахын төлөө эрх бүхий байгууллага 
мөрдөгдөж буй хууль журмыг үндэслэн гаргасан шүүхийн шийдвэрийн дагуу салгаж 
болно. Энэ тохиолдолд түүний сайн сайхан байдлыг хангах тогтвортой арга хэмжээг 
заавал авна. 

4  United Nations, 2006
5  Тухайлбал эцэг эх хоёр нь салахад хүүхэд аль нэгтэй нь л амьдрах болдог тохиолдол үүнд орно
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 � Эцэг эхгүй хүүхдийн халамж хамгааллын асуудлыг үрчлэлт зэрэг хувилбарт хэлбэрүүдийн 
хүрээнд шийднэ. Үүнд гэр бүлд түшиглэсэн халамжийн хувилбаруудыг нэн тэргүүнд авч 
үзнэ6. 

 � Баривчлагдаж саатуулагдсан, хоригдсон хүүхдийг насанд хүрэгчдээс салгаж байрлуулах 
ёстой бөгөөд түүнийг тамлан зовоох, доромжлох, харгис хэрцгийгээр харьцахыг 
хориглоно.

 � Хүчирхийлэл, үл хайхрал, мөлжлөг зэрэг зүй бус харьцааны улмаас хохирсон хүүхдийг 
зохих ёсны эмчилгээ, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд хамруулна.

 � Гишүүн улсууд Конвенцийн үзэл баримтлал, зүйл заалтын тухай хүүхэд, насанд хүрэгчдэд 
таниулах үүднээс энэ тухай мэдээллийг өргөнөөр түгээн дэлгэрүүлнэ.

Эцэг эх, асран хамгаалагч нь хүүхдэд эрүүл энх өсөн торних, боловсрол эзэмших, бие хүний 
хувьд хүмүүжин төлөвших, нийгмийн болон гэр бүлийн харилцаанд суралцах, бие даан амьдрах 
чадвар эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлж, хөгжлийн зайлшгүй хэрэгцээг нь хангаж байдаг. Үүнд 
орон байр, хоол хүнс, хувцас хунар гэх мэт хүүхдийн үндсэн хэрэгцээнээс гадна аюулгүй тайван 
орчин бүрдүүлэх, хайр халамж халуун дулаан сэтгэл, урам зоригоор тэтгэх, болох болохгүйн 
зааг ялгааг заан сургаж бие даасан амьдралд бэлтгэх7 зэрэг орно. Ийнхүү хүүхдийн хөгжил 
хүмүүжлийн асуудалд эцэг эх, асран хамгаалагч гол хариуцлагыг хүлээдэг ба төр эцэг эхэд 
энэхүү үүргээ биелүүлэхэд нь шаардлагатай тусламж дэмжлэгийг үзүүлэх үүрэгтэй.

Хэдийгээр Монголчууд бид ардчилал, хүний эрхийн зарчмыг хүлээн зөвшөөрөөд 20 гаруй жил 
болж байгаа ч хүүхэд эрхээ эдлэх гэдэг ойлголт олон хүний хувьд шинэ, ач холбогдлыг нь бүрэн 
ойлгоогүй хэвээр байна. Хүүхэд эрхээ эдлэх нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? гэдэг асуултыг та 
өөртөө тавиад үзээрэй. 

Энэ асуултад мэргэжилтнүүд олон хариулт хэлэх болов уу. Эдгээрээс хамгийн чухал таван 
үндэслэлийг сийрүүлбэл:

 � Юун түрүүнд хүүхэд эрхээ эдэлж чадсан цагт хүн болж төрснийхөө хувьд сайн сайхан 
байдал нь бүрэн дүүрэн хангагддаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд нэртэй, иргэний харъяалалтай, 
эцэг эхийнхээ хайр халамжийг мэдэрсэн, тогтвортой амьжиргаатай байж, өөрийнх нь эрх 
ашигт нөлөөлөх асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлэн зөв шийдвэрт хувь нэмрээ оруулж, 
чөлөөтэй бодож сэтгэн, мэдээлэл авч, шаардлагатай үед бусадтайгаа хамтран нэгдэж, 
аливаа хүчирхийллээс ангид байж, эрүүл мэндээ хамгаалуулж, боловсрол эзэмшиж, 
амарч тоглож чадаж байж гэмээнэ сая зөв хөгжиж төлөвшиж, дэлхийн тавцанд өрсөлдөж 
чадахуйц Монгол хүн болох суурь тавигдах юм. Хүүхдийн эрх бол хүрч болшгүй оргил 
биш хүний амьдралын хамгийн энгийн, суурь нөхцөл боломж билээ.

 � Хүүхэд эрхээ эдэлж өссөнөөр эрхээ мэддэг, бусдын эрхийг хүндэлдэг иргэн болж 
төлөвшдөг. Хүний эрхийн талаар ямар ч ойлголт туршлагагүй явсаар нас бие гүйцэж, 
төлөвшлийн тодорхой түвшинд хүрсэн хүнд энэ талаар зааж ойлгуулна гэдэг ихээхэн 
бэрхшээлтэй эсвэл огт боломжгүй байдаг байна. Тухайлбал хүчирхийлэлтэй орчинд 
өсөж торниод, хүн хүндээ хүч хэрэглэх, хүчтэй нь дийлэх явдал бол хүний нийгмийн 

6  United Nations, 2006
7 Энхтуяа, С., Эрдэнэчимэг, Б., Энхжаргал, Д., 2010 
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нэгэн хэм хэмжээ хэмээн итгэж, залуу насны ид хаваа гайхуулж яваа нэгэнд бусдын 
эрх, халдашгүй дархан байдалд хүндэтгэлтэй хандах тухай хэрхэн ойлгуулах вэ? Бага 
балчир ахуйгаас нь эрхэмсэг байдлыг нь уландаа гишгэж, бие махбодид нь халдаж, үзэл 
бодлыг нь үл хүндэтгэх зэргээр зүй бус харьцсан хүүхдэд 18 нас хүрэх үед нь хүний 
эрх, халдашгүй дархан байдлын талаар гэнэт ярьж эхлэх нь хэр үр дүнтэй вэ? гэдгийг 
бодоод үзээрэй. Хүүхдийг хатаж амжаагүй байгаа уран барималтай зүйрлэвэл энэ л үед 
нь хүн хүнээ хүндэтгэх, хайрлах зэрэг зөв үзэл санаа, хандлага төлөвшихэд тусалж, үйл 
хөдлөл, үг яриагаараа үлгэрлэн харуулж, ойлгуулах хэрэгтэй юм.

 � Хүүхэд эрхээ эдэлснээр бие даах чадвар аажмаар нэмэгддэг. Тухайлбал, хүүхдэд 
тодорхой наснаас нь эхлээд мэдлэг боловсрол, амралт, чөлөөт цаг гэх мэтэд нь зориулан 
хэрэглээний мөнгө олгож эхлэхэд үүнийгээ зарцуулахтай холбоотойгоор шийдвэр гаргах 
чадвар нь дээшилдэг. Ингээд нас биед хүрч ажилд гараад анхны цалингаа авахаараа 
хэрэглээний мөнгө авч сураагүй хүүхэдтэй харьцуулахад илүү ухаалаг зарцуулах болно.

 � Хүүхдэд бага балчир цагаасаа эрхээ эдэлдэг байх 
боломжийг бүрдүүлэх нь түүнийг хариуцлагатай 
хүн болж төлөвшихөд шууд нөлөөлдөг. Эрх 
эдлэхэд үүрэг хариуцлага хамт ирдэг. Эрх 
үүрэг бол арга билэг шиг хоорондоо салшгүй 
холбоотой ойлголтууд юм. Энд хамгийн гол нь 
бусдын эрхийг зөрчихгүйгээр эрхээ эдлэх ёстой 
гэдгийг ойлгоход туслах явдал чухал. Тухайлбал 
эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ эдлэх хүн 
өөрөө орчноо бохирдуулахгүй, бусдад аюул 
учруулахаар үйлдэл хийхгүй байх шаардлагатай. 
Ийнхүү үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан хүнд эрхээ бүрэн дүүрэн эдлэх боломж 
нэмэгдэж байдаг.

 � Хүүхдэд эрх, эрх чөлөөгөө эдлэх боломж олгох нь түүнд итгэл хүлээлгэсэн явдал болдог 
тул түүний өөрийн үнэлэмж, өөртөө итгэх итгэлд гүн гүнзгий нөлөөлдөг. Итгэл хүлээж 
байж сая итгэл даах чадвартай хүн болно. Мэдээж эцэг эхийн ойр дотно зөвлөгөө, 
сургааль, үлгэр дууриал, анхаарал халамж энэ явцад амин чухал хэрэгтэй.

Хүүхдийн хамгаалуулах эрх ба Монгол уламжлал

Хүүхэд бие бялдар, оюун ухааны төлөвшлийнхөө хувьд насанд хүрэгчдээс ялгаатай тул түүнд 
“төрөхөөс өмнө болон төрсний дараа онцгой халамж хамгаалал, түүний дотор эрх зүйн зохих 
хамгаалалт шаардлагатай” гэж Хүүхдийн эрхийн конвенцид дурджээ. Иймээс хамгаалуулах эрх 
нь хүүхдийн эрхийн нэгэн онцлог юм. Энэхүү эрх нь хүүхдийг хэн нэгний үл хайхрал, хүчирхийлэл, 
дарамт, мөлжлөгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өртсөн тохиолдолд нэн даруй таслан зогсоож 
хамгаалалтдаа авах, нөхөн сэргээх асуудалтай холбоотой.

Хүчирхийлэл нь Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын тодорхойлолтоор8 эрх мэдэл, биеийн 
хүчийг хэн нэгэн этгээд, бүлэг хүний эсрэг санаатайгаар ашигласан болон ашиглахаар айлган 
сүрдүүлсний улмаас гэмтэл бэртэл, үхэл, сэтгэлзүйн гэм хор, гаж хөгжил, гачигдал хомсдолд 

8 Энхтуяа, С., Эрдэнэчимэг, Б., Энхжаргал, Д., 2010
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хүргэсэн эсвэл хүргэхүйц бүхий л үйлдлийг хэлнэ. Хүүхдийн хүчирхийлэл нь хүүхдийн бие 
махбодид шууд халдах хүчирхийллийн хэлбэрээс гадна хүүхдийн хэвийн хөгжилд саад болох 
олон талт нөлөөг тооцон тодорхойлогддог аж9. Хүүхдийн бие махбодын хүчирхийлэлд хүүхдийг 
өөрийн эрхшээлдээ байлгах, давамгай байдал тогтоох, шийтгэх зорилгоор хэн нэгэн этгээд 
хүч хэрэглэн хүүхдийн биед халдсан эсвэл энэхүү нөхцөл байдлыг мэдсээр байж хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй зэргийг10 багтаадаг.

Дарамт нь сэтгэл санааны хүчирхийлэл бөгөөд асран хамгаалагчийн зүгээс хүүхдийг үнэ цэнэгүй, 
согогтой, хэн ч хайргүй, хэн ч хамт байхыг хүсдэггүй гэж ойлгуулах, айлган сүрдүүлэх, хэл амаар 
доромжлох, загнах, гутаах, бусадтай уулзуулахгүй тусгаарлах зэрэг үйлдэл11 юм. сэтгэлзүйн 
дарамт нь бусад төрлийн хүчирхийлэл болон үл хайхрах байдалтай байнга хавсарсан байдаг. 
Энэ төрлийн хүчирхийлэл нь зодуураас илүү хор нөлөөтэйг судалгаагаар тогтоосон байна.

Үл хайхрал бол хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч хүүхдийг үл тоож, анхаарал халамж 
хангалтгүй үзүүлсний улмаас хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа эрүүл мэндэд нь хохирол 
учрахыг12 хэлнэ. Тухайлбал хүүхдийг хангалттай хооллохгүй, эрүүл мэндийн суурь үйлчилгээнд 
хамруулахгүй, эрсдэлтэй нөхцөл байдлаас хамгаалахгүй байх зэргийг дурдаж болно.

Эдгээрийг нийтэд нь хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдалд хамааруулдаг. Хүүхэдтэй зүй бус харьцах 
гэдэг нь хүүхдийн төрөлхийн болон хуулиар тогтоосон эрхээ эдлэх хэрэгцээг хязгаарлаж, 
өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэдэг бие хүн болж төлөвших, хөгжихөд нь саад болсон сэтгэл 
зүйгээр, биеийн хүчээр, бэлгийн харьцаагаар, үг хэлээр, үл хайхрах, шоовдорлох замаар сэтгэл 
санаа, бие махбодид хор нөлөө, гэмтэл учруулж болохуйц эсвэл учруулсан аливаа үйлдэл юм13. 

Өнөө үеийн глобальчлагдсан өрсөлдөөнт нийгэмд хамгийн ихээр үнэлэгдэж буй чанаруудад 
хүний оюуны өндөр чадамж, дасан зохицох чадвар, чөлөөт сэтгэлгээ буюу уран сэтгэмж, хүний 
нийгмийн хэвшмэл сэтгэлгээнд баригдахгүй сэтгэх чадвар, нарийн чанд логик сэтгэлгээ, өндөр 
мэдрэмж, эрч хүч зэрэг орж байна. Харин хамгаалуулах эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа хүүхдэд 
төрөлхийн эдгээр чадварууд нь муудсан, эсвэл бүр гээгдсэн байдгийг эцэг эхчүүд тэр бүр 
мэдэхгүй биз ээ. Хүүхэдтэй зүй бус харьцах бүхий л хэлбэрүүд нь хүүхдийн хэвийн өсөлт хөгжил, 
эрүүл мэнд, оюун ухаан, танин мэдэхүйн хөгжилд ихээхэн хор нөлөөтэйг олон судалгаагаар 
нотолсон байна14. 

Хүүхдийнхээ бие махбод болон сэтгэлзүйн хэрэгцээг нь, тэр дундаа хайрлуулах, тэврүүлэх, 
ойр дотно байх хэрэгцээг нь орхигдуулж, анхаарал халамжаар дутаан ганцаардуулж, хүсэл 
сонирхлыг нь дарангуйлж, үл тоож, үл хүндэтгэж, айлгаж цочроож, хүч хэрэглэж, биед нь халдаж, 
эрхэмсэг байдлыг нь гутааж зүй бус харьцсаар ирсний эцэст яагаад хичээлээ ойлгодоггүй, 
сэтгэн бодохдоо удаан, өвчлөмтгий, залхуу ноомой, идэвх санаачлагагүй болсныг нь гайхаад 
сууж байдаг эцэг эхчүүдийн тухай та сонссон ч байж магад. Үүнд гадны нөлөө, аюул эрсдлийг 
тооцохгүй байх, тухайлбал багш, хамаатан садан гэх мэт бусад ойр байдаг байнгын харилцаатай 
хүмүүсийн зүгээс ирэх янз бүрийн харьцааг харж хяналгүй хүүхдээ хүчирхийлэлд өртөн хохирч 
байгааг мэдээгүй өнгөрөх явдал ч нөлөөлөхийг санах хэрэгтэй.

9  WHO, 2002
10 Батхишиг, А., 2009
11 Энхтуяа, С. 2009
12 ibid
13 Батхишиг, А., 2009
14 Энхтуяа. С, 2009
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Өсөж төлөвшиж явах цаг үеийнх нь ойр тойрны хүмүүсийн олон төрлийн хандлага, харьцаа, 
хүчин зүйлийн дор хүүхдийн хувийн үнэлэмж, өөрийн хүчинд итгэх итгэл бүрэлдэн тогтдог. Энэ 
үед хэдий чинээ сөрөг хандлага харьцаа давамгайлна, төдий чинээ хувийн үнэлэмж доогуур хүн 
болох магадлалтайн зэрэгцээ байнга шинийг эрэлхийлэн сурч мэдэх, өсөж хөгжихөд нь хэрэгтэй 
эрч хүч нь саарч алга болох нь бий. Гэтэл хүүхдийн бие бялдар, оюуны болон сэтгэлзүйн зөв 
хөгжил нь анхаарал, хайр халамж, халуун дулаан уур амьсгал бүхий орчноос шалтгаалдаг.

Монголын хүүхэд хүмүүжүүлэх уламжлалт ёсонд “хүн болох багаасаа, хүлэг болох унаганаасаа” 
гэсэн өвөг дээдсийн сургаалийг баримталж, хүүхдийг харааж зүхэхгүй, зодож гомдоохгүйгээр 
аливааг ойлгуулах, ухамсарлуулан мэдүүлэх аргыг голлон хэрэглэж15, хайрлан хамгаалж 
өсгөсөөр ирсэн тухай олон баримт нотолгоо бий. Бидний өвөг дээдэс хүүхдэд аливааг сургаж 
ойлгуулахдаа өөрийн үзэл бодол, итгэл үнэмшлийг тулгах, хүч хэрэглэх бус нарийн утга учрыг 
арга ухаанаараа ойлгуулахыг мэрийж, үлгэр домог, сургааль, зүйр цэцэн үг, аман зохиолыг 
ашигладаг байсан нь тодорхой байдаг. Ухаантай хүн хүчтэй бөгөөд асуудал бэрхшээл тулгарахад 
уурын хүчээр биш ухааны хүчээр дийлэн гарч болдгийг үлгэр домогт ч сургадаг.

Тэртээ X дугаар зуунд Чингисийн 11 дүгээр үеийн дээдэс болох Добу мэргэний хатан Алунгоо 
эх таван хөвгүүндээ 5 сумны үлгэрээр эв эеийн чухлыг ойлгуулж байсан. Үүнийг гурван зууны 
дараа Өэлүн эх давтаж, хавт Хасар, Тэмүүжин нарт онож хэлсэн үгийн хүч, арга ухаанаараа 
эв найрамдалтай явахын чухлыг ойлгуулж байсан нь монгол нийт үндэстний эв нэгдлийн уриа 
дуудлага болж байсан. Мөн Есүхэй баатар Тэмүжинг 9 настай ахуйд нь Бөртэ Үжинг бэр буулгаж, 
хооронд нь дасгахаар ирээдүйн хадам Дэй сэцэнийд үлдээгээд буцахдаа “Миний хүүг нохойноос 
бүү цочуул”16 гэсэн цөөхөн бөгөөд гүн гүнзгий утга агуулгатай үгээр эцэг хүний сэтгэлийн 
захиасаа үлдээгээд мордож байсан түүх бий. Хүүхдийг айлгаж цочоохоос болгоомжлох, аливаад 
шантрамтгай, аймхай хүн сайн бөх болж чадахгүй гэж үзээд хүүхдийн амар амгалан байдлыг 
нь эвдэх аливаа үйлийг цээрлэж, айл хотлоороо хайрлан хүндлэх явдал бөхийн уламжлалд ч 
байсан тухай өвгөд хөгшид ярьдаг. Энэ бүхэн гадна дотны олон нөлөөн дор гажуудаж амжаагүй 
байсан Монголын эртний үнэн уламжлал, сурган хүмүүжүүлэх үзэл санааны тод илрэл юм.

Чухамхүү Монгол хүн, Монгол гүрнийг тэртээ XIII дугаар зуунд хүчирхэг болгож байсан тэр нууц 
нь хүүхэд хүмүүжүүлэх ухаан нь байсан гэлтэй. Хүмүүжил гэдэг үг нь Монгол хэлний “хүмүүн” 
гэдэг үгнээс эхтэй бөгөөд “хүмүүнжүүлэх”, “хүнээр хүн хийх ёс” гэсэн утгатай. Тэгвэл найман 
зууны тэртээ Монгол гүрний оргил үед яг ямар хүмүүн “хийх ёстойгоо” ард нийтээрээ сайн 
ойлгож, хүний сайхан чанаруудыг цогцлоох аргыг ахуйн соёл, үлгэр домог, онч мэргэн үгс зэрэг 
ардын аман зохиолдоо шингээж чаджээ.

“Эр өсөж эсгий сунана” гэдгийн үлгэрээр эх хүн өсөж яваа хүүдээ элбэг дээл хийж өмсгөдөг 
уламжлалтай байсан. Тун удахгүй хүү нь дээлэндээ багтсан өргөн ханхар цээж, өндөр сайхан 
нуруутай болохыг өчүүхэн ч эргэлзээгүйгээр мэдэж байсны учир тэр. Үүнтэй нэгэн адил үр хүүхдээ 
эцэг эхчүүд “чадна” гэж итгэж, урамшуулдаг, хүний сайхан чанар хэдийн нь бүрэлдсэн мэтээр 
хандаж харьцдаг, сургааль үг, үлгэр дууриалаараа хариуцлагатай хүн болгон өсгөдөг байсан 
нь хүүхдийнхээ бие бялдарт нь ч, билэг оюунд нь ч “элбэг дээл” хийж өмсгөдөг уламжлалтай 
байсныг харуулж байна. Ийм ч учраас Монгол хүний онцлогийг уудам тал шигээ уужуу тайван 
ухаантай, үнэнч шударга, өгөөмөр зочломтгой, аливаад адгаж тэвддэггүй, тэсвэр тэвчээртэй, 
хүнлэг энэрэнгүй, шантаршгүй зоригтой гэх мэтээр гадныхан17 тодорхойлсоор ирсэн буй заа. 
15  Briere, J., Berliner, L., Bulkley, J.A, 1996
16  Намжил, Т., 2003
17  Дамдинсүрэн, Ц., 1957 
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Хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоо

Аливаа улсын төр засаг хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг хэрэгжүүлэх гол үүргийг хүлээдэг бөгөөд 
хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог бий болгон, оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг 
тодорохойлон, нэгтгэн удирдаж байдаг. Хүүхдийн хамгаалуулах эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан 
сэргийлж, таслан зогсоож, нөхөн сэргээхэд цогц, тогтвортой, тэгш хамарсан шийдэл хэрэгтэй 
бөгөөд үүнийг зөвхөн Хүүхэд хамгааллын тогтолцоо бий болгосноор бүрэн дүүрэн шийдэж 
чадна.

Хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд18 (1) хууль эрх зүй, бодлого, 
(2) хэрэгжүүлэх механизм, стратеги, (3) нэгдсэн зохицуулалтын бүтэц механизм, (4) хамгаалах 
үйлчилгээ буюу урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн 
интервенц, (5) дүрэм журам, стандарт, (6) чадварлаг, итгэлтэй хүний нөөц, (7) хүүхдийн оролцоо 
буюу хүүхэд үзэл бодлоо илэрхийлэх, оролцох бодит боломж, (8) хангалттай нөөц санхүү, (9) 
хүүхдэд ээлтэй шүүх тогтолцоо, (10) мэдлэг ойлголт сайтай олон нийтийн дэмжлэг, (11) тоо 
мэдээлэл цуглуулах төвлөрсөн тогтолцоо зэрэг багтаж байна.

Хүүхэд хамгаалал нь салбар дундын асуудал тул хүүхэд хамгааллын тогтолцооны хүрээнд 
хамтарсан багаар ажиллах нь үр дүнтэй байдаг. Энэхүү хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд 
хүүхдийг хамгаалах чиг үүрэгтэй, хүүхэдтэй ажилладаг боловсрол, нийгмийн хамгаалал, 
хууль сахиулах, эрүүл мэнд зэрэг салбаруудаас мэргэжилтэн, үйлчилгээ үзүүлэгч нар нэгдэн 
ажилладаг. Анхан шатанд хороо сумын засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч, өрхийн 
эмч, сургуулийн нийгмийн ажилтан19, дунд шатанд эдгээр хүмүүсийг мэргэжлийн удирдлага арга 
зүйгээр хангадаг аймаг дүүргийн болон нийслэлийн мэргэжилтнүүд зөвлөх багийг бүрдүүлэн 
ажиллана20.   Олон улсын жишигт, эрхэд суурилсан хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бүрдүүлэх 
нь хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг хангахад амин чухал гэж үздэг. Эрхэд суурилсан тогтолцоо нь 
дараах зарчмуудтай21. Үүнд:

 � хүүхэд, гэр бүл, орон нутгийн хүн амд оролцох боломж олгох

 � хүүхдийг үл ялгаварлах, тэгш хамруулах 

 � хүүхэд бүрт хүндэтгэлтэй хандах, эрхэмсэг байдлыг нь хүндэтгэх

 � хүүхдийн нас, сэтгэхүй, хөгжлийн онцлогт нь мэдрэмжтэй хандах

 � анхаарлын төвд хүүхэд байх ба язгуур эрх ашгийг нь эн тэргүүнд тавих

 � хүүхэд, гэр бүл, орон нутгийнхны давуу талд суурилсан байх 

 � төр үүргээ гүйцэтгэх 

 � эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлага, чадварыг дэмжих

 � үйлчилгээ, үйл ажиллагаагаа тогтмол үнэлэх

 � хариуцлагатай байх

 � соёл уламжлал, нийгмийн орчинд тохирсон байх шаардлага багтдаг.

18  Save the Children’s Child Protection Initiative, 2011
19  Батхишиг, А., Энхтуяа, С., 2011
20  Батхишиг, А., Энхтуяа, С., бусад, 2011 
21  Save the Children’s Child Protection Initiative, 2011 
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СЭДЭВ 2. ГАМШИГ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Бид бүхэн гамшгийн талаар ямар ойлголттой байдаг вэ? Аюулт үзэгдэл (газар хөдлөлт, үер, 
хүчтэй цасан болон шороон шуурга гэх мэт), техникийн холбогдолтой осол (цацраг, химийн 
бодисын хордлого, тээврийн хэрэгслийн осол), алан хядах ажиллагаа, дэлбэрэлт бүхэн гамшиг 
мөн үү? Амьдралд өдөр бүр гамшиг тохиолддог уу? Эдгээр асуултуудын хариуг энэхүү бүлгийн 
төгсгөлд бид мэдэж авах болно. Гамшгийн тухай үнэн зөв мэдээлэлтэй болсноор бид түүнээс 
хэрхэн урьдчилан сэргийлэх арга замаа тодорхойлох, гамшгийн үед хохирол багатай даван 
туулах дадлага чадварыг эзэмших нь хичнээн чухал болохыг ойлгоно.

Уламжлалт гамшгийн аюул

Дэлхийн түүхийн урт хугацааны турш байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэл олонтаа тохиолдож 
байсан бөгөөд хүн төрөлхтөн түүнтэй тэмцэж өөрсдийгөө хамгаалан, учирсан хохирлыг арилгаж 
амьдарсаар ирсэн. Газар хөдлөлт, далайн хар шуурга, галт уулын дэлбэрэлт, үер усны аюул, 
ой хээрийн түймэр, ган, зуд, хүн малын гоц халдварт өвчин гэх мэт байгалийн гамшиг байнга 
тохиолдож, үүний зэрэгцээ үйлдвэрийн томоохон осол гарч хүн ам, нийгэм, эдийн засаг, байгаль 
орчинд үлэмж хэмжээний хохирол учруулсаар байна. 
Дэлхийн улс орнууд гамшиг, онцгой байдалтай тэмцэх 
түүнийг даван туулах талаар туршлага хуримтлуулж, 
сургамж авч байгаа ч гамшгийн аюулыг хэзээ ч бүрмөсөн 
таслан зогсоож, тогтоон барьж чадахгүй билээ. Харин 
хүн төрөлхтөний амьдралд дарамт үзүүлж буй гамшгийн 
үр дагаврыг янз бүрийн байдлаар багасгаж чадах 
бөгөөд эдгээр арга замуудыг хүн төрөлхтөн аль хэдий нь 
ашиглан хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч зорьсон зорилгодоо 
хүрэх тийм ч амаргүй байх болно.

Шинэ төрлийн гамшгийн аюул

Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойш өнөөг хүртэлх хугацаанд гамшгийн шинэ аюулууд бий 
болжээ. Дэлхий дахинд дайн байлдаан, зэвсэгт мөргөлдөөн, зэвсэглэсэн дээрэм тонуул гарах 
явдал хэвийн үзэгдэл болж, улс үндэстэнд асар их хохирол учруулсаар байна. Атом, цөмийн 
энергийг ашиглах болсноор гамшиг осолтой тэмцэх асуудалд шинэ шаардлагууд тавигдах 
боллоо. Томоохон үйлдвэрийн осол, хүчтэй үйлчилгээтэй химийн болон цацраг идэвхт хорт 
бодисын учруулах шинэ аюул сүйрэл ч ихсэв. Олон улсын хөл хориот хүний болон мал амьтны 
халдварт өвчин шинээр гарч, хамрах хүрээ нь тэлсээр байна. Шинэ төрлийн гамшиг, ослын 
аюул өөрийн өвөрмөц онцлог, шинж чанартай байдгийн зэрэгцээ үр дагавар нь ноцтой байж 
болзошгүй тул түүний хор уршгийг арилгах нь амаргүй байдаг.

Гамшгийн газар зүйн байрлал

Дэлхийн тэнхлэг нь орбитын хавтгайд 66о 33 минут, босоо шугамд 23 градус 27 минут өнцөг 
үүсгэн оршдог. Дэлхийн тэнхлэгийн хазайлтын өнцгүүд нь дэлхий дээрх хэдэн онцлог өргөргийг 
ялган авч үзэх үндэс болдог байна. Энэ нь:

Хойд өргөргийн 23.5 градус- мэлхийн зам буюу хойд тропик

Д. Ган-Эрдэнэ, 6 настай, эрэгтэй
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Өмнөд өргөргийн 23.5 градус матрын зам буюу өмнөд тропик

Хойд өргөргийн 66.5 градус хойд туйлын цагираг

Өмнөд өргөргийн 66.5 градус өмнөд туйлын цагираг

0 граус- экватор зэрэг болно. 

Эдгээрийг ямар ч газрын зураг, глобус дээр онцлон тасархай шугамаар үзүүлсэн байдаг.

Дэлхий дээр хамгийн их сүйрэл учруулсан байгалийн гамшиг нь Мэлхийн зам, Матрын зам гэсэн 
өргөрөг хооронд тохиолдож байсан бөгөөд энэ бүс нутагт Ази, Африк тивийн Номхон далайн 
эрэг орчмын ихэнх ядуу буурай орнууд оршдог байна. Эдгээр улс орны нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд байгалийн гамшгийн аюул ноцтой хохирол учруулдаг учраас ядуу буурай, хөгжиж буй 
орны ангилалд багтдаг байна.22

Хохирлын талаарх шинэ ойлголт

Гамшгийн болзошгүй аюул, түүнээс учрах хохирол хоорондын уялдаа холбоог зөв тогтоох 
явдал ихээхэн ач холбогдолтой юм. Олон улс орон үндэсний баялгаа цогцлоон байгуулж, 
түүнийгээ гамшигт сүйрүүлэхгүй байх талаар арга хэмжээ авч байна. Гэхдээ гамшгийн аюулыг 
бууруулахтай холбоотой аливаа үйл ажиллагаа нь хөрөнгө санхүүгийн хувьд үр ашигтай байх 
ёстой. Энэ зарчмыг хөгжилтэй, буурай ямар ч улс орон баримтлах бөгөөд тэдгээр орнуудын 
гамшигтай тэмцэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах асуудлыг боловсруулан хэрэгжүүлэх 
шаардлага, хэрэгцээг тодорхойлж өгдөг.

Орчин үеийн гамшгийн менежментийн онолоор цаг 
хугацааны тодорхой үечлэлд газарзүйн тодорхой бүс 
нутагт хүний амь нас, эд хөрөнгө, үйл ажиллагаанд 
ноцтой нөлөөлж гамшиг болох боломж, түүний үзүүлэх 
хор уршиг, үр дагаврын талаархи төсөөллийг аюул гэж 
тодорхойлдог билээ.

Гамшгийн аюулыг гарал үүслээр нь:

- Байгаль, цаг агаарын (газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт, хөрсний гулгалт, нуралт, 
далайн хар шуурга, хүчтэй цасан болон шороон шуурга, ган, цөлжилт, зуд, цочир 
хүйтрэлт, мөндөр, аянга цахилгаан гэх мэт)

- Биологийн (олон улсын хөл хориот өвчин, томуугийн шинэ дэд хэвшлийн халдвар, 
малын болон ургамлын гоц халдварт өвчин, хөнөөлт мэрэгчид, хортон шавьжны 
тархалт гэх мэт)

- Техник, технологийн (үйлдвэр, уул уурхай, агаарын, усан, авто, төмөр замын тээврийн 
осол, цацраг идэвхт болон химийн хорт бодис алдагдах)

- Экологийн (агаар, хөрс, усны бохирдол, азоны цоорхой, хүчилтөрөгчийн дутагдал, 
ургамал, амьтны төрөл зүйл өөрчлөгдөх)

22  Картер, Н., 2005, 19 дүгээр хуудас

Б. Ариунтунгалаг, 13 настай, эмэгтэй
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- Нийгмийн (дайн байлдаан, өлсгөлөн, алан хядах ажиллагаа, үй олныг хамарсан эмх 
замбараагүй байдал)

- Холимог буюу хавсарсан (хоёроос дээш гамшгийн аюул зэрэг тохиолдох)

Хамрах хүрээгээр нь:

- Объектын (аж ахуйн нэгж байгууллагын хэмжээнд)

- Хэсэгчилсэн (баг, хорооны хэмжээнд)

- Орон нутгийн (сум, хороо, аймгийн түвшинд)

- Үндэсний (хэд хэдэн аймаг, нийслэлийн түвшинд)

- Бүс нутгийн (хөрш орнуудын)

- Даян дэлхийн (хэд хэдэн улс, тив дамнасан)

Хүний оролцоотой үүсэх шалтгаанаар нь:

- Санаатай (зориудын)

- Санамсаргүй (болгоомжгүй)

Урьдчилан сэргийлэх боломжоор нь:

- Боломжтой

- Боломжгүй

Өрнөлтийн хурдаар нь:

- Тэсрэлтийн байдалтай (асар богино буюу хэдэн секундээс минут хүртэл)

- Маш хурдтай (гэнэтийн, хэдэн минутаас цаг хүртэл)

- Хурдтай (хэдэн цагаас хэдэн өдөр хүртэл)

- Аажим буюу алгуурхан (хэдэн өдрөөс хэдэн сар, жил) гэх мэтчилэн олон янзын арга, 
аргачлалаар ангилан авч үздэг.

Аюулт үзэгдэл гэж хүчтэй цасан болон шороон шуурга, ган, зуд, үер, газар хөдлөлт, 
цөлжилт болох, гал түймэр, хүн, мал, амьтны болон ургамлын гоц халдварт өвчин гарах, 
хортон мэрэгчид тархахыг хэлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.3 дугаар заалт

Техникийн холбогдолтой томоохон осол гэж үйлдвэрлэл, технологийн горим зөрчигдсөнөөс 
тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, шугам сүлжээ эвдрэх, тээврийн хэрэгсэл осолдох, 
сүйрэх, цацрагт идэвхт болон химийн хорт бодис алдагдах зэргийг хэлнэ. 

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.4 дэх заалт23

Ямар ч гамшгийн үед хүүхдэд дараах хохирол, хүндрэл бэрхшээл учирдаг.

- Бие махбодийн гэмтэл, хохирол

- Эрүүл мэндийн хохирол

- Нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочрол, дарамт 

23  ОБЕГ-ын Тамгын газар,  2008, 126 дугаар хуудас
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- Эдийн засгийн хохирол, ядуурал

- Эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүлийнхнээсээ тусгаарлагдах, ямар нэг халамж, 
хамгаалалгүй үлдэх

- Хамгаалуулах эрх зөрчигдөх

- Хүчирхийлэл тэр дундаа жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртөх

- Гэмт хэргийн золиос болох (бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах, дээрэм тонуул, 
танхайрал, эдийн засгийн мөлжлөг гэх мэт)

- Хүнд тэвчишгүй хөдөлмөр, мөлжлөгт өртөх

- Хүнс, хоол тэжээлийн дутагдалд орох

- Орон байр, хувцас бусад хэрэгцээ хязгаарлагдах

- Боловсрол эзэмших нөхцөл хязгаарлагдах, тасалдах

- Амь насаа алдах

- Зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлд татагдан орох зэрэг болно.

Дээрх гамшгийн нийтлэг хохирол, хүндрэл бэрхшээлээс гадна гамшгийн төрөл бүр дээр хүмүүст 
ялангуяа хүүхдэд хэрхэн нөлөөлж болох талаар товч өгүүлье.

Газар хөдлөлт гэдэг нь дэлхийн царцдас мандалд 
тектоник хөдөлгөөнөөр хуримтлагдсан хүчдэл 
чөлөөлөгдөхөд ялгарах энергийн нэгээхэн хэсэг нь уян 
харимхайн долгион болон тархаж, газрын гадаргууд 
үйлчлэл үзүүлэх үйл явцыг хэлнэ.

Энэ үед хүүхдэд:

- дарагдаж, гэмтэж бэртэх

- төөрөх, бусад санамсаргүй болон санаатай 
байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүлээсээ 

   тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

-  халдварт өвчин тархаж, түүгээр өвчлөх

- хорт бодист хордох, угаартах, түлэгдэх, амьсгал боогдох

- орон гэр, эд хогшил нь эвдэрч, эдийн засгийн хохирол амсах

- нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочролд орох

- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- амь насаа алдах зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Үер гэдэг нь аадар бороо эсвэл удаан хугацаанд үргэлжилсэн зүс бороо, хайлсан цас, мөсний 
усны нөлөөгөөр усны түвшин эрс нэмэгдэх, газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт, мөсөн хахаа, 
мөстлийн хайлалт зэрэг байгалийн үзэгдлээр нуур, усан сан задрах, далан нурах зэрэг бусад 
техникийн гаралтай гамшгаас ус эргээсээ халих, татам болон эрэг орчмын газар усанд автахыг 
хэлнэ.

Б.Сугарсүрэн, 14 настай, эрэгтэй
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Энэ үед хүүхдэд: 

- гэмтэж бэртэх

- урсах

- живэх 

- орон гэр, эд хогшлоо алдаж эдийн засгийн 
хохирол амсах 

- төөрөх, бусад санамсаргүй болон санаатай 
байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

- нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочролд орох

- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- амь насаа алдах зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Хүчтэй салхи шуурга гэдэг нь салхины хурд 16 м/с түүнээс их, 3 цагаас дээш хугацаагаар 
үргэлжлэх агаарын урсгалыг хэлнэ.

Энэ үед хүүхдэд:

- төөрөх, бусад санамсаргүй болон санаатай байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

- даарах, осгох

- орон гэр, эд хогшил нь эвдэрч, эдийн засгийн хохирол амсах

- нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочролд орох

- дарагдаж гэмтэж бэртэх

- хөлдөх

- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- амь насаа алдах зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Ой хээрийн түймэр нь хүний хяналтаас гадуур байгальд тархан шатаж байгаа галыг хэлнэ. 

Ой хээрийн түймрийн үед хүүхдэд:

- түлэгдэх

- амьсгал боогдох

- угаартах 

- төөрөх, бусад санамсаргүй болон санаатай 
байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй 
үлдэх

- орон гэр, эд хогшил нь шатаж, эдийн засгийн хохирол амсах

- нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочролд орох

Ш.Тайванжаргал, 5 настай, эрэгтэй 

О.Батжаргал, 4 настай, эрэгтэй
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- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- амь насаа алдах зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Ган гэдэг нь дулааны улиралд унах хур тунадас хэвийн 
хэмжээнээс багасч, удаан хугацаагаар хэт халуун болж, 
хөрсний чийг ихээр алдагдан хуурайшснаас ургамал 
хатаж, мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 
бэрхшээл учруулах цаг уурын нөхцөл бүрдэхийг хэлнэ.

Энэ үед хүүхдэд:

- наранд цохиулах

- усны хомсдолд орох

- бие муудах, ухаан алдах

- халдварт өвчинд нэрвэгдэх 

- мал амьтан нь үхэж эдийн засгийн хохирол амсах

- дайжих, нүүх явцад төөрөх, санамсаргүй болон санаатай байдлаар эцэг эх, асран 
хамгаалагч, гэр бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

- нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочролд орох

- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- мөлжлөгийн золиос болох амь насаа алдах зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг. 

Зуд гэдэг нь их цас унах, эрс хүйтрэх, мал сүрэг өвс, усаар гачигдах зэргээр өвөл, хаврын 
улиралд мал сүрэг бэлчээрээр өл залгаж чадахгүй зутран турж үй олноороо үхэж хорогдоход 
хүрэх цаг уурын нөхцөл бүрдэхийг хэлнэ.

Энэ үед хүүхдэд:

- даарах, осгох

- хөлдөх

- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

- мал амьтан нь үхэж, эдийн засгийн хохирол амсах

- өвчин тусах

- нийгэм сэтгэлзүйн хямрал, цочролд орох

- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- мөлжлөгийн золиос болох

- амь насаа алдах зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Б.Төгсболд, 16 настай, эрэгтэй
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Цөлжилт  гэдэг нь уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний хүчин зүйлийн дан ба хам нөлөөллийн үр 
дүнд ургамлан бүрхэвч, хөрсний бүтэц муудан доройтохыг хэлнэ.

Энэ үед хүүхдэд:

- цэвэр усны хомсдол, хоол тэжээлийн дутагдлаас үүдэн хөгжил саатах, эрүүл 
мэндээрээ хохирох

- байгаль орчны тэнцвэрт байдал алдагдан нутаг орноосоо дайжихад хүрэх

- мал амьтан үхэж, эдийн засгийн хохирол амсах

- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

- нийгэм сэтгэлзүйн хямралд орох 

- үл хайхрагдах

- дарамт, хүчирхийлэлд өртөх

- мөлжлөгийн золиос болох гэх мэт саад бэрхшээл тохиолддог.

Хортон шавьж, мэрэгчид тархах гэдэг нь бэлчээр, ой, тариалан сүйтгэгч мэрэгч, бэлчээрийн 
болон ойн хортон шавьж хэвийн хэмжээнээс эрс ихсэхийг хэлнэ.

Энэ үед хүүхдэд:

- халдварт өвчин тархах, өвчлөх

- хүнсний хомсдол

- газар тариалан, бэлчээрийн талбай сүйдэх

- ургамлын төрөл зүйл устах

- мэрэгчдийг устгах химийн болон бусад хорт бодисын нөлөө ихсэх, хордох зэрэг 
хүндрэл бэрхшээл гарч болзошгүй юм.

Техникийн холбогдолтой осол гэдэг нь үйлдвэрлэл технологийн горим зөрчигдснөөс хүний 
эрүүл мэнд, амь нас хохирох, мал амьтан хорогдох, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд их 
хэмжээний хохирол учрахыг хэлнэ.

Энэ тохиолдолд хүүхдэд:

- амь насаа алдах

- хөгжлийн бэрхшээлтэй болох

- үйлдвэрийн осолд өртөх

- эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа салах, өнчрөх зэрэг аюул учирдаг.

Халдварт өвчний дэгдэлт гэдэг нь тухайн оронд бүртгэгдэж байсан халдварт өвчин босго 
үзүүлэлтээс давах, өмнө нь устаж үгүй болсон өвчин, шинэ төрлийн өвчин гарч ирэхийг хэлнэ.

Халдварт өвчний дэгдэлтийн үед хүүхэд:

- амь насаа алдах

- өвчлөх 
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- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх

- эрхтэний согог эмгэгтэй болох аюултай.

Цацрагийн осол гэдэг нь цацрагийн үүсгүүр хэрэглэдэг объектын үйлчилгээний зөвшөөрөгдсөн 
бүсээс гадагш иончлогч туяа үүсгэх  цацраг идэвхт бодисыг алдагдахыг хэлнэ.

Цацрагийн ослын үед хүүхэд:

- амь насаа алдах 

- өвчлөх

- хордох 

- түлэгдэх

- амьсгал боогдох

- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх гэх зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Химийн осол гэдэг нь  химийн хорт болон аюултай бодистой холбоотой дүрэм, журам 
зөрчигдсөний улмаас хүний эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчинд эвдрэл, 
сүйрэл учруулахуйц хэмжээгээр химийн хорт бодис алдагдахыг хэлнэ.

Энэ үед хүүхэд:

- амь насаа алдах 

- өвчлөх

- хордох 

- түлэгдэх

- амьсгал боогдох 

- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.

Тэсрэлт  гэдэг нь хязгаарлагдмал эзэлхүүнд их хэмжээний энерги ялгаруулж, хүн ам, мал, 
амьтан, байгаль орчныг хөнөөх цохих долгион үүсгэдэг агшин зуурын физик ба химийн хувирлын 
үйл явцыг хэлнэ. 

Тэсрэлтийн үед хүүхэд:

- амь насаа алдах 

- хөгжлийн бэрхшээлтэй болох

- хордох 

- түлэгдэх

- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх зэрэг аюул, эрсдэл учирдаг.



32

Тээврийн хэрэгслийн осол гэдэг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний болон техникийн 
аюулгүй байдлаас шалтгаалан хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, тээврийн хэрэгсэл болон 
ачаа, бусад эд материал, хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулахыг хэлнэ.

Тээврийн хэрэгслийн ослын үед хүүхэд:

- амь насаа алдах 

- хөгжлийн бэрхшээлтэй болох

- санамсаргүй болон санаатай янз бүрийн байдлаар эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр 
бүлээсээ тусгаарлагдах, халамж хамгаалалгүй үлдэх магадлалтай.

“Монгол Улсын стандарт” /MNS 6010:2009/

Ахуйн осол гэдэг нь өдөр тутмын амьдралын явцад тохиолддог санамсар болгоомжгүй үйл 
ажиллагааны улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирохыг хэлнэ. Хүүхэд ахуйн осолд өртөх нь 
үл хайхрах хүчирхийлэлд өртөж буйн нэг илрэл юм.

Гамшиг нь нийгмийн үйл ажиллаганы ноцтой сүйрэл бөгөөд хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, 
хүрээлэн буй байгаль орчинд их хэмжээний хохирол учруулдаг ба энэ үед хүмүүс өөрсдийн 
нөөц бололцооноос давж гарах боломжгүй, онцгой нөхцөл үүсдэг. Тодруулбал, гамшиг гэдэг 
олон нийт тэвчиж чадашгүй онцгой байдлыг хэлнэ.

Гамшиг гэж аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, алан хядах ажиллагаа, 
дэлбэрэлтийн улмаас олон хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, мал, амьтан олноор 
хорогдох, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд улс, орон нутгийн дотоод нөөц боломжоос 
давсан хохирол учрахыг хэлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.2 дахь заалт24

Онцгой байдал гэж гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ авах, түүнийг хэрэгжүүлэхэд төрийн 
захиргааны төв болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтны үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх зэрэг онцгой ажиллагаа явуулж 
байгаа нөхцлийг хэлнэ. 

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.14 дэх заалт25

24  ОБЕГ-ын Тамгын газар 2008 126 дугаар хуудас
25  ОБЕГ-ын Тамгын газар 2008 127 дугаар хуудас

Гамшгийн аюул 
Гамшгийн эрсдэл Аюулт үзэгдэл Гамшиг

Эмзэг байдал
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Гамшгаас хамгаалах гэж гамшгийн аюулаас хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн 
байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн 
босгох, эдгээр үйл ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх цогцолбор арга хэмжээг хэлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.1 дэх заалт26

Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны 5 үндсэн зарчим:

1. Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь явуулах

2. Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхдээ хүн ам, үйлдвэрлэлийн 
нягтрал, байршил, байгаль, цаг уурын нөхцөл, үйлдвэрлэл, технологийн онцлог, 
гамшгийн аюулын бодит хэмжээг харгалзан үзэх

3. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах, арга хэмжээг иж бүрнээр авах

26  ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 125 дугаар хуудас

Гамшгаас хамгаалах

Гамшгийн аюулаасЮунаас

Яаж

Юуг Хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, 
хүрээлэн байгаа орчныг

Хамгаалах

1. Урьдчилан сэргийлэх

2. Аврах 

3. Хор уршгийг арилгах 

4. Хойшлуулшгүй сэргээн босгох

Хүн амыг сургаж бэлтгэх
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4. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэр, төрлийг үл харгалзан зохион 
байгуулах

5. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хүч, оролцоог уялдуулан зохицуулах

Гамшиг нь улс, орон нутагт дараах хохиролыг учруулдаг:

•	 Хүний амь нас эрсдэх

•	 Эрүүл мэндээр хохирох

•	 Хүн ам сэтгэлзүйн хямралд орох

•	 Эд баялаг, өмч хөрөнгө эвдэрч сүйрэх

•	 Улс орны эдийн засгийн дэд бүтэц, төр захиргааны байгууллагын тогтолцооны хэвийн 
ажиллагаа алдагдах

•	 Үйлдвэр, технологийн горим алдагдах

•	 Ард иргэдийн амьжиргаа доройтож, ядуурал ихсэх 

•	 Хүн амын эмзэг бүлгийнхний ялангуяа хүүхдэд чиглэсэн халамж хамгаалал сулрах

•	 Хүнс тэжээлийн дутагдал үүсэх

•	 Хүн амын нэн хэрэгцээт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ тасрах

•	 Улс орны эдийн засаг их хэмжээний хохирол амсах

•	 Улс орны тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал эрсдэлд орох

Гамшгийн хор уршгийг арилгахад ихэвчлэн дараах хүндрэл учирдаг.

•	 Гамшгаас хамгаалах хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүй

•	 Гамшиг онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүй

•	 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын түвшин доогуур

•	 Эрт зарлан мэдээлэх чадавхи сул

•	 Гамшгийн үеийн зохицуулалт муу

•	 Хүч хэрэгслийг дайчлах, татан оролцуулахад цаг алдах

•	 Хохирлын үнэлгээ, хэрэгцээг тодорхойлох чадавх муу

•	 Гамшгийн мэдээ, мэдээллийн чанар хангалтгүй

•	 Гамшгийн голомтод хэт олон байгууллага, хүн цугларах

•	 Гамшгийн нөөц хангалтгүй

•	 Ар тал хангалтанд хүндрэл гарах

•	 Хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас учрах бэрхшээл

•	 Нэрвэгдэгсдийн хэрэгцээг үл хангах тусламж ирэх зэрэг бэрхшээл учирдаг.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга 
хэмжээг зохион байгуулахын тулд гамшгаас үүсэх үр дагаварт орон нутгийн нөхцөл байдлыг 
харгалзан дүн шинжилгээ хийх нь чухал ач холбогдолтой.
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Энэхүү үнэлгээ, дүн шинжилгээний тусламжтайгаар гамшиг онцгой байдлын үед хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ, тухайн ажлыг зохион байгуулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлох боломжтой 
болдог.

�	  Гамшиг улс орны хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Олон зуун жилийн турш гамшиг нь улс орны хөгжил дэвшилд ноцтой хохирол учруулсаар 
ирсэн. Ялангуяа дэд бүтцийн болон үйлдвэр, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн салбарт 
ихээхэн хохирол учруулдаг байна.

Гамшгийн хохирлыг нөхөн сэргээхэд ихээхэн хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулснаас 
тухайн улс орны эдийн засгийн салбарыг урт хугацааны хөтөлбөрөөр хөгжүүлэх боломж 
тодорхой хэмжээгээр багасдаг.

Өмнө нь гамшиг ба хөгжил хоорондын харилцан уялдаа холбооны шалтаг шалтгаан, үр 
дагаврыг ихэвчлэн үл харгалзан үздэг байлаа. Гамшгийн асуудлыг зөвхөн хор уршгийг 
арилгах арга хэмжээний хүрээнд авч үздэг байсан бөгөөд гамшгийн эмзэг байдлын 
өсөлт, бууралтыг хамтад нь үнэлдэггүй байсан учраас гамшгийн аюултай бүс нутагт 
хөгжлийн асуудал байж болохгүй гэж үзэж байв.

Хөгжил нь эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах, тэнцвэртэй бус байдлыг бууруулах, 
ядуурлыг арилгахын тулд нийгмээс бүтцийн өөрчлөлт хийхийг шаарддаг. Гамшгийн үр 
дагавар аливаа улс орны урт хугацаанд бий болгосон бүтээн байгуулалт, тогтовортой 
хөгжлийг ихээр бууруулж, тухайн улс орны төр засгаас баримталж буй хөгжлийн гол 
зорилго, бодлого хөтөлбөрийг өөрчлөхөд хүргэнэ.

1. Хөгжил эмзэг байдлыг нэмэгдүүлнэ.

2. Хөгжил эмзэг байдлыг бууруулна.

3. Гамшиг хөгжлийг сааруулна.

4. Гамшиг хөгжлийн шинэ боломжийг нэмэгдүүлнэ.

1. Хөгжил нь гамшгийн шинэ төрлүүдийг бий болгож, эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг. Мал аж 
ахуйг их хэмжээгээр хөгжүүлэх нь бэлчээрийн даацыг хэтрэхэд хүргэж, улмаар газрын 
үржил шимийг муутган цөлжилтийг нэмэгдүүлж, өлсгөлөнд нэрвэгдэх эмзэг байдлыг 
ихэсгэдэг.

2. Хөгжил нь гамшгийн эмзэг байдал болон тэдгээрийн сөрөг үр дагаврыг бууруулж, 
шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг. Барилгыг дүрэм журмын 
дагуу аливаа гамшиг осолд тэсвэртэй бөх бат материал ашиглан шинэ технологиор 
барьснаар ашиглалтын хугацаа уртсаж, түүнд зарцуулах хөрөнгө мөнгийг хэмнэнэ.

3. Гамшиг нь урт хугацааны туршид босгосон бүтээн байгуулалтыг богино хугацаанд 
сүйтгэж, хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг удаанаар үргэлжлэхэд хүргэнэ. Газар хөдлөлт, 
үер зэрэг гамшиг газар тариалан, зам тээвэр, барилгын салбарт хамгийн их хохирол 
учруулдаг.
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4. Гамшгийн дараах сэргээн босголт нь хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг санаачлах шинэ чухал 
боломжийг нэмэгдүүлдэг. Газар хөдлөлтөөр сүйрсэн орон байраа өөрсдөө дахин босгох 
хөтөлбөр нь хүн амд шинэ дадал олгож, амьдралын эерэг хандлага бий болгодог байна.

СЭДЭВ 3. ГАМШИГ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕ ДЭХ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхэд хамгааллыг хүүхдийн эсрэг дарамт хүчирхийлэл, үл хайхрах явдал, 
мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах ажиллагаа, бүтэц гэж тодорхойлдог.

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцид зааснаар хүүхэд дарамт хүчирхийлэл, үл хайхрах 
явдал, мөлжлөгөөс хамгаалуулах эрхтэй. 

Аливаа гамшиг, онцгой байдлын үед дараах байдлаар гадуурхагдсан 4 бүлэг хүмүүс эрсдэлд 
өртөх хамгийн их магадлалтай байдаг.

- хүйс (эмэгтэйчүүд, жирэмсэн эхчүүд)

- нас (хүүхэд, хөгшид)

- үндэстэн ястан эсвэл гадаадын хүмүүс (дүрвэн ирэгсэд, жуулчид)

- хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 

Энэ дотроос хамгийн их хохирол амсдаг бүлэг нь хүүхдүүд юм. Хэдийгээр гамшиг, онцгой 
байдлын үед хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагад ихээхэн анхаарал тавьж байгаа боловч болзошгүй 
гамшгийн үед тэдний эмзэг байдлыг бууруулах арга хэмжээний талаар маш бага анхаарч иржээ.

Гамшгийн менежментийн гарын авлага, удирдамжид хүүхдэд туслах үйл ажиллагааг ихэвчлэн 
эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй нь холбож, тэднээр дамжуулах нь хамгийн 
сайн үр дүнтэй байдаг гэж үздэг. Ер нь хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг хүн амын нэг ангилал болгон 
ойлгосоор ирсэн нь хүүхдийн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлсээр байгаа юм.

- Хүүхэд нас, биеийн хөгжлөөс шалтгаалж эцэг эхээсээ маш их, зарим үед бүрэн 
хамааралтай байж болно.

- Тэдний өдрийн хуваарь өрхийн доторхи насанд хүрэгчид ялангуяа эхийнхээ ажилтай 
нягт холбогддог.

- Хүүхдүүд хэдий гамшгийн тухай мэдлэгтэй байсан ч туршлага дутах явдал түгээмэл 
байдаг.
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Онц болон дайны байдал зарласан тохиолдолд Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан хүний 
эрх, эрх чөлөөг хязгаарлаж болно. Тийнхүү хязгаарласан хууль нь хүний амьд явах эрх, 
итгэл үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, түүнчлэн хэнд ч болов эрүү 
шүүлт тулгах, хүнлэг бус, хэрцгий хандахыг хориглосон хуулийн заалтыг үл хөндөнө.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19.2 дахь заалт27

Хүүхдийг Ивээх Сан онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээ, хамгааллын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхдээ тэргүүлэх 5 чиглэлийг тодорхойлсон.28 Үүнд: 

- Гэр бүлээсээ хагацах

- Мөлжлөг, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл

- Бие махбодийн хохирол

- Нийгэм сэтгэлзүйн хямрал

- Зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлд татагдах

Гэр бүлээсээ хагацах: гамшиг онцгой байдлын үед хүүхдүүд эцэг эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчээсээ шууд эсвэл дам хамааран хагацах, салах, төөрөх эрсдэлд орох магадлал 
ихэсдэг. Тиймээс гэр бүлээсээ хагацсан хүүхдийг олж илрүүлэх, гэр бүл, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчийг нь хайж олох, тогтоох, эргэн нэгтгэх нь нэн тэргүүний шаардлагатай арга 
хэмжээнүүдийн нэг байдаг. Мөн хоёрдогч хагацлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ч хамт 
авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Мөлжлөг, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл: нийгэмд байдаг энэхүү гаж үзэгдэл гамшиг, 
онцгой байдлын үед бүр ч их нэмэгддэг. Ялангуяа энэ үед хамгаалал, дэмжлэг туслалцааны 
үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал болдог тул бэлгийн хүчирхийлэл, мөлжлөгт хөвгүүд охид өртөх 
нь ихэсч, үүний улмаас төрөл садан, томчуудын дарамт доромжлол, эрт гэрлэлт, хил дамнуулан 
худалдах гэмт хэрэгтэй хавсран тохиолдох нь элбэг, тэр хэрээр эрсдэл ихтэй болж ирдэг.

Бие махбодийн хохирол: гамшиг онцгой байдлын үед гамшгийн аюулаас үүдэлтэй хохирлоос 
гадна түүнээс үүсэх бие махбодийн хохирлыг хүүхдүүд амсах эрсдэлд байнга өртдөг. Байгалийн 
гамшиг, зэвсэгт мөргөлдөөний уршгаар хүчирхийлэл энгийн иргэд рүү чиглэх хандлага ширүүсч, 
эрэмдэг болох, амь насаа алдах ч тохиолдол гарна. Мөн хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчийн амсаж байгаа сэтгэл санааны хүнд дарамт нь зүй бус харьцаа буюу үл 
хайхрал, дарамт, хүчирхийлэл, шийтгэл болон хүүхдэд тусах нь бий.

Нийгэм сэтгэлзүйн хямрал: гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдүүд олон төрлийн бэрхшээл, 
хүнд нөхцөл байдалтай тулгардаг бөгөөд зарим нь хүүхдийн давж туулах чадвар боломжоос 
хэтэрсэн байх нь цөөнгүй. Энэ үед хүүхэд ээлтэй орчинд эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигч, хамт олныхо дунд байж, тэдний тусламж дэмжлэгийг авснаар, тэд сэтгэлийн дарамт, 
хямралаасаа амархан гардаг.

27 Хишигбаатар, Д., 2001, 7 дугаар хуудас
28  Хүүхдийг Ивээх Сангийн Олон Улсын Эвсэл, 2007, 11 дүгээр хуудас
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Зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлд татагдах: манай улсад тохиолдоод байдаггүй ч дэлхийн 
өнцөг булан бүрт янз бүрийн шалтгааны улмаас өрнөсөн дайн байлдаан, зэвсэгт мөргөлдөөнд 
хүүхдийг хүчээр болон “сайн дур”-аар татан оролцуулах нь тэднийг хамгийн ихээр эрсдэлд 
оруулдаг. Хүүхэд зэвсэгт тулаанд шууд зэвсэг барин оролцох, тагнуул, мэдээ хүргэх, тогооч, 
үйлчлэгч хийх, мөн бэлгийн мөлжлөгт ашиглах зэрэг олон хэлбэр нь тэднийг амиа алдах, бие 
махбодийн гэмтэл авах, бэлгийн хүчирхийлэлд автах, сэтгэл санааны гүн хямралд оруулах 
аюултай. Ийм байдалд орсон хүүхэд эргээд энгийн амьдралд орохдоо маш олон бэрхшээлтэй 
тулгардаг байна.

Гамшиг онцгой байдлын үед хүүхдийн эмзэг байдалд нөлөөлөх олон хүчин зүйлүүд ихэсдэг. 
Үүнд:

- хоол тэжээлийн хомсдол

- агаар усны бохирдол

- бие махбодийн хохирол

- сэтгэл санааны хохирол

- орон байрны хомсдол

- ядуурал 

Хоол тэжээлийн хомсдол: ялангуяа бага, өсвөр насны хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлтөд ноцтой 
нөлөөлнө. Жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэнд, үр хөврөлд муугаар нөлөөлж, төрөх хүүхдийн жин 
багасах, өлөн, хоол муутай эх хүүхдээ хөхөөр зөв хооллох боломжгүй учраас нярай хүүхдийн 
эрүүл мэндийг эрсдэлтэй болгодог. Ерөнхийдөө гамшиг онцгой байдлын үед хүүхдүүд уургийн 
дутагдал, тэжээлийн хомсдолд нэрвэгдэх явдал түгээмэл байдаг.

Агаар усны бохирдол: хүүхдүүд пестицид, хар тугалга, улаан мөнгөн ус зэрэг бохирдуулагч 
бодисуудыг биеийн жинтэйгээ харьцуулахад ихээр шингээж авдаг учраас маш эмзэг байдаг. 
Агаар, усны бохирдол гамшиг онцгой байдлын дараа түгээмэл тархдаг тул үүнээс үүсдэг 
халдварт өвчний гол нэрвэгдэгч нь хүүхдүүд болдог.

Бие махбодийн хохирол: хүүхдийн өөрийгөө хамгаалах чадвар сул дорой байдаг тул 
болзошгүй гамшгийн үед нэрвэгдэх магадлалыг ихэсгэн амь насаа алдах, гэмтэж бэртэх явдал 
ихсэх хандлагатай байдаг. Үүнд тэдний бичиг үсэг, боловсролын байдал ч нөлөөлнө.

Сэтгэл санааны хохирол: гамшиг онцгой байдлын үед эцэг эх, ойр дотныхоо хүнийг алдах, 
тэднээс тусгаарлагдах, дарамт хүчирхийлэлд өртөх зэргээр тэдний авсан сэтгэлийн шарх 
хамгийн хүнд хохирол болдог бөгөөд маш удаан хугацаанд үргэлжилдгээрээ онцлог. Энэ үед 
нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах нь юу юунаас чухал байдаг.

Орон байрны хомсдол: үүссэн нөхцөл байдлын улмаас орон гэргүй болсон хүүхдүүд нүүлгэн 
шилжүүлсэн хорогдох байранд ахуйн хэрэглээний наад захын шаардлага хангахгүй орчинд 
тогтохгүй тэнүүчлэх, янз бүрийн дарамт шахалтад (үндэстэн ястан, шашин, нийгмийн давхарга, 
хүйс г.м.) орох явдал ихэсч, тэр хэрээр тэдний эмзэг байдал нэмэгддэг.

Ядуурал: амьжиргаа нь гамшиг онцгой байдлын улмаас сүйрсэн ядуу айл өрхүүд орлого 
олуулахаар хүүхдээ сургуулиас гаргах, ажил хийлгэх явдал түгээмэл тохиолддог. Гамшгийн 
дараах хомсдолын улмаас хүүхдүүд хүнд хүчир хөдөлмөр эрхлэх, боолчлогдох, жендэрээс 
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үүдэлтэй бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх, хил дамнуулан худалдагдах зэргээс гэмт хэргийн золиос 
болох нь элбэг болж, өсөх хандлага ажиглагддаг байна.

СЭДЭВ 4: ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БОЛОН ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХҮҮХЭД 
ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ ОЛОН УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, 
ДҮРЭМ ЖУРАМ, ГЭРЭЭ КОНВЕНЦ
Ямар ч улс оронд гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хор уршгийг арилгах, 
сэргээн босгох ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд энэхүү үйл ажиллагаанд оролцогч төр, орон 
нутгийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус олон нийтийн байгууллага, 
иргэд, олон улсын болон хандивлагч орнуудын оролцох эрх, үүрэг, харилцаа хамтын ажиллагааг 
нарийн зохицуулсан хууль, эрх зүйн баримт бичгийг батлан мөрдөж хэрэгжүүлдэг байх нь 
ихээхэн ач холбогдолтой.

Төрийн зүгээс гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголтын 
талаар явуулах үйл ажиллагааг баталсан хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж хэвших 
нь болзошгүй гамшгийг хамгийн хохирол багатай даван туулах гол үндэс болж өгдөг.

Гамшигтай тэмцэх ажлыг хууль эрхийн акт, баримт бичгээр зохицуулаагүйгээс түүнийг 
хэрэгжүүлэх явцад олон төрлийн ээдрээтэй, нарийн тулгамдсан асуудлууд гарч ирснээс учрах 
хохирлын хэмжээ байнга нэмэгдэж байдаг.

Үүний нэгэн адил гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд хамгааллын нарийн төвөгтэй асуудлыг 
ч хууль тогтоомж, бодлого зохицуулалтаар ханган ажиллах асуудал өнөөдөр тулгамдаж буй 
хамгийн чухал сэдвийн нэг болж байна.

Гамшгаас хамгаалах болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжууд нь бусад олон 
хуулийн адил Монгол Улсын  Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцсэн байх шаардлагатай.

Монгол Улсын Их Хурал 2003 онд анх удаа “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийг баталж, мөрдөж 
эхэлснээр гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны орчин шинэчлэгдэн, хүн амын аюулгүй орчинд 
амьдрах нөхцөл бололцоог хангахад чухал ач холбогдолтой эрх зүйн баримт бичиг болсон юм. 
Энэхүү хуульд 2005 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны эрх 
зүйн орчинг улам боловсронгуй болгосоор байна.

Гамшгаас	хамгаалах	талаар	төрөөс	баримтлах	бодлого	баримт	бичигт:	Гамшгаас	хамгаалах	
менежментийн	тогтолцоог	бэхжүүлэх,	хүн	амыг	аюулгүй	амьдрах	ухаанд	сургах,	гамшгийн	
эмзэг	байдлыг	бууруулах,	гамшгаас	хамгаалах	үйл	ажиллагаанд	төв,	орон	нутгийн	төрийн	
байгууллага,	мэргэжлийн	байгууллага,	хувийн	хэвшил,	иргэдийн	оролцоог	хангах	замаар	
улс	орны	эдийн	засаг,	нийгмийн	тогтвортой	хөгжлийг	хангана	гэж	заасан.
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Олон улсын эрх зүйн актууд29

Хүмүүнлэгийн хууль

Олон Улсын Хүмүүнлэгийн хууль (Женевийн Конвенц)-д зэвсэгт мөргөлдөөний үед ард иргэдийг 
хамгаалах стандартуудыг бий болгосон. 1949 оны Женевийн 4 конвенц болон 1977 оны 2 нэмэлт 
протокол нь олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн гол хэрэгсэл юм.

•	 Женевийн конвенц I – байлдааны талбарт шархадсан болон өвдсөн хүмүүсийг арчлан 
хамгаалах талаар дайтагч талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг тусгасан.

•	 Женевийн конвенц II – далайд живсэн онгоц, далайд шархадсан болон өвдсөн хүмүүсийг 
арчлан хамгаалах талаар дайтагч талуудын хүлээх үүрэг 

•	 Женевийн конвенц III – дайны олзлогдогсодтой харьцах, хамгаалах талаар дайтагч 
талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг тусгасан.

•	 Женевийн конвенц IY – дайн, булаан эзлэлтийн үед энгийн иргэдийг хамгаалах талаар 
дайтагч талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг тус тус тусгасан.

Олон улсын хүмүүнлэгийн хуулинд энгийн иргэдийг хамгаалах талаар тусгайлан анхаарсан 
бөгөөд талууд нь:

- Байлдагч болон жирийн иргэдэд ялгаатай хандах;

- Хүчирхийллийг энгийн иргэдэд учруулж болох хор хохирлоор нь үнэлэх;

- Иргэдэд хохирол, алдагдал учрахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах үүрэг 
хүлээнэ.

Женевийн 4 дүгээр конвенц нь хүүхдийн талаар цөөн мэдээлэл оруулсан боловч хүүхдийг 
тусгайлан хамгаалах тухай талуудын хариуцах үүргийг тусгасан. Тухайлбал:

- 12 дахь зүйлд хүүхдийг хоол хүнс, хувцас, эм тариагаар үнэгүй хангах;

- 14 дэх зүйлд хүүхэд, бусад эмзэг бүлгийн хүмүүсийг эмчилж хамгаалах эмнэлэг, аюулгүй 
бүс байгуулах;

- 24 дэх зүйлд гэр бүлээс салсан, өнчирсөн хүүхдэд туслах гэх мэт.

Женевийн конвенц хүчин төгөлдөр болсноос хойш зэвсэгт мөргөлдөөний шинж чанарт орсон 
өөрчлөлтөөс шалтгаалж, дотоодын зөрчилдөөнийг тусгасан нэмэлт протокол шаардлагатай 
болсон юм. 1977 оны нэмэлт протоколоор энгийн иргэдийг олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнөөс 
гадна дотоодын мөргөлдөөнөөс хамгаалах тухай зарим зүйлийг оруулж баяжуулсан байна.

•	 Нэмэлт протокол – улс хоорондын зэвсэгт мөргөлдөөний үед хүүхдэд үзүүлэх 
хамгааллыг өргөтгөн, хүүхдэд онцгой хүндэтгэлтэй хандаж аливаа хүчирхийллээс 
хамгаалахыг заасан. Талууд хүүхдэд шаардлагатай байгаа тусламж, үйлчилгээг олгох 
үүрэгтэй:

- 77 дахь зүйлийн 2,3 – цэрэгт татагдах хамгийн бага нас нь 15 нас байна;

- 77 дахь зүйлийн 3,4 – хүүхдийг насанд хүрэгсдээс тусад нь байлгах, цаазаар авах ял 
29  Хүүхдийг Ивээх Сангийн Олон Улсын Эвсэл, 2007 73 дугаар хуудас
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оноохгүй байх;

- 78 дахь зүйлийн 1 – хүүхдийг зайлшгүй тохиолдлоос бусад нөхцөлд нүүлгэн 
шилжүүлэхгүй байх, зөвхөн эцэг, эхийн саналыг урьдчилан авсны үндсэн дээр нүүлгэн 
шилжүүлэх;

- 78 дахь зүйлийн 2 – хүүхдийг нүүлгэн шилжүүлснээс хойш ч боловсрол, сургалт нь 
үргэлжлэх ёстой;

•	 Нэмэлт протокол– Улс хоорондын бус зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцож буй талуудын 
баримтлах хэм хэмжээг тодорхойлсон. Сул хоригтой ч 1 дүгээр нэмэлт протоколын 
заалтуудыг биелүүлэх ёстой. Нэмэлт протокол нь төстэй зүйл заалтуудтай боловч илүү 
хязгаарлагдмал шинжтэй:

- 4 дэх зүйлийн 3а – хүүхдүүд боловсрол авах эрхтэй;

- 4 дэх зүйлийн 3б – хүүхдүүд гэр бүлээсээ салсан бол эргэж нэгдэх эрхтэй;

- 4 дэх зүйлийн 3в – 15-аас доош насны хүүхдүүд засгийн газрын болон зэвсэглэсэн 
сөрөг хүчний цэрэгт татагдахаас хамгаалагдана;

- 4 дэх зүйлийн 3г-хүүхдийг эцэг эхийн зөвшөөрөлтэйгээр зэвсэгт тулаан болж буй 
газраас аюулгүй газар байршуулах шаардлагатай;

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц (1989)

НҮБ-ын Хүүхдийн  эрхийн тухай конвенц нь хүүхдийн эдийн засаг, нийгэм, соёл, иргэний 
болон улс төрийн эрхийг тодорхойлсон хүүхдийн эрхийн цогц баримт бичиг болохын хувьд 
хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх механизмыг мөн тусгасан юм. Онц байдлын үед хүүхдийн эрхийг 
хамгаалахтай холбоотой конвенцийн зүйл заалтууд:

- 2 дахь зүйл - үл ялгаварлан гадуурхах

- 3 дахь зүйл – хүүхдийн дээд ашиг сонирхол

- 6 дахь зүйл – амьдрах эрх

- 7, 8 дахь зүйл- бүртгүүлэх, иргэний харьяалалтай байх

- 9, 10, 20 дахь зүйл – эцэг, эхээсээ салахаас хамгаалуулах, гэр бүлдээ эргэн нэгдэх, гэр 
бүлгүй хүүхдийн эрхийг хамгаалах

- 11 дэх зүйл – хууль бус хил дамжуулан худалдагдах ба буцаж ирэхгүй байхаас хамгаалуулах

- 12 дахь зүйл – оролцооны эрх

- 19, 37 дахь зүйл – хүчирхийлэл, үл хайхрах явдлаас ангид байх

- 22 дахь зүйл – цагаачилсан, цагаачлахыг хүссэн хүүхдийг хамгаалах

- 25 дахь зүйл – халамжийн хувилбарт үйлчилгээ, тусгаарлан халамжлах байгууллагатай 
холбоотой үүсэх эрх

- 28 дахь зүйл – үнэ төлбөргүй анхан шатны боловсрол эзэмших эрх

- 32 дахь зүйл – эдийн засгийн мөлжлөг, аюултай хортой хөдөлмөрөөс хамгаалах

- 34 дэх зүйл – бэлгийн мөлжлөгөөс ангид байх эрх
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- 35 дахь зүйл – худалдаалагдах, хууль бусаар хил дамжуулагдах, хулгайлагдахаас 
хамгаалуулах

- 36 дахь зүйл – мөлжлөгийн бусад хэлбэрээс хамгаалуулах

- 37 дахь зүйл – эрүүдэн шүүх, эрх чөлөөг хязгаарлах хэлбэрүүдээс хамгаалуулах

- 38 дахь зүйл – 15-аас доош насны хүүхэд дайсагналцсан талуудад шууд хамаарагдах , 
зэвсэгт хүчинд татагдах ёсгүй

- 39 дэх зүйл – нөхөн сэргээх үйлчилгээ, зэвсэгт мөргөлдөөний хохирогч, тамлал, 
хүчирхийлэл, зүй бус харьцаа, мөлжлөгт өртсөн хүүхдэд шаардагдах нөхөн сэргээх, 
нийгэмшүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх

- 40 дэх зүйл – насанд хүрээгүй хүүхдийг шүүх, шүүх ажиллагаатай холбоотой эрхүүд 
(баривчлах, шүүх, хорих нөхцөлтэй холбоотой эрхүүд)

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол (2000)

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2000 онд хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулах асуудлаар 
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг баталсан бөгөөд 15-18 насны 
хүүхдийг шууд зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулж болох ч 18-аас доош насны хүүхдийг цэрэгт 
албадан татахыг хориглосон билээ. Нэмэлт протоколоор дайны ажиллагаанд хүүхдийг шууд 
оролцуулахгүй байхаар боломжтой бүхий л арга хэмжээ авахыг засгийн газруудаас болон 
зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлүүдээс шаардсан.

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц 182 (1999)

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц 182 нь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй 
хэлбэрийн талаар юм. Энэхүү конвенцийн 3 дахь зүйлд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй 
хэлбэрийг хүүхэд боолчлох, ашиг олох зорилгоор хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглах, хууль 
бус үйл ажиллагаанд ашиглах, зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлийг оролцуулаад хүүхдийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, нийгэм сэтгэл зүйд муугаар нөлөөлөх бүхий л төрлийн ажил гэж 
тодорхойлсон. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц 182-ыг соёрхон баталсан бүх 
засгийн газар өөрийнхөө улсын хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар тайлагнах үүрэгтэй. 
Конвенцийн дагуу бүх улс оронд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг хориглох, түүнээс 
зайлсхийх талаар үр дүнтэй арга хэмжээ авахыг шаарддаг.

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм (1998)

Олон улсын эрүүгийн шүүх нь хүүхдийн эрхийн эсрэг хүчирхийллийг хазаарлах чухал хүчин 
зүйл болдог бөгөөд ялангуяа хүчээр цэрэгт татах, 15 наснаас доош насны хүүхдийг дайны 
ажиллагаанд татан оруулах зэргийг дайны гэмт хэрэг гэж дүрэмдээ тодорхойлсон байна. Ромын 
тогтоолд хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнөөс хамгаалах бусад чухал арга хэмжээнүүдийг оруулсан. 
Үүнд: зориудаар хүүхдийн боловсролын байгууллага руу дайрахыг дайны гэмт хэрэг гэж үзэх, 
хохирогч, гэрч хүүхдийн тухайд тусгайлсан журам боловсруулсан, 18 нас хүрээгүй хүүхдийг 
яллах ажиллагаанаас чөлөөлөх зэргийг тусгасан. Эцэст нь хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг хийсэн 
этгээд хариуцлага хүлээхгүй байгаа, цээрлэл үзэхгүй өнгөрөх явдлыг дэлхий даяар хязгаарлана 
гэдгийг шүүх шийдвэрлэсэн.
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Дүрвэгдэгсдийн эрх зүйн байдлын тухай конвенц (1951)

Зэвсэгт мөргөлдөөн, онц байдлын үеийн дүрвэгч хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудлыг 
Дүрвэгдэгсдийн эрх зүйн байдлын тухай конвенцийн 1967 оны протоколд тусгасан байна. Улс 
орнууд “эргүүлж шилжүүлэхгүй байх” зарчмыг хүлээн зөвшөөрөх үүрэг хүлээсэн. “Эргүүлж 
шилжүүлэхгүй байх” гэдэг нь тухайн хүний амь насанд аюул учрахаар байвал улс оронд нь 
буцааж шилжүүлэхгүй байхыг хэлнэ. Дүрвэгсэд тухайн улсад улс төрийн орогнол авсан хүнтэй 
адил эрх /улс төр, иргэний, нийгэм, эдийн засгийн/ эдэлнэ. Үүнд үзэл бодол, шилжин явах, 
доромжлох, эрүүдэн шүүхээс хамгаалуулах эрхийг эдэлнэ. Тухайлбал:

- 3, 4 дэх зүйл – үл ялгаварлан гадуурхах. Дүрвэгсдийн эрх зүйн байдлын конвенцид 
тусгагдсан бүх эрх нь дүрвэгчдэд арьсны өнгө, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, аливаа 
байгууллагын гишүүнчлэл, улс төрийн үзэл бодлоос нь үл хамаарч үйлчилнэ.

- Орогнол үзүүлсэн улсынхаа шүүхэд хандах эрх

- 17, 24 дэх зүйл – ажиллах эрх, улс төрийн орогнол авсан улсынхаа иргэдтэй адил 
хөдөлмөрийн хууль, нийгмийн хамгааллын үр шимийг хүртэх эрхтэй.

- 22 дахь зүйл боловсрол эзэмших эрх

- 25, 28 дахь зүйл – эрх зүйн байдлынхаа талаар бичиг баримт, үнэмлэх, аялан явах 
паспорттай байх

Хүүхдийн эрх, сайн сайхны төлөө Африкийн Харти 

Энэ тунхаг нь бүс нутагтаа 18 насыг заавал цэрэгт татах болон байлдаанд оролцох хүүхдийн 
хамгийн бага нас болгосон анхны баримт бичиг юм.

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн тогтоол

1999 оноос өмнө хүүхэд болон зэвсэгт мөргөлдөөний талаар НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлөөс 
гаргасан тогтоол байгаагүй. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагуудын тууштай ажлын 
үр дүнд онцгой байдалд өртсөн хүүхдийн асуудал нь НҮБ-ын энх тайван, аюулгүй байдлын 
тогтоолуудад тусгалаа олсон. Үүнд:

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1261 (1999)

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1314 (2000)

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1379 (2001)

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1460 (2003)

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1539 (2004)

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1612 (2005)

- Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол 1674 (2006)
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БҮЛЭГ II: ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

СЭДЭВ 1. ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛ, ЭМЗЭГ БАЙДАЛ 

Гамшгийн менежментийн онолын чухал ойлголтуудын нэг нь гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлын 
тухай асуудал юм. Бид өөртөө болон бусдад учрах аюул эрсдэл, өртөж болох эмзэг байдлаа 
үнэн зөв, бодитойгоор үнэлж дүгнэснээр учирч болох хохирлын хэмжээг бууруулж чадна.

Япон улсын Кобе хотноо 2005 оны 01 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд хуралдсан Гамшгийн 
аюулыг бууруулах дэлхийн бага хурлаас батлан гаргасан 2005-2015 онд авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хүрээнд “Улс үндэстэн, орон нутгийн гамшигтай тэмцэх чадавхийг бий болгох нь” 
зорилтыг Аюулгүй амьдрах орчин, гамшигтай тэмцэх чадавхийг бий болгоход бүх шатанд эрдэм 
мэдлэг, авьяас чадвараа ашиглан бүтээлч санаачлагатай ажиллах хэмээн тодорхойлсон нь 
биднийг гамшигтай тэмцэхэд суралцах нь хичнээн чухлыг сануулж байна.30 

Үүний тулд бид тухайн гамшгийн үед хэдий хэмжээний хохирол амсах, хохирлын хэмжээг 
бууруулахын тулд хувь хүн, байгууллага бүр эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээгээ хэрхэн үнэн зөв, 
бодитой хийх ёстойг мэдэж авах нь нэн шаардлагатай асуудлын нэг юм.

Аюул тохиолдох боломж өндөр, эмзэг байдал ихтэй үед учрах эрсдэл өндөр байдаг бөгөөд 
үүнийг:

ЭМЗЭГ БАЙДАЛ х АЮУЛ= ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛ31 

хэмээн хялбархан илэрхийлж болно.

    

НҮБ32-аас сүүлийн үед                                                    гэсэн томъёлолыг дэвшүүлж 
байна.

1. Аюул тохиолдох магадлал. Тодорхой бүс нутаг, улс орон тухайлсан аюултай тулгарах 
боломжийг цаг хугацааны тодорхой үечлэлээр авч үзэхийг аюул тохиолдох магадлал гэж 
тодорхойлдог.

30 “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг бууруулах менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” МОН/08/305 төсөл 2011 
17 дугаар хуудас
31  Б.Эрдэнэбаатар 2004 87 дугаар хуудас
32  UNICEF, 2012

Гамшгийн аюул 

Гамшгийн эрсдэл

Гамшгийн эрсдэл Аюулт үзэгдэл Гамшиг

Эмзэг байдал

=  ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛ
ЭМЗЭГ БАЙДАЛ х АЮУЛ х ӨРТӨЛТ

ЧАДАВХИ



45

2. Эрсдэл (эрсдэлд өртөх магадлал)-тэй хүчин зүйлс. Аюул тохиолдоход өртөх магадлалтай 
эмзэг бүлгийн хүмүүс, мал амьтан, эд хөрөнгө, дэд бүтэц, барилга байгууламж, амьжиргааны 
бусад хүчин зүйлийг гамшгийн төрлөөр зааглах, бүртгэлжүүлэх, тэдгээрийн эдийн засгийн 
үнэлгээг тооцож тодорхой зэрэглэл, ангилалд оруулахыг эрсдэлд өртөх магадлалтай хүчин 
зүйлийг тогтоох гэж нэрлэдэг.

3. Эрсдэлд өртөх магадлалтай хүчин зүйлсийн эмзэг байдал. Хүн ам, мал амьтан, эд 
хөрөнгө, ажил үйлчилгээний тогтвортой байдалд аюулын улмаас учрах нөлөөлөл, хор 
хохирлыг давж гарах чадавхи, боломжит түвшингийн тухай ойлголтыг эмзэг байдал гэж 
тодорхойлдог.

Эмзэг байдал- Болзошгүй аюулд аливаа зүйлс өртөгдөх магадлал юм. 

Гамшгийн эмзэг байдал гэж болзошгүй аюулд хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн 
байгаа орчин өртөгдөх зэргийг хэлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.6 дахь заалт33

Эмзэг байдлыг дараах хоёр үндэслэлээр гамшгийн менежментийн тулгуур асуудлын хүрээнд 
авч үздэг. Үүнд:

1. Эмзэг байдал нь амь нас, эрүүл мэнд, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн буй орчинд аюул учрах 
эрсдлийн магадлал агуулж байдаг.

2. Эмзэг байдал их байх тусам төрөөс болон 
бусдаас туслалцаа авахгүйгээр гамшгийн 
хохирлыг даван туулах чадваргүй байдалд 
хүрдэг.

Болзошгүй аюул, гамшгаас урьтаж эмзэг байдлыг бууруулах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа авч 
хэрэгжүүлэх чадварыг тогтооход эмзэг байдлын үнэлгээний зорилго чиглэгдэнэ.

Эмзэг байдлыг үнэлэхдээ хувь хүн, аж ахуйн нэгж байгууллага, орон нутаг, улс үндэстний 
түвшинд тухайн байдлыг бий болгож байгаа хүчин зүйлс, холбогдох шалтгаан нөхцлийг сайтар 
судалж мэдэх ёстой.

Эмзэг байдлын үзүүлэлтүүд:

- Орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал 

- Нийгэм, соёлын онцлог, шашин шүтлэг, уламжлалт ёс заншил

- Гамшигт өртөх хүн амын эмзэг бүлгүүд

- Орон нутгийн хүн амын тархалт

- Дэд бүтцийн дутагдалтай талууд

- Барилга орон сууцны стандарт, ашиглалт, нас

- Хүрээлэн байгаа орчин түүний өртөмтгий байдал

33 ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 126 дугаар хуудас

Б. Батжаргал, 15 настай, эрэгтэй 
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Эрсдэл- аз дутах, аюулд өртөх, өөртөө аюул учруулах, зориглох, ямар нэг зүйлийг зөв тооцолгүй 
сохроор хийх үед учрах хохирол юм.

Гамшгийн эрсдэл гэж гамшгийн улмаас хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа 
орчинд учирч болзошгүй хохирлын магадлалыг хэлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.5 дахь заалт34

Байгалийн гамшгийг байнга хянан зохицуулж, санаснаараа бууруулах чадавхи хүн төрөлхтөнд 
одоогоор байхгүй ч зарим гамшгийг бууруулах боломж тодорхой нөхцөлд байдаг.

Эрсдлийн шалтгааныг арилгах, эрсдэл тохиолдоход учирч болох хор уршгийг бууруулах замаар 
эрсдлээс хамгаалахад зохих үр дүн гарч болно. 

Аюул тохиолдох эсэх магадлал, түүний хүч далайц нь эрсдэл үүсэх гол хүчин зүйл байдаг.

Гамшгийн эрсдлийг тоон ба чанарын үзүүлэлтээр тодорхойлж болно.

Чанарын үзүүлэлтэд:

- Гамшгийн аюул, хор хөнөөлийн төрөл

- Гамшгийн сөрөг үр дагавар

- Гамшигт өртөх, нэрвэгдэх байдлын зэрэглэл

Тоон үзүүлэлтэд:

- Гамшгийн тоо хэмжээ буюу гамшгийн индекс

- Гамшигт өртөх нэрвэгдэх хэмжээ

- Гамшгийн сөрөг үр дагаврын магадлал

Эрсдлийн үнэлгээг томьёолбол:

- R - эрсдэл 

- H - аюул 

- V – эмзэг байдал 

- Z – удирдлага зохицуулалт 

Эрсдэл нь аюул, эмзэг байдал хоёрт шууд хамааралтай, удирдлага зохицуулалтад урвуу 
хамааралтай.

34 ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 126 дугаар хуудас

H x V

   Z
R= 
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Эрсдэлийг бууруулах - гамшиг үүсгэх онц аюултай объектууд, экологи, байгалийн аюултай 
үзэгдлүүдийг ажиглах, хүрээлэн байгаа орчны төлөвт мониторинг хийх, хууль эрх зүй, 
зохион байгуулалт, эдийн засаг, инженер техник, экологийн хамгаалалт, эрүүл ахуй, хорио 
цээрийн арга хэмжээнүүдийг тусгасан цогц бодлого явуулж урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг хэлнэ.

“Монгол Улсын стандарт” /MNS 6010:2009/

Гамшгийн аюулыг багасгах арга хэмжээний үндэс 
нь аюул, эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ юм.

Эрсдлийн үнэлгээ нь гамшгаас хүн ам, мал 
амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд учирч 
болзошгүй хохирлын магадлалыг тодорхойлж 
өгснөөр гамшигтай тэмцэх арга хэмжээг зохион 
байгуулахад чухал ач холбогдолтой.

Эрсдлийн үнэлгээгээр дараах магадлалуудыг тогтооно. Үүнд:

- Эрсдлийг үүсгэх хөнөөлт хүчин зүйлүүд тухайн орон нутагт үүсэх магадлал

- Хүн ам, хүрээлэн байгаа орчинд эрсдэл учруулах тодорхой нөхцөл бүрэлдэх магадлал

- Үүссэн эрсдлээс хүн ам, байгаль орчинд хохирол учрах магадлал

- Учирч болох эрсдлийн түвшин буюу хүн ам, хүрээлэн буй орчинд эрсдэл учрах магадлал

Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээг ямар байгууллага хийх, хэн хийлгэх, хэрхэн үйл 
ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх талаар хууль тогтоомжид:

“Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагын томилсон ажлын хэсэг хийнэ.” 

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 12.1 дэх заалт35 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд “гамшгийн 
үеийн хохирлын үнэлгээ хийлгэж, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах” 
үүрэгтэй.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 26.1.10 дахь заалт 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүлээх үүргийн тухай “гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн 
үнэлгээ хийлгэх” үүрэгтэй.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 27.1.6 дахь заалт36

гэж тусгаж өгсөн байна.

35 ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 133 дугаар хуудас
36 ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 142 дугаар хуудас
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Монгол Улсын Засгийн газрын 176 дугаар тогтоолоор “Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ 
хийх журам, аргачлал”-ыг баталсан. Энэхүү журам, аргачлал батлагдаж гарснаар болзошгүй 
гамшгийн улмаас аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирч болох аюулаас хүн ам, мал амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинг урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох арга хэмжээний суурь болох гамшгийн аюул, эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ 
хийх эрх зүйн үндэс бүрдсэн юм.

Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлалын бүтэц:

- Нийтлэг үндэслэл

- Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн эрх, үүрэг

- Үнэлгээ хийлгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг

- Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээг хэрхэн хийх

- Үнэлгээг санхүүжүүлэх асуудал

СЭДЭВ 2. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛТГЭЛ, БЭЛЭН БАЙДАЛ 

Гамшгийн менежментийн аливаа асуудал гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын асуудалтай 
уялдаж, түүнээс ямар нэгэн байдлаар шалтгаалж байдаг. 

Бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээ гэдэг нь гамшиг, онцгой байдал тохиолдсон үед Засгийн 
газар, яам, агентлаг, орон нутгийн засаг захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүнээс 
хохирол багатай даван туулах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй зохион байгуулах 
бэлтгэлийг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг хэлнэ.

Урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээг ихэвчлэн Засгийн газрын 
хэмжээнд боловсруулсан томоохон хөтөлбөрийн дагуу удирдах дээд байгууллагын төвшинд 
хэрэгжүүлдэг бол бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээ нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн 
рүү чиглэсэн байдаг.

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал гэж болзошгүй гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, 
эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн үед аврах, 
хор уршгийг арилгах, гамшгийн дараа хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд 
онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон гамшгаас хамгаалах алба, төрийн 
болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сургаж бэлтгэн, бэлтгэл бэлэн 
байдлыг хангахыг хэлнэ.

“Монгол Улсын стандарт” /MNS 6010:2009/

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа бэлэн байдлаас ихээхэн шалтгаална.
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Бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээ:

•	 Үндэсний гамшигтай тэмцэх бодлого

•	 Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж

•	 Гамшгаас хамгаалах тогтолцоо

•	 Төлөвлөлт

•	 Эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ

•	 Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл

•	 Эрт сэрэмжлүүлэг, зарлан мэдээллийн тогтолцоо

•	 Сургалт, дадлага сургууль

•	 Мэдээлэл, сурталчилгаа

Үндэсний гамшигтай тэмцэх  бодлого – Гамшигтай тэмцэх олон талт асуудлыг тусгасан зөв 
зохистой төрийн бодлоготой байх шаардлагатай бөгөөд бэлэн байдлыг хангах, зөв тодорхойлж, 
хэрэгжүүлэх суурь болдог. Монгол Улсын Их Хурлаас “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс 
баримтлах бодлого, гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
2011 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан. Хөтөлбөр нь үндэсний гамшгаас хамгаалах 
менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, мэргэжлийн албад, 
хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог дайчлах, гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдлыг 
сайжруулах, чадавхийг бэхжүүлэх зэргээр улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 
хангахад чухал ач холбогдол бүхий бодлогын баримт бичиг юм.

Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж – Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах 
бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд тусгайлсан хууль тогтоомж зайлшгүй шаардлагатай. Зарим улс 
оронд бэлэн байдлыг хувийн хэвшлийн сектор, орон нутагт хангах үүднээс ийм хууль дүрмийг 
боловсруулж мөрддөг байна. 2003 онд “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль” батлагдсанаар 
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин шинэчлэгдэн, анх удаа гамшгийн 
менежментийг хуульчилсан юм.

Гамшгаас хамгаалах тогтолцоо – Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг өндөр хэмжээнд 
байлгахын тулд бүтэц, зохион байгуулалт тодорхой, ажиллах нөхцлийг сайтар хангасан байх 
шаардлагатай. Энэхүү бүтэц, зохион байгуулалт нь улсын, орон нутгийн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын бүхий л шатанд хэрэгжин, үйл ажиллагаагаа явуулж хэвшсэн байх нь бэлэн 
байдлыг хангахад ихээхэн ач холбогдолтой.

Төлөвлөлт – Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг үр дүнтэй болгохын 
тулд түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Ингэснээр 
бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээний биелэлтэд хяналт тавьж, байнга сайжруулан шинэчлэх 
боломжтой болно.

Эмзэг байдал эрсдлийн үнэлгээ – Гамшгийн аюулыг тодорхойлж, эмзэг байдал, эрсдлийн 
үнэлгээ хийх нь гамшгийн улмаас учирч болзошгүй хохирлыг урьдчилан таамаглах, хор уршгийг 
арилгахад бэлтгэлтэй байх, бэлэн байдлыг зохих төвшинд байлгахад сөргөөр нөлөөлж болох 
нөхцөл байдал, үр дагавар, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тусална.
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Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл – гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор 
уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээнд оролцох байгууллага, иргэдийн 
гүйцэтгэх ажил, үүргийг тодорхой хуваарилах, шаардлагатай үед томилгоот үүргээ шуурхай 
гүйцэтгэх чадвартай байлгах, үүрэг гүйцэтгэх боломжийг хангахын тулд бэлэн байдлын зохион 
байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авснаар хүч хэрэгслийг хамгийн үр дүнтэй ашиглаж чадна.

Эрт сэрэмжлүүлэг, зарлан мэдээллийн тогтолцоо – гамшгийн аюулаас сэрэмжлүүлэх, 
учирч болох хохирлыг бууруулах, гамшгийн үеийн арга хэмжээг удирдлагаар хангах, харилцан 
ажиллагааг зохицуулах найдвартай холбоо, зарлан мэдээллийн тогтолцоотой байснаар 
болзошгүй гамшгийг хамгийн хохирол багатай даван туулах нэг үндэс болдог. 

Сургалт, дадлага сургуулилт – гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын хамгийн чухал элемент нь 
сургалт бөгөөд гамшигтай тэмцэх олон талт үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, дадлага сургууль 
явуулах нь гамшгийн бэлэн байдлын төвшинг тогтоох үр дүнтэй аргын нэг билээ. Гамшгаас 
хамгаалах сургалтын тогтолцоо, хөтөлбөртэй байж, гамшигтай тэмцэх ажилд бүх нийтийг сургах 
нь үнэлж баршгүй ашиг тустай.

Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, сурталчилгаа – гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын нэг 
үзүүлэлт бол хүн амын дунд ухуулга сурталчилгаа хийж, тэднийг байнга үнэн зөв мэдээллээр 
хангах явдал юм. Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, сурталчилгааг тухайн улс, орон нутаг, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын онцлогт тохируулж хийх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг. 

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба, төрийн болон 
нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллага гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын дараах 
зэрэгтэй байна.37

•	 Өдөр тутмын бэлэн байдал

•	 Өндөржүүлсэн бэлэн байдал

•	 Бүх нийтийн бэлэн байдал

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн 
босгох арга хэмжээг дэс дараатай зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх зорилгоор бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлнэ.

37 ОБЕГ-ын Тамгын газар,  2008, 129 дүгээр хуудас 
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Өдөр тутмын бэлэн байдлын үед:

- Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж, мөрдөх

- Харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэх хэрэгслийг бэлэн байлгах, тогтоосон дохиогоор 
ажиллах арга ажиллагаанд сургаж, дадлагажуулах

- Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

- Томилгоот бүрэлдэхүүнийг хүн хүч, техник хэрэгслээр хангаж, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх

- Гамшгаас хамгаалах сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулах

- Гамшгийн нөөц бүрдүүлэх

- Гамшгийн аюул үүссэн буюу үүсч болзошгүй тохиолдолд төрийн болон нутгийн захиргаа, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг ажлын тусгай горимд шилжүүлж болно.

Тодорхой нутаг дэвсгэр, объектод гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг 
арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор өндөржүүлсэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлнэ.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед:

- Зарлан мэдээлэх дохиог иргэдэд хүргэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийх

- Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага, штабын бүрэлдэхүүнийг гамшгийн 
үеийн үүрэгт ажилд нь оруулах

- Удирдлагын байр, харилцаа холбоо, мэдээллийн хэрэгслийг байнгын бэлэн байдалд 
байлгах

- Мэдээ, мэдээллийг дараалал харгалзахгүй хүлээн авах, дамжуулах, сэрэмжлүүлэх 
дохио мэдээллийг байгууллага, иргэдэд тогтмол хүргэх, тэдний сонор сэрэмжийг 
дээшлүүлэх

- Хүн хүч, техник хэрэгслийг дайчлах ажлыг зохион байгуулах, жигдрэлтийн сургууль, 
дадлагыг зохион байгуулах

- Хорио цээрийн дэглэм тогтоох

- Гамшгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжид үүссэн гамшгийн голомтод аврах, хор 
уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг авах зорилгоор бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлнэ.

Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед:

- Харилцаа холбоо, эрчим хүч, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, шатахуун түгээх газар болон 
стратегийн зориулалттайгаас бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын үйл 
ажиллагааг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах

- Хүн амыг гамшгийн аюулаас аврах, хор уршгийг арилгах төлөвлөгөөт арга хэмжээг 
бүрэн хэрэгжүүлэх

- Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шууд шилжүүлсэн тохиолдолд өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын үеийн арга хэмжээг нэгэн зэрэг авч хэрэгжүүлнэ.
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- Бэлэн байдлын зэрэгт бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар, шат дараалж, эсхүл шууд 
шилжүүлнэ.

- Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх:

- Сум, дүүргийн нутаг дэвсгэр, түүний зарим хэсэгт үүссэн буюу үүсч болзошгүй гамшгийн 
үед тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

- Хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үүссэн, үүсч болзошгүй гамшгийн 
үед тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

- Аймаг, нийслэлийн болон хэд хэдэн аймгийн нутаг дэвсгэрт үүссэн, үүсч болзошгүй 
гамшгийн үед Засгийн газар шийдвэр гаргаж шилжүүлнэ.

СЭДЭВ 3. ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ 

Гамшгийн менежментийн нэг чухал хүчин зүйл нь эрт сэрэмжлүүлэг, зарлан мэдээлэл бөгөөд 
бэлэн байдлыг хангах болон гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээ хоорондын уялдааг 
хангах гол хэрэгсэл болдог.

Гамшгаас хамгаалах олон талт зорилтыг хангаж, хүч хэрэгслийг тасралтгүй удирдах, харилцан 
ажиллагааг зохион байгуулахад холбоо, зарлан мэдээллийн тогтолцоо чухал үүрэг гүйцэтгэж, 
удирдлагын үндсэн хэрэгсэл болсоор ирсэн.

Манай улсад “Иргэний хамгаалалтын зарлан мэдээлэл дамжуулах журам”-аар тухайн үед 
дайсны хөнөөх хэрэгсэл, гамшиг, ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хүн амыг хамгаалах, 
учирч болох хохирлыг багасгах зорилгоор иргэний хамгаалалтын “Агаарын түгшүүр”, “Цацрагийн 
аюул”, “Химийн аюул”, “Агаарын түгшүүр өнгөрлөө” гэсэн дохиог ашиглаж ирсэн байна.

“Гамшгийн тухай зарлан мэдээлэл” гэж хүн амд гамшгийн аюулын тухай дохио, 
сэрэмжлүүлэх мэдээлэл хүргэхийг хэлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 4.1.12 дахь заалт38

Өөрөөр хэлбэл онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны 
болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагаас иргэдэд гамшгийн 
аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, сэрэмжлүүлэх 
мэдээлэл хүргэж, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын 
зэргүүдэд шилжүүлэх, гамшгаас хамгаалах бүх талын 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бүрдэхийг 
хэлнэ.

Гамшгийн аюулаас хүн ам, эд хөрөнгийг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны үе шатанд  гамшгаас хамгаалах алба, 

38  ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 127 дугаар хуудас 

Ш.Тэлмэн, 7 настай, эрэгтэй
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мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллага, сайн дурынхны хүч хэрэгслийг дайчлах болон 
иргэд, олон нийтийг гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлэн ажиллуулах 
зорилгоор Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь гамшгийн 
аюулын тухай зарлан мэдээллийг зохион байгуулна. 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүн ам, нутаг дэвсгэр, үйл 
ажиллагааны онцлогтоо тохирсон зарлан мэдээлэл дамжуулах хэрэгсэлтэй байна.

“Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл” нь хүн амд учирч болзошгүй гамшгийн аюулын тухай 
дохио, сэрэмжлүүлэх мэдээллийг төвлөрсөн зарлан мэдээллийн хэрэгсэл, тусгай хэрэглээний 
холбоо, орон нутгийн болон олон нийтийн радио, телевиз, мэдээлэл, харилцаа холбооны бүх 
төрлийн хэрэгслээр нэн даруй хүргэхийг хэлнэ.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг:

•	 гамшгийн аюулын тухай дохио

•	 сэрэмжлүүлэх мэдээлэл гэж ангилдаг.

Гамшгийн аюулын дохио гэж аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой томоохон осол, алан хядах 
ажиллагаа, дэлбэрэлтийн улмаас учрах гамшгийн хохирлыг бууруулж, хүний амь нас, эрүүл 
мэнд, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах зорилгоор бий болсон нөхцөл 
байдлыг бүх төрлийн мэдээллийн хэрэгслээр маш богино хугацаанд үнэн, зөв хоёрдмол утга 
санаагүй, ойлгомжтой дамжуулахыг хэлнэ.

Сэрэмжлүүлэх мэдээлэл гэж гамшгийн хохирлыг бууруулах арга хэмжээг урьдаас зохион 
байгуулах, мэдээллээр хангах зорилгоор болзошгүй гамшгийн аюулын тухай мэдээг бүх төрлийн 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулахыг хэлнэ.

”Гамшгийн аюулын тухай дохио” гэж аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, алан хядах 
ажиллагаа, дэлбэрэлтийн улмаас үүссэн гамшгийн хохирлыг бууруулж, хүний амь нас, эрүүл 
мэнд, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчин, эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор бий болсон нөхцөл 
байдлыг зарлан мэдээллийн хэрэгслээр богино хугацаанд, оновчтой хэлбэрээр мэдээллэхийг 
хэлнэ.

“Сэрэмжлүүлэх мэдээлэл” гэж мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, мэдээллийн үндсэн 
дээр болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор зарлан мэдээллийн хэрэгслээр урьдчилан 
мэдээлэхийг хэлнэ.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг төрлөөр нь 2 ангилна:

•	 бүх нийтийн

•	 хэсэгчилсэн

“Бүх нийтийн зарлан мэдээлэл” гэж засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжид үүссэн 
буюу үүсч болзошгүй гамшгийн тухай мэдээллийг орон даяар зарлан мэдээллийн хэрэгслээр 
хүргэхийг хэлнэ.

“Хэсэгчилсэн зарлан мэдээлэл” гэж сум, дүүрэг, аймгийн нутаг дэвсгэр, түүний зарим хэсэгт 
үүссэн буюу үүсч болзошгүй гамшгийн талаарх мэдээллийг зарлан мэдээллийн хэрэгслээр 
хүргэхийг хэлнэ.
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Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг дараах техник хэрэгсэл, сүлжээ, хүн хүчийг ашиглан 
дамжуулна: 

- төвлөрсөн зарлан мэдээллийн хэрэгсэл (дуут дохионы хамт тэмдэг, дохио, бичиг, дуут 
мэдээлэл хэлбэрээр)

- тусгай хэрэглээний холбоо (радио, телефон суваг болон мэдээллийн сүлжээгээр дуу, 
бичиг хэлбэрээр)

- олон нийтийн болон орон нутгийн радио, телевизийн сүлжээ (дуут дохионы хамт дуу, 
бичлэг болон хөдөлгөөнт үсгэн мэдээлэл хэлбэрээр, телевизийн мэдээллийг дохионы 
хэлний орчуулгатай гаргах, бичгэн мэдээллийг хараагүй хүнд зориулж нэвтрүүлэгч 
унших)

- цахилгаан холбооны сүлжээ (дуу, бичиг хэлбэрээр)

- радио холбооны сүлжээ (Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын хэмжээнд 
радио сувгаар тэмдэгт, дохио, дуу, дүрс болон бусад хэлбэрээр)

- үүрэн телефон холбооны сүлжээ (тусгай зарлан мэдээллийн сувгаар бүх хэрэглэгчдэд 
нэгэн зэрэг нэгдсэн мессеж хэлбэрээр)

- цахим мэдээллийн сүлжээ (олон нийтийн мэдээллийн сайтуудын эхний нүүрэнд нэгэн 
зэрэг нэгдсэн цахим хэлбэрээр)

- аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын зарлан мэдээллийн хэрэгсэл, 
дотоод холбооны төхөөрөмж, мэдээллийн дэлгэц, төрөл бүрийн дохиоллын хэрэгсэл, 
тээврийн хэрэгсэл, чанга яригчаар

- бие холбоочин (зарлан мэдээллийн хэрэгсэл байхгүй, эсвэл гэмтэл гарч сэргээх 
боломжгүй болсон тохиолдолд тухайн байгууллагын дотоод журамд зааснаар бие 
холбоочин томилно)

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага улс орны хэмжээнд зарлан 
мэдээллийн сүлжээг шинээр байгуулах, өргөтгөл шинэчлэл хийх, бэлэн байдлыг хангах, сүлжээн 
доторх харилцан ажиллагаа, техникийн үйлчилгээ хийх ажлыг Мэдээлэл, харилцаа, холбооны 
улсын алба, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран зохион байгуулна.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэлд тухайн бүс, нутаг дэвсгэрт үүссэн буюу үүсч 
болзошгүй гамшиг, газар орны зааг, учирсан хохирлыг арилгах үйл ажиллагаа, үргэлжлэх 
хугацаа, иргэд, олон нийт мөрдөж ажиллах журам, бусад шаардлагатай мэдээллийг оруулж 
зарлан мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан нийтэд мэдээлж болно.

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас жил бүрийн 3 дугаар 
сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Пүрэв гарагийн 16:00 цагт улс орон даяар гамшгийн аюулын 
тухай зарлан мэдээллийн дадлага, сургалт хийж, бэлэн байдлыг ханган ажиллахаар заасан.

Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, 
захирал гамшгийн тухай зарлан мэдээллийг хүлээн авмагц тухайн байгууллагад мөрддөг журам, 
батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу байгууллага, харъяа нэгжийн бүрэлдэхүүнд өөрийн зарлан 
мэдээллийн хэрэгслээр тодорхой давталттайгаар зарлан мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.
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СЭДЭВ 4. ГАМШГИЙН УДИРДЛАГА 

Гамшгийн удирдлага гэж гамшгийн эрсдэл ихтэй хүн амын эмзэг байдлыг бууруулах, гамшиг 
тохиолдсон үед түүний хор уршгийг шуурхай үр дүнтэй арилгах, цаашдын хөгжлийн чиг 
хандлагыг тодорхойлох өргөн хүрээтэй, цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

Гамшгаас хамгаалах удирдлага нь гамшгийн өмнөх, гамшгийн үеийн, гамшгийн дараах гэсэн 
гурван үе шаттайгаар хэрэгжинэ. 

Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохицуулалтын хүрээнд гамшгийн өмнөх үе шатанд гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн үеийн үе шатанд нэрвэгдэгсдийг эрэн 
хайх, яаралтай тусламж үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх зэрэг хор уршгийг арилгах хойшлуулшгүй 
чухал арга хэмжээнүүд, гамшгийн дараах үе шатанд сэргээн засварлах, сэргээн босгох арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.

Гамшгаас хамгаалах удирдлагын зорилт нь:

1. Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэл, болзошгүй хохирлыг бууруулах, боломжтой үед 
бүрмөсөн арилгах 

2. Гамшгийн аюулд нэрвэгдэгсдийг аврах, яаралтай бөгөөд нэн хэрэгцээт тусламж үзүүлэх

3. Үр дүнтэй, урт хугацааны сэргээн босгох арга хэмжээ авах

4. Болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах

Гамшгийн удирдлага

Гамшгийн өмнөх удирдлага

•	 Гамшгийн эмзэг байдал, 
эрсдлийн үнэлгээ

•	 Урьдчилан сэргийлэх
•	 Гамшгийн аюул, эрсдэл, 

эмзэг байдлыг бууруулах
•	 Бэлэн байдал

•	 Эрэн хайх, аврах       
•	 Хүмүүнлэгийн тусламж
•	 Үндсэн дэд бүтцийг сэргээх
•	 Хохирлын үнэлгээ хийх

•	 Хор уршгийг арилгах
•	 Сэргээн засварлах 
•	 Сэргээн босгох

Гамшгийн эрсдлийн 
удирдлага

(disaster risk management)

Аврах ажиллагаа
(emergency aid)

Сэргээн босгох ажиллагаа
(reconstruction)

Гамшгийн үеийн удирдлага Гамшгийн дараах удирдлага

ГАМШГИЙН	УДИРДЛАГЫН	БҮТЭЦ



56

Гамшиг тохиолдох мөч

Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ нь болзошгүй гамшгийн үед учирч 
болох хохирлын хэмжээг багасгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. 

Гамшгийн аюул тохиолдсон үед эрэн хайх, аврах, яаралтай тусламж үзүүлэх, хор уршгийг 
арилгах, хойшлуулшгүй арга хэмжээг авч ажиллана.

Сэргээн босгох арга хэмжээний үед хүн амын аж амьдралыг хэвийн байдалд эргүүлж оруулахтай 
холбогдсон арга хэмжээг зохион байгуулдаг.

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үндсэн зорилго нь гарч болзошгүй бэрхшээлийг урьдчилан 
төсөөлсний үндсэн дээр тэдгээрийг хэрхэн оновчтой шийдвэрлэх, асуудлыг төлөвлөж, зохих 
бэлтгэлийг хангахад оршино.

Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг улсын хэмжээнд Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
сайд чиглүүлж, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 
дарга, тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, 
баг, хорооны Засаг дарга удирдан зохион байгуулна. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх 
баригч нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг хариуцан 
зохион байгуулна.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 14.1 дэх заалт

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх баригч нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад гамшгаас 
хамгаалах арга хэмжээг хариуцан зохион байгуулна.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 14.2 дахь заалт39

39  ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 134 дүгээр хуудас

3
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Õºãæèë Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 

Ãàìøãèéí àþóëûã 

áóóðóóëàõ 

Áýëýí áàéäëûã õàíãàõ 
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Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах тогтолцооны бүдүүвч

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэлд онцгой 
байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага, гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг бүхий албад, аж ахуйн 
нэгж байгууллага, мэргэжлийн анги болон сайн дурынхан багтана.

Аврах анги нь улсын болон орон нутгийн хэмжээнд гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
гамшгийн голомтод ажиллаж байгаа орон нутгийн хүн хүч, хэрэгсэл хүрэлцэхгүй болсон 
тохиолдолд шуурхай шилжин байрлаж, эрэн хайх, аврах ажлыг зохих журмын дагуу явуулах, 
нэрвэгдэгсдэд бүх төрлийн яаралтай тусламж үзүүлэх, тэднийг аюулгүй газар зөөвөрлөн гаргах, 
эд хөрөнгийг нь хамгаалах үүрэг хүлээнэ.

Аврах гал унтраах анги, отряд, салбар нь орон нутагт гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
түүний голомтод аврах үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу явуулах үүрэг хүлээнэ. 

Гамшгаас хамгаалах алба гамшгаас хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор мэргэжлийн 
дагуу тодорхой үүрэг хүлээх улсын болон аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны орон тооны 
бус албатай байна.

Гамшгаас хамгаалах албыг төрийн захиргааны холбогдох байгууллагыг түшиглэн Засгийн газар, 
аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны гамшгаас хамгаалах албыг, холбогдох аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг түшиглэн тухайн шатны Засаг дарга байгуулна. 
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д/д Улсын албадын нэр Түшиглэн ажиллах төрийн 
захиргааны байгууллага Улсын албаны дарга

1 Байгалийн болон химийн 
аюулыг үнэлж мэдээлэх алба

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайд

2 Эрүүл мэндийн алба Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн сайд

3 Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд

4 Түлш эрчим хүчний алба Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд

5 Зам, тээврийн алба Зам, тээвэр, барилга, хот 
байгуулалтын яам

Зам, тээвэр, барилга, хот 
байгуулалтын сайд

6 Барилга хот байгуулалтын 
алба

Зам, тээвэр, барилга, хот 
байгуулалтын яам

Зам, тээвэр, барилга, хот 
байгуулалтын сайд

7 Хэв журам сахиулах алба Цагдаагийн ерөнхий газар Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга

8 Цацрагийн аюулаас
хамгаалах алба Цөмийн энергийн газар Цөмийн энергийн газрын дарга

9 Мэргэжлийн хяналтын алба Улсын мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар

Улсын мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газрын дарга

10 Мэдээлэл, харилцаа
холбооны алба

Мэдээлэл, шуудан харилцаа 
холбоо, технологийн газар

Мэдээлэл, шуудан харилцаа холбоо, 
технологийн газрын дарга

11 Сурталчилгааны алба Засгийн газрын хэвлэл, мэдээллийн 
албаны дарга

Гамшгаас хамгаалах улсын албаны 
штабын бүтэц, зохион байгуулалт

Улсын албаны дарга

Улсын албаны штабын дарга

Гамшгаас 
хамгаалах асуудал 
хариуцсан туслах

Хангалт хариуцсан 
туслах

Сургалт, 
мэргэжлийн анги 
хариуцсан туслах

Холбоо, зарлан 
мэдээлэл 
хариуцсан туслах

Удирдлагын 
байрны дарга

Ажлын хэсэг

Хамгаалах арга 
хэмжээ хариуцсан 
туслах
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Мэргэжлийн ангиуд нь гамшгаас хамгаалах үндсэн хүч хэрэгслийн нэг бөгөөд гамшгийн аюулаас 
хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор 
уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил зохион байгуулахаар аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргүүдэд нутаг дэвсгэр, үйлдвэрлэлийн зарчмаар байгуулна.

Гамшгаас хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор мэргэжлийн дагуу тодорхой үүрэг 
хүлээх улсын болон аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны гамшгаас хамгаалах орон тооны 
бус алба нь салбарынхаа онцлогт зохицуулан гамшгаас хамгаалах албаны удирдлага, штаб, 
мэргэжлийн ангийг байгуулах, тэдгээрийн сургалт, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах нийтлэг 
чиг үүрэгтэй юм.

Мөн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга нь гамшгаас хамгаалах хуулинд 
заасан гамшгаас хамгаалах бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нутаг дэвсгэрийн онцлогт тохируулан 
гамшгаас хамгаалах алба, штаб, мэргэжлийн ангиудыг байгуулж, тэдгээрийг гамшгийн үед үүрэг 
гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Мэргэжлийн ангийг Монгол Улсын харъяат, хөдөлмөрийн чадвартай, 16-60 хүртэлх насны 
эрэгтэй, 16-55 насны эмэгтэйчүүдээс бүрдүүлэн байгуулна. Энэ заалтад цэргийн албан хаагч, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, жирэмсэн эмэгтэй, асрамжлах хүнгүй, сургуулийн өмнөх насны 
хүүхэдтэй хүмүүс хамаарахгүй.

Мэргэжлийн ангийг ерөнхий болон тусгай зориулалтын гэж ангилах бөгөөд тэдгээр нь команд, 
отряд, нөхөрлөл, бүлэг, хэсгээс бүрдэнэ.

Аймаг, нийслэл, дүүргийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс нь Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
даргын 2005 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 519 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Гамшгаас 
хамгаалах мэргэжлийн ангийн зохион байгуулалтын заавар”-ыг үндэслэн ерөнхий болон 
тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангиудыг байгуулж, Засаг даргын захирамжаар томилж 
баталгаажуулна. 

Ерөнхий болон тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангиуд нь гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг 
Засаг дарга, Онцгой байдлын газар, хэлтэс, аж ахуйн нэгж, байгууллагын даргын удирдлага дор 
зохион байгуулна.

Гамшгийн нөхцөл байдлаас хамаарч ерөнхий болон тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг 
дангаар нь буюу хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулж болох бөгөөд энэ талаарх шийдвэрийг Засаг 
дарга, Онцгой байдлын газар, хэлтэс, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга гаргана.

Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийг сум, дүүрэгт зохион байгуулж, тухайн Засаг даргын 
захирамжаар баталгаажуулсан байна. Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийг шуурхай команд 
гэж нэрлэдэг бөгөөд гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах, нэрвэгдэгсдэд 
эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг 
хийж гүйцэтгэнэ.

Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг гамшгаас хамгаалах албад, аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
түшиглэн байгуулна. Гамшгаас хамгаалах албад, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга мэргэжлийн 
анги байгуулсан тухай тушаал гарган баталгаажуулсан байна.

Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангиуд нь гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, цацраг, химийн 
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бодист хяналт хийх, нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, аваар техник, засварын ажил 
гүйцэтгэх, нурангийг зайлуулах, зам гарц гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх, нийгмийн хэв журам 
сахиулах, холбоо, дулаан, цахилгаан эрчим хүч, бараа материалаар хангах, алан хядах 
ажиллагаатай тэмцэх, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг аюулгүй болгох зэргээр Онцгой байдлын асуудал 
эрхэлсэн байгууллагын томилгоот хүч хэрэгсэл болон ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангид 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.

Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг дараах гамшгаас хамгаалах албад, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг түшиглэн зохион байгуулна. Үүнд:

1.  Цацраг, химийн хяналтын хэсэг – байгалийн болон цацраг, химийн аюулыг үнэлж 
мэдээлэх алба

2.  Холбооны бүлэг – Холбоо, зарлан мэдээллийн алба

3.  Эмнэлгийн тусламжийн отряд – Эрүүл мэндийн алба

4.  Эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламжийн хэсэг – Эрүүл мэндийн алба

5.  Цус сэлбэх хөдөлгөөнт отряд – Эрүүл мэндийн алба

6.  Нүүдлийн эмийн сан – Эрүүл мэндийн алба

7.  Халдвар эсэргүүцэх хөдөлгөөнт отряд – Эрүүл мэндийн алба

8.  Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөл – Улаан загалмайн хороо, Их, дээд сургууль

9.  Цахилгааны аваар техникийн бүлэг – Эрчим хүчний алба, Эрчим хүчний ХК

10. Дулааны шугам сүлжээний аваар техникийн бүлэг – Дулааны шугам сүлжээний аж ахуйн 
компани

11.  Цэвэр, бохир усны аваар техникийн бүлэг – Ус суваг нийтийн аж ахуйн компани

12. Зам, гүүрийн аваар техникийн бүлэг – Авто зам, засвар арчлалтын компани

13. Хэв журам сахиулах бүлэг – Хэв журам сахиулах алба

14. Тусгай бүлэг – Хэв журам сахиулах алба

15. Ус гаргах, уст цэг хамгаалах бүлэг – Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба

16.  Ургамал, газар тариалан хамгаалах бүлэг – Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба

17. Мал эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн хөдөлгөөнт бүлэг – Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба

18. Шатах тослох материалаар хангах хэсэг – Шатахуун түгээх аж ахуйн нэгж, байгууллага

19. Сурталчилгаа, мэдээллийн хэсэг – Сурталчилгаа, мэдээллийн алба

20. Хяналтын бүлэг – Мэргэжлийн хяналтын алба

21. Хоол, хүнсээр хангах бүлэг – Хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага

22. Тээврийн бүлэг – Зам, тээврийн алба

23. Үйлдвэрийн шуурхай бүлэг – Уул уурхайн томоохон үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага

24. Хүүхэд хамгааллын бүлэг – Хүүхэд хамгааллын алба байгуулж салбар дундын удирдлага, 
зохицуулалтаар хангах асуудал чухалаар тавигдаж байна.
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Мэргэжлийн ангид хөтлөгдөх баримт бичиг

- Мэргэжлийн ангийг байгуулсан тушаал

- Тухайн мэргэжлийн ангийн үүрэг, зориулалт

- Мэргэжлийн ангийн зохион байгуулалтын бүдүүвч

- Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний томилгоо

- Зарлан мэдээлэх журам

- Мэргэжлийн ангийн багаж техник, материал хэрэгслийн хангалтын жагсаалт

- Бие бүрэлдэхүүнтэй явуулсан сургалт

- Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлагад оролцсон дүнгийн тухай тэмдэглэл

- Мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлыг шалгасан тухай тэмдэглэл

- Гамшгийн голомтод ажилласан тухай тэмдэглэл

СЭДЭВ 5. ХҮМҮҮНЛЭГИЙН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ТУСЛАМЖ ДЭМЖЛЭГ 

Дэлхийн улс орнууд даяаршлагдаж байгаа өнөө үед гамшгийн тусламж үзүүлэх явдал нь 
олон улсын харилцааны нэн чухал хүндэтгэлтэй, ач холбогдол бүхий үйл ажиллагаа болон 
хөгжиж байна. Гамшигт нэрвэгдсэн улс орон олон улсын тусламж дэмжлэгийг шаардлагатай 
эсвэл шаардлагагүй эсэхийг өөрөө шийдвэрлэх давуу эрхтэй байдаг. Тухайн улсын хүсэлт 
санаачлагагүйгээр шууд хүчээр тусламж дэмжлэг үзүүлэх нь өнөөдрийн хөгжлийн талаарх үзэл 
баримтлал, хандлагад хохирол учруулах болно.

Гамшгийн тусламжийн цогц хөтөлбөрийг ямар нэгэн бэрхшээлгүйгээр хэрэгжүүлнэ гэдэг 
боломжгүй зүйл юм. Гэхдээ хамгийн чухал нь олон улсын тусламж дэмжлэг ихэнх оронд 
үндэслэлтэй, үр дүнтэй, шаардлагатай зүйл гэдэг нь ойлгомжтой. 

Хүмүүнлэгийн болон олон улсын тусламж дэмжлэг нь дараах төрлүүдтэй байдаг. Үүнд:

1. Гамшгийн өмнөх үеийн тусламж

2. Гамшгийн үеийн хөнөөл, хор уршгийг арилгах үеийн тусламж

3. Гамшгийн дараах сэргээн босгох үеийн тусламж

Гамшгийн өмнөх үеийн тусламж

Энэ үеийн тусламж нь ихэнхдээ тухайн улс орны гамшигтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах, 
бэлэн байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх, үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдэнэ. Тухайн 
чиглэлээр:

- Гамшгийн менежментийг боловсронгуй болгох 

- Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, баримт бичгийн боловсруулалтад туслах 

- Гамшгийн аюулын эрт зарлан мэдээллийн тогтолцоог сайжруулах

- Хамгаалах байгууламжуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх
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- Гамшигтай тэмцэх, багаж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 

- Гадаад, дотоодод гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах, хамруулах зэрэг үйл 
ажиллагаанд түлхүү анхааран үйл ажиллагаагаа зохион байгуулдаг.

Гамшгийн үеийн тусламж

Гамшгийн үед хүмүүнлэгийн болон олон улсын тусламж 
дэмжлэг нь яаралтай тусламж хүргэх, аврах, сэргээн 
босгоход туслах, хүний эрхийг хамгаалах гэсэн олон 
нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн гурван үндсэн зарчим 
дээр тулгуурлан явагддаг.

Энэ үеийн тусламж дэмжлэг нь:

- Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэхэд 
туслах

- Гамшгийн үеийн ажиглалт, хяналт, үнэлгээ хийхэд дэмжих

- Яаралтай тусламжийн аврах баг илгээх

- Нэн хэрэгцээт зүйлийн яаралтай тусламж үзүүлэх

- Тусгай мэргэжлийн мэргэжилтнүүдийг явуулах

- Гамшгийн хөнөөл, хохирлыг арилгах хүч хэрэгслийн чадавхийг дээшлүүлэх зэрэгт 
гамшгийн хор уршгийг түргэн шуурхай арилгахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэдэг байна.

Гамшгийн үеийн тусламж нь ихэвчлэн богино хугацааны нэн шаардлагатай хүнс, байр, дулаан 
хувцас, эмнэлгийн тусламж туслалцааг үзүүлдэг. Сүүлийн жилүүдэд яаралтай тусламжийг дунд 
болон урт хугацааны тусламжийн эхлэл болгон үзүүлэх явдал түгээмэл болж байна.

Гамшгийн дараах үеийн тусламж

Гамшгийн дараах сэргээн босгох үеийн тусламж нь хүн амыг хэвийн амьдралд түргэн шилжүүлэх, 
нэрвэгдсэн дэд бүтцийн салбаруудыг хөгжүүлэх, улс орны урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

Энэ үеийн тусламж дэмжлэг нь:

- Зээл, буцалтгүй тусламж үзүүлэх

- Хандивлагчдын бүлэг байгуулах 

- Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах

- Зөвлөх мэргэжлийн баг илгээх

- Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх

- Олон улсын хөгжлийн хөтөлбөрт хамруулах зэрэг хэлбэрээр явагддаг.

Яаралтай тусламж, сэргээн босгох, хөгжлийн тусламж үзүүлэхээс зарчмын хувьд ялгаатай нэг 
чухал асуудал нь хүний эрх зөрчигдөхөөс хамгаалах явдал юм. Хүний эрхийг зөрчих явдал 
нь нийгэм, улс төрийн доройтлын эхлэл бөгөөд эцэстээ яаралтай тусламж үзүүлэх шаардлагад 
хүргэдэг. Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлийн төрөл бүрийн тусламж үзүүлэх нь хүмүүнлэгийн 
тусламжийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

Д. Чулуунбат. 14 настай,  эрэгтэй 



63

Олон улсын тусламж дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагуудын 
хувьд хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааг 
хослуулахтай холбогдож, зарим тохиолдолд ноцтой 
байдалд хүргэдэг. Учир нь тусламж үзүүлж байхад 
хүний эрх зөрчигдөх тохиолдолтой тулгарч мэдээлсэн 
тохиолдолд тухайн байгууллага болон ажилтнууд аюулд 
өртөх магадлалтай болдог.

Хүний эрхийг хамгаалах байгууллагууд уламжлалын 
дагуу хүмүүнлэгийн байгууллагаас тусдаа ажилладаг 
бөгөөд тусламжийн хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд бага оролцдог.

Хүмүүнлэгийн болон олон улсын тусламжийн байгууллагууд нь тусламж дэмжлэг үзүүлэхээс 
гадна эмзэг байдалд байгаа хүний эрх зөрчигдөхөөс сэргийлэх, хяналт тавих, төрийн 
байгууллагуудаас энэхүү чиглэлээр хийж буй эерэг үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмжиж байдаг.

Сүүлийн жилүүдэд тохиолдож байгаа хүний эрхийн зөрчлөөс үүдэлтэй дайн байлдаан, 
зэвсэгт мөргөлдөөн, хямралын үеүдэд дээрх байгууллагууд хамтын ажиллагаагаа сайжруулах 
шаардлагатай байна.

Тухайн улс орон хүмүүнлэгийн болон олон улсын тусламж дэмжлэг үзүүлэх байгууллагыг 
нарийн тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Ялангуяа гамшиг тохиолдсон хүнд хэцүү үед хэн энэхүү 
ажлыг хариуцах нь маш тодорхой байвал, тусламж дэмжлэгийг цаг алдалгүй авахад ихээхэн ач 
холбогдолтой.

СЭДЭВ 6. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГАА

Гамшиг ослын төрөл хэлбэр, газар орны байршил, хүн ам, үйлдвэрлэлийн нягтрал, технологийн 
онцлог, гамшгийн бодит аюул зэргээс хамаарч төрөөс иргэд, олон нийттэй харилцах харилцаанд 
гамшгаас хамгаалах мэдээлэл сурталчилгааны олон төрлийн онцлог нөхцөл байдал үүсдэг.

Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл сурталчилгаа нь төр засгаас, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас 
ч ихээхэн хүчин чармайлт шаардсан ажил байдаг.

Улс орны хүн ам, иргэд гамшгийн аюулын талаар дараах зүйлүүдийг урьдчилан мэдэх хүсэл 
сонирхолтой байдаг. 

- Гамшиг хэзээ тохиолдох

- Гамшгийн улмаас үүсэх нөхцөл байдал 

- Айл өрх, хувь хүн ямар арга хэмжээг яаралтай авах

- Хүмүүст хэрхэн туслах

- Ямар байгууллага, албан тушаалтанд хандах

- Засгийн газраас үзүүлэх тусламж дэмжлэг

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшгийн үед төрөөс иргэд, олон нийттэй 
харилцах харилцааны нэг үндсэн хэлбэр нь мэдээлэл юм. Мэдээллийн бүхий л хэлбэрийг хэрхэн 
оновчтой ашиглаж чадснаас төр, иргэд, олон нийтийн харилцааны амьд холбооны эцсийн үр 
дүн хамаарна.

Л.Даваасүрэн, 15 настай, эрэгтэй
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Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон гамшгаас хамгаалах албаны үйл 
ажиллагаа, гамшиг, түүний аюул, хор уршгийг арилгах, үр дагаврын тухай мэдээлэл нь 
хуульд өөрөөр заагаагүй бол нийтэд нээлттэй, ил тод байна.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 6.1 дэх заалт40 

Олон улсын туршлагаас үзэхэд гамшгийн аюулаас хүн амыг сэрэмжлүүлэх, мэдээлэн сурталчлах 
ажил нь гамшгийн менежментийн бүх асуудлуудтай нягт холбогддог байна.

Мэдээлэл сурталчилгааны ажлын гол зорилго нь гамшгийн болзошгүй аюулаас иргэдийг 
урьдчилан сэрэмжлүүлэх, зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах, өөрийгөө болон бусдыг 
хамгаалах арга барил эзэмшихэд туслах, гамшгийн тухай үнэн зөв мэдээллээр ханган, аливаа 
гамшигтай тэмцэх бүх үйл ажиллагааны чиглэлээр Засгийн газартай хамтран ажиллах, зохих 
дэмжлэг үзүүлэх чадварыг сайжруулахад оршино.

Мэдээлэл сурталчилгааны ажил нь:

- Хэнд 

- Юуг

- Яаж 

- Хэзээ хүргэх вэ гэдгийг маш сайн төлөвлөж хийсэн байхыг шаарддаг. Хэрвээ дээрх 
шаардлагыг хангаагүй бол тухайн мэдээлэл, сурталчилгаа ямар ч үр дүнгүй болно.

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах гамшгийн менежментийн хүрээнд 
Засгийн газар, хэвлэл мэдээллийн байгууллага хамтран мэдээлэл сурталчилгааг үр дүнтэй хийх 
11 алхмыг тусгасан байдаг.

1. Мэдээлэл сурталчилгааны ажлын эцсийн зорилгыг тодорхойлох

2. Зорилгод хүрэх стратегийн зорилтыг тодорхойлох

3. Сонсогчид, оролцогчдыг нэгтгэх, дараалуулах

4. Мэдээлэл сурталчилгааны хэрэгцээг тодорхойлох

5. Саад бэрхшээл, боломжийг тодорхойлох

6. Харилцааны суваг, аргыг тодорхойлох

7. Үйл ажиллагааны төлөвлөгдсөн цаг хугацааг тодорхойлох

8. Мэдээлэл сурталчилгааны арга хэлбэрийг тодорхойлох

9. Оролцоогоо тодорхойлох

10. Хэрэгжүүлэлт

11. Үнэлэлт 

Эдгээрээс харахад 10 дахь алхам хэрэгжүүлэлт хүртэлх ажлууд хоёр талын ашиг, сонирхолд 
нийцсэн бэлтгэл ажлыг чанартай хийхийг шаардаж байгаа юм. Иймээс судалж боловсруулсан 
40 ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 128 дугаар хуудас
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мэдээлэл сурталчилгаа хүртээмжтэй үр ашигтай болох нь иргэдийн оролцоог хангахад илүү үр 
өгөөжтэй болно.

Мэдээллийн хэрэгсэл тэдгээрийн ашиг сонирхол, бүтэц, ололт дутагдалтай талуудыг сайтар 
ойлгох нь мэдээллийн хэрэгсэлтэй хэрхэн ажиллах бодлогоо зөв тодорхойлж зохион байгуулах, 
бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой.

Аливаа мэдээллийн хэрэгслийг ямар нэгэн зорилго бүхий мэдээлэгч, дамжуулагч хэрэгсэл 
гэхээсээ илүүтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага гэж авч үзэх нь зүйд илүү нийцнэ.

Гамшгийн үеийн мэдээлэлд тавигдах шаардлага:

- Үнэн бодитой байх
- Цаг хугацаандаа байх
- Бухимдал, ойлгомжгүй байдлыг тайлах
- Айдас түгшүүрийг төрүүлэхгүй байх
- Гамшиг онцгой байдлын хоёр дахь үр дагавраас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу 

хийхийг тодорхой мэдээлэх
- Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээгээ тодорхой мэдээлэх
- Сэтгүүлчийн ёс зүйг баримтлах

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон гамшгаас хамгаалах алба гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох талаар 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, үр дүнгийн тухай хүн амд хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр болон бусад хэлбэрээр цаг тухайд нь үнэн зөв мэдээлнэ.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 6.2 дахь заалт41 

Байгууллага, иргэдийн зүгээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагад мэдээлэл өгөхдөө дараах 
зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:

- Үүссэн нөхцөл байдлын талаар бодитой мэдээлэх
- Тоо баримтыг үнэн зөв мэдээлэх
- Шударга байх
- Нээлттэй ил тод байх
- Хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаагаа зузаатгах
- Харилцан үр ашигтай харилцаа тогтоох
- Төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах

Аж ахуйн нэгж байгууллага нь: 

“Гамшгаас хамгаалах тухай мэдээлэл, сурталчилгааг холбоо болон хэвлэл, мэдээллээр 
үнэ төлбөргүй шуурхай дамжуулж, олон нийтэд хүргэх” үүрэгтэй.

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 27.1.10 дахь заалт42 

41  ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 128 дугаар хуудас
42  ОБЕГ-ын Тамгын газар, 2008, 142 дугаар хуудас
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БҮЛЭГ III: ГАМШИГ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН 
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Гамшиг, онцгой байдлын үед учирсан хохирлын хэмжээ, гамшгийн үеийн нөхцөл байдлыг 
үнэлж цаашид авах арга хэмжээгээ тодорхойлон түүний дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулах 
яаралтай шаардлага гардаг. Засгийн газар, олон улсын тусламжийн байгууллага, хүмүүнлэгийн 
болон төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаанд оролцохдоо үнэлгээ хийсэн байхыг шаарддаг. 
Гамшиг болоход юун түрүүнд хүүхэд хамгааллын үнэлгээг хийнэ. Хүүхэд хамгааллын байгуулага 
бүр гамшгийн үнэлгээ хийх үүрэг хүлээдэг.

Гамшгийн ямар ч үед хүүхэд хамгааллын үнэлгээг түргэвчилсэн болон дэлгэрэнгүй хоёр төрлийн 
хэлбэрээр хийнэ. Түргэвчилсэн болон дэлгэрэнгүй үнэлгээний зохион байгуулалт зарчим нь 
ерөнхийдөө төстэй боловч гамшгийн эхний үед түргэвчилсэн үнэлгээг нэн тэргүүнд хийх нь 
ововчтой байдаг.

Товчхондоо үнэлгээ нь хүүхэд хамгааллын хэрэгцээ болон эрсдлийг тодорхойлж, шаардлагатай 
тулгамдсан хариу арга хэмжээг газар зүйн байрлал болон хөтөлбөрийн санхүүжилтэнд 
зохицуулж шийдэх үндэслэл болдог. Түүнчлэн, үйл ажиллагааг сайн үр дүнтэйгээр хэрхэн 
зохицуулан явуулах, нөөц бололцоогоо хэрхэн ашиглах зураглал гаргах мэдээлэлтэй болно.

Үнэлгээг хийхэд дараах зарчмыг баримтална43. Үүнд:

1. Хүүхдэд хор уршиг учруулахгүй байх;

2. Хүүхдийн язгуур эрх ашгийг эрхэмлэх;

3. Хүүхдийн хувийн мэдэллийн нууцлалыг 
хадгалах;

4. Хүүхдийн насны онцлог, чадварт 
мэдрэмжтэй хандах;

5. Бэлэн байгаа мэдээллийг ашиглан цаг 
хожихыг анхаарах (тухайн байгууллагад хүүхдийн нас, хүйс, хаяг гэх мэт бэлэн 
мэдээлэл байвал)

6. Яаралтай ажиллагааг шуурхай шийдэж, зохион байгуулах

7. Үнэлгээний мэдээллийн дагуу ажиллагааг явуулах, арга хэмжээ авах зэрэг багтана.

СЭДЭВ 1. ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН 

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТҮРГЭВЧИЛСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээ хийх аргачлалын сургалтанд хүүхдийн байгууллагын 
ажилтан хамрагдсан байх шаардлагатай. Хүүхэд хамгааллын үнэлгээ хийх чадварт суралцсан 
ажилтан, гамшиг онцгой байдлын үед шаардлагатай үнэлгээний хэрэгсэл, материалыг бэлэн 

43  Global Protection Cluster, 2009
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байлгаж байгууллага, хүүхдүүдэд тохиолдох хохирлыг түргэн шуурхай арга хэмжээ авч арилгахад 
ихээхэн үүрэгтэй оролцоно. Түргэвчилсэн үнэлгээний зорилго нь эрсдлийн мэдээллийг шуурхай 
үнэлэх, тусгаарлагдсан хүүхдүүд, асрамж халамжийн байгуулага дахь хүүхдүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, орон гэргүй, эмзэг бүлгийн хүүхдийн мэдээллийг ангилж гаргах, онцгой эрсдэлт 
байдлын ерөнхий төлөв, яаралтай хэрэгцээ, байгаа дэмжлэгийг тодорхойлоход оршино. 
Түргэвчилсэн үнэлгээний олон төрлийн арга байдаг бөгөөд тухайн улс орон, орон нутгийн засаг 
захиргаа өөрийн нөхцөл байдалд тохирсон аргыг сонгон авч хэрэглэдэг.44

Хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээг хийснээр хүүхэд хамгаалалд учирч буй эрсдэл, бий 
болсон хэрэгцээний цар хүрээ, нэн яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай газар зүйн бүс 
болон асуудал, тухайн арга хэмжээг зохион байгуулахад орон нутагт ямар нөөц бололцоо байгаа 
болон түүнийг хэрхэн зохион байгуулж болох талаар мэдээлэлтэй болно. Үнэлгээг Хамгааллын 
бүлгийн45 нэгдсэн зохион байгуулалттай үнэлгээний нэг хэсэг байдлаар, эсвэл дангаар нь зохион 
байгуулах боломжтой.

Хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээний цаг хугацаа нь гамшгийн төрөл, шинж байдал болон 
бусад үнэлгээний зорилгуудаас хамаарч байдаг. Онцгой яаралтай тохиолдолд түргэвчилсэн 
үнэлгээг хамгийн багадаа нэг долоо хоног хийж өгөгдлөө цуглуулж үнэлнэ. Гамшиг онцгой 
байдал нь олон нийтийн шилжилт хөдөлгөөнтэй давхцаж байгаа тохиолдолд тэднийг очих 
газраа суурьштал хүлээж байгаад дараа нь үнэлгээ хийх нь үр дүн сайтай. Учир нь шилжилт 
хөдөлгөөний үеийн үнэлгээнд алдаа гарах магадлал өндөр байдаг. Гамшиг, онцгой байдлын 
аюултай хугацаа удаан үргэлжлэх эсвэл давтагдаж байгаа үед хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн 
үнэлгээг хэгээ ч хийж болно.

Үнэлгээний ажлын хэсэг нь онцгой байдлын үнэлгээг 3 үе шатлалтай хийх бөгөөд энэ нь том 
жижиг, ямар ч төрлийн гамшгийн үед хийж болдог байна.46 Үүнд:

- 1-р үе – Нөхцөл байдлыг урьдчилан тодорхойлох – эхний 72 цагийн дотор хийгддэг 
бөгөөд тодорхой салбарын асуултуудыг авч үзэх хараахан болоогүй байдаг;

- 2-р үе – Салбар/бүлэг хоорондын нэгдсэн үнэлгээ – эхний 2 долоо хоногт багтааж 
гүйцэтгэх ба эн тэргүүний салбаруудын асуудлыг авч үздэг;

- 3-р үе – Салбар/бүлгийн тусгайлсан үнэлгээнүүд – гамшиг, онцгой байдал үүссэнээс 3-4 
долоо хоногт тодорхой салбаруудтай холбоотой гүнзгийрүүлсэн үнэлгээнүүд хийгддэг.

Хүүхдэд чиглэсэн үнэлгээ

Онцгой эрсдэлт байдлын үед байгууллага бүх хүүхдэд чиглэсэн үнэлгээг стандарт асуумжийн 
дагуу яаралтай хийх шаардлагатай. Түргэвчилсэн үнэлгээг байгууллагад учирсан бодит 
байдлын талаар үнэтэй мэдээлэл өгч чадах хэн ч хийж болох боловч үнэлгээний сургалтанд 
заавал хамрагдсан байх шаардлагатай. Дэлгэрэнгүй үнэлгээг аюул эрсдэлт байдал намжсаны 
дараа хүүхдийн талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй нягталж үзэхийн тулд хийдэг.

44  Toms, C., Macleod, H., 2011
45  Хамгааллын бүлэг нь хүүхэд төдийгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настнууд, жирэмсэн эхчүүд зэрэг бусад 
эмзэг хүн амын хүний эрхийн хамгааллын асуудалд анхаарал хандуулдаг үнэсний хэмжээний бүтэц юм. НҮБ тэргүүлж, 
төр, төрийн бус  болон олон улсын байгууллагуудын гишүүнчлэлтэйгээр зохион байгуулагддаг.
46 Global Protection Cluster, 2009
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Үнэлгээгээр эрсдэлт байдал дахь хүүхдүүдийг (төөрсөн, гэр бүлээсээ салж хагацсан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, ус хоол хүнсгүй болсон, амь насанд нь аюул занал учирсан хүүхэд) хэдийн чинээ 
хурдан олж илрүүлнэ төдий чинээ шуурхай хамгаалалтад авах боломжтой болно. Үнэлгээ нь 
НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн конвенци, Олон улсын хүмүүнлэгийн хууль, тухайн орны хууль, эрх 
зүйн агуулгад нийцсэн байна.

Үнэлгээ бол тодорхой зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа юм. Онцгой байдлын үед хүмүүс 
асуумжинд хариулах дургүй, хардсан сэрдсэн, сэтгэлзүйн тогтворгүй байдалд байсан ч тухайн 
байдал нь өөрөө үнэлгээний мэдээлэл болдог. Байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, мэдээлэл 
солилцох зохицуулалт сайн байх нь давхцал үүсгэхгүй байх сайн талтай. Гэвч, байгууллагууд 
өгөгдсөн мэдээлэлд эргэлзэх, өөр өнцгөөс ойлгох явдал гарсаар байдаг. Тусламж үзүүлж буй 
хүмүүнлэгийн байгууллагын талаарх хүмүүсийн мэдлэг хомс, эсвэл бэлгийн болон жендерээс 
үүдэлтэй хүчирхийлэл зэрэг эмзэг сэдвээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд хүмүүс 
дурамжхан оролцох хандлага ажиглагддаг. Оролцооны үнэлгээ нь цаг хугацаа шаардсан ажил 
тул аюул эрсдэл буурсан үед хийгдэх ёстой.

Асуумжийн хариулт авахын өмнө үнэлгээний ач холбогдлыг хүмүүст сайн ойлгуулах нь чухал. 
Санхүүжилт хүсэх зорилгоор асуумж авч байгаа бол тусламжийн үйл ажиллагаа санхүүжилтээс 
шалтгаалж хэдэн сар хүлээгдэнэ гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй. Хэрэв санхүүжилтанд хамааралгүй 
асуулт байгаа бол (ус, эрүүл ахуйн асуудал) тухайн асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй ч харъяа 
салбарт нь мэдээлэх болно гэдгээ ойлгуулах хэрэгтэй. Гэнэтийн аюул гамшиг, дайн тулаан 
сөргөлдөөний үед түргэвчилсэн үнэлгээг маш богино хугацаанд хийх шаардлагатай байдаг. 
Үнэлгээ хийхдээ дараахийг анхаарна:

- Өөрийгөө болон байгуулагаа танилцуул

- Асуумжийн зорилгоо тайлбарла

- Асуумж авах хүнээс болон асран хамгаалагчаас нь зөвшөөрөл ав

- Хүмүүсийг аюул эрсдэлтэй байдалд бүү оруул

- Хүмүүсийг өндөл хүлээлттэй үлдэхээс зайлсхий

- Авах мэдээлэл нь тусламжийн зорилготойг нь сана

- Нөөц бололцоо гэх мэт эерэг зүйлүүдийг мөн олж хар

Байгууллага бүр салбарын болон үйл ажиллагааны онцлогтой байдаг. Жишээ нь сургууль, 
цэцэрлэг боловсролын асуудалд голчлон анхаардаг бол асрамж халамжийн төвүүд хүүхдийн 
халамж хамгааллыг голчлодог. Үүнээс шалтгаалан тухайн байгууллагын асуумжийн бүтэц 
нь хоорондоо бага зэргийн ялгаатай байх шаардлагатай. Байгууллагын онцлогт тохируулан 
асуумжийн агуулгыг боловсруулах нь үнэлгээний үр дүн үнэн бодитой гарахад ихээхэн нөлөөлдөг.

Түргэвчилсэн үнэлгээ хийх сургалтыг тусгай сургагч багш заах ба гарын авлага, аргачлал 
боловсруулагдсан байх шаардлагатай. Түргэвчилсэн үнэлгээний үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах үйл явц нь дэлгэрэнгүй үнэлгээний зарчимтай адил. Үүнд дараах үйл явц багтана.
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1. Үнэлгээгээр илрүүлэх асуудлууд47-ын жагсаалтыг гаргана. Тэдгээрт:

 � Хүүхэд эцэг эх, гэр бүлийнхээсээ тусгаарлагдаж, халамж хамгаалалгүй үлдэж байгаа 
нөхцөл, шинж байдал

 � Тусгаарлагдсан хүүхдүүдийг халамжилж буй хэлбэрүүд

 � Тусгаарлагдсан хүүхдийн асуудлыг шийдэх чадавхи орон нутагт бий эсэх

 � Хүүхдүүд асрамж халамжийн байгуулагад орж буй байдал, учир шалтгаан, цар хүрээ

 � Гадаад болон дотоод үрчлэлтийн тухай бодлого хууль тогтоомж

 � Орон нутаг дахь орчны эрсдлүүдийн мөн чанар, тархац

 � Орон нутаг дахь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хэлбэр, түвшин

 � Хүүхэд амиа алдах, гэмтэж бэртэх эрсдлийн шалтгаан, түвшин

 � Хүчирхийллийн шинжтэй үйлдлүүдэд хүүхдүүд идэвхтэй оролцож буй эсэх

 � Бэлгийн хүчирхийллийн тодорхой эрсдэлүүд

 � Жендерт суурилсан хүчирхийллийн бусад хэлбэрийн эрсдэл

 � Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх гол үйлчилгээнүүд бий эсэх – эрүүл 
мэнд, нийгэм сэтгэлзүйн гэх мэт

 � Хүүхдийн хөдөлмөрийн шинж байдал, шинэ эрсдэлүүд

 � Хүүхэд, асран хамгаалагчдын стрессийг нэмэгдүүлж буй хүчин зүйлүүд

 � Хүүхэд, эцэг эхчүүдийн хямралыг даван туулж буй арга механизм

 � Хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн чадавхи

 � Мэдээллийн хэрэгцээ ба сувгууд

2. Бичиг баримтын судалгаа хийнэ

3. Түүвэрлэлтийн арга зүй, хүрээгээ шийднэ

4. Гол мэдээлэгчдийг сонгох шалгуураа тодорхойлно: Гол мэдээлэгчид нь орон нутгийн 
талаар зохих мэдлэг туршлагатай, тухайн хүн амыг төлөөлж чадахуйц, үнэлэгчдийн 
асуумжийг ойлгож, үзэл бодлоо илэрхийлж, үнэн зөв хариулт өгч чадахуйц хүмүүс байх 
хэрэгтэй. Тэд заавал эрх мэдэл, албан тушаал дээгүүр хүмүүс байх албагүй.

5. Үнэлгээгээр илрүүлэх асуудлуудын жагсаалтыг хянаж, энэхүү арга хэрэгслийг орон 
нутгийн нөхцөлд тохируулан сайжруулна.

6. Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагын асуумжийг хянаж, шаардлагатай бол орон нутгийн 
нөхцөлд тохируулж сайжруулна.

7. Шууд ажиглалтын арга хэрэгслээ хянаж, шаардлагатай бол орон нутгийн нөхцөлд 
тохируулж сайжруулна. Шууд ажиглалтаар үнэлэгч бусдын үзэл хандлага, дүгнэлтэд 
бус өөрийн үзсэн сонссон зүйлд тулгуурлаж их хэмжээний үнэтэй мэдээлэл цуглуулах 
боломжтой. Энэхүү шууд ажиглалтаар олж авсан мэдээллийг тус арга хэрэгслийг 
ашиглан баримтжуулна. Энд хүүхдийн хөдөлмөр гэх мэт ажиглалтаар олж мэдэж 

47 Англиар “What We Need to Know” буюу WWNK гэдэг арга хэрэгсэл
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болохуйц асуудлуудыг тусгах ба гэр бүлийн хүчирхийлэл гэх мэт угаас нуугдмал байдаг 
асуудлуудыг оруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй.

8. Тайлангийн маягтыг хянана.

9. Яаралтай авах арга хэмжээний маягтыг хянана: Үнэлэгч нар үнэлгээ хийх явцдаа 
яаралтай хамгаалал шаардагдсан хүүхдийг ирүүлбэл шууд хамгаалалтад авахдаа 
энэхүү маягтыг ашиглана.

10. Үнэлгээний багийн бүтцийг тодорхойлно.

11. Үнэлгээ хийх багийг сургаж бэлтгэнэ.

12. Мэдээлэл цуглуулна.

13. Мэдээлэл цэвэрлэнэ.

14. Мэдээллээ системд оруулж нэгтгэнэ.

15. Мэдээлэлдээ дүн шинжилгээ хийнэ.

16. Мэдээллээ тайлбарлана – энэ хүрээнд тоон болон логик хамаарлыг шалгаж бататгана.

17. Үнэлгээний үр дүнг товч танилцуулгын хэлбэрээр эсвэл дэлгэрэнгүй тайлангийн 
хэлбэрээр түгээнэ.

18. Нууцлал, ёс зүйн асуудлуудыг авч үзнэ: Үнэлгээний явцад хүүхдэд хор уршиг хүргэхгүй, 
язгуур эрх ашгийн зарчмыг баримтална. Үнэлгээ нь хүүхдийн аюулгүй байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх эрсдэл бий эсэхийг урьдчилан тооцоолж үзэх ёстой.

СЭДЭВ 2. ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН 

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮНЭЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй үнэлгээ нь аюул эрсдэл намжсан 
үед хийхэд тохиромжтой бөгөөд тухайн орон 
нутаг болон байгууллагын хүүхэд хамгааллын 
асуудалд илүү анхаарсан байна. Дэлгэрэнгүй 
үнэлгээг зохион байгуулах хүн энэ чиглэлээр 
сургагдсан байх хэрэгтэй бөгөөд үнэлгээг 
хэрхэн хийх, үнэлгээ хийхдээ хувийн 
нууцлал, ёс зүйн дүрмийг ямар түвшинд 
баримтлах, мөн үнэлгээний асуулгыг хэрхэн 
боловсруулах, хамгааллын үйл ажиллагааг 
хэрхэн үнэлгээнд суурилан төлөвлөх зэрэг 
мэдлэг чадвартай болсон байх шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүй үнэлгээний давуу тал:

- Эрсдэлт байдал дахь хүн ам, эмзэг бүлгийн хүмүүст асуудлаа өөрсдөө тодорхойлох 
боломж олгодог.
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- Асуумжийг хаана ч ашиглаж болно (байгууллага, төрөл бүрийн бүлэг олон нийт г.м.).

- Салбар бүрийн асуудалд (эрүүл мэнд, ус, эрүүл ахуй, орхигдож буй салбар г.м.) хариу 
арга хэмжээ авах ажил тодорхой болно.

- Бусад байгууллагад (төрийн болон ТББ, НҮБ, олон улсын байгууллага, иргэний 
нийгмийн байгууллага) үнэн бодит мэдээлэл өгнө.

- Үнэлгээ нь байгууллагын цаашдын авах арга хэмжээний санхүүжилтийг тооцоолон 
гаргах үндэслэл болно.

- Байгууллага хоорондын харилцааг сайжруулж, удирдах байгууллага дараагийн 
хөтөлбөрийн үндэс болгон ажиллах боломжтой болно.

Дэлгэрэнгүй үнэлгээний сул тал:

- Аюулгүй байдал хангагдаагүй, хүн ам ихтэй орон нутагт үнэлгээ хийх хүндрэлтэй байдаг.

- Шашин соёлын онцлогтой газар, ялангуяа бэлгийн болон жендерээс үүдэлтэй 
асуумжийн хариултанд эмзэг ханддаг орон нутагт асуумж авах бэрхшээлтэй.

Үнэлгээ48 зохион байгуулж болох үйл ажиллагааны дарааллыг дэлгэрэнгүй тайлбарлавал:

1. Ажлын хэсэг байгуулах: Гамшгийн үед хүүхэд хамгааллын байгууллагын гамшгийн 
эсрэг үйл ажиллагаа, удирдлага зохион байгуулалтыг ямар байгууллага манлайлан 
оролцох, бусад хамтрагч байгууллагатай хэрхэн ажиллах үүрэг, хариуцлагаа тодорхойлох, 
төлөөллийг хэрхэн бүрдүүлж, ажил үүргээ хуваарилах зэрэг ажлууд орно. Энэ хүрээнд 
хамтын ажиллагааны санамж бичиг, гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж болно.

2. Удирдамж, үнэлгээний хэрэгслийг өөрийн орчинд тохируулан боловсруулах: Үүнд 
холбогдох хууль дүрэм, журам, стандарт, бусад орны тохиромжтой сайн жишээг судлах; 
үнэлгээний асуумжийг зохистой боловсруулах, KI49 болон DO50 судалгааны аргачлалын 
асуулт хариултын сонголтыг судлах, тухайн орон нутгийн онцлог, мэдээллийн хэрэгслийн 
төрөлд тохируулах, асуумжийг орчуулж, түлхүүр нэршлийг орчинд нь тохируулах, орон нутагт 
турших зэрэг үйл ажиллагаа багтана. Ер нь үнэлгээний журам, стандарт боловсруулах, 
асуумж боловсруулах, үнэлгээний ёс зүйн дүрэм гаргах ажлыг Засгийн газрын агентлаг, 
удирдах байгууллага, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн байгууллагын баг, төлөөллүүд нэгдсэн 
семинар, хуралдаан зохион байгуулан, боловсруулж гаргана. Эдгээр бичиг баримт нь 
үнэлгээний бодлогын болон техникийн гол хэрэгсэл болдог юм. Өөрийн орны нөхцөлд 
тохируулан орон нутгийн хөрсөнд буулгалгүйгээр үнэлгээний хэрэгслийг ашиглаж болохгүй.

3. Үнэлгээний багийг бүрдүүлж сургах: Үнэлгээний багийн сургалт нь:

 9 Гамшиг, онцгой байдлын болон хүүхэд хамгааллын үндсэн мэдээлэл;

 9 Хүүхэд хамгааллын түлхүүр тодорхойлолт, зарчмууд;

 9 Хувийн нууцлал, ёс зүйн бодлого дүрэм;

 9 Үнэлгээний хэрэгслийн чиг баримжаа;

48 Global Protection Cluster, 2009
49 KI – Key informant буюу “гол мэдээлэгч” гэсэн утгатай англи үг
50 Do-Direct Observation буюу “шууд ажиглалт”  гэсэн утгатай англи үг



72

 9 Үнэлгээний багийн ажил үүргийн хуваарь;

 9 Мэдээлэх, тайлагнах, шаардлага, үүрэг;

 9 Мээдэлэл, цуглуулах, боловсруулах явц зэргийг багтаасан техникийн асуудлуудыг 
ихээр багтаасан сургалт юм. Үнэлгээний сургалтыг мэргэжлийн сургагч багшаар 
заалгах, үнэлгээний сургалтын гарын авлага гаргах шаардлагатай.

4. Үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулах: Төлөвлөгөөний аргачлал болон явцыг тодорхойлох, 
тухайн орон нутагт ажиллах багийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлж хуваарилах, ажил үүргийн 
болон асуумж авах хуваарь, тайлан гаргах болон мэдээллийн өгөгдлийг боловсруулалтад 
шилжүүлнэ. Төлөвлөгөө, хуваарь боловсруулах, аюулгүй байдал, бусад ложистик зохион 
байгуулалтын асуудал, яаралтай ажиллагааны журмын стандарт гаргах, төсөв, хангамжийн 
жагсаалт гаргаж, бэлэн болгох ажлууд багтана.

5. Эцсийн тайлан гарган мэдээлэх ажлын зөвшилцөн зохион байгуулах: Үнэлгээний 
мэдээллийг солилцох байгууллагаа тодорхойлж зөвшилцөх, үнэлгээний тайлан бичих 
байгууллага, хувь хүнийг томилох, үнэлгээг мэдээлэл бодит эцсийн хугацааг тодорхойлох 
болон удирдах байгууллагын дүрэм журмын дагуух бусад ажлууд ордог.

6. Мэдээллийг цуглуулж, судлах, тайлагнах:  Хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээний 
ажлын хэсгийн мэдээллийн менежмент болон шинжилгээг аль нэг манлайлах байгууллага 
хариуцан томилж гүйцэтгэнэ.

Гамшгийн бүх дэх мэдээллийн тайланг гаргах мэдээллийн менежментийн хэрэгслийг өөрийн 
нөхцөлд тохируулан хэрэглэнэ.

Техникийн асуудлууд: Үнэлгээ хийх байгууллага, хүмүүс үнэлгээний техникийн асуудлын 
талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Гамшигт өртсөн тухайн газар, орон нутгийн 
хүүхэд хамгааллын үнэлгээний түүвэрлэлт, хэмжилтийн хэсэг (үнэлгээний бүлэг гэсэн 
үг), шинжилгээ, хэрэгцээ гэж юу болох талаар нэгдсэн ойлголттой байх шаардлагатай. 
Түргэвчилсэн үнэлгээний түүврийн арга нь “зорилтот” түүвэрлэлт байна.

Түүвэрлэх гол алхмууд нь:

1. Аргачлалаа тохирох;

2. “Хэмжих хэсэг” буюу “бүсээ” тодорхойлох;

3. Түүвэрлэлтийн бүтэц хүрээг боловсруулах;

4. Түүвэрлэлтийн дүр зургаа тодорхойлох (нийгмийн давхрага);

5. Түүвэрлэлт хийх орон нутгийн жагсаалт гаргах;

6. Арга хэрэгслээ өөрийн нөхцөлд тохируулах;

7. 3 бүлэг үүсгэн зохион байгуулах;

8. 1-р бүлэг нь шууд ажиглалтын арга хэрэгслийг боловсруулж тохируулах;

9. 2, 3-р бүлэг нь гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагын асуумжийг Үнэлгээгээр илрүүлэх 
асуудлуудын жагсаалтаа үндэслэн нөхцөл байдалдаа тохируулан хийх.
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Гэхдээ энэ тохируулалт нь асуумжийн хариултанд (Тийм, Үгүй, Заримдаа гэх мэт) биш зөвхөн 
асуултын түвшинд л хийгдэнэ.

Дээр дурдсанчлан, үнэлгээ хийх багийн гишүүд үнэлгээний тусгай сургалтанд хамрагдсан байх 
ёстой бөгөөд байгууллагад багаар бодоход нэг хүн үнэлгээний мэдлэг, ур чадварт суралцсан 
байх шаардлагатай. Үнэлгээний сургалтанд хамрагдсан хүн ажлаасаа гарах, тэтгэвэрт суух, 
өөр ажилд шилжих гэх мэт ажлын байраа орхих тохиолдолд орлох хүнийг сонгон үнэлгээний 
сургалтанд сургаж бэлтгэх шаардлагатай болдог.

СЭДЭВ 3. ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН 

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГ

Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын 
төсөл, хөтөлбөрүүдэд 2 төрлийн багц хяналтын 
механизм үйлчилнэ. Хяналтын талаар хүүхдийн 
байгууллагын ажилтнууд мэдлэг дадлагатай 
байх нь маш чухал бөгөөд хяналтын механизм 
нь хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаа хэрхэн зөв 
явагдан хэрэгжиж байгааг үнэн зөв хянаж, гарсан 
алдаа зөрчлийг засах боломж олгодог. Үүнд:

1. Хамгааллын бүлгийн нийтлэг стандартад 
“Хүүхэд хамгааллын асуудал ямар 
байдлаар, хэрхэн тусгагдсаныг” хянах дэд 
стандарт (Энэхүү стандартыг улсын хэмжээний Хамгааллын бүлэг хамтарч боловсруулна)

2. Онцгой байдлын хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны үр дүн эсвэл асуудал бүрийн стандарт 
(Энэ төрлийн стандартыг салбар бүрээр эсвэл үйл ажиллагааны чиглэл, үр дүн бүрээр 
хүүхэд хамгааллын кластер эсвэл байгууллага, агентлагууд өөрсдийн онцлогт тохируулан 
ажлын хэсгээр ажиллан, хэлэлцэж стандартаа гаргадаг).

Хэрэгжилт, хяналт: Төсөл хөтөлбөрүүдэд хамгааллын асуудлыг тусгасан эсэхийг шалгах 
шалгуур үзүүлэлтийг хяналтад багтааж болно. Стандарттай болсноор төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
ололт амжилт, ахиц дэвшлийг гол шалгуур үзүүлэлт хэрэглэн тодорхойлон хянаж чадна. Энэхүү 
стандартыг хэрэгжүүлэх сургалтанд хамрагдсан ажилтан салбарын хөтөлбөрт дэд стандартыг 
загварчлах чадвартай болдог.

Хамгааллын асуудлыг нэгтгэсэн аль ч салбарын ажлын үр дүнг дэд стандарттай харьцуулж 
үнэлдэг. Хэрэв суурь түвшний мэдээллийг цуглуулсан бол хөтөлбөрийн өмнөх болон дараах 
үйл ажиллагааг шууд харьцуулах боломжтой.

Хүүхэд хамгааллын асуудалд хамааралгүй салбар байхгүй тул энд НҮБ-ын хамгааллын Нийтлэг 
стандартыг танилцуулж байна. Хүмүүнлэгийн хөтөлбөрт хамгааллын үйл ажиллагааг бүрэн 
нэгтгэхэд нийтлэг болон салбарын стандартыг хооронд нь уялдуулан дагах ёстой байдаг51. 

51  The Sphere Handbook
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Гэхдээ нийтлэг стандартыг салбарын нарийвчилсан хэсэгт давтан оруулах хэрэггүй.

Нийтлэг стандарт 1

Гамшигт өртсөн хүн амын сайн сайхан, аюлгүй байдлыг хангахад нэн тэргүүнд хийх үйл 
ажиллагаагаа тодорхойлох

Нийтлэг стандарт 2

Хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээний хөтөлбөрийн хүрээнд хамгааллын эрсдлийн үнэлгээг 
дэлгэрэнгүй үнэлгээний агуулгад багтаасан байх

Нийтлэг стандарт 3

Хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээг гамшигт өртсөн хүн амын эмзэг байдал, хэрэгцээнд 
тулгуурлан тэгш болон хэсэгчилсэн байдлаар хүртээх

Нийтлэг стандарт 4

Гамшиг, аюулд өртсөн хүн амыг хамгааллын хариу арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд мэдээллийн 
хамтрагчаар зориудаар оролцуулах

Нийтлэг стандарт 5

Хамгааллын хариу арга хэмжээний үйл ажиллагаанд Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа 
нь анхдагч үүрэг хариуцлага хүлээгч гэдгийг тодорхойлон тогтоох

Нийтлэг стандарт 6

Агентлагийн үйл ажиллагааны бүх шатанд эмзэг бүлгийн хүн амын эрх, хэрэгцээ, чадавхийг 
тусгах

Нийтлэг стандарт 7

Агентлагууд нь хамгааллын асуудлыг ухуулан таниулах, нөлөөлөн сурталчлах үйл ажиллагааг 
удирдан зохицуулах бодлого журамтай байх

Нийтлэг стандарт 8

Засгийн газрын болон ОУ-ын агентлагууд нь хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдолд өөрийн 
агентлагийн мандат, эрх зүйн хэмжээнд тохируулан зохистой арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

Бүх салбарын хөтөлбөрт хамгааллын асуудлыг тусгасан эсэхийг шалгах хяналтын хуудас52

 9 Хамгааллын үйл ажиллагаанд Засгийн газар болон бусад хамтрагчид ямар үүрэг 
хариуцлага хүлээсэн бэ?

 9 Танай байгууллага Засгийн газар болон ОУ-ын агентлагтай хамтран ажиллах ямар 
алхмууд хийсэн бэ?

 9 Танай байгууллага бусад хамтран ажиллах байгууллагын зураглал, тэдний нөлөөллийн 
талаар нарийн нягт судалгаа хийсэн үү?

 9 Төсөл, хөтөлбөрийн бүх шатанд хамгааллын эмзэг байдал, эрсдлийг анхааран авч 
үзсэн үү?

 9 Төсөл, хөтөтбөрийн бүх шатанд гамшиг, аюулд өртсөн хүн амын бүх бүлгийн оролцоог 
хангах алхмууд хийгдсэн үү?

52  The Sphere Handbook
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 9 Хөтөлбөртөө эмзэг бүлгийг дэмжих үйл ажиллагааг төлөвлөсөн үү?

 9 Танай байгууллага санал гомдлын аюулгүй, нууцлал бүхий механизмыг бий болгож 
чадсан уу?

 9 Танай байгууллагад ёс зүйн хэм хэмжээ, хүүхэд хамгааллын журам бий юу? Байгаа бол 
ажилтнууд ойлгож, гарын үсэг зуран баталгаажуулсан уу?

 9 Танай байгуулагад хамгааллын асуудлаар ухуулга сурталчилгаа явуулах, мэдээллийг 
хамгаалах журам, тогтолоцоо бий юу? Байгаа бол ажилтнууд энэ талаар мэдэж 
ашигладаг уу?

 9 Танай байгууллагад хүний эрх зөрчигдсөн нь ногтлогдсон үед хариу арга хэмжээ авах 
бодлого бий юу? Байгаа бол ажилтнууд энэ талаар мэдэж, эдгээрийг ашигладаг уу?

Дээрх хяналтын хуудсаар, гамшгийн үеийн хүүхэд хамгааллын төсөл хөтөлбөрт бусад салбарын 
үйл ажиллагаа багтсан эсэхийг нягтлах шаардлагатай. Энэ хяналтын хуудсаар бусад салбарын 
үйл ажиллагаа байгаа эсэх, доголдсон орхигдосн үйл ажиллагааг хянах боломжтой. Энэхүү 
хяналтын хуудас нь товч тодорхой, энгийн тул ашиглахад хялбар.
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БҮЛЭГ IV: ТУСГААРЛАГДСАН ХҮҮХДҮҮД

СЭДЭВ 1. ХҮҮХДИЙГ ТУСГААРЛАГДАХААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭ

Гамшгийн үед хүүхдэд тохиолдож болзошгүй хамгийн түгээмэл эрсдлийн нэг нь эцэг эх, 
асран хамгаалагч, гэр бүл, төрөл садангаасаа төөрч тусгаарлагдан салах явдал юм. Хүүхэд 
тусгаарлагдахаас сэргийлэх арга хэмжээний талаар хүүхдийн байгууллагын ажилтан бүр 
тодорхой мэдлэг, дадлага чадвар эзэмшсэнээр эрсдлийг бууруулах чухал ач холбогдолтой. 

Тусгаарлагдсан хүүхэд гэсэн ойлголтонд дараах хоёр ойлголтыг хамааруулан авч үздэг байна. 
Үүнд: “Асран хамгаалагчаасаа хусгаарлагдсан хүүхэд” гэж эцэг эх хоёроосоо хоёулангаас нь 
буюу хууль ёсны асран хамгаалагчаасаа тусгаарлагдсан, салсан хүүхдийг хэлнэ. Гэхдээ энэ 
нь заавал бусад хамаатан садан, гэр бүлийн гишүүдээс салсан гэсэн үг биш. Тиймээс энэ 
ойлголтонд гэр бүлийн бусад насанд хүрсэн хүн болон хамт яваа хүүхдүүд багтаж болно. Харин 
эцэг эх хоёроосоо хоёулангаас нь болон бусад хамаатан садан, гэр бүлийн гишүүдээс салсан, 
хуулиар буюу уламжлалаар тэднийг асран хамгаалах үүрэг бүхий насанд хүрсэн хүнгүй үлдсэн 
хүүхдийг “халамж хамгаалалгүй үлдсэн хүүхэд” гэнэ53.

Түүнчлэн хүүхэд ямар шалтгаанаар, ямар нөхцөлд тусгаарлагддаг болохыг ойлгох хэрэгтэй54. 
Хүүхэд тусгаарлагдах санамсаргүй болон санаатай нөхцөл шалтгаан бий. Үүнд:

Санамсаргүй байдлаар тусгаарлагдах нөхцлүүд:

 � Гамшгийн үеийн эмх замбараагүй байдлын үед төөрөх

 � Гамшиг онцгой байдал тохиолдох үед эцэг эх, гэр бүл, хүүхэд тусдаа байсан

 � Эцэг эх, асран хамгаалагч нь нас барах, сураггүй болох 

 � Гэр бүл нь хоргодох байранд орох эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх явцад төөрсөн, хаягдсан, 
салсан 

 � Эмнэлэгийн шугамаар шилжүүлэх үед эцэг эх, хүүхэд төөрөх

 � Хулгайлагдах буюу хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөх 

 � Эцэг эх, асран хамгаалагч нь баривчлагдах, хоригдох

 � Хорио цээрийн дэглэм тогтоох үед тусдаа байсан

 � Бусад 

Санаатайгаар тусгаарлагдах нөхцлүүд: 

 � Хамаатан садан болон бусад гэр бүл, хүнд хүүхдээ харуулахаар үлдээх (тавиул хүүхэд)

 � Эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа тусдаа байсан хүүхэд (эцэг эх, асран хамгаалагч нь 
ажил, эрүүл мэндийн байдлаас гэх мэт)

 � Эцэг эх, асран хамгаалагч, садан төрлийнхэн нь байгаа ч асрамж халамжийн газар 
хүүхдээ өгөх 

53  Хүүхдийг Ивээх Сан, 2007
54  International Committee of the Red Cross, 2004
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 � Хүүхэд гэрээсээ дайжих (хүчирхийллээс шалтгаалж, ажил хийх зорилгоор гэх мэт)

 � Эцэг эх нь өөр орон нутагт, гадаад оронд ажиллах, цагаачлахаар явах 

 � Эмнэлэгт эцэг эх эсвэл хүүхэд эмчлүүлэх 

 � Хүмүүнлэгийн байгууллага хүүхэд, гэр бүл тусгаарлагдах таатай нөхцөл үүсгэх (тусад 
нь дэмжлэг үзүүлэх зэргээр)

 � Хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөх 

 � Зэвсэгт бүлэгтэй нэгдэх (өшөө авах, гэр бүлээ хамгаалах зорилгоор гэх мэт) 

 � Бусад 

Мөн шууд буюу гэнэтийн (эцэг эх нь нас барсан эсвэл нүүн шилжих үеэр төөрч алга болох гэх 
мэт) болон дам нөлөөгөөр (гамшиг, онцгой байдлын улмаас үүссэн нөхцөл байдлаас тухайлбал 
өлсгөлөн, ядуурал, халамжийн газар нээгдсэн гэх мэт) тусгаарлагдах шалтгаан үүсдэг. Гамшиг, 
онцгой байдлын үед хүүхэд эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа тусгаарлагдах магадлал ихэсдэг. 
Тусгаарлагдсан хүүхдэд учрах эрсдэл, гамшиг дагалдсан таагүй байдал ихсэж амь нас, 
бие бялдар, нийгэм сэтгэлзүйн хохирол амсах үр нөлөөтэй тул гамшгийн үед нэн түрүүнд 
хүүхдийг тусгаарлагдахаас хамгаалах нь маш чухал. Мөн хүүхэд тусгаарлагдахаас урьдчилан 
сэргийлэх, гамшгийн үед тусгаарлагдсан тохиолдолд 
тухайн хүүхдийг хэрхэн хамгаалах талаар хүүхдийн 
байгууллагын ажилтан, багш нар, нийгмийн ажилтан, 
хүүхэдтэй ажилладаг хүн бүр суралцах шаардлагатай.

Орон нутаг, дүүрэг, хороодын нийгмийн ажилтнууд 
болон цэцэрлэг сургуулийн багш, удирдлага нэн 
түрүүнд өөрийн засаг захиргааны харъяа эмзэг бүлгийн 
гэр бүлийг судалж, бүртгэх ажлыг зохион байгуулах 
нь гамшгийн үед тухайн гэр бүлд халамж, тусламж 
үзүүлэхэд тус дөхөм болдог байна.

А. Дараах байдлаар эмзэг гэр бүлийг тодорхойлох (тайван цагт!) 

1. Шинээр нүүж ирсэн (өөр аймаг дүүрэг, хотоос, хилээр болон бусад газраас ирсэн) гэр 
бүлтэй уулзаж ярилцлага авах

2. Эрсдэлтэй гэр бүлийг засаг захиргаа, хороо, дүүргийн ажилтнаас лавлаж бүртгэх

3. Судалгаа хийх

4. Харъяа эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгээс эрсдэлт эх, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийг асууж бүртгэх

Эдгээр эрсдэлд өртөмтгий гэр бүлийг дэмжих арга замыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Жишээ нь:

 � НҮБ болон тусламжийн байгууллагаас тэдгээр гэр бүлийг дэмжлэгийн тогтолцоонд 
оруулах

Б. Энхжаргал, 13 настай, эрэгтэй
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 � Эрсдэлт гэр бүлийн хүүхдүүд бүртгэгдсэн эсэхийг лавлаж нягтлах хоол хүнс бусад 
тусламж хүртээхэд тооцох

 � Эрсдэлт гэр бүлийг бусад хэрэгцээт тусламжаар хангах ажлыг зохиох. Үүнд: эхчүүдийг 
дэмжих, хүүхэд асрах, өрх толгойлсон эхчүүдэд туслах өсвөрийн бүлгүүд зэргээр байж 
болно.

СЭДЭВ 2. ТУСГААРЛАГДСАН ХҮҮХДИЙГ ЭРЭН ХАЙХ, БҮРТГЭХ

Гамшиг, онцгой байдал үүссэн нөхцөлд тусгаарлагдсан хүүхдийг эрэн хайх, тэднийг гэр бүл, 
асран хамгаалагч нартай нь нэгтгэх, тусгаарлагдсан, төөрсөн хүүхдийг яаралтай анхааралдаа 
авч бүртгэх ажил маш чухал бөгөөд хүүхдэд тохиолдох хохирол, эрсдлийг бууруулах, хамгаалах 
ач холбогдолтой. Энэ нь багш, хүүхдийн байгууллагын ажилтнаас гадна насанд хүрсэн хүн 
бүрийн үүрэг байх ёстойг ойлгосон байх нь чухал55.

Б. Нүүлгэн шилжүүлэлт болон гамшиг осол, зэвсэгт мөргөлдөөний дараа хийгдэх үйл 
ажиллагаа:

1. Хүүхэд тусгаарлагдах магадлалтай, болзошгүй газар багийн хүнийг томилуулан 
ажиллуулах

2.  Бага насны хүүхдэд энгэрийн нэрийн хуудас эсвэл нэрийн бугуйвч зүүж өгөх, 
тусгаарлагдсан хүүхдэд таних тэмдэг тусгайлан зүүлгэх

3. Хүүхэд төөрч болзошгүй газраас төөрсөн хүүхэд байгааг хайх, олох, яаралтай бүртгэх, 
бүртгэсний дараа аль болох гэр бүлийг нь олж нэгтгэх

4. Тусгаарлагдсан, асран хамгаалагчаасаа салсан хүүхдийг бүртгэх, гэр бүлд нь нэгтгэх 
цэг, майхан, бүхээг  нэн даруй байгуулах, эцэг эхээс нь очиж асуух, мэдээлэл тараах

5. Тусгаарлагдсан хүүхдийн зургийг даруй авч тараах

6. Тусгаарлагдсан, төөрсөн хүүхдийг гар утас, богино долгионы хэрэгсэлээр мэдээлэх 

7. Гэр бүлээсээ салахгүй хамт байхыг хүмүүст анхааруулах, энэ талаар тусламжийн 
байгууллагын ажилтан, бусад албаны ажилтан байнга сануулга тараахдаа мэдээллийн 
хэрэгсэл, гар утас хэрэглэх. Байгууллагуудын тарааж буй мэдээлэл нь ижил байх. 
Хүмүүст адилхан мессеж тараахгүй бол буруу ойлгосноос илүү муу үр дүнд хүрсэн 
тохиолдол байдаг. Жишээ нь: Хүүхэд нь алга болсон айл өрхөд илүү тусламж хүртээж 
байна гэж ойлгох гэх мэт.

Хүмүүсийг тээвэрлэж буй жолоочийн үүрэг:

1. Гэр бүлийн гишүүд бүгд хамт байгааг шалгаж, байхгүй байгаа хүүхдийг хүлээх

2. Энгэрийн нэрийн хуудас тарааж, эцэг эхчүүдийг хүүхдүүдийнхээ нэрийг бичиж 
хадахыг анхааруулах

3. Тусгаарлагдсан хүүхдийн мэдээллийг хариуцсан байгууллага, хүмүүст мэдээлэх

55 Save the Children, 2009
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Эрүүл мэндийн ажилтны үүрэг:

1. Эрүүл мэнд, хоол тэжээлийн цэгт бүртгэлийн хуудас хангалттай тараагдсан эсэхийг 
нягтлах

2. Эмнэлэгт хэвтэхээр ирсэн хүүхдийн бүртгэлийг сайтар хийж, тодорхой хаяггүй бол 
газрын зураг дээр тэмдэглэн авах

СЭДЭВ 3. ТУСГААРЛАГДСАН ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛД НЬ ЭРГЭН НЭГТГЭХ 

Гамшгийн үед тусгаарлагдсан хүүхдийг аль болох яаралтай гэр бүл, асран хамгаалагчтай нэгтгэх 
нь хүүхдийг хамгаалах, учрах хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, сэтгэлзүйн тогтвортой байдлыг 
хангахад маш чухал үүрэгтэй. Тусгаарлагдсан хүүхдийг гэр бүлд нь нэгтгэх үйл ажиллагаанд 
оролцох байгууллагуудын (Онцгой байдлын газар, Цагдаа, Зэвсэгт хүчин, ЭМ-ийн байгууллага, 
Хүүхдийн хамгааллын байгууллага гэх мэт) хамтын ажиллагааг тайван цагт нягт уялдуулан 
зохицуулснаар учирч болох хохирлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой56.

В. Гэр бүлд нь яаралтай нэгтгэх

•	 Нялх болон бага насны хүүхдийг бүртгэх, гэр бүлд нь нэгтгэх ажлыг нэгэн зэрэг хийж 
эхлэх

•	 Хүүхдийг ойр орчмын амьдардаг хүмүүсээс таних эсэхийг нь асууж, гэр бүл нь хаана 
байгаа, юу тохиолдсон эсэхийг тодруулах

•	 Нүүлгэн шилжүүлэлт болон томоохон шилжилт хөдөлгөөнөөс өмнө хүүхдийг хүмүүст 
болон бусад хүүхдүүдэд харуулж таних эсэхийг тодруулж, эцэг эхийг нь мэдэх эсэхийг 
лавлаж, гэр бүлийнх нь явсан газрыг тодорхойлохыг хичээх

•	 Хүүхдийн өмссөн хувцас, барьсан эд зүйл, тоглоом, бусад хэрэгсэлийг хаяхгүй, авахгүй 
байх.  Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эд зүйлийг нь угаах, эсвэл уутанд хийж өгч болно. 
Эдгээр зүйлс нь гэр бүлээ эргэн олоход нь тусална.

•	 Хүүхдийн хувцас, тоглоом, үсний боолт зүүлт, гинж, бугуйвч зэрэг эд зүйлсийн зургийг 
авч, нэгбүрчлэн  бичиж  тэмдэглэн бүртгэнэ.

•	 Боломж байвал хүүхдийг олдсон газраас нь яаран авч явах хэрэггүй. Эцэг эх, асран 
хамгаалагч нь эргэн ирж, хайж магадгүй.

•	 Хүүхдийг олсон анхны хүнтэй холбоо тогтоож, илүү мэдээлэл авахыг хичээх

•	 Хүүхдээсээ салсан эцэг эх, асран хамгаалагчдад хүүхдээ олоход нь туслах

Г. Асран хамгаалагчаасаа салсан, халамж хамгаалалтгүй хүүхдийг бүртгэлжүүлэх, бичиг 
баримтжуулах

1. Хүүхэд бүрт бүртгэлийн дугаар олгох

2. Бүртгэлийн стандартын хуудас хэрэглэх

3. Нэг гэр бүлийн хүүхдүүд тус тусдаа бүртгэлийн хуудас бөглөж, бүртгэлийн номонд 
тусдаа дараалуулан бүртгэгдэнэ.

56  International Committee of the Red Cross, 2004
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4. Бичиг баримтгүй хүүхдийг баримтжуулна.

5. Хүүхдийг бүртгэхдээ зургийг нь авч бүртгэлийн хуудсанд наана, эсвэл үдээсээр үдэх 
юмуу хамт хэвлэнэ.

6. Зургийг бүртгэлээс өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

7. Яаралтай бүртгэлд Поларойд аппарат ашиглах хэрэгтэй.

8. Хэвлэгч машин байх хэрэгтэй.

9. Жижиг цагаан самбар дээр хүүхдийн бүртгэлийн дугаар, олдсон газар зэрэг 
мэдээллийг бичээд, хүүхдийг сандал дээр суулган түшиж, самбараа урд цээжин хэсэгт 
нь барьж зургийг нь авна.

10. Хүүхдийн зурагтай бүртгэлийн хуудас нь хүүхэд танигдахаар тод хэвлэгдэх ёстой.

Хийвэл зохих зүйлс

1. Тусгаарлагдсан хүүхдийг түр асрах байр, асран хамгаалагчийг томилох, асран 
хамгааллыг хянах ажилд олон нийтийн байгууллага, иргэдийн бүлэгтэй хамтран 
ажиллах

2. Хэрэв тусгаарлагдсан хүүхдэд зориулсан байр, асран хамгаалах өөр бололцоогүй 
тохиолдолд дамжин өнгөрөх хамгааллын хөтөлбөрөөр ажиллаж болно. Энэ хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхдээ хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэнтэй ажиллаж боловсруулах хэрэгтэй. 
Тухайн хөтөлбөрт зориулсан удирдамж бий.

3. Гамшгийн үед эрсдэлт гэр бүлд дарамт үзүүлэхгүй байх зорилгоор өдрийн цэцэрлэг, 
ясли, өдөр өнжүүлэх  бүлэг байгуулж ажиллах.

4. Хүүхдэд танихгүй хүмүүсийг дагаж явахгүй байхыг сайн захих, аюултай гэдгийг 
ойлгуулах хэрэгтэй.

Хийж болохгүй зүйл

1. Өнчин хүүхдийн асрах газар байгуулах хэрэггүй. Хүүхдийг дамлан худалдаалах, 
хулгайлахаас сэргийлэх ажилд анхаарлаа хатуу хандуулах ёстой. Хүүхдийн гэр бүлийг 
хайх, эргэн нэгтгэх ажиллагааны түр хоргодох байр, хуаранд илүү хянамгай хандах.

2. Тусгаарлагдсан хүүхдийн гэр бүлийг хайх, эргэн нэгтгэх ажиллагааг өнчин хүүхдийн 
асрамж халамжийн төвтэй нэгтгэх нь ихэнх тохиолдолд хүндрэлтэй байдаг.

3. Нярай, хөхүүл хүүхдийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг Засгийн Газар болон НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сангийн зөвшилцөлгүйгээр худалдан авах, тарааж болохгүй.

Эрүүл мэнд, эмнэлгийн ажилтны үүрэг:

1. Онцгой байдлын ажилтан, цэрэг цагдаагийн ажилтан, тусламжийн ажилтанд хүүхдийг 
эцэг эхэд нь мэдээлэхгүйгээр эмнэлэгт авчрах, эцэг эх, асран хамгаалагчгүй хэвтэн 
эмчлүүлэхийг хориглосон гэдгийг мэдээлж анхааруулах.

2. Бүртгэлийг сайтар хөтлөх.

3. Хүүхдийн эцэг, эх асран хамгаалагчтай байнга хамт байлгах нөхцлөөр хангах, тэднийг 
хүүхдийн хажууд амарч унтах ор, матрассаар хангах.
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4. Хүлээлгийн танхимд эцэг эх хүүхдээ саатуулах, хүүхэд тоглох тоглоомтой байх.

5. Хэрэв хүүхэд өөр эмнэлэг рүү шилжих болвол бичиг баримтыг нь сайтар бүрдүүлж, эцэг 
эх, хууль ёсны анхдагч асран хамгаалагчтай нь хамт илгээнэ. Мөн хамт очсон эсэхийг 
хянах.

6. Хүүхдийг хөхөөр хооллохыг аль болохоор дэмжих.

7. Эх нь алга болсон болон нас барсан хөхүүл хүүхдийг ДОХ-ын халдваргүй нь батлагдсан 
хөхүүл асрагчийн сүүгээр хооллох эсвэл НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаар баталгаажсан сүү 
орлуулагчаар хооллоно.

8. Тусгаарлагдсан, төөрсөн хүүхдийн мэдээлэл тодорхойгүй үед өмсөж яваа хувцастай нь 
зургийг нь авч, хүүхдийн хувцас, эд зүйлсийг бичиж бүртгэж авах, бүртгэлийн хуудас 
бөглөх.

9.  Хүүхдийг эмнэлэгт хүлээж авахдаа хүүхдийн эцэг эхийн бичиг баримтыг шалгаж үзэх.

10. Хүүхдийг өнчин хүүхдийн асрах газар юмуу хүүхдийн халамжийн төвөөс авчирсан бол 
засаг захиргааны зөвшөөрлөөр хүлээж авах.

11. Хүүхдийг эмнэлгээс гарахад нь нормын хүнсний карт олгох. Олгоогүй тохиолдолд эцэг 
эх нь таагүй байж магадгүй.

Бараа бүтээгдэхүүн, хоол хүнсний ажилтны үүрэг

1. Хүнс бараа тараах ажлыг зохион байгуулахдаа хүүхдийг гэр бүлээс нь салгахгүй байхыг 
хичээх.

2. Хүнс бараа тараахад дугаар өгөх нь  хүндрэлтэй байгаа бол хүүхдэд бугуйвч, эсвэл 
нэрээ энгэртэй бичиж хадахыг зөвлөж болно.

3. Хүнсний бус бараанд гэр бүлүүд хүүхдээ явуулсан байвал хүүхэд хамгааллын 
ажилтантай хамт учрыг нь асуух. Энэ тохиолдолд хүүхдэд тусламжийн барааг олгох 
хэрэгтэй. Магадгүй эцэг эх нь өвчтэй байгаа, гадагшаа гарч чадах хүн нь ганцхан хүүхэд 
байж магад.

4. Хүнс бараа тарааж буй газар хүүхэд төөрсөн бол  тухайн хүүхдээс овог нэр, гэр бүлийн 
гишүүдийн тухай лавлаж, утсаар хамгааллын ажилтантай холбогдож гэр бүлийн 
асран хамгаалагчдыг тодруулах, хүүхдийг олсныг эцэг, эхэд нь хэлж, эрлийг зогсоохыг 
мэдэгдэх. Эцэг эх, асран хамгаалагч нь олдоогүй тохиолдолд хүүхдийг бүртгэж, зургийг 
нь аван хүүхэд хамгааллын ажилтанд хүлээлгэж өгөх.

5. Машин зам болон хол зам дээр хүүхэд тааралдвал авч явж болохгүй. Эцэг эх нь өвдсөн, 
шархадсан ойр хавьд нь байж магад. Хэсэг хүлээх хугацаа байхгүй, аян замд яваа бол 
холбогдох хүүхэд хамгааллын ажилтанд утсаар мэдээлж, хүүхдийг асрамж халамжийн 
байгууллага дээр яаран бүү авчир.

Дээр дурдсан ажилтан бүрийн үүрэг хариуцлагыг, байгууллагын түвшинд адилхан зохион 
байгуулж сургах хэрэгтэй. Жишээ нь: хүүхдийн байгууллагын нярав бараа бүтээгдэхүүн, хоол 
хүнсний ажилтны үүргийг гүйцэтгэн өөрийн байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөний дагуу 
ажиллахдаа дээр дурдсан зөвлөмжийг ажил үүрэгтээ тусган ажиллаж болно. 
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СЭДЭВ 4. ТУСГААРЛАГДСАН ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ СЭТГЭЛЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ

Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдэд сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн харилцаанд 
оролцуулах ажил нь гамшгийн байдлыг даван туулахад чухал бөгөөд гамшгийн үеийн хүүхэд 
хамгааллын үндсэн үйлчилгээ нь болдог. 57Энэхүү номонд НҮБ-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн 
газар, “Монгол Өрх” сэтгэл заслын холбоотой хамтран гаргасан гарын авлага болгон оруулж 
байна. 

Онцгой эрсдэлтэй нөхцөл байдалд хүүхдүүд  янз бүрийн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Зарим хүүхэд 
үүссэн нөхцлийг хүндээр тусгаж авч байхад зарим нь харьцангуй хөнгөн, нөгөө хэсэг нь ямар ч 
хариу үйлдэлгүй хэвийн байдаг. 

Ихэнхи хүүхдүүдийн бие, сэтгэл, нийгмийн суурь хэрэгцээ нь хэсэг зуур хямарч байснаа долоо 
хоног, сарын дараа эргээд хэвийн байдалдаа орчихдог. Тухайн эрсдэлтэй нөхцөл байдал болоод 
өнгөрсөн ч хүүхдийн нийгэм сэтгэлзүйн хямрал үргэлжилсээр байвал “хэрэгцээний үнэлгээ” 
хийх хэрэгтэй. Багш нар ийм байдалтай байгаа хүүхдүүдийг мэргэжлийн хүнтэй хамтарч үнэлэн 
ажиллах шаардлагатай. Сэтгэл санааны хямрал нь богино ба урт хугацааны турш нөлөөлдөг 
болохыг ойлгох нь чухал. Сэтгэл санааны  хүнд  байдалд байгаа хүүхдийг заавал сэтгэцийн 
эмчид үзүүлэх шаардлагагүй. Харин удаан хугацаанд үргэлжлээд шөнө хар дарж зүүдлэн, 
орондоо шээх  зэрэг шинж тэмдгүүд илэрвэл сэтгэл зүйч, сэтгэцийн эмчид үзүүлэх нь зүйтэй.

Хүүхдийн сэтгэл санааны түр зуурын хямрал ба урт хугацаанд үргэлжлэх хямралын хоорондын 
ялгаа юу вэ? Тодруулбал :

1. Онцгой байдал, гамшгийн үйл явдлыг нүдээрээ харсан хүүхэд:

• Айдас түгшүүрт автах

• Шөнө хар дарж зүүдлэх

• Ямар нэгэн төстэй зүйл болоход хяналтаа алдан хэвийн бус үйлдэл хийх

• Бусдаас зожигрох, сурах сонирхолгүй болох

• Уур уцаартай, түрэмгий зан авир гаргах (хүүхэд бүрт эдгээр шинж тэмдэг илрэх албагүй)

2. Хайртай ойр дотны хүнээсээ хагацсан, төөрч тусгаарлагдсан хүүхэд сэтгэлзүйн гэмтэл авдаг. 
Иймд эдгээр хүүхдийг яаралтай  хамгаалалтанд авч, сэтгэл зүй нийгмийн хэвийн амьдралд 
эргэн ортол нь дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.

Тусгаарлагдсан хүүхдэддараах нийгэм сэтгэлзүйн тусламж дэмжлэг үзүүлнэ:

- Насанд хүрэгсдийн хамгаалалтанд байлгах 

- Найрсаг дотно харилцах

- Гэр бүл, олон нийтийн оролцоотой ажиллах

- Шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх

- Танин мэдэхүйн ба хэрэгцээт мэдээллээр хангах

- Бэрхшээлийг даван туулах арга ухаанд сургах

- Оюун ухаанаа дайчлах, тоглуулах

57  Баасанбат, С., Серикбол, О., Сувданчимэг, А., 2010
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- Сургууль, хамт олонтой нь эргэн нэгтгэх

- Найз нөхөдтэй болгох

Арга зүйн зөвлөмж:

 � Найз нөхөдтэй болоход нь туслах: Хүүхдэд үе тэнгийхэнтэйгээ байх цаг гаргах, найз 
нөхөд нь дэмждэг байх

 � Өөртөө итгэх итгэл, нийгмийн чадварыг бий болгох 

- Хүүхдийн асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх

- Амьдралаа зохицуулах ажилд оролцож байгааг нь мэдрүүлэх

- Насанд хүрсэн хүнтэй харилцаж сургах

- Орчны өөрчлөлтөд тохирсон зан хүмүүжилд сургах

- Хошин шогийн мэдрэмжтэй болгох

 � Эерэг үнэт зүйлстэй байлгах: 

- Хүүхэд өөрийн ертөнцийн үзлээ хөгжүүлэхийг дэмжих, асуулт асуухад хариулах

- Муу зан, сөрөг үйлдэл гаргасан хүүхэдтэй ажиллахаасаа өмнө учрыг нь олох

- Нийгмийн эерэг, өөдрөг үнэт зүйлсийг ойлгуулж төлөвшүүлэх ажил хийх

- Гамшиг тохиолдсон нь амьдралын үнэт зүйлстэй нь хэрхэн холбогдож байгааг 
тайлбарлах

 � Авьяас, сонирхлыг нь дэмжин хөгжүүлэх

- Хүүхдийн спорт, урлаг, ярих илтгэх зэрэг авьяасыг нь дэмжиж урамшуулах

- Амжилт гаргаж сайжирч байгааг нь магтах

 � Аюулгүй үйлчилгээний үндэс:

- Насанд хүрэгчдээр хамгаалуулж, асруулах

- Хоргодох байраар хангах

- Ус, эрүүл ахуй, ариун цэврийн үйлчилгээг хангах

- Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх

- Нийгмийн, олон нийтийн ажилд оролцуулах зэрэг гол гол үйл ажиллагаа багтана.

Нэмэлт мэдээллийг 7-р бүлгийн (Хүүхэд хамгааллын бусад асуудлууд) Эрүүл мэнд, нийгэм 
сэтгэлзүйн дэмжлэг сэдвээс уншина уу. Тус сэдэвт аргачлалын бодит энгийн жишээнүүдийг 
багтаасан болно.
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БҮЛЭГ V: ЖЕНДЭРЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ

СЭДЭВ 1: ЖЕНДЭРЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд хүчирхийлэлд өртөх нь эрс ихсэх хандлагатай болж ирдэг. 
Зөвхөн иргэдийн зүгээс ч бус, ОУ-ын тусламжийн ажилтан, НҮБ-ын энхийг сахиулагчдын зүгээс 
ч хүүхэд хүчирхийлсэн тохиолдол гарч байсан судалгаа бий. Хүүхдийг жендэрээс үүдэлтэй 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх үйл ажиллагаатай 
зарчмын хувьд адил. 

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл гэдэг нь58: Хүйсийн ялгаатай байдал болон хүч чадварын 
тэнцвэргүй байдлаас үүдэн бие махбодын, бэлгийн, нийгэм сэтгэлзүйн хүчирхийлэл үзүүлэхийг 
хэлнэ. Үүнд дараах төрлийн хүчирхийлэл багтдаг:

- Бие махбодын хүчирхийлэл (зодуур, бэлгийн хүчирхийлэл г м)

- Гэр бүлийн хүчирхийлэл (нөхөр нь эхнэртээ дарамт хүчирхийлэл үзүүлэх гм)

- Нийгэм эдийн засгийн хүчирхийлэл (бэлэвсэн хоцорсон эхнэрт өв залгамжлах эрх 
олгохгүй байх гэх мэт)

- Сэтгэл зүйн дарамт хүчирхийлэл (гэртээ хорих, тусгаарлах)

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийн эсрэг болон урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нь 
хүчирхийлэл гарах шалтгаан нөхцлийг ойлгон тодорхойлсны үндсэн дээр хийгдэх хэрэгтэй. 

Гамшгийн үед хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх үйл ажиллагаанд:

•	 Эцэг эх, асран хамгаалагчдын оролцоо

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн оролцоо

•	 Олон нийтийн оролцоо 

•	 Ах дүү, хамаатан садангийн оролцоо

•	 Хүчирхийлэлд өртөөгүй хүүхдийн оролцоо багтана.

1. Эцэг эх, асран хамгаалагчдын оролцоо:

Хүүхдүүд цаг ямагт таны анхаарал, хайр халамж, аюулгүй орчин, хамгаалалд байх ёстойг санах 
хэрэгтэй. Ийм орчинд байсан хүүхэд өөрийгөө таньж үнэлэх, өөрийгөө болон бусдыг хайрлаж 
хүндэлдэг болж төлөвшдөг. Иймээс эцэг эх, асран хамгаалагч, ер нь хүүхэдтэй ажилладаг хэн 
боловч дараах чадварыг эзэмших нь чухал. Үүнд:

•	 Та хүүхэддээ тулгарсан аливаа асуудалд тун ч мэдрэмжтэй хандаж, охин/хүүтэйгээ 
илэн далангүй ярилцаж шийдвэрлэдэг, дотны зөвлөгч нь байх, 

•	 Хүүхдийнхээ нас, сэтгэхүйн хэрэгцээ, мэдлэгийн түвшин, үзэл бодлын онцлогийг 
мэдэрч, тэдний чадамжид тохирохуйц шаардлагыг тавих, биелүүлсэн эсэхэд заавал 
хяналт тавьж байх, 

58  Inter-Agency Standing Committee, 2006
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•	 Хүүхдийнхээ хэлж ярьж байгаа зүйлийг анхааралтай сонсож, хэнтэй найзалж, нөхөрлөж 
байгаа талаар ажиглаж, энэ талаар өөрийн санаа бодлоо зөвөөр ойлгуулах,

•	 Хүчирхийллийн талаар зөв ойлголт, хандлагатай байх хэрэгтэй ба хүчирхийллийн хор 
нөлөө, хүүхдэд илрэх шинж тэмдгийг мэддэг байх. Жишээ нь: Хүүхдийн тань зан ааш 
өөрчлөгдөж байгаа эсэх, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар ажиглалт хийх.

•	 Эцэг эхчүүд хоорондоо зүй зохистой харилцдаг, ялангуяа хүүхдийнхээ дэргэд бие 
биедээ хүндэтгэлтэй хандах, зөрчил маргаан гарсан ч эв зүйгээр шийдвэрлэдэг байх,

•	 Хүүхэдтэй холбоотой аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ заавал хүүхдийн өөрийнх нь 
санаа бодлыг сонсож, түүний оролцоотойгоор шийдвэр гаргадаг байх,

•	 Хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын талаар мэддэг байх, шаардлагатай үед 
холбогдож, тусламж дэмжлэг авах нь юунаас ч илүү ач холбогдолтой.

•	 Асуудлыг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх арга барилд өөрийн биеэр  үлгэрлэн 
хүүхдээ багаас нь сургах, 

•	 Хүүхдээ ямар нэг алдаа гаргасан тохиолдолд шийтгэхийг урьтал болголгүй хүүхэдтэйгээ 
ярилцаж, учрыг ойлгуулахыг хичээх, 

•	 Бие махбодын шийтгэл хэрэглэхгүй байх, хэн нэгнийг хэл амаар доромжлохыг хүүхэддээ 
хориглох, та өөрөө ч түүнийг цээрлэдэг байх,

•	 Гамшгийн үед цаг алдалгүй хүүхдүүдээ аюулгүй газар хүргэдэг байх шаардлагатай. 

•	 Хүчирхийлэл үйлдэгдэж байх үед гэрээсээ гараад хаана очих, хэнээс тусламж хүсэх, 
хаана уулзах талаар хүүхдүүдтэйгээ хамтран аюулгүйн төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэглэж сурах, 

•	 Хүчирхийлэгчийг засарна гэж найдаж, хүчирхийллийг тэвчиж цаг алдалгүйгээр цагдаа, 
бусад хууль хяналтын байгууллагад хандах.   Даруй таслан зогсоохгүй бол танай гэр 
бүлийнхэн эд материалаас гадна сэтгэл санаа, эрүүл мэнд, цаашлаад амь насаараа ч 
хохирох аюултайг анхаараарай.

2. Урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоо: 

•	 Хүүхдүүд  эдлэх ёстой эрхээ мэддэг байх

•	 Гамшгийн үед хүчирхийлэлд өртвөл 
хаана, хэнд хандахаа мэддэг байх

•	 Гамшгийн үед насанд хүрэгчдийн үйлдэл 
нь өөрт таагүй мэдрэмж төрүүлбэл 
хамгийн дотны хүндээ хэлж тусламж 
авахаа мэддэг байх

•	 Найз нөхөд, үе тэнгийхнээ хүчирхийлэлд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
хүчирхийллийн талаарх үнэн зөв мэдээллийг түгээх, үйл ажиллагаанд нэгдэх

•	 Гамшгийн үед хүчирхийлэлд өртвөл дотны хүнээсээ гадна  тусламж хүсэх байгууллага, 
ажилтан, мэргэжлийн тусламжийн байгууллагуудыг сайтар мэддэг байх
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3. Урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо:

•	 Гамшиг тохиолдсон үед хүүхдийг сонсох, ойлгох  үйл явцад онцгой анхаарах

•	 Хүүхэдтэй эелдэг дотно харьцах

•	 Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдийн эрх зөрчигдсөн талаар  мэдвэл нэн даруй 
холбогдох тусламжийн ажилтан, мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус байгууллагын 
ажилтанд мэдэгдэх 

•	 Гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлийн үед хохирогчдод тусламж дэмжлэг 
үзүүлдэг мэргэжлийн бүлэг, байгууллагыг  мэддэг байх

•	 Гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс хүүхдийг хамгаалах чиглэлийн 
сургалтанд хамрагдаж, үнэн зөв мэдээлэл түгээх 

•	 Гамшиг, онцгой байдлын үед эцэг эхээсээ болон асран хамгаалагчаасаа тусгаарлагдсан, 
төөрсөн, уйлсан, айсан хүүхэд таарвал яаралтай хамгаалалтандаа авч холбогдох 
байгууллага, ажилтанд хүлээлгэн өгч, тусламж дэмжлэгт зуучлах

Нийгмийн ажилтны үүрэг:

•	 Өөрийн байгууллагадаа жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс хүүхдийг хамгаалах, 
ялангуяа гамшгийн үед хүчирхийллээс хамгаалах мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг 
тогтмол  зохион байгуулах

•	 Гамшиг, онцгой байдлын үед өөрийн байгууллагын хүүхэд хүчирхийллийн хохирогч 
болсон тохиолдолд тухайн хүүхдийн асуудлыг холбогдох, мэргэжлийн болон хуулийн 
байгууллагатай хамтран яаралтай шийдвэрлэх

•	 Гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх бүлэг, 
хамтрагч байгууллагын үйлчилгээний талаар мэдлэгтэй байж, хамтарсан сургалт, 
сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах 

Урьдчилан сэргийлэхэд мэргэжлийн бүлгийн оролцоо:

Б. Боловсролын байгууллагуудын оролцоо:

•	 Бүх шатны боловсролын байгууллага нь хүүхдийн насны онцлогт тохирсон аргачлалаар 
гамшиг, онцгой байдлын болон жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийн талаар тогтмол 
сургалт зохион байгуулдаг байх

•	  Тухайн сургалтын агуулгад ямар ч үед  хүүхдийн эрх хэвээр үйлчлэх, урьдчилан 
сэргийлэх болон тусламж дэмжлэг авах арга замын талаар тодорхой  оруулах

•	 Сургууль дээрээ хүүхдүүд хүчирхийллийн эсрэг нэгдэн бүлэг байгуулах, үе 
тэнгийнхнийхээ сургалт явуулах ажлыг дэмжин туслах

•	 Гамшгийн үед хүүхэд эрхээ эдлэх, янз бүрийн  хэлбэрийн хүчирхийллээс хамгаалагдах 
эрхийн талаар сургалт сурталчилгааны самбар, брошюр гаргах ажлыг санаачлах

•	 Гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах тухай мэдлэг олгох сургалт,  дадлага 
олгох ажиллагааг улирал бүр зохион байгуулах, ажиллагаагаа Монгол улсын гамшгаас 
хамгаалах журмын дагуу хамтарч хийх



87

В. Эрүүл мэндийн байгууллага: (төрийн болон хувийн хэвшлийн)

•	 Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага нь хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн үзлэг, 
оношлогоо, эмчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх

•	 Хүчирхийлэлд өртөн эмнэлгийн үйлчилгээ авсан хүүхдийн нэр төр, хувийн нууцлалыг 
хамгаалах

•	 ЭМ-ийн байгууллага нь хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд ажиллан бусад байгууллага, 
үйлчилгээтэй холбох 

Г. Цагдаагийн байгууллагын оролцоо:

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн талаарх мэдээллийг яаралтай олж тогтоох, хэрэг 
бүртгэх

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалалтанд авах, нууцлалыг хадгалах

•	 Хүүхэд хамгааллын болон ЭМ-ийн байгууллага, эцэг эх, асран хамгаалагчдад хүлээлгэн 
өгөх

•	 Хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдийг олж тогтоон, хариуцлага хүлээлгэх

•	 Хүчирхийллийг дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах

Д. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын оролцоо:

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн талаарх мэдээллийг мэдээлэхдээ хүүхдийн эрх, нэр 
төр, хувийн нууцлалыг хадгалах

•	 Хүчирхийллийн талаарх мэдээллийг хэм хэмжээ, ёс зүйд тохируулан гаргах

•	 Хэвлэл мэдээллийн ажилтан нь мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах

•	 Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх мэдээлэл, сурталчилгааг  тогтмол 
хийх

Е. Хүүхдийн төлөө ажилладаг төрийн бус байгууллагын оролцоо:

•	 Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг үйл ажиллагааг 
зохион байгуулахдаа хүүхдийн эрхийг дээдлэх

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд тусламж үзүүлэх, халамжлах, мэдээлэх, бусад 
байгууллагатай хамтран ажиллах

•	 Хүчирхийллийн эсрэг мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах

Æ. Хүүхдийн асрах болон халамжийн төв, хамгаалах байрны ажилтнуудын оролцоо:

•	 Гамшиг, онцгой байдлын үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс хүүхдийг хамгаалах 
талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй байж, энэ талаар ажилтнууддаа сургалт зохион байгуулах 

•	 Гамшгийн үед хүүхэд эдлэх эрх, жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, тусламж дэмжлэгийн талаар хүүхдэд тогтмол сургалт явуулах, шинээр 
ирсэн хүүхэд бүрийг хамруулах, мэдлэгийг бататгах ажлыг зохион байгуулах

•	 Гамшгийн үед тохиолдож болзошгүй хүчирхийллийн бүх хэлбэр, хандлагаас өөрийгөө 
хамгаалах, дэмжлэг тусламж авах, хүүхдийн эрхийн сэдэвтэй хүмүүжил, хөгжил, 
төлөвшлийн үйл ажиллагааг сар болгон зохион байгуулах: Тухайлбал, биеийн тамирын 
тэмцээн наадам,  урлаг уран зургийн уралдаан, мэтгэлцээн  зэрэг  ажлууд зохиож болно. 
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СЭДЭВ 2. ГАМШГИЙН ҮЕД ЖЕНДЭРЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН 
ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг 
өмнөх бүлэгт багтсан мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус байгууллагууд хэрэгжүүлнэ. Гамшгийн 
үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд тохирсон тусламж үйлчилгээг ХЭЗЭЭ, 
ХААНА, ХЭРХЭН үзүүлэх  үйл явцын талаар сайтар мэдээлэл, ойлголттой байх нь чухал. 
Ингэснээр хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүн  гарна. 

Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, баг хорооны Засаг дарга нар тухайн орон нутгийн нэгжийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хамтарсан багийг удирдан 
журмын дагуу дараах байдлаар ажиллана.  

1. Бүх шатны Засаг дарга нар болон нийгмийн ажилтны оролцоо:

Засаг дарга:

 � Хамтарсан багийн гишүүдийг гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдэд нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг  
шийдэж өгөх, ОУ-ын болон донор байгууллагатай санхүүгийн асуудлаар хүсэлт гарган, 
хамтран ажиллах

 � Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үнэлгээ өгөх, үүргээ биелүүлээгүй 
ажилтанд хариуцлага тооцох

 � Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хүчирхийлэл үйлдэгчид шаардлага 
тавих, холбогдох байгууллагад асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хандах

Нийгмийн ажилтан:

 � Гамшгийн үед харьяа нутаг дэвсгэр дээрээ хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байгаа тухай 
мэдээлэл авсан даруйдаа хэсгийн байцаагч,  хамтрагч тусламжийн байгууллагын 
ажилтны хамт нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, 

 � Өмнө нь хүчирхийлэлд өртөж үйлчилгээ авч байсан хүүхдийг дахин хүчирхийлэлд 
өртөж байгаа эсэхийг хянах зорилгоор тодорхой хугацааны давтамжтай гэр бүлд нь 
очиж, хүүхдийн байдлыг ажиглаж байх,

 � Хүчирхийлэлд өртсөний улмаас тусламж хүсэж хандсан хүүхдийг холбогдох  
байгууллагатай нь түргэн шуурхай холбож өгөх,

 � Гамшгийн улмаас нүүлгэн шилжүүлсэн байр, хуаран, хүүхдэд ээлтэй орон зай, түр 
сургуульд хамтрагч байгууллагын хамт нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх

 � Үнэлгээнд үндэслэн хуулиар олгогдсон эрх мэдлийнхээ хүрээнд үйлчилгээ үзүүлж, 
зуучилж, төрийн хандив, тусламжинд холбож өгөх

 � Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг цагдаагийн 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулах
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2. Боловсролын байгууллагын оролцоо

 � Боловсролын байгууллагын ямар ч шатны ажилтанд хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн 
тухай мэдээлэл ирсэн үед  хүүхдийн хувийн нууцыг чандлан хадгалж, шаардлагатай 
арга хэмжээг авах

 � Сургуулийн нийгмийн ажилтан болон анги удирдсан багш нь хүчирхийлэлд өртөн 
үйлчилгээ авч байсан хүүхдийг дахин хүчирхийлэлд өртөж байгаа эсэхэд байнгын 
хяналт тавих

 � Хүүхэд сургууль, цэцэрлэгтээ ирэхгүй олон хоногоор таслах, ирэхдээ биеийнхээ аль нэг 
хэсэгт хөхөрч, хавдсан шарх сорвитой ирвэл анги удирдсан багш шалтгааныг нь 
яаралтай тодруулах, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллагад хандах

 � Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн талаарх 
мэдээллийг сургууль, цэцэрлэгээр 
тарахаас болгоомжилж, нууцыг 
задруулахгүй байхад онцгой анхаарах 
хэрэгтэй. Хэрэв хэн нэгэн  тэр хүүхдийн 
талаар мэдэж, түүнийг гадуурхах, 
шоолох зэргээр сөрөг хандлага үзүүлж 
байгаа нь ажиглагдвал сургуулийн 
нийгмийн ажилтан болон анги удирдсан 
багш тухайн үйлдлийг нэн даруй таслан 
зогсоож, сурагчдын буруу ойлголтыг 
залруулан, хохирогч хүүхдэд дарамт 
дахин ирэхээс сэргийлэх арга хэмжээг яаралтай авах.

Байнгын хүчирхийлэл дарамтанд байсан хүүхдүүдийн ихэнх нь ноомой, анги хамт олноосоо 
тусгаарлагдмал байдаг тул анги удирдсан багш нь тэднийг дэмжих, аливаа олон нийтийн ажилд 
татан оролцуулах зэргээр илүү анхаарал тавих нь чухал. Тэдэнд итгэл, хариуцлага хүлээлгэсэн 
ажилд томилж, аль болох нэр хүндийг нь өргөх хэрэгтэй.

3. Эрүүл мэндийн байгууллагын (өрхийн эмч, хүүхдийн клиникийн эмнэлэг) оролцоо:

Хүүхэд бие махбоддоо гэмтэл, шарх аваад үзүүлэхээр ирсэн тохиолдолд юунаас үүдэлтэй 
гэмтэл болохыг тодруулж, сэжигтэй санагдсан үед зарим зүйлийг заавал асуух хэрэгтэй. 

Үүнд: 

•	 Хэзээ, яагаад гэмтэл бэртэл авсан, өмнө нь ингэж байсан эсэхийг асуух. Гэмтлийн 
талаарх хүүхдийн тайлбар, асран хамгаалагчийнх нь тайлбараас зөрөх, тэдний тайлбар, 
гэмтлийн байдал хоёр авцалдахгүй байвал хэн нэгний санаатай үйлдэл байж болзошгүй 
тул та цагдаа эсвэл хүүхдийн байгууллагад яаралтай мэдээлэх шаардлагатай. Энэ нь 
хүүхдийн өмнө хүлээсэн  эмнэлгийн ажилтнуудынүүрэг юм. 

•	 Эмнэлгийн анхан шатны тусламж болон холбогдох бүхий л үйлчилгээг түргэн шуурхай 
үзүүлэх,



90

•	 Хүүхдийн өвчин болон гэр бүл, нийгмийн асуудлын талаарх анхан шатны мэдээлэл 
цуглуулах бүртгэлийн нэмэлт маягт хөтөлж болно. Үүнд хүүхэд, том хүний хоорондын 
харилцааны байдал, бэртэл гэмтлийн байдал, хүчирхийллийн шинж тэмдэг байгаа 
эсэхийг тэмдэглэдэг байх.

•	 Бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлыг хуулийн байгууллагад мэдээлэхээс бусад 
тохиолдолд хүүхдийн мэдээллийг чандлан нууцлах шаардлагатай.

•	 Хүүхдийн ярьсныг зөвхөн хүүхдийн зөвшөөрлөөр түүний эрх ашгийн төлөө явж байгаа 
хувь хүн, байгууллагад мэдээлэх, хүүхдэд эмчилгээ, эрүүл мэндийн зөвлөгөө сайтар 
өгөх хэрэгтэй.

•	 Хүүхдийн эрхий хамгаалах  байгууллагад мэдээлэх хэрэгтэй.

6. Төрийн бус байгууллагын оролцоо:

ТББ-ууд гамшгийн үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд нийгэм, сэтгэлзүйн 
тусламж үйлчилгээг дараах байдлаар үзүүлж болно:

•	 Ажилтнууд нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар үнэн зөв ойлголт мэдлэг, 
хандлагатай байх ба хүүхдэд хэрэгцээтэй тусламж, дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн ур 
чадвартай байх

•	 “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуульд зааснаар шаардлагатай тохиолдолд 
хүүхдийн “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр ажиллах

•	 Гамшгийн үед гарсан жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийн тохиолдол бүрийг бүртгэн 
баримтжуулж, холбогдох байгууллагад мэдээлэн, шуурхай арга хэмжээ авах

•	 Гамшгийн үед хүчирхийллийн хохирогч болсны улмаас тусламж хүсэж хандсан хүүхдийн 
кейсийг шийдвэрлэгдтэл тууштай ажиллах

•	 Асуудал шийдэгдсэн ч хүүхэдтэй холбоо харилцаатай байх 

•	 Хүүхэдтэй дотно харьцаж, нууцлалыг чанд хадгалах, хохирогчийг буруутгахгүй байх 
ёс зүйг баримтлан ажиллах ба хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, нийгмийн чиглэлийн 
үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх

•	 Хохирогч хүүхдийн хүчирхийллийг даван туулахад нь сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, 
амьдрах ухаанд сургах, хүүхдийн ерөнхий хөгжлийг хангахад туслах

•	 Аюулгүйн төлөвлөгөөг хамтран боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд туслах

•	 Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд хамгааллын тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр 
бусад байгууллагатай хамтран ажилладаг байх хэрэгтэй .

Дээрх мэргэжлийн бүлгүүдийн үүрэг, оролцооноос гадна орон нутагт ажиллаж байгаа “хамтарсан 
баг” чухал үүрэгтэй. “Хамтарсан баг” гэдэг нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 
хүлээсэн үүргийн дагуу төрийн захиргааны анхан шатны нэгж хороо /баг/-ийн засаг дарга, 
цагдаа, нийгмийн ажилтан, өрхийн эмч зэрэг албан тушаалтнууд нь хүчирхийллийн харилцаатай 
гэр бүлд хүргэж буй нийгмийн ажлын үйлчилгээг нэгтгэж, “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-ний зарчмаар 
хамтран ажиллах зохион байгуулалтын хэлбэрийг нэрлэнэ. 
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Хамтарсан баг нь хуулийн дагуух зарчмаа үндэслэн гамшиг, онцгой байдлын үед жендэрээс 
үүдэлтэй хүчрхийлэлд өртсөн хүүхдэд тусламж үзүүлж болно.

Хамтарсан багийн зорилго: (санал болгож буй)

•	 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох 
үүргийн дагуу гамшиг, онцгой байдлын үед жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдэд үзүүлэх тусламж, дэмжлэгийг нэгтгэн оруулах , төрийн захиргааны албан 
тушаалтан, гамшиг тохиолдсон хороо, багийн нутаг дэвсгэр дээр жендэрээс үүдэлтэй 
хүчирхийллийн хохирогчдод тусламж дэмжлэг үзүүлэхэд хамтран ажиллах

•	 Гамшгийн үеийн жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, тусламж 
дэмжлэг үзүүлэх арга зүйг тодорхойлох, төлөвшүүлэх

•	 Гамшгийн үеийн болзошгүй хүчирхийллийн эсрэг холбогдох бүлэг, байгууллагатай 
хамтран ажиллах

•	 Хууль эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, 
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай зэрэг 
хуулиудаар олгогдсон боломжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилготой. 

Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн:

•	 Хороо /баг/-ны засаг дарга

•	 Нийгмийн ажилтан

•	 Хэсгийн ахлагч

•	 Цагдаагийн хэсгийн байцаагч

•	 Өрхийн эмч

•	 Тухай хороо /баг/-ны хамран сургах тойргийн сургуулийн нийгмийн ажилтан нар багийн 
бүрэлдэхүүнд заавал байх шаардлагатай.

Хамтарсан багийг байгуулах, үйл ажиллагааг дэмжих талаар Монгол Улсын “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийн 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 заалтуудыг үндэслэн аймаг 
нийслэл, сум дүүргийн засаг дарга захирамж гарган баталгаажуулж байж албан ёсны болох 
ёстой ба нэгдсэн удирдлага нь орон нутгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын Нийгмийн хөгжлийн 
бодлого хариуцсан хэлтсийн харъяанд байна.
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СЭДЭВ 3. ЖЕНДЭРЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙГЭМ СЭТГЭЛЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэхэд хүн 
бүрийн үүрэг оролцоо чухал.59 Яагаад хүн бүрийн оролцоо чухал вэ? Хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийг хүчирхийллийн дараа анх таарсан, эсвэл олсон хэн ч бай тэрхүү анхны харилцаа 
үүсгэх хүнээс дэмжлэг эхлэх ёстой. Үүнд танихгүй хүн, найз нөхөд, багш хүмүүжүүлэгч, цагдаа, 
хамгааллын байгууллагын хүн гээд эхэлж мэдсэн хүний харилцаа, хандлагаас сэтгэлзүйн анхны 
дэмжлэг тусламж эхэлнэ. Ер нь нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэгийг маш яаралтай, тэр даруй өгч 
эхлэх хэрэгтэй.

Хамгийн эхний тусламж нь тайвшруулсан, дэмжсэн хандлага болон бодит тусламж орно. Үүнд 
тайвшруулах энгийн сайхан үг хэлэх, хувцас хунарыг нь солиход туслах, өргөх, тэврэх, түшиж 
тулах гэх мэт энгийн үйлдлүүд орно. Анхны харьцаанд хэт их сэтгэлийн хөөрлөөр хандан 
эвийлэх, даган уйлах, шогшрох эсвэл хүйтэн хөндий байдлыг үгээр болон биеийн хэлэмжээр 
гаргах гэх мэт хандахыг тэвчин, тайван байдлаа хадгалан маш түргэн арга хэмжээ авч, эелдэг 
хүндэтгэлтэй шуурхай дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. 

ЖҮХ-д өртсөн хүүхдэд голдуу дараах шинж тэмдэг илэрдэг. Үүнд:

•	 Уур уцаартай болох

•	 Ичимхий болж, өөрийгөө буруутгах,  үзэн ядах

•	 Ганцаардан тусгаарлагдах, зожигрох

•	 Гомдол цөхрөлд автах, өөрийгөө ямар ч хамгаалалтгүй болсон мэт санах

•	 Амиа егүүтгэх бодол төрөх, оролдлого хийх 

•	 Тусламж авалгүй удвал сэтгэлзүйн гэмтэл авах зэрэг аюултай.

Үүнээс гадна нойргүйдэх, орондоо шээх, байнга уйлах, бие нь тавгүйрхэх, дуугаа хураах гэх мэт 
эрүүл мэнд, сэтгэл  санааны бусад шинж тэмдгүүд илэрнэ.

Тусламж дэмжлэгийн анхны алхам нь яаралтай эмчид үзүүлж, бэлгийн замын халдварт 
өвчинг оношлох, хурдавчилсан оношлуураар шинжлүүлэх, халдвартай тохиолдолд эмийн 
анхны тусламж авах, цагдаагийн байгууллагад хэрэг бүртгүүлэх, хохирогчийг болон гэрчийг 
хамгаалалтанд авах бөгөөд эдгээр үйл ажиллагааны явцад сэтгэлзүйн дэмжлэгийг байнга 
тасралтгүй үзүүлэх хэрэгтэй. 

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх тусламж дэмжлэгт дээр дурдсан 
хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн ажиллах нь тохиромжтой. Ер нь хамтарсан баг нь гамшгийн үед 
зөвхөн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх үүргээс гадна тусгаарлагдсан 
хүүхдэд үзүүлэх тусламж дэмжлэг,  хүүхдийн бүртгэлийн асуудлыг хариуцан ажиллах нь 
зохистой.60

Ер нь ЖҮХ-д өртсөн хүүхдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг нь тусгаарлагдсан хүүхдэд 
үзүүлэх дэмжлэгтэй зарчмын хувьд төстэй тул тусгаарлагдсан хүүхдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэлзүйн 
дэмжлэг болон эрүүл мэнд сэтгэлзүйн дэмжлэг сэдвүүдийг эргэн харахыг зөвлөж байна.

59  World Health Organization, 2003
60  Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах төв, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, 2010
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БҮЛЭГ VI: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БУСАД АСУУДЛУУД

СЭДЭВ 1. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮДТЭЙ АЖИЛЛАХ ОНЦЛОГ 

Гамшиг, онцгой байдлын үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг 
онцгойлон анхаарах шаардлагатай. Учир нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өөрөө өөрийгөө 
авч явах  боломжгүй, хөдөлгөөн хязгаарлагдмал, хэлж ойлгуулах, тусламж хүсэх чадвар хомс 
байдгаас гадна  гамшгийн үеийн бужигнаан дунд асран хамгаалал дутмаг болрдог тул эмзэг 
бүлэгт багтдаг. Иймээс байгууллага, хүн бүр энэ байдлыг сайтар ойлгож гамшиг, онцгой байдлын 
үед болон дараа нь ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд чиглэсэн тусламж үйлчилгээг тусгайлан 
төлөвлөж, зохион байгуулах хэрэгтэй.

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах: Гамшиг, онцгой байдлын үед хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд (ХБХ) илүү их анхаарал, халамж шаарддаг. ДЭМБ-ын тооцоолсноор 
гашгийн үед болон дараа ХБХ эрүүл, эрхтэн бүрэн хүүхдээс 10% илүү нас бардаг байна.61

 � Онцгой байдал, гамшиг ослын үед ХБХ бүртгэлд хамрагдахгүй хоцрох, үүнээс үүдэн 
хэрэгцээт үндсэн үйлчилгээг авч чадалгүй  хоцрох тохиолдол их байдаг.

 � Гамшиг, онцгой байдлын үед хөгжлийн бэрхшээлээсээ болж үйлчилгээ, тусламж хүртэж 
чадахгүй, тээвэрлэлтээс хоцрох, эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа салах нь илүүтэй 
тохиолддог.

 � Онцгой байдлын дараа эрсдэл намжсан ч ХБХ зориулсан тусгай арга хэмжээг гамшгийн 
бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд эхнээс нь тусгасан байх шаардлагатай.

Үүнд эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх тусламж, ахуйн хэрэгсэл (дулаан хувцас, хөнжил, тэргэнцэр, 
нүдний шил ... гэх мэт)

 � ХБХ нь гамшиг, онцгой байдлын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд боломжийн хэрээр 
оролцох, саналаа хэлэх эрхтэй  тул тухайн оролцоог хангах хэрэгтэй.

 � ХБХ нь гамшиг, онцгой байдлын үед болон дараа ч эрхээ бүрэн эдлэх эрхтэй ба 
гадуурхагдан хавчигдах ёсгүй.

ХБХ-ийн ус, эрүүл ахуйн асуудал: Гар угаалтуур, жорлон, усны онгоц зэрэг хэрэгцээт зүйлс нь 
ХБХ-д зориулагдан хийгдсэн, ашиглахад хялбар, загварчлагдсан байх ёстой.

ХБХ-ийн хүнс, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал: ХБХ нь хоол тэжээлийн эрсдэлд 
амархан өртөмтгий байдаг. Энэ эрсдлийг багасгах арга хэмжээ авах  хэрэгтэй бөгөөд тэдэнд 
хангалттай чанар, хэмжээтэй хүнс нөөцлөгдсөн, хангагдсан байх ёстой.

ХБХ-ийн хоргодох байр, суурьшлын асуудал: Хоргодох байр нь дээд зэргээр аюулгүй 
байдлыг хангасан байх ёстой. ХБХ нь биеийн, сэтгэлзүйн болон бэлгийн хүчирхийлэлд их 
өртөмтгий байдаг. Эдгээр хүүхдүүдэд хамгааллын болон халамжийн нэмэлт тусламж хэрэгтэй. 
Хувцас, орны хэрэгсэл, ахуйн хэрэглээний зүйлсүүд нэмэлт хэмжээгээр олгогдох шаардлагатай. 
Хоолны хэрэгсэл тэднийг хооллоход нь тохиромжтой байх нь чухал.

61  UNICEF, 2001
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СЭДЭВ 2. ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГЭМ СЭТГЭЛЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ 

Эрүүл мэнд, нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг нь гамшиг, онцгой байдлын үеийн үндсэн үйлчилгээ 
байдаг. Эрүүл мэнд, нийгэм сэтгэлзүйн тусламж үйлчилгээний үндсэн ойлголтыг авсан хүн 
гамшгийн үед хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж чадна. Ер нь гамшгийн 
үед болон дараа нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх нь хүүхэд хамгааллын үндсэн ажил юм.62

1. Нийгэм сэтгэлзүйн дэмжих үйл ажиллагаа нь:

•	 Тухайн улсын эмгэнэл, уй гашуудлын уламжлал, зан үйл, онцлог байдлыг мэдэж 
хүндэтгэлтэй хандан, түүнд нь тохирсон эд зүйлсээр хангах (Жишээ нь: Манай оронд 
лалын шашинтай казак үндэстний гашуудлын ёслол өвөрмөц онцлогтой. Иймээс 
гашуудлын ёслолд нь тохирсон  зүйлсээр   туслах гэсэн үг юм.)

•	 Алга болсон хүнийг хайх, тэдэнд юу тохиолдсон, хэрхэн тусалж буй талаар гэр бүл, 
хүүхэд, найз нөхдөд нь тусалж, сэтгэл санаагаар дэмжих

•	 Хүүхдэд ээлтэй орон зайг аль болох хурдан бий болгож, тэдэнд  сэтгэлзүйн дэмжлэг 
үзүүлэх, аюулгүй байдлыг мэдрүүлэх (тоглох, дуулах, зураг зурах, жүжиг тоглох, үлгэр 
ярих г м) энгийн ажлуудыг зохион байгуулах

•	 Сургууль завсардахгүй байх ажлыг яаралтай зохион байгуулах

•	 Нийгэм сэтгэлзүйн сэргээн засах ажлыг өргөжүүлэх, нөөцөөр хангахад анхаарлаа 
хандуулах

•	 Хүүхэд, залуучуудын байгууллагыг нийгэм сэтгэлзүйн ажилд дайчлах

•	 Нийгэм сэтгэлзүйн сэргээн засах үйл ажилд хүүхэд, гэр бүл, олон нийтийг оролцуулах, 
дэмжих бүлгүүдийг зохион байгуулж ажиллах

•	 Хамгаалалтгүй үлдсэн, тусгаарлагдсан хүүхдэд чиглэсэн нийгэм сэтгэлзүйн ажлууд 
зохион байгуулах (гэр бүлд нь аль болох яаралтай нэгтгэх, сэтгэлзүйн сэргээн засах 
дэмжлэг үзүүлэх)

•	 Сэтгэц гэмтсэн, сэтгэцийн өөрчлөлтөд орсон хүүхдүүдийг эмчлэх эрүүл мэндийн 
байгууллагын харьяаллыг тодорхой болгож, эмнэлгийн тусламжид шилжүүлэх

•	 Эцэг эх, асран хамгаалагчдын хэрэгцээг үнэлж, дэмжлэг үзүүлэх

•	 Сэтгэлзүйн стресс, дарамт, айдаст өртсөн хүүхдүүдийн эцэг эх, асран хамгаалагчдад 
тусгай сургалт зохион байгуулах хамтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь нийгэм 
сэтгэлзүйн бодит үр дүн болно.

Эдгээр үйл ажиллагааг хүүхэд хамгааллын байгууллагууд өөрсдийн санаачлага, нөөц бололцоог 
ашиглан хийх боломжтой. Хүүхэд, залуусын байгууллагатай нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх 
урьдчилсан гэрээг тайван цагт хийж, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлэн байдалд байлгах 
хэрэгтэй. 

62  International Save the Children Alliance, 2005
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НИЙГЭМ СЭТГЭЛЗҮЙН ДЭМÆЛЭГИЙН ГУРВАЛÆИН

Хэн дэмжлэг үзүүлэх вэ? Ямар үйлчилгээ үзүүлэх вэ? 

Хүүхдийн нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэгт дараах үйл ажиллагаа багтана:

 � Найз нөхөдтэй болоход нь туслах: Хүүхдэд үе тэнгийхэнтэйгээ байх цаг гаргах, найз 
нөхөд нь дэмждэг байх

 � Өөртөө итгэх итгэл,  амьдрах чадварыг бий болгох: 

- Хүүхдийн асуудал шийдвэрлэх чадварыг нь хөгжүүлэх

- Амьдралаа зохицуулах ажилд оролцож байгааг нь мэдрүүлэх

- Насанд хүрсэн хүнтэй харилцаж сургах

- Орчны өөрчлөлтөд тохирсон зан үйлд сургах

- Хошин шогийн мэдрэмжтэй болгох

 � Эерэг үнэт зүйлстэй байлгах: 

- Хүүхэд өөрийн ертөнцийн үзлээ хөгжүүлэх, асуултанд хариулах

- Муу зан, сөрөг үйлдэл хийсэн хүүхэдтэй ажиллахаасаа өмнө учрыг нь олох

- Нийгмийн эерэг, өөдрөг үнэт зүйлсийг ойлгуулж төлөвшүүлэх ажил хийх

 � Гамшиг тохиолдсон нь амьдралын үнэт зүйлстэй нь хэрхэн холбогдож байгааг 
тайлбарлах. Авьяас, сонирхлыг нь дэмжин тэтгэх

- Хүүхдийн урлаг, спорт, ярих, илтгэх зэрэг авьяасыг нь дэмжиж урамшуулах

- Амжилт гаргаж сайжирч байгааг нь магтах

 � Аюулгүй үйлчилгээний үндэс:

- Насанд хүрэгчдээр хамгаалуулж, асруулах

- Хоргодох байраар хангах

- Ус, эрүүл ахуй, ариун цэврийн үйлчилгээг хангах

Сэтгэцийн эмч

Сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн 
ажилтан

Мэргэжилтэн, 
сургагдсан сайн 
дурын ажилтан

Эмнэлгийн, эмийн эмчилгээ

Ганцаарчилсан, бүлгийн сэтгэл 
засал

Үе тэнгийхэн болон бүлгийн 
дэмжлэг

Хүнс, хоргодох байр хангах, 
эрүүл амьдрах орчин бүрдүүлэх, 
эмгэнэл илэрхийлж туслах 
дэмжих, эдийн засгийн  байдлыг 
сэргээн босгох, амьдралаа хэвийн 
голдрилд оруулахад туслах

1-р түвшин 

Уй гашуудал, эмгэнэлд 
эрүүлээр хандах байдал

2-р түвшин

3-р 
түвшин
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- Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх

- Нийгмийн болон олон нийтийн ажилд оролцуулах

 � Боловсрол:

- Албан болон албан бус боловсрол хүртээмжтэй байх

- Олон нийтийн зүгээс боловсролыг дэмжих

- Тусгай мэргэжлийн сургалтыг дэмжих

- Охид хөвгүүдийг  адилхан сургах

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай халамж шаардлагатай хүүхдүүдийг боловсролд 
хамруулах гэх мэт

Сэтгэлзүйн байдал тогтворгүй болж өөрчлөгдсөн хүүхэдтэй байгууллагын болон 
тусламжийн ажилтан ажиллах арга:

Энэ ойлголтонд уур уцаартай, зожиг, дуугүй, гомдомхой, уйланхай болох зэрэг сэтгэлзүйн 
өөрчлөлт анзаарагдаж буй хүүхдүүд багтана. Тэдэнтэй дараах байдлаар ажиллана:

- Хүүхэдтэй ярилцах (гамшгийн талаар тохирсон мэдээлэл өгөх, айдас төрүүлэхгүй байх 
хэлбэрээр ярилцах)

- Ярихыг хүсээгүй зүйлийг нь асуухгүй байх

- Урлаг, спорт, тоглоомын тэмцээн хамтран зохион байгуулж, тэднийг идэвхтэй оролцуулах

- Зураг зуруулах, зурсан зургийнх нь талаар  яриулах, зурж байх үед нь саад хийхгүй байх

- Хүүхдэд гамшиг тохиолдсон нь хэвийн зүйл биш, гэхдээ сэтгэл санаа нь хэвийн байх 
хэрэгтэйг ойлгуулах

Сэтгэлзүйн байдал тогтворгүй болж өөрчлөгдсөн хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч 
ажиллах арга:

- Хүүхэддээ хайртай гэдгээ хэлэх

- Насны  онцлогт нь тохируулан юу  болоод байгааг ойлгуулж, аль болох тайвшруулах

- Хүүхдээ өөрөөсөө холдуулалгүй хамгаалалтанд авах

- Гэр бүлийн шийдвэр гаргахад оролцуулан, саналыг нь сонсох

- Үйл явцын талаар тайлбарлаж ойлгуулах, нүүх, хэр удах, байнга хамт байж, асарч 
хамгаалахаа хэлэх

Хүүхдийн эерэг зан үйлийг дэмжих аргуудад:

- Нүүж ирсэн хүүхэд, түүний гэр бүлтэй уулзаж ярилцах

- Хүүхдийн нэрийг асууж, мэндчилэх

- Тоглож буй хүүхдүүдийн орчныг үнэлж, хүүхдэд ээлтэй эсэхийг хүүхдүүдтэй ярилцан 
саналыг нь асуух
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- Хүүхэд сайн зүйл хийвэл магтан урамшуулах

- Ажил, үүрэг оноохдоо тэдэнд итгэл хүлээлгэх

- Эерэг, өөдрөг үгсийг хүүхэд бүрт өдөр болгон хэлж байх

- Эцэг эх, асран хамгаалагчдыг дэмжих

Эерэг хандлага Сөрөг хандлага
Хийх гээд хичээгээд үз дээ Битгий наадахаа хий
Хувингаа цэвэрлээрэй Чи ямар заваан юм бэ?
Алхаж яваарай Битгий гүйгээд бай
Дараа тоглоорой Одоо битгий тогло
Яагаад ноцолдоод байгаагаа хэл дээ Битгий зодолдоод бай

Хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа нь:

- Ойлгомжтой 

- Эерэг

- Тайлбарласан

- Товч

- Хүчээр бус, сайн дурын

- Бүх хүүхдэд боломжтой байхаар зохион байгуулагдах учиртай. 

Энэхүү тусламжийг үзүүлэхэд хүүхдийн байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, хандлага чухал 
үүрэгтэй. Үүнд байгууллагын ажилтан суралцсан байх шаардлагатай. Нийгэм сэтгэлзүйн 
дэмжлэг тусламж нь үндсэн, нэн тэргүүний үйл ажиллагаа тул ажилтнуудаа энэ төрлийн 
сургалтанд тасралтгүй сургах, байгууллагадаа  сэргээх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах, 
ялангуяа шинээр ажилд орсон хүнээ сургах явдал маш чухал байдаг.

СЭДЭВ 3: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕ ДЭХ ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН ЗАЙ

Гамшиг болсон нөхцөлд хүүхэд хамгааллын байгууллагын барилга байгууламж эвдэрч нурах, 
үүнээс үүдэн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдан нүүлгэн шилжүүлэх тохиолдол ч гарч болзошгүй 
юм. Энэ тохиолдолд байгууллагууд үйл ажиллагаагаа хаана ч, ямар ч нөхцөлд тасалдуулахгүй 
хэвийн үргэлжлүүлэхэд Хүүхдэд ээлтэй орон зайг бий болгох шаардлагатай болдог. Хүүхдэд 
ээлтэй орон зай нь бидний хэлж заншснаар хүүхэд өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл ажиллагаатай 
төстэй. Юуны өмнө хүүхэд хамгааллын ажилтан бүр Хүүхдэд ээлтэй орон зайн талаар тодорхой 
ойлголт, мэдлэг, дадлага, чадвартай байхаас гадна байгууллага бүр Хүүхдэд ээлтэй орон зайг 
байгуулахад шаардагдах нөөцийг урьдчилан бэлтгэсэн байна. 

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх Хүүхдэд ээлтэй орон зай (ХЭОЗ) гэдэг нь зөвхөн тоглох газар 
бус, нийгэм сэтгэлзүй, бие бялдрын асуудлыг цогцоор шийдвэрлэх үйл ажиллагааны (сургалт 
явуулах, уулзалт цуглаан , арга хэмжээ зохион байгуулах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх) газар юм.63 

63  International Committee of the Red Cross, 2004
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Хүүхдэд ээлтэй орон зай гэж юу вэ?

Хүүхэд бие биетэйгээ тоглох, сэтгэл санааг нь сэргээхэд дэмжлэг болох, сурах, амрах аюулгүй 
тайван байр, байгууламж юм. 

Хүүхдэд ээлтэй орон зайг хаана байгуулж болох вэ?

Үүнд сургууль, олон нийтийн үйл ажиллагааны төв, дүрвэгсдийн лагерын задгай талбай том 
хэмжээний майхан зэрэг газар байгуулж болно. Хамгийн гол нь хүүхдэд аюулгүй, хүүхэд 
хамгаалагдсан орчин байх ёстой.

Яагаад Хүүхдэд ээлтэй орон зай хэрэгтэй вэ?

1. Хүүхэд тоглоход: Гамшгийн үеийн сэтгэл санааны сөрөг байдал, айдас, эмзэг байдлыг нь 
мартуулах, хөгжөөх урлаг, спортын үйл ажиллагаа явуулах газар болдог.

2. Албан болон албан бус сургалт зохион байгуулахад:

- бичиг үсэг заах

- амьдралын ухааны сургалт

- эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн сургалт

- сэтгэл зүйн сургалт (гол нь хэвийн бус байдалд 
хэвийн сэтгэл зүйгээр хандах нь чухал гэдгийг 
ойлгуулах) гэх мэт.

Хүүхдэд ээлтэй орон зайд хэн ажиллах вэ?

Ер нь хүүхэд хамгааллын сургалтаар бэлтгэгдсэн тухайн орон нутгийн сайн дурын ажилтнууд 
Хүүхдэд ээлтэй орон зайд ажилладаг. Үүнд: багш, нийгмийн ажилтан, халамжийн ажилтан, 
нийгмийн сэтгэл зүйч, хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд багтана. 

Хүүхдэд ээлтэй орон зайн гол зорилго юу вэ?

Гамшгийн хор нөлөөнд илүү ихээр өртсөн хүүхдүүдийг ялган тодорхойлж, тэдэнд тохирох 
үйлчилгээ үзүүлэх газарт харьяаллын дагуу шилжүүлэх гол ажлыг хийнэ. Хэрэв тусгай үйлчилгээ 
үзүүлэх боломжгүй бол цаашдын алхмын төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллана.

Хүүхдэд ээлтэй орон зайд байх бичиг баримт:

1. Стандарт бүртгэлийн хуудас

2. Ёс зүйн зарчим (гадаад, дотоодын байгууллага бүр)

3. Хүүхэд хамгааллын брошюр

4. Бусад
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Хүүхдэд ээлтэй орон зайн үйл ажиллагааны хуваарь (жишээ)64

ӨДӨР-1 ӨДӨР-2 ӨДӨР-3 ӨДӨР-4 ӨДӨР-5

ӨГЛӨӨ Бүх	хүүхдүүд Сургуулийн	өмнөх	насныхан

9-10	цаг

Бие	биетэйгээ	
дотно	танилцах

Бүлэгт	хуваагдах

Тоглох
30	минут

Дуу	хөгжим
30	минут

Хувийн	
мэдээллийн	
хуудас	гаргаж	
бөглөх
30	минут

Ариун	цэврийн	
хичээл
30	минут

Ирцийн	хуудас	
бөглөх
15	минут

Үйл	ажиллагааны	
хуваарь	гаргах
20	минут

Тоглоомын	нэрс	
гаргах
15	минут

Дууны	хичээл
30	минут

Зураг	зурах
20	минут

10-11	цаг
Эцэг	эхтэйгээ	
уулзах

Гадаа тоглох
30	минут

Гадаа тоглох
30	минут

Гадаа тоглох
30	минут

Гадаа тоглох
30	минут

11-12	цаг
Иргэдийн	
дэмжлэг

Хүүхэлдэй	
ба	мэдрэмж	
үлгэрийн	цаг
30	минут

Үлгэрийн	цаг

Хүүхэлдэй	
ба	мэдрэмж	
үлгэрийн	цаг
30	минут

Үлгэрийн	цаг

Үдээс	хойш Том	хүүхдүүд

5-6	цаг

Тоглоомоор	
дамжуулж	
бие	биетэйгээ	
танилцах

Охидын	спорт	
тоглоом

Хөвгүүдийн	
спорт	тоглоом

Охид	хөвгүүдийн	
хамтын	спорт	
тоглоом

Хөдөлгөөнт 
тоглоом 
(гүйлтийн	
уралдаан,	төмөр	
гинжийг таслах 
гэх	мэт)

6-7	цаг

Ямар	үйл	
ажиллагаа 
зохион	
байгуулах	
талаар	ярилцах

Тоглоомоор	
дамжуулж	
мэдрэмжээ	
хуваалцах

“Хаана	аюулгүй	
байдлыг	
мэдэрдэг	вэ?	
Яагаад?”	сэдэвт	
ярилцлага

Эрүүл	ахуйн	
хичээл
Ирээдүйн	найдвар	
тоглоом

Өдрийг	хэрхэн	
өнгөрөөсөн 
сэтгэгдлээ	
хуваалцах

Үргэлжлэл Сурах	дэмжлэг Сурах	дэмжлэг Сурах	дэмжлэг Сурах	дэмжлэг Сурах	дэмжлэг

7-8	цаг
Хөдөлмөрийн 
хичээл

Уншлагын	цаг Мужааны	цаг Дуу	хөгжмийн	цаг

Тоглоомын төрөл

Гэр бүл болон жүжгийн тоглоом Хэрэгсэл Бид юу хийх вэ?

•	 Амьдралд	тохиолдсон	явдлаа	жүжгээр	
илэнхийлэх

•	 Шийдвэр	гаргах,	бүтээлч	санаачлага	
хөгжүүлэх	

•	 Нийтийн	идэвхийг	хөгжүүлэх
•	 Хамтрах,	хуваалцах	чадвар	хөгжүүлэх

•	 Хүүхэлдэй
•	 Гаран	хүүхэлдэй
•	 Жүжгийн	бусад	

хэрэгсэл

•	 Хүүхдийг	өөрсдөөр	нь	жүжгийг	
дэглүүлэх

•	 Өөрсдөө	хэрэгслээ	сонгох
•	 Жүжгийг	эхлэлийг	чиглүүлж	

өгөөд		өөрсдөөр	нь	
үргэлжлүүлэх

64  Toms, C., Macleod, H., 2011
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Бүтээлч тоглоом Хэрэгсэл Бид юу хийх вэ?

•	 Мэдрэмж,	саналаа	хуваалцах
•	 Сэтгэхүй	хөгжүүлэх	тоглоом	
•	 Туршилт	явуулах

•	 Зургийн	хэрэгсэл
•	 Бичгийн	хэрэгсэл
•	 Хаягдал ашиглаж 

эвлүүлдэг	зүйлс	хийх
•	 Эвлүүлдэг	шоо	
•	 Хүүхэлдэй	
•	 Жижиг тоглоом 

•	 Хүүхдэд	сэдэв	өгөх	
•	 Гэр	бүлээрээ	хийдэг	байсан	зүйл	

гэх	мэт

Харилцаа Хэрэгсэл Бид юу хийх вэ?

•	 Мэдрэмж,	сэтгэлээ	үгээр	илэрхийлэх
•	 Сонсох,	илтгэх	чадвар	хөгжүүлэх
•	 Төсөөлөх	чадвар	хөгжүүлэх
•	 Уламжлалт	ёс	заншлаас	суралцах

•	 Ном
•	 Үлгэр	домог
•	 Дуу	бүжиг
•	 Гаран	хүүхэлдэй

•	 Хүүхдийг	өөрсдөөр	нь	жүжгийг	
дэглүүлэх

•	 Өөрсдөө	хэрэгслээ	сонгох
•	 Жүжгийг	эхлүүлэн	чиглүүлж	

өгөөд	хүүхдүүдээр	үргэлжлүүлэх

Бие бялдрын тоглоом Хэрэгсэл Бид юу хийх вэ?

•	 Тэнцвэрт	чадвар,	булчингийн	үйл	
ажиллагааг	хөгжүүлэх	спорт	тоглоом

•	 Өөртөө	итгэх	итгэлээ	хөгжүүлэх
•	 Харилцаа	тогтоох,	харилцах	чадвар	

хөгжүүлэх

•	 Дээс
•	 Бөмбөг
•	 Бусад	спорт	хэрэгсэл

•	 Тоглоом	зохион	байгуулах
•	 Чөлөөтэй	тоглоомоо	сонгоод	

тоглох

Ирцийн хуудас

ДД
Хүүхдийн	

нэр
Охин/Хүү Огноо Огноо Огноо Огноо Огноо

Хүүхдийн манлайлах, үүрэг хүлээх чадварыг хөгжүүлэх ажил:

 � Хоорондоо мэндчилэх

 � Ирцийн хуудсаа өөрсдөө гаргах, бүртгэх

 � Тоглоом, эд хэрэгслээ өөрсдөө гадаа гаргах, оруулах

 � Тоглоом эд хэрэгслээ бүртгэх, захиалах

 � Зохиох ажлын жагсаалт гаргах

 � Хүүхдэд ээлтэй орон зайг цэвэр байлгах, засварлах, будах

 � Хүүхэд бүр уух зүйлс, хуурай хүнсээ өөрсдөө бэлдэж, өөрсдөдөө үйлчлэх

 � Уух усаа тооцоолж бэлдэх... гэх мэт

Хүүхдэд ээлтэй орон зайд сайн дурын ажилтны үүрэг:

•	 Ажлын цагаа баримтлах

•	 Цэвэр нямбай хувцаслах

•	 Хүүхдүүдээс түрүүлж Хүүхдэд ээлтэй орон зайгаа нээж, хүүхдүүдийг мэндчилж угтах
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•	 Хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчтай ярилцан, хүүхдийн байдлыг асуух

•	 Үдийн цай өгөх

•	 Бүх хүүхдийг явтал хүлээх

•	 Өдөр бүр мэдээ бичих

•	 Хүүхдүүдээ цэвэрч нямбай байхыг дэмжих

•	 Номын бүртгэл хийх

•	 Долоо хоног бүр тайлан бичиж, зохицуулагчдаа илтгэх

•	 Сар бүр тайлан гарган, зохицуулах уулзалтанд тайлагнах

•	 Орж, гарсан хүн бүрийг тэмдэглэх

•	 Анхны тусламж үзүүлэх

•	 Сар бүр эд материалын тайлан гаргах

•	 Хэрэгцээт бараа материалаа захиалах

•	 Хүүхдэд ээлтэй орон зайн тоног төхөөрөмж, эд материал, хэрэгсэл, тоглоомын бүрэн 
бүтэн байдлыг шалгаж байх

•	 Эвдэрсэн зүйлсийг засуулах арга хэмжээ авах

•	 Үйл ажиллагаандаа эцэг эхийг аль болох оролцуулах

•	 Хүүхэд хамгааллын удирдамж зарчмыг дагаж мөрдөх

•	 Ёс зүйн зарчмыг ягштал баримтлах

•	 Төлөвлөгөө гаргаж ажиллах

Хүүхдэд ээлтэй орон зайн хүүхдэд зориулан зохион байгуулж буй ажлыг үнэлэх хуудас байх 
ёстой. Хүүхдэд ээлтэй орон зайн үйл ажиллагаанд гамшгийн түвшин, хүүхдийн хэрэгцээ 
сонирхлын байдлаас хамаарч өөрчлөлт хийж болно. Жишээ нь: Хүүхдийн хичээлийн хоцрогдлыг 
арилгах давтлага хийх, скаутын үйл ажиллагаанд суралцах гэх мэт. Хүүхдэд ээлтэй орон зайн 
ажилд оролцохгүй, ирэхгүй байгаа хүүхдийн хүсэл сонирхлыг төрүүлэх ажлыг үе тэнгийхэн, 
сайн дурын ажилтан, иргэдийн бүлгийн ажилтнаар дамжуулан нөлөөлөх ажил хийх хэрэгтэй.

СЭДЭВ 4. ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕ ДЭХ БОЛОВСРОЛ 

Гамшгийн үед хүүхдийн сурч боловсрох үйл ажиллагаа яагаад үргэлжлэх хэрэгтэй вэ? 
Гамшгийн үед ялангуяа удаан хугацаанд үргэлжилсэн тохиолдолд хүүхдийн сурч боловсрох 
эрх хязгаарлагдах, зөрчигдөх ёсгүй бөгөөд боловсролыг үргэлжлүүлэн олгох явдал нь Засгийн 
газар, ОУ-ын болон хүүхэд хамгаалал, боловсролын байгууллагын нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл байх ёстой.

Онцгой байдал, гамшгийн үеийн боловсрол гэдэг нь гамшгийн үед боловсролыг үргэлжлүүлэх 
зорилготой нэгдмэл цогц үйл ажиллагаа юм.65

65  Nicolai, S., 2008
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Гамшиг, онцгой байдлын улмаас тусгаарлагдсан болон асран хамгаалагчийн халамжинд нүүлгэн 
шилжүүлэх байранд байгаа хүүхэд бүр боловсрол эзэмших, боловсролоо үргэлжлүүлэх эрхтэй. 
Гамшгийн үеийн боловсрол нь өөрөө хүүхэд хамгааллын нэг хэлбэр бөгөөд нийгэм сэтгэлзүйн 
дэмжлэг болдог. Олгож буй боловсролыг эцэг эхээс тусгаарлагдсан байдлыг удаан үргэлжлүүлэх 
нөхцөл болгохгүй байдлаар зохион байгуулах нь чухал. 

Гамшгийн үеийн боловсролыг тасралтгүй үргэлжлүүлэхдээ дараах эрх зүйн баримт бичгийг 
мөрдлөг болгон дагаж хэрэгжүүлнэ:

- 1948 оны Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

- 1951 оны Дүрвэгсдийн байдлын конвенци

- 1966 оны Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тунхаглал

- 1989 оны Хүүхдийн эрхийн конвенци

- 1990 оны Бүх нийтийн боловсрол тунхаглал

- “Хүүхдийн эрхийн үйл ажиллагаа” Женевийн конвенци

Хүүхдийн боловсролыг үргэлжлүүлэх үйл ажиллагаанд дараах ажлуудыг зохион байгуулна:

•	 Гамшгийн байдлыг судлах, хүүхдийн хэрэгцээг үнэлэх

•	 Хүүхдийн боловсролын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, өдөр тутмын хуваарь гарган 
ажиллах

•	 Уншиж, бичиж сураагүй хүүхдэд бичиг үсэг тайлагдах сургалт зохион байгуулах

•	 Сургалт явуулах төрөл бүрийн хувилбар боловсруулах (ачаалал багатай, сэтгэлзүйн 
дэмжлэг хосолсон гэх мэт)

•	 Хүүхдийн сэтгэл санааг сэргээх, гамшгаас үүдсэн айдсыг арилгах үр дүнтэй аргачлалаар 
ажиллах

•	 Суурь боловсролоос гадна эрүүл мэнд, танин мэдэхүй, хүүхдийн хувийн хөгжилд 
зориулсан сэдвээр сургалтыг зохион байгуулах

•	 Хүүхэд тоглох, хөгжилтэй байх аргачлалыг түлхүү ашиглах

Гамшгийн үеийн боловсрол нь түр зуурын, явуулын сургууль байгуулах, сургалтын хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмж, эд материалаар хангах, хоол хүнс, сургагч багшаар хангах болон сурталчлан 
таниулах ажиллагаа зэргээс бүрдэнэ.66

Гамшгийн үеийн боловсролын санхүүжилт, бусад хэрэгцээт асуудлаар Засгийн газар, НҮБ болон 
донор байгууллагад хандан дэмжлэг авах, бодит байдлыг ойлгуулах, нөлөөлөх ажиллагаа 
явуулах хэрэгтэй. Томоохон хэмжээний гамшгийн үед сургуулиуд нурах, багш ажилчдын хүрэлцээ 
дутах, улмаар боловсролын тогтолцооны хэвийн үйл ажиллагаа доголдох магадлал ихэсдэг тул 
гамшгийн үеийн боловсролын үйл ажиллагаанд олон нийтийн болон хүүхдийн өөрийн оролцоо 
чухал үүрэгтэй. 

Гамшгийн үед боловсролыг багш, сургагдсан сайн дурын ажилтан, үе тэнгийн хүүхэд залуус 
зохион байгуулж явуулна. Сургалтын аюулгүй байдлыг хангасан сургууль, олон нийтийн газар, 

66  Bergeron, G., Del Rosso, J. M., 2001
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спорт зал, театр, гэр, майхан зэрэг хаана ч явуулж болох ба сургалтын цагийн хуваарийг тухайн 
нөхцөл байдалд тохируулан, өглөө, өдөр, оройн цагаар зохион байгуулна.

Гамшгийн байдал боловсролд хэрхэн 
нөлөөлөх вэ?

Боловсролын хэрэгцээг хэрхэн зохион 
байгуулах вэ?

Хүүхэд:
- Гамшиг
- Зэвсэгт	бүлэглэлд	нэгдсэн
- Бэлгийн	хүчирхийлэл

Сургууль:
- Сургууль	нурж	эвдэрсэн
- Сургуулийн	эд	зүйлсийг	дээрэмдсэн,	тоносон
- Аюулгүй	байдлын	улмаас	сургууль	хаагдсан
- Тэсэрч	дэлбэрэх	бодис	тавьсан

Хүний	нөөц:
- Мэргэжлийн	багш	хүрэлцээгүй
- Нийгэм,	сэтгэлзүйн	дэмжлэг	дутмаг
- Сургах	арга	барил	нь	тохиромжгүй

Боловсролын	тогтолцоог	дэмжих:
- Боловсролын	менежментийн	хороог	байгуулах
- Олон	нийтэд	суурилсан	сургууль	нэмэгдүүлэх

Тусгайлан	авах	арга	хэмжээ:
- Боловсролоо	үргэлжлүүлэхийг	ухуулах
- Сургалтын	үйл	ажиллагааг	хурдасгах
- Богино	хугацааны	тусламжийг	яаралтай	хүргэх

Сургуулиас	гадна	үйл	ажиллагааг	зохион	байгуулах:
- Сургалтын	бүтцийг	тохируулан	зохицуулах
- Хүүхэд	манлайлсан	санаачлагыг	дэмжих

Сургуулийн	өмнөх	насны	сургалтыг	зохицуулах:
- Сургуулийн	өмнөх	насны	хүүхдийн	хөгжлийн	үйл	

ажиллагаа

Боловсролын ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ? Хэн зохион байгуулж явуулах вэ?

Боловсролыг	чухалчлах	ухуулга	сурталчилгаа

Сургалтууд

Боловсролын	дэд	бүтэц,	хангамж

Сургалтын	хөтөлбөр	боловсруулах

Үйл	ажиллагааны	менежмент

- Боловсролын	байгууллага

- Хүүхдийн	байгууллага

- Сургуулийн	удирдлага

- ТББ

- Хүүхэд	залуусын	байгууллага

Гамшиг, онцгой байдлын үед боловсролыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулахад:

•	 Тодорхой хугацаанд яаралтай боловсролын үйл ажиллагаа

•	  Тухайн үеийн боловсролын тогтолцоонд суурилан боловсрол олгох

•	 Боловсрол сургалтыг сэргээн явуулах ажиллагаанд олон нийтийг дэмжин дайчлах

•	 Сургалт, ухуулга сурталчилгааны ажил, эцэг эхийн оролцоог зангидан зохион байгуулах

•	 Боловсрол зохион байгуулж буй нүүлгэн шилжсэн хуаран, түр сургууль, хүүхдэд ээлтэй 
орон зайн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах

•	 Сургалтын хөтөлбөр, багшийн цалин, сургалтын магадлан итгэмжлэлийг аль болох 
хэвээр үргэлжлүүлэх

•	 Гамшгийн голомтын сургуулийн үйл ажиллагааг тухайн орон нутгийн засаг захиргаа 
сайтар дэмжих зэрэг ажлууд багтана.
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Гамшгийн үе дэх боловсролын үйл ажиллагаа нь  дараах ажлуудаас бүрдэнэ. Үүнд:

•	 Хүүхдийн тоог нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээлээр нь ангилж гаргах, түр хичээллэх анги 
танхимын хэрэгцээ, багш, сургалтын хэрэгцээг тооцох, үнэлгээ хийх

•	 Түр сургууль барьж байгуулах

•	 Сургалтанд хэрэгцээтэй  материал хэрэгслээр хангах

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, ДОХ, эрүүл ахуйн сургалтанд дайчлах багш, хүний 
нөөцийг шийдэх

•	 Сургуулийн болон сургуулиас гадуурх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, урлаг, спортын 
төрлөөр явуулах ажлууд багтана.

Дээрх бүх үйл ажиллагаанд олон нийтийн санаачлага, оролцоо, хүүхэд залуусын санал 
санаачлага, шийдвэр гаргах эрхийг хангахаас гадна тусгай анхаарал шаардсан хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, гэр бүлээс тусгаарлагдсан хүүхдийн асуудлыг нэн түрүүнд анхаарах ёстой.

СЭДЭВ 5. ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 67

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог бид хэрхэн хангаж ажиллах вэ? Юуны өмнө хүүхдийн 
бие бялдрын хөгжил, насны онцлог, чадварт тохирсон гамшгийн талаарх сургалтыг тогтмол 
явуулснаар хүүхэд өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, туслах, дэмжих мэдлэг дадлага олгох 
чадвар эзэмшинэ. Ингэж  бэлтгэгдсэн хүүхэд гамшгийн үед бидэнд туслах хүний нөөцийн 
тодорхой хувийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой. Хүүхдийн оролцоо нь өөрсдөд нь ч сургалт, дадлага 
туршлага болохоос гадна бусдад ч үнэлж баршгүй хувь нэмэр болдог билээ. 

67  UNICEF, 2006

Одоо байгаа боловсролын тогтолцоог 
тохируулан зохицуулах:
- Нөхцөл байдалд тохирсон 

боловсролын бүтэц
- Олон нийтэд 

суурилсан сургууль
- Сургуулийн хороо

Сургуулиас гадуур хөгжих хувилбар:
- Зохион байгуулалттай сургалтын үйл 

ажиллагаа
- Хүүхэд манлайлсан санаачлага 

Сургалтыг үргэлжлүүлэхэд 
анхаарах арга хэмжээ:
- Сургуульдаа 
үргэлжлүүлэн явахыг ухуулах

- Түргэвчилсэн сургалт
- Сургалтын богино хугацааны тусламж

Сургуулийн бус насны 
боловсролын үйл 
ажиллагаа:
- Сургуулийн өмнөх 

насны хүүхдийн хөгжилд 
зориулсан ажил

- Залууст зориулсан боловсрол

Хүүхдийн сайн сайхан байдал:

•	 Танин мэдэхүй 

•	 Бие бялдрын хөгжил

•	 Нийгэм, сэтгэлзүйн хөгжил
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Хүүхдийг оролцуулахдаа Хүүхдийн оролцооны стандартыг ягштал баримталж, түүний нас, 
хөгжил, сэтгэхүйн онцлогт мэдрэмжтэй хандаж, язгуур эрх ашиг, аюулгүй байдалд нь харшлахгүй 
байдлаар зохион байгуулах чухал юм.

Гамшигт өртсөн хүмүүсийн иргэний эрх, олон улсын хүмүүнлэгийн стандартад хүүхдийн 
оролцоог хангах талаар:

- ОУ-ын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг (1994): ОУ-ын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг, Улаан 
Хавирган Сарны Хөдөлгөөн болон Гамшиг эрсдлийн үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ын 
ёс зүйн код – 7-р зүйл. “Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд гамшиг, эрсдэлт байдалд өртсөн 
хүмүүсийг өөрсдийг нь оролцуулах арга замыг хайх ёстой. Гамшигт өртсөн хүмүүсийг 
хөтөлбөрийн төлөвлөлт, менежмент, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд оролцуулснаар 
тусламж үр дүнтэй, нөхөн сэргэлт тогтвортой байх болно. Гамшиг, эрсдэлт байдалтай 
тэмцэх болон нөхөн сэргээх үйлсэд олон нийтийн оролцоог дэмжихийг хичээх болно.”

- Сфер хөтөлбөр (2000): Гамшигтай тэмцэх стандарт болон Хүмүүнлэгийн үйлсийн 
дүрэм: Ерөнхий стандарт 1: Оролцоо (хуудас 28). “Гамшиг, эрсдэлт байдалд өртөгсөд 
тусламжийн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээний ажиллагаанд оролцоно” 
гэж заажээ.

Гамшгийн үед хүүхэд, залуусын ажил гүйцэтгэх чадвар

5-10 насны хүүхэд

•	 Балчир	хүүхдийг	асран	харж,	тоглуулах	
чадвартай

9-12 насны хүүхэд

•	 Анхны	тусламж	үзүүлнэ
•	 Гэр	бүлээсээ	төөрсөн	хүүхдийг	дэмжин,	

тоглоно

•	 Гомдсон,	уйтгартай	байгаа	найзаа	дэмжин,	
ярилцана

•	 Хоол	зөөж,	аяга	таваг	хураана
•	 Хоол	бэлдэлцэнэ
•	 Орчноо	цэвэрлэнэ
•	 Насанд	хүрсэн	хүнийг	төлөөлж	чадна

12 насны хүүхэд

•	 Өөрөөсөө	бага	насны	хүүхдийг	сургах	
чадвартай

•	 Бага	насны	хүүхдийг	асарна
•	 Ажлын	хэсэгт	орж	ажиллаж	чадна

12-17 насны хүүхэд

•	 Бага	насны	хүүхдийг	хамгаалж,	тусламж	
үзүүлнэ

•	 Бага	хүүхдийг	асарч	чадна
•	 Бага	насны	хүүхдүүд	болон	үе	тэнгийхнээ	

сургах	чадвартай

•	 Гэмтэж	шархадсан	хүмүүст	тусламж	үзүүлэх	
чадвартай

•	 Гамшгийн	намжмал	үед	цэвэрлэгээнд	
оролцоно

•	 Гэмтэж	бэртэн,	явж	чадахгүй	байгаа	хүнийг	
зөөх	чадвартай

•	 Бага	насны	хүүхэдтэй	гэр	бүлд	хоолыг	нь	зөөж	
тусална

•	 Төөрсөн	хүүхдэд	гэр	бүлээ	олоход	нь	тусална
•	 Өндөр	настай	хүмүүст	хоол	зөөнө
•	 Хоол	хүнс	савлаж,	тараахад	тусална
•	 Мэдээлэл,	зарлал	тараана

•	 Цэвэрлэгээнд	оролцоно
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Хүүхдийн ажил гүйцэтгэх чадварыг ашиглах нь чухал. Тэд дараах ажлыг гүйцэтгэх чадвартай:

�	Амь аврах, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх: 

- Аврах ажиллагаа 2004 оны цунами-гийн үеэр 
хүүхдүүд гамшигт өртсөн хүмүүст тусламж 
үзүүлж, эцэг эхээсээ, гэр бүлээсээ салсан 
бага насны хүүхдүүдийг аюулгүй газар авчран, 
гэр бүлийн гишүүдээ олтол нь харж хамгаалж 
байсан байна. 

- Хүүхдийн байгууллага: 

- Онцгой байдлын үед хүүхдийн байгууллага нь 
аврах үйл ажиллагаа, тусламжийн ажилд идэвхийлэн оролцсон жишээ их бий.

- Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үзүүлэх: 

- Шри Ланк, Индонези зэрэг орны байгалын гамшгийн үед хүүхдүүд эрүүл мэндийн 
анхан шатны тусламж(шарх цэвэрлэх, боох, чиг тавих) үзүүлэн, өвчтэй хүмүүсийг олж 
илрүүлэн эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд  нь туслах зэргээр амжилттай ажиллажээ.

�	Эрүүл ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх:

- Хүүхдүүд гамшигт өртсөн газрыг цэвэрлэх, хог хаягдал шатаах, зам харгуй цэвэрлэж 
чөлөөлөх, хоргодох байр цэвэрлэх, бие засах газрыг ариутгах зэрэг ажилд оролцож 
болно.

�	Тусламжийн хоол хүнс, барааг цуглуулах, тараах, зохицуулах

- Хүүхдүүд тусламжийн бараа, хоол хүнс хүлээн авахад дугаарлан гэр бүл болон хүмүүст 
тусална.

- Тусламжийн хувцас, бараа, хүнсийг баглах, хоргодох байр, үйлчилгээний цэгүүдэд 
тараахад голлох үүрэг гүйцэтгэх чадвартай.

- Бангладешид хүүхдийг гамшиг ослын үеийн төлөвлөлт, зохион байгуулах ургалтанд 
хамруулдаг байна. Энэхүү үе тэнгийн сургагчийн сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд 
онцгой байдал үүссэн үед идэвхитэй ажиллаж чаддаг юм.

�	Асран халамжлах, сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх

- Бага насны хүүхэд, өндөр настанг асран хамгаалах үүргийг өсвөр насны охид сайтар 
гүйцэтгэдэг. Эцэг эх, асран хамгаалагч нь нас барсан тохиолдолд охид тэднийг орлох 
үүргийг хүлээн ажилладаг байна.

- Хүүхдүүд үе тэнгийнхнээ асран хамгаалах, сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх чадвартай 
байдаг бөгөөд  гарах үр дүн нь ч их байдаг.

- Насанд хүрэгчдэд туслах: цунамид өртсөн газарт хүүхдүүд эцэг эхдээ сэтгэл санааны 
тус дэм болох нь их байжээ. Хүүхэд бол өөдрөг хүмүүс.

- Оролцооны тусламжтайгаар хүүхэд өөрөө өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, туршлага олж 
авдаг.

�	Сургалтаар дамжуулан хамгаалал, бэлэн байдлын мэдлэг олгох

Б.Эрдэнэ-Очир, 11 настай, эрэгтэй
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- Хүүхэд өөрөө багш: Онцгой байдал, гамшгийн үеийн сургалтанд хүүхэд сурснаар үе 
тэнгийхэндээ болон өөрөөсөө бага насны хүүхдэд багшилж чаддаг.

- Бэлэн байдлын сургалт: Хүүхдэд гамшгийн бэлэн байдлын сургалт явуулах нь асар 
их ач холбогдолтой.  Учир нь өөрийгөө хамгаалах, өөртөө итгэлтэй байх, гамшгийн 
дарамтаас амархан гарах чадвартай болно.

�	Сэргээн босголт, хөгжилд оролцуулах

- Хүүхдийг сэргээн босголт, эргэн сэргээх ажилд оролцуулбал тэдэнд  ашиг тустай байдаг. 
Хүүхдүүдэд тохирсон бизнес ажил хийлгэх, бие даалгаж ажил гүйцэтгүүлэх нь тэдэнд 
итгэл нэмдэг.

- Олон нийтийн төв байгуулах: Олон нийтийн төв нь гамшгийн дараах хөгжил, өөрчлөлтөд 
их үүрэгтэй. Хүмүүс хүүхдүүдийн сэтгэлийг сэргээх, хэвэнд нь оруулах үйл ажиллагаа 
явуулдаг бөгөөд спорт, олон нийтийн ажил зохиох журмаар байгуулагдсан байдаг.

�	Урлагийн тоглолт, театрын дугуйлангаар дамжуулж сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх: 
Хоргодох байр, түр оршин суух байранд байгаа хүүхдүүд уйдаж, хийх зүйлгүйн улмаас 
сэтгэлзүйн айдас, дарамтаасаа гарч чаддаггүй. Урлаг, жүжгийн дугуйланд хүүхэд 
хамрагдснаар  сэтгэлзүйн дэмжлэг авахаас гадна аюулгүй орчинд байж чаддаг.

�	Гамшигтай тэмцэхэд хүүхдийг сургах, тэднийг бэлтгэх: Сургууль дээрх хичээлийн 
хөтөлбөрөөр хүүхэд гамшгийн үед өөрийгөө хамгаалах мэдлэг олж авах ёстой. Мөн 
гамшгийн үед хүүхэд насандаа тохирсон мэдээллийг бусдад түгээхэд оролцож болно. 
Жишээ нь эцэг эх, хүүхдүүд, гэр бүлийн хүмүүс бие биенээ олоход зар тараах.гэх мэт.

•	 Гамшгийн өмнөх бэлэн байдалд:

- Ажилтнуудын мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэх

- Хүүхдэд мэдлэг олгох (хичээлийн хөтөлбөрт гамшгийн талаар оруулах, бэлэн байдлын 
төлөвлөгөө хийх,  сургалтын материал боловсруулах зэрэгт  хүүхдийг  оролцуулах, 
хүүхдэд эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн анхан шатны мэдлэг олгох)

- Хүүхдэд мэдээлэл түгээх (хүүхдэд сургалтын материал, ухуулах хуудас, бяцхан ном 
тараах)

•	 Онцгой байдал, гамшгийн үед:

- Бэлтгэгдсэн ажилтнаа дайчлах (дээд байгууллагын мэдээллийг дамжуулах, зар тараах, 
тусгаарлагдсан хүүхдийг хайх, олох, бүртгэлжүүлэх ажилд оролцох)

- Хүүхдэд мэдээлэл хүргэх (хүүхдийн сэтгэхүйд тохирсон мэдээлэл тараах, мэдээллийг 
зургаар, товч ойлгомжтой хэллэгээр мэдээлэх, бусад байгууллагууд яаж ажиллаж 
байгааг ойлгуулах, эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн  зөвлөгөө өгөх, өөрсдийгөө хамгаалах 
зааварчилгаа өгөх гэх мэт)

- Хүүхдийг мэдээлэл түгээх ажилд дайчлах (гэр бүлийн гишүүдийг хайх, уулзуулах ажилд 
дайчилна. Учир нь хүүхэд хүүхдээ мэддэг. Мэдээлэл, зар тараахад хүүхдийг сургах, 
хүүхдээс асуудал хаана байгааг мэдэх, хүүхдээс илрээгүй мэдээлэл олж авах )

�	Хүүхдийг үнэлгээ, төлөвлөлт, шийдвэр гаргахад оролцуулах

- Тусламжийн болон эрсдлийн үнэлгээнд оролцуулах (гамшгийн үед хүүхдүүдтэй 
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зөвлөлдөх, бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд эрсдлийн үнэлгээ хийх, гамшгийн дараах 
үнэлгээнд оролцуулах)

- Сэргээн босгох ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог хангах (Хот, тосгон, хүүхдийн 
байгууллагыг сэргээн босгоход хүүхдийн санал, зөвлөгөө хэрэгтэй. Хүүхдэд ээлтэй 
орон зай бий болгоход хүүхэд өөрөө илүү бодитой зөвлөгөө өгдөг)

•	 Гамшгийн өмнөх бэлэн байдалд:

- Ажилтнуудаа бэлтгэх сургалт явуулах (үнэлгээний сургалт зохион байгуулах, хүүхэдтэй 
зөвлөлдөх дадлага суулгах, хүүхдүүдтэй ажиллах ажлын жагсаалт гаргах)

- Ажлын аргачлал боловсруулах (хүүхдийг шийдвэр гаргахад хэрхэн оролцуулах вэ, 
сэргээн босголтод хүүхдийг сонсох, гамшгийн үед үнэлгээнд хүүхдийг хэрхэн дайчлах...
гэх мэт)

•	 Онцгой байдал, гамшгийн үед:

- Ажилтнуудаа зохион байгуулах байгууллагын арга хэмжээ (бэлтгэгдсэн ажилтнаа 
хүүхэд залуустай ажиллахад дайчлах,  тэрхүү ажилтан нь хүүхдийн санал зөвлөгөөг 
үнэлгээ судалгаандаа тусгах, тусламжийн ажилд хүүхдийн саналыг асуух)

- Хүүхэд залуусаас тухайн орон нутгийн амьдралын хэв маяг, онцлогийг сурах (гамшгийн 
үйл ажиллагаанд оролцож байгаа байгууллага хүмүүс тухайн  орон нутгийн онцлог, 
соёл, хэв маягийг хүүхдүүдээс судалж мэдэх, театр, соёлын төв, номын сан гэх мэт 
ухуулан сурталчлах механизмыг ашиглаж, хүүхдүүдэд сурталчилгаа  хийх  )

- Хүүхдийг үнэлгээ судалгааны ажилд оролцуулах (хүүхдүүдийг судалгаа үнэлгээнд 
оролцуулахдаа тэдний нас, хүйс, яс үндэс, хөгжлийн бэрхшээл, эмзэг байдлыг харгалзан 
үзэж тэгш оролцуулах, сургалтанд хамруулах, сургууль, байр, барилга сэргээн босгоход 
саналыг нь сонсох)

�	Хянах механизмд хүүхдийн оролцоо

- Асуудлыг ил болгох (санал хүсэлт, мэдээллийн хайрцаг хийж тавих, ингэснээр амаар 
болон бичгээр албан бус хүүхдийн хүчирхийллийн тохиолдлын мэдээлэл ил тод болно)

- Хяналт (хүүхдүүд үйл ажиллагаанд хяналт тавихад их үүрэг гүйцэтгэдэг ба үр дүнг үнэн 
зөвөөр дүгнэдэг, үүнд  бас суралцдаг. Хүүхдүүдийг хяналт судалгаанд сургах хэрэгтэй. 
Мөн хяналтын хороонд төлөөлөл болгон оролцуулах нь чухал)

•	 Гамшгийн өмнөх бэлэн байдалд:

- Судалгаа, хяналтаар хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд 
хүүхдийг оролцуулах

- Тусламж үзүүлэх стандартад хүүхдийг сургах

- Хяналтын механизмын төлөвлөгөө, хяналт тавих ажилд оролцуулах

- Бэлэн байдлын үед хүүхдүүд ямар үүрэгтэй ажиллахыг урьдчилан сургах

- Хяналт, судалгааны ажилд хүүхдийг хэрхэн оролцуулах талаар ажилтнаа сургах

•	 Онцгой байдал, гамшгийн үед:

- Ажилтнууд хүүхдийг сонсож, хүүхэдтэй ажиллаж сурсан байх

- Хяналт, гомдол барагдуулах механизм бүрдүүлж, энэ үүргийг гүйцэтгэх ажилтныг 



109

томилох, тусгай байр гаргах

- Тусламж тараах хүүхдийн бүлгийг байгуулж, тусламжийн бараа, хоол хүнсийг тараалгах 
ажилд оролцуулан эргэн мэдээлэх аргад сургах

- Байгууллагын гамшигтай тэмцэх үйл ажиллагааны хяналт, үнэлгээнд сургах

�	Гамшгийн хор хохирлыг бууруулах ажилд хүүхэд залуусын байгууллагыг 
оролцуулах

Хүүхэд залуусын байгууллага нь онцгой байдлын үед чухал үүрэг хүлээх чадавхи, 
боломжтой байдаг. 

- Эдгээр байгууллагыг бэлэн байдлын сургалтанд хамруулж, гамшгийн үед зар мэдээ 
түгээх, мэдээлэл цуглуулах болон бусад ажилд дайчлах нь чухал.

- Хүүхэд залуусын байгууллагыг гамшгийн эрсдэл бууруулах бэлэн байдлын сургалтанд 
хамруулан хамтран ажиллах зорилго тавьснаар хүүхэд гамшгийн үед болон дараа ч 
өөрийгөө хамгаалах, сэтгэлзүйн бэлэн байдалд дасаж сурсан байдаг.

- Түүнчлэн  эдгээр байгууллагууд бие даасан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон 
соёл урлагийн тоглолтоороо гамшгийн үед ихсэх магадлалтай хүсээгүй жирэмслэлт, 
хамгаалалтгүй бэлгийн хавьтал, халдварт өвчин, хар тамхи мансууруулах бодисын 
хэрэглээнээс татгалзаж чадах чадвар, мэдлэг олгох үүрэг гүйцэтгэх боломжтой.

•	 Гамшгийн өмнөх бэлэн байдалд:

- Ажилтнуудаа сургах, бэлтгэх

- Бэлэн байдалд хүүхдийг бэлтгэх, оролцоот  ажилд хүүхэд залуусын байгууллагыг 
дэмжих, санхүүжүүлэх

- Хүүхэд залуусын байгууллагыг сургах, сургалт зохион байгуулахад дэмжих, хүүхдийг 
хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх

•	 Онцгой байдал, гамшгийн үед:

- Хүүхдийн байгууллагын ажлыг зохион байгуулан оролцуулах ажилтан томилох

- Эдгээр байгууллагатай урьдчилан гэрээ хийсэн байх ба хүүхдийн багийг ажилд томилох, 
дэмжих

- Хүүхэд залуусын байгууллага хэрхэн хувь нэмэр болж чадахыг тэднээс тодруулж, 
санал авах

- Хүүхэд залуусын байгууллагатай хамтран ажиллах (тэдэнд тохирох яаралтай ажилд 
дайчлах, мэдээлэл түгээх, мэдээлэл цуглуулах, зар тараах, гомдол санал илрүүлэх, 
зөвлөлдөх зэрэг бүх шатны ажилд оролцуулах )

Хүүхдийн оролцоог хангахад ашиглах удирдамж

1. Хүүхэдтэй ажиллах ажилтны үндсэн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

Хүүхэдтэй ажиллах ажилтан юу мэдэх ёстой вэ?

- Гамшиг онцгой байдлын хүүхэд хамгааллын зарчим, стандарт

- Хүүхдийн эрх

- Оролцооны хэлбэрүүд
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- Ялгаатай байдал

- Сэтгэл зүйн тусламж, сэргээн засах ажиллагаа

- Ёс зүйн дүрэм

Ажилтны чадавхийг хэрхэн дээшлүүлэх вэ?

- Үндсэн чадвар олгох (Үүнд: мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт зүйлс орно)

- Хүүхдийн эрх, хамгааллын стандартын сургалт

- Хүүхдийн оролцооны мэдлэг олгох

- Хүүхэдтэй ажиллах чадвар бий болгох (хүүхэдтэй бүлгэtр ажиллах болон ганцаарчилж 
ажиллах арга, хүүхдийг сонсох, дэмжих, ойлгох, соёл урлагийн ажил)

- Ёс зүй, хандлагад суралцаж бэлтгэгдэх (хүүхдийн чадварт итгэх, шийдвэр гаргах, 
төлөвлөгөөнд оролцох зэрэг ажилд чадварыг нь үнэлж ойлгох...гэх мэт)

- Хүүхэдтэй ажиллах итгэл үнэмшил

- Баримт бичиг хөтлөлт (хүүхдийн оролцооны үед тэдэнд баримт бичиг хөтлөх, ажил 
гүйцэтгэх үед санал бодлоо тэмдэглэх ажилд сургах)

2. Хүүхдийн чадварыг хөгжүүлэх

Тусламжийн ажилд хүүхэд оролцохдоо юу мэдэх хэрэгтэй вэ?

- Онцгой байдал, гамшгийн үед юу болдог, тохиолддог вэ? 

- Онцгой байдлын үед ямар байгууллага яаж ажилладаг, байгууллагууд хэрхэн хамтарч 
ажилладаг талаар хүүхэд мэдэх ёстой.

- Тусламжийн байгууллага юу хийдэг, хэрхэн ажилладаг тухай

- Хүүхдийн эрх, хүүхдийн оролцоо

- Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, яаралтай тусламж хэрхэн хүргэх

- Хүүхдэд сургалтаар чадвар олгох

Хүүхдийн чадварыг хэрхэн хөгжүүлж дээшлүүлэх вэ?

- Хүүхдийг сургахад ажилтныг сургах

- Эерэг уур амьсгалтай орчин бий болгох, хүүхдийн ялгаатай байдлыг хүндлэх

- Хүүхдийг оролцуулах хамтын ажиллагаа

- Бэлэн байдлын бэлтгэл хангах (хүүхдийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага хамтран 
бэлтгэл сургуулилт зохион байгуулах гэх мэт)

- Хүүхдийн оролцоо, үүргийг сайтар ойлгуулах 

- Сургалт 

- Сурталчилгаа, сургалтын материал бэлдэж тараах

- Сургалтанд хүүхдийн оролцооны аргыг ашиглах

- Сургагч хүүхэд бэлтгэх сургалт

3. Гамшигт өртсөн хүүхдүүдтэй ажиллах чадвар олгох

Гамшигт өртсөн хүүхэдтэй ажиллахад юу анхаарах вэ?
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- Стресс болон хамгааллын асуудал хамгийн чухал. Ялангуяа гэмтсэн, хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхдийг анхааралдаа авч сэтгэл зүйд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор оролцооны 
аргаар тохирох ажилд оролцуулах, дэмжих

- Ялгаатай байдлыг хүндлэх

- Тусгаарлагдсан хүүхэдтэй ажиллах, гэр бүлээ олоход туслах

- Боловсрол олгох (гамшиг намжмал болмогц эсвэл аюулгүй газар нүүлгэсний дараа 
хичээл сургалтыг аль болох тасалдуулахгүй үргэлжлүүлэх шаардлагатай)

4. Хүүхдийн оролцоотой үнэлгээ хийх

Хүүхэдтэй үнэлгээ хийхэд асуух гол асуумж нь дараах асуултаас бүрдэнэ: 

 9 Гамшгийн өмнө, одоо хаана амьдарч байгаа вэ?

 9 Гамшгийн өмнө сургуульд сурч байсан , одоо үргэлжлүүлэн сурч байгаа , багш нар нь 
байгаа эсэх, сургалтын чанар өөрчлөгдсөн эсэх

 9 Гамшгийн өмнө ажиллаж байсан уу, одоо ажилдаа эргэж орсон эсэх, ямар ажил хийдэг 
вэ, ажлын нөхцөл ямар вэ?

 9 Гамшгийн өмнө өдөр тутмын амьдрал яаж өнгөрдөг байсан, одоо яаж өөрчлөгдсөн, 
бэрхшээл, хэцүү байдал юу байна?

Хүүхэдтэй үнэлгээ хийх гол асуумжийг дараах аргаар хийнэ:

 � Оролцооны түргэвчилсэн аргаар

 � Чиглэсэн бүлгээр

 � Ярилцлага

 � Хэлэлцээр, форум

 � Сургалтаар

Мэдээллийн өгөгдөл цуглуулах, боловсруулахад хүүхдийг оролцуулах нь (Гэхдээ  нэн аюултай 
нөхцөл байдал үүссэн үед хүүхдийг үнэлгээний ажиллагаанд оролцуулах асуудалд болгоомжтой 
хандах хэрэгтэй): 

 9 Байгууллага, хүүхдийн бүлгийн ялгаатай байдлыг харгалзах (хүүхэд янз бүрийн газар 
орноос, гэр бүлээс, орчноос цугласан байж  болох)

 9 Ажилтнаа сургаж, ур чадвар олгох

 9 Хүүхэд болон насанд хүрэгсэд манлайлсан аргыг тохируулан хэрэглэх

 9 Хүүхэд үнэлгээ хийж сурснаар  бэлэн байдал, сэргийлэх аргад сурахад  хялбар тул 
давхар сургах

Үнэлгээг хянах хуудас нь:

1. Хүүхэд үнэлгээнд оролцож байгааг хэн хянах вэ?

2. Хүүхэд төлөвлөлтөнд оролцож байгааг хэн хянах вэ?

3. Үнэлгээний багт хүүхэд багтаж байгаа эсэх

4. Хүүхэд бэлтгэгдсэн эсэх

5. Хүүхэд судалгааны багт оролцож буй эсэх
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5. Хүүхдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох, түгээх

Хүүхэд дараах гамшиг, онцгой байдлын мэдээлэл, мэдлэгээр хангагдах ёстой:

 9 Аюул ослын үед юу хийхээ мэдэх (аюул хаана байж болох, юу тохиолдож болох, гамшиг 
аюул тохиолдсон үед хаана очих, хаана  хэнд хандах )

 9 Амьд гарах үндсэн мэдлэг (эрүүл мэндийн тусламж, ус, эрүүл ахуйн үндсэн мэдлэг, 
өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалах, эмнэлгийн анхан шатны тусламж авах, хэнд хандах 
асуудал бэрхшээлээ хэлж тусламж хүсэх)

 9 Гамшгийн үед юу тохиолддог вэ? (гамшгийн үед ямар байгууллага юу хийдэг, сургууль 
дээр юу тохиолддог, гэр бүл нь юу хийх ёстой, тусламжийн байгууллагууд юу хийдгийг 
мэдэх)

 9 Хүүхэд өөрөө юу хийж чадах (тусламж, сэргээн босгох ажиллагаанд хүүхэд хэрхэн 
оролцох, тусламжийн байгууллагатай яаж ажиллах, хэзээ хаана үнэлгээ хийхэд 
оролцох, тусламжийн үйл ажиллагаанд оролцоход хаана хэнд хандах)

�	Хүүхдэд мэдээллийг хэрхэн хүргэх вэ?

 9 Хүүхдийн онцлогт тохируулж харьцах

 9 Харах байдлаар зургаар, бичгээр албан болон албан бус байдлаар, самбар ухуулах 
хуудас, сурталчилгааны материал ашиглан тараах, яриа хийх, кино бичлэгээр, уулзалт 
зохиох, явганаар гэх мэт олон хэлбэрээр зохион байгуулж болно.

6. Хүүхдүүдтэй зөвлөлдөх

�	Гамшгийн үед хүүхэдтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй.

 9 Хүүхдэд ээлтэй орон зай барьж байгуулахад хүүхэд үнэтэй зөвлөгөө өгдөг. Тэд суугаа 
газар, байр, орчныхоо талаар сайн мэднэ. 

 9 Эрүүл мэнд, боловсрол, хамгааллын чиглэлийн үйлчилгээ үзүүлэх байр байгуулахад 
хүүхдийн зөвлөмжийг сонсох хэрэгтэй.

 9 Тусламжийн байгууллага хүүхэдтэй ажиллах төлөвлөгөө, зохион байгуулалтын ажлаа 
хүүхэдтэй зөвлөсөн байх ёстой.

�	Хүүхэдтэй хэрхэн зөвлөлдөх вэ?

 9 Хүүхдийн онцлог, нас, зан төлөвийг харгалзан үзэж зөвлөлдөх

 9 Хүүхдэд ээлтэй аргыг хэрэглэх (тоглоом, найрсаг дэмжсэн яриа өрнүүлж айдсыг нь 
арилган, итгэлийг нь олох гэх мэт)

 9 Хүүхдийг үнэлгээ, судалгааны ажилд оролцуулах, тэдэнд ямар бэрхшээл тохиолдож 
буй, хэрхэн арилгаж болох талаар саналыг нь асууж зөвлөлдөх, тэдний  хүссэн үүрэг 
даалгавар оноохдоо санал зөвлөгөөг нь авах

 9 Сургалтын үйл ажиллагаанд ахлах насны хүүхэд дэмжлэгтэйгээр оролцож асуудал 
бэрхшээл, төлөвлөгөөний ажилд санал зөвлөгөө өгч чадна.

 9 Чиглэсэн бүлэг, хэлэлцээр форумд хүүхэд зөвлөлдөх хэлбэрээр оролцдог.

 9 Зөвлөлдөхдөө хүүхдийн хамгааллын бүх асуудлыг хамрах ёстой.
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7. Хүүхдийн хяналт, гомдол саналын механизм бий болгох

�	Хүүхдийн хяналт, гомдол саналын механизмыг хэрхэн бий болгох вэ?

 9 Хамгаалал ба үнэлгээ: Хүүхдийг дарамт хүчирхийллээс хамгаалах, тэднийг дэмжихэд 
хяналт гомдлын механизм хэрэгтэй. Мөн хүүхдүүд тусламжийн байгууллагын үйл 
ажиллагааг үнэлж дүгнэх, асуудал бэрхшээлийг тодорхойлоход  онцгой хувь нэмрээ 
оруулдаг. 

 9 Нууцлал хамгаалах, нэр төр, хувийн мэдээллийг хүндэлж эрхэмлэх нь маш чухал.

 9 Хүүхдийн үндсэн үйлчилгээний асуудал, бэрхшээлийг шийдвэрлэх нь хүүхдийн сэтгэл 
ханамжийг хангах ажлын гол үзүүлэлт болох ёстой.

Баяртай болон гунигтай захианы хайрцаг

Энэ	төсөл	нь	2004	оны	Шри	Ланкад	болсон	цунамигийн	үеэр	68	сургуульд	хэрэгжсэн	бөгөөд	энэ	нь	
нийгэм	сэтгэлзүйн	дэмжлэг	үзүүлэх	зорилготой	захидал	харилцааны	арга	юм.	Энэ	хайрцагт	хүүхдийн	
хүчирхийллийн	талаарх	мэдээлэл,	тохиолдлын	тоо	баримт	мэдээлэгдсэн	байсан	бөгөөд	үүний	эсрэг	
арга	хэмжээ	авч	үйл	ажиллагаа	явуулахад	дөхөм	байсан	байна.

Эх	сурвалж:	FRD,	2005

Санал гомдол, хяналтын хуудас

1.	Хүмүүс	эрхээ	хамгаалуулах,		санал	гомдлоо	хэрхэн	гаргах	талаар	хүмүүст	хэлэх:
- Ажилтан	нь			санал	гомдлын	үйл	ажиллагааны	талаар	мэдээлэл	бичиж		самбарт	тавих
- Боломжит	болон	боломжгүй	санал	гомдлын	талаар	маш	тодорхой	мэдээлэх	
- Хүчирхийллийн	 эсрэг	 танай	 байгууллага	 ямар	 арга	 хэмжээ	 авч	 чадах,	 ажлын	 журам	 үйл	

ажиллагааг	тодорхой	танилцуулах

2.	Санал	гомдлын	үйл	ажиллагааг	хүмүүст	хүртээмжтэй,	аюулгүй	байдлаар	зохион	байгуулах
- Алс	хол	байрлаж	байгаа,	оршин	сууж	байгаа	ашиг	хүртэгсэд	хэрхэн	санал,	гомдол,	хүсэлтээ	гаргах	

талаар
- Амаар	болон	бичгээр	санал	гомдол	авах
- Хүний	 өмнөөс	 санал	 гомдол	 гаргасан	 хүмүүсийг	 баталгаажуулах	 (бичиг	 үсэггүй,	 айдастай,	

сэтгэлзүйн	дарамтад	орсон,,	биеэр	хүрэлцэн	ирж	чадахгүй	хүний	өмнөөс		гэх	мэт)

3.	Санал	гомдлоо	хэрхэн	гаргах	талаар	тайлбарлах
- Санал	гомдлын	стандарт	хуудас	боловсруулж	батлах
- Хүлээж	авснаа		баталгаажуулсан	бичиг	өгөх
- Санал	гомдлын	дагуу	арга	хэмжээ	авсан,	хариу	өгсөн	эсэхийг		хянах
- Санал	гомдлын	нууцлалыг	сайтар	хадгалах

4.	Санал	гомдол	гаргасан	хүмүүст	хариу	өгөх,	арга	хэмжээ	авах
- 	Нийт	санал	гомдолд	хариу	арга	хэмжээ	авсан,		хариу	мэдэгдсэн	эсэхийг	хянах
- Зохион	байгуулалт		сайтай	ажиллах,	ижил	санал	гомдолд	адилхан	хариу	арга	хэмжээ	авах
- Санал	гомдлын	дагуу	арга	хэмжээ	авч	шүүхийн	үйл	ажиллагаанд	оролцох

5.	Санал	гомдол,	алдаанаас	суралцах
- Санал	 гомдлоор	 гарсан	 хөтөлбөрийн	 үйл	 ажиллагааны	 алдаа	 дутагдлаас	 суралцан	 ажлаа	

сайжруулах
- Статистик	мэдээлэл	цуглуулж	хадгалах

Эх	сурвалж:	Оксфам,	2007

�	Хүүхдийн санал гомдлыг  яаж авч, хэрхэн ажиллах вэ?

- Хүүхдийн байрлаж байгаа газраас нь  бичгээр болон амаар санал гомдлыг нь авч болно. 
Санал гомдол хүлээж авах цэгийг сургууль, асрамж халамжийн газар, байр орон сууц  
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зэрэг хүүхэд байгаа газар хаана ч байгуулж ажиллах боломжтой. Гэхдээ нууц байдлаар 
харагдахаар байрлах байдлыг тэнцвэртэй харгалзан байрлуулна.

8. Эрсдэл бууруулах, онцгой байдлын төлөвлөгөөг хүүхдүүдийн оролцоотой 
боловсруулах 

- Бэлэн байдлын төлөвлөгөө нь гамшигт өртсөн бүх хүн амд зориулагдсан удаан 
хугацааны хариу арга хэмжээ байдаг. Хүүхдийг оролцуулах нь чухал, учир нь хүүхдүүд 
ч өртдөг, тэд юу хийхээ мэдэх ёстой.

- Эрсдлийг бууруулах: Гамшгийн хор хөнөөл, нөлөөг бууруулах ажиллагаанд тухайн 
орчны аюул үүсгэж болох практикууд хамарна. НҮБ-ын салбар хоорондын зөвлөлөөс 
санаачлан эрсдлийг бууруулах ажиллагаа нь анх сургуулийн орчинг хамарсан бөгөөд 
хүүхэд залуусын оролцоог чухалчлан авч үзсэн байна.

- Эрсдэл бууруулах, онцгой байдлын төлөвлөгөөнд хүүхдүүдийг хэрхэн оролцуулах вэ?

 9 Сургууль, хүүхдийн байгууллагыг оролцуулах: Эдгээр байгууллага нь: 

•	 Гамшгийн үед юу тохиолддог болон яаралтай тусламжийн талаар мэдлэг олж авах

•	 Эрсдлийг бууруулахад юу хийж болох, орчны аюулыг тодорхойлох

•	 Эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ 

•	 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үзүүлэх 

•	 Хамгааллын мэдлэг 

•	 Гамшгийн үед хийх ажлаа төлөвлөх

•	 Олон нийтийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд оролцох

•	 Өөрсдийн оролцооны үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох

•	 Хүүхдийн харилцааны сүлжээг үүсгэх

 9 Орчны аюулгүй байдал, хор хөнөөлт бодис, тэсэрч дэлбэрэх материалын талаар 
хүүхдэд мэдлэг олгож, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээнд оролцуулах

9. Үе тэнгийхний хооронд сургалт зохион байгуулж, сургагчдыг дэмжих

- Үе тэнгийн сургагч нь тусгай сэдвээр бэлтгэгдэх ба өөрийн үе тэнгийхэндээ сургалт 
явуулах, мэдээлэл дамжуулахаас гадна насанд хүрэгчдэд  ч сургалт зохион байгуулж 
болно.

- Үе тэнгийхний сургалтын арга нь бүлэг хүүхдэд эсвэл ганцаарчилсан сургалт байж 
болно. Мөн танхимын сургалтаас гадна радио, телевиз ТВ, хэвлэлээр сургалт зохион 
байгуулах аргууд орно.

- “Хүүхдээс хүүхдэд” сургалт нь эрүүл мэндийн мэдлэг олгох талаар танигдсан арга юм.

- Үе тэнгийн сургагч нь эрүүл мэнд, ус, эрүүл ахуй, хүнс тараах, хамгаалал, гамшгийн 
байдлын мэдээлэл түгээх болон бусад салбарт ажиллах боломжтой.

- Үе тэнгийн сургагчийг маш тодорхой мэдээлэл мэдлэгээр хангах, харилцааны аргад 
сургах, сургалт сурталчилгааны материалаар хангах нь чухал.
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10. Хүүхэд залуусын байгууллагатай ажиллах

- Дэлхийн гамшигт өртсөн улс орнууд гамшгийн үйл ажиллагаанд хүүхэд залуусын 
байгууллагыг өргөнөөр дайчилж оролцуулдаг. Хүүхэд залуусын дараах төрлийн 
байгууллагууд  ажилладаг:

Насанд хүрэгчид 
удирдлагатай

Хүүхэд 
удирдлагатай

Насанд	хүрэгчдийн	
байгуулсан	хүүхэд	
залуусын	төлөө	
байгууллага

Хүүхдийн	зөвлөгөө	
оролцоотой,	насанд	
хүрэгчдийн	дэмжлэгтэй	
байгууллага

Насанд	хүрэгчдийн	
зөвлөгөө	
дэмжлэгтэй	хүүхдээр	
удирдуулсан	
байгууллага

Хүүхдүүдээр	
удирдуулж,	хүүхдүүд	
үйл	ажиллагаа	
явуулдаг	байгууллага

- Хүүхэдтэй ажилладаг ажилтан хамтарч ажиллах хүүхдийн байгууллагаа тодорхойлон 
холбоо тогтоож, ажил үүргийг нь сайтар ойлгуулж дэмжиж ажиллах хэрэгтэй.

- Тусламжийн байгууллагатай хамтран ажиллахдаа: үнэлгээ хийх, тусламж тараах, 
хянах, ажил үүргээ төлөвлөх, эмзэг бүлгийг олж тогтоох зэрэг ажилд оролцож болно.

- Хүүхэд залуусын байгууллагыг сонгон ажиллахдаа: гишүүнчлэл, байрлал, үйл 
ажиллагааны зорилт зорилго, чадавхийг харгалзан үзнэ.

11. Хүүхэд хамгааллын стандарт гаргах

�	Хүүхэдтэй ажиллахад ямар стандарт баримтлах вэ?

- Хүмүүнлэгийн зарчим, стандарт

- Хүүхэд хамгааллын стандарт

- Хүүхдийн оролцооны стандарт

- Боловсролын стандарт

12. Хүүхдийн оролцоог хянаж үнэлэх

- Тэгш оролцоо (Үйл ажиллагаанд янз бүрийн насны охид хөвгүүд тэгш оролцсон эсэх, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, бага ястан, үндэстний төлөөлөл оролцсон эсэхийг үнэлгээнд 
харгалзан үзнэ.)

- Хугацаа: Гамшгийн өмнө,  одоо, дараа бүх хугацаанд хүүхдийн оролцоо байсан эсэх

- Тусламжийн төрөл бүрийн ажиллагаанд хүүхдүүд оролцсон эсэх (тусламж тараах, 
мэдээлэл түгээх, эрүүл мэндийн ажиллагаа, хамгааллын ажил, боловсрол, төлөвлөлт, 
үнэлгээ, санал гомдол барагдуулах ажил гэх мэт)

Хүүхдийн оролцоог үнэлэх хуудас

•	 Үнэлгээний багт хүүхэд оролцсон эсэх, ямар хүүхдүүд оролцсон?

•	 Хүүхдэд зөвлөгөө заавар өгсөн эсэх,  хэдэн хүүхдэд?

•	 Хүүхэд залуусыг сайн дурын ажилтнаар авсан эсэх, хэдэн хүүхдийг?

•	 Хүүхдэд ямар үүрэг хариуцлага хуваарилсан бэ?  хэдэн хүүхдэд?
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•	 Хүүхдэд ямар төрлийн сургалт зохион байгуулсан бэ?

•	 Хүүхдийн оролцоог ямар ажилтан дэмжиж ажилласан бэ?

•	 Хүүхэд хамгааллын стандарт бий эсэх

•	 Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр ажилтнууд сургагдсан эсэх

•	 Хүүхдийн оролцооны талаар ажилтнууд сургагдсан эсэх

•	 Хүүхэд хамгаалал, гамшгийн ажлын тайланг хадгалж, түүнээс хүүхдийн оролцоог үнэлж 
болно.

•	 Хүүхдийн оролцооны түвшин:

Хүүхдийн 
оролцоогүй

Хүүхдийн бүрэн 
оролцоотой

Томчууд	шийдвэр	
гарган,	үйл	ажиллагааг	
зохион	байгуулж,	
хүүхдэд	юу	хийхийг	нь	
зааварладаг

Томчууд	шийдвэрт	
манлайлж,	хүүхдэд	
мэдээлж,	үйл	
ажиллагаандаа 
хүүхдийг	
оролцуулдаг

Хүүхдүүд	асуудалд	
манлайлах болон 
хувь	нэмрээ	оруулж,	
үйл	ажиллагаанд	
оролцдог

Хүүхдүүд	үйл	
ажиллагааны	шийдвэр	
гаргахад	манлайлж,	
үүргээ		өөрсдөө	
тодорхойлж,	бусдыг	юу	
хийхийг	зааварладаг

13. Гамшгийн үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцооны талаарх бэрхшээлтэй асуудлыг 
шийдвэрлэх нь

Гамшгийн үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцооны талаар бэрхшээлтэй асуудал гарч, буруу 
ойлголт үйлчилдэг. Тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар:

- Хүүхэд ажил гүйцэтгэх чадвар дутуу: Үнэндээ хүүхдүүд гамшгийн бүх шатанд тус 
дэмтэй оролцох чадвартай. Гамшигт өртсөн улс орны туршлагаас харахад хүүхэд 
гэр бүлдээ, олон нийтийн хүрээнд ч шийдвэр гаргах, тусламж үзүүлэх, төлөвлөх үйл 
ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн туршлага их байдаг. Афганистаны дүрвэгсдийн 
хуаранд 5-10 настай хүүхдүүд тусламжийн ажилд идэвхитэй оролцсон байдаг. Гэхдээ 
хүүхдийн чадвар нь мэдээж нас, хүйс, амьдралын үзүүлэлтээс шалтгаалж өөр өөр 
байдаг. Насанд хүрэгсэд ч чадварын ялгаатай байдаг шүү дээ.

- Хүүхэд эхлээд ур чадварт суралцах ёстой: Оролцоо нь хүүхдийг даалгавар авах, 
үүрэг биелүүлэх, үүргээ биелүүлэх явцдаа сургах зорилготой. Оролцоо нь ур чадварт 
суралцах явцын нэг хэсэг нь бөгөөд хүүхдийг насанд хүрч төлөвшихөд тустай. Заавал 
ур чадварт суралцсаны дараа оролцох ёсгүй.

- Хүүхдийг гамшгийн үйл ажиллагаанд оролцуулах их хэцүү бас үнэтэй: Хүүхдийн 
оролцоог дэмжих нь нээлттэй, ил тод байдлыг шаарддаг. Хүүхдийн оролцоог 
бэрхшээлтэй, өртөг өндөртэй гэж үзэн хязгаарлавал, эргээд гамшгийн үе дэх хүүхэд 
хамгаалал, хөгжлийн асуудал бодит бус, дэмжлэггүй үр дүн муутай үйл ажиллагаа 
болж хувирна.

- Хүүхэд гамшгийн үеийн ажилд оролцсноор хүүхэд байхаа больж томчуудыг 
хүндлэхээ болино: Хүүхдийн оролцоо нь сайн дурын үндсэн дээр явагддаг. Тэднийг 
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хүчлэх ёсгүй. Хүүхдээрээ байхаа болино гэдэг ойлголт нь үнэндээ хүүхдийг бие даасан 
чадваргүй гэж ойлгосонд оршдог. Хүүхэд өдөр тутмын үйлдэлдээ шийдвэр гаргаж, гэр 
бүлдээ тусалж, нас биедээ тохирсон үүрэг даалгавар хүлээдэг. Үүнтэй адил гамшиг, 
онцгой байдлын үед энэ үүргээ үргэлжлүүлж байна гэсэн үг. Томчуудыг хүндлэхээ болих 
вий гэж бодох нь хүүхдэд итгэхгүй байгаатай холбоотой. Хүндлэл хүндлэлийг дагуулдаг 
гэдгийг санах хэрэгтэй. 

- Гамшгийн үед хүүхдийн оролцоог хангах цаг байхгүй: Энэ сөрөг ойлголт нь 
ихэвчлэн тухайн орны уламжлалт байдалтай холбоотой байдаг. Гамшгийн үед хүүхэд 
тусламж үзүүлэх бүрэн боломжтой, чадвартай. Гамшгийн бэлэн байдал, гамшгийн 
дараах намжмал үед хүүхдийн оролцоог хангах цаг бүр ч их байдаг. 

- Хүүхдийн оролцоо нь тэдэнд аюултай. Үнэндээ хүүхдийн оролцоо нь гамшгийн 
хүүхэд хамгааллын байдлыг харин ч сайжруулж, тэдэнд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, 
тусламж хүргэх, өөрсдийгөө хамгаалах зэрэг тэдэнд тустай байх нь илүү байдаг. Гэхдээ 
хүүхдийн оролцооны асуудал нь тэднийг хамгаалах зорилгод чиглэгдсэн байх ёстой. 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхдийн оролцоог хангах үйл ажиллагааны стандарт68-ыг жишээ 
болгон танилцуулж байна.

Үйл ажиллагааны стандарт гэж юу вэ? 

Үйл ажиллагааны стандарт гэдэг нь аливаа үйл ажиллагааны хүрэхээр зорьж бүй гүйцэтгэлийн 
түвшинг илэрхийлсэн ойлголт юм. Энэхүү стандарт нь Хүүхдийг Ивээх Сангийн оролцооны 
туршлагад үндэслэн боловсруулагдсан хэм хэмжээ юм. Стандарт бүр нь түүнийг хангаж 
чадсан эсэхийг тодорхойлох үзүүлэлт болгон ашиглах шалгууруудтай байна. Стандарт нь үйл 
ажиллагааг гардан явуулж бүй ажилтнуудад хүүхдийн оролцоог ханган сайжруулах удирдамж, 
чиглэл болох юм.

Удирдлага болгох зарчмууд

Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, шийдвэр гаргах болон тодорхой 
алхам хийхэд оролцох боломж олгосон бодитой, чанартай оролцоог дэмждэг. Үйл ажиллагааны 
стандарт нь НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн үндсэн зарчмуудын хүрээнд 
тайлбарлагдах учиртай.

• Хүүхдүүд өөрсдөд нь нөлөөлж буй бүх л асуудлаар үгээ сонсгох үзэл бодлоо илэрхийлэх 
чөлөөтэй бодож сэтгэх, эвлэлдэн нэгдэх, мэдээлэл авах эрхтэй.

• Тэдний нас, хөгжилд тохируулан оролцоог нь дэмжих, хангах арга хэмжээг авах ёстой.

• Оролцоо нь хүүхдийн язгүүр эрх ашигт нийцсэн, хүүхдийг хувь хүний хувьд хөгжүүлдэг 
байна.

• Бүх хүүхэд аливаа ялгаваргүйгээр оролцох тэгш эрхтэй.

• Бүх хүүхэд хүчирхийллээс хамгаалуулах эрхтэй.

68  Амарзаяа, Т., Аззаяа, Ж., бусад, 2010
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Стандарт 1: Ёс зүйн хандлага: ил тод, шударга, хариуцлагатай байдал

Насанд хүрэгчдийн байгууллага, ажилтнууд нь хүүхдийн ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих ёс 
суртахууныг дээдлэн ажиллавал зохино.

Яагаад?

Хүүхэд болоод насанд хүрэгчдийн хооронд нийгмийн байдал болон эрх мэдлийн хувьд 
тэнцвэргүй байдал оршдог. Тиймээс хүүхдийн оролцоог утга төгөлдөр, жинхэнэ ёсоор зохион 
байгуулахад ёс суртахууны хандлага шаардлагатай.

Энэхүү стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Охид хөвгүүд өөрсдийн үзэл бодол, байр сууриа чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай 
бөгөөд тэдэнтэй хүндэтгэлтэй харьцах шаардлагатай.

•	 Хүүхдийн оролцоо нь шударга ёс болоод түүний гол хэмжүүрийн зорилго байна. 
Хүүхдүүд шийдвэрт ямар байдлаар нөлөөлж болох, эцсийн шийдвэрийг хэн гаргах 
талаар ойлголттой байх.

•	 Бүх оролцогчдын (хүүхэд, насанд хүрэгчид) хүлээх үүрэг, хариуцлага нь тодорхой, 
ойлгомжтой, харилцан зөвшөөрөгдсөн байна.

•	 Тодорхой зорилго, зорилтот бүлэг, үйл ажиллагаа нь тухайн хүүхдээр зөвшөөрөгдсөн 
байна.

•	 Хүүхдийг түүний оролцоотой холбогдуулан шаардлагатай мэдээллээр хангах, түүнийг 
олж авах боломжоор хангагдсан байвал зохино.

•	 Оролцооны үйл явцад хүүхдүүдийг аль болох эртнээс хамруулж, оролцооны үйл явцын 
загвар агуулгыг боловсруулахад оролцуулах.

•	 Аливаа оролцооны үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй гаднаас оролцож буй насанд 
хүрэгч нь хүүхэдтэй ажиллахдаа өөрийн хүлээх үүрэгт мэдрэмжтэй хандаж, түүхийг 
сонсох, түүнээс суралцах эрмэлзэлтэй байна.

•	 Байгууллага болон ажилтнууд нь хүүхдийн төлөө тэдний хийж чадах ахиц дэвшлийг 
гаргахын төлөө ажиллана.

•	 Олон хүүхдээс төлөөлөн оролцох хэсгийг сонгох шаардлага гарвал сонголтоо 
ардчилсан, үл алагчилсан зарчимд үндэслэн явуулна.

•	 Хүүхдийн оролцоог хангахад тохиолдох саад бэрхшээл, сорилтууд нь амьдралын янз 
бүрийн нөхцөлд тохиолдож болох бөгөөд тиймээс хүүхдийн амьдралд тулгарч болох 
аливаа хүндрэл, бэрхшээлийн талаар тухайн хүүхдүүдтэй ярилцах шаардлагатай.

Стандарт 2: Хүүхдийн оролцоо нь тохиромжтой ба сайн дурын байх
Хүүхдүүд өөрсдөд нь шууд болон шууд бус замаар нөлөөлөх асуудал, түүнийг шийдэх үйл 
явцад оролцох ба үл оролцох сонголтоо өөрсдөө хийнэ.
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Яагаад?

Хүүхдийн оролцоо нь хүүхэд өөрийн байгаа болон тухайн орон нутаг, иргэдийн амьдрал, тэдэнд 
нөлөөлж байгаа асуудлын талаар хувийн ойлголт, хандлагатай байх, түүнийгээ бий болгоход 
анхаарна. Бусдын талаар мэдээлэлтэй байснаар хүүхэд өөрийн оролцох хугацаа болон 
нөхцөлийг сонгох боломжтой байна.

Энэхүү стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Оролцож буй асуудал нь хүүхдэд тохиромжтой, тэдний мэдлэг, чадвар, чадамжид 
тохирсон байна.

•	 Сонгон шалгаруулалт, төлөөлөгчдийг сонгох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад 
хүүхдүүдийг оролцуулна.

•	 Хүүхдүүдэд оролцох эсэх талаар хувийн шийдвэрээ гаргах хугацаа өгөх, хүүхэд оролцох 
тухай хувийн зөвшөөрлөө бичгээр өгөх үйл явцыг бий болгосон байна.

•	 Хүүхдүүдийн оролцоо сайн дурын үндсэн дээр бөгөөд хүссэн цагтаа үйл ажиллагаанаас 
гарах боломжтой байна.

•	 Хүүхдүүд өөрсдийн чадвар, сонирхолд тохирсон хурд, хэлбэр, арга барилаар оролцдог 
байна.

•	 Хүүхдүүдийн бусад сонирхол, үйл ажиллагааг (гэр, хичээл сургууль, ажил) хүндэтгэн 
үзэж, зохицуулдаг байна.

•	 Хүүхдүүдтэй ажиллах хэлбэр, арга зам нь орон нутгийн бүтэц, мэдлэг, туршлага дээр 
суурилж, түүний нэг хэсэг байх ба нийгэм, эдийн засаг, соёлын болон уламжлалт зан 
үйлийг харгалзах ёстой.

•	 Охид, хөвгүүдийн оролцоог дэмжин туслахын тулд эцэг, эх, асран хүмүүжүүлэгч, багш 
зэрэг хүүхдийн амьдралд ойр байдаг хүмүүсээс дэмжлэг авдаг байна.

Стандарт 3: Хүүхдэд ээлтэй, таатай орчин

Хүүхдүүд оролцоог нь дэмжсэн, аюулгүй, элэгсэг дотно уур амьсгалыг мэдрэх ёстой.

Яагаад?

Хүүхдүүдийн оролцоог хангах эерэг орчин бүрдүүлэх, дэмжих мөн хүүхэд өөрийн оролцооноос 
үр ашиг олж авах чадвартай байна.

Энэхүү стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Хүүхдүүд хувь нэмэр оруулах чадвар, зохих мэдлэг туршлага байгаа гэдгийг нь 
мэдрүүлэхийн тулд янз бүрийн нас, чадвартай охид, хөвгүүдэд өөртөө итгэх итгэл, 
үнэмшлийг төлөвшүүлэх дасгал ажил хийнэ.

•	 Хүүхдүүд санаа бодлоо хүссэн хэмжээндээ илэрхийлэх боломжтой болгохын тулд 
тэднийг оролцуулах аргачлалыг хүүхэдтэй хамтран боловсруулна.

•	 Оролцооны чанарыг хангахын тулд хангалттай хугацаа, нөөцөөр хангаж, хүүхдүүдийг 
сайн оролцоход зохих бэлтгэлийг хангаж өгнө.
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•	 Насанд хүрэгчдэд (үүнд: эцэг эх, асран хүмүүжүүлэгчид орно) хүүхдийн оролцооны 
үнэ цэнийг ойлгуулж, хүүхдийг эергээр дэмжих чадвартай болгох (Ж.нь ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, санал бодлыг тусгах, чадваржуулах замаар).

•	 Хүүхдэд ээлтэй уулзалтын өрөө, танхим, газар нь охид, хөвгүүдэд хэрэгцээтэй зүйлээ 
авч хэрэглэх боломжтой, тайван, тухтай орчин байх ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд 
ч мөн очих боломжтой байна.

•	 Зохион байгуулалтын болон албан ёсны журам нь хүүхдийг дэмжсэн (захиран тушаасан 
биш), туршлага багатай хүүхдүүдийг урин дуудсан шинжтэй байна. Мөн тэдний 
шаардлагын дагуу өөрчлөх боломжтой байна.

•	 Хүүхдээс ямар мэдээлэл хэрэгтэй байгааг асууж, хүүхдэд нийцсэн хэлбэрээр, тэдэнд 
тохиромжтой цагийг сонгон, ойлгомжтой үг хэллэг ашиглан мэдээлэл солилцох. 
Ялангуяа харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн хувьд ойлгохуйц хэл, төрөл 
хэлбэрээр хүлээн авах боломжтой байна.

•	 Хүүхдийн бүрэн оролцоог хангахын тулд өөр хэлээр ярьдаг хүүхдүүдтэй уулзах 
тохиолдолд орчуулгаар, болон тэдний ойлгох хэлээр боловсруулсан бичмэл 
материалаар хангана.

•	 Бүр ярилцлага албаны бус хэлээр явагдах шаардлагатай бол техникийн нэр томъёо, 
өвөрмөц үг хэллэгийг тайлбарлаж өгнө.

Стандарт 4: Тэгш боломж

Хүүхдийн оролцоог дэмжих ажил нь нийгэмд байгаа ялгаварлан гадуурхах, хавчих үзэгдэлтэй 
нэгдэх бус харин тэмцдэг байх ёстой. Үйл ажиллагаанд гол төлөв хамрагддаггүй гадна үлддэг, 
гадуурхагдаж ирсэн, хүүхдүүдийн оролцоог дэмжинэ.

Яагаад?

Насанд хүрэгчдийн нэгэн адил хүүхдүүд нь нас, яс үндэс, хүйс, хэл соёл, шашин шүтлэг, улс 
төрийн болоод бусад үзэл санаа, нийгмийн гарал үүсэл, өмч, хөгжлийн бэрхшээл, төрсөн болон 
бусад (мөн тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч нарыг) байдлаар өөр хоорондоо ялгаатай байдлыг 
үл харгалзан бүгдэд нь тэгш оролцох боломж олгоно.

Энэ стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Бүх хүүхэд оролцооны тэгш боломжоор хангагдах ба нас, арьс өнгө, хүйс, хэл соёл, 
шашин шүтлэг, улс төрийн болоод бусад үзэл санаа, үндэс, угсаа болон нийгмийн 
гарал үүсэл, өмч, хөгжлийн бэрхшээл, төрсөн болон бусад байдлаар ялгаварлан 
гадуурхагдахгүй байх талаас нь баталгаажуулах тогтолцоог нь бүрэлдүүлнэ.

•	 Хүүхдийн оролцооны үйл ажиллагаа нь цөөн хэдэн хүүхдийг бус харин бүх хүүхдийг 
хамруулахыг зорьж байгаа ба энэ нь төлөөлөгчдийг төвд урих бус харин амьдардаг 
газар нь хүүхдүүдэд хүрч ажиллах гэсэн санааг илэрхийлнэ.

•	 Оролцоотой үйл ажиллагаа нь янз бүрийн бүлэг хүүхдийн ялгаатай байдал, хэрэгцээ, 
хүлээлтэнд тохирхүйц уян хатан байх ба тэдгээр асуудлыг байнга хянаж, судалж байна.

•	 Үйл ажиллагааны хэлбэр, мэдээллийг хүргэж буй арга зүйг сонгохдоо хүүхдүүдийн 
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насны ялгаа, хүйс, чадварыг харгалзсан байна.

•	 Хүүхэдтэй ажиллаж байгаа хүн үл ялгаварлан гадуурхасан, тэгш хамруулсан орчныг 
зохион байгуулах чадвартай байна.

•	 Янз бүрийн бүлэг хүүхдүүдийг аливаа зүйлийг хийж чадна, чадахгүй гэж таамаглахгүй 
байх ёстой.

•	 Бүх хүүхдэд үзэл бодлоо илэрхийлэх, насанд хүрэгчид, хүүхдийн оролцоотой үйл 
ажиллагааны үр дүнд өөрийн оруулсан хувь нэмрийг тусгуулах боломжийг тэгш олгоно.

•	 Үйл ажиллагаанд оролцох хүүхдийн тоо хязгаартай тохиолдолд хүүхдүүд өөрсдийг нь 
төлөөлж чадах хүүхдүүдийг ардчилсан, тэгш хамруулсан зарчимд тулгуурлан сонгоно.

•	 Нөлөө бүхий хүмүүс ялгаварлагдан гадуурхагдсан, бүлгийн хүүхдүүдийн оролцоог 
дэмжих зорилгоор гэр бүл, олон нийтээс дэмжлэг авна.

Стандарт 5: Чадварлаг, найдвартай ажилтнууд

Хүүхдийн оролцооны чиглэлээр ажиллаж байгаа хамт олон, ажилтнууд, менежерүүд нь сайн 
бэлтгэгдсэн байх бөгөөд өөрийн хийж буй үйл ажиллагаагаа дээд түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

Яагаад?

Насанд хүрсэн ажилтан, менежерүүд нь зайлшгүй эзэмшвэл зохих мэдлэг чадвар, ойлголттой 
бол хүүхдийн оролцоог дээд зэргээр хангах бөгөөд үйл ажиллагаа нь үр дүнтэй бөгөөд 
найдвартай байна.

Энэхүү стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Бүх ажилтан, менежер хүүхдийн оролцооны талаар мэдлэг, мэдрэмжтэй байж, хүүхдийн 
оролцоонд мэдрэмжтэй хандана.

•	 Хамт олон, ажилтнууд нь янз бүрийн нас, чадвар бүхий хүүхдүүдтэй үр дүнтэй, 
найдвартай ажиллах, боломж олдохуйц сургалтын болон бусад техник хэрэгслүүд, 
хөгжлийн бололцоотой байна.

•	 Хамт олон, ажилтнууд нь оновчтой удирдлагаар хангагдаж, дэмжлэг авах ба тэдний 
зохион байгуулж буй оролцооны үйл ажиллагааг үнэлнэ.

•	 Ажилтан сонгон шалгаруулж авах, ажилтнуудыг хөгжүүлэх, туршлага солилцох зэрэг 
аргуудыг хослуулах замаар тэдний арга зүйн (харилцааны, маргаан шийдвэрлэх, олон 
үндэстний  орчинд ажиллах гэх мэт) тусгай чадвар, туршлагыг бий болгоно.

•	 Ажилтнууд хоорондын, ажилтнууд болон захиргаа хоорондын харилцаа нь бие биенээ 
хүндлэх, шударга байх зэрэг зохистой зан үйлийн үлгэр дууриал үзүүлдэг байна.

•	 Хүүхдийн оролцоог асудал биш харин хувийн болон соёлын харилцан солилцоо гэж 
үздэг хамт олон, ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлнэ.

•	 Хамт олон, ажилтнууд нь бүтээлч байдлаар шийдвэрлэх үйл ажиллагаандаа хүүхдийг 
оролцуулах эсэх талаар өөрийн үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэх боломжтой байна.
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Стандарт 6: Хүүхдийн оролцоо нь аюулгүй байдал, хамгааллыг хангасан байх

Хүүхэд хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа нь оролцоонд үндэслэн хүүхэдтэй ажиллах ажлын 
үндсэн хэлбэр байна.

Жич: Хүүхдийг Ивээх Сангийн ажилтнууд байгууллагын Хүүхэд Хамгаалах Бодлоготой уялдуулан 
дээрх стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэглэхийг анхаарна уу.

Яагаад?

Байгууллагууд хамтран ажиллаж буй хүүхдүүдийн төлөө санаа тавих үүрэгтэй бөгөөд 
оролцооноос үүдэлтэй аливаа хүчирхийлэл, мөлжлөг, бусад сөрөг үр дагаварыг бууруулахын 
тулд чадах бүхнээ хийх ёстой.

Энэхүү стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Нэгэнт төлөвлөгдсөн, зохион байгуулагдсан хүүхдийн оролцооны ажлын хувьд хүүхэд 
хамгаалал нь тэргүүн зэргийн зорилго байх ёстой.

•	 Оролцож буй хүүхдүүд хүчирхийлэлээс ангид, аюулгүй байх, хэрвээ тусламж 
шаардлагатай бол хаана хандахаа мэддэг байх ёстой.

•	 Оролцооны үйл явцын турш үүсэж боолх хүүхэд хамгааллын асуудлуудыг чадварлаг, 
мэдлэг бүхий ажилтнууд зохицуулах, төлөөлөх шаардлагатай.

•	 Хүүхдийн оролцоог зохион байгуулж буй ажилтан тухай нөхцөлд хүүхдүүд хамгааллын 
стратегитай байна. Энэхүү стратегийг хамтран ажиллаж буй бүх хүн (ажилтнууд, насанд 
хүрэгчид) хэлэлцэж, ойлгосон байна.

•	 Эрсдэлийг бууруулах, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна 
(Жишээ нь хүүхдүүдийг цаг ямагт харж хандаж хамгаалах, хүүхдүүдийг гэрээс нь хол 
байрлуулж байгаа тохиолдолд эрсдэлийг үнэлж тооцох, бусад хүүхдээс үзүүлж болох 
хүчирхийллээс хүүхдүүдийг хамгаалах).

•	 Ажилтнууд өөрсдийн эрх зүйн болон ёс зүйн үүрэг, хариуцлагаа хүлээн зөвшөөрсөн 
байна (Жишээ нь ажилтны өөрийн зан үйл ямар байх хийгээд бусадтай зүй бусаар 
харилцсан тухай гомдол гарвал хэрхэх тухай хэм хэмжээ). Хүүхдийн хамгаалал 
зөрчигдсөн тохиолдолд хэрхэн илтгэх талаар ажилтнуудад ойлголт өгч, зохих тогтолцоо 
бий болгосон байна.

•	 Хүүхэд хамгаалах бодлого нь зарим бүлэг хүүхдэд тулгарах эрсдэл, тусламж авахад 
бэрхшээл учруулах нэмэлт хүндрэлүүдийг тооцсон байх ёстой.

•	 Хүүхдийн үг хэлэх, кампанит болон нөлөөллийн ажилд оролцохтой холбогдож үүсэх 
эрсдэлийг нарийн судлах. Тодорхойлсон эрсдэлээс шалтгаалан бие хүнийг хамгаалах 
алхмуудыг хийнэ (Жишээ нь оролцооны дараа хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах 
алхмуудыг хийх).

•	 Хүүхдийн өгсөн мэдээллийг ашиглахаас өмнө хүүхдээс зөвшөөрөл авах бөгөөд 
мэдээллийн эх сурвалжийн нууцлалыг хадгална.

•	 Хүүхдэд өөрийн оролцооны талаар гомдлоо чөлөөтэй гаргах боломжтой болгохын тулд 
албан ёсны гомдол гаргах журам боловсруулна. Гомдол гаргах журмын тухай мэдээлэл 
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нь хүүхдэд тохирсон үг хэллэг, загвартай байна.

•	 Тусгай зориулалтаар ашиглахын тулд хүүхдийн зөвшөөрөлгүйгээр түүний зургийг авах, 
видео болон аудио бичлэг хийх, хэвлэхийг хориглоно.

•	 Онц шаардлагагүй тохиолдолд мэдээллийн эх сурвалжийг олох боломжгүйг нууцлана.

•	 Хариуцлага, аюулгүй байдал, аялал, эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудлыг 
сайтар төлөвлөж, аль нэг ажилтанд хариуцуулсан байна.

Стандарт 7: Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа ба үнэлгээ

Хүүхдийн оролцоонд хүндэтгэлтэй хандах нь хүүхдийн оролцооны чанар, эцсийн үр дүнг үнэлэх, 
хэрэгжүүлэх, санал боловсруулах зэрэг үйл ажиллагаагаар дамжин хэрэгжинэ.

Яагаад?

Хүүхэд өөрсдийн оролцооны үр дүн юу байсан хийгээд тэдний оруулсан хувь нэмэр ямар хэрэгтэй 
байсан талаар мэдэх, ойлгох их чухал. Мөн, боломжтой үед нь тэднийг үйл ажиллагааны дараах 
алхмуудад оролцуулах боломж олгох нь чухал. Хүүхдүүд гол оролцогч талын хувьд хяналт, 
үнэлгээний үйл явцын салшгүй хэсэг байна.

Энэхүү стандартыг хэрхэн хангах вэ?

•	 Үр дүнг үнэлэх, хэрэгжүүлэхэд хүүхэд оролцохыг дэмжинэ.

•	 Үр дүнг үнэлэх хэрэгжүүлэх нь хүүхдийн оролцоон талаарх санаачлагын бүрэлдэхүүн 
хэсэг бөгөөд анх төлөвлөх шатанд энэ асуудалд анхаарна.

•	 Хүүхдүүд өөрсдийн оролцоотой ажлын туршлагаас үе тэнгийнхэн, олон нийт, 
байгууллагууд, төслүүдтэй хуваалцах бөгөөд үүнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

•	 Хүүхдүүд өөрсдийн оролцооны үр нөлөө, ач холбогдол, аливаа шийдвэрийн үр дүн, 
цаашид авах алхмын талаар хурдан шуурхай, тодорхой мэдээллээр хангагдана.

•	 Оролцсон бүх хүүхдэд цаашид хийсэн алхмуудын талаар мэдээлнэ.

•	 Оролцооны үйл явцын талаарх сэтгэгдэл, цаашид хэрхэн сайжруулж болох талаар үзэл 
бодлыг нь хүүхдүүдээс асууна.

•	 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг эргээд хүүхдэд ээлтэй, хүртээмжтэй хэлбэрээр 
тэдэнд хүргэж, тэдний санал, үнэлгээг дараа дараагийн ажилд тусгана.

•	 Үнэлгээгээр илэрсэн алдаа дутагдлын талаар мэдээлж, оролцооны үйл ажиллагааг 
цаашид сайжруулахад хэрэглэнэ.

•	 Насанд хүрэгчид хүүхдийн хувьд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг бодлого, стратеги, 
хөтөлбөрүүдэд тодорхойлж, хэрэгжүүлсэн талаар дүгнэлт хийнэ.

•	 Дэмжлэгийн тогтвортой байдлын талаар хүүхдүүлтэй ярилцана. Насанд хүрэгчид 
хүүхдийн байгууллагууд болон үүсгэл санаачлагыг цаашид өргөжүүлэх/хязгаарлах 
талаарх саналаа өгнө. Хэрэв дэмжлэг туслалцааг үзүүлж чадахгүй бол, нөөцөөр 
хангахын зэрэгцээ, бусад байгууллага, агентлагуудтай холбоо тогтооход дэмжлэг 
үзүүлнэ.
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РОÆЕР ХАРТЫН ОРОЛЦООНЫ ШАТ

1992 онд Рожер Харт нь хүрээлэн буй орчны талаарх өөрийн судалгаан дээрээ үндэслэн оролцоо 
хэмээх ойлголтын анхны өргөн хүрээтэй тодорхойлолтыг гаргасан. Хартын тодорхойлолтын гол 
элемент нь шийдвэр гаргах үйл явц юм. Тэрээр оролцоог хүүхдийн төсөлд хамрагдах түвшин 
бүхий шаттай зүйрлээд, оролцоогүйгээс бүрэн оролцоо хүртэлх бүх шатлалыг дүрслэн үзүүлжээ. 
Оролцооны найман түвшинг тогтоогоод, үүнийгээ “Оролцооны шат” хэмээн нэрлэжээ.

1. Манипуляци хийх: Оролцооны энэ хэлбэрт хүүхдүүд асуудлын талаар ямар ч ойлголтгүй 
байх тул өөрсдийн оролцож буй үйл ажиллагааг ойлгодоггүй. Хүүхдүүдтэй асуудлыг 
зөвлөлдөх боловч дараа тэдний хуваалцсан санааг хэрхэн ашигласан талаар эргээд 
мэдээлэхгүй.

2. Чимэглэл: Хүүхдийн оролцоо нь үзүүлэн тоглолт буюу тэднийг зүгээр л хамруулсан 
гэдгийг гэрчлэх үзүүлбэр болно.

Хүүхдийн оролцоонд ажилтны ёс зүйн стандартын үнэлгээний хуудас

- Хүүхэд хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаанд суурилсан эсэх

- Байгууллагын ажилтнууд хүүхэд хамгааллын бодлого, үйл ажиллагааны талаарх 
мэдлэг хангалттай эсэх

- Хүүхэд хамгааллын асуудлаар ямар ажилтан сургагдсан бэ?

- Хэн нь хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцан ажилладаг вэ?

- Хүүхэд хамгааллын төлөвлөгөөнд хүүхдүүд оролцсон, зөвлөлдсөн эсэх

- Ажилтнууд хүүхдийн оролцооны стандартыг мэддэг эсэх

- Хэн хүүхдийн оролцооны сургалтанд хамрагдсан эсэх

- Хүүхдийн оролцоог хянадаг эсэх
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БҮЛЭГ VII: ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БОЛОН ХҮҮХЭД 
ХАМГААЛЛЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, 
СУРГАЛТ

СЭДЭВ 1. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үүсч болох нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан харж тооцоолох замаар болзошгүй 
гамшигтай тэмцэх, учирч болох хохирлыг хэмжээг бууруулах арга хэмжээг амжилттэй зохион 
байгуулж зохицуулахад гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний зорилго оршино. Хүүхэдтэй 
ажилладаг байгууллагуудын хувьд болзошгүй гамшгийн үед хүүхдэд учрах аюул эрсдлийг 
урьдчилан тооцоолж, тэдгээрээс сэргийлж, эрсдлийг бууруулах, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга 
хэмжээг мөн төлөвлөж багтаасан байх шаардлагатай.

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд зөвхөн бэлэн байдлыг хангах, эрсдлийг 
бууруулж, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг тусгаад зогсохгүй гамшигтай тэмцэх ажлыг удирдан 
зохион байгуулахтай холбоотой бүх талын ажлуудыг иж бүрэн хамруулан авч үздэг.

Төлөвлөгөө нь дараах түвшинтэй байна. Үүнд:

- Улсын

- Орон нутгийн (улсын албад, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны)

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын

- Хүвь хүн, гэр бүлийн түвшин орно.

Төлөвлөгөө нь гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлын зэргийн үед хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг зохион байгуулах, зарлан мэдээлэл дамжуулах, гамшгийн голомтод аврах, хор 
уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дайчилгаа болон 
нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ бүрийг цаг алдалгүй зохион байгууллахад чиглэгдэнэ. Эдгээр 
бүхий л үе шатанд хүүхдэд учрах аюул эрсдлийг бууруулах, хамгаалах, нөхөн сэргээх асуудлууд 
тусгагдаж явах ёстой юм.

Төлөвлөгөө нь үндсэн болон хавсралт гэж байна. Үндсэн төлөвлөгөөний агуулга дараах 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй:

1. Нийтлэг үндэслэл: төлөвлөгөөний бүтэц, хавсралт төлөвлөгөөний тоо, үйлдсэн хувь 
хэмжээ, боловсруулсан ба тодотгосон огноо, байгууллагын танилцуулга, үүн дотор 
шууд үйлчилгээ үзүүлдэг, хамаарч ажилладаг хүүхдүүдийн мэдээлэл зэрэг орно.

Гамшгаас	хамгаалах	бэлэн	байдлын	төлөвлөгөө	гэж	гамшгаас	урьдчилан	сэргийлэх,	аврах,	
хор	уршгийг	арилгах,	хойшлуулшгүй	сэргээн	босгох	үйл	ажиллагааны	төлөвлөлтийг	хэлнэ.

Монгол	Улсын	стандарт	MNS	6010:2009
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2. Хүч хэрэгсэл, түүний бэлэн байдал: байгууллагын үндсэн үзүүлэлтүүд, эрсдэл, эмзэг 
байдал болон чадавхийн үнэлгээ, орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, 
тэдгээрийн үүрэг, гамшгаас хамгаалах багаж хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмж, зарлан 
мэдээлэл дамжуулах журам, бүдүүвч орно.

3. Байгууллагын даргын шийдвэр: үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ (өдөр тутмын, өндөржүүлсэн, бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт).

4. Үүсч болзошгүй цагийн байдал: тохиолдож болзошгүй гамшгийн төрөл бүрт ажиллах, 
хүүхэд хамгаалах төлөвлөгөө багтана.

Хавсралт төлөвлөгөөний агуулгад дараах нь орно:

1. Болзошгүй гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан ажиллах төлөвлөгөө

2. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө

3. Шаардлагатай мэдээлэл, судалгаанууд

4. Гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх байгууллагуудтай хамртан ажиллах төлөвлөгөө

5. Гамшгийн голомтын зураг (байгууллагын схем зураг г.м.)

6. Хүүхэд хамгааллын бодлого журам (Хавсралт 1-ээс үзнэ үү)

Төлөвлөгөөнд зайлшгүй шаардагдах судалгаануудад:

1. Эрсдэл, эмзэг байдал болон чадавхийн үнэлгээ

2. Гамшгийн аюулын тухай зардан мэдээлэл дамжуулах журам

3. Мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн

4. Гамшгийн үед ашиглах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн судалгаа

5. Барилга байгууламжийн судалгаа

6. Гамшгийн үед дайчлан ажиллах хүн хүч, техник хэрэгслийн судалгаа

7. Нөөцийн судалгаа

8. Хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдлын судалгаа зэрэг орно.

Загвар

БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД 

ТОДОТГОЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

д/д
Төлөвлөгөөг тодотгосон 
албан	тушаалтан,	овог	

нэр

Тодотгол	хийсэн	
он,	сар,	өдөр

Тодотгол	хийсэн	
мэргэжлийн	анги,	

алба

Хуудасны	
дугаар

Тодотгол	
хийсэн	товч	

утга
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ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ

д/д Бүтэц Хуудасны	дугаар
Байгууллагын	товч	танилцуулга
Байгууллагын	эрсдэл	эмзэг	байдал,	гамшигтай	тэмцэх	чадавхийн	үнэлгээ
Гамшгаас	хамгаалах	орон	тооны	бус	штаб,	мэргэжлийн	ангийн	
томилгоот	бүрэлдэхүүн
Гамшгаас	хамгаалах	багаж	хэрэгсэл,	техник,	тоног	төхөөрөмж
Байгууллагын	мэдлийн	барилга	байгууламжийн	судалгаа
Зарлан	мэдээлэл	дамжуулах	журам
Албан	тушаалтан	ажилчдын	гэрийн	хаяг,	утасны	дугаар,	бие	холбоочин
Бэлэн	байдлын	зэргүүдэд	авч	хэрэгжүүлэх	арга	хэмжээ
Гамшгийн	үед	ажиллах,	хүүхэд	хамгаалах	төлөвлөгөө
Гамшгийн	үед	дайчлан	ажиллах	хүн	хүч,	техник	хэрэгслийн	судалгаа
Нүүлгэн	шилжүүлэх	арга	хэмжээний	төлөвлөгөө	
Нөөцийн	судалгаа
Хүүхэд	хамгааллын	нөхцөл	байдлын	судалгаа

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ТОМИЛГООТ БҮРЭЛДЭХҮҮН

д/д Томилгоот	албан	тушаал Овог	нэр Албан	тушаал
Утасны	
дугаар

Тайлбар

Гамшгаас	хамгаалах	орон	тооны	бус	штаб

1 Дарга
2 Штабын	дарга
3

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

д/д
Багаж	хэрэгсэл,	техник,	
тоног төхөөрөмжийн 

нэр

Шаардагдаж 
буй

Бэлэн	
байгаа

Шаардагдаж	буй	хэрэгслийг	
хэн	шийдвэрлэх

БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН СУДАЛГАА

д/д

Ба
ри

лг
ы
н	
нэ
р

А
ш

иг
ла

лт
ад

 

ор
со

н 
он

Ба
ри

лг
ы
н	
бү
тэ
ц

Эр
сд
эл
	э
м
зэ
г	

ба
йд
лы

н	
үн
эл
гэ
э

Га
за
р	
хө
дл
өл
ти
йн

	
үе
ий

н	
хо
хи
рл
ы
н	

ко
эф

ф
иц

ие
нт

Ба
ри

лг
ы
н	
но

рм
,	

дү
рэ
м
,	с
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нд
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т	

зө
рч
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ар
иг
дс
ан
	

эс
эх
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ТОМИЛГООТ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ГЭРИЙН ХАЯГ, УТАСНЫ ДУГААР, БИЕ ХОЛБООЧИН

д/д
Үндсэн	албан	

тушаал
Овог	нэр

Гамшгийн	үеийн	
албан	тушаал

Гэрийн	хаяг,	
утасны	дугаар

Зарлан	мэдээлэл	
хүргэх	холбоочин

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ҮЕД АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гамшгийн	өмнөх	үе,	
урьдчилсан	сэргийлэх	
үйл	ажиллагаа

Гамшгийн	үе,	
нөхцөл	байдлыг	
тогтворжуулах	үйл	
ажиллагаа

Гамшгийн	дараах	үе,	
сэргээн	босгох	үйл	
ажиллагаа

Шийдвэрлэх	асуудал,	
хариуцан	шийдвэрлэх	
албан	тушаалтан

ГАМШГИЙН ҮЕД ДАЙЧЛАН АЖИЛЛАХ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА

д/д Овог	нэгр Мэргэжил
Гэрийн	хаяг,	утасны	

дугаар
Тайлбар

Ажилтнуудынхаа мэдлэг чадвар, туршлага, сургагдсан байдлын талаар мэдээллийн сан нээж 
байнга шинэчилж байх нь бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд хэрэгтэй байна. Гамшгийн үед нэмэлт 
хүн хүч, хүний нөөц хэрэгтэй болдог тул нөөцийг нэмж сургаж бэлтгэх хэрэгтэй. Жишээ нь 
хүүхэд, залуучуудын байгууллагатай гэрээ хийж тэднийг сургаж болно. Энэ хүрээнд дараах 
ажлыг хийвэл зохино:

- Гамшгийн үед дайчлан ажиллах байгууллагатай гэрээ хийх;

- Дайчлан ажиллуулах хүмүүст зориулсан гэрээг боловсруулж батлан, хэвлэсэн байх;

- Гамшгийн үед гэрээгээр ажиллах хүмүүсийн чадвар, хүүхэдтэй ажиллах сонирхлыг 
илүүтэй анхааран сонгох;

ГАМШГИЙН	АЮУЛЫН	ЗАРЛАН	МЭДЭЭЛЭЛ	ДАМЖУУЛАХ	БҮДҮҮВЧ

Дарга

Хэлтсийн	дарга Орлогч	дарга

Ажилтан	албан	хаагч Ажилтан	албан	хаагч

Байгууллагын	жижүүр

Ажилтан	албан	хаагч
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Гамшгийн үед хүүхэдтэй ажиллах хүний нөөцийн хувьд хүүхэд хамгааллын ёс зүй, хариуцлагын 
хэм хэмжээний асуудал чухлаар тавигддаг. Хүүхэд хамгааллын байгууллага, гадаадын 
болон дотоодын тусламжийн байгууллага, ТББ болон өөр хэн ч бай гамшгийн үеийн хүүхэд 
хамгааллын ажилд оролцох хүмүүсийн ёс зүй, хариуцлагын асуудлыг өндөр хэмжээнд авч 
үзэж, бэлтгэх, сургалт явуулах, энэ талын дүрэм журмыг хатуу мөрдөж ажиллах, гэрээний 
стандарт боловсруулан баталж, биелүүлэх ёстой. Мөн байгууллага, олон нийт нь гадаад 
дотоодын тусламжийн байгууллагын оролцоо, хамтын ажиллагаа, үүрэг, ёс зүйн хариуцлагын 
талаар маш сайн мэдлэгтэй байх ёстой. Энэ талаар холбогдох ажлын бүлэг, засгийн газар 
нэгдсэн ойлголтыг хүмүүст хүргэх хэрэгтэй. Гамшиг эхэлсэн үед энэхүү месежийг дахин 
сэргээн сануулах ярилцлага хийх ёстой. Нүүлгэн шилжүүлэлт, эд бараа, хоол хүнс тараах 
үед гадаад дотоодын байгууллагатай ёс зүй, хариуцлагын талаар нягт холбоотой, тодорхой 
ойлголттой ажиллах нь нэн чухал. Энэ нь хүүхэд хулгайлагдах, худалдаалагдах, хүчирхийлэлд 
өртөхөөс сэргийлэх арга хэлбэр болно. Гамшгийн үед, гамшгаас өмнө ёс зүйн кодыг самбарт 
хэвлэн гаргаж байгууллага бүрт тараах хэрэгтэй. Үүнийг гамшгийн үед хэвлэн тарааж болно. 
Мөн бичиг үсэггүй хүмүүс, бичиг сураагүй хүүхдэд зориулан зурган байдлаар хэвлэж тараана. 
Гадаад дотоодын тусламжийн ажилтны ёс зүйн зарчим, дүрэм боловсруулан баталж, Англи, 
Испани, Франц хэлээр орчуулах, тусламжийн ажилтны ёс зүйн дүрэм, зарчмын тухай ухуулга 
сурталчилгааны материал боловсруулан баталж, олон хувиар хэвлэх явдал нэн чухал юм.

ГАМШГИЙН ҮЕД ШААРДАГДАХ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН СУДАЛГАА

д/д
Гамшгийн 

төрөл
Байгууллагын	

нэр

Багаж	
хэрэгслийн	нэр,	
тоо	ширхэг

Автомашин	
техникийн	марк,	
улсын	дугаар

Хариуцан	бэлэн	
болгох албан 
тушаалтан

ГАМШГИЙН ҮЕД ДАЙЧЛАН АЖИЛЛАХ АВТОМАШИН, ТЕХНИКИЙН СУДАЛГАА

№

Ба
йг
уу
лл
аг
ы
н	
нэ
р

Автомашин Мотоцикл Хүнд	механизм Чиргүүл
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н
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сг
ай
	

Бү
гд

1

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА

д/д
Нөөцийн	бараа	

материалын	нэр	төрөл
Тоо	хэмжээ

Тайлбар
Шаардлагатай Бэлэн	байгаа
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Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангахад санхүү, эд бараа худалдан авах, нөөцөнд байлгах 
асуудал чухал. Хүнс болон  хүнсний бус барааг эх орноосоо худалдаж авах боломжтой бол 
сайн. Зарим алслагдсан газар эд бараа, хүнс хомс, эсвэл олох боломжгүй байдаг. Энэ хүрээнд 
дараах бэлтгэлийг хангавал зохино:

1. Байгууллага бүр хэрэгтэй эд бараа, хадгалж болох хүнсээ бэлдэж нөөцлөх;

2. Хүүхдэд хэрэгцээтэй эд барааны жагсаалтыг гаргах;

3. Хүүхдэд ээлтэй орон зайд зориулагдсан эд барааны нэрсийг гарган, худалдаж авч нөөцлөх;

4. Нэн чухал эд зүйлсийн жагсаалт гарган, худалдан авч хүүхэд бүрийн тоогоор ууталж бэлтгэх;

5. Гамшгийн үед болон дараа хэрэгцээт эд зүйлсээ худалдан авахаар ямар нэг газартай 
урьдчилсан прээ хийж, үнэ тохиролцох;

Гамшиг, онцгой байдлын үед хэрэглэгдэх хүүхэд хамгааллын анхан хэрэгцээт эд зүйлс хүүхдэд 
тохирсон зориулалттай байх ба байгууллага бүр хангалттай хэмжээпэр нөөцөлсөн байна. 
Урьдчилсан нөөц хангамж нь дараах зүйлсийг багтаасан байвал зохино:

- Хүүхдийн ариун цэврийн хэрэгсэл

- Хүүхдэд ээлтэй орон зай бүрдүүлэх цомог хэрэгсэл

- Майхан, гэр

- Хөнжил, гудас, орны цагаан хэрэгсэл, пластик живхэн дэвсгэр

- Цахилгаан зуух, хийн зуух, хий, лаа шүдэнз

- Гар чийдэн

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тэргэнцэр, бусад онцлог хэрэгсэл

- Цэвэр ус, хоол хүнсний бүтээгдэхүүн

- Бичгийн хэрэгсэл

- Хувцас, усны гутал, борооны цув, дулаан нөмрөг

- Анхны тусламжийн цомог

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СҮДАЛГАА

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд зайлшгүй шаардагдах судалгаануудын нэг нь 
Хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдлын судалгаа юм. Байгууллагын хүрээний хүүхэд хамгааллын 
нөхцөл байдалд хийх судалгаа нь 7 үндсэн хэсэгтэй байна. Тэдгээр нь:

1. Хүүхдүүд хамгаалуулах эрхээ эдлэх явцад тулгарч буй асуудал, бэрхшээл, зөрчил, гамшиг 
онцгой байдлын үед гарч болзошгүй зөрчилүүд: Үүнд хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын 
хэрэгжилттэй холбоотой хүүхдүүдээс цуглуулсан мэдээлэл орно. Хүүхдүүдийг сайн дурын 
үндсэн дээр хуран цуглаж, үзэл бодол, саналаа нэгтгэн боловсруулах, энгийн цагт гарч буй 
зөрчлүүд болон гамшгийн үед гарч болзошгүй зөрчлүүдийг хамтран тодорхойлохыг дэмжих 
ба хүүхдийн оролцооны стандартыг чанд баримтална.

2. Байгууллагын хүрээний анализ: Эхний хэсэгт тодорхойлсон зөрчил, асуудал бэрхшээлүүдэд 
нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг тухайн байгууллага, хамтрагч талуудын хүрээнд авч үзнэ.
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3. Шууд болон дам нөлөөлж буй шалтгаан, хүчин зүйлүүдийн анализ: Асуудал, зөрчилд хүргэж 
буй шалтгаануудыг шууд болон дам нөлөөлж буй байдлаар нь тодорхойлж, учир шалтгаан, 
үр дагаврын холбоог харуулсан зураглал гаргана.

4. Жендер, эрх мэдлийн харьцааны анализ: Энэ хүрээнд хүүхдийг ялгаварлан гадуурхагдах, 
эрх нь зөрчигдөхөд хүргэж буй жендерийн хүчин зүйлүүд, байгууллагын хүрээн дэхь эрх 
мэдлийн харьцаанд эзэлж буй байр суурь, эрх ашигт нь нөлөөлөх асуудлаар шийдвэр гаргах 
үйл явцад оролцох, нөөц ашиглах боломжийг тодорхойлон шинжилнэ.

5. Үүрэг хариуцлага хүлээгч талуудыг тодорхойлсон анализ: Хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг 
хүндэтгэх, хамгаалах, хангах үүргийг хүлээгч талуудын хариуцлагын асуудлыг хүүхдүүдийн 
тодорхойлсон асуудал, бэрхшээлийн хүрээнд авч үзнэ.

6. Эрхийн хэрэгжилтийг дэмжсэн, зөрчлийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагаа

7. Хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдлын судалгааны үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгт

Хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдлын судалгааны үр дүнг нэгтгэх хүснэгт
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Гамшгаас	 хамгаалах	 дайчилгаа	 гэж	 гамшгийн	 үед	 аврах,	 учирсан	 хор	 уршгийг	 арилгах,	
хойшлуулшгүй	 сэргээн	 босгох	 үйл	 ажиллагааг	 хэрэгжүүлэх	 зорилгоор	 хүн	 хүч,	 техник	
хэрэгслийг	 татан	оролцуулах,	шаардлагатай	объект,	барилга	байгууламж,	 газар	нутгийг	
ашиглах	үйл	ажиллагааг	хэлнэ.

Монгол	Улсын	“Гамшгаас	хамгаалах	тухай	хууль”-ийг	4.1.8	дахь	заалт

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гамшгаас хамгаалах дайчилгааг зарлах шийдвэрийг дараахь 
тохиолдолд гаргана:

а) тухайн газар нутагт техникийн холбогдолтой осол, газар хөдлөлт, дэлбэрэлт, цацраг 
идэвхт бодис болон химийн хорт бодис алдагдснаас хүн ам, мал амьтан амьдрах 
орчингүй болсон;

б) хүн ам, мал, амьтны болон олон улсан хөл хориот халдварт өвчин үүссэн болон уг 
голомтын зэргэлдээ орших суурин газрын хүн ам, мал амьтныг урьдчилан сэргийлэх 
зайлшгүй арга хэмжээг авах болсон үед;
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в) үер буусан болон үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нөхцөл 
байдал үүссэн үед;

г) ой, хээрийн болон объектын түймэр гарч байгаль экологи, хот, суурин газрын хүн ам, эд 
хөрөнгө, барилга байгууламжид аюул учирсан үед;

д) бусад тохиолдолд.

Нүүлгэн	 шилжүүлэлт	 гэж	 гамшгийн	 голомтоос	 болон	 учирч	 болзошгүй	 гамшгийн	
аюулаас	 урьдчилан	 сэргийлэх	 зорилгоор	 хүн	 ам,	 мал	 амьтан,	 эд	 хөрөнгийг	 зохион	
байгуулалттайгаар	аюулгүй	орчинд	шилжүүлэн	байрлуулах	арга	хэмжээг	хэлнэ.

“Гамшгийн	үед	нүүлгэн	шилжүүлэх	журам”

Гамшигт өртсөн болон өртөж болзошгүй нутаг дэвсгэрээс хүн ам, эд хөрөнгө, мал амьтныг авран 
хамгаалах зорилгоор гамшигт өртсөн нөхцөл байдлыг харгалзан тур хугацаагаар, эсвэл бүр 
мөсөн аюулгүй орчинд нүүлгэн шилжүүлэлт хийж болно. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нүүлгэн 
шилжүүлэлт зарлах тухай шийдвэрийг дараахь тохиолдолд гаргана:

а) тухайн газар нутагт техникийн холбогдолтой осол, дэлбэрэлт, цацраг идэвхт бодис 
болон химийн хорт бодис алдагдснаас хүн ам, мал амьтан амьдрах орчин үгүй болсон;

б) хүн ам, мал, амьтны болон олон улсан хөл хориот халдварт өвчин үүссэн болон уг 
голомтын зэргэлдээ орших суурин газрын хүн ам, мал амьтныг урьдчилан сэргийлэх 
зайлшгүй арга хэмжээг авах болсон;

в) газар хөдлөлт болж хот, суурин газар нурж, хүн амьдрах нөхцөл үгүй болсон;

г) үер буусан болон үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нөхцөл 
байдал үүссэн ; 

д) ой, хээрийн болон объектын түймэр гарч байгаль экологи, хот, суурин газрын хүн ам, эд 
хөрөнгө, барилга байгууламжид аюул бодитоор учирсан;

е) ган, зуд тохиолдох, хот суурин газар, газар тариалан, мал аж ахуй усны хомсдол орох 
ноцтой үр дагавар үүссэн;

ё) террорист үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, алан хядах ажиллагааны улмаас үүссэн 
нөхцөл байдалд зайлшгүй арга хэмжээ авах болсон үеүүд үүнд багтана.

Гамшгийн аюулын цар хэмжээ, нөхцөл байдал, хамарман хүрээ, гарах үр дагавраас шалтгаалж 
гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүн хүч, техник хэрэслийг 
дайчлан гаргах, нүүлгэх шилжүүлэх ажлыг бүх шатны Засаг дарга хариуцан явуулна.

Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлах, нүүлгэн шилжүүлэх үед иргэний үүрэг:

а) иргэний үнэмлэх бусад бичиг баритаа биедээ авч, 3 хоногийн хүнс, улирлын хувцсаа 
бэлтгэж, дайчилгаа зарласан орон нутагт тогтоосон хугацаанд очих;

б) өөрийн үүрэг, гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр жилд нэгээс доошгүй удаа гамшгаас хамгаалах 
дадлага, сургуульд хамрагдах;
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в) онцгой комиссын болон бүлгүүдийн удирдлагын згээс тавьсан шаардлага, тогтоосон 
дэглэм, зөвлөмжийг чанд сахиж мөрдөх;

г) гамшгаас хамгаалах дайчилгааг зарласан үед тухайн нутгаас гадагш албан болон 
хувийн хэргээр зорчихгүй байх, хэрвээ хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар зорчих шаардлага 
гарвал харъяалах анхан шатны Засаг даргаас зөвшөөрөл авах; 

д) дайчилгаанд хамрагдах багаж хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжийг үүрэг гүйцэтгэхэд 
байнга бэлэн байлгах;

е) гамшгаас хамгаалах дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг зарласан үед тухайн 
нутгаас гадагш албан болон хувийн хэргээр зорчих бол харъяалах анхан шатны Засаг 
даргаас зөвшөөрөл авах, нүүүн шилжиж очих газрын хаяг, газар зүйн байрлалыг заалган 
авах;

ё)  сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн лавлагаа (овог, нэр, төрсөн он, сар, өдөр, үндсэн 
хаяг, очих газрын нэр, регистрийн дугаар г.м.)-г даавуун дээр бичиж хувцасны дотор 
талд оёх;

Гамшгийн зэргээс хамаарч нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэмжээ их бага байдаг. Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үеийн нэн тэргүүний төлөвлөгөө нь хүүхэд тусгаарлагдсан хамгаалалтгүй 
үлдэхээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм. Байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд хүүхэд 
тусгаарлагдахаас сэргийлж хүүхэд бүрт энгийн нэрийн тэмдэг, эсвэл бугуйвч хийж бэлэн байлгах 
ажил заавал тусгагдана. Бэлэн үед таних тэмдгээ эсвэл бугуйвчаа зүүсэн, урьдчилан өгөгдсөн 
дэс дугаараар суулгана. Хүүхдийн байгууллагын ажилтнууд хүүхдийг хэд хэдэн бүлэг болгон 
харгалзах хүнээр хариуцуулан байнга хамт байлгана. Эцэг эх хүүхдээсээ холдохгүй, байнга 
хажууд нь байна.

Тусгаарлагдсан хүүхдийг эргэн нэгтгэх асуудлыг төлөвлөгөөнд тусгах нь

Хэрвээ хүүхэд эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа төөрч салсан, эсвэл огт халамж хамгаалалгүй 
үлдсэн бол гэр бүлийнхнийг нь эрэн хайж, эргэн нэгтгэх ажлыг гамшиг намжмагц эхлүүлж болно. 
Хамгийн түрүүнд бага насны хүүхдэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Төөрсөн, хамгаалалтгүй 
үлдсэн, гэр бүл хамт олноосоо тусгаарлагдсан хүүхдийн зургийг яаралтай авч, бүртгэнэ. 
Хүүхдэд цагаан самбар дээр бичсэн дугаарыг цээжинд нь бариулж зургийг нь авна. Нэрийг 
нь бичснээс дугаарласан нь тустай байдаг. Учир нь хуурамч эцэг эх, асран хамгаалагч гарч 
ирэхээс сэргийлдэг. Бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд эрэн хайх, эргэн нэгтгэх ажлын бүртгэлийн 
бичиг баримтыг стандартжуулж, сургалт явуулах ажил орно. Хүүхдийн гэл бүлийг эрэн хайх, 
эргэн нэгтгэх ажлыг байгууллага хоорондын улсын хэмжээний стратеги хөтөлбөртэй уялдуулж 
бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тусгана. Байгууллагын түвшинд дараах ажлуудыг хийсэн байвал 
зохино:

•	 Хүүхэд тусгаарлагдахаас сэргийлэх сургалтыг ажилчиддаа явуулах;

•	 Бүртгэлийн ажилд хэрэглэх зургийн аппарат, хэвлэгч машин, бусад бичгийн хэрэгслээр 
хангах;

•	 Байгууллага хоорондын бүртгэлийн стандарт хуудас, заавар журмыг холбогдох 
удирдлага байгууллагаас авч нөөцлөх;
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Салбар хоорондын зохицуулалт

Гамшиг, онцгой байдлын үед дэх хүүхэд хамгааллын зохицуулалтыг Засгийн газрын агентлаг, 
НҮБ-ын салбар агентлагтай хамтран хийж, төлөвлөгөө гарган, салбар хоорондын ажиллагааг 
уялдуулах ажлыг хэрэгжүүлнэ. Улс орны засаг захиргааны нэгж болох хот, аймаг, дүүрэг, сум, 
багт хэрхэн уялдаатай ажиллах, ямар удирдлага менежментээр зохицуулагдах, гамшиг, хүүхэд 
хамгааллын хамтарсан сургалт зохион байгуулах ажлуудыг хийх ёстой. Энэ талын бэлэн 
байдлын гол ажил нь гарын авлага, удирдамж гарган мөрдөж ажиллах явдал юм. Удирдамж, 
гарын авлагыг боловсруулахдаа хүмүүнлэг болон хүүхэд хамгааллын олон улсын зөвлөмжийг 
анхаарч үзэн, тухайн орны хууль, эрх зүйн зарчмыг баримтална. Боловсруулж гаргасан гарын 
авлага, удирдамжийг засаг захиргааны нэгж бүрт хэвлэн тараах хэрэгтэй.

Хяналтын тогтолцоо

Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд хамгааллын ажиллагааг эргэн хянах тогтолцоо хэрэгтэй. 
Хяналтын гол хэрэгсэл нь стандартчилагдсан хянах худас бөгөөд, бэлэн байдлыг хангахад 
шаардлагатай гол ажлуудын талаарх асуултууд жагсаасан байдаг. Жишээ нь:

Эд бараа, хангамжийн эргэх холбооны талаар:

- Гэр бүл болон хүүхдэд зориулсан чухал эд барааны хэрэгцээг тодорхойлж, хангалттай 
тоо, хэмжээгээр гаргасан эсэх;

- Гамшгийн бэлэн байдалд зориулж амархан мууддаггүй, дотоодын бараа бүтээгдэхүүн 
нөөцөлсөн эсвэл хэрэгцээт үедээ худалдан авахаар тохирсон эсэх;

- Эдгээр бараа бүтээгдэхүүнийг сонгосон шалгуур;

- Ханган нийлүүлэгч байгууллага бараа бүтээгдэхүүнээ явар хугацаанд шинэчилж татдаг, 
бараа найдвартай эсэхийг шалгасан эсэх;

- Бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээт газар хэрхэн хүргэх талаар тохиролцсон эсэх;

Сургалтын талаар:

- Ажилтнууд гамшгийн үе дэх хүүхэд хамгааллын сургалтанд хамрагдсан эсэх;

- Хэн хэн, хэзээ, хаана сургалтанд хамрагдсан мэдээлэл;

- Гамшгийн үед хүүхдийн оролцооны тухай сургалтанд хамрагдсан эсэх;

- Гамшгийн үед тусгаарлагдсан хүүхдийн гэр бүлийг эрэн хайх, эргэн нэгтгэх сургалтанд 
хамрагдсан эсэх;

Бэлэн байдлын төлөвлөлт дэх хүүхдийн оролцооны талаар:

- Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулахад хүүхэд оролцсон эсэх;

- Хүүхэд гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах анхан шатны мэдлэг олж авсан 
эсэх;

- Гамшгийн бэлэн байдлын асуудал сургуулийн хичээлийн програмд орсон эсэх;

- Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөлтөд сургуульд сурдаггүй хүүхдийг хамруулах талаар 
авсан арга хэмжээ бий эсэх;
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- Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хүүхдийн нэр овог, гэрийн хаягийг хүүхэддээ заавал 
хэлж зааж өгөх ёстойг хэлсэн эсэх;

Гамшиг онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын талаар:

- Тухайн байгууллага гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө, сургалтыг бусад 
байгууллагатай (төр, ТББ) хамтарч хийж байсан эсэх;

- Удирдах байгууллага нь гамшгийн үеийн ажил үүргийн хувиарлалт хийсэн эсэх;

- Хийсэн бол мэдээлж, сургалт явуулсан эсэх;

- Хүүхэд хамгааллын бодлого журамтай эсэх;

- Хүүхэд хамгаалах төлөвлөгөө гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан эсэх;

Хүүхдийн гэр бүлийг эрэн хайх, эргэн нэгтгэх

- Нэн шаардлагатай зүйлс бэлэн байгаа эсэх (хүүхдийн нэр бүхий бугуйвч/зүүлт, зургийн 
аппарат, компьютер, видео бичлэгийн аппарат, бүртгэл тулгалтын бусад мэдээлэл);

- Ажилтан хэрхэн ажиллах аргачлалаа мэдэж байгаа эсэх

- Гэр бүлийн гишүүд тусгаарлагдахаас сэргийлсэн ухуулгын материал, самбар хэвлэгдсэн 
эсэх;

- Нүүлгэн шилжүүлэгт оролцох ажилтнууд болон бусад хүний нөөц нь хүүхэд 
тусгаарлагдахаас сэргийлэх сургалтанд хамрагдсан эсэх

СЭДЭВ 2. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТОДОТГОХ, 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ

Болзошгүй гамшгийн улмаас үүссэн нөхцөл байдал нь төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 
сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Төлөвлөгөө нь ихэвчлэн ердийн цагт, тайван орчинд хийгддэг. Харин 
гамшиг үүний эсрэг таатай бус орчинг үүсгэж, эвдрэл сүйрлийг дагуулдаг. Үүний улмаас:

- Эрт сэрэмжлүүлэг, зарлан мэдээллийн сүлжээ тасрах

- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нөөц, хүч хэрэгслийн боломж багасах

- Төлөвлөгөөгөөр заасан гамшигтай тэмцэх бүтэц алдагдах зэрэг хүндрэл тохиолддог.

Төлөвлөгөөг байнга тодотгож байх шаардлага:

- Төлөвлөгөө хуучирч үр ашиг нь буурах

- Төлөвлөгөөг байнга ашиглахгүйгээс ач холбогдол нь буурах

- Засгийн газрын байгууллага өөрчлөгдөж төлөвлөгөө, түүний бүтэц зохион байгуулалтад 
таарч тохирохгүй болох зэрэг сөрөг нөлөөтэй тул байнга тодотгож байх нь зүйтэй юм.

Ийм учраас гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг байнга тодотгож, түүнийг бодит 
амьдралд хэрэгжүүлэх дадлага сургуулийг тогтмол явуулж хэвших шаардлага урган гарч байна.
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Аливаа дадлага сургуулийг явуулахын өмнө түүний бэлтгэл ажлыг сайтар зохион байгуулж, 
шаардагдах материал хэрэгслийг бэлдсэн байх шаардлагатай. Үүний тулд тусгай ажлын хэсэг 
томилон бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

ТӨВ ШТАБ 
захирал

дэд захирал

Эмнэлэгийн баг

Аюулгүй байдал хангах, 
нүүлгэн шилжүүлэх баг 

Аюулгүй байдлыг 
хянах, ГТТ баг

Ар гэртэй холбоо 
тогтоох баг

Аврах баг

Хорогдох байрыг хариуцах баг

Сэргээн босгох баг

ГАМШГИЙН ҮЕИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ БҮТЭЦ

Дарга
(Захирал)

Ерөнхий удирдлага

Гамшгаас хамгаалах дасгал, төлөвлөлт

Байгууламжийн  удирдлага

Онцгой байдлын үед аврах, яаралтай 
тусламж үзүүлэх

Гамшгийн боловсролын төлөвлөлт 

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЦИЙН ЗАГВАР  (Энгийн үед)
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Урьдчилан бэлтгэх зүйл:

- Байгууллагын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг тодотгох

- Хүүхдэд тараах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа бэлтгэх

- Сургууль дадлагад оролцох багш ажилчдыг томилох, үүрэг, гүйцэтгэх ажлыг тодруулах

- Байгууллагын байршил, давхруудын схем зураг, гадна талбайн зургийг бэлтгэх

- Бусад шаардлагатай зүйлс (дуут дохио, хонх, чанга яригч, шүгэл г.м.)

Хүүхдэд өгөх зааварчилгаа:

- Нүүлгэн шилжүүлэх дадлага сургуулийн ач холбогдлыг тайлбарлах

- Аюулгүй явах чиглэл, гарах гарцын тэмдэг, тэмдэглэгээг зааж өгөх

- Анги танхим, өрөө тасалгааны аюулгүй газрыг зааж өгөх

- Эмх цэгцтэй байж, үймж шуугихгүй нэгийн цуваагаар явах ёстойг анхааруулах

- Биеийн хамгийн түрүүнд гэмтэж болох эрхтнээ (толгой, нүд, ам хамар, хоолой г.м.) 
хэрхэн хамгаалах

- “Түлхэхгүй”, “Гүйхгүй”, “Хоорондоо ярихгүй”, “Замаасаа буцахгүй” байх 4 зарчмыг 
тайлбарлаж ойлгуулах

- Анги танхим, өрөө тасалгааны цонх, хаалгыг хаахгүй, түгжихгүй байхыг ойлгуулах

- Нүүлгэн шилжүүлэхэд хангалттай хугацаа байгаа тул тайван, сандрахгүйгээр гарч 
явахыг анхааруулах

Дадлага, сургуулийн бэлтгэл ажлын явц, дараалал:

- Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг томилох, 
тодотгох

- Байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөг тодотгох

- Үүссэн нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргах

- Байгууллагын байршил, давхруудын схем зураг, гадна талбайн зургийн дагуу аюулгүй 
нүүлгэн шилжүүлэх газрыг сонгож, хэдэн хүн багтах бололцоотойг тогтоох

- Байгууллагын байгууламжид хяналт явуулах (барилгын даацын ханыг тогтоох, барилгад 
учирсан хохирол, хүүхэд гарах гарц, явах чиглэлд саад тотгор байгаа эсэх г.м.)

- Хүүхдүүдийн явах чиглэл, гарах гарцыг зааж өгөх

- Нийт багш, ажилчид, хүүхдийн тоог гаргах (хүүхдийн тоог анги, танхим, өрөө бүрээр 
гаргах)

- Тусгай анхаарал хандуулах багш, ажилчид, хүүхдийн тоог гаргах (хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
өндөр настан, бага насны г.м.)

Нүүлгэн шилжүүлэх дадлага сургуулийн явц, дараалал:

- Хүүхдүүдэд урьдчилсан зааварчилгаа өгөх (дадлага сургууль өгөх цагийг зарлахгүй)

- Газар хөдлөлт болсон тухай цагийн байдлыг мэдэгдэх (байгууллагын зарлан мэдээлэх 
журмын дагуу, дуут дохио, хонхны дуу г.м.)
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- Багш хүүхдүүдэд биеэ хамгаалах үүрэг өгнө (ширээ, даацын хана гэх мэт аюулгүй газар 
хоргодох, биеийн гэмтэл авч болох хэсгийг хамгаалах г.м.)

- Чичиргээ зогсохыг хүлээн учирсан хохирлыг яаралтай тогтооно

- Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын даргатай зөвлөлдөн авах арга хэмжээг 
боловсруулна

- Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл явуулна (Нүүлгэн шилжүүлэх дадлага. Газар 
хөдлөлт боллоо. Нийт хүүхдүүд багшийн удирдлага дор гадагш гарна уу)

- Багш, ажилчид заасан аюулгүй чиглэл, гарцын дагуу хүүхдүүдийг авч гаран, тогтоосон 
газарт очно

- Хүүхдүүдээ бүртгэж, байхгүй хүүхдийг эрэн хайх ажлыг зохион байгуулна

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссаны дараах үйл ажиллагааны дараалал:

- Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан цагийг тэмдэглэнэ

- Нийт хүүхэд, багш, ажилчдын тоог гаргана

- Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлнэ

- Хохирлын хэмжээг урьдчилсан байдлаар гаргана

- Нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөнө

Дадлага сургуулийн дүн гаргах:

- Дадлага сургууль хэрхэн явагдсан талаар үнэлэлт өгөх

- Хүүхдүүд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг хэрхэн мөрдөж буйг үнэлэх

- Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тусгасан үйл ажиллагаатай хэрхэн 
зохицож байна. Цаашид сайжруулах, засах ямар арга хэмжээ байна.

- Бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллах
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Загвар

БАТЛАВ.         БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА

Он сар өдөр

“ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ҮЕД НҮҮЛГЭН ШИЛÆҮҮЛЭХ АРГА ХЭМÆЭЭ” 

СЭДЭВТ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ УДИРДАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго:  Болзошгүй газар хөдлөлтийн үед хүүхэд, багш, ажилчдын үйл ажиллагааны дэс  
  дарааллыг тогтоох, хэрхэн зөв аюулгүй ажиллах арга барилд суралцах
Явуулах газар:  Сургуулийн байр, танхим, ойролцоох аюулгүй газар
Хугацаа:  Сургуулийн захиргаанаас тогтоосон хугацаанд

Сургуулийн	үе	шат	
хугацаа Удирдагчийн	ажиллагаа Оролцогчдын	ажиллагаа

Он	сар	өдөр	цаг
Сургуулийн	нэгдүгээр	
үе	шат
“Гамшгийн	аюулын	
тухай	зарлан	
мэдээлэл	дамжуулах	
хүлээн	авах”

•	 Газар	хөдлөлт	болсон	
тухай	цагийн	байдлыг	
өгөх 

•	 томилгоот	үүргээ	
мэдэж	байгаа	эсэхийг	
хянах

Гамшгаас	хамгаалах	орон	тооны	бус	штабын	дарга:
•	 Төлөвлөгөө	тодотгоно
•	 Зарлан	мэдээлэх	дохио	өгнө
Багш	нар:
•	 Гамшгийн	үед	гүйцэтгэх	үүргээ	тодотгоно
•	 Хүүхдүүдэд	аюулгүй	ажиллагааны	заавар	өгнө
Ажилчид:
•	 Гамшгийн	үед	гүйцэтгэх	үүргээ	тодотгоно
•	 Зарлан	мэдээлэх	дохио	дамжуулна
Хүүхдүүд:
•	 Багш	нарын	зааврын	дагуу	ажиллана

Сургуулийн	
хоёрдугаар	үе	шат	
“Нүүлгэн	шилжүүлэх	
ажиллагаа”

•	 Нүүлгэн	шилжүүлэх	
тухай	үүрэг	өгөх

•	 Хүүхэд,	багш,	
ажилчдын	үүргээ	
хэрхэн	биелүүлж	буйд	
хяналт	тавих

Гамшгаас	хамгаалах	орон	тооны	бус	штабын	дарга:
•	 Нүүлгэн	шилжүүлэх	газар	сонгох
•	 Явах	чиглэл,	гарцыг	тодорхойлох
•	 Мэргэжлийн	ангийн	гүйцэтгэх	үүргийг	зааж	өгөх

Багш	нар:
•	 Тогтоосон	чиглэл,	гарцаар	хүүхдүүдийг	удирдан	авч	

явах
•	 Хүүхдүүдийг	аюулгүй	ажиллагааны	заавар	мөрдөж	

байгаа	эсэхийг	хянах
•	 Хүүхдүүдийг	бүртгэх
•	 Ажилчид:	
•	 Томилгоот	мэргэжлийн	ангийн	гүйцэтгэх	үүргийн	дагуу	

ажиллах
•	 Хүүхдүүдийг	гадагш	гарахад	туслах

Хүүхдүүд:
•	 Аюулгүй	ажиллагааны	болон	багш	нарын	зааврыг	

хэрэгжүүлэх
•	 Өөрийнхөө	аюулгүй	байдлыг	хангах
•	 Найз	нартаа	туслах
•	 Нүүлгэн	шилжүүлэх	ажилд	дэмжлэг	үзүүлэх

Сургуулийн	
гуравдугаар	үе	шат	
“Сургууль
дадлагын	дүн	
гаргах”

•	 Сургуулийн	явц	
байдлын	талаар	дүгнэх

•	 Цаашид	авах	арга	
хэмжээний	талаар	
үүрэг	чиглэл	өгөх

•	 Багш,	ажилчид,	хүүхдүүд	сургууль	дадлагын	явц,	үр	
дүнгийн	талаар	харилцан	ярилцах

•	 Цаашид	хэрхэн	боловсронгүй	болгох	талаар	саналаа	
солилцох
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ДАСГАЛ СУРГУУЛИЙН ТӨРЛҮҮД:

Хэн	хамрагдах	вэ?

•	 Сургууль

•	 Сургууль	+	холбогдох	албан	байгууллагууд	(хэв	журам,	
аврах	гал	унтраах	анги	г.м.)

•	 Сургууль	+	албан	байгууллага	+	иргэд

Хугацаа

•	 Сурагчид	ангидаа	хичээллэж	байх	үед

•	 Сурагчид	биеийн	тамирын	талбайд	завсарлаж	байх	үед

•	 Сургуульдаа	ирж	яваа	болон	харьж	яваа	үед

Цагийн	байдал

•	 Газар	хөдлөлт

•	 Гал	түймэр

•	 Бусад

Гамшгаас	 хамгаалах	 сургалтын	 гол	 зорилт	 нь	 гамшгийн	 аюулаас	 урьдчилан	 сэргийлэх,	
аврах,	хор	уршгийг	арилгах,	хойшлуулшгүй	сэргээн	босгох	үйл	ажиллагаанд	байгууллага,	
албан	тушаалтан,	иргэдийг	сургаж	дадлагажуулахад	оршино.

Монгол	Улсын	“Гамшгаас	хамгаалах	тухай	хууль”-ийн	7.1	дэх	заалт

СЭДЭВ 3. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС 
ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОНЦЛОГ

Яагаад гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний гол элемент сургалт болдог вэ? Гамшгаас хагаалах 
сургулт явуулах нь дараах ач холбогдолтой:

- Гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдал, гамшгийн менежментийн талаар анхны ойлголт  
мэдлэгтэй болно.

- Өөрийн болон гэр бүл, байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах 
чадвартай болно.

- Болзошгүй гамшгийн үед болон дараа нь өөртөө болон бусдад туслах дадлагатай 
болно.

- Энэ бүх мэдлэг, чадвар, дадлагыг эзэмшсэн иргэд гамшгийг хамгийг бага хохиролтой 
даван туулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг:

- Удирдах албан тушаалтны

- Аврах анги, отряд, салбар, мэргэжлийн ангийн 

- Оюутан, сурагчдын

- Ажилтны

- Бусад иргэний гэж ангилна.
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Удирдах албан тушаалны сургалтын зорилго нь гамшгаас хамгаалах албан тушаалтан, албан 
хаагчдын эрхэлж байгаа албан тушаалын зэрэглэл, шатлалын хүрээнд хүн, мал, амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчноо гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах хор уршгийг 
арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны онолын мэдлэгийг бататгаж, хүн амыг 
сургаж бэлтгэх, улмаар дээрх ажлыг удирдан зохион байгуулах чадвар, дадал олгоход оршино. 
Сургалтын агуулгад гамшгаас хамгаалах менежмент, гамшгаас хамгаалах штабын бэлтгэл, 
аюулт үзэгдлээс болон техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, нэрвэгдэгсдийг 
аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлын зохион байгуулалт асуудал 
багтана. Хамрах хүрээний хувьд гамшгаас хамгаалах албаны удирдах албан тушаалтан, 
офицерууд байхаар тогтоосон байдаг.

Ажилтны сургалтын зорилго нь гамшгийн аюулаас хүн, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа 
орчноо гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, аюулгүй амьдрах арга ухааны талаар 
мэдлэгтэй болгож, тэдгээрийг сургаж дадлагажуулахад оршино. Сургалтын агуулгад нь гамшгаас 
хамгаалах үндэс, аюулт үзэгдэл, хүний үйл ажиллагаатай болон техникийн холбогдолтой гамшиг, 
гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах журам, гамшиг ослын үед өөрийгөө болон 
бусдыг аврах, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх аргууд орно. Хамрах хүрээ нь аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагчид байдаг.

Оюутны сургалтын зорилго нь гамшгийн талаар анхны мэдэгдэхүүн олгож, гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, аюул тохиолдсон үед иргэдийн амь насыг хамгаалах мэдлэг, чадвар, дадлыг 
эзэмшүүлж, аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургахад оршино. Сургалтын агуулгад нь гамшгийн 
өмнөх удирдлага, гамшгийн үеийн удирдлага, гамшгийн дараах удирдлага орно.

Хамрах хүрээнд нь их, дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвийн оюутан, сонсогчид 
багтана.

Сурагчдын сургалтын зорилго нь болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аюулын ерөнхий 
шинж тэмдгээс танин мэдүүлэх, ахуйн хүрээнд аюлгүй амьдрах ардын уламжлалт арга 
ухаанаас өвлүүлэх, мэдэгдэхүүнтэй болгох, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар дадлага 
олгоход оршино. Сургалтын агуулгад аюулгүй амьдрах ухаан, эрүүл мэнд, байгаль орчин, танин 
мэдэхүйн сэдвүүд орно. Хамрах хүрээнд нь сургуулийн өмнөх (цэцэрлэг) болон бага, дунд 
боловсролын сургуулийн сурагчид багтана.

Иргэдийн сургалтын зорилго нь гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг 
арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээний талаар тодорхой ойлголт өгч, гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагааг удирдах шуурхай штабаас өгөх дохио, зөвлөмж, зааврын дагуу 
зөв ажиллах, өөртөө болон бусдад эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх дадлага, чадвар 
эзэмшүүлэхэд оршино. Сургалтын агуулгад гамшгаас хамгаалах талаар төр засгаас баримтлах 
бодлого, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, гамшгийн мөн чанар, түүний төрөл, онцлог, гамшгийн 
үед өөрсдийгөө болон бусдыг аврах, тусламж үзүүлэх аргууд орно. Хамрах хүрээнд нь гэрт 
хүмүүжигч хүүхэд, гэрийн ажилтай хүмүүс, ахмад настнууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, нийгмийн 
халамж шаардсан, орон гэргүй болон бусад иргэд орно.

Мэргэжлийн ангийн сургалтын зорилго нь гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, 
аврах, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн 
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босгох ажлыг хийж гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, дадлагыг олгоход оршино. Сургалтын агуулганд 
гамшгаас хамгаалах үндэс, эрэн хайх, аврах ажил, эмнэлгийн анхны тусламж, мэргэжлийн 
бэлтгэл, тусгай бэлтгэлийн дадлага, сургууль багтдаг. Хамрах хүрээ нь гамшгаас хамгаалах 
мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнээр хязгаарлагдана.

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагч, уг 
байгууллагын харъяа нэгж болон аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлыг газар, хэлтэс, гамшгаас 
хамгаалах албаны удирдах бүрэлдэхүүний сургалтыг Онцгой байдлын ерөнхий газар зохион 
байгуулна.

Аврах анги, отряд, салбарын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийн сургалтыг тухайн анги, отряд, 
салбар, мэргэжлийн ангийн удирдлага зохион байгуулна.

Сум, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах албаны удирдах бүрэлдэхүүн, 
мэргэжлийн ангийн дарга, дүйцүүлэх алба хааж байгаа иргэдийн сургалтыг аймаг, нийслэлийн 
гамшгаас хамгаалах албаны дарга, штаб хариуцан зохион байгуулна.

Сум, дүүрэг, баг, хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах албаны бүрэлдэхүүн, 
ажилтны сургалтыг тухайн сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
удирдлага зохион байгуулна.

Оюутан, сурагчдын гамшгаас хамгаалах боловсрол олгох сургалтыг тухайн сургуулийн 
сургалтын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага буюу Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам зохион байгуулна. Бусад иргэний 
сургалтыг тухайн баг, хорооны Засаг дарга хариуцан зохион байгуулах үүрэгтэй.

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагч, аврах, гал 
унтраах анги, отряд салбар, мэргэжлийн анги, оюутан, сурагчид, ажилтан, бусад иргэний 
сургалтыг жил бүр, зохион байгуулж явуулна.

Улсын болон аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны гамшгаас хамгаалах албаны удирдах 
албан тушаалтны сургалтыг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулж явуулна.
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СЭДЭВ 4. ГАМШИГ, ОСЛООС ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН БУСДЫГ ХАМГААЛАХ, АНХНЫ ТУСЛАМЖ 
ҮЗҮҮЛЭХ АРГАД СУРАЛЦАХ

Бид бүхэн гамшгийн талаар анхны ойлголттой болсон тул болзошгүй нөхцөл байдлын үед 
өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар зохих мэдлэгтэй байх явдал нь амьд үлдэх бололцоог 
ихээхэн нэмэгдүүлнэ. Амьд үлдэх гэдэг нь өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, тохиолдсон 
хүнд хэцүү байдлаас эсэн мэнд гарч чадах арга ухаан юм. Хүнд хэцүү байдлаас эсэн мэнд 
гарахын тулд тухайн хүний бие бялдрын хөгжил, сэтгэлийн тэвчээрээс гадна өөрийгөө болон 
бусдыг хамгаалах аргад суралцсан байх шаардлагатай.

Байгалийн болон гар доорх материал хэрэгслийг ашиглан аврагчдын анхаарлыг татах, 
аврагчдад найдах боломжгүй үед юу хийх ёстойгоо сурч мэдсэн байх нь чухал. Мөн яаж биеэ 
эрүүл байлгах, өвчилсөн, гэмтсэн, шарх авсан тохиолдолд ямар аргаар эмнэлгийн анхны 
тусламж үзүүлэх дадлага чадварт ч суралцсан байх нь амьд үлдэх боломжийг эрс нэмэгдүүлнэ. 
Танд байгаа аль ч эд зүйлс, багаж хэрэгсэл танд өөрийгөө болон бусдыг аврах нэмэлт боломж 
олгоно. Иймд эд зүйлс байхгүй ч гэсэн энэ нь та юу ч хийж чадахгүй гэсэн үг биш юм. Таны 
мэдлэг дадлага, туршлага таньтай үргэлж цуг байх болно.
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Амьд үлдэхийн тулд:

1. амьд үлдэх хүсэл тэмүүлэл

2. мэдлэг

3. дадлага чадвар, бэлтгэл сургуулилт

4. багаж хэрэгсэл хэрэгтэй байдаг.

Амьд үлдэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсэд сэтгэл санааны байдал, бие бялдрын хөгжил, мэдлэг 
чадвар дадлага, бэлдсэн зүйлс, газар орны байршил, цаг агаарын байдал орж болно.

Нэрвэгдэгсэд	гэж	гамшгийн	улмаас	амь	нас,	эрүүл	мэнд,	эд	хөрөнгөөр	хохирогчдыг	хэлнэ.

Монгол	Улсын	“Гамшгаас	хамгаалах	тухай	хууль”-ийн	4.1.13	дахь	заалт

ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМÆ

Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэхдээ дараах зүйлийг сайтар анхаарна:

- нэрвэгдэгч ямар шарх, гэмтэл авсныг ажилглан тогтоох

- өвчин, шаналгааг багасгах эм өгөх

- шархаар элдэв халдвар орохоос урьдчилан сэргийлэх

- сэтгэл санааг нь тайвшруулах

- эмнэлгийн мэргэжлийн тусламжид яаралтай хүргэх

- дараах анхны тусламжийн аргуудад суралцсан байвал тустай.

Шарх боох. Шарханд наалдсан зүйлсийг болгоомжтой авна. Боохын өмнө шархны ойролцоох 
арьсыг цэвэр ус, спирт, үнэртэй ус зэргээр (шарханд оруулалгүй) шархнаас гадагш нь чиглэсэн 
байдлаар зөөлөн арчиж, дараа нь 1-5 хувийн иодын хандаар цэвэрлэнэ. Шархан дээр ариутгасан 
цэвэр марль, даавуу давхарлан тавьж, шархны их багад тохируулан нэг буюу хэд хэдэн давхар 
марль, бинт, цэвэр биетээр бооно. Ороох боолтыг ихэвчлэн шуу, шилбэний яс зэрэгт үүссэн 
шарх, гэмтлийг тойруулан ороож, бүрэн дарж давхарлан хийнэ. Боохдоо эхлээд бинтнийхээ 
үзүүрийг шарханд ойр байгаа мөчний нарийн талаас (сулруулахгүйн тулд 3-4 давхарлаж) бүдүүн 
хэсэг өөд бинтээ нэгэн жигд дарж байхаар бооно. Дахин бүдүүн талаас нарийн тал руу чиглэсэн 
байдлаар боож үзүүрийг тэвхэн зүүгээр тогтоох буюу үзүүрийг цуулж уяна. Наймын боолтыг 
ихэвчлэн хөл, гарын шарх, гэмтлийг бинтээр бооход хэрэглэнэ. Дугуйрах хэлбэрийн боолтыг дал, 
мөр, бугалганы доод хэсгийн шарх, гэмтлийг бооход хэрэглэхэд тохиромжтой. Боохдоо эхлээд 
бугалганы доод хэсгийг 2-3 ороож, дараа нь бинтээ суганы эрүүл талаар ташуу байхаар ороож 
бооно. Углах боолтыг хамар, эрүү, уруул, дагз, духны шарх гэмтлийг бинт, даавуу, бүсээр бооход 
хэрэглэнэ. Тоонолжин боолтыг цээж, нуруунд үүссэн шарх, гэмтлийг бооход хэрэглэнэ. Эхлээд 
шарханд ойр байгаа мөрийг дээрээс доош чиглүүлэн дарж, шархны доод захны харалдаа зүүн 
буюу баруун тийш нь бинтээ эргүүлэн аль нэг гарыг цээжинд хөндөлсүүлж 2-3 дахин ороогоод 
дахин мөрөнд эргүүлэн бооно. Хэрэв цээжний шарх гүн байгаад нэрвэгдэгчийг амьсгалах үед 
шархаар цус гарч байвал шархан дээр нь цэвэр зузаан материалыг (марль, даавуу, хулаас г.м.) 
хэд хэдэн давхарлан тавьж бинтээр битүүлэн бооно.
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Гарын доор зарим материалаар боолт хийх. Гурвалжин алчуураар толгойн шарх гэмтлийг 
доорх дарааллаар бооно:

- Алчуурын урт хэсгийг 5-8 см нугалж, алчуурын төвийг толгойд нь тааруулж барина.

- Нэрвэгдэгчийн ар талд гарч алчуурыг духан талд нөмөргөн татна.

- Алчуурын хоёр үзүүрийг толгой ар талд зөрүүлэн духанд зангидаж, төвийн үзүүрийг 
нугалж хавчуулна.

- Гарны шарх, гэмтлийг боохдоо гарыг өвөр тийш нугалж алчуурын урт хэсгийн үзүүрийг 
эсрэг талын мөрөн дээгүүр тохож, нөгөө мөрөөр давуулна. Гурвалжин үзүүр нь тохой 
талдаа гарсан байна.

- Алчуурын үнжсан үзүүрийг нугалсан гарын өвөр талаар татан дээш нь эргүүлж мөрөөр 
давсан үзүүртэй холбон зангидаж, тохойнд байгаа үзүүрийг нугалж, тэвхэн зүүгээр 
алчуураа бэхэлнэ.

- Өгзөгний шарх, гэмтлийг бооход ихэвчлэн хоёр алчуур ашиглана.

- Хүйсний доод талаар нэг алчуурыг 5-8 см-ээр эвхэн нугалж, сайн татаж уяна.

- Нөгөө алчуурын гурвалжин үзүүрийг түрүүчийн уясан алчуурын доогуур шархтай талд 
нь хавчуулж, тэвхэн зүүгээр бэхэлнэ. Алчуурын урт хэсгийг хонгоны харалдаа унжуулж, 
ирмэгийг 5-7 см нугална.

- Алчуурын унжсан хэсгийн хоёр үзүүрээр хөлийг ороож гуянд нь зангидна.

Цус алдалтыг түр тогтоох. Гадагшаа цус алдалтад үзүүлэх анхны тусламж нь хуруугаар дарах, 
дарах боолтоор боох, чангалуур тавих, ариутгасан цэвэр марль, хөвөн, даавуу чихэх гэхчлэн 
олон аргыг хэрэглэдэг.

Хуруу, гараар дарахад:

- Гэмтсэн судсыг шархны дээд талд нь хуруугаар ясанд нь шахаж дарна. Эрүүний 
артерийн цус алдалтыг түр зогсоохдоо нэрвэгдэгчийн ар талд зогсож дунд хуруугаа 
эгэмний дээд хонхорт эгэмний ястай зэрэгцээ байдлаар тавьж артерийг дээш нь шахаж 
дарна.

- Мөрний артерийн цус алдалтын үед баруун гарынхаа дөрвөн хурууг нэрвэгдэгчийн 
бугалганы өвөр талд, эрхий хуруугаа ар талаар нь байрлуулан чөмөгний ясанд шахан 
дарж, нөгөө гарааг нэрвэгдэгчийн гарыг дээш өргөнө.

- Шанаа дагзны орчмоос цус алдвал чихний урд талын лугшиж буй судсыг шанааны 
ясанд шахаж, хацраас цус алдвал эрүүний доод ар хэсгийн өнцөг дээр дарах гэх мэтээр 
цус алдалтыг тогтооно.

- Суганы артериас цус алдахад эгэмний доорх артерийг эгэмний доод захаар нэгдүгээр 
хавирганд шахана.

- Гуяны артериас цус алдахад цавины хонхорт гараа хагас атган шахаж дарна. Хөл, 
гарын вени, хялгасан судаснаас цус алдахад дээрх аргаар шахаж дарж, гэмтсэн үе 
мөчийг өргөж хэсэг байлгахад цус бүлэгнэн аяндаа тогтоно.
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Дарах боолт. Гол төлөв чангалуур тавьж болохгүй биеийн аль нэг венийн судаснаас цус алдахад 
хэрэглэнэ. Цус гарч байгаа шархан дээр ариутгасан марль, даавууг хэд давхарлан эвхэн тавьж, 
дээрээс нь 1-2 см хөвөн зулж дарж бооно. Бололцоотой бол цас, мөсөөр жигнэн боовол зүгээр 
байдаг. Зарим үед шархны эсрэг талд нь хатуу биетийг зөөлөн эдээр ороон бинтээр бооно.

Чангалуур тавих. Чангалуурыг цус алдаж буй шархны дээд талд (их биеийн) 5-6 см зайтай 
газраар тавина. Тавьснаас хойш 1.5-2 цаг болоод түүнийг суллан, 10-15 минутын дараа дахин 
чангалж болно. Мөн үе мөчний том судасны цус алдалтыг түр тогтоохдоо үе мөчийг нугалсан 
байдлаар байрлуулж бооно. Бөс даавуугаар чангалуур тавихад тэр нь сайн чангарч цус тогтоож 
чадахгүй бол даавууны үзүүрийг савх мод шургуулан эргүүлж, үзүүрийг нь бэхэлж уяна.

Яс хугарахад үзүүлэх тусламж-хугарсан ясанд чиг барьж боохдоо дараах зүйлийг анхаарах 
хэрэгтэй:

- Үүссэн шарх, яс хугарч зөрчсөн талд нь чиг тавихгүй байх

- Шархнаас цус алдаж байвал эхлээд чангалуур тавьж шархан дээр нь дарах боолт хийж 
цусыг тогтоох

- Үүссэн шархан дээр цэвэр боолт хийх

- Өвчин намдаах эм уулгах, тариа хийх

- Чиг барьж буй хатуу материалаа зөөлөн эд, бүсээр ороож хугархайн хоёр талын үетэй 
нь хамт хөдөлгөөнгүй байхаар барьж бэхлэх

- Хэрэв чиг барьж боох материал байхгүй тохиолдолд эрүүл хөлтэй нь холбож бооно.

- Шууны яс хугарахад гарыг тохойгоор нь нугалж, гарын алгыг их биеийн зүг харуулж, 
хуруунуудыг хагас нугалсан байдлаар чигэндээ бэхлэн алчуураар мөрөнд нь сойно.

- Дээд эрүүний зажлуур яс хугарсан тохиолдолд шүдний хооронд цэвэр марль хавчуулан 
доод эрүүтэй нь бэхлэн углаа боолт хийж толгойд нь уяна.

- Доод эрүү нь хугарсан байвал эрүүнд углаа боолт хийж толгойд нь хөдөлгөөнгүй 
бэхлэнэ. Зажлуур болон доод эрүүний яс хамт хугарсан бол хэлийг нь шүдний хооронд 
хавчуулахаас сэргийлнэ. Гэхдээ хэл угаараа сууж амьсгал боогдуулахаас сэргийлнэ.

- Эгэмний яс хугарсан тохиолдолд мөр урагш чигтээ доош унжиж, гар хөдөлгөхөд 
хөндүүрлэн, хугарсан яс орчимд хавдана. Хугарсан эгэмний талын суганд нь хэсэг 
хөвөн, бөс даавуу бөөрөнхийлөн хавчуулж, гарыг тохойгоор нь нугалан их биед нь 
шахан гурвалжин алчуураар сойж бэхэлнэ.

- Гуяны дунд чөмөгний хугарсан ясанд чиг барихдаа чигээ гадна талд нь хөлийн улнаас 
суга хүртэл, хөлний улнаас цавь хүртэл барьж бэхэлнэ.

- Хавирга хугарах үед амьсгалах тоолонд хавирганы орчимд хүчтэй хатгуулна. Хугарсан, 
зөрсөн яс нь дэлүү гэх мэт дотор эрхтнийг гэмтээж цустай цэр гарах, амьсгаа давхцах 
зэрэг шинж илэрнэ. Битүү хугарсан бол цээжийг алчуур, бүс, марль зэрэг зөөлөн эдийг 
усаар норгон ороож бооно. Боолт хийх үедээ юм үлээлгэх, эсвэл амьсгалыг хүчтэй 
гаргуулах хэрэгтэй. Бололцоотой бол даавууг цавуудан хугарсан хэсэг дээр наана. 
Хэрэв хавирга хугарч яс нь ил гарсан бол шархыг цэвэр боолтоор бооно.
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- Нурууны яс хугарахад нугас дарагдан гэмтэж биеийн доод хэсгийн эрхтнийг мэдрэлгүй 
болгох аюултай тул шарханд цэвэр боолт хийнэ. Сээр нуруу гэмтсэн бол өргөн хатуу 
биет дээр гэдрэг харуулан хэвтүүлж, хүзүүн дор нь ивээс хийх, нуруу бүсэлхийн хэсгээр 
хугарсан бол хатуу зүйл, дамнуурган дээр цээжин дор нь бага зэрэг ивээс хийж түрүүлэг 
нь харуулан хэвтүүлнэ. Тусламж үзүүлж байх үедээ нэрвэгдэгчийг бөхийлгэх, гэдийлгэх 
зэргээр хөдөлгөж болохгүй.

Үе мултрахад үзүүлэх тусламж. Мултарсан үеийг оруулах гэж оролдохгүйгээр чиг барьж бооно. 
Өвчин намдаах эм өгнө. Тунх мултрахад тэр орчимд яс овойх, хоёр хөлийг нь харьцуулахад урт, 
богино байх, явж чадахгүй хөндүүрлэснээс болж хөлийн хөдөлгөөн хязгаарлагдах  шинж тэмдэг 
илэрнэ. Нэрвэгдэгчийг түрүүлэг нь харуулан хэвтүүлж өгзөг дээр нь гараар дарж, тахимаар 
нугалан дээр нь өвдөглөн аажмаар дарна. Хэрэв аль үе нь мултарсныг мэдэхгүй бол оруулах 
гэж оролдохгүйгээр зөөлөвч хийн чиг барьж хөдөлгөөнгүй болгон бэхэлнэ.

Түлэгдэлтэд үзүүлэх тусламж. Түлэгдсэн хүнд анхны тусламж үзүүлэхдээ юуны түрүүнд түлж 
байгаа зүйлээс нэрвэгдэгчийг чөлөөлөхийг чухалчилна. Хувцсанд авалцсан галыг дээл, пальто, 
хөнжил зэрэг зузаан материалаар битүү дарж унтраана. Мөн шатаж байгаа байр, орчноос 
яаралтай гаргана. Төөнөж, шатаж байгаа хувцсыг бололцоотой бол тайлна. Тайлах боломжгүй 
бол хайч, хутгаар зүсч, урж зайлуулна. Түлэгдсэн шарханд наалдсан хувцасны хэсэг болон 
бусад зүйлийг шархнаас хуулахыг аль болох цээрлэх хэрэгтэй. Түлэгдсэн арьсыг цэвэрлэхдээ 
үүссэн цэрвүүг хагалах, шархыг сэдрээх, түүхий өөх тосоор арчиж болохгүй. Ариутгасан цэвэр 
хуурай материалаар болгоомжтой боож халдвар орохоос сэргийлнэ. Нүдэнд төрөл бүрийн 
идэмхий натри, аммиак, карбид, наштырын спирт, хүхэр, цуу, азот, карболын давс зэрэг бодис 
орж түлсэн байвал тэр даруйд ус гоожуулан нүдийг угаана. Мөн ус шингэсэн хөвөн, даавуу 
нүдэн дээр нь тавина. Ингэж нүдийг цэвэр усаар угаасны дараа цэвэр боолтоор бооно.

Хөлдөж осгосон хүнд үзүүлэх тусламж. Хөлдсөн хүнд үзүүлэх тусламж нь хөлдсөн хэсгийн 
цусны эргэлтийг сайжруулж, эд эсийг бүлээлцүүлэхэд чиглэнэ. Хөлдөлт бага газрыг хамарч, 
хөнгөн байвал тэр даруйд арьсыг нь улайтал сайн үрнэ. Бололцоотой нөхцөлд хөлдсөн гар, 
хөлийг эхлээд ердийн хүйтэн устай саванд 15-20 минут байлгаад дараа нь 35-37 градусын 
бүлээн усанд дүрэн үүссэн цэврүүг хагалалгүй зөөлөн илнэ. Дараа нь савангийн хөөсөнд 
булхаж, усаар цэвэрлээд цэвэл хөвөн, даавуугаар арчина. Хөлдсөн хэсэг дээр спирт шингээсэн 
хөвөн тавьж, цэвэр боолтоор бооно.

Хэрэв биеийн нэлээд хэсэг хөлдөж осгосон бол 37 градусын бүлээн усанд оруулж бүлээлцүүлсэн 
зөөлөн алчуураар эхлээд хэсгийг, дараа нь бүх биеийг болгоомжтой арчиж үрэхийн зэрэгцээ 
халуун цай, кофе уулгана. Дараа нь спирт, үнэртэй ус зэргээр арчин хөлдсөн хэсгийн цэвэр 
боолтоор бооно. Шаардлагатай бол (бололцоотой нөхцөлд) зүрх судас, амьсгалын ажиллагааг 
сайжруулах эм өгнө. Үүний дараа яаралтай эмчийн тусламж үзүүлэх шаардлагатай. Цас, мөс 
арьсыг гэмтээж халдвар орох, арьсыг норгож хөлдөх боломжийг улам ихэсгэдэг тул цас, мөсөөр 
үрж болохгүй.

Наранд цохиулсан хүнд үзүүлэх тусламж. Нэрвэгдэгчийн толгой эргэж өвдөх, бие сулран 
ядрах, нүүр, арьс, нуруугаар хөндүүрлэх, бөөлжис цутгах, бөөлжих, суулгах, амьсгал бачимдаж 
давхцах, судасны лугшилт түргэсэн нэмэх 40 градусаас дээш гаран халуурах зэрэг тэмдэг 
илэрнэ. Доорх дарааллаар тусламж үзүүлж болно:
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- Нэрвэгдэгчийг бүгчим байрнаас гаргана

- Нарнаас зайлуулж сүүдэртэй сэрүүн газар шилжүүлнэ

- Бие барьсан хувцаснаас салгаж, сэрүүцүүлнэ

- Толгой, зүрхний харалдаа хүйтэн жин тавьж, хүйтэн усаар шүршинэ

- Нэрвэгдэгч ухаан саруул бол буцалгасан (1 литр усанд хоолны халбагны тал давс 
хийсэн) хүйтэн ус уулгана. Ухаангүй бол хүйтэн усаар бургуй тавина

- Ухаан алдсан үед наштырын спирт, сэргээх бодис үнэртүүлнэ

- Зүрх судас, амьсгалын ажиллагааг сайжруулах эм хэрэглэнэ

- Зүрх зогсож, амьсгалгүй болсон үед зохиомол амьсгал, зүрхэнд шууд иллэг хийнэ

- Эмчийн яаралтай тусламж үзүүлнэ

Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдсэн хүнд үзүүлэх тусламж. Нөлөөлж буй цахилгаан гүйдлийг 
хуурай мод, резин бээлийн гэх мэтийн гүйдэл үл дамжуулах материал ашиглан салгана. 
Цахилгаан гүйдлээс салгамагц шархыг цэвэр боолтоор бооно. Хэрэв нэрвэгдэгчийн зүрх, 
амьсгал зогссон бол тэр даруйд зохиомол амьсгал, зүрхэнд шууд бус иллэг хийнэ. Нэрвэгдэгчийг 
шороогоор хучиж, шарханд спирт, үнэртэй ус, тос түрхэж болохгүй.

Усанд живсэн хүнд үзүүлэх тусламж. Нэрвэгдэгч ухаан алдаагүй, амьсгал, зүрхний үйл 
ажиллагаа зогсоогүй байвал дээл, пальто, хөнжил гэх мэт дулаан зүйлээр хучин, гар хөлд нь 
бүлээн жин тавьж, халуун цай, кофе, унд уулган, нэрвэгдэгчийг тайвшруулах зэрэг тусламж 
үзүүлнэ. Хэрэв нэрвэгдэгч ухаангүй зүрх, амьсгал зогсож, арьс нь хөхөрч хавдсан байвал уснаас 
гаргамагц гадуур хувцсыг тайлж, ам хамрын доторх шороо, замаг, элс, хог зэргийг цэвэрлэнэ. 
Ингээд драах байдлаар тусламж үзүүлнэ:

- Тусламж үзүүлэгч өөрөө нэг өвдгөн дээрээ нэрвэгдэгчийн аймхай мөгөөрс, хүйсний 
дээд талаар дарж таарахаар түрүү харуулж толгойг унжуулан хэвтүүлж, цээжийг хоёр 
суганаас нь гараараа шахан уушгин дахь усыг ам, хамраар нь гаргана.

- Ингэж усыг гаргаад банз гэх мэт тэгш хатуу зүйл, эсвэл газарт дээш харуулан хэвтүүлж 
зохиомол амьсгал, зүрхэнд шууд бус иллэгийг амьсгалж, зүрх цохилтол хийнэ.

- Усанд живсэн хүнийг уснаас дөнгөж гаргасны дараа зохиомол амьсгал хийх нь ашигтай 
байдаг. Нэрвэгдэгчийн мөрөн доогуур нь гараа хийж шилэн хүзүүнээс нь шахан амыг 
өөд болгон тэр гарынхаа долоовор, дунд хуруугаар хамрыг чимхэн “амаар аманд” 
зохиомол амьсгал хийнэ.

- Бололцоотой бол зүрх, амьсгалын ажиллагааг сэргээх эм өгнө.

- Зарим тохиолдолд зохиомол амьсгалыг нэлээд удаан хийх явдал байдаг. Усанд живсэн 
зарим тохиолдолд хүйтэн ус цочир нөлөөлснөөс цагаан мөгөөрсөн хоолойн булчин 
гэнэт агшин, уушигт ус оруулахгүй байж болдог учраас нэрвэгдэгчийн царай хөхрөн, 
хаван үүсэх шинж илэрдэггүй. Ийм тохиолдолд нэрвэгдэгчийг уснаас гаргамагц шууд л 
зохиомол амьсгал, зүрхэнд шууд бус иллэг хийнэ.

- Нэрвэгдэгчийн амьсгал, зүрх цохилж хэвэндээ орсны дараа дулаан хучиж, бүлээн жин 
тавин, халуун унд уулгана.
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Зохиомол амьсгал хийх болон зүрхэнд шууд бус иллэг хийх арга. Тусламж үзүүлэгч 
нэрвэгдэгчийн хажууд нь хэвтэж, духан дээр нэг гараа тавьж, эрхий долоовор хуруугаар хамрыг 
чимхэн, нөгөө гараа хүзүүн доогуур хийж толгойг өргөхөд ам нь аяндаа ангайна. Нэрвэгдэгчийн 
аман дээр чийглэсэн алчуур буюу марль тавьж амаа аманд нь тааруулан тавина. Эхлээд 
нэрвэгдэгчийн уушгинд үлдсэн бохир хийг сорж авна. Дараа нь нэрвэгдэгчийн цээжийг тэлтэл 
үлээнэ. Үлээж орсон хийг дахин сорохгүй. Харин уушгин дахь хий гармагц дахин үлээх зэргээр 
нэг минутад 12 удаа жигд давтан гүйцэтгэнэ.

“Амаар хамарт” зохиомол амьгалыг нэрвэгдэгчийн ам зуурч ангайлгах боломжгүй болсон үед 
хийнэ. Тусламж үзүүлэгч нэрвэгдэгчийн хажууд хэвтэн нэг гараар духан дээр дарж, нөгөө 
гараараа эрүүг аманд нь шахаж дээш бага зэрэг татаж толгойг гэдийлгэнэ. Тусламж үзүүлэгч 
амаараа нэрвэгдэгчийн хамрыг үмхэн уушгин дахь хийг сорж гарган, дараа нь цээжийг тэлтэл 
үлээнэ. Зохиомол амьсгалыг нэг минутад 15-18 удаа агаар уушигт солигдож байхаар хийнэ. 
Ийнхүү зохиомол амьсгалыг нэрвэгдэгчийн амьсгал зогссоноос хойш 4-5 минутаас хэтрэхгүй 
хугацаанд эхэлж, нэрвэгдэгч өөрөө амьсгалж эхэлтэл үргэлжлүүлнэ.

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын иж бүрдэл. Гамшигт өртөмтгий улс орнуудад бэлэн 
байдлын иж бүрдлийг эртнээс бэлтгэн хэрэглэж заншсан нь аюулд өртсөн анхны үед хамгийн 
их хэрэгтэй зүйл нь болдог байна. Энэхүү бэлэн байдлын иж бүрдэл нь гамшигт өртсөн эхний 
үед хүнд хамгийн их хэрэгцээтэй, цаашдын учирч болох хохирлоос сэргийлэх зориулалттай 
зүйлүүдээс бүрддэг. Эдгээр зүйлийг өөрийгөө болон гэр бүл, хамаатан садан, бусад хүмүүст 
тусламж дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглах энгийн, хялбар зүйлүүдээр бүрдүүлэхэд анхаардаг байна. 
Үүнд:

- Боодлын даавуун тууз (скоч) ус, салхи, бороо, шороонд тэр бүр амархан баларч 
арилахгүй, хаана байгаагаа бичиж үлдээхэд тохиромжтой байдаг.

- Гар чийдэн (зайны хамт) шөнө, харанхүй нөхцөлд гэрэлтүүлэхээс гадна аврагчдад 
дохио өгөх хэрэгсэл болдог.

- Цэвэр ус хүний хамгийн наад захын хэрэгцээг хангана. Ариун цэвэр сахих, шарх 
цэвэрлэх, нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэхэд хэрэглэнэ.

- Сонин, сэтгүүлийг их өргөн хэрэглэдэг байна. Сонингоор хийсэн аяаг таваг хагарч 
эвдрэхгүй, гялгар уутыг нь солиод хэрэглэхэд ус хэмнэдэг гэхчилэн их ашигтай байдаг. 
Мөн олон нугалах буюу давхарлан шарх, гэмтэлд чиг баригч болгон хэрэглэнэ. Биеийн 
дулаан хадгалах зорилгоор ч хэрэглэж болно.

- Эмнэлгийн анхны тусламжийн аптек нэн шаардлагатай эм ороох боох материалаас 
бүрдэнэ. Тухайн хүн өөрийн байнгын хэрэглэдэг ам тариаг заавал хийсэн байх 
шаардлагатай.

- Хоёроос гурав хоногийн хоол хүнсийг амархан муудаж гэмтэхгүй бүтээгдэхүүнээр 
бүрдүүлж бэлдсэн байх шаардлагатай.

- Богино долгионы радио хүлээн авагч болж буй үйл явдлын тухай мэдээлэл цуглуулахад 
хэрэглэнэ.
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- Гялгар уутыг цаасаар хийсэн яага, тавганд хэрэглэхээс гадна цэвэр ус хадгалах, бохир 
зүйл хийх, тэр ч бүү хэл бэртэж гэмтсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой байдаг байна.

- Ороолттой ахуйн зориулалтын гялгар цаас мөн ахуйн хэрэгцээнд өргөн ашиглахаас 
гадна шарх бооход ашиглаж болно.

- Борооны цув салхи, борооноос халхлахаас гадна биед учруулах элдэв гэмтэл бэртлээс 
хамгаална.

- Ажлын бээлийн болзошгүй гамшгийн үед ажиллахад хамгийн хэрэгтэй зүйлийн нэг.

- Алчуур (хамрын, гар нүүрийн гэх мэт) хамгийн их хэрэглэгддэг чухал зүйлийн нэг юм. 
Түүнийг зөвхөн хөлс, гар нүүр арчихаас гадна аврагчдад дохио өгөх хэрэгсэл, шарх 
бусад зүйлийг уяж боох, шүүлтүүр болгох, ам хамрын хаалт хийх, бүтээлэг болгон 
хэрэглэж болохоос гадна алх ч болж болдог.
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Олон Улсын Хүүхдийг Ивээх Сан

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ПРОТОКОЛ
Хавсралт А

ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2010 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр батлав.

Хүүхэд хамгаалах бодлогод ажилтнууд хүүхэдтэй ажиллахдаа баримтлах зарчим, хүлээх үүрэг, 
ёс зүйн хэм хэмжээг дараах байдлаар тодорхойлсон байна.

Хүүхэдтэй ажиллахад баримтлах зарчмууд

Хүүхдийн эрхийг дэмжих, хамгаалах нь тэдний сайн сайхан амьдралын баталгааг хангах бидний 
ажлын үндсэн зарчим юм. Бага насны хүүхэд, өсвөр үеийнхэн дараах эрхийг эдлэх ёстой гэж 
ХИС үздэг. Үүнд:

 » Хүүхэд эрүүл байх, аюулгүй орчинд сайн сайхан амьдрах болон язгуур эрх ашгаа 
дээдлүүлэх

 » Хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хамгаалах, тэдний хөгжлийг дэмжих, ингэснээр хүүхэд 
өөрийн чадавхийг бүрэн нээн хөгжүүлэх

 » Уламжлал соёл, шашин шүтлэг, үндэс угсааны онцлогоор үнэлэгдэн хүндлэгдэх, 
амьдарч буй орчиндоо ялангуяа гэр бүлдээ цогц байдлаар хэрэгцээгээ тодорхойлуулж, 
боломжтой хэлбэрээр хангуулах

 » Санаа бодлоо бусдад илэрхийлэх, сонсгох, өөрт хамаатай асуудлаар шийдвэр гаргахад 
оролцох, дэмжигдэх гэх мэт.

Дээрх эрхүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд ажилтнууд, хүүхэдтэй ажилладаг бусад хүмүүс дараах 
зарчмыг эрхэмлэн дээдэлнэ. Үүнд:

 » Хүүхдийг цаг ямагт хүндлэх, хувь хүнийх нь хувьд эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх

 » Хүүхэдтэй зөв харьцах, тэднийг өөрийн эрхтэй, хэрэгцээтэй гэж үнэлэх, аливаад хувь 
нэмэр оруулах хувь хүн гэж үзэх

 » Харилцан итгэлцэл, хүндлэлд тулгуурласан хамтын ажиллагаа, түншлэлийн үзэл 
санаагаар хүүхэдтэй ажиллах

 » Хүүхдийн санаа бодлыг дээдлэн, анхааралтай сонсох

 » Хүүхдийн байгалиас заяасан авъяас чадвар, чадавхийг хөгжүүлэх

 » Хүүхдийг амьдарч байгаа орчинтой нь ойлгохыг хичээх

Үүрэг, хариуцлага

Ажилтнууд болон бусад хүмүүс насанд хүрсэн иргэн хүнийхээ хувьд тодорхой үүрэг, хариуцлага 
хүлээдэг бөгөөд зарим тохиолдолд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах хуулийн өмнө хүлээсэн 
үүрэгтэй гэдгээ ойлгон, ямагт санаж байх хэрэгтэй.

Хүүхдэд гэм хор учрах, хүчирхийлэл дарамтад өртөх эрсдлийг багасгах, арилгах нь ажилтан 
болон бусад хүний хүлээх үүргийн асуудал бөгөөд болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан таниж 
тогтоох эсвэл бий болсон эрсдэлийг бууруулах, арилгахын төлөө зохих арга хэмжээг авах ёстой.
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ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМÆЭЭ

Хүүхэдтэй ажилладаг бүх ажилтан болон бусад хүмүүс дараах хэм хэмжээг мөрдлөг болгох нь 
чухал. Үүнд:

 » Эрсдэлд хүргэж болзошгүй нөхцөл байдлын талаар мэддэг байж, түүнийг арилгах, 
нөлөөг бууруулах зохицуулалт хийх

 » Аль болох эрсдэлгүй байдлаар ажлаа төлөвлөх, ажлын байрыг зөв зохион байгуулах

 » Хүүхэдтэй ажиллахдаа бусдад ил харагдахаар ажиллахыг хичээх

 » Илэн далангүй, нээлттэй байх нь аливаа сэтгэл түгшээсэн асуудлыг ил гаргаж 
дэвшүүлэх, ярилцах боломж олгодгийг анхаарах

 » Ажилтнуудын хариуцлагыг өндөрсгөж, буруу үйлдэл хийгээд хүчирхийлэл дарамт 
агуулсан үйлдлүүдийг хажуугаар дуугүй өнгөрөх явдал, гарах нөхцөлийг багасгах, 
арилгах

 » Хэн нэгэн ажилтан болон бусад хүмүүстэй тогтоосон харилцааных нь талаар хүүхэдтэй 
нээлттэй ярилцаж, аливаад хүүхдийг зоригжуулж байх

 » Хүүхдийг дэмжиж, эрх үүргийнх нь талаар харилцан ярилцаж, юу байж болох, юу байж 
болохгүй, мөн бэрхшээл тулгарвал хүүхэд хэрхэх тухай хэлж өгөх

Тус байгууллагын ажилтан, хүүхэдтэй ажилладаг хэн боловч дараах үйлдлийг хийх нь зохимжгүй. 
Үүнд:

 » Хүүхдийг бусдаас тусгаарлан, бусдад мэдэгдэлгүй олон цагаар хамт байх

 » Хүүхдийг гэртээ авчрах, ялангуяа зөвхөн хоёлхнаа байх

Тус байгууллагын ажилтан, бусад хүмүүс дараах үйлдлийг хэзээ ч хийх ёсгүй. Үүнд:

 » Хүүхдийг зодох эсвэл биед нь халдах, бие махбодын дарамт, хүчирхийлэл үзүүлэх

 » Хүүхэдтэй бие махбодын болон бэлгийн харьцаа тогтоох

 » Давуу байдлаа ашиглан хүүхдийг дарамт, мөлжлөгт оруулахад хүргэх харьцаа тогтоох

 » Хүүхдэд дарамт болох эсвэл хүүхдийг дарамтанд оруулж болзошгүй үйлдэл хийх

Тус байгууллагын ажилтан, бусад хүмүүс сөрөг үр дагавар үүсгэх зан авир эсвэл үйлдэл 
гаргахаас зайлсхийх ёстой. Тухайлбал дараах байдлыг хэзээ ч гаргаж болохгүй. Үүнд:

 » Бүдүүлэг, доромжилсон эсвэл хүчирхийлсэн үг хэллэг хэрэглэх, санал тавих, зөвлөгөө 
өгөх

 » Зохимжгүй эсвэл бэлгийн харьцаанд өдөөн хатгасан байдлаар биеэ авч явах

 » Ажил мэргэжлийн хувьд харьцдаг хүүхдийг түүний асран хамгаалагчгүйгээр гэртээ авч 
үлдэх, хонох

 » Хүүхэдтэй нэг өрөөнд буюу нэг орон дээр хамт унтах

 » Хүүхдийн хийж чадах сонирхолтой зүйлийг өмнөөс нь өөрийн таашаалд нийцүүлэн хийх

 » Хууль бус, аюултай эсвэл харгис зан авирыг уучлах болон дэмжих

 » Хүүхдийг ичээх, гутаах, басамжлан дорд үзэх, аливаа хэлбэрийн сэтгэл санааны 
хүчирхийллийг үйлдэх

 » Хүүхдийг ялгаварлан гадуурхах, ялгаж гадуурхах, ялгаж харьцах, эсвэл бусдаас нь илүү 
гэж онцгойлон халамжлах
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