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Өмнөх үг
Амьдралын гэрэл гэгээ болсон хүүхэд багачууд бидний эрхийг дээдэлж, бидний төлөө ажиллаж
байгаа Хүүхдийн Эрхийн Хорооны ах, эгч нар та бүхэндээ эрхийнхээ төлөө бичсэн бидний энэхүү
илтгэл хүрэх сайхан өдрийн мэндийг хүргэе.
Манай эх орны 3 хүн тутмын нэг нь хүүхэд байдаг. 2014 оны статистикаар, Монгол улс 2,995,9491
хүн амтай байснаас 35.5 хувийг нь 0-19 насны хүүхэд, өсвөр үеийнхэн эзэлж байна. Иймээс
бид Монгол улсын 3 хүн тутмын нэгний эрх Монгол улсад хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар илтгэл
бичиж байгаагаа туйлын хариуцлагатай үйл явдал гэж үзэн, сая гаруй Монгол хүүхдийн эрхийн
нөхцөл байдлыг сайжруулахад өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байгаа гэдэгтээ итгэлтэй байна.
Монгол улс НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид нэгдэн орсон анхны орнуудын нэг бөгөөд
Хүүхдийн эрхийн олон улсын хууль болсон тус конвенцид нэгдэн орсон нь манай улсад хүүхдийн
эрхийг бодитой хангахын төлөө Засгийн газар үүрэг хүлээж байгаа эхний чухал алхам боловч,
хүүхдийн эрхийг цогцоор нь улсынхаа хууль тогтоомжоор баталгаажуулж, хэрэгжүүлэхээр хүчин
зүтгэл гарган чармайж, хамгаалахгүй бол, засаглалын бүх түвшинд хүүхдийн эрхийг хангах улс
төрийн хүсэл эрмэлзэл үгүй бол, хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуулиудыг хэрэгжүүлэх төсөвтэй нь
батлахгүй бол, төр засаг, иргэд бүгд хүүхдийг зөвхөн ирээдүйн иргэн биш, өнөөдрийн ч иргэн, тэр
дундаа онцгой хамгаалал шаардлагатай хүн гэж үзэж чадахгүй, үзэл бодолтой хүнийх нь хувьд
хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол хүүхдийн эрх «хоосон амлалт» болж хувирна гэдгийг бид энд
тэмдэглэхийг хүсч байна.
Хүүхдийн эрхийг Монгол улсад бодитой хамгаалан хангахын тулд, нийгмийн бүхий л орчинд,
эрхзүйн бүх харилцаанд, бизнесийн бүх салбарт хүүхдийн дээд эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа
явагдаж байхыг НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг мөрдлөг болгон хуульчлахдаа, хууль
эрхзүйн баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх төсөвтэй нь баталдаг байх шаардлагатай гэж бид үзэж
байна. Манай улсад хүн бүр хуулиараа дамжуулан хүүхдийн өмнө ямар үүрэг хариуцлага хүлээдгээ
мэдэж, хууль нь хэрэглэгдэж, төр хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж чаддаг болчихвол хүүхдийн эрхийг
хангаж чадна гэдэгт итгэж байна.

Арга зүй
Илтгэлийг бичихэд 11-18 насны нийт 108 хүүхэд, судалгаанд 3,285 хүүхэд оролцлоо. Монгол
орны хүүхдүүдийг төлөөлөн баруун бүсэд Ховд аймагт, зүүн бүсэд Дорнод аймагт, говийн
бүсэд Дундговь аймагт, төвийн бүсэд Өвөрхангай аймагт, нийслэлийн хүүхдүүд Улаанбаатар
хотноо хүүхдийн эрх манай оронд хэрхэн хангагдаж байгаа талаар хэлэлцэж, тулгамдаж байгаа
асуудал буюу эрхийн зөрчлийг тодорхой жишээ баримттайгаар илрүүлэн ярилцаж, тэдгээрийг
шийдвэрлэх гарцыг өөрсдийнхөөрөө бодож боловсрууллаа. Монгол орны нийслэл болоод
дөрвөн зүгт амьдран суугаа хүүхдүүд бид боловсрол соёл,чөлөөт цаг, эрүүл мэнд, нийгмийн
халамж, гэр бүлийн орчин, асран хамгаалал, иргэний эрх, эрх чөлөө, хүүхдийн хөдөлмөр зэрэг
асуудлын хүрээнд ажиллалаа. Энэхүү илтгэлд хүүхдүүдтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага
ба бүлгийн ярилцлага, хэлэлцүүлгээр илэрсэн хүүхдийн эрхийн зөрчлүүд, хүүхдүүдийн саналыг
тусган боловсруулагдсан гэр бүлийн орчин, дотуур байр ба асрамж халамжийн төв, сургуулийн
орчинд хүүхдийн эрх хэрхэн хангагдаж байгаа талаарх асуумж судалгааг Улаанбаатар, Эрдэнт
хотууд, Ховд, Дорнод, Өвөрхангай, Дундговь, Баян-Өлгий, Архангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Хөвсгөл
аймгуудын ерөнхий боловсролын сургуулиудын 7 ба 10-р ангийн хүүхдүүдээс, мөн дотуур байранд
амьдарч буй хүүхдүүд, насан туршийн боловсролын төвд суралцаж буй болон сүм хийдэд
шавилсан хүүхдүүдээс авч дүгнэсэн юм. Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эрх хэрхэн хангагдаж байгаа
талаарх судалгааг нийт 1198 хүүхдээс, сургуулийн орчинд хүүхдийн эрх хэрхэн хангагдаж байгаа
талаарх судалгааг нийт 1893 хүүхдээс, дотуур байрны орчинд асрамж халамжийн төв, сүм хийдэд
хүүхдийн эрх хэрхэн хангагдаж байгаа талаарх судалгааг нийт 194 хүүхдээс тус тус авч хүүхдийн
эрхийн нөхцөл байдлын дүгнэлтээ хийлээ.
Илтгэлийн багийн хүүхдүүд
2015 оны 7-р сарын 1 –ний өдөр
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1- р бүлэг. Иргэний эрх, эрх чөлөө
1. Хүүхэд бид ирээдүйн төдийгүй өнөөдрийн иргэд мөн.
Хүүхэд бид улсдаа иргэнд тооцогдож, иргэний бүртгэлд бүртгэгдэж, оролцож, үзэл бодолтой
байж, түүнийгээ илэрхийлэн өөртөө тулгарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр том хүмүүс болон
байгууллагуудад хандаж, тэгээд хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа болон шийдвэрлэгдсэн талаар
хариу хүлээж авах, хувь хүний хувьд хувийн нууцтай байх, өөрт шаардлагатай мэдээ мэдээллийг
мэдээллийн бүх эх сурвалжаас, байгууллагуудаас авч чаддаг байх эрхээ зохистой хангуулж
чадахгүй байгаа учраас бидний олон эрх зөрчигддөг.
2. Иргэний эрхийнхээ асуудлаар хандах газар байхгүй байна.
Хүүхдүүд бидний олонх нь зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулъя гэвэл зөвхөн цагдаад хандах ёстой
гэж ойлгох нь элбэг байдаг. Гэвч гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн хохирогч болох,
эсвэл гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдолд л бид цагдаагийн байгууллагатай холбогддог. Гэтэл
хүүхэд бидний иргэний эрх, эрх чөлөө ил болон далд хэлбэрээр зөрчигдөх явдал өдөр тутам гарч
байгаа ч хэнд, хаана хандахаа хүүхдүүд мэдэхгүй, тийм газар байхгүй байна.
3. Хүүхдүүд эрхээ мэдэхгүй байна.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийг эрх эдлэгч хүүхдүүд, үүрэг хүлээгч томчуудад
аль алинд нь сурталчлан таниулах ажил тасралтгүй хийгдэх учиртай ч хийгдэхгүй байна. Нэгэн үе
сурталчилдаг байсан ч тэр үеийн хүүхдүүд өнөөдөр том хүмүүс болсон, одоогийн хүүхдүүд эрхээ
мэдэхгүй байна. Эрхээ мэдэхгүй хүүхдүүд эрхийн зөрчлийг танихгүй, эрхээ шаардах чадваргүй
хэвээр байна.
4. Хүүхдүүд хуулиа мэдэхгүйгээс гэмт хэрэгт өртөж, хоригдож байна.
Биднийг ярилцлага хийхээр очсон 2015 оны 6 сарын 16-ны байдлаар Монгол улсад нэг байдаг
Насанд хүрээгүйчүүдийн хорих 411-р ангид 22 хүүхэд хоригдож байлаа. Ямар үйлдэл хийвэл
гэмт хэрэг болох тухай, юуг эрхзүйн зөрчил гэдэг тухай хүүхдэд ойлгуулахгүй, мэдээлэл өгөхгүй
байгаагаас хүүхдүүд гэмт хэрэгт холбогдож байна.
Хорихоос өөр гэм бурууг ойлгуулах арга үгүйлэгдсээр байгаад харамсаж байна.
Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийг томчуудтай хамт байцаах хүнд хэрэг хийсэн хүмүүсийн
хажууд байлгах зэрэг хүүхдийг улам айлгах, өөр хэрэг хийх сэдэл төрүүлэх байцаалтыг хийдэг.
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдээс мэдүүлэг авах тал дээр тусгай өрөө ашиглахгүй байна.
Хүүхэд нэг хэргийн асуудлаар маш олон удаа асуугдаж байцаалт өгдөг нь сэтгэл санааны
дарамтыг лавшруулдагт бид харамсаж байна.
“Гэр хорооллын хүүхдүүд болохоор
Гэмт хэргийн золиос болдог юм уу?
Ядуу айлын хүүхдүүд болохоор
Ялын дээдийг авах юм гэж үү?
Нүгэл хийсэн үрээ санаад
Нүүрсний мөнгөө хугаслан байж ирэх...
Эцэг эхийнхээ хайранд ойрхон
Эрх чөлөө жаргалыг эдэлж
Энэхэн хорвоод хүн болж төрсөндөө
Эгэлгүй баярлахыг бид хүснэ.” – 17 настай Д хүүгийн шүлгээс
5. Хүүхдийн оролцооны зарчмууд зөрчигдөж байна.
Хүүхдийн дуу хоолойг хэлбэр төдий сонсч, хүлээн авах мөртлөө ажил хэрэг болгохгүй байна.
Хүүхдийг идэвхитэй, итгэлтэй иргэн болох явдлыг дэмждэг нийгмийн хүндэтгэлтэй ойлголт
хандлага, томчуудын зүгээс шударга байдал үгүйлэгдсээр байгаад сэтгэл эмзэглэж байна.
“Засаг дарга хүүхдийн төлөөлөлтэй уулзана гээд манай сургуулиас намайг сонгож, би тус үйл
ажиллагаанд оролцсон юм. Хүүхдүүдээс тулгамдсан асуудал юу байна гэхээр нь шийдвэрлэх гэж
байгаа юм байна гэж бодсон. Бид золбин нохойноос айгаад сургууль руугаа явахдаа тойруу замаар
яваад заримдаа хичээлээсээ хоцордог бас өвөл айлуудын хөлдүү угаадас дээр хальтирч уначих гээд
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хэцүү байдаг тухайгаа, гэр хороололд маань гэрэлтүүлэг
байхгүйгээс их айдаг тухайгаа хэлж байсан. Түүнээс хойш 2
жил өнгөрсөн. Бидэнтэй ярилцаад юу ч шийдээгүй, томчууд
зүгээр л сонсоод өнгөрдөг юм байналээ.”- 12 настай бага
сургуулийн сурагч охин О-гийн ярианаас
Хүүхэд үзэл бодол, үгээ хэлснийхээ төлөө зэмлэл
хүртдэг учраас эмээдэг. Насанд хүрэгчид өөрсдийнхөө
зохион байгуулж байгаа ажилд хүүхдийн хүслийг үл
харгалзан оролцуулдаг. Томчуудын хүсч буй арга
хэмжээнд оролцохгүй бол зэмлэж, сэтгэл санааны
дарамт үзүүлдэг зэрэг нь хүүхдийн оролцооны
зарчмуудтай зөрчилдөж байна.
Хүүхдийн оролцоог нас, хүйс, бие бялдар, зан төлөв, амьдралын боломжоос хамаарч тэгш
бусаар оролцуулах явдал байсаар байна. Хүүхдийн оролцох эрхийг хязгаарласнаар хүүхэд эрхээ
хамгаалуулах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж, үзэл бодлоо илэрхийлэх, сонирхлынхоо
дагуу хөгжих зэрэг олон боломжийг нь хааж байна. Хүүхдийн оролцох эрхийг эрх бүхий томчууд
бодлого болоод өөрсдийн нөөцөөр тасралтгүй дэмжин туслах тал дээр хойрго байна.
Хүүхэд үзэл бодол, үгээ хэлснийхээ төлөө зэмлэл хүртдэг учраас эмээдэг. Насанд хүрэгчид
өөрсдийнхөө зохион байгуулж байгаа ажилд хүүхдийн хүслийг үл харгалзан оролцуулдаг.
Томчуудын хүсч буй арга хэмжээнд оролцохгүй бол зэмлэж, сэтгэл санааны дарамт үзүүлдэг зэрэг
нь хүүхдийн оролцооны зарчмуудтай зөрчилдөж байна.
6. Төсвийн орчин хүүхдэд ээлгүй байна.
Хүүхдийн эрхийг баталгаатай хангах чухал хэрэгсэл нь төсөв байдаг. Хууль баталлаа ч ямар
төсвөөр яаж хэрэгжүүлэх нь тодорхой бишээс хуулийн хэрэглээ замхардаг гэж үзэж байна. Улсын
төсвийг төлөвлөж, хэлэлцэж, батлах үед хүүхдийн талаарх асуудлыг заавал оруулж, хүүхдэд
зориулж төсөвлөсөн хөрөнгө зорьсон хүүхдэдээ хүрч байгаа болон эрх тэгш байдлыг хангахад
хүрэлцэж буй эсэх талаар хяналт тавьдаг байгууллага байхгүй, бас энэхүү хяналтанд хүүхдүүд
оролцож чадахгүй байна. Хүүхэд бид улс төрийн сонгуулийн санал өгөх эрхгүй учир хүүхдийн
асуудлыг шийдвэр гаргах түвшинд авч хэлэлцэх хүсэл эрмэлзэл алга байна, иймд бидний дуу
хоолойг шийдвэр гаргагч, хууль тогтоогч засаглалд хүргэх хүүхдийн оролцооны арга хэлбэрүүдийг
бий болгох шаардлагатай гэж бид үзэж байна.
7. Монгол улсын хуулиуд хүүхдийн насны асуудлаар хоорондоо зөрчилдөж байна.
Манай улсад 18 хүртэлх насны хүн иргэний эрх, эрх чөлөө эдлэх тухай хуулинд заагаагүй.
Энэ нь хүүхдийн гомдлыг хүлээж авдаг албан ёсны байгууллага байхгүй байгаа үндсэн шалтгаан
юм. Хүүхэд 15 настайгаас хөдөлмөр эрхэлж болдог, 16 нас хүрээд иргэний үнэмлэх авдаг, 18 нас
хүрээд иргэний эрх үүрэг хүлээдэг гэх мэт заалтууд нь эрх эдлэгч-хүүхдүүдийн хувьд хуулийн
хэрэглээ, тайлбарыг ойлгомжгүй төвөгтэй болгож байна. Тухайлбал, хөдөлмөр эрхэлж байгаа
хүүхдийн нийгмийн даатгал хэрхэн шийдвэрлэгдэх талаар зохицуулалт байхгүй, хүүхэд татвар
төлөх үүрэгтэй гэж хуулинд заагаагүй байтал тэмцээн уралдаанаас шагнал авсан хүүхэд орлогын
татвар төлж байна.
8. Хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөөр байна.
Эцэг эхийн хайр энэрлээс мэндлээд гэр бүлдээ хамгийн жаргалтай байх учиртай хүүхэд, эцэг
эхийнхээ гарт хүчирхийллийн улмаас энэ ертөнцийг орхиж, эсвэл бүх насаараа шаналж байгааг,
мөн том хүнийг зодсон хүн хуулиар шийтгэгддэг ч хүүхдээ зодсон, хүч хэрэглэсэн хүн шийтгэл
хүлээхгүй байгаад бид эмзэглэж байна. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл улам бүр холоос биш
тун ойрын хүмүүсээс үйлдэгддэг болсонд бид харамсаж байна. Хүүхдийн эсрэг бие махбодын
шийтгэлийг хуулиар хориглохыг бид шаардаж байна.
“Ээжийг нь ажилдаа явсан хойгуур төрсөн эцэг нь хоёр настай охин, дөрвөн настай хүүгээ өдөржин
хазаж, хоолойг нь боож тамласан хэрэг гарч олон хүний зүрхийг шимширүүлэв. Үүнээс яг нэг жилийн
өмнө төрсөн эцэг нь таван настай хүүгээ заазуурдсан хэрэг гарч нийгэмд айдас төрүүлж байсан юм.2
-2013 оны мэдээ
“Дөрөвхөн настай охин төрсөн эцэг, хойд ээж хоёртоо зодуулж Гэмтлийн эмнэлэгт тархи нь гоожсон,
хамаг бие нь хөх няц болж ирээд амиа алдсан.”3-2015 оны мэдээ
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“Хүүхдийг ил мэдэгдэх шарх, сорвигүйгээр зодох аргууд элбэг болж байна. Зарим лам нар даавуугаар
гараа ороож байгаад зоддог байсан, войпорт арц буруу хийснээс болж сураар зоддог байсан. Сураар
ороолгоход тухайн үедээ улайгаад хоцрохоос бус сорви үлддэггүй.” /Хийдэд шавилан сууж байсан 14
настай Э хүүгийн ярианаас/

Хүүхдүүд мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг ашигласнаар олон талын эерэг
боломжуудтай болж байгаа ч багагүй аюултай тулгарч байна. Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг
хамгаалахдаа, хүүхдийн эрхээ хамгаалуулах болон үзэл бодлоо илэрхийлэх гэсэн хоёр эрхийг
тэнцвэртэй хангах зохицуулалт улам бүр шаардлагатай болж байна.

Хүүхдийн эсрэг бие махбодын хүчирхийллийг бүх орчинд хатуу хориглохыг бид шаардаж
байна.

12. Хүүхдийн шашин шүтэх, эс шүтэх эрх зөрчигдөж байна.
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дийлэнхдээ буддын шашны мэдээлэл хүргэдэг. Хүүхэд
шашныг сонгохдоо эцэг эх эмээ өвөөгийн сонголтоор шүтдэг. Насанд хүрэгчид хүүхдийн сонголтонд
шууд нөлөөлж байна. Зарим хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг зөрчин, сүм хийдэд шавилан
суулгадаг. Хийдэд шавилан суусан ч ерөнхий боловсролыг заавал эзэмшүүлэх шаардлагатай
байна. Шашны нэрээр хүүхдийн эрхийг зөрчих, буруу үлгэр дуурайлал үзүүлэх явдал байсаар
байгааг бид буруушааж байна.

9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ялгаварлаж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадвартай сурган хүмүүжүүлэгчид дутмаг, тусгай
хэрэгцээнд нь нийцсэн дэд бүтэц хөгжөөгүй хэвээр байна. Тусгай сургууль гэдэг нь өөрөө хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдийг ялгаварлаж, нийгмээс тусгаарлаж байгаа хэрэг бөгөөд багш бэлтгэхдээ
бүх хүүхэдтэй ажиллах чадвар эзэмшүүлдэг байх шаардлагатай гэж бид үзэж байна. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ирээдүй байдаг, тэдэнд өөрийн гэсэн ур чадвар, чадамж, үзэл бодол
байдаг, ялгаварлаж болохгүй гэдгийг нийгмээрээ хүлээн зөвшөөрөхийг бид шаардаж байна.
“Сургууль намайг бусад хүүхэдтэй адил хүлээн авсанд би эхлээд баярласан.Тэргэнцэртэйгээ сургууль
руу орох гарах амаргүй байдаг... Өглөө унд уухаас жаахан зовно, учир нь сургуульд намайг бие засуулах
хүн байхгүй шүү дээ. Би тэргэнцэр дээрээ ангийн хамгийн хойно суудаг. Миний сурлагыг багш нар
шударгаар дүгнэдэггүй, миний ойлгоогүй зүйлийг тайлбарлаж өгдөггүй. Би өрөвдүүлэх бус бусад
хүүхэдтэй адил суралцахыг, үнэлүүлэхийг бас оролцохыг хүсч байна. “- 12 настай, А охины ярианаас
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй, ялангуяа хараагүй хүүхдүүд ирээдүйд мэргэжил эзэмших боломж багатай
тул урлаг, спортоор хичээллэж амжилт гаргахыг хүсдэг хүүхдүүд олон байдаг. Хараагүй хүүхдүүд
бид урлагийн тэмцээнд оролцоод байр эзэлж мөнгөн шагнал авахад шагналыг дасгалжуулагч багшид
гардуулсан. Мөнгөн дүнг зарлахад бид нэг хүүхдэд оногдох мөнгийг багцаалж бодсон байсан, тэгээд
багш амжилт гаргасан хүүхдүүдийг өрөөндөө дуудаж бүгдэд нь зузаан дугтуйтай мөнгө өгсөн.
Хүүхдүүд ч баярласан. Гэрийнхэнтэйгээ баяраа хуваалцахаар дугтуйг задлахад аравт, хорьтын
дэвсгэртүүдийг зузаалан хийсэн байсан. Нийлээд 2000 төгрөг байлуу даа. Тэгээд энэ тухайгаа эргээд
багшид хэлбэл багш биднийг худал хэлсэн л гэнэ, элдвээр загнаж дараа нь юунд ч оролцуулахгүй байх
гэж айгаад хэлж чадаагүй, энэ талаар хэнд хаана мэдэгдэхээ даанч мэдэхгүй юм” – 14 настай Э
хүүгийн ярианаас
10. Иргэний бүртгэл, иргэний харъяалал
Иргэний бүртгэл нь алслагдсан нутагт амьдарч байгаа орлого багатай өрхөд хялбар байх
үүднээс төрөх эмнэлэгт бүртгэл хийгдэж төрсний гэрчилгээ олгодог болох тэр нь улсын бүртгэлд,
улсын бүртгэл нь статистик мэдээнд шууд холбогддог байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хүүхдүүд
төрсний гэрчилгээ аваад тэрхүү баримт бичгийг өөрөө юунд ч хэрэглэхгүй хадгалж байгаад
иргэний үнэмлэх авах насанд хүрдэг, төрсний гэрчилгээн дээр хүүхдийн зураг, цусны бүлэг
тэмдэглэгддэггүй. Алдвал цахим системээр лавлагаагаа авч болдоггүй. Зөвхөн иргэний үнэмлэх
ба гадаад пасспортны лавлагааг авч болдог бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээг дахин авахад их
чирэгдэл гардаг. Эцэг эхийнхээ шийдвэрээр Монгол улсын харъяатаас гарсан хүүхэд эргээд эх
орондоо харъяаллаа сэргээхэд хүндрэлтэй байдаг тухай хүүхдүүд хэлж байлаа.
11. Хүүхдийн мэдээлэл авах эрх зөрчигдөж байна.
Алслагдсан хөдөө, дүүргийн хүүхдүүдэд хэвлэмэл мэдээ мэдээлэл цаг тухайдаа очихгүй байна.
Хүүхдүүд мэдээллээс хоцрох, буруу ташаа мэдээлэлд автах, насандаа тохирохгүй мэдээлэл
авах зэрэг муу үр дагавар гарсаар байна. Мэдээллийн бүх хэрэгсэлд хүүхдэд чиглэсэн нийтлэл,
нэвтрүүлгийн цаг, зай хомс байна.
Хэвлэл мэдээллээс гадна сургууль дээрх мэдээлэл, бүх хүүхдэд хандсан мэдээллийг
амьдралын боломжоосоо шалтгаалан авч байна. Мэдээлэл авсан хүүхдүүд оролцох боломжтой
болдог. Хүүхдүүд төрийн байгууллагаас бие дааж өөрсдөө хүссэн мэдээллээ авч чаддаггүй.
Хүүхэд ойлгохгүй зүйлээ асуухад томчууд уурладаг.
Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд мэдээлэл хүрэхгүй байна. Хүүхэд сонсголын бэрхшээлтэй
нь тодорхой болмогц эцэг эх, асран хамгаалагчид нь зориулсан хүүхэдтэйгээ харилцах аргын
сургалт шаардлагатай байна. Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийн эрхийн
талаар ямар ч хэвлэмэл мэдээлэл байдаггүй. Хүүхдийг эрх эдлэгч хэмээн үзэж эрхийг хангахын
тулд мэдээллийг хүүхдэд хүрэх бүхий л боломжит арга хэрэгслээр мэдээллийг түгээх шаардлагатай
байна.
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“Сүмд явах их гоё байдаг. Шашны үйл ажиллагаанаас гадна
тоглох, хоол идэх, хөгжим тоглож сурах боломжтой байдаг
зэрэг нь их таалагддаг. Манай сүмд олон хүүхэд явдаг. Сүмийн
багш нар найзуудаа, ангийнхныгаа авчраарай гэдэг бөгөөд бид
7 хоногт 2 хүүхэд авчрах нормтой байдаг”- Христийн сүмд
хамрагддаг хүүхдийн ярианаас4

“ Манай ээж бөө бөгөөд онгод ороод “өөр хүн” болоод намайг өөрийг
нь дагахгүй байна гээд сандалтай хүлээд, мөр мултартал зодож байсан.
Сургууль хичээлээр яах юм гээд намайг сургуулиас гаргасан. Би одоо ажил
хийдэг.” – 14 настай Ц хүүгийн ярианаас

“Хийдэд том лам нар, залуу лам
нар, хүүхдүүд байдаг. Залуу лам нар
хүүхдүүдэд өргөлийн мөнгө, эдлэлээс
хулгай хийж харуулдаг. Хийдэд шавилан сууж байсан хүүхэд
эргээд ерөнхий боловсролын сургуульд ороход өмнөх хичээлүүдээс
маш их хоцорсон тул маш хүнд байдаг.”- 14 настай Э хүүгийн
ярианаас
Шийдвэрлэх арга зам:
1. Хүүхдийн иргэний эрхийг хуулиар хамгаалдаг болох
2. Хүүхдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэдэг газартай болох.
Амьдралын боломжоос үл хамааран хүүхдэд бүр эрхийнхээ төлөө хандаж болохуйц
байх
3. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг сурталчлан таниулах ажил тасралтгүй
хийдэг байх
4. Хүүхдэд холбогдолтой бүх хуулийг хүүхдэд ойлгомжтойгоор тайлбарлан сурталчлах
5. Хорихоос өөр гэм бурууг ойлгуулах аргыг нэвтрүүлэх
6. Хүүхдийн оролцоог засаглалын бүх түвшинд дэмжиж ажиллахыг албажуулах,
хариуцсан ажилтнуудад үүрэг болгох, ажил үүргийн тодорхойлолтод нь оруулах, үүргээ
биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага тооцдог байх
7. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийг төлөвлөж, хэлэлцэхэд хүүхдийн саналыг авдаг
болох
8. Хүүхдэд зориулж төсөвлөсөн хөрөнгө зорьсон хүүхдэдээ хүрч байгаа болон эрх тэгш
байдлыг хангахад хүрэлцэж буй эсэх талаар хяналт тавьдаг бүтэцтэй болох, энэхүү
хяналтад хүүхдүүд оролцдог байх
9. Хүүхдийн эсрэг бие махбодын шийтгэлийг хуулиар хориглох
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10. Багш нарыг бэлтгэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадвар эзэмшүүлдэг
байх
11. Төрөх эмнэлэгт иргэний бүртгэл хийгдэж төрсний гэрчилгээ олгодог болох, тэр нь улсын
бүртгэлд, улсын бүртгэл нь статистик мэдээнд шууд холбогддог байх
12. Хүүхэд төрсний гэрчилгээнийхээ лавлагааг цахим системээр авдаг болох
13. Мэдээллийн бүх хэрэгсэлд хүүхдэд чиглэсэн нийтлэл, нэвтрүүлгийн цаг, зайг
нэмэгдүүлэх
14. Мэдээллийг хүүхдэд хүрэх бүхий л боломжит арга хэрэгслээр түгээх
15. Цахим орчинд хүүхдийн хамгаалуулах болон үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг тэнцвэртэй
хангах зохицуулалт бий болгох
16. Шашны нэрээр хүүхдийн эрхийг зөрчих, буруу үлгэр дуурайлал үзүүлэх явдалтай
тэмцэх

2-р бүлэг. Гэр бүлийн орчин, асран
хамгаалал
13.	Гэр бүлийн ээлтэй орчин олон хүүхдэд үгүйлэгдсээр байна.
Хүүхэд гэр бүлдээ хамгийн халуун дулаан хайр энэрлийг мэдэрч өсөх учиртай, гэр бүлтэйгээ
хамт амьдрахгүй байгаа нөхцөлд ч асран хамгаалагчтай байж хүүхдийн амьдралд чухал
шаардлагатай суурь хэрэгцээгээр хангуулж, эрхээ эдлэх учиртай. Нийгэм эдийн засгийн нөхцөл
байдал, ажлын байр дутмаг, хөдөлмөрийн зэх зээл дээрх насны ялгаварлал зэргээс үүдсэн эцэг
эхчүүдийн ажилгүйдэл, мөн эцэг эх болох бэлтгэл боловсрол хангалтгүй байдал, гэр бүл салалт
гэх мэт олон шалтгааны улмаас гэр бүлийн ээлтэй орчин олон хүүхдэд үгүйлэгдсээр байна.
14. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ хамт амьдарч чадахгүй байна.
Эцэг, эхчүүд гадаад улсад ажиллахаар болон хөдөө уул уурхай, газар тариалан, мал аж
ахуйн болон бусад ажил эрхлэхээр урт хугацаагаар эзгүй үедээ хүүхдээ хэн нэгэнд даатган асран
хамгааллын хариуцлагын ямар ч гэрээгүй үлдээдэг бөгөөд зарим эцэг эхчүүд хүүхдээ нийслэл,
хот, аймгийн төв, сумын төвд сургахын тулд айлын хашаанд гэр барьж үлдээснээр дүү нараа
асран хамгаалах үүргийг сурагч ах, эгч нар хүлээснээр “өрх толгойлогч хүүхэд”, мөн “тавиул”
хүүхэд гэх нэр томьёо гарч ирээд байна. Эцэг эх нь гэмт хэрэгт холбогдох, ял эдлэх, хүндээр өвдөх
үед хүүхэд эцэг эхтэйгээ хамт байж чадахгүй байгаагаас гадна, гэр бүл салалтын дараа эцэг эх нь
шинэ гэр бүл зохиоход хүүхдээ өөр айлд өсгөх, эсвэл, хэд хэдэн айлын дунд өсгөх явдал ихсэж
байна.
“Өрх толгойлсон хүүхэд” нь дүү нарынхаа асран хамгаалагчийн үүргийг гүйцэтгэж, харин өөрийг
нь асран хамгаалах хүн байхгүйн улмаас эрүүл аюулгүй орчинд өсч хөгжих эрх нь зөрчигдөж,
сурч боловсрох эрхээ бүрэн эдэлж чадахгүй, үе тэнгийнхэндээ болон нийгэмд гадуурхагдах
дээрэлхүүлэх, гэмт хэргийн хохирогч болох, холбогдох эрсдэл ихтэй амьдарч байна. “Тавиул”
буюу айлд амьдарч байгаа хүүхдийн хувьд ч дээрх эрсдэлүүд байсаар байгаагийн дээр амьдарч
байгаа айлдаа гэрийнх нь хүнд хүчир ажлуудыг нугалан амьдардаг ба бие махбод, сэтгэл санааны
хүчирхийлэлд өртөх, хэрэгцээний хомсдолд орсноор сурч боловсрох, оролцох эрх нь хаагдах
өндөр эрсдэлтэйгээр асран хамгаалагчийн хайр энэрлээс гадуур амьдарч байна.
“Би сургуулийн сурагч, бага ангийн
2 дүүтэйгээ айлын хашаанд
амьдардаг. Аав ээж 2 минь хөдөө
амьдардаг ба сардаа 1 удаа
хэрэгцээний мөнгө явуулдаг” -17
настай Л хүүгийн ярианаас
“Би аавыгаа өрөөсөө хараагүй. Ээж
маань гадаадад хүнтэй гэрлээд
амьдардаг.
Би
Улаанбаатарт
өвөөтэйгээ амьдарч байна. Ээж надад мөнгө, хувцас явуулдаг ч би
ээжээсээ хол 6 жил тусдаа амьдарч байгаа болохоор их санадаг”- 14
настай А хүүгийн ярианаас
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“Ээж аав хоёр маань гэрлэлтээ цуцлуулснаас хойш би ээжтэй хамт амьдрах болсон.
Ээж аав хоёр өөр өөр хүмүүстэй гэрлэсэн. Би хааяа ээжийндээ, хааяа аавындаа, хааяа
эмээгийндээ амьдарч байна.” -16 настай Н охины ярианаас

15. Хүүхэд гэр бүлдээ хүчирхийлэлд өртсөөр байна.
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл улам бүр холоос биш тун ойрын хүмүүсээс, тодруулбал эцэг
эхчүүдийн зүгээс хэрцгийгээр үйлдэгддэг болсонд бид харамсаж байна.
“Гуравхан настай хүү төрсөн эцгийнхээ гарт амиа алджээ. СХД-ийн
оршин суугч 42 настай Б гэгч этгээд согтуугаар агсан тавьж хүүхдээ
зодон тарчлааж хөнөөсөн нь тэр. Жаалхүүг яаралтай ЭНЭШТ-д
аваачсан боловч түргэн тусламжийн машинд амиа алдсан юм.” -2015
мэдээ5
“Аавдаа их зодуулдаг. Гэр цэвэрлээгүй байна, үгэнд нь орохгүй байна гэх
мэт засч болохоор алдааг нь хэлж ойлгуулахгүйгээр шууд зоддог”- 12
настай А охины ярианаас
“Одоо 14 настай З гэдэг охиныг бага байхад нь ээж аав 2 нь ядуураад
архинд орж охиноо эршүүд өсгөөд хүнд хүчир ажил хийлгээд, мөнгө
олуулж олсон мөнгөөр нь архи уудаг байсан. Тоглохоор явахад нь ээж нь
араас нь очиж зодож байгаад гэртээ авчирдаг байсан. Одоо ч ээж аав 2
нь архи уугаад л явж байгаа. Харин хүүхдийг нь нийслэл рүү асрамжийн
газар руу явуулсан. Ээж аав нь архинд ороогүй байсан бол аз жаргалтай элэг бүтэн амьдарч байх
байсан.” – Аймгийн хүүхдийн хэлэлцүүлгээс
Бие махбодын шийтгэлийг хуулиар хориглохыг бид шаардаж байна.
16. Хүүхэд болон гэр бүлд зориулсан сэтгэлзүйн үйлчилгээ хангалтгүй байна.
Аав ээждээ зодуулж загнуулж, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртдөг байдал нь хүүхдийг
эцэг эхтэйгээ өөрт тохиолдсон бүхий л асуудлын талаар илэн далангүй ярилцаж, зөвлөгөө авах
боломжийг хааж байна.
Хүүхэд өөрийн хамгийн хайртай хамгийн ойр дотны хүмүүс нь байх ёстой гэр бүлийнхээ
хүмүүст асуудлаа ярьж, зөвлөлдөж чадахгүй байна.
Эцэг эхийн анхаарал халамж хангалтгүйгээс, хүүхдүүдийн эрх нь зөрчигдсөөр байгаа
бөгөөд хүүхдээ хүмүүжүүлэх нэрээр хүчирхийлдэг эцэг эхчүүд байсаар байна. Эцэг эхчүүд өөрт
тохиолдсон асуудлынхаа стрессээ хүүхэддээ гаргаж бие махбодын болон сэтгэл санааны хохирол
учруулсан хэрэг гарсаар байна.
“16 настай Т хүүгийн аав ээж нь чинээлэг, бас үргэлж маш их ажилтай завгүй байдаг. Тэд хүүхдэдээ
анхаарал тавихдаа ямар нэг эд зүйлээр дутаахгүй явуулдаг. Тэд хүүгийнхээ материаллаг хэрэгцээг л
хангаж, чухам ямар хүн болж байгааг анхаардаггүй байлаа. Гэтэл Т мөнгөө буруу зүйлд зарцуулан
буруу зам руу орж гэмт хэрэгт өртсөн байна.” – Олон нийтийн хэлэлцүүлгээс
17.	Гэр бүлдээ элэг бүтэн байгаа ч эцэг, эхийн архи, согтууруулах ундааны хамаарлаас
болж олон хүүхэд гэртээ айдас дүүрэн амьдарч байна.
“Аав ээж минь үргэлж архи уудаг. Зодуулчхаад сургуульдаа явахад их хэцүү байдаг. Үе тэнгийнхнийхээ
дунд нэр хүндгүй болж, дарамт шахалт ч ирнэ. Заримдаа энэ бүх зүйлээс болж би аав ээжээсээ
холдохыг хүсдэг бас амиа хорлохыг хүсдэг үе гардаг.” -14 настай Э-ийн ярианаас
“Манай судалгаагаар Монгол улсад хүүхэд бүр 32%-ийн айдас түгшүүртэй байна гэдэг дүн гарсан.
Энэ нь цаашид 20 хувиар нэмэгдвэл өөрийгөө болон бусдыг хохироох зан үйл хийхэд бэлэн болсон байна
гэсэн үг. Бидэнд 12-16 насны хүүхдүүд ихэвчлэн ханддаг, асуудлын дийлэнх нь гэр бүлийн асуудал
байдаг. Сүүлийн 2 сарын дотор дараалаад 4 хүүхэд амиа хорлосон. Тэдгээр хүүхдүүдтэй гэр бүл нь
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НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх
Хүүхдийн илтгэл - Монгол улс

“Бүх хүүхдийн эрхийн төлөө”

10-хан минут ярилцсан бол тийм зүйл болохгүй байсан. Эцэг эх
хоёр салахад хүүхэд бүх зүйл надаас боллоо гэсэн сэтгэл зүйтэй
үлддэг. Монгол хүүхдүүд сэтгэлзүйн онцлог талаасаа ачаалал
даах чадвартай байдаг. Тэвчих ёстой, дасан зохицох ёстой
гэсэн гэж боддог. Сэтгэл зүйн асуудлаа бага багаар шийдвэрлэх
соёл манайд байхгүй. Хуримтлуулж байгаад нэг задардаг.
Үүнээс гарахын тулд сэтгэл зүйн үйлчилгээ байх хэрэгтэй.
Сэтгэл санааны хохирлыг хэн ч нөхөж чадахгүй, хуульчлаагүй”
– (Сэтгэл судлалын үндэсний хүрээлэн, 2015 оны 6 сар)

Шийдвэрлэх арга замууд:
1. Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалан, хангахын тулд сум, дүүрэг, баг хороо
бүрд, сургууль болгонд мэргэшсэн сэтгэл зүйчтэй байх
2. Хүүхэд, гэр бүлд зориулсан сэтгэл зүйн үйлчилгээг эрхзүйн орчинтой болгож дэмжих
3. Эцэг эхчүүдэд эцэг эх болох ёс суртахууны боловсрол, гэр бүл төлөвлөх мэдлэг олгох
4. Төрөөс эцэг эхчүүдийг ажлын байртай байхад тусалж, хүүхдийг эцэг эхтэйгээ хамтдаа
амьдрах боломжийг бүхий л талаар дэмжих
5. Хүмүүжлийн эерэг аргыг сурталчлах
6. Хүүхдээ хүчирхийлсэн эцэг эхэд хариуцлага тооцдог байх
7. Ажил олгогч эздүүд эцэг эхчүүдэд эцэг эхийн үүргээ биелүүлэх цаг олгодог байх,
уртасгасан цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллуулахгүй байх
8. Эмзэг ядуу айлын хүүхдүүдэд төрөөс тусламж үзүүлэх, архигүй гэр бүлийн төлөө үйл
ажиллагааг тасралтгүй явуулах

3-р бүлэг. Эрүүл мэнд –Нийгмийн халамж
18. Хүүхэд төрүүлэхийн тулд авилгал өгдөг.
Монгол улсад хүүхэд төрөхөөс эхлээд авилгалтай холбогдож байна гэвэл хилсдэхгүй. Эх хүн
хүүхдээ төрүүлэхдээ аль эмнэлэгт ямар эх баригчаар хүүхдээ эх бариулбал эх хүүхэд хоёул эрүүл
саруул байх вэ гэдэгт шаналдаг. Эмнэлгийн ажилтнуудад бэлэг сэлт, авилгал өгч байж чанартай,
төрөх үйлчилгээг авч байгаа нь ил хэлдэггүй ч хүн бүрийн мэддэг үнэн болсон байгаад бид
харамсаж байна.
19.	Эцэг эхчүүд хүүхдийн эрүүл аюулгүй өсч торних эрхийг зөрчсөөр байна.
Урьдчилан сэргийлж болох шалтгаанаар хүүхэд гэмтэж, эндсээр байгаад сэтгэл өвдөж байна.
Эцэг эхчүүдийн анхаарал хариуцлагагүй байдал, эцэг эх болох мэдлэггүйгээс, мөн цэцэрлэгийн
хүртээмж муу, ажил ихтэйгээсээ болоод хүүхдээ хэн нэгнээр харуулдаг, бас гадаад улсад эсвэл
өөр аймагт цалин сайтай ажил эрэлхийлж, эсвэл хөдөө мал маллан хүүхдээ айлд үлдээгээд
удаан хугацаагаар явсан байдаг нь хүүхдийн эрүүл аюулгүй өсч торних эрхийг зөрчсөөр байна.
Осол гэмтэл, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг, эрүүл мэндийн боловсрол хангалтгүй,
эцэг эхийн анхаарал хариуцлага муу учраас хүүхэд гэмтэж, өвчилж, эндэж байгаад бид санаа
зовж байна.
“2015 оны 06-р сарын 16 нд нийслэлийн нэгэн дүүрэгт 10
давхраас 2 настай эрэгтэй Э гэх хүүхэд унаж амь насаа
алджээ.”6 2015 оны мэдээ
“Түлэнхийн Үндэсний Төвд 2013 оны 10 сарын байдлаар
32 нас баралт бүртгэгдсэнээс 28 тохиолдол нь 0-5 насны
хүүхдүүд байсан.”- баримтат киноноос7
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20.	Эмнэлгийн үйлчилгээний чанар харилцан адилгүй, хүртээмж ядмаг байна.
Эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж алслагдсан нутагт амьдардаг хүүхдүүдийн хувьд
нэн ядмаг тул суурин газар руу ирж эмчлүүлэх зардал их үнэтэй болдог нь эмнэлгийн нэн
шаардлагатай тусламжийг цаг алдалгүй авах эрхийг нь зөрчих явдал газар авлаа. Суман дээр
чанартай эмнэлгийн иж бүрэн үйлчилгээ байхгүй учраас алслагдсан хөдөө орон нутгийн хүүхдийн
эрүүл мэндийн зардал хотын хүүхдийн зардлаас өндөр гардаг. Үүнээс үзэхэд эрүүл мэндийн
үйлчилгээнд ялгаатай байдал байсаар байна.
“Миний шүд өвдөөд баг дээрээс аавтайгаа мотоциклтой сумын эмчид үзүүлэхээр ирсэн. Эмч
маань үзээд аймаг явалгүй болохгүй болж гэсэн. Аймагт очоод үзүүлсэн чинь хэд хоногийн эмчилгээ
шаардлагатай гэтэл таньдаг айл маань эзгүй байсан тул буудалд буусан. Шүдээ хайрлахгүй бол хэцүү
юм байна, их зардал гардаг юм байна гэдгийг тэгэхэд мэдсэн. Хэрвээ сумын эмнэлэг хүчин чадал сайтай,
чанартай үйлчилгээтэй байсан бол ийм зардал гарахгүй байх л даа.”- 15 настай О хүүгийн ярианаас
21.	Амьдралын орчин хүүхдийн эрүүл мэндэд эрсдэл учруулсаар байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний байгальд ээлгүй үйл ажиллагааны улмаас цөлжилт манай
оронд ихэсч байна. Ундны цэвэр усны нөөц багатай манай орны олон өрх айл, сургууль гадаа
нүхэн жорлонтой хэвээр, хөрсний бохирдлыг ихэсгэсээр байгаад, түүхий нүүрснээс өөр халаалтын
аргыг шийдвэрлэж чадахгүй байгаа нь мөн орлогын хомсдлоос болоод айл өрхүүд хог шатааж
дулаацаж байгаа зэрэг нь агаарын бохирдлыг бий болгож өвөл цагт ханиадаар өвддөггүй хүүхэд
гэж байхгүй болгож байгаад эмзэглэж байна.
“ 21-р зуунд Монгол хүүхдийн маш олон хувь нь гэрээ тойроод ухсан жорлонгийн дунд амьдарч байна.
Хөрсний бохирдол бидний ундны усыг бохирдуулж байна.” - 14 настай Г хүүгийн ярианаас
Монголд хүүхэд бүр өвөл ханиадаар шаналдгийг энгийн хэвийн асуудал гэж үзэхгүй байна.
“ 17 настай хүүхэд, вирусийн гаралтай амьсгалын дээд замын үрэвслээр өвчлөөд 6 сар өнгөрсөн. Ханиад
гээд өвчтэй байх хугацаандаа хичээлдээ явж байсан, хөл бөмбөгөө ч тоглож байсан. Өвчтөний биеийн
байдал өдөр өдрөөр хүндэрч шатаар гарах чадваргүй болтлоо амьсгаадаж бие сульдаж ядардаг
байж. Нэгэн өдөр гэнэт ухаан алдаж эмнэлэгт хүргэгдсэн. Зүрхний бичлэгт үхэлд хүргэж болох
зүрхний хэм алдагдал бичигджээ. Зүрхний эхо-д зүрхний булчин хүнд хэлбэрээр тэлж агших чадвар
ердөө 20%. Зүрхний MRI болон эдийн шинжилгээгээр вирусийн халдвараас үүдэлтэй зүрхний булчингийн
сулралд орсон нь батлагдсан. Өвчтөн зүрх шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүлээгдэж байна... Зарим
амьсгалын замын вирусийн халдвар зүрхний булчинг гэмтээж зүрхний дутагдалд оруулж байна.” –
эмчийн тэмдэглэлээс8
22. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо нэмэгдсээр байна.
Хүүхэд яагаад хөгжлийн бэрхшээлтэй болж төрөөд байна вэ, эрүүл төрөөд хөгжлийн
бэрхшээлтэй болж байна вэ гэдгийг судлахгүй, шалтгааныг нь шийдвэрлэх арга зам олохгүй
байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 2014 онд 11,4 мянга байгаа нь нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн 11,49 хувийг эзэлж байгаа юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 67,1 хувь нь төрөлхийн,
32,9 хувь нь олдмол байна. Эцэг эх асран хамгаалагчид хүүхдэд анхаарал халамж тавьдаг,
хариуцлагатай байсан бол байгаа олдмол хөгжлийн бэрхшээл гэж үгүй байх байсан. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь нөхөн сэргээх үйлчилгээг бүрэн авч чадахгүй байна. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тусгай хэрэгцээг хангасан орчин, дэд бүтэц, тээврийн хэрэгсэл байхгүй
байгаа нь эрүүл мэндийг үйлчилгээ авах эрхээ хангахад нь саад болж байна. Нөхөн сэргээх
үйлчилгээ үзүүлэх төвүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, орон нутагт нөхөн сэргээх чиглэлээр эмч багш
нарыг бэлтгэн ажиллуулах шаардлагатай байна.
“Би 10 настай байхдаа улсын эмнэлэгт хараагаа тогтоолгон шил тааруулсан. Гэтэл би шил нь надад
таараагүй байсныг би жаахан байсан болохоор сайн мэдээгүй. Тэр шилээ зүүж яваад би биеийн
тамирын хичээл дээрээ ухаан алдаж унасан. Сэрэхэд нүд маань сайн харахгүй байсаар гэгээ дөнгөж
мэдрэх хүртлээ муудсан байсан. Буруу нүдний шил тааруулсан эмч одоо ч ажлаа хийсээр байгаа. Би
одоо хөдөлмөрийн чадварын 90% -ийн алдагдалтай хүн болсон” – 16 настай, Б хүүгийн ярианаас
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23.	Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо хүүхдийг ялгаварлаж байна.
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар 16 хүртэлх насны хүүхэд, хэрэв ЕБС-д суралцаж
байгаа бол 18 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалыг төрөөс хариуцахаар заасан нь
16-18 насны ЕБС-д суралцдаггүй хүүхдүүдийг ялгаварлаж байна. 16 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл
мэндийн даатгалыг төрөөс хариуцдаг ч яг энэ даатгалаар чанартай үйлчилгээг авч чаддаггүй,
эсвэл цаг их ордог, цаг алдахгүйн тулд чанартай үйлчилгээг өндөр төлбөртэй эмнэлгээс авах
шаардлага гардаг.
24. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Ирээдүйд эцэг, эх болох учраас хүүхэд байх үед нь суурь өвчингүй өсгөж, халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлж, хэрэв тусвал ул суурьтай, бүрэн дүүрэн эмчлэх шаардлагатай бөгөөд нөхөн
үржихүйн мэдлэгийг эрүүл мэндийн хичээлийн чанартай сургалтаар олгох шаардлагатай байна.
Ингэхдээ уг хичээлийг хүний эрхийн асуудалтай холбож заах шаардлагатай байна. Хүүхэд бэлгийн
хүчирхийлэл гэж юу болох тухай, үүнээс өөрийгөө яаж хамгаалах вэ гэдгийг ч уг хичээлээс олж
мэдэх хэрэгтэй байна. Бэлгийн хүчирхийлэл, эцэг эхийн хараа хяналтаас гадуур амьдрах явдал
өсвөр насны охидын жирэмслэлтэд нөлөөлж байна. Сүүлийн үед 15-16 настайгаасаа эхлэн
хүүхдүүд оюутан болж, насанд хүрэгчдийн орчинд оюутны дотуур байранд эсвэл айлд амьдрах
болсон нь үүнд мөн нөлөөлж байна.
25.	Архи, мансууруулах бодисын хэрэглээ
Хүүхдүүд архи согтууруулах болон мансууруулах бодист тухайлбал газ үнэрлэхэд донтож , амь
нас эрүүл мэндээрээ хохирч буй тохиолдол ихсэх хандлагатай байна. Энэ нь сэтгэлийн дарамтаас
ангижрах, бусдад уруу татагдах дарамт шахалтаас улбаатай байна. Хүүхэд оролцсон гэмт хэргийн
тоо ч өссөөр байгаа юм. Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 2014 онд өмнөх оныхоос 30 буюу 2.9 хувь,
гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүүхэд 1576 буюу 5.710 хувиар өссөн байна.
“Манай аймагт хотоос нэг хүн ирээд хүүхдүүдийг цуглуулж газын плитканы газ үнэрлүүлсэн хэрэг
гарсан юм. Нэг хүүхэд газ үнэрлэнгүүтээ ухаан алдсан тул эмнэлэгт хүргэгдсэн, уушги нь бүрэн
задарсан байсан гэдэг” – Аймгийн төвийн хүүхдийн хэлэлцүүлгээс
“Хуулиар хүүхдэд архи, тамхи худалдах нь хориотой. Гэхдээ манай ангийн хөвгүүд шинэ жилээр
архи уусан байхаар нь асуухад таксины жолооч ах нарт бага зэрэг илүү мөнгө өгөөд авахуулсан гэж
хэлсэн”- Аймгийн хүүхдийн хэлэлцүүлгээс
26. Өрхийн эмнэлэг ба сургуулийн эмч
Шилжин суурьшигчдын тоо өсч байгаатай холбогдон өрхийн эмнэлгийн нэг эмчид ногдох
өвчтөний тоо буюу ачаалал ихэссэн. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг боловсрол олон
нийтийн дунд дутмаг байдаг. Сургуулийн эмч нарт хүүхдийн эрхийн боловсрол дутмаг, хүүхдэд
нэн шаардлагатай эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж чаддаггүй, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар
мэдээ мэдээлэл хүүхдүүдэд хүргэх нь бага байна. Хүүхэд гэрээс өөр газарт гэнэт өвдөхөд эмнэлэгт
ирж ганцаараа үзүүлэх маш төвөгтэй байдаг.
“Өрхийн эмнэлэгт үзүүлэх маш хэцүү. Би өрхийн эмнэлэгт үзүүлэхийн тулд автобусны буудлаас 500
гаруй метр алхдаг. Энэ зам өвөлдөө маш халтиргаатай, хавартаа маш эвгүй үнэртэй, зундаа тоос
шороо бужигнасан байдалтай, хажуугаар нь явахад айлуудын болон золбин ноход маш ихээр дайрдаг.
Тиймээс би өрхийн эмнэлэгт үзүүлэхээсээ айдаг.” - 17 настай, А хүүгийн ярианаас
27. Хүүхдүүд чанартай хоол тэжээлээр хангагдаж чадахгүй байна.
Цэцэрлэгийн хоол болон сургуулийн үдийн цайнд үнэ хямд, өл даах хүнснээс илүү тэжээллэг
чанарыг сайжруулах шаардлагатай байна. Хүүхдийг анги насаар нь ялгах бус бүх хүүхдийг үдийн
цайгаар хангах, завсарлагаар унд уух цагийг нь заавал эдлүүлэх шаардлагатай байна.
Шийдвэрлэх арга замУуд:
1. Төрөх эмнэлэгт авилгалыг хатуу хориглох, авилгал авч байгаа эмнэлгийн ажилтныг тус
салбарт дахин ажиллуулахгүй байхаар хууль дүрэмд тусгах
2. Осол гэмтэл, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэгийг тасралтгүй
түгээх
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Эцэг эх, асран хамгаалагч, хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүн, хүүхэдтэй
ажиллаж байгаа бүх хүн хүүхдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын талаар хариуцлага
хүлээдэг болох
Суманд чанартай эрүүл мэндийн иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгтэй болох
Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх технологийг нэвтрүүлэн түгээх
Хөгжлийн бэрхшээл юунаас үүдэж байгаа талаар үндэсний хэмжээнд судалгаа явуулах
Нийслэлийн захын сургуулиуд болон, хөдөө орон нутагт бие засах газрыг сургуулийн
дотор байгуулах, дотуур байруудад халуун усны газартай болгох
Цахилгааны үнийг бууруулж, түүхий нүүрснээс өөр халаалтын аргыг шийдвэрлэх
Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар судалгаа хийх, хүний эрүүл мэндийг нэн тэргүүнд
авч үзэн дорвитой ажлууд хийх, үүнд зориулагдаж байгаа төсөвт хатуу хяналт тавих
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тусгай хэрэгцээг хангасан орчин, дэд бүтэц,
тээврийн хэрэгслийг бий болгох
Нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх төвүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, орон нутагт нөхөн
сэргээх чиглэлээр эмч баг нарыг бэлтгэн ажиллуулах
Эрүүл мэндийн үйлчилгээний асуудлаар иргэдийн гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг
эрхийн мэдрэмжтэй байгууллага бий болгох
ЕБС-д суралцаж байгаа эсэхээс үл хамааран 18 хүртэлх насны бүх хүүхдийн эрүүл
мэндийг даатгалыг төрөөс хариуцах
Эрүүл мэндийн хичээлийг мэргэжлийн багшийн чанартай сургалтаар олгох, уг хичээлийг
хүний эрхийн асуудалтай холбож заах
“Насанд хүрээгүй хүн” гэж хэн болох талаар нийгэмд нэгдсэн ойлголт бий болгох. Архи,
тамхи, мансууруулах бодисын хор хөнөөлийг сэдэл авахааргүй байдлаар ухуулан
таниулах, хүүхдэд архи, тамхи, мансууруулах бодис хэрэглүүлж байгаа этгээд,
хэрэглүүлж байгаа орчныг хариуцсан этгээдэд хатуу хариуцлага тооцох
Өрхийн эмнэлгийн эмчийн тоог хүн амын тоонд нь харьцуулан нэмэгдүүлэх
Хүүхдийн хоолны тэжээллэг чанарыг сайжруулах
Сургуулийн завсарлагааны цагаар хүүхдүүдэд унд уух цагийг нь заавал эдлүүлэх
талаар хуульд тусгах

4-р бүлэг. Боловсрол, чөлөөт цаг соёлын
арга хэмжээ
28. Боловсролын орчинд ялгаварлал байсаар байна.
Боловсрол бол тэгш бус, ялгаатай байдлыг үгүй хийх дэлхийн хамгийн хүчирхэг хэрэгсэл. Гэвч
сурч боловсрох орчинд үйлчилж буй зарим журам ялгаатай байдлыг бий болгож, өрхийн орлого
багатай, олон хүүхэдтэй айлын хүүхдүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, алслагдсан
хөдөөгийн хүүхдүүд ялгаварлалгүй, чанартай боловсрол эзэмших эрхийг зөрчсөөр байгаад сэтгэл
дундуур байна.
Хүүхэд бүр суурь боловсролыг үнэ төлбөргүй эзэмших эрхтэй гэдэг боловч, чанартай суурь
боловсролыг эзэмшихийн тулд төлбөр төлж байна. Амьдралын боломжтой цөөн хэдэн хүүхдийн
сургалтын чанараас илүү нийт хүүхдүүдийн боловсролын чанарын асуудалд онцгой анхаарах
хэрэгтэй байна.
Сургууль цэцэрлэгийн орчинд багш нар хүүхдийг эцэг эхийн орлого, нэр хүнд амьжиргааны
түвшнээр ялгаварлан гадуурхдаг явдал чимээгүй дэлгэрсээр байгаад сэтгэл өвдөж байна.
Тэгэхээр цөөн хэдэн хүүхдийн сургалтын чанараас илүү нийт хүүхдүүдийн боловсролын
чанарын асуудалд онцгой анхаарах хэрэгтэй байна.
Сургууль цэцэрлэгийн орчинд багш нар хүүхдийг эцэг эхийн орлого, нэр хүнд амьжиргааны
түвшнээр ялгаварлан гадуурхдаг явдал чимээгүй дэлгэрсээр байгаад сэтгэл өвдөж байна.
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НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх
Хүүхдийн илтгэл - Монгол улс

“Бүх хүүхдийн эрхийн төлөө”

29. Боловсролын урт хугацааны бодлого байхгүй байна.
Төр боловсролын урт хугацааны бодлогогүй, бодлогынх нь залгамж чанар хадгалагдахгүйн
улмаас хүүхдүүд хохирч байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд хүүхэд 12 жил сурна, энэ хооронд
3 удаагийн улс төрийн сонгууль явагдах хугацаа байдаг. Эрх баригчдын бодлогууд үүнийг дагаад
өөрчлөгдсөөр байдаг нь хүүхдийн сурч боловсрох эрхээ эдлэхэд нь сөргөөр нөлөөлж байна.
“Наад зах нь жил бүр шахам шинэчлэгдэх сурах бичгүүд, хэрэглээ, арчилгаа даахгүй муу
материалтай, үнэтэй дүрэмт хувцас олон хүүхэдтэй айлд эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй
байдаг. Энэ үнэтэй дүрэмт хувцсыг худалдаж авч чадахгүй бол хүүхдийг маань хичээлд
суулгахгүй шүү дээ. Авч чадалгүй 2 хоног дүрэмт хувцасгүй явахад нь хичээлээс хөөсөн
байсан” – Ц, нас 45, 4 хүүхдийн ээжийн ярианаас
30. Хүүхдүүд сургуулийн өмнөх боловсролд бүрэн хамрагдаж чадахгүй байна.
Ялгаварлалгүй, чанартай боловсрол эзэмших эрхийг зөрчсөөр байгаа явдал бүр багаас,
сургуулийн өмнөх боловсролоос эхэлдэг. Цэцэрлэгийн хүртээмж муутайгаас олон хүүхэд сургуульд
бэлтгэгдэж чадахгүй яваад сургуульд орохоороо сурлагын хоцрогдолд ордог. 2014 оны байдлаар
сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах насны 10 хүүхэд тутмын 2 нь цэцэрлэггүй байна.11
“Манай дүү цэцэрлэгт явдаг. Энэ цэцэрлэгт оруулах гэж манай ээж аав мөнгө өгч, багшаас нь гуйж
оруулсан. Яагаад гэвэл харъяалал өөр учраас бүртгүүлсэн хүүхэд дүүрсэн байдаг. Манай харъяаллын
цэцэрлэгт хүүхдүүд олноор бүртгүүлээд дүүрсэн болохоор сураглаж байгаад энэ цэцэрлэгт хандсан.
Бүртгүүлэхийн тулд бас шөнөжин гадаа оочерлосон гэсэн” – 14 настай Б хүүгийн ярианаас
31. Суурь боловсрол эзэмших явцад хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна.
Сургуулиуд өөр өөр хөтөлбөрөөр, өөр өөр чанартайгаар сургалт явуулдаг мөртлөө ерөнхий
шалгалтад нэг л стандарт байдаг. Суурь боловсролыг эзэмших эрхийг сургалтын чанарын хувьд
ялгаатай эдлүүлж байна. Төр хувийн хэвшлийн бүх сургуулийн сургалтанд чанарын нэг стандарт
тавьмаар байна.
Хичээлийн цагаар, цалинтай ажлынхаа цагийг багш хүүхдэд хэрэгцээтэй мэдлэгийг чанартай
эзэмшүүлэхэд хэр бүтээмжтэй зарцуулж байгаад хяналт байдаггүй, багш нь сурах бичгийг
хуулуулсаар байгаад эсвэл гар утсаараа ярих, амьдралаа ярих гэхчлэнгээр цагийг дэмий
өнгөрүүлдэг талаар хүүхдүүд хэлдэг.
Сургуулийн анги танхимын хүртээмжгүй байдлаас хамааран сонгон судалж байгаа хичээлүүд
их оройтож тардаг. Оройтож харихад гудамж гэрэлтүүлэггүй, аюултай нөхцөлд явдаг, бүдэрч унах
хөлөө гэмтээх энгийн үзэгдэл болж байгаад санаа зовж байна.
Хүүхдүүд тухайн жил ямар ямар сэдвүүдийг хичээлийн тийм тийм цагт үзэж судлах ёстой вэ
гэдгээ хичээлийн шинэ жилийн эхэнд мэдсэнээр сургалтын чанар, сургалтын цагийн зарцуулалтад
хяналт тавьж чадна.
Багшийн ур чадвар, хичээлийн үр дүнгийн талаар сурагч үнэлгээ өгөх үзэл бодлоо илэрхийлэх
боломжгүй байна.
Сургууль бол хүүхэд сурч боловсрох эрхээс гадна эрүүл,
аюулгүй эсэн мэнд өсч хөгжих, хамгаалуулах, оролцох гээд
бүх эрхүүд нь хангагдах ёстой орчин хэдий ч сургуулийн
орчинд багш шавийн харилцааны асуудал, багшийн ажлын
чанаргүй гүйцэтгэл газар авч, хүүхдийн чөлөөтэй үзэл
бодлоо илэрхийлэх эрхийг боогдуулах, доромжлох, сэтгэл
санааны хүчирхийлэл үйлдэх, үл хайхрах, хэлбэр төдий
оролцуулах, материаллаг эд зүйл, ном хүчээр худалдах
байдлаар хүүхдийн сурлагын үнэлгээг худалддаг ёс зүйгүй
асуудал гарсаар байгаад сэтгэл эмзэглэж байна. Энэ
байдлыг цааш мэдэгдэн эрхээ хамгаалуулах ямар арга
байгааг хүүхдүүд мэдэхгүй байна.
Сургуулийн орчны эрүүл ахуй, орчны бохирдол, мөн аюулгүй байдлаас үүдэн хүүхдүүд
сургуулийн орчиндоо гэмтэж бэртэх, өвчин тусах гэх мэт асуудал тулгамдсаар байгаад санаа зовж
байна. Сургуулийн орчинд багш нар болон, үе тэнгийнхний зүгээс үзүүлж буй сэтгэл санаа ба
бие махбодын хүчирхийлэл хүүхдийг сургуулиас хөндийрүүлж байна. Эмзэг бүлгийн хүүхдүүд
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амьдарч буй орчин гэр бүлээсээ мөн зарим нэг материаллаг эд зүйлсээр дутагдаж байгаагаас
үүдэн сургуульд сурч чадахгүй сургуулиас хоцрогдож байна. Сургуульд хүүхэд сурч байна гэдэг нь
чухал болохоос хэдэн төгрөгний ямар хувцас өмсөх нь чухал биш, хүүхэд байгаа хувцсаа өмсөөд
ирж байвал түүний суралцах эрхийг нь бүх талаар дэмжих шаардлагатай байна.
“Сургууль дээр хүүхэд хүүхдээ дээрэлхдэг, бас сурах бичиг
хүрэлцэхгүйгээс даалгавар хийхгүй ирээд, дээр нь ар гэрийн
асуудлаас цэвэрлэгээний мөнгө хураалгаж чадахгүй үед багшид
загнуулахаас маш их айдаг. Ном хүрэлцээгүйгээс болоод би нэг
удаа тооны хичээлийн даалгавраа хийгээгүй хичээлдээ явсан юм.
Тэр ном манай ангид наймхан ширхэг байдаг. Гэрийн даалгавар
хийгээгүйн улмаас багш намайг тооны сонгоноос гаргана гэсэн.
Энэ нь надад маш хүнд туссан тиймээс багшийгаа хархаар
байнга айдас төрдөг. Багшаа хүндлэх өөр хэрэг, айдас бол
ондоо шүү дээ. Зарим багшаас их айдаг“ – 14 настай, Б хүүгийн
ярианаас
Сургуулийн орчинд хүүхдийг шилжиж ирсэн газар, өмссөн хувцас, хэрэглэж байгаа зүйлсээр нь
ялгаварладаг асуудал байсаар байгаагаас хүүхэд сэтгэлийн хүнд дарамтад орж байгаад бидний
сэтгэл эмзэглэж байна.
“Би анх Улаанбаатар хотод 2012 онд очиж 7-р ангид
шилжин очиход манай ангийн банди нар намайг орой хичээл
тараад явж байхад над дээр ирээд мөнгө байна уу, маргааш
мөнгө авч ирэхгүй бол чамайг зодно гэж сүрдүүлдэг байсан.
Тэгээд би намайг ингээд сүрдүүлээд байна гээд багшдаа
хэлсэн. Манай ангийн банди нар чи яах гэж багшид хэлсэн
гээд зоддог байсан. Тэгээд би тэр сургуулиас шилжсэн. 14
настай Л хүүгийн ярианаас
Хүүхдийг хөгжүүлэх гэж байгаа бол хүүхдийн нас
сэтгэхүй, цаг үеийн онцлогийг судалж, тэдэнтэй зөвшилцөж байж хөгжлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө
боловсруулж байх шаардлагатай байна. Номын санг хүүхдэд хүртээмжтэй болгох, номын санг
шинэ номоор тасралтгүй баяжуулж байхыг бид хүсч байна. Хүүхдүүд сургуулийн спорт заалыг үнэ
төлбөргүй хэрэглэхийг хүсч байна.
32. Сургууль хүрэх орчин хүүхдэд аюултай байна.
Олон хүүхэд золбин нохой, өвлийн цагт халтиргаа гулгаатай, гэрэлгүй харанхуй, баригдаж
байгаа барилгын дэргэдүүр айдас түгшүүртэй хичээлдээ явж байна. Сургууль нь хол боловч
сургуулийн автобус хангалттай байдаггүйн дээр хүүхдэд зориулсан автобустай газарт хүүхдийг үл
ойшоож автобусанд нь томчууд зорчдог байдал байсаар байна.

“Би 3-р ангид байхдаа өглөө хичээлдээ явж байгаад нохойд
уруулсан. Тэр өдөр ээжийн цалин буугаагүй болохоор надад
автобусны мөнгө байхгүй байсан. Манай сургууль хүртэл хоёр
буудал явдаг.” – 11 настай О хүүгийн ярианаас

“2012 оны есдүгээр сард нийслэлд барилгын кран унаж,
хичээлдээ явж байсан бяцхан охины аминд хүрсэн эмгэнэлт
хэрэг гарсны дараахан барилгын өөр нэг осол болсон. 18
настай оюутан хүүгийн толгой дээрээс төмөр унаж нас
барсан“- 12 2012 оны мэдээ
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“2014 оны 9 сард сурагч Б хичээлдээ явж байхад нь газар доорх халуун усны цооног цоорч хөрс
нимгэрсний улмаас гишгэсэн газар нь цөмөрч доош унаж бие нь 90 хувь нь түлэгдсэн. Тухайн
түлэгдлийг Монгол улсад эмчлэх боломжгүй тул гадаад улсад эмчилгээнд явсан. Энэ асуудалд хэн ч
хариуцлага хүлээгээгүй” -- Дорнод аймагт болсон олон нийтийн хэлэлцүүлгээс
Сургуулийн ойр орчинд явган хүний гарц тэмдэг хангалтгүйгээс хүүхдүүд сургуулийн ойр
орчимд авто осолд орох эрсдэл байсаар байна.
33. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрх зөрчигдсөөр байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бусад хүүхэдтэй адилхан сургууль, цэцэрлэгт боловсрол
эзэмшье гэхээр тэдний тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэн харьцаж, сургаж чадах багш цөөн байна.
Тусгай сургууль байгуулж эдгээр хүүхдүүдийг тусгаарлах нь өөрөө ялгаварлан гадуурхалт гэж бид
үзэж байна. ЕБС-д хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургасан ч бүртгэлдээ бичихгүй, үнэлэхгүй байх
явдал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллахаас, тэдэнд чанартай боловсрол эзэмшүүлэхээс
татгалзаж байгааг илэрхийлж байна гэж бид үзэж байна.
“Зөвхөн Монгол хэл, уран зохиолын сурах бичиг л брайль үсгээр хэвлэгдсэн байдаг. Бусад хичээлээ
зөвхөн сонсдог. Харааны бэрхшээлтэй хүүхэд шинжлэх ухаан сурч болохгүй гэж үү?” – 18 настай Э
хүүгийн ярианаас
“Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүүхэд сургуульд суралцахад орчин нь тохиромжгүй байдаг. Наад
зах нь орох хаалга, гарах гарц, бие засах газар гээд хүндрэл их учраас эцэг эхчүүд ийм хүүхдүүдийг
сургуульд явуулж чаддаггүй. “ – Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй 12 настай У хүүгийн ээж
“Төрөлхийн сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийг сонссонгүй, заасан хичээл ойлгосонгүй гэж зэмлэж
байгаа багш тусгай сургуульд ажилладаг. Ээж аавтайгаа ч харьцахад хүнд байгаа хүүхдийн сэтгэлзүй
энэ байдал яаж тусах вэ? “ – С, сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ээж, 48 настай
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нийгэмд хөгжих чадвартай, өөрийн гэсэн ур чадвартай
иргэн хүн гэж хүлээн авахгүй байна. Тусгай хэрэгцээ шаардлагыг нь хангасан, амьдралд бэлтгэх,
ирээдүйд бие дааж амьдрахад нь чиглэсэн сургалтууд шаардлагатай байна.
34.	Дотуур байрны орчин хүүхдэд ээлгүй байна.
Дотуур байрны орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдвөл хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ холбоо барих боломжгүй
байдаг. Дотуур байрны багш нар амралтын өдрүүдэд ажлын байраа орхин том хүүхдүүдэд бусдыг
нь даатгаад үлдээж ажлын хариуцлага алддаг явдал байсаар байна. Дотуур байранд хүүхдийн
эрхийг бүхий л талаар ханган, үзэл бодлыг нь сонсч, оролцоог хангах явдал дутагдалтай хэвээр
байна.
35.	Дээд боловсролын орчин дахь хүүхдийн эрхийн асуудал огт яригдахгүй байна.
18 нас хүрээгүй байхдаа хүүхдүүд их дээд сургууль, коллежийн оюутан болж байна. Багш нар,
эцэг эхчүүд 18 нас хүрээгүй оюутан болж байгаа хүүхдүүдийг бие даасан том хүнд шууд тооцдог,
тэдэнд хүүхдийн эрх хамгааллын талаар ойлголт шаардлагатай байна.
“Хүүхдүүдийн ачаалал даах чадвар, аюулгүй байдлыг хангах талаар ойлголтгүйн улмаас хүйтэнд
гүйлгэх, ууланд авируулах, орой үдэш болтол сургууль дээр байлгах, хүлээлгэх тохиолдол их. Дээд
боловсролын орчинд 18 нас хүрээгүй хүүхдүүд насанд хүрсэн хүмүүстэй хамт байна гэдгийг бодолцож
үзэх хэрэгтэй. Оюутан болохоос хүүхдүүд шүү дээ. ”- Н,17 настай, оюутан
“ Би 16 настайдаа оюутан болсон. Оюутан болсон болохоор чи одоо биеэ даах хэрэгтэй гэж манай
гэрийнхэн хэлдэг. Би өөрийн ойр зуурын хэрэглээний мөнгийг олохоор оройгоор ажиллах болсон.
Ажлын орчинд найз залуутайгаа танилцсан. Тэгээд хүсэл мөрөөдлөөсөө тэс ондоо замыг сонгосон. Би
жирэмсэн, найз залуу маань хамт амьдрах эсэхийг мэдэхгүй“ – 17 настай, А эмэгтэй
“Манай дотуур байранд жил бүр шахуу 1 охин жирэмсэн болдог. Хөвгүүд архи ууж сурдаг. Аавын
ээжийн хараа хяналт, асран хамгаалал 18 нас хүртэлх бүх хүүхдэд хэрэгтэй биз дээ?”- 17 настай А
эрэгтэй
36. Хүүхдэд зориулсан чөлөөт цаг, соёлын арга хэмжээ хангалтгүй байна.
Манай улсын хувьд хүүхдийг хөгжүүлэх чөлөөт цаг өнгөрүүлэх газар байдаггүй. Бага насны
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хүүхдийн тоглоомын талбай байх ч аюулгүй байдал хангагдаагүй. Өсвөр насныхан компьютер
тоглоомын газруудаар чөлөөт цагаа өнгөрөөж, түүндээ донтох, улмаар тоглох мөнгө олохын тулд
хулгай хийх өдөр шөнөжин тоглон алга болох зэрэг сөрөг үр дагаврууд маш их гарч байна. Олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг хүүхдүүд яаж хэрхэн ашиглах талаарх мэдээлэл дутмаг учраас
тодорхой хязгаарлалт байхгүй. Хүүхдүүд ямар мэдээлэл авч байгаа нь ямар ч хяналт байхгүй.
Цахим орчинд хүүхдийг гутаан доромжлох асуудал гарах нь элбэг боллоо.
Авъяас чадвартай түүнийгээ хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл байдаг ч авъяасаа нээн хөгжүүлэх
зүйлд эцэг эх нь дэмждэггүй. Соёлын үйл ажиллагаанд мөнгө санхүүгийн асуудал их тулгардаг
тэмцээн уралдаанд орох зэрэг нийгмийн ажилд зарим нэг материаллаг зүйлээр хязгаарлагдаж
хүүхдийн оролцох эрх зөрчигдөж байдаг.
Авъяастай хүүхдүүдийг ашиглах явдал газар авлаа, хүүхдийг бэлэгдлийн чанартай элдэв арга
хэмжээнд оролцуулах явдал их байна, үүний бэлтгэл гэж эцэг эхчүүдээс хувцас авах, оёулах гээд
гэнэтийн зардлууд их гардаг. Хүүхдүүд бэлтгэл гэж цагаа их алддаг, хоол унд ч өгдөггүй олон
цагаар сургуулилдаг.
“Соёлын урлагийн арга хэмжээ сургууль дээр зохион байгуулагдахад мандатны мөнгө, ижил
хувцсаар жигдрэх гээд асуудалд зөндөө. Аав ээжийн ажлын байдал ямар байгааг, цалин нь буусан
буугаагүйг багш нар ойлгохгүй мөнгө шаарддаг, бас сонирхол боломжийг нь харгалзахгүйгээр
үзвэрийн билет шахдаг “ - Аймгийн хүүхдийн хэлэлцүүлгээс
Хүүхдийн нэвтрүүлэг хомс нас насны онцлогт таарсан мөн үндэстний цөөнх хүүхдүүдийн
үндэстний хэл дээрх нэвтрүүлэг байхгүй. Үндэстний цөөнх хүүхдүүдийн хувьд хэл, заншил, өв
уламжлалаа өвлөн авах сургалт хомс байдаг.
Шийдвэрлэх арга зам:
1. Амьдралын боломжоос үл хамааран хүүхэд бүрд чанартай суурь боловсролыг үнэ
төлбөргүй эзэмшүүлдэг болгох
2. Хүүхдийг эцэг эхийн орлого, нэр хүнд амьжиргааны түвшнээр ялгаварлан гадуурхдаг
явдлыг эцэс болгох хариуцлагын тогтолцоог бий болгох
3. Боловсролын урт хугацааны бодлоготой байх
4. Дүрэмт хувцсыг шаардаж байгаа бол үнэ төлбөргүй өгдөг болгох. Сургуульд хүүхэд
сурч байна гэдэг нь чухал болохоос хэдэн төгрөгний ямар хувцас өмсөх нь чухал биш,
хүүхэд байгаа хувцсаа өмсөөд ирж байвал түүний суралцах эрхийг нь бүх талаар
дэмжих
5. Багшийн хариуцлагын талаар хуулийн заалтуудыг багш, сурагч, эцэг эхчүүдэд
сурталчлах
6. Тухайн жилд ямар ямар сэдвүүдийг хичээлийн тийм тийм цагт үзэж судлах ёстой гэдгийг
хичээлийн шинэ жилийн эхэнд хүүхдүүдэд мэдсэнээр сургалтын чанар, сургалтын
цагийн зарцуулалтанд хяналт тавьж чадна.
7. Багшийн ур чадвар, хичээлийн үр дүнгийн талаар сурагч үнэлгээ өгөх үзэл бодлоо
илэрхийлэх боломжтой байх
8. Дүн худалдах буюу материаллаг эд зүйл, ном хүчээр худалдах байдлаар хүүхдийн
сурлагын үнэлгээг худалддаг ёс зүйгүй асуудлыг хуулиар хориглох
9. Хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогийг судалж, тэдэнтэй зөвшилцсөний дүнд хүүхэд
хөгжүүлэх хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө боловсруулж байх
10. Хүүхдүүдэд сургуулийн урлагийн танхим, спорт заалыг үнэ төлбөргүй хэрэглүүлдэг
байх
11. Хүүхдэд зориулсан автобусны тоог нэмэгдүүлэх
12. Сургуулийн ойр орчинд явган хүний гарцтай болгож, тэмдэгжүүлэх
13. Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ерөнхий боловсролын бүх хичээлийн сурах бичгийг
брайль үсгээр хэвлэдэг болгох, харааны бэрхшээлтэй хүүхдээс ерөнхий шалгалт авах
цагийг сунгах
14. Дотуур байруудыг суурин утастай болгох, яаралтай утасны дугааруудыг сурталчлах
15. Их дээд сургууль, коллежийн багш нарыг хүүхдийн эрх хамгааллын талаар ойлголттой
болгох
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“Бүх хүүхдийн эрхийн төлөө”

16. “Хүүхэд хөгжлийн танхим” хэмээх нэг өрөө бус бүх хүүхдийг хамарч чадахуйц хүүхэд
хөгжлийн цогцолборыг нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймагт байгуулах
17. Үндэстний цөөнх хүүхдүүдэд үндэстний хэл, заншил, өв уламжлалыг нь өвлүүлэх
сургалтыг дэмжих

5-р бүлэг. Хүүхдийн хөдөлмөр
37. Хүүхдүүд өөртөө ахадсан хөдөлмөр эрхэлсээр байна.
Хүүхдийн хөдөлмөрийг ил ба далд хэлбэрээр ашиглах явдал нэмэгдэж, хүүхдийн хөдөлмөрийн
тэвчишгүй хэлбэрийг таслан зогсоохын төлөө үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. Хүүхдүүд
өлсөхгүйн эрхээр, мөн өвчтэй эсвэл ажилгүй эцэг эх ам бүлээ тэжээхийн эрхээр биендээ ахадсан
ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Тэд бидний адил сурч боловсрохын оронд хүнд хүчир ажил хийж,
гуйлга гуйж, хогийн цэг дээр ажиллаж байна.

“ 12 настай Ү гэдэг охин нь эмээ, эгч ахынхаа хамт амьдардаг.
Ах нь хорт хавдар өвчтэй тул 15 настай эгчийнхээ хамтаар
хогийн цэг дээр хагалгааны мөнгийг нь олохоор ажилладаг”
“12 настай Э гэдэг хүү нь ээж, ах дүү нарын хамт хогийн
цэг дээр амьдардаг. Төрсөн газраа Улаанчулуутын хогийн
цэг гэж боддог. Сургуульд сурч үзээгүй. Өөр тийшээ явж
үзээгүй”
38. Хурдан морины унаач хүүхэд
Хурдан морь унаач хүүхдийн хөдөлмөр нь нийгэмд өнөөдөр ил тод байгаа хүүхдийн
хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр мөн. Хурдан морь унаач хүүхдийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
байдлыг хангах асуудлыг тусгайлан авч үзсэн, ийм төрлийн хөдөлмөр эрхлүүлсний улмаас
хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд нь хохирсон бол гэм буруутай этгээдээс нөхөн төлбөр гаргуулах
талаар хуульчлаагүй хэвээр байна. Унаач хүүхэд морь унаж уралдахын сацуу «уяач» нэртэй зарим
«эздийн» морийг арчлан, заримдаа уях сойх ажлыг цаг наргүй хийж үнэлгээгүй хөдөлмөрлөх
явдал байсаар байгааг таслан зогсоохыг бид хүсч байна. Бооцоот уралдаанууд болон өвөл цагийн
уралдаануудыг хориглохыг шаардаж байна.
“Г хүү 14 настай- эрэгтэй. Ам бүл 4. Аав, ээж, дүүгийн хамт
амьдардаг. Сумын сургуулийн 8-р ангид сурдаг байсан. Г хүү
аавынхаа танилын морийг унадаг. 2014 оны 1 сарын 29-нд
суманд нь уяачдын их сунгаа болж энэхүү сунгаанд 34 морь
уралдуулсан байна. Энэ сунгааны талаар орон нутаг болон
уяачдын холбоонд мэдэгдээгүй байсан байна. Уг уралдаанд
Г хүү хурдан морь унасан бөгөөд уралдаж буй морьдыг
дагаж явсан цагаан жип машинд мөргүүлж хүнд гэмтсэн
байна. Хүүд цаг алдалгүй эмнэлгийн яаралтай тусламжийг
үзүүлж, эрчимтэй эмчилгээ хийлгсэний үр дүнд биеийн
байдал нь сайжирсан бөгөөд 2014 оны 2 сарын 7-нд Улаанбаатар хотод эмчлүүлэхээр эцэг эхийн
хамт явсан байна. УБ-т нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж оношлуулснаар хүүг нүдний хагалгаанд
орох шаардлагатай гэсэн байна. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээр хүүгийн биеийн байдал хүнд гэж гарсан
бөгөөд хүүхдийг мөргөсөн хүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Одоогоор хүүхэд гэртээ эцэг эхийнхээ
асрамжид байна.” - Аймгийн олон нийтийн хэлэлцүүлгээс
39. Урлаг спортын авъяастай хүүхдүүдийн хөдөлмөрийг ашиглах явдал газар авч байна.
Урлаг спортын авъяастай хүүхдүүдийн хөдөлмөрийг ашиглах явдал газар авч, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдийн авъяасыг ашиглан мөнгө олох явдал байсаар байгааг таслан зогсоохыг
хүсч байна.
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Авъяастай хүүхдүүдийг ашиглах явдал газар авлаа, хүүхдийг бэлгэдлийн чанартай элдэв арга
хэмжээнд оролцуулах явдал их байна, үүний бэлтгэл гэж эцэг эхчүүдэд хувцас авах, оёулах гээд
гэнэтийн зардлууд их гардаг. Хүүхдүүд бэлтгэл гэж цагаа их алддаг, хоол унд ч өгдөггүй олон
цагаар сургуулилдаг.
“Баруун бүсийн даншиг наадам болох гээд манай аймгийн сургуулиудын урлагийн авъяастай хүүхдүүд
хагас сар шахам бэлтгэсэн. Наадмыг зохион байгуулагчдын зүгээс бүх хүүхдийг хувцсаар жигдэр
гээд ээж ааваас нь хувцасны мөнгө гаргуулсан. Бэлтгэлийн өдрүүдэд хүүхдүүдэд унд, хоол өгөөгүй.
Наадмын нээлтийн дараа “ Дараагийн үйл ажиллагаанд хэрэгтэй” гээд хүүхдүүдээс нөгөө жигдэрсэн
хувцаснуудыг нь хурааж авсан” – М, 14 настай охины эцэг
40. Хүүхдийн хөдөлмөрийг шударгаар үнэлэхгүй байна.
Хуульчлагдсан хөдөлмөрийн хувьд ижил ачаалалтай ажиллаж
байгаа насанд хүрсэн хүн, хүүхэд хоёрын хөдөлмөрийн хөлс, даатгалын
асуудалд ажил олгогчид шударга ханддаг болгохыг хүсч байна.
Хүүхдүүдийг ах эгч, танил хүмүүс нь ч гэсэн хямд ажиллах хүч болгон,
заримдаа дарамт үзүүлэн үнэ хөлсгүй ашигласаар байна.
“16 настай М хүү ар гэрийн асуудлаас болж, ажил хийхээр хот руу
очсон. Тэнд очоод барилга дээр туслах ажилтан сар хүрэхгүй хугацаанд
ажилласан түүнийг цалин, насанд хүрсэн хүмүүсийг бодвол бага, ажил
нь адилхан байсан. Тэгээд удалгүй их цалин ч авалгүй ажлаасаа
халагдсан. Тэгээд мөнгөгүйдээд нохойн мах идэж, орцонд хоносон
тухайгаа надад ярьсан.”- Аймгийн хүүхдийн хэлэлцүүлгээс
Шийдвэрлэх арга зам:
1. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй бүх хэлбэрийг хориглох
2. Амьдралын зайлшгүй шаардлагаар хөдөлмөрлөж байгаа хүүхдэд явуулын багш,
эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг болох
3. Бооцоот болон өвөл цагийн морин уралдаануудыг хуулиар хориглох
4. Авъяастай хүүхдүүдийн хөдөлмөрийг ашиглах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
хөдөлмөрийг ашиглах явдлыг хуулиар хориглох.
5. Насанд хүрсэн хүнтэй адил ажил хийж байгаа хүүхдийн хөдөлмөрийг шударгаар
үнэлэх, хүүхдийн нийгмийн даатгалын зохицуулалттай болох

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН
СУДАЛГАА
Гэр бүлийн орчин
Энэхүү судалгаанд хөдөө орон нутаг болон хотын нийт 1198 хүүхэд хамрагдаж 25 асуултанд
хариулсан болно.
1. Танай гэр бол аюулгүй, бүрэн хамгаалагдсан орчин мөн үү?
Эцэг эхийн анхаарал халамж муу, ажилгүйдэл, ядуурал, архидалтын улмаас гэр бүлийн орчин,
уур амьсгал ямар байгааг тодруулах зорилготой энэхүү асуултанд нийт хүүхдүүдийн 6,7 % нь
хамгаалагдсан орчин биш гэсэн хариултыг өгсөн нь бидний сэтгэлийг их эмзэглүүлж байна.
2. Гэр бүлийн нөхцөл байдал, гэрийн ажлаас болж чамд хичээлээ таслах эсвэл чөлөө авах тохиолдол
гарч байсан уу?
10 хүүхэд тутмын 4 нь гэрийн ажлаас болж хичээлээс тодорхой хэмжээгээр хоцрогддог байна. Гэрийн
ажил нь ихэвчлэн дүүгээ харах, ус авах, түлээ мод хагалах, гэр орноо цэвэрлэх зэрэг ордог. Зарим
тохиолдолд аав нь согтуу ирээд агсан тавьж, гэрт хэрүүл гарч шөнө унтуулахгүй байснаас гэрийн
даалгавараа хийж чадахгүй байх, хичээлээ таслах, хичээлдээ муудах зэргээр хүндээр нөлөөлдөг байна.
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3. Гэр бүлийнхэн чинь чамайг сурч хөгжихөд анхаарч дэмжин урам өгдөг үү?

11. Чи өдөрт хангалттай хооллож чаддаг уу ?

Манай судалгаанаас үзэхэд эцэг эхчүүдийн 66.1% нь хүүхдүүддээ анхаарал халамж тавьж,
шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлдэг ч яг хүүхдийнхээ эрхийг хүндэтгэх талд муу анхаардаг нь
харагдаж байлаа. Эцэг эхчүүд ажилдаа ихэвчлэн анхаарч, хүүхдийнхээ хүмүүжил төлөвшилд бага
анхаардаг гэдэг нь бас харагдаж байлаа.

Хооллолт бол хүүхдийн суурь хэрэгцээ. Өлссөнөөс хичээлээ муу ойлгох зэрэг сөрөг үр дагавартай. 5
хүүхэд тутмын 1 нь гэртээ хангалттай хооллож чадахгүй байна.

4. Чи ямар нэг ахуйн осолд орж байсан уу ?/ Түлэгдэл, өндрөөс унах, хөлдөлт болон бусад/
Хүүхдүүдийн дөнгөж 18 % нь хэзээ ч ахуйн осолд орж байгаагүй гэжээ. Манай улсад хүүхдүүд зам
тээврийн осолд орох, гэртээ ганцаараа үлдсэнээс болж халуун тогоо, цахилгаан хэрэгсэлд түлэгдэх,
өвлийн цагт дотуур байрнаас хөдөө гэр рүүгээ явж байгаад хөлдөх зэрэг олон осол гэмтэлд хүүхдүүд
өртсөөр байна. Бага насны хүүхдүүд ихэвчлэн халуун тогоонд түлэгдэж гэмтлийн эмнэлгийг зорьсоор
байгаад бид сэтгэл эмзэглэж байна.
5. Чи өөрийнхөө амьдарч буй гэр бүлээсээ ичиж найзуудаасаа нууж байсан тохиолдол гарч байсан
уу?
4 хүүхэд тутмын нэг нь гэр бүлээсээ ичиж, найз нөхдөөсөө нууж байсан гэсэн хариулт өгсөн байна.
Энэ нь хүүхдүүдийн хувьд амьдралын түвшин өөрийх нь хүссэн хэмжээнд байж чаддагүй, мөн үе
тэнгийнхний зүгээс ялгаварлал, ялгаатай харьцах байдлаас санаа зовж байгаа гэдгийг харуулж байна.

- ХЭК-г сурталчлан таниулах, хүүхдийн эрхийг нь таниулах төрийн үүрэг өнөөдөр хангалтгүй байсаар
байна. Үүнээс болж хүүхдүүд эрхээ зөрчигдсөнийг ч мэдэхгүй байна. Мөн эрх нь зөрчигдсөн үед хаана
хэнд яаж хандахаа ч мэдэхгүй байсаар байна. Хүчирхийлэл далд орчинд дарамтанд явагддаг учраас
хэлэхгүй улам бүр лавширч удаан үргэлжлэх тохиолдол их байна. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн
28% нь гэр бүлдээ хүчирхийлэлд өртвөл хаана хэнд хандахаа мэдэхгүй байна.
13. Гэр бүлийнхэн чинь чамайг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт улирал тутам хамруулдаг
уу ?
-Өвчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх ажил хангалтгүй байсаар байна. Хүүхдээ улирал тутам эмчийн
үзлэгт хамруулдаг эцэг эхийн тоо маш бага байна. 2 хүүхэд тутмын 1 нь эрүүл мэндийн урьдчилан
сэргийлэх үзлэгт улирал тутам хамрагдаж чадахгүй байна.
14. Чамайг оройтож гэртээ ирэх тохиолдолд гэр бүлийнхэн чинь тосч авдаг уу ?

Хамгийн ойр байдаг гэр бүлийн хүмүүстээ хүүхдүүдийн 29 % нь тулгамдсан асуудлаа хэлж чаддаггүй
байна.

- Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ анхаарал халамж муу тавьдгаас болж хүүхдийн аюулгүй байдал,
хамгаалагдах эрх зөрчигдөж байгааг энд онцолмоор байна. Зарим сургуулиуд 4 ээлжээр хичээллэж
байгаагаас болж хүүхдүүд оройтож тарах, улмаар гэрэлтүүлэг муутай гудамж, харанхүй булан зэрэг
газруудаар хүчирхийлэлд өртөх тохиолдол их байна. Нийт хүүхдийн 31% нь орой шөнө ганцаараа
явдаг бөгөөд гэр бүлийнхэн нь тосч авдаггүй байна.

7. Чи гэртээ гал түймрээс хэрхэн сэргийлэхийг мэддэг үү?

15. Гэрийнхэн чинь чамайг хаана явааг асууж санаа тавьдаг уу ?

Эцэг эх нь ажилдаа явахдаа хүүхдээ гэртээ түгжиж явах, бага насны хүүхдийг харах хүнгүй ганцааранг
нь үлдээх зэргээс үүдэж хүүхдүүд гал түймэрт өртөх, энэ төрлийн осол эндэгдэлд орох явдал их байна.
Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 22% нь гал түймрээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэхээ мэддэггүй.
Энэ төрлийн мэдээлэл огт байхгүй гэсэн хариултыг өгсөн нь гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх
мэдлэг олгох ажлыг хүүхдүүдийн дунд их зохиох хэрэгтэйг харуулж байсан.

10 хүүхэд тутмын 2-ынх нь гэрийнхэн хаана явааг нь асууж сурагладаггүй гэжээ.

6. Чи өөрт тулгамдсан бүх асуудлаа гэр бүлийнхэндээ хамгийн түрүүнд хэлж тусламж авч чаддаг
уу?

8. Чи бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан уу?
Манай улсад энэ төрлийн хүчирхийлэл, дарамт их байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. Судалгаанд
хамрагдсан хүүхдүүдийн 20 % нь энэ төрлийн хүчирхийлэлд ямар нэг байдлаар өртөж байсан гэдгээ
хэлж байсан. Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийг хамгаалах, хаашаа
хэнд хандах талаар сургалт мэдээлэл муу байсаар л байна.
9. Чи гэртээ зодуулж байсан уу?
48 % нь гэртээ бие махбодын шийтгэл амсч байсан гэж хариулжээ. Манай улсад хүүхдийг зодож
шийтгэдэг, зодож шийтгэж байгаагаа хүмүүжүүлж байна гэж зөвтгөдөг буруу хандлага эцэг
эхчүүдийн дунд байсаар байна. Залуу эцэг эхчүүдэд хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх талаар мэдээлэл хомс
өгдөг, өөрөө багадаа зодуулж өссөн болохоор хүүхдээ зодохдоо огт эмзэглэдэггүй, ажлын стресс, уур
уцаараа жаахан хүүхдэдээ гаргадаг зэрэг шалтгаануудын улмаас хүүхэд хамгийн ойр дотны, хайрлаж
хүндэлж явдаг эцэг эх, ах эгчийнхээ зодуурын бай нь болсоор байна.
10. Гэрийн чинь томчууд чамд шударга бус хандах тохиолдол гарч байсан уу ?
Хүүхэд учраас чи дуугүй бай, томчуудын ярианд битгий оролц, чиний юм мэддэг гэж юу байдаг юм
гэхчлэн хүүхэд байсныхаа төлөө бүхий л орчинд ялгаварлагдаж байгаа, гэр бүлдээ хүртэл шударгаар
хүндлэгдэж, хүлээн зөвшөөрөгдөж чаддаггүй талаар хүүхдүүд хэлж байсан. Нийт хүүхдүүдийн 27%
нь шударга бус үйлдлийн хохирогч нь болж, сэтгэл санааны болон бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөөр
байна.
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12. Чи гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртвөл хаана хэнд хандаж тусламж авахаа мэддэг үү?

16. Төрөөс чамд олгож байгаа хүүхдийн мөнгийг танай гэр бүл чамд зарцуулдаг уу? Эсвэл ирээдүйд
чинь зориулж хадгаладаг уу ?
Хүүхдийн мөнгө өгч байгаа нь сайн боловч яг хүүхэддээ хүрч чадаж байгаа эсэх нь муу байна. 7 хүүхэд
тутмын нэг нь төрөөс өөрт нь өгч байгаа мөнгөө өөртөө зарцуулж чаддаггүй, зарцуулалтанд
оролцож чадахгүй байна.
17. Эцэг эх чинь чамд улиралд тохиромжтой хувцас өгдөг үү ?
Манай улсын хувьд эрс тэс дөрвөн улиралтай. Энэ хэрээрээ дөрвөн улирлын хувцас авах шаардлага
гардаг бөгөөд энэ нь гэр бүлийн санхүүд хүндээр тусдаг. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 17% нь
улирлын зохимжтой хувцсаар хангуулж чадахгүй байна.
18. Танай гэр бүлд архинаас болж хэрүүл маргаан гарч байсан уу ?
Хүүхдийн 53% нь архинаас болж гэрт нь хэрүүл маргаан гардаг гэж үзжээ. Архидалт их байгаагаас
болж гэр бүлд асуудал их гардаг. Манай улсад архийг дурын дэлгүүрт зарах, насанд хүрээгүй хүүхдэд
зарах тохиолдол хүртэл их байна. Мөн орон сууцныхаа доод давхарт архи зарах зэрэг байдгаас болж
архидалт буурахгүй байна. Сүүлийн жилүүдэд насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн дунд архидалт ихсэж
байгаад бид сэтгэл зовинож байна. Мөн гэр бүлийн орчинд архидалтаас үүсэх хэрүүл маргаан ихсэж
байна.
19. Чиний хувийн эд зүйлсийг танай гэрийнхэн чиний зөвшөөрөлгүй авч хэрэглэх тохиолдол гардаг
уу ?
Хүүхдийн хувийн орон зай, хувийн нууцтай холбоотой эрхийн асуудал манай улсад их зөрчигдөж
байна. Судалгаанаас харахад нийт хүүхдүүдийн 22% нь эд зүйлсээ зөвшөөрөлгүй алддаг байна. Хувийн
нууц задарснаас болж хүүхдийн өмнө олон асуудал урган гардаг. Гэр бүл гэлтгүй сургууль болон бусад
орчинд ч гэсэн хүүхдийн хувийн орон зай, хувийн нууцад халдах зөрчил их байдаг. Хувийн нууцад халдах
нь хүүхдүүдийн амиа хорлож байгаа шалтгаануудын нэг нь юм.
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20. Танай ангийн эцэг эхийн хуралд гэр бүлийнхэн чинь байнга цаг гаргаж оролцдог уу ?
Эцэг эхчүүд ажил ихтэй байдгийн улмаас хүүхдийнхээ хуралд очих хүүхдийнхээ хичээл сурлагад
анхаарах зэрэг нь сул байдаг. Энэ хэмжээгээрээ сургууль эцэг эхийн ойлголцол муу байдаг. Хүүхдээ
хэрхэн сурч цаашид юунд анхааран хөгжүүлэхийг ч мэдэхгүй явсаар байдаг. Нийт хүүхдүүдийн 22% нь
хуралд эцэг эх нь ирдэггүй гэсэн байна.
21. Чиний хүсэл мөрөөдөл мэргэжлийн сонголтыг эцэг эх чинь хүндэтгэж, дэмждэг үү ?
Хүүхдүүд ахлах ангид ороод гэнэт мэргэжлээ сонгох хэрэгтэй болдог. Энэ үед өөрийнх нь хүсэл
сонирхлоос илүү эцэг эхийн нөлөө их байгаа нь тухайн хүүхдийн ирээдүйд сөргөөр нөлөөлж байна.
Тухайлбал дургүйд хүчгүй гэж өөрийн хүсээгүй мэргэжлээ эзэмшихэд хэцүү, ихэнх нь дундаас нь
сургуулиа хаядаг. Нийт хүүхдүүдийн 16%-ийнх нь эцэг эх л хүүхдийнхээ хүсэл сонирхлыг хүндэтгэдэг
байна.
22. Чиний хувьд маш чухал үйл явдалд гэр бүлийнхэн чинь байнга оролцож, чамайг дэмжиж
урамшуулдаг уу ?
41% нь “Тийм” гэж хариулжээ. Хүүхдийнхээ чухал үйл явдлуудад оролцон, хүүхдийг хүсэл сонирхлоор
нь дэмжиж урамшуулах, урлаг спортын дугуйлан секцэнд тогтмол явуулах зайлшгүй хэрэгтэй байна.
Эцэг эхчүүдийн зүгээс дэмжих сонирхол байдаг ч төлбөр өндөр байдгаас болж тэр бүр хүүхдээ явуулж
чаддаггүй байна.
23. Чамайг найз нөхөдтэйгөө тоглох, хөгжилдөх зэрэгт гэр бүлийнхэн чинь хориглож ганцаардуулж
байсан удаа байгаа юу ?
Судалгаанаас харахад нийт хүүхдүүдийн 18% нь тоглож наадаж хөгжилдөх эрхээ эцэг эхээрээ
хасуулж байна. Хүүхдүүдийн тоглох тоглоомын талбай өдөр өдрөөр хорогдсоор байна.
24. Танай гэр нүүх болвол чамайг сургууль шилжүүлэх болон бусад асуудлыг чамтай заавал ярилцдаг
уу?
Хүүхдүүдийн 45.6 % нь эцэг эхчүүд энэ төрлийн шийдвэрийн талаар хүүхэдтэйгээ ярилцдаг гэжээ.
Манай улсад хөдөөнөөс хотруу шилжих хөдөлгөөн ихсэж байна. Мөн уул уурхайтай холбоотой хотоос
хөдөө уурхайруу гэр бүлээрээ нүүх тохиолдол багагүй байна. Энэ бүхэнд сургууль шилжүүлэхдээ
хүүхдээсээ асуугаагүй байдаг ба хүүхэд шинэ анги танхимд дасах гэж цаг их ордгоос хичээлдээ муудах,
хоцрогдох тохиолдол их байдаг.
25. Чи хүүхдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг журмын талаар мэдэх үү ?
58% нь мэдэхгүй гэдэг хариулт өгчээ. Хүүхдийн өргөдөл гомдол гаргах маш чухал эрхийн асуудал
хангалтгүй байна. Энэ талаар огт мэдээлэл олгохгүй байсаар байна. Гаргах ч эрх зүйн орчин байхгүй
байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс, Хүүхдийн төлөө үндэсний газар энэ дээр анхаарч байсан ч
дорвитой гарсан үр дүн өнөөдрийг хүртэл алга байна. ТББ-уудын зүгээс энэ талын ажлыг санаачлан
хийж байгаа ч олон хүүхдийг хамруулах тал дээр төрөөс ямарч дэмжлэг байхгүй байсаар байна.
Сургуулийн орчин

чаддаггүй гэжээ.Тэмцээн уралдаан, сургалт хүмүүжлийн мэдээ мэдээллийг сургуулийн хүүхэд бүрд
тэгш хүргэж, мэдээлж чадахгүй байна.
3. Сургуулийн хамт олон, сурагчид нь хувцаслалт болон бусад асуудлаар ямар нэгэн ялгаварлан
гадуурхалд өртдөг үү ?
Судалгаанаас харахад 3 хүүхэд тутмын 1 нь сургуулийн орчинд ялгаварлан гадуурхалд өртдөг байна.
4. Танай сургуулийн бүх сурагчид хуваарь ёсоор сургалтын үйл ажиллагаанд оролцох, анги танхим,
хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах зэрэгт адил тэгш нөхцөлөөр хангагдаж чаддаг уу ?
Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцох анги танхим, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнээр хангагддаг байдал
зарим сургууль дээр тун хангалтгүй байна. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 47% нь “Тийм” гэж
хариулжээ. Сургалтын үйл ажиллагаа нь сурагчдыг бүхий л талаар нь дэмжиж хөгжүүлэх үүрэгтэй
боловч энэ нь тийм ч хангалтай хэрэгжиж чадахгүй байгааг үүнээс дүгнэж болно.
5. Танай сургуулийн хамт олон сургууль дээрээ хүний нэр төрийг гутаан доромжилсон эсвэл
ялгаварлан гадуурхсан аливаа үйлдлийг эсэргүүцдэг үү ?
Судалгаанд оролцсон хүүхдүүдээс 62,3 % нь сургуулийнх нь орчинд хүний нэр төрд халдах гутаан
доромжлох үйл ажиллагаанд хяналт тавьж эсэргүүцдэггүй гэж хариулжээ.
6. Хэн нэгэн хүн нэр төрд нь халдсанаар сэтгэлийн дарамтад орсон хүүхдэд бусад хүүхдүүд тусалдаг
уу?
Манай судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 34,6% нь “Тийм”, 17% нь “Маш ховор” гэж хариулжээ.
Нийт хүүхдийн талаас илүү хувь нь найзыгаа хүнд байдлаас гаргах тал дээр тусалж дэмждэггүй
гэсэн үг юм.
7. Сургуулийн орчин чиний хөгжилд дэмжлэг үзүүлдэг үү?
6,9% нь үгүй гэж хариулсан бол 20,5% нь бараг үгүй буюу маш ховор гэж хариулжээ.
8. Сургууль дээр ямар нэгэн зөрчил үүсвэл түүнийг хүчирхийллийн бус, зөвшилцлийн арга замаар
зохистойгоор шийдвэрлэхийг танай сургуулийнхан хичээдэг үү ?
10,6% чаддаггүй , 14,5% нь бараг чаддаггүй гэж хариулсан байна. Энэ нь 4 хүүхэд тутмын 1 нь
асуудлыг хүчээр шийддэг гэдгийг харуулж байна. Хүүхдүүд асуудлыг ярилцаж биш хүчирхийллийн
замаар шийдэж байгаа нь хүүхдийн харилцан бие биетэйгээ ойлголцох чадвар дутмаг байгааг харуулж
байна.
9. Ялгаварлан гадуурхалт болон ямар нэгэн халдлагатай холбоотой асуудал гарсан тохиолдолд
танай сургуулийн дүрэм журам, арга хэмжээ нь түүнийг зохистой байдлаар шийдвэрлэж чадах
уу ?
11% нь маш ховор гэж хариулсан бол 3,3% нь үгүй гэж хариулсан байна. Үүнээс авч үзэхэд 6 хүүхэд
тутмын 1 нь сургууль дээрх асуудлаа дүрэм журмаараа шийдвэрлэж чаддаггүй гэж авч үзсэн байна.

Сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаар бид тодруулах үүднээс
мөн 25 асуулгаар судалгаа авсан. Судалгаанд хөдөө орон нутаг, хотын хүүхдүүдийн төлөөлөл
1416 хүүхэд оролцсон.

10. Дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэх асуудал тохиолдолд шударгаар шийдвэрлэдэг үү ?

1. Танай сургууль нийт сурагч, оюутнуудын хувьд аюулгүй бөгөөд бүрэн хамгаалагдсан орчин мөн
үү ?

11. Танай сургуульд хүүхдийн нэр төрийг нь доромжлон харьцах тохиолдол гардаг уу?

- Судалгаанд хамрагдсан 5 хүүхэд тутмын 1 нь сургуулийн орчин хамгаалагдсан, аюулгүй орчин биш
гэж үзэж байна. Сургуулийн орчин нь бидний хамгаалагдсан орчин болж чадахгүй байгаад бид их
эмзэглэж байна.

59.8 % - ийнх нь хувьд ямар нэг байдлаар нэр төр нь доромжлогдсон байдаг байна. Сургууль дээр
хүүхдүүд бие бие нийгээ ялгаварлах, нэр хоч өгөх зэргээр нэгнийхээ эрхийн зөрчсөөр байна. Хүүхдүүдээс
гадна багш нарын зүгээс мөн дарамт шахалт, ялгаварлал их гардаг гэдгийг судалгаанд хамрагдсан
хүүхдүүд хэлж байсан.

2. Сурагчид суралцах хөгжих мэдээллийг хангалттай авж чаддаг уу ?

12. Хэн нэгэн хүн гэм бурууд холбогдвол түүний бурууг нотлох хүртэл гэмгүй гэж үздэг үү ?

Энэ нь 10 хүүхдийн 2 нь суралцах хөгжихтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг хангалттай сайн авч
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16,5% маш ховор гэж хариулсан бол 4% нь үгүй гэж хариулсан байна. Үүнээс үзэхэд 5 хүүхэд тутмын
1-ийн хувьд сургууль нь асуудлыг шударгаар шийдвэрлэж чаддаггүй гэж хариулсан байна.

8 хүүхэд тутмын 1 нь хэрэв хэн нэгэн гэм бурууд холбогдвол түүний бурууг нотлох хүртэл гэмгүйд
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тооцдоггүй гэж үзжээ.
13. Сургуулийн орчинд хүүхдийн хувийн орон зай ба эд зүйлсийг хүндэлдэг үү?
7,6% нь маш ховор хариулсан бол 1,6% үгүй гэж хариулжээ. Үүнээс үзэхэд 10 хүүхэд тутмын 1 нь
хувийн орон зай болон эд зүйлсээ бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлж чаддаггүй байна.
14. Танай сургуулийн хамт олон янз бүрийн угсаа гарал, соёл бүхий сурагч, багш ажилтнуудыг
хүлээн авахдаа таатай байдаг уу?
6,7% маш ховор гэж хариулсан бол 2,8% нь үгүй гэж хариулжээ.Үүнээс үзэхэд 10 хүүхэд тутмын 1 нь
таатай байдаггүй гэж хариулжээ.
15. Чи аливаа ялгаварлан гадуурхах байдлаас айж эмээлгүй өөрийн үзэл бодол итгэл үнэмшлээ (улс
төрийн, шашны болон соёлын) илэрхийлэх эрх чөлөөтэй юу?
11,8% нь маш ховор , 9,3% үгүй гэж хариулжээ. 5 хүүхдийн 1 нь илэрхийлэх эрх чөлөөгүй гэж хариулжээ.
16. Үзэл санаа, итгэл үнэмшлийн болон жендерийн ялгаа нь сургалтын хөтөлбөр, ном, сурах бичиг
болон сургалтын үйл явцад тусгагдсан байдаг уу ?

18,9% маш ховор, 8% нь үгүй гэсэн байна. 4 хүүхэд тутмын 1 нь үгүй гэжээ.
25. Чи хүүхдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг журмын талаар мэдэх үү ?
58 хувь нь мэдэхгүй гэдэг хариулт өгчээ. Хүүхдийн өргөдөл гомдол гаргах маш чухал эрхийн асуудал
хангалтгүй байна.
Дотуур байр, асрамж халамжийн газрын орчин
Манай энэ судалгаанд дотуур байранд амьдарч байгаа 238 хүүхэд оролцож санал бодлоо
илэрхийлсэн. Эцэг эхээсээ хол амьдарч байгаа энэ хүүхдүүдийн хувьд олон талаар эрх нь
зөрчигдөж байгаа нь судалгаанаас харагдаж байсан.
1. Танай дотуур байр гадны хүмүүс чөлөөтэй орж гарах боломжгүй, гэрэлтүүлэгтэй сайн
хамгаалагдсан уу?
Нийт хүүхдүүдийн 14% нь “Үгүй” гэж үзсэн байна.

201 хүүхэд буюу 14% маш ховор ,135 хүүхэд буюу 6% үгүй гэсэн хариулт өгсөн байна.

2. Хамгаалуулах эрхийн талаар мэдэх үү?

17. Өөрийн соёл уламжлалаа хөгжим, урлаг болон бичгийн хэлбэрээр дамжуулан илэрхийлэх
боломж гардаг уу?

Энэ асуултад 30% мэдэхгүй гэж хариулсан. Энэ нь 3 хүүхэд тутмын 1 нь хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг
мэддэггүй гэсэн үг юм. Энэ нь хүүхэд хамгаалуулах эрхийг мэддэггүйгээс хамгаалагдаж чаддаггүй
гэсэн үг юм

9% ховор олддог, 20% үгүй гэж хариулж байна.
18. Танай сургуулийн сурагч, ажилтнууд нь биечлэн болон байгууллага хамт олноороо дамжуулан
сургуулийн бодлого, дүрэм журмыг тодорхойлохтой холбоотой шийдвэр гаргахад оролцох боломж
нээлттэй байдаг уу?
4,4% маш ховор ,10,4% үгүй гэсэн хариулт илгээжээ. Хүүхдүүд энэ түвшинд оролцох боломж маш
бага байгаа нь харагдаж байна.
19. Сургууль дээр хамт олноороо, эсвэл өөрөө, өөрсдийн болон бусдын эрхийн төлөө ажиллах
зорилго бүхий байгууллага, эвсэл холбоог байгуулах эрхтэй юу?
6,8% тийм зүйл маш ховор, 3,9% тийм юм хэзээ ч байхгүй гэж хариулсан байна. Сургууль дээр
сурагчдын зөвлөл маш хангалтгүй ажиллаж байна гэж үзэж болно.
20. Танай сургуулийн хамт олон нийгмийн шударга ёс тогтоох, энх тайванг дэмжих, байгаль
орчинг хамгаалах, ядууралтай тэмцэх зэрэг дэлхий нийтийн асуудлын талаар суралцах, ойлгон
ухаарахад харилцан бие биенээ туслан дэмждэг үү?

3. Танай дотуур байранд та бүхний дуу хоолой болсон хүүхдүүдийн зөвлөл ажилладаг уу?
Хүүхдүүдийн 29% байдаггүй гэж хариулжээ.
4. Чи байрныхаа хоолонд цаддаг уу ?
40% цаддаггүй гэсэн байна. Энэ нь 3 хүүхэд тутмын 1 нь байрныхаа хоолонд цаддаггүй гэсэн үг .
5. Хамт амьдардаг хүүхдийн зүгээс чамайг зодож дээрэлхэх явдал гарч байсан уу ?
43 % байдаг гэж үзсэн нь анхаарал дутуу байгааг харуулж байна.
6. Багш ажилтнуудын зүгээс хүүхдүүдийг ялгаварлан гадуурхах харилцаа гардаг уу?
Гардаг хэмээн 17% нь гэж хариулсан. 4 хүүхэд тутмын 1 нь ялгаварлан гадуурхалтанд өртдөг гэсэн
судалгааны дүн гарч байна. Багш нар нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааг бүрдүүлэгч байтал
ялгаварлах харилцааг бий болгож байгаад бид эмзэглэж байна.

Хүүхдүүдийн 40 % нь энэ талаар бол дорвитой санаачлага, дэмжлэг өрнөдөггүй байна.

7. Байрны багш нар хүүхэдтэй холбоотой нууцыг хадгалж чаддаг уу?

21. 20 дээр дурдсан зүйлийн үйл ажиллагаанд оролцох, зохион байгуулахад хүний эрхийг хүндэтгэн
үздэг үү?

8. Багш ажилтнууд маань аливаа асуудлыг хүч хэрэглэж шийдвэрлэдэг үү?

22,1% маш ховор ,9% үгүй гэж хариулсан.
22. Сургуулийн хамт олон хөдөлмөрийн зохистой нөхцөлд, тохиромжтой цагаар суралцах,
ажиллах, амрах болон завсарлах боломжтой юу?
6,1% маш ховор ,3,6% үгүй гэсэн. Хүүхдийн завсарлагааны цаг маш бага байдаг ба, багш нар хүүхдийн
завсарлагааны цагийг эдлүүлэхгүй, хооллох, бие засах цагийг гаргахгүй байна гэж үзжээ.
23. Танай сургуульд ажиллагсад нь ажлын байрандаа хүүхдүүдэд наймаа хийдэг үү?
44.6 % нь “Тийм” гэж хариулжээ. Багш нарын хувьд ажлынхаа хажуугаар ном бичиж хүүхдүүдэд
шахах тохиолдол их байдаг. Багш нар сурагчдад тоглолтын билет шахах, бараа зарах зэрэг тохиолдол
их байдгийг хүүхдүүд хэлж байлаа.
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24. Сургуулийн орчинд хүн бүрд аюулгүй байдал, сайн сайхан байдлыг хангах, бусдыг ялгаварлан
гадуурхахгүй, хүндэтгэн харилцах байдлаар биеэ авч явах үүрэг хариуцлага оногддог уу?

Нийт хүүхдүүдийн тал хувь нь чаддаггүй гэж хариулжээ.

Нийт хүүхдийн 61 % багш ажилтнууд хүч хэрэглэдэг гэж үзсэн нь багш ажлын байран дээр өөрийн
хувийн зан араншны доголдлыг гаргаж байгаа нь ёс суртахууны хяналт зайлшгүй шаардлагатайг
харуулж байна.
9. Багш нар гоочлон, хочилж дууддаг уу?
Судалгаанд оролцогч хүүхдийн 43%-ийг багш нар гоочилж хочилдог гэсэн байна.Энэ нь багш нарыг ёс
суртахуун, хүүхэдтэй ажиллах чадвар дутууг харуулж байна.
10. Байранд гал гарвал ямар арга хэмжээ авахаа мэдэх үү?
Гэнэт гал гарахад хүүхдүүдийн 59% өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах талаар мэдэхгүй гэж
хариулсан нь гамшиг онцгой байдлын бэлэн байдлын мэдээ мэдээлэл дутмаг байгааг харуулж байна.
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11. Хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлсийг чинь хүчээр хийлгэхээр дарамтлах тохиолдол гарч байсан уу?
Хүүхдүүдийн талаас илүү хувийг өөрсдийнх нь хүсэхгүй байгаа зүйлийг хүчээр хийлгэх, дарамтлах
тохиолдол гарч байсан гэж үзсэн нь анхаарал халамж дутмаг байгаагийн тод жишээ юм. Хүүхдийн
эрхийн ноцтой зөрчил дотуур байранд байсаар байна.
12. Багш болон бусад хүүхдүүд чамд шударга бус хандах тохиолдол гарч байсан уу?
Нийт хүүхдийн 39%-д багш нар болон хамт амьдардаг хүүхдүүд шударга бус ханддаг гэсэн нь анхаарах
асуудал байна.
13. Угаалгын хуваарь болон усны хангамжаас шалтгаалан чамд бохир хувцастай явах тохиолдол
гарч байсан уу?
68% нь ийм тохиолдол гарч байсан гэжээ.
14. Өрөө нь дулаахан байдаг уу?
Дотуур байрны хүүхдүүдийн 52,2 % нь байраа хүйтэн гэж үзсэн нь “Эрүүл орчинд өсөн бойжих “
эрхийг зөрчиж байна.
15. Хүссэн цагтаа усанд ордог уу?
Нийт хүүхдүүдийн 29,3% нь усанд орж чаддаггуй гэж хариулсан байна.
16. Бие засах газар хүртлээ явахдаа айдаг уу?
Дотуур байрнууд гадаа бие засах нүхэн жорлонтой байдаг. Энэ асуултад 8% айдаг гэж үзсэн байна.
Энэ гэрэлтүүлэггүй, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь зөрчиж байна.
17. Чи эрүүл мэндийн бүхий л үйлчилгээг бүрэн авч чаддаг уу?
Хүүхдийн 63% нь эрүүл мэндийн бүрэн үйлчилгээ авч чаддаггүй гэж хариулсан нь үнэхээр харамсалтай
байна. Дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдийн “Эрүүл мэндийн үйлчилгээг бүрэн авах “ эрх зөрчигдөж
байна. Мөн тэдэнд зориулсан эмч байхгүй байгаа нь яаралтай тусламж авч чадахгүй байгаагийн илрэл
юм.

Нийт хүүхдийн 26,2% нь шийдвэр гаргахад тэдний саналыг асуудаггүй гэж хариулсан байна.
24. Багш ажилтнууд аливаа асуудлыг хүч хэрэглэж шийдвэрлэдэг үү?
194 хүүхдийн 18% нь ховор 4,6% үгүй гэж хариулсан байна.
25. Хичээлээс гадуурх \секц дугуйлан, урлаг, спортын\ үйл ажиллагаанд оролцоход багш нар
тусалдаг уу?
Хичээлээс гадуурх \секц дугуйлан, урлаг, спортын\ үйл ажиллагаанд оролцоход минь багш нар тусладаг
уу? гэхэд 35,2% тусалдаггүй гэж хариулсан нь багш сурагчдын хоорондын харилцаа дутмаг, багш
зөвхөн хичээл заах ёстой гэсэн ойлголттой байдаг гэдгийг баталж байна.
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18. Томчуудын зүгээс хүүхдүүдтэй зүй бусаар харилцах тохиолдол гардаг уу?
Хүүхдийн 70,2% томчууд хүүхдүүдтэй зүй бусаар харилцдаг гэж хариулсан нь багш , эцэг эх хүүхэдтэй
харилцах арга барил байхгүй гэдгийг дахин нотлон харуулж байна.
19. Чиний хувийн эд зүйлсийг хэн нэгэн зөвшөөрөлгүй авч хэрэглэх тохиолдол гардаг уу?
Хүүхдүүдийн 17%-ийн хүүхдүүдийн эд зүйлсийг хэн нэгэн зөвшөөрөлгүй авч хэрэглэдэг хэмээн хариулсан.
Энэ нь хүүхдийн хувийн нууц болон, аюулгүй байдалд нь нөлөөлж байна.
20. Хамт амьдарч буй хүүхдүүдийн хамгаалагдах эрх хангагдсан уу? Эрсдэлтэй байдал үүсдэг үү?
Нийт хүүхдийн 5% нь дотуур байранд хүүхэд хамгаалал сул, эрсдэлтэй гэж үзсэн байна.
21. Байрныхаа орчинг сайжруулах талаар өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө багш нартаа хэлэхэд чиний
саналыг хүлээн авдаг уу?
Хүүхдүүдийн 34% нь дотуур байраа засаж чимэглэх болон бусад зүйлд хүүхдээс санал авдаггүй гэж
үзсэн. Хүүхдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх нь зөрчигдөж байна.
22. Чи хүүхдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх журмын талаар мэдэх үү?
Хүүхдийн 44% хэрхэн өргөдөл гомдол гаргахаа мэддэггүй гэж хариулсан нь мэдээлэл бүрэн авдаггүйг
харуулж байна.
23. Багш нар та бүхэнтэй холбоотой аливаа асуудлаар шийдвэр гаргахдаа та бүхнээс санал бодлыг
чинь асуудаг уу?
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БҮХ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд хүүхдүүдийн бичсэн илтгэл - Монгол Улс
Энэхүү тайланг бичих ажлыг Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр, Дэлхийн
зөн Монгол байгууллагууд хамтран санхүүжүүлсэн бөгөөд Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн
Хүүхдийн эрхийн засаглал хөтөлбөр аргазүйгээр чиглүүлэн, хүүхдүүд, Хүүхэд Хүүхдийн Төлөө
ТББ-тай хамтран ажиллалаа.
@2015 Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр, Дэлхийн Зөн Монгол
Илтгэлийг эмхэтгэж, судалгааг боловсруулсан хүүхдийн багийн гишүүд: О.Оюун-Эрдэнэ 17 настай эмэгтэй, Ц. Нинжин 17 настай эмэгтэй, Г. Ариунбаяр- 14 настай эрэгтэй, М.Батчимэг- 15
настай эмэгтэй, А.Алтанбаяр-17 настай эрэгтэй, Ц. Цэлмэг-15 настай эрэгтэй, С.Ануужин-14 настай
эмэгтэй, Ж.Эрдэнэзул-14 настай эмэгтэй, Т.Номин-Эрдэнэ-14 настай эмэгтэй, Т.Эрхэс-18 настай
эрэгтэй, Б.Бямбадорж-17 настай эрэгтэй, Ч.Жүгдэржамба-17 настай эмэгтэй, М.Тэмүүлэн-18
настай эрэгтэй.
Илтгэл бичихэд оролцсон хүүхдүүд: Улаанбаатар хот: Б.Есүй-17 настай эмэгтэй,
А.Номингэрэл-14 настай эмэгтэй, Н.Үүртуяа- 14 настай эмэгтэй, Б.Хулан-14 настай эмэгтэй,
Б.Амартүвшин-14 настай эрэгтэй, Д.Оюунжаргал-15 настай эмэгтэй, Б. Марал-Эрдэнэ, 14 настай
эмэгтэй, Б.Тэмүүлэн-15 настай эрэгтэй, Б.Мягмардорж-15 настай эрэгтэй, Т.Дэгмаа-17 настай
эмэгтэй, Б.Ариунбэлэг-11 настай эмэгтэй, М. Баянмөнх-14 настай эмэгтэй, Т.Уянга-17 настай
эмэгтэй, Д. Анхболд-15 настай эрэгтэй, Б.Солонго- 16 настай эмэгтэй, Ш.Дэлгэрмөрөн-16 настай
эмэгтэй, Б. Тэмүүлэн-11 настай эрэгтэй, Д.Тэмүүжин-12 настай эрэгтэй, Л.Уламбаяр-15 настай
эрэгтэй, Дорнод аймаг: Т.Эрдэнэцэцэг-15 настай эмэгтэй, М.Болор-Оюун-15 настай эмэгтэй,
Т.Номиндарь- 15 настай эмэгтэй, С.Туяацэцэг- 16 настай эмэгтэй, Ц.Жавхлан -17 настай эмэгтэй,
Э.Будсүрэн-18 настай эмэгтэй, Д.Сосорбурам-18 настай эмэгтэй, П. Бат-Оргил-18 настай
эрэгтэй, Г.Энхжин-16 настай эрэгтэй, Л.Энх-Амьдрал-16 настай эмэгтэй, Б.Саранцацрал-16
настай эмэгтэй, Д.Батсайхан-16 настай эрэгтэй, Ч.Ганзориг-15 настай эрэгтэй, О.Сүхбат-15
настай эрэгтэй, Т.Мөнхбат-16 настай эрэгтэй, Х.Дашням- 15 настай эрэгтэй, Н.Эрдэнэзаяа- 16
настай эмэгтэй, Т.Билгүүн-15 настай эрэгтэй, Т .Энхнаран-15 настай эмэгтэй, Ховд аймаг:
Г.Одбаяр -18 настай эрэгтэй, Б.Анхбаяр -16 настай эрэгтэй, Н.Лхавгасүрэн-16 настай эрэгтэй,
Э.Даариймаа-18 настай эрэгтэй, А.Ванчин-Эрдэнэ-16 настай эрэгтэй, Б.Хишигдулам-17 настай
эмэгтэй, Б.Батгэрэл-17 настай эмэгтэй, Г.Солонго-14 настай эмэгтэй, Б.Ариунтуяа-15 настай
эмэгтэй, Н.Отгонбаатар-17 настай эрэгтэй, Х.Энхзаяа-17 настай эмэгтэй, Б. Оюунмөнх -15 настай
эмэгтэй, Ш.Цэцэгдэлгэр-15 настай эмэгтэй, Б. Номинзул-15 настай эмэгтэй, Б.Тунгалаг-15 настай
эмэгтэй, Б.Энхбаялаг-13 настай эмэгтэй, Д.Пүрэвдулам-15 настай эмэгтэй, Өвөрхангай аймаг:
Н.Хонгорзул-15 настай эмэгтэй, Г.Халиунаа-15 настай эмэгтэй, Г.Алтанцэцэг-15 настай эмэгтэй,
О.Пүрэвдулам-15 настай эмэгтэй, Б.Дүүрэнбилэг-15 настай эмэгтэй, Б.Гэрэлсүрэн-18 настай
эмэгтэй, Б.Цогт-16 настай эрэгтэй, С.Алтаншагайбаатар-15 настай эрэгтэй, А.Төртогтох-16 настай
эрэгтэй, Д.Сүнчин-16 настай эрэгтэй, Д.Буянхишиг-16 настай эмэгтэй, А.Идэржавхлан-15 настай
эрэгтэй, Л.Сэрчмаа-18 настай эмэгтэй, Ч.Жавзандулам-17 настай эмэгтэй, Б. Анхбаяр -17 настай
эрэгтэй, Э.Эрдэнэбямба-16 настай эрэгтэй, Б.Мөнхчимэг-15 настай эмэгтэй, Ц.Пүрэвдулам – 16
настай эмэгтэй, Ш.Баасансүрэн-15 настай эмэгтэй, Н.Мөнхсүлд-16 настай эрэгтэй, Дундговь
аймаг: Д. Билгүүн-16 настай эрэгтэй, Б.Ойдов-17 настай эрэгтэй, Л.Гүнжинлхам-15 настай эмэгтэй,
Н.Алтанцэцэг- 16 настай эмэгтэй, Н.Лхагвасүрэн - 15 настай эмэгтэй, М.Ганбагана -16 настай
эрэгтэй, Д.Жавзмаа- 16 настай эмэгтэй, Б. Норжинсүрэн- 16 настай эмэгтэй, Б.Догмидцэрэн16 настай эмэгтэй, О.Түвшинжаргал- 16 настай эмэгтэй, Э.Жавхлантөгс-16 настай эрэгтэй,
Б.Энхзаяа-15 настай эмэгтэй, Б.Баярбат-16 настай эрэгтэй, Ж.Нинжбадгар-16 настай эмэгтэй,
Г.Анар-16 настай эмэгтэй, Б. Мөнхтамир-16 настай эрэгтэй, Э.Лхамжав-16 настай эмэгтэй, С.ЭнхУчрал-16 настай эмэгтэй, Н.Цэвэгсүрэн-16 настай эмэгтэй, О.Данзансамбуу-17 настай эрэгтэй.
Зураач: М.Тэмүүлэн, 18 настай эрэгтэй
Хэвлэлийн эхийг бэлтгэсэн: П.Содбаатар
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