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  2011 онд Японы зүүн эргийн газар хөдлөлтийн үеийн тусламж

 Хандивлагчдын санхүүжилт, зарцуулалтын нэгдсэн мэдээлэл      
 (Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр, 1994-2014)

 Хүүхдийг Ивээх Сангийн үйл ажиллагааны он цагийн зураглал ба холбогдох   
 бодлого, хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүд (1994-2014)

 2014 онд НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц батлагдсаны 25 жилийн ойг   
 тэмдэглэн өнгөрүүллээ
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Мэндчилгээ

Хүүхдийг Ивээх Сан нь анх 1919 онд байгуулагдсан 
цагаасаа боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эдийн 

засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар хүүхдийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулахын төлөө 
ажилласан зуун жилийн түүхтэй байгууллага. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн 
тухай конвенцид заасан эрхүүдийг хүүхэд бүрийн амьдралд бодитойгоор хэрэгжүүлэхийн төлөө 
Хүүхдийг Ивээх Сан бүхий л үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, хүүхдийн эрхийг эрхэмлэн, тэдний сайн 
сайхны төлөө дэлхий даяар эрчимтэй бөгөөд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Монгол Улсад 1994 онд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн цагаасаа Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхэд 
хамгаалал болон боловсролын салбарт анхаарал тавин ажиллаж хүүхдийн бие махбод, сэтгэл 
санааны шийтгэлийг хориглох, боловсролын орчинг хүүхдэд илүү ээлтэй болгоход дэмжлэг 
үзүүлж Монголын нийгмийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсаар ирсэн бөгөөд хүүхдийн эрх, 
хамгааллын төлөөх Хүүхдийг Ивээх Сангийн энэхүү хичээл зүтгэлийг Монголын Хүний эрхийн 
үндэсний Комисс ямагт сайшаан талархаж дэмждэг билээ. 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь мөн шийдвэр гаргах түвшинд хүүхдийн оролцоог хангах механизмыг 
бий болгоход анхааран ажиллаж байна. Хүүхдүүдийн зүгээс НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороонд 
“хөндлөнгийн илтгэл” бичих үйл явцыг дэмжин ажилласан сайн туршлага энэ байгууллагад бий. 
Түүнчлэн, шийдвэр гаргах үйл явцад хүүхдийн ашиг сонирхлыг эн тэргүүнд тавих, орон нутгийн 
түвшинд аливаа үйл ажиллагааг төлөвлөх, төсөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй, чөлөөтэй, 
үр нөлөөтэй байдлаар хүүхдийн оролцоог хэрхэн хангах талаар төрийн албан хаагч, шийдвэр 
гаргагч нарт таниулан сурталчилж байна. Хүүхдийг Ивээх Сан нь бүхий л үйл ажиллагаагаа 
хүүхдийн эрхэд суурилсан байдлаар төлөвлөж, хэрэгжүүлж хэвшсэнийг энд онцлон дурдах нь 
зүйтэй юм. 

Дэлхий дахинд хүүхэд бүр өөртэй итгэлтэй, ямар нэгэн шалтгаанаар өөрийгөө голж, гутарч, 
гадуурхагдаж, бусдаас айж эмээлгүй, тэгш бус байдлыг мэдрэлгүйгээр өсч торних, хөгжин 
дэвших нөхцөлийг бүрдүүлсэн орчныг бий болгох, нийгмийг эерэгээр өөрчлөх, хүний эрхийн 
түгээмэл соёлыг цогцлоон бүтээхэд хүүхдийн эрхийн байгууллагын хувь нэмэр амин чухал билээ. 
Ийнхүү хүүхдэд ээлтэй нийгмийг хөгжүүлэхэд зорьж, хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд үндэсний 
төдийгүй олон улсын түвшинд үлгэрлэн ажиллаж байгаа Хүүхдийг Ивээх Сангийн нөр их 
хөдөлмөр, хүчин зүтгэлийг цохон тэмдэглэж баяр хүргэж байна. 

Хүүхэд бүрийн сайн сайхан байдал, хөгжил, эрхийн төлөөх бидний хамтын ажиллагаа улам бүр 
нягт байх болно гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!

Ж.БЯМБАДОРЖ, доктор, профессор
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга
2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр
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Мэндчилгээ

Хүүхдийн Эрхийн тухай НҮБ-ын Конвенцийн 25 жил, 
Хүүхдийг Ивээх Сан Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа 
явуулж эхэлсний 20 жилийн ойг тохиолдуулан хүүхдийн 
эрхийг ханган, хэрэгжүүлэхийн төлөө сэтгэл, зүтгэлээ 
зориулан ажиллаж байгаа Хүүхдийг Ивээх Сангийн үе 
үеийн ажилтнуудад чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлж 
байна. 

Монгол Улс НҮБ-ын ХЭК-д 1990 онд нэгдэн орсноос 
хойш хүүхдийн эрхийг Монгол Улсад бодитойгоор хэрэгжүүлэхийн тулд  гадаад, дотоодын олон 
ТББ-уудтай хамтран ажилласны нэг том түнш нь Хүүхдийг Ивээх Сан билээ.

Хүүхдийг Ивээх Сан 1994 онд Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан түүх нь манай 
орон зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн цаг үетэй давхцаж байсан ба тухайн 
үеийн хямралт нөхцөл байдлаас үүдэн гэр бүлээсээ дайжсан хүүхдийн тоо эрс өсч, 1990 
оны дунд үе гэхэд эцэг эхийн хайр халамжаас гадуур гудамжинд байгаа хараа хяналтгүй 
хүүхдийн тоо 1500-4000 орчимд хүрч байлаа. Энэ хүнд бэрх үед Хүүхдийг Ивээх Сан анхлан 
тэдгээр хүүхдүүдэд хүрч үйлчлэх үйлчилгээг үзүүлж, халамжлах төвүүдийг байгуулснаар үйл 
ажиллагаагаа эхэлснээс хойш 20 жилийг туулжээ.

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монголын хүүхэд, багачуудын төлөө бодитой хувь нэмэр оруулсныг 
дурьдан тэмдэглэхэд таатай байна. Тухайлбал, хараа хяналтгүй хүүхдүүдэд зориулсан 
халамжийн төвүүдийг анхлан байгуулсан, нийгмийн ажлын үйлчилгээг бий болгон нийгмийн 
ажилтны анхны тэнхимийг байгуулснаар  нийгмийн салбарт ажиллах хүний нөөцийг бэлтгэхэд  
чухал хувь нэмэр оруулсан бөгөөд тэд өнөөдөр хороо баг, сургууль бүрт нийгмийн ажил 
үйлчилгээг гүйцэтгэж байна. Хүүхдийг хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөгөөс хамгаалахад салбар 
хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлж, хамтарсан багаар ажиллах арга зүйг нэвтрүүлсэн нь 
хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй хамгааллын цогц үйлчилгээг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлээд байна.  

Монгол хүүхэд бүр  гэр бүлдээ өсч, хүмүүжин эцэг эхийн хайр халамжийг эдлэх ёстой. Хүүхдийг 
Ивээх Сан ч мөн халамж, асрамжийн байгууллагын эцсийн хувилбар гэж үзэн гэр бүлээсээ 
тусгаарлагдсан хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх, боломжгүй бол гэр бүлтэй дүйцэх орчинд 
амьдруулах чиглэлээр асрамж, халамжийн хувилбарт үйлчигээний стандартыг боловсруулж 
батлуулахаар ХАХНХЯ-тай хамтран ажиллаж байна. Цаашид  ч хүн амын хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын чиглэлээр олон ажлыг хамтран хийхээр зөвшилцсөн билээ.

Монгол Улсад, Монголын хүүхдүүдэд хамгийн хүнд үед тусламжийн гараа сунгасан энэ 
байгууллага өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд олон чухал ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
одоо ч нийгмийн хамгааллын салбарт үр нөлөөтэй дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж байна. Ирээдүйд 
ч найдвартай түншлэгч, хамтран зүтгэгч байна гэдэгт итгэлтэй байна. 

Хүүхдийн сайн сайхны төлөө хамтран ажилласанд баярлалаа. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!

С.ЭРДЭНЭ 
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн,

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн,
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

2014 оны 11 дүгээр сар
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Талархал

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн хамт 
олонд 1994 оноос хүүхэд бүрийг хүндлэн дээдэлж, хүүхдийг 
сонсож, хүүхдээс суралцдаг,   хүүхэд бүхэнд итгэл найдвар, 
тэгш боломж олгох үйлсийн төлөө тасралтгүй бүтээлчээр 
ажилласан 20 жилийн ойн баярын мэнд хүргэж,  Засгийн 
газрын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа талархал илэрхийлэн, 
сайн сайхныг хүсэн ерөөе. 

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга хэлбэр загварыг турших, дэлгэрүүлэх, олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эрх, ялгаатай байдлыг хүндэтгэн, боловсролын чанар, хүртээмж, хүний 
нөөцийн чадавхийг сайжруулах, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд арга зүйн болон 
санхүүгийн хувьд дэмжин хамтран ажиллаж ирсэн хичээл зүтгэлийг тань өндрөөр үнэлж  байна.   
Монгол улсын ирээдүй болсон хүүхэд бүрийн хөгжлийн төлөө бидний хамтын ажиллагаа улам 
дэлгэрэн хөгжих болтугай.  

Хүүхэд бүхэндээ БИ ЧАДНА гэсэн итгэл өгье.

Л.ГАНТӨМӨР 
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн,
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд

2014 оны 11 дүгээр сар
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Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан энэ 20 жилийн 
хугацаанд (1994-2014) Хүүхдийг Ивээх Сангаас Монголын 
хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хийсэн үйлс, хуримтлуулсан 
туршлага, ололт амжилт, оруулсан хувь нэмрийг эргэн 
дүгнэж, тоймлон тайлагнасан энэхүү номыг Танд хүргэж 
буйдаа би туйлын баяртай байна. 

Энэ ном бол 2009 онд хэвлүүлсэн “Хүүхдийн төлөө Монгол 
улсад 15 жил: Хүүхдийг Ивээх Сангийн үйл ажиллагааны товч 
түүх (1994-2009)” нэртэй дурсамж номын маань шинэчилсэн 
хэвлэл юм. 2009 оны эхний хэвлэлд  манай байгууллага 
Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдснаас хойшхи 15 жилийн 
хугацаанд хуримтлуулсан туршлага, ололт амжилтыг 
харуулсан байв. Тухайн үеэс хойш таван жил өнгөрч, энэ 

хугацаанд Хүүхдийг Ивээх Сан Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрөө өргөжүүлж, 
2014 онд тохиож буй 20 жилийнхээ ойгоор үйл ажиллагааныхаа зузаатгасан түүхийг Та бүхэнд 
ийнхүү хүргэж байна.  

Энэ ном нь хоёр хэсэгтэй бөгөөд эхний хэсэгт 2009 оны анхны хэвлэл буюу 1994-2009 оны үйл 
ажиллагааны мэдээлэл орсон буй. Хоёр дахь хэсэг нь өгүүлэмжийн хувьд арай өөр хэлбэрээр 
бичигдсэн ба 2009-2014 оны хоорондох үйл ажиллагааны товч түүхийг багтаасан болно. 
Түүнчлэн, энэхүү шинэ хэвлэлдээ бид “20 дэвшилт санаачилга” болон санхүүгийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл зэргийг тусгайлан нэмж оруулсан нь анхны хэвлэлд байгаагүй шинэ мэдээллүүд билээ.  

Тус номын хэлбэр, бичлэг өмнөхөөсөө бага зэрэг өөрчлөгдсөн хэдий ч 1994 оноос эхлэн 
Монгол Улсад ажилласан Хүүхдийг Ивээх Сан энэ 20 жилийн хугацаанд хүүхдийн эрхийг хангах 
чиглэлээр юуг, хэрхэн хийсэн, ямар үр дүнд хүрсэнийг баримтжуулан үлдээх үндсэн зорилгоо 
хадгалсан гэж үзэж байна. 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Монгол 
улсад үнэтэй хувь нэмэр оруулсандаа бахархалтай байна. Мэдээж энэ нөр их ажлыг эрхэм 
хандивлагч болон хамтрагчдын дэмжлэггүйгээр хийх боломжгүй байсан. Энэ завшааныг 
тохиолдуулан би бүх хандивлагч болон түншүүддээ чин сэтгэлийн халуун талархал илэрхийлж 
байна. Та бүхний гайхалтай тусламжийн үр дүнд бид энэхүү амжилтанд хүрсэн билээ. 

Та бидний хаана амьдарч, юу хийдгээс үл хамааран хүүхдийн сайн сайхны төлөөх үүрэг 
хариуцлага, хичээл зүтгэлийг маань энэ ном хурцалж, хүн бүрийн зүгээс хүүхдийн эрхийг хангах 
үйлсэд өөрийн хувь нэмрийг оруулахад дуудан дагуулах болно гэдэгт чин сэтгэлээс итгэж байна.

       
МИЦУАКИ ТОЁОДА 
Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн              
Монгол дахь Захирал
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ÒÀËÀÐÕÀË

Энэхүү дурсамж номыг бэлтгэн гаргахад хүч хөдөлмөрөө зориулсан бүх хүмүүст талархал илэрхийлье. 

Юуны өмнө, номын нэгдүгээр хэсэг буюу Их Британийн Хүүхдийг Ивээх Сан (1994-2009) байх 
үеийн туршлага, ололт амжилтыг нэгтгэн англи, монгол хэл дээр бичихэд гол үүрэг гүйцэтгэсэн 
Чулууны Тунгалаг (Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн захирал асан)-т гүн 
талархал илэрхийлье. Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн үе үеийн захирлууд 
ноён Жон Буклер, Марк Лапорт, Карло Пушкарица нарт цаг гарган дурсамжаа хуваалцсанд 
туйлын талархаж байна. Мөн энэхүү номын нэгдүгээр хэсгийг бэлтгэх ажилд үнэтэй хувь 
нэмэр оруулсан Хүүхдийг Ивээх Сангийн үе үеийн ажилтнууд, тухайлбал Доржсамбуугийн 
Амараа, Цэндийн Ариунтунгалаг, Адилбишийн Батхишиг, Эрдэнэбилэгийн Дуламсүрэн, 
Лувсаншаравын Дулмаа, Бадрахын Эрдэнэчимэг, Цэгмидийн Гэрэлтуяа, Чулуунтунгалагын 
Жаргал, Уртнасангийн Мандал, Бямбажавын Нарантуяа, Санжаагийн Нарантуяа, Доржийн 
Олончимэг, Рэнцэндоржийн Оюунбилэг, Түмээгийн Цэндсүрэн нарт талархал илэрхийлж байна. 

Түүнчлэн, хоёрдугаар хэсэг буюу Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр 
(2009-2014)-ийн туршлага, ололт амжилтын талаар англи, монгол хэл дээр бичиж эмхэтгэхэд 
онцлох үүргийг гүйцэтгэсэн Лэгжээмийн Болорт талархал илэрхийлж байна. Мөн “20 дэвшилт 
санаачилга” болон хоёрдугаар хэсгийг бэлтгэх ажилд чухал хувь нэмэр оруулсан Хүүхдийг 
Ивээх Сангийн үе үеийн ажилтнууд, тухайлбал Адилбишийн Батхишиг, Гөлгөөгийн Болормаа, 
Баярын Дарьханд, Эрдэнэбилэгийн Дуламсүрэн, Цэгмидийн Гэрэлтуяа, Чулуунтунгалагийн 
Жаргал, Доржийн Олончимэг, Такако Шибата, Энхбатын Цолмон, Чулууны Тунгалаг нарт 
талархал илэрхийлье.

1994-2009 оны хоорондох үйл ажиллагааны санхүүгийн тоо баримтыг нягталсан Их Британийн 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн захиргаа, санхүү хариуцсан менежер Дамбын Минжмаа болон Хүүхдийг 
Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн санхүүгийн менежер Баатарсүрэнгийн Булган нарт 
мөн адил талархал дэвшүүлье. Түүнчлэн Хүүхдийг Ивээх Сан Монголд үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн цагаас хойш өнөөг хүртэл ажиллаж байгаа, энэхүү дурсамж номыг бэлтгэхэд өөрийн 
хувь нэмрийг оруулсан Умын Ганбаатарт онцгой талархаж байна.      

Энэхүү номын эхний ба хоёрдахь хэвлэлтийг эмхэтгэж, редактораар ажилласан Бямбажавын 
Нарантуяагийн хүчин зүтгэлийг онцлон тэмдэглэж талархал илэрхийлж байна. Мөн тус номын  
эх бэлтгэлийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийсэн  Гэндэнбатын Самбууданзан болон номын 
англи хэл дээрх эхийг хянасан Энх тайвны Корпусын сайн дурын ажилтан Овен Роч, Марк 
Дворак нарт талархаж байна. 

Эцэст нь, Хүүхдийг Ивээх Сангийн хувьд хамгаас чухал хүүхдүүддээ талархал илэрхийлье. Номын 
агуулгыг өөрсдийн бодит жишээгээр баяжуулан улам бүр гүнзгий, ач холбогдолтой болгоход 
хувь нэмэр оруулж хувийн болон байгууллагын талаарх мэдээлэл оруулахыг зөвшөөрч хамтран 
ажилласан бүх хүүхэд, хувь хүмүүс, албан байгууллагуудад нэг бүрчлэн талархал илэрхийлье.   

Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр

Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны Хоёрдугаар сар
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БСШУЯ  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам  

БШУЯ  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам  

ДГС   Дюфресне ба Готье Сан

ЕХХТБ      Европын Холбооны Хүмүүнлэгийн тусламжийн байгууллага  

ИБ ХИС Их Британий Хүүхдийг Ивээх Сан  

ЗХЖТ   Зохистой хөгжлийн жендэр төв

МУБИС  Монгол Улсын Багшийн их сургууль   

МУИС  Монгол Улсын их сургууль  

МХЕГ  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

МХЭТ  Монголын хүүхдийн эрхийн төв 

НМХГ  Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар

НҮБ    Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага   

НҮБ ХС  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан  

НҮБ ХХ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр 

НҮБ ХЭК  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Эрхийн Конвенц  

НҮБ ХЭХ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Эрхийн Хороо   

НХТ   Нийгмийн хөгжлийн төв 

НХХЯ  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 

ХАХНХЯ Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

ОБЕГ  Онцгой байдлын ерөнхий газар

ОНБЗ  Олон нийтийн боловсролын зөвлөл

ОУХБ   Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллага

ОУХН     Олон улсын хүмүүнлэгийн нийгэмлэг

ОХУ  Оросын Холбооны Улс 

СӨБ   Сургуулийн өмнөх боловсрол

СӨББ  Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

СӨБХҮХ Сургуулийн өмнөх боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр  

СӨБББЧСТ  Сургуулийн өмнөх ба бага боловсролын чанарыг сайжруулах төсөл 

ТББ  Төрийн бус байгууллага  

УБИС   Улсын Багшийн их сургууль

УИХ  Улсын Их Хурал 
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ÓÄÈÐÒÃÀË

Хүүхдийг Ивээх Сан 1919 онд байгуулагдсан, олон улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг хүүхдийн 
эрхийн бие даасан байгууллага юм. Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн эрхийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулсан дэлхийн анхны байгууллага бөгөөд үүсгэн байгуулагч хатагтай Еглантин 
Жебб хүүхдийн эрхийн асуудлыг анх дэвшүүлэн тавьж, хүүхдийн эрхийн тунхагийг боловсруулж 
байв. Энэхүү тунхагийг 1924 онд Үндэстнүүдийн Лиг1 баталж, 1989 оны 11 дүгээр сарын 20-ны 
өдөр НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейгаас Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц болгон баталсан юм. 
Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын Конвенц нь өнөөдөр хамгийн олон улс орон нэгдэн орсон хүний 
эрхийн конвенц болоод байна. Тус конвенцид тунхагласан зарчим, эрх, үүргүүд нь Хүүхдийг 
Ивээх Сангийн үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлдог билээ. 

Хүүхдийг Ивээх Сан 1994 оноос өнөөг хүртэл Монголын хүүхдүүд, тэр дундаа эмзэг бүлгийн 
болон хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө ажиллаж ирлээ. 1993 оны 8 дугаар 
сард Их Британийн эрхэмсэг гүнж Аннагийн Монгол Улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын 
дүнд Монгол Улсын Засгийн газар, Хүүхдийг Ивээх Сан хамтын ажиллагааны гэрээг үзэглэсэн 
байдаг. 1994 оны 2 дугаар сард Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр нь захирал 
Жон Буклер, орчуулагч, туслах ажилтан, жолооч гэсэн дөрвөн хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл 
ажиллагаагаа эхэлсэн юм.

Тэр цагаас хойш Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр Марк Лапорт (1999-2003), 
Карло Пушкарица (2003-2004), Чулууны Тунгалаг (2005-2007), Мицуаки Тоёода (2007 оноос 
өнөөг хүртэл) нарын удирдлаган дор үйл ажиллагааны цар хүрээгээ өргөтгөн, хөтөлбөрийн 
арга барилаа хөгжүүлж ирлээ. Энэ хугацаанд хүүхдийн оролцоо, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн 
эрхийн засаглал, боловсрол Хүүхдийг Ивээх Сангийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд байв. 
Салбар салбартаа мэргэшсэн, голлон эмэгтэйчүүдээс бүрдэх шилдэг боловсон хүчин энэхүү 
чиглэл хөтөлбөрүүдийг удирдан хөгжүүлж бодлогод нөлөөлөх тал дээр амжилт гарган ажиллаж 
байна.           

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 20 жилийн хөдөлмөр, 
хуримтлуулсан туршлага, ололт амжилт, Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө оруулсан 
хувь нэмрийг эргэж дүгнэх цаг иржээ. Иймд Хүүхдийг Ивээх Сан өнгөрсөн хугацааныхаа 
туршлага, ололт амжилтаа энэхүү номд нэгтгэн дүгнэж, уншигч танд хүргэж байна.

1 Үндэстнүүдийн Лиги (1919-1946) нь НҮБ-ын өмнөх байгууллага бөгөөд “даян дэлхийд энх тайван, аюулгүй байдлыг    
    хангахын төлөө олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх“ зорилготой байгууллага байв.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн эрмэлзэл:   
Хүүхэд бүр эсэн мэнд амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих, оролцох эрхээ эдэлдэг дэлхий 
ертөнцийг цогцлоохыг бид эрмэлзэнэ. 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн эрхэм зорилго: 
Хүүхдэд чиглэсэн дэлхий нийтийн хандлагад шинэ дэвшил гаргаж, хүүхдийн амьдралд 
эрчимтэй, тогтвортой өөрчлөлт хийхийн төлөө хүчин зүтгэнэ.
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Õ¯¯ÕÄÈÉÃ ÈÂÝÝÕ ÑÀÍ ÌÎÍÃÎËÄ ÀÆÈËËÀÆ 
ÝÕÝËÑÝÍ ¯ÅÈÉÍ ÍªÕÖªË ÁÀÉÄÀË

ÕÈÑ ¿éë àæèëëàãààãàà ýõë¿¿ëñýí 1990-ýýä 
îíû äóíä ¿åä2 Ìîíãîë Óëñ òºâëºðñºí ýäèéí 
çàñãèéí ñèñòåìýýñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò 
øèëæèõ øèëæèëòèéí ¿åèéí íèéãýì, ýäèéí 
çàñãèéí òóéëûí õ¿íä íºõöºëä áàéñàí áèëýý. 
Øèëæèëòèéí ýõýí ¿åä ÝÇÕÒÇ3 áîëîí ÎÕÓ-ûí 
òóñëàìæ çîãñîæ, Ìîíãîë Óëñûí äîòîîäûí íèéò 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãóðàâíû íýãòýé òýíöýæ áàéñàí 
äýìæëýã ¿ã¿é áîëñîí íü íèéãìèéí àìüäðàëä 
õ¿íäýýð òóññàí þì. Ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 
1989-1994 îíóóäàä  æèë äàðààëàí áóóð÷, 1992-
1993 îíä õ¿í àìûí áîäèò îðëîãî õî¸ð äàõèí 
áàãàñ÷, 1993 îíä äàõèí ãóðàâíû íýãýýð áóóðñàí 
áàéëàà.  Ìºíãºíèé õàíø çîãñîëòã¿é  óíàñààð 
1993 îíä 300%-ä õ¿ðñýí áàéâ. 

Ýíý ¿åä Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàð á¿òöèéí 
ººð÷ëºëòèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ, òºðèéí 
ºì÷èéã õóâü÷ëàõ, çàõ çýýëèéí ÷ºëººò ¿íýä øèëæèõ, 
òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàòààñûã áóóðóóëàõ çýðýã 
àæëûã øàò äàðààëàí õýðýãæ¿¿ëñýí áºãººä óëñ 
îðíû íèéãìèéí áîäëîãûã òóõàéí ¿åèéí á¿òöèéí 
ººð÷ëºëò áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí õîìñ 
áàéäàëä çîõèöóóëàõààñ ººð àðãàã¿é áàéñàí þì. 

Ìîíãîë Óëñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò õºë òàâèõ 
øèëæèëòèéí ¿åèéí ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿ãèéí 
õÿìðàëûí íèéãìèéí ¿ð äàãàâàð íü èõýýõýí 
òîäîð÷ èðñýí òýð ¿åä ÕÈÑ Ìîíãîëä àíõ îðæ 
èðñýí þì. 1990 îíîîñ ºìíº áàéõã¿éä òîîöîãäîæ 
áàéñàí ÿäóóðàë, àæèëã¿éäýë íèéãìèéí õóðö 
àñóóäàë áîëæ, 1995 îí ãýõýä õ¿í àìûí 36,3% íü 
ÿäóó àìüäðàëòàé áàéëàà.4 Á¿òöèéí ººð÷ëºëòººñ 
¿¿äýëòýé àæèëã¿éäýë èõýñ÷, áîëîâñðîë, ýð¿¿ë 
ìýíä, íèéãìèéí ñàëáàðûí õºðºíãº îðóóëàëò, 
¿éë÷èëãýý ýðñ õóìèãäñàíààð Ìîíãîë Óëñûí 
íèéãìèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä èõýýõýí áóóðñàí 
þì.

Õîò, õºäººä ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì õÿìàð÷, 1991-
1993 îíä ýõèéí ýíäýãäýë õî¸ð äàõèí íýìýãäýýä 
áàéâ. Òîìîîõîí õîòóóä, àëñëàãäñàí îðîí íóòàãò 
ñóðãóóëü çàâñàðäàõ, ñóðãóóëüä ñóðàõã¿é áàéõ 
ÿâäàë ãàçàð àâ÷ ýõýëñýí áàéâ. Ñóðãóóëèéí äîòóóð 
áàéðíû  õ¿¿õäèéí õîîëíû çàðäëûã òºðººñ 

äààõ ÿâäàë çîãññîíîîð 1989-1992 îíä äîòóóð 
áàéðàíä àìüäàðäàã õ¿¿õäèéí òîî 2 äàõèí áóóð÷, 
ñóðãóóëü çàâñàðäàëò ýðñ íýìýãäýâ. 1990-1995 îíû 
õîîðîíä óëñûí õýìæýýíä íèéò öýöýðëýãèéí òîî 
909 –ººñ 660 áîëòëîî öººð÷, ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëä õàìðàãäàëòûí õóâü 27,9 % -èàñ 
18,8% õ¿ðòýë áóóðñàí áàéâ.5

Ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ýíý 
õÿìðàëààñ øàëòãààëàí ãýð á¿ëèéí àìüäðàëä 
èõýýõýí äàðàìò ó÷èð÷, îëîí òîîíû ýõ÷¿¿ä àæèë 
ýðõëýõ áîëîìæã¿é áîëñîí þì.  ªí÷èí áîëîí 
õàÿãäìàë, ãýðýýñýý äàéæèæ ãóäàìæèíä ãàðñàí 
õ¿¿õäèéí òîî ºñ÷, 1989 îíîîñ ºìíº áàéõã¿é 
áàéñàí “ãóäàìæíû õ¿¿õäèéí” òîî 1990-ýýä îíû 
äóíä ¿å ãýõýä 1500-4000 îð÷èìä òîîöîãäîæ 
áàéëàà.  Ýðýãòýé÷¿¿äýä àæèëã¿éäëýýñ ¿¿äýí èðýõ 
íèéãìèéí äàðàìò èõýñ÷, àðõèäàëò, ãýð á¿ëèéí 
õÿìðàë, ñàëàëò íýìýãäñýí çýðýã íü õ¿¿õäèéí 
ýñðýã õ¿÷èðõèéëýë èõñýõ áàñ íýã øàëòãààí áîëæ 
áàéñàí þì.   

2 ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü Õºòºëáºðèéí Ñòðàòåãèéã /1995-2000/ áîëîâñðóóëàõ àæëûí õ¿ðýýíä õèéñýí “Íºõöºë áàéäëûí  ñóäàëãàà”, 1994  
3  Ýäèéí Çàñãèéí Õàðèëöàí Òóñëàëöàõ Çºâëºë (ÝÇÕÒÇ), 1949-1991   
4  Äýëõèéí Áàíêíû äàìæëýãòýéãýýð, Ìîíãîë óëñûí Ñòàòèñòèêèéí ¯íäýñíèé Ãàçðààñ õèéñýí “Àìüæèðãààíû  ò¿âøèí òîãòîîõ ñóäàëãàà”, 1995  
5  “Á¿õ Íèéòèéí Áîëîâñðîë” ¿íýëãýý, 2000
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ÁÈÄÍÈÉ ÁÀÐÈÌÒÀËÑÀÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈÉÍ
ÃÎË ÀÑÓÓÄËÓÓÄ

1993 îíä ÕÈÑ–ãèéí á¿ñèéí ñàëáàðààñ Äýëõèéí 
Áàíêíû çàõèàëãààð õèéæ ã¿éöýòãýñýí “Ìîíãîëûí 
ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñèéí íºõöºë áàéäëûí 
¿íýëãýý” áîëîí 1994 îíä õèéñýí áóñàä ñóäàëãàà, 
áàðèìòàò ¿íäýñëýí ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü 
Õºòºëáºð ñòðàòåãèéí àñóóäëóóäàà äàðààõ 
áàéäëààð òîäîðõîéëñîí þì. ¯¿íä:

Ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äýä îíöãîé àíõààðàõ: 
Øèëæèëòèéí ¿åèéí õ¿íäðýë¿¿ä íü Ìîíãîëûí 
íèéãìèéã á¿õýëä íü õàìàð÷ áàéñàí ÷ õ¿¿õä¿¿äýä 
õàìãèéí õ¿íäýýð òóñ÷ áàéñàí þì. ªìíºõ 
òîãòîëöîîíû ¿åèéí õ¿¿õäýä ÷èãëýñýí íèéãìèéí 
¿éë÷èëãýý ¿íäñýíäýý ¿ã¿é áîëæ õ¿¿õäèéí 
òºëººõ  áàéãóóëëàãóóä ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí 
àðãà ç¿éí õÿìðàëä îðîîä  áàéñàí íü  õ¿¿õäýä 
õàìààðàëòàé ìàø îëîí òóëãàìäñàí àñóóäàë ãàð÷ 
èðýõèéí ¿íäýñ áîëñîí þì. Èéìä ÕÈÑ õ¿¿õäèéí 
ýäãýýð àñóóäàëä îíöãîé àíõààðàë õàíäóóëàõ 
øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çñýí þì.

ßäóóðëûã áóóðóóëàõàä òóñëàõ: 
ªðõèéí ò¿âøèí äýõ ÿäóóðàë õ¿¿õäýä õ¿íäýýð 
òóñ÷ áàéâ. ßäóóðëûã áóóðóóëàõ íü øèëæèëòèéí 
¿åä ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äèéí ºìíº òóëãàð÷ 
áàéñàí îëîí àñóóäëûã á¿ðýí øèéäâýðëýõã¿é ÷ 
ºðõèéí ò¿âøèíä ÿäóóðëûã áóóðóóëàõàä ÷èãëýñýí 
¿éë àæèëëàãàà íü õ¿¿õäèéí íºõöºë áàéäàëä 
áîãèíî õóãàöààíä áîäèòîé ººð÷ëºëò õèéõ 
çºâ àðãà ãýæ ÕÈÑ ¿çñýí þì. Èéìýýñ ÿäóóðëûã 
áóóðóóëàõ àñóóäëûã ÕÈÑ ººðèéí ñòðàòåãèéí 
íýã õýñýã áîëãîí àâñàí áºãººä ýíý òàëààðõ 
îéëãîëò, õàìòûí àæèëëàãààíû ýõëýë ÕÈÑ-ãèéí 
õàðüöàíãóé äàâóó òàë áàéëàà.

Õ¿¿õýä òºâòýé ¿éë÷èëãýýã õºãæ¿¿ëýõ:  Ìîíãîëûí 
øèëæèëòèéí ºìíºõ ¿åèéí, õ¿¿õäýä ÷èãëýñýí 
íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýí¿¿ä íü îëîí óëñûí õýì 
õýìæýý, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæèõ 
Çàñãèéí ãàçðûí áîäëîãîä óÿëäàí ººð÷ëºãäºæ 
÷àäàõã¿é áàéëàà. Èéìä áîëîâñðîë, íèéãìèéí 
òóñëàìæèéí ¿éë÷èëãýýí¿¿äèéí ÷àíàðûã 
ñàéæðóóëàõ, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿ä 
áîëîí õ¿íä íºõöºëä áàéãàà õ¿¿õä¿¿ä (òóõàéëáàë 
õàðàà õÿíàëòã¿é áîëîí õºäºëìºð ýðõëýã÷ 

õ¿¿õä¿¿ä)-èéí íºõöºë áàéäëûã  ñàéæðóóëàõûí 
òóëä õ¿¿õäèéí ýðõèéí òàëààðõ îéëãîëòûã 
íýìýãä¿¿ëýõ, ¿éë÷èëãýýíä õ¿¿õýä òºâòýé àðãà 
ç¿éã íýâòð¿¿ëýõ  øààðäëàãàòàé áàéëàà. 

Èðãýíèé íèéãìèéã õºãæëèéã äýìæèõ:  
Áîëîâñðîëûí áîëîí íèéãìèéí õàëàìæèéí ñèñòåì 
á¿õëýýðýý õÿìàðñàí íü èðãýäèéí îðîëöîîíä 
òóëãóóðëàñàí õºãæëèéí øèíý õàíäëàãûã øààðäàæ 
áàéâ. Îðîëöîîíä òóëãóóðëàñàí õºãæëèéí øèíý 
õàíäëàãûã Ìîíãîëä  íýâòð¿¿ëýõ íü îëîí íèéòèéã 
õºãæ¿¿ëýõ, èðãýäèéã èäýâõæ¿¿ëýõýä îíöãîé 
÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý ãýæ ÕÈÑ ¿çñýí þì.  
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ÑÀÉÍ ÑÀÉÕÍÛ ÒªËªª 
Õ¯¯ÕÄÈÉÃ ÈÂÝÝÕ ÑÀÍÃÈÉÍ 
ÎÐÓÓËÑÀÍ ÕÓÂÜ ÍÝÌÝÐ
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

ÌÎÍÃÎËÛÍ Õ¯¯ÕÄ¯¯ÄÈÉÍ ÑÀÉÍ ÑÀÉÕÍÛ 
ÒªËªª Õ¯¯ÕÄÈÉÃ ÈÂÝÝÕ ÑÀÍÃÈÉÍ ÎÐÓÓËÑÀÍ 
ÕÓÂÜ ÍÝÌÝÐ

ßäóóðëûã áóóðóóëàõàä ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãàà (1994-2000) 

áàéðøóóëñíààð ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë 
îëãîõ îðîí íóòãèéí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ 
áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëñýí áèëýý. 

ÕÈÑ-ãààñ ñàíàà÷ëàí õýðýãæ¿¿ëñýí  íèéãìèéí 
õºãæëèéí ÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ ñóðãàëòóóä íü 
ßÁ¯Õ-èéã àéìàã, ñóìûí ò¿âøèíä õýðýãæ¿¿ëýã÷ 
àæèëòíóóäûí íèéãìèéí õºãæëèéí òàëààðõ ìýäëýã, 
àæëûí àðãà áàðèëûã äýýøë¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýñýí þì. Îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãûí 
÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ÕÈÑ-ãààñ 
çºâëºõ ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã îðîí íóòãèéí 
áàéãóóëëàãûã äýìæèæ àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä Òºðèéí 
Çàõèðãàà, Óäèðäëàãûí Õºãæëèéí Èíñòèòóò 
(ÒÇÓÕÈ)-èéí äýðãýä Íèéãìèéí Õºãæëèéí 
Òºâ (ÍÕÒ) ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí áèëýý. ÍÕÒ íü 
óëìààð íèéãìèéí õºãæëèéí ÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ 
ÕÈÑ-ãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ãîë õàìòðàã÷ 
áàéãóóëëàãà áîëñîí þì. ÕÈÑ, ÍÕÒ-ººñ õàìòðàí 
óëñûí õýìæýýíä ÿâóóëñàí íèéãìèéí õºãæëèéí 
÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ ñóðãàëòóóä íü ßÁ¯Õ-èéí 
õýðýãæèëòèéã îëîí íèéòýä òóëãóóðëàõ íºõöëèéã 
õàíãàæ, õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò, øèéäâýð 
ãàðãàõàä îðîí íóòãèéí èðãýäèéí îðîëöîîã 
íýìýãä¿¿ëñíýýðýý òýäíèéã ÷àäàâõèæóóëñàí ¿éë 
ÿâö áîëæ ÷àäñàí áèëýý. 

Îðîí íóòãèéí èðãýäèéí îðîëöîîíä ñóóðèëñàí 
õºãæëèéí ýíý õàíäëàãà íü òóõàéí ¿åäýý Ìîíãîë 
Óëñàä øèíý îéëãîëò áàéñàí þì. Îðîí íóòãèéí 
õºãæëèéí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõàä îëîí 
íèéòèéí îðîëöîî ÷óõàë ãýäãèéã îðîí íóòãèéí 
óäèðäëàãà áîëîí îëîí íèéòýä ººðñäºä íü 
îéëãóóëàõ, àéìàã ñóìûí ò¿âøíèé ÿäóóðëûã 
áóóðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò, 
õýðýãæèëò, õÿíàëòàä îëîí íèéòèéí îðîëöîîã 
æèíõýíý óòãààð íü õàíãàõ àðãà áàðèëä àéìàã, 
ñóìûí àæèëòíóóäûã ñóðãàõ íü õÿëáàð àæèë áèø 
áàéâ.  

Ç¿¿í ãàð òàëààñ:    
ÕÈÑ-ãèéí õºòºëáºðèéí çàõèðàë Æîí Áóêëåð,
Èõ Áðèòàíè Óìàðä Èðëàíäûí Íýãäñýí Âàíò Óëñààñ 
Ìîíãîë Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí 
ñàéä Æîí Äóðàì,
ÁÑØÓ-íû ñàéä ×.Ëõàãâàæàâ.

ßäóóðëûã Áóóðóóëàõ ¯íäýñíèé Õºòºëáºðèéí 
(ßÁ¯Õ, 1996-2000) õ¿ðýýíä õ¿¿õäèéí ýìçýã 
áàéäëûã áóóðóóëàõ, îëîí íèéòèéí îéëãîëòûã 
íýìýãä¿¿ëýõýä ÕÈÑ ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí þì. 

ßÁ¯Õ-èéí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîõ íü  ÕÈÑ-
ãèéí õóâüä ñòðàòåãèéí ÷óõàë ñîíãîëò áàéñàí þì. 
Ó÷èð íü ÕÈÑ-ãèéí òóõàéí ¿åèéí ñàíõ¿¿ãèéí 
õÿçãààðëàãäìàë íººöººð õ¿¿õä¿¿äèéí ºìíº 
òóëãàð÷ áàéñàí øèëæèëòèéí ¿åèéí îëîí 
àñóóäëóóäûã øèéäýõ áîëîìæã¿é áàéñàí þì. Èéì 
íºõöºëä õºðºíãèéí èë¿¿ ÷àäâàðòàé äîíîðóóäûí 
¿éë àæèëëàãààã õ¿¿õäýä ÷èãë¿¿ëýõýä ÕÈÑ ãîë 
àíõààðëàà õàíäóóëñàí þì. 

ÕÈÑ-ãèéí á¿ñèéí ñàëáàðûí òóñëàìæòàéãààð, 
ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºð ßÁ¯Õ-ò 
îðîëöîõ ¿éë àæèëëàãààãàà áîãèíî õóãàöààíä 
ýð÷èìòýé ºðãºæ¿¿ëæ ÷àäñàí þì. ßÁ¯Õ-
èéã  ¿íäýñíèé áîëîí îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä 
õýðýãæ¿¿ëýõ óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí 
á¿òöèéã áîëîâñðóóëàõàä ÕÈÑ èäýâõòýé 
îðîëöîæ, ßÁ¯Õ-èéí õýðýãæèëòýä òºâëºðëèéã 
ñààðóóëñàí àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëýõýä ÷óõàë 
¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí áèëýý. ßÁ¯Õ-èéí òºñëèéí 
áàðèìò áè÷èãò õ¿¿õäèéí àñóóäàë áàãà 
òóñãàãäñàí áàéñíûã ººð÷èëæ ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí àñóóäëûã ßÁ¯Õ-èéí íýã ÷óõàë 
õýñýã áîëãîí îðóóëñàí þì. ßÁ¯Õ-èéí Îðîí 
Íóòãèéí Õºãæëèéí Ñàíãèéí äîð ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîëûí äýä ñàí áèé áîëãîí 

ßÁ¯Õ-èéí Îðîí Íóòãèéí Õºãæëèéí Ñàíãèéí 
äîð Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí äýä ñàí 
áèé áîëãîí áàéðøóóëàõ ãýðýýíä 1997 îíû 7 
ñàðûí 7 ºäºð Òàëóóä ãàðûí ¿ñýã çóðëàà. 
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Õºäººãèéí ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ õºòºëáºðèéí 
õ¿ðýýíä Àðõàíãàé àéìàãò õýðýãæ¿¿ëñýí 
“Ìàëæóóëàõ òºñºë”-ä îðîí íóòãèéí õýðýãöýýã 
¿íýëýõ, ¿éë àæèëëàãààã òºëºâëºõ, øèéäâýð 
ãàðãàõ îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãóóäûã 
àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëñýí íü çºâõºí ýíý ¿éë ÿâöàä 
îðîëöñîí îëîí íèéò òºäèéã¿é  ìàíàé ñóðãàã÷èä, 
õàìòðàí àæèëëàãñäàä îðîí íóòãèéí ìýäëýã, 
÷àäâàð, îðîëöîîíä òóëãóóðëàõ èòãýëèéã áèé 
áîëãîñîí þì.

Àçèéí Õºãæëèéí Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí 
òóñëàìæòàéãààð ÕÈÑ, Íèéãìèéí Õºãæëèéí 
Òºâòýé õàìòðàí ßÁ¯Õ-èéã áýõæ¿¿ëýõ òåõíèê 
òóñëàëöààíû òºñëèéã õî¸ð æèëèéí õóãàöààíä 
õýðýãæ¿¿ëñýí áèëýý. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä íýí 
ÿäóó èðãýäèéí ýí òýðã¿¿íèé õýðýãöýýã õàíãàõàä 
çîðèóëæ ñàíõ¿¿ãèéí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ ñàíã 
Ìîíãîë Óëñàä àíõ óäàà áèé áîëãîæ, îðîí äàÿàð 
õýðýãæ¿¿ëýõ àæèëòíóóäûã ñóðãàñàí þì. 1994 îíä 
áàòëàãäñàí ßÁ¯Õ-èéí àíõíû áàðèìò áè÷èãò èéì 
ñàí áàéãóóëàõààð òºëºâëºãäñºí áàéñàí ÷ 1996 
îí õ¿ðòýë ýíýõ¿¿ ñàíã õýðõýí çîõèîí áàéãóóëàõ 
áîäëîãûí áàðèìò áè÷èã áàéõã¿éãýýñ õýðýãæèõ 
áîëîìæã¿é áàéñàí þì. 

Ìºí ýíý òåõíèê òóñëàëöààíû àæëûí õ¿ðýýíä 
ßÁ¯Õ-èéí îðîëöîîíû àðãàä ñóóðèëñàí 
ìîíèòîðèíã, ¿íýëãýýíèé ñèñòåìèéã áîëîâñðóóëæ, 
ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ îðîí íóòãèéí ÷àäàâõèéã 
áèé áîëãîõ, õîëáîãäîõ àæèëòíóóäûã ñóðãàõ 
àæëûã îðîí äàÿàð çîõèîí áàéãóóëàâ. Òºñëèéí 
ìîíèòîðèíã, ¿íýëãýýíèé àñóóäàë òóõàéí ¿åä øèíý 
îéëãîëò áàéñàí òºäèéã¿é ýíý ¿éë àæèëëàãààã 
îðîëöîîíû àðãààð õèéõ íü á¿ð ÷ øèíýëýã 
ç¿éë áàéñàí þì. Õî¸ð æèëèéí õóãàöààíä 
õýðýãæ¿¿ëñýí òåõíèê òóñëàëöààíû ýíý òºñëèéí 
¿ð ä¿íä îðîí íóòãèéí õºãæèëä îðîëöîîíû àðãûã 
íýâòð¿¿ëýõ àðãà ç¿éí ñóóðü àìæèëòòàé òàâèãäñàí 
áºãººä îðîëöîîíû ìîíèòîðèíã, ¿íýëãýýíèé 
¿íäñýí çàð÷ìóóäûã ßÁ¯Õ-èéí äàðààãèéí øàòíû 
õºòºëáºð áîëîõ “Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà” 
òºñëèéí ìîíèòîðèíã, ¿íýëãýýíèé ñèñòåìä 
¿ðãýëæë¿¿ëýí àøèãëàæ áàéãàà áèëýý. 

ßÁ¯Õ-èéí õ¿ðýýíä õèéæ ã¿éöýòãýñýí äýýðõ 
àæëóóäààñ ãàäíà ÕÈÑ òóñ õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 
äîðâèòîé äýìæèãäýõ áîëîìæã¿é áàéñàí õ¿í àìûí 
çàðèì á¿ëã¿¿ä, òóõàéëáàë, ºðõ òîëãîéëñîí, îëîí 
õ¿¿õýäòýé ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí õºäººãèéí ìàë÷èí 
ºðõ¿¿äèéã äýìæèõ òóñãàé òºñºë, õºòºëáºð¿¿äèéã 
ñàíàà÷ëàí õýðýãæ¿¿ëñýí þì. Òóõàéëáàë, îëîí 

õ¿¿õýäòýé ºðõ òîëãîéëñîí 250 ýìýãòýé÷¿¿äýä 
îðëîãîî íýìýãä¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ, 
õ¿¿õäèéíõ íü ñóðãóóëü, öýöýðëýãò ÿâàõ 
áîëîìæèéã äýìæñýí æèæèã çýýëèéí òºñë¿¿äèéã 
ßÁ¯Õ-èéí îðîí íóòàãò õýðýãæèõ ìåõàíèçìûã 
àøèãëàí ªìíºãîâü, Ñ¿õáààòàð, Äîðíîä, Äàðõàí-
Óóë àéìàãò õýðýãæ¿¿ëýâ. Ìºí Áàÿí-ªëãèé, 
Õºâñãºë, Áàÿíõîíãîð, Äîðíîä àéìãóóäàä íèéò 
450 ÿäóó ìàë÷èí ºðõèéã ìàëæóóëàõ òºñëèéã, 
òóõàéí ºðõ¿¿ä õ¿¿õäýý ñóðãóóëüä òàñðàëòã¿é 
õàìðóóëàõ íºõöºëòýéãýýð õýðýãæ¿¿ëýâ. ÕÈÑ 
ýäãýýð òºñë¿¿äèéã  àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëñíýýð 
òºñëèéí õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõ, áîëîâñðóóëàõ, 
òºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä îëîí íèéòèéí îðîëöîî 
õàìãèéí ÷óõàë ãýäãèéã àìüäðàë äýýð íîòîëñîí 
þì. Ýäãýýð òºñë¿¿ä íü õºäººãèéí ÿäóóðëûã 
áóóðóóëàõàä òîäîðõîé çîðèëòîò á¿ëã¿¿äýä 
÷èãëýãäñýí òºñë¿¿ä ºíäºð à÷ õîëáîãäîëòîé, 
õýðýãöýýòýé áîëîõûã áîäèòîé õàðóóëæ ÷àäñàíààñ 
ãàäíà, ßÁ¯Õ-èéã îðîí íóòàãò õýðýãæ¿¿ëæ áàéñàí 
õ¿ì¿¿ñò “ìàëæóóëàõ òºñëèéã” õýðõýí çîõèîí 
áàéãóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð çîõèõ ìýäëýã, 
òóðøëàãûã îëãîñîí  þì. Õºäººãèéí  ÿäóó 
èðãýäèéí äóíä ìàëæóóëàõ òºñºë àìæèëòòàé 
õýðýãæèõ áîëîìæòîé ãýäãèéã õàðóóëñàí ÕÈÑ-
ãèéí ýíý òóðøëàãà äýýð ñóóðèëàí ßÁ¯Õ-ººñ 
2000 îíä 5 àéìãèéí 33 ñóìàíä õºäººãèéí ÿäóó 
ìàë÷äûã äýìæñýí ìàëæóóëàõ òºñºëä 1 ,3 ñàÿ 
äîëëàðûí ñàíõ¿¿æèëòèéã õóâààðèëñàí áèëýý. 

Íèéãìèéí Õºãæëèéí Òºâèéí ñóäëàà÷ Ð. Ãàíòºìºð îðîí 
íóòãèéí èðãýäòýé çºâëºëäºæ áàéíà. Àðõàíãàé àéìàã, 1996 îí  
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Íèéãìèéí àæëûí õºãæèëä ¿ç¿¿ëñýí äýìæëýã (1994-2002)

 “Õ¿¿õýä òºâòýé õºãæèë” îðîí íóòãèéí ñóðãàëò. 
Õîâä àéìàã, 1995 îí 

ÕÈÑ Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãààãàà ýõýëñýí öàãààñàà  
Õ¿¿õäèéí Òºëºº ¯íäýñíèé Òºâ (ÕÒ¯Ò)-òýé 
õàìòðàí àæèëëàæ èðñýí áèëýý. ÕÒ¯Ò íü Ìîíãîë 
Óëñàä õ¿¿õäèéí ýðõèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä îíöãîé 
¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ áîëîìæòîé áàéñàí íü ÕÈÑ-
ãèéí ñîíèðõëûã òàòñàí þì. Óëñ îðíû íºõöºë 
áàéäàë, õàìòðàí ç¿òãýã÷äèéõýý  õ¿¿õäèéí ñàéí 
ñàéõíû òºëººõ õè÷ýýë ç¿òãýëèéã èë¿¿ ñàéí 
îéëãîõûí õýðýýð ÕÈÑ áà ÕÒ¯Ò-èéí õàìòûí 
àæèëëàãàà èë¿¿ óðò õóãàöààíû, ñòðàòåãèéí øèíæ 
÷àíàðòàé áîëæ èðñýí þì. 

ÕÈÑ-ãèéí á¿ñèéí, íèéãìèéí õºãæëèéí 
çºâëºõèéí 1994 îíä õèéñýí íºõöºë áàéäëûí 
ñóäàëãààíä ¿íäýñëýí ÕÒ¯Ò-èéí õ¿¿õäèéí 
àæèëòíóóäûã îëîí íèéòèéí õºãæëèéí ÷èãëýëýýð 
àæèëëàõ àíõíû àæèëòíóóä áîëãîí ñóðãàõ íºð 
èõ àæëûã ÕÈÑ 1994 îíä ýõë¿¿ëýâ. Òºðèéí áóñ 
áàéãóóëëàãóóä öººí, íèéãìèéí àæëûí ìýðãýæèë 
îãò õºãæººã¿é áàéñàí òýð ¿åä øèëæèëòèéí ¿åèéí 
íèéãìèéí àñóóäëóóä, ò¿¿íèé äîòîð ÿäóóðàë, 
õàðàà õÿíàëòã¿é áîëîí õºäºëìºð ýðõëýã÷ 
õ¿¿õäèéí àñóóäàë çýðãèéã øèéäâýðëýõýä ãîë 
¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ áîëîìæòîé õ¿ì¿¿ñ íü õ¿¿õäèéí 
àæèëòíóóä áàéëàà. 

Øèëæèëòèéí òýð ¿åä øèíýýð ãàð÷ èðæ áàéñàí 
íèéãìèéí îëîí àñóóäàëòàé òóëæ àæèëëàõàä 
Ìîíãîëûí õ¿¿õäèéí àæèëòíóóäàä øèíý àðãà 
áàðèë, óð ÷àäâàð èõýýõýí äóòàãäàæ áàéâ. 
Èéìýýñ ÕÈÑ-ãààñ “Õ¿¿õýä òºâòýé õºãæèë” 
ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëæ Í¯Á-ûí 

Õ¿¿õäèéí Ýðõèéí Êîíâåíöèéã òàíèóëàõ, îðîí 
íóòãèéí õºãæëèéí òàëààðõ îðîëöîîíû àðãàä 
ñóóðèëñàí ñóðãàëòóóäûã îðîí äàÿàð ÿâóóëæ 
ýõëýâ. ÕÈÑ òóñ ñóðãàëòóóäûí õºòºëáºðèéã 
íèéãìèéí õºãæëèéí àñóóäëóóä áîëîí ÕÒ¯Ã 
áà îðîí íóòãèéí õ¿¿õäèéí òºëºº òºâ¿¿äòýé 
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëñýí òºñë¿¿äèéíõýý òóðøëàãà 
äýýð ¿íäýñëýí áàÿæóóëàí áîëîâñðóóëæ, 1994-
1996 îíä õ¿¿õäèéí áîëîí íèéãìèéí áîäëîãûí 
íèéò 500 àæèëòíûã ñóðãàæ, ìºí ñóðãóóëèéí àðãà 
ç¿é÷ íàðûã òóñ ñóðãàëòàä äàâõàð õàìðóóëñàí íü 
øèëæèëòèéí ¿åä òýäíèé ºìíº òóëãàð÷ áàéñàí 
øèíý ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõýä íü ÷óõàë äýìæëýã 
áîëñîí áèëýý.  

Õ¿¿õýäòýé àæèëëàõ àæèëòíóóäûí óð ÷àäâàðûã 
äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòûí íýí òýðã¿¿íèé õýðýãöýýã 
õàíãàõûí çýðýãöýý ÕÈÑ õ¿¿õäèéí ºìíº òóëãàð÷ 
áàéãàà íèéãìèéí àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ 
ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷íèéã ñèñòåìòýé 
áýëòãýõ  áàéíãûí ìåõàíèçìûã áèé áîëãîõ 
õýðýãöýý, øààðäëàãûã òîäîðõîé ìýäýðñýíèé 
¿íäñýí äýýð íèéãìèéí àæëûí ¿éë÷èëãýýíèé 
õýðýãöýý, íèéãìèéí àæèëòàí áýëòãýõ ñóðãàëòûí  
õóâèëáàðóóäûã ñóäëàõ àæëûã Íèéãìèéí 
Õºãæëèéí Òºâ, îðîí íóòãèéí ñóäëàà÷äààð õèéæ 
ã¿éöýòã¿¿ëñýí þì. Ýíý ñóäàëãààíû ä¿íã 1996-
1997 îíä çîõèîí áàéãóóëñàí îðîí íóòãèéí 
áîëîí îëîí óëñûí ýðäýìòýí, ñóäëàà÷, ïðàêòèê 
àæèëòíóóäûí çºâëºëäºõ ñåìèíàðóóäààð íÿãòëàí 
õýëýëö¿¿ëñýíýýð Ìîíãîë Óëñàä õºãæ¿¿ëýõ 
íèéãìèéí àæèë íü “õºãæèëä ÷èãëýñýí” 
õàíäëàãàòàé áàéõ ¸ñòîé ãýñýí ä¿ãíýëò ãàðñàí 
þì.  ÕÈÑ-ãèéí àðãà ç¿éí áîëîí  ñàíõ¿¿ãèéí 
òóñëàìæòàéãààð ÓÁÄÑ (îäîîãèéí  Áîëîâñðîëûí 
Èõ Ñóðãóóëü) äýýð Íèéãìèéí Àæëûí Ñóðãàëò 
Ñóäàëãààíû Àðãà Ç¿éí Òºâèéã 1997 îíä 
áàéãóóëñàí íü íèéãìèéí àæëûí àíõíû òýíõèì 
áîëîí ºðãºæèæ, ìýðãýæëèéí íèéãìèéí 
àæèëòíóóäûã áýëòãýõ áîëñîí áèëýý. 

Ìîíãîë Óëñàä íèéãìèéí àæëûã õºãæ¿¿ëýõ òàëààð 
ÕÈÑ-ãèéí áàðèìòàëñàí ñòðàòåãèä îðîí íóòãèéí 
÷àäàâõèéã áèé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ, ¿íäýñíèé 
ñóðãàã÷ áàãø íàð, ïðàêòèê àæèëòíóóäûã áýëòãýõ, 
Ìîíãîëûí íºõöºë áàéäàëä òîõèðñîí íèéãìèéí 
àæëûí òºëºâ áàéäëûã òîäîðõîéëîõ, áîëîâñðîë, 
íèéãìèéí õàëàìæ, õ¿¿õýä õàìãààëëûí ñàëáàðò 
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íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðóóäûã òóðøèõ, 
õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæèéã íü á¿ðä¿¿ëýõ àñóóäëóóä 
áàãòàæ áàéñàí þì. 1997 îíä ÕÈÑ,  ÕÒ¯Ò-òýé 
õàìòðàí ÓÁÄÑ äýýð íèéãìèéí àæëûí áàêàëàâðûí 
õºòºëáºðèéí  ýõëýëèéã òàâèõûí çýðýãöýý 
Ìîíãîëûí Õ¿¿õäèéí Ýðõèéí Òºâ (ÌÕÝÒ)- òýé 
õàìòðàí õîò áîëîí õºäºº îðîí íóòàãò ñóðãóóëü 
çàâñàðäàëòààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ зорилго 
бүхий ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæëûí òóðøèëòûí 
òºñë¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí þì. 

ÁÑØÓß-íû  Áàãà, Äóíä Áîëîâñðîëûí Áîäëîãî 
Çîõèöóóëàëòûí Ãàçðûí äýðãýä ÕÈÑ, ÌÕÝÒ-
èéí äýìæëýãòýéãýýð áàéãóóëàãäñàí Ñóðãóóëèéí 
Íèéãìèéí Àæëûí Íýãæ íü ñóðãóóëèéí íèéãìèéí 
àæëûí ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðóóäûã áèé áîëãîõ 
òóðøèëòûí òºñë¿¿äèéã äýìæèõ, ñóðãóóëèéí 
íèéãìèéí àæëûí ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð îëîí 
íèéòèéí îéëãîëò, õàíäëàãûã áèé áîëãîõ àæëûã 
ýõë¿¿ëñýí áèëýý. 2001 îíä àíõíû íèéãìèéí 
àæèëòíóóä  òºãñºí ãàðàõ òýð ¿åä îðîí äàÿàð 
ñóðãóóëü á¿ðò ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæèëòíû 
îðîí òîîã áèé áîëãîõ Çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýð 
ãàðñàí áàéëàà. Ìºí òýð ¿åä ÕÈÑ-ãèéí 
äýìæëýãòýéãýýð ÓÁÄÑ-èéí Äîðíîä àéìàã äàõü 
Áàãøèéí êîëëåæ, ÌÓÈÑ-èéí Õîâä àéìàã äàõü 
ñàëáàðò  Íèéãìèéí Àæëûí Ñóðãàëò Ñóäàëãààíû 
Òºâ¿¿ä áàéãóóëàãäàæ, ÓÁÄÑ-èéí íèéãìèéí 
àæèëòíû àíãèéí àíõíû òºãñºã÷èä òýäãýýð 
òºâ¿¿äýä óðèãäàí àæèëëàæ ýõýëñýí þì. Îäîî  
ýäãýýð òºâ¿¿ä íü õºäºº îðîí íóòàã äàõü àíõíû 
íèéãìèéí àæëûí òýíõèì áîëîí ºðãºæèæ, îðîí 
íóòàãò íèéãìèéí àæëûí ìýäëýã, ÷àäâàðûã áèé 
áîëãîõ àñóóäëûã øèéäýæ áàéíà.

Õ¿¿õäèéí àæèëòíóóäûã ñóðãàõ áîãèíî õóãàöààíû 
ñóðãàëòààð ýõýëñýí ÕÈÑ-ãèéí ýíýõ¿¿ õ¿÷èí 
÷àðìàéëò íü ìýðãýæëèéí íèéãìèéí àæèëòàí 
áýëòãýõ äýýä áîëîâñðîëûí ñóðãàëò áîëîí 
ºðãºæñºí íü ¿íýõýýð áàõàðõàëòàé ¿éëñ áàéëàà. 
Íèéãìèéí àæëûí øèíý ìýðãýæèë áîëîí 
íèéãìèéí àæèëòíóóäûí ¿¿ðýã îëîí íèéòýä 
íýãýíòýý òàíèãäàæ, áîëîâñðîë, õ¿¿õýä õàìãààëàë, 
õàëàìæ áîëîí íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä 
ñàëáàð äàõü íèéãìèéí àæëûí ìýðãýæëèéí 
¿éë÷èëãýý õóóëü÷ëàãäàí áàòëàãäààä áàéíà. 
2009 îíû áàéäëààð 16 èõ, äýýä ñóðãóóëèóäàä 
íèéãìèéí àæëûí áàêàëàâð, ìàãèñòð, äîêòîðûí 
çýðýãòýé ìýðãýæèëòí¿¿äèéã  áýëòãýæ áàéãàà 
áºãººä ºíãºðñºí õóãàöààíä ìýðãýæëèéí íèéò 
1200 íèéãìèéí àæèëòàí áýëòãýãäýæ Ìîíãîë îðíû 

ºíöºã áóëàí á¿ðò òóñëàìæ äýìæëýã õýðýãòýé 
ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ, á¿ëýã, îëîí íèéòòýé 
àæèëëàæ áàéíà.

ÕÈÑ-ãèéí íèéãìèéí àæëûí òºñëèéí (1997-
2002) áèå äààñàí ¿íýëãýýíä (2002 îíä) 
íèéãìèéí àæëûí øèíý ìýðãýæëèéã Ìîíãîë 
Óëñàä õºãæ¿¿ëýõ ÕÈÑ áîëîí ò¿¿íèé õàìòðàã÷ 
áàéãóóëëàãóóäûí õ¿÷èí ÷àðìàéëò îíöãîé ¿ð 
ä¿íòýé áîëñíûã òýìäýãëýýä áóñàä óëñ îðîíä 
ýíý òóðøëàãûã ò¿ãýýí äýëãýð¿¿ëýõèéã çºâëºìæ 
áîëãîñîí áàéäàã. Èéì àìæèëòàíä õ¿ðýõýä 
ÕÈÑ-ãèéí  õàìòðàí ç¿òãýã÷èä  áîëîõ ÕÒ¯Ò, 
àéìàã, õîòûí õ¿¿õäèéí òºëºº òºâ¿¿ä, ÍÕÒ, 
ÓÁÄÑ, Íèéãìèéí àæëûí ñóðãàëò ñóäàëãààíû  
àðãà ç¿éí òºâ áîëîí ò¿¿íèé õºòºëáºðèéí 
çºâëºë, ÁÑØÓß, ÍÕÕß, àéìãèéí áîëîâñðîë, 
ñî¸ëûí òºâ¿¿ä, Óëààíáààòàð õîòûí áîëîâñðîëûí 
ãàçàð, Õîòûí çàõèðãàà, Ìîíãîëûí Õ¿¿õäèéí 
Ýðõèéí Òºâ, Ìîíãîëûí Ñóðãóóëèéí Íèéãìèéí 
Àæèëòíû Íèéãýìëýã, Õ¿÷èðõèéëëèéí Ýñðýã 
¯íäýñíèé Òºâ, ò¿¿íèé îðîí íóòãèéí ñàëáàðóóä,  
Áîëîâñðîëûí Èõ Ñóðãóóëèéí Äîðíîä àéìàã 
äàõü Áàãøèéí Êîëëåæ, ÌÓÈÑ-èéí Õîâä àéìàã 
äàõü ñàëáàð áîëîí ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæëûí 
òóðøèëòûí òºñë¿¿äèéã Óëààíáààòàð, Äîðíîä, 
ªâºðõàíãàé, Ñýëýíãý, Òºâ àéìãóóäàä àìæèëòòàé 
õýðýãæ¿¿ëñýí ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæèëòíóóä 
÷óõàë õóâü íýìýð îðóóëñàí áèëýý. Ýíý á¿õ 
¿éë ÿâöûã àìæèëòòàé áîëãîõîä  ÕÈÑ-èéí 
çàõèðëóóä áîëîí õºòºëáºðèéí àæèëòíóóäûí 
èäýâõè ñàíàà÷ëàãà, õ¿÷èí ÷àðìàéëò ìºí ÷óõàë 
¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí. ªíººäºð ýíý á¿õíèéã ýðãýí 
õàðàõàä íèéãìèéí àæëûí îðîí íóòãèéí ÷àäàâõè 
íýãýíò áèé áîëæ õºãæëèéí òîäîðõîé ¿å øàòàíä 
ãàðñàí áºãººä öààøèä ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñèéí  
ºìíº òóëãàð÷ áóé àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõýä 
÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ áîëíî ãýäýãò ÕÈÑ èòãýë 
òºãñ áàéãàà áèëýý. 
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Ñóðãóóëèéí àíõíû íèéãìèéí 
àæèëòíóóä (äóíä íü ÕÈÑ-ãèéí 
õºòºëáºðèéí àæèëòàí À.Áàòõèøèã) 
Óëààíáààòàð, 1997 îí 

“... ÕÈÑ-òàé õàìòðàí àæèëëàñàí íü áèä á¿õíèé ÷àäâàðûã èõýýõýí äýýøë¿¿ëñýí áèëýý. ÕÈÑ 
áèäíèé îðîëöîî, ñàíàà÷ëàãûã ÿìàãò äýìæèæ, áèäíèé áàãà áàãààð îëñîí àìæèëòûã õºõè¿ëýí 
àæèëëàäàã áàéñàí þì. ÕÈÑ-ãèéí òóñëàìæòàéãààð áèä îëîí óëñûí çºâëºõòýé á¿òýí æèëèéí 
õóãàöààíä õàìòðàí àæèëëàñàí òºäèéã¿é ÀÍÓ, Àíãëè, Îðîñ, Ýíýòõýã, ßïîí, Ãîíêîíã çýðýã óëñ 
îðíóóäûí íèéãìèéí àæëûí áîëîâñðîëûí õºãæèëòýé áèå÷ëýí òàíèëöàõ, ñóðàëöàõ  áîëîìæèéã 
ÕÈÑ áèäýíä îëãîñîí þì. Íèéãìèéí àæëûã õºãæ¿¿ëñºí ãàäíû òóðøëàãààñ èéíõ¿¿ ñóðàëöñàí 
íü ¿íýõýýð áèäíèé “í¿äèéã íýýæ”, íèéãìèéí àæëûã ººðèéí îðíû îíöëîãò  òîõèðóóëàí 
õºãæ¿¿ëýõ ¸ñòîé ãýäãèéã á¿ðýí îéëãîõîä èõýýõýí òóñ áîëñîí þì.  Íèéãìèéí àæëûí ñóðãàëò 
çîõèîí áàéãóóëàõûí õàæóóãààð ÕÈÑ-ãèéí  îëîí íèéòèéí òºñë¿¿ä äýýð àæèëëàõ áîëîìæòîé 
áàéñàí íü áèäíèé õóâüä  ïðàêòèê òóðøëàãà õóðèìòëóóëàõ  ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé áàéñíààñ 
ãàäíà íèéãìèéí àæëûí ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð îëîí íèéòèéí îéëãîëòûã íýìýãä¿¿ëýõýä ò¿ëõýö 
áîëñîí íü ãàðöààã¿é.    

Ìàíàé òýíõèì 1997 îíä àíõ áàéãóóëàãäñàíààñ õîéø ºíººã õ¿ðòýë íèéãìèéí àæëûí 
áàêàëàâðûí çýðýãòýé 190, íèéãìèéí àæëûí ìàãèñòð öîëòîé 34 ìýðãýæëèéí íèéãìèéí àæèëòàí 
áýëòãýæ  ãàðãàñíààñ ãàäíà, 1500 îð÷èì ïðàêòèê àæèëòíóóäûã áîãèíî õóãàöààíû ñóðãàëòóóäààð 
áýëòãýëýý. Ìàíàé òºãñºã÷èä áîëîâñðîë, õ¿¿õäèéí õàìãààëàë, õàëàìæèéí ñàëáàðò òºðèéí 
áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäàä àæèëëàæ, íèéãìèéí àæëûí ìýðãýæëèéí íèéãýìëýã¿¿äèéã 
òîëãîéëîí àæèëëàæ áàéíà. Îëîí õ¿í  èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæóóäàä íèéãìèéí àæëûí 
áàãøààð àæèëëàæ áàéíà. Ìàíàé íèéãìèéí àæëûí òýíõèì ýä¿ãýý Ìîíãîëäîî òºäèéã¿é õèëèéí 
÷àíàäàä òàíèãäàæ, Íèéãìèéí àæëûí ñóðãóóëèóäûí îëîí óëñûí õîëáîîíû ãèø¿¿í áîëñîí þì. 

Ìîíãîë Óëñàä íèéãìèéí àæëûí ìýðãýæëèéã àíõ ¿¿ñãýí, ºíººäðèéí òºâøèíä õ¿ðòýë  
õºãæ¿¿ëýõýä ÕÈÑ–ãèéí ã¿éöýòãýñýí ¿¿ðãèéã ¿íýëæ áàðøã¿é. Õàìòûí îðîëöîîí äýýð 
òóëãóóðëàí àæèëëàäàã ÕÈÑ-ãèéí àðãà áàðèëààñ ñóðàëöàæ, ñóðãàëò áîëîí íèéãìèéí 
¿éë÷èëãýýíèé á¿õèé ë ÷èãëýëèéí ¿éë àæèëëàãààíäàà îðîëöîîã ýðõýìëýí àæèëëàæ ÷àääàã 
áîëñîíäîî áèä áàÿðòàé áàéäàã áèëýý.”

ÌÓÁÈÑ, Íèéãìèéí àæëûí òýíõìèéí ýðõëýã÷ Ò.Öýíäñ¿ðýí, 

Íèéãìèéí àæëûí òýíõìèéí àõëàõ áàãø Õ. ªëçèéòóíãàëàã
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Õàðàà õÿíàëòã¿é áîëîí õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õäèéí 
õàìãààëàë áà íºõºí ñýðãýýëò (1994 îíîîñ)

Øèëæèëòèéí ýõýí ¿åä íèéãìèéí õàìãààëëûí 
ñ¿ëæýý çàäðàí óíàñíààñ óëáààëñàí õ¿íäðýë¿¿ä 
ãýð á¿ëèéí àìüäðàëä õ¿íäýýð òóñ÷ îëîí ãýð á¿ë 
õÿìðàëä îðñîí, ãýð á¿ë ñàëàëò ýðñ èõýññýí öàã 
¿åä ÕÈÑ Ìîíãîëä àæèëëàæ ýõýëñýí áèëýý. Ýíý 
õÿìðàëûí óëìààñ îëîí õ¿¿õýä ãýðýýñýý äàéæèæ, 
ãóäàìæèíä õîíîã òººð¿¿ëýõ áîëæ, “ãóäàìæíû 
õ¿¿õýä” ãýäýã íýð òîìú¸î áèé áîëîâ. Îëíîîðîî 
á¿ëýãëýí àìüäðàõ ýíý õ¿¿õä¿¿ä Ìîíãîëûí òýñãèì 
õ¿éòýí ºâëèéã õîòûí òºâëºðñºí õàëààëòûí 
ñèñòåìèéí òðàíøåéä õîðãîäîí ºíãºðººäºã áàéâ. 
Ýäãýýð õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿ä Ìîíãîëûí 
ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äèéí íýãýýõýí õýñýã íü ë 
áàéñàí þì. 

ÕÈÑ-ãèéí òîîöîîëñíîîð, ýìçýã á¿ëãèéí íèéò 
õ¿¿õäèéí òîî 1995 îíä 30 ìÿíãà áàéñàí áîë 1996 
îíä Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíãèéí òîîöîîëñíîîð 
60 ìÿíãàä õ¿ðñýí þì. Òýäíýýñ 1500 îð÷èì õ¿¿õýä 
ãóäàìæèíä áàéíãà àìüäàð÷, 3500 îð÷èì õ¿¿õýä 
ãóäàìæèíä îëîí öàãààð àæèëëàæ îëñîí áàãàõàí 
ìºíãºº ºãºõººð ãýð îðîíäîî àëäàã îíîã î÷äîã 
áàéâ. Ìºíãº îëîõûí òóëä îëîí õ¿¿õýä îðîí 
ñóóöíû õîã õàÿãäëààñ øèë, ëààç, ÿñ ò¿¿õ, âàãîíä 
ÿâæ äóó äóóëàõ, ãóéëãà ãóéõ, õàëààñ ñóéëàõ, áèåý 
¿íýëýõ çýðýã ÿíç á¿ðèéí, çàðèìäàà õóóëü áóñ 
¿éë àæèëëàãààíä ÷ îðîëöîõ íü ýëáýã áàéëàà.6 
Èéì íºõöºëä òýäãýýð õ¿¿õä¿¿ä ð¿¿ ÷èãëýñýí, 
¿ð ä¿íòýé, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áîëîí íºõºí 
ñýðãýýõ àðãà õýìæýý àâàõã¿é áîë ãóäàìæèíä 
àìüäàð÷ áàéãàà õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéí òîî 
áîãèíî õóãàöààíä ýðñ íýìýãäýõ ýðñäýë ºíäºð 
áàéëàà. 

Ãóäàìæèíä õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õýä àìüäàð÷ 
ýõýëñýí 1991-1993 îíû õîîðîíä çºâõºí 
Óëààíáààòàð õîòîä áàéñàí ýíý ¿çýãäýë 1995 
îí ãýõýä Óëààíáààòàð õîòòîé òºìºð çàìààð 
õîëáîãäñîí áóñàä òîìîîõîí õîòóóäàä ìºí 
àäèë òàðõàõ áîëñîí þì. ÕÒ¯Ò-èéí áîëîí 
öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëñíýýð ìàë÷èí 
ºðõèéí õ¿¿õä¿¿ä ÷ Óëààíáààòàðûí ãóäàìæèíä 
àìüäàð÷ ýõýëñýí áàéâ.7 

Øèëæèëòèéí ¿åä ãàð÷ èðñýí ýíý àñóóäëûã óðò 
õóãàöààíä øèéäâýðëýõ ãîë àðãà çàì íü ýäèéí 

çàñãèéí ºñºëòèéã õàíãàí, õ¿¿õä¿¿äèéí ýöýã ýõèéã 
àæèëòàé áàéëãàõ, íèéãìèéí õàìãààëëûí ñ¿ëæýýã 
îíîâ÷òîé õºãæ¿¿ëýõ ÿâäàë áàéñàí áîëîâ÷ îéðûí 
õóãàöààíû, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, íºõºí ñýðãýýõ 
¿éë àæèëëàãàà ÿàðàëòàé øààðäàãäàæ áàéëàà. Èéì  
íºõöºëä, 1996 îíû 12-ð ñàðä Ìîíãîë Óëñûí 
Øàäàð ñàéä îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäàä õàíäàí 
ãóäàìæíû õ¿¿õäèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä 
òóñëàõûã õ¿ñ÷ óðèàëãà ãàðãàñíû õàðèóä ÕÈÑ 
õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äýä çîðèóëñàí òºâ¿¿äèéã 
àíõ áàéãóóëñàí áèëýý. ÕÈÑ íü àñóóäëûí õî¸ð òàë 
áóþó óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áà íºõºí ñýðãýýõ ¿éë 
àæèëëàãààíû àëü àëèíä íü àíõààðëàà õàíäóóëàí 
àæèëëàñàí þì. 

Ãýð á¿ëýý òýæýýõèéí òóëä îëîí õ¿¿õýä 
ñóðãóóëèà îðõèí, ÿíç á¿ðèéí ýäèéí çàñãèéí ¿éë 
àæèëëàãààíä, çàðèìäàà õ¿íä, õîðòîé õºäºëìºðò 
òàòàãäàí îðæ áàéñàí òýð ¿åä áóþó 1996 îíîîñ 
ÕÈÑ  “Õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õýä” õºòºëáºð 
õýðýãæ¿¿ëñýí ýõýëñýí þì.  Õ¿¿õä¿¿ä, ÿëàíãóÿà 
õºâã¿¿ä çàõ äýýð õ¿íä à÷àà çººõ, ãóòàë öýâýðëýõ, 
ìàøèí óãààõ, ãóäàìæèíä æèæèã õóäàëäàà õèéõ 
çýðãýýð ìºíãº îëîõûí òóëä îëîí öàãààð àæèëëàæ 
áàéâ. Ýíý ÷èãëýëýýð ÕÈÑ-ãèéí õýðýãæ¿¿ëñýí 
îëîí òîîíû æèæèã òºñë¿¿ä íü õºäºëìºð 
ýðõýëæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äèéã õ¿íä, õîðòîé àæëààñ 
õºíäèéð¿¿ëýõ, õºäºëìºðèéí áàãàæ çýâñýã îëãîæ 
òýäíèé õºäºëìºðèéã õºíãºâ÷ëºõ, ñóðàõ áîëîí 
õºãæèõ áîëîìæèéã íü íýìýãä¿¿ëýõ, õ¿¿õä¿¿äýä 
àæèë, ñóðãóóëèà õîñëóóëàõ áîëîìæèéã îëãîõîä 
÷èãëýãäýæ áàéñàí þì. Íàñàíä õ¿ðýã÷èä áîëîí “¿å 
òýíãèéí ñóðãàã÷” íàðààð äàìæóóëàí õýðýãæ¿¿ëñýí 

6  ÕÈÑ, “Õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéí íºõºí ñýðãýýëò” òºñëèéí áàðèìò áè÷èã, 1996/97
7 Äýýðõòýé èæèë

Çàõ äýýð õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õä¿¿ä 
Óëààíáààòàð, 1996 îí 
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

ÕÈÑ õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äýä àìüäðàõ 
áàéðààð õàíãàõààñ ãàäíà òýäýíä ýð¿¿ë ìýíäèéí 
¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ, õàëóóí óñàíä îðóóëæ, 
õóâöàñëàæ, âàêöèíæóóëæ, ñóðàõ áîëîìæ 
îëãîäîã áàéñàí. Ìºí õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õýäòýé 
õýðõýí àæèëëàõ òàëààð ìýäëýã îëãîõ àðãà ç¿éí 
ñóðãàëòóóäûã ýöýã ýõ, áàãø íàð, îðîí íóòãèéí 
óäèðäëàãà, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí èäýâõòýí, 
ýìíýëãèéí àæèëòíóóäûí äóíä  ÿâóóëæ áàéëàà. 

ÕÈÑ–ãèéí àìüäðàõ óõààíû ñóðãàëòóóä íü ºíäºð 
ýðñäýëòýé îð÷èíä àæèëëàæ, àìüäàð÷ áàéãàà 
õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õä¿¿ä áîëîí õàðàà 
õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äýä áýëãèéí çàìûí õàëäâàðò 
ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ìýäëýã, ìýäýýëëèéã îëãîõîä 
îíöãîéëîí àíõààð÷ áàéñàí þì. Õºäºëìºð ýðõýëæ 
áàéãàà õ¿¿õä¿¿äýä ìýðãýæëèéí ÷èã áàðèìæàà 
îëãîõ, èíãýñíýýð òýäíèéã  èë¿¿ àþóëã¿é îð÷èíä, 
èë¿¿ á¿òýýìæòýé àæèëëàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä 
ÕÈÑ èõýýõýí õ¿÷èí ÷àðìàéëò òàâèñàí áèëýý. 
ÕÈÑ ìýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóä 
áîëîí ôåðìåð¿¿äèéí íèéãýìëýãòýé õàìòðàí 
àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä õºäºëìºð ýðõýëæ áàéñàí 
ºñâºð íàñíû íèéò 850 õ¿¿õäèéã ìýðãýæëèéí óð 
÷àäâàð îëãîõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëæ, òºãññºíèéõ 
íü  äàðàà òºðèéí áîëîí õóâèéí õýâøëèéí àæëûí 
áàéðûã çóó÷ëàí îëãîæ ºãñºí þì. 

Òóõàéí ¿åä íèéãýìä ÿäóóðàë, õºäººíººñ 
õîò ðóó ÷èãëýñýí øèëæèëò õºäºëãººí 
èõ áàéñíààñ îëîí õ¿¿õýä ñóðãóóëèàñ 
çàâñàðäàæ, ãýð á¿ëýý òýæýýõèéí òóëä 
õºäºëìºð ýðõëýõ áîëñîí áàéâ. ÕÈÑ-
ãèéí “Õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õä¿¿ä” 
òºñºë òýäãýýð õ¿¿õäýä òºðºë á¿ðèéí 
äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ ¿çýë áîäëîî èëýðõèéëýõ, 
äóó õîîëîéãîî íýãòãýõ, õàìòðàí àæèëëàõ 
óð ÷àäâàð îëîõîä íü òóñàëäàã áàéñàí. 
Ýíý òºñºë îëîí õ¿¿õäýä èòãýë íàéäâàðûã 
ºãñºí. Ä. Àëòàíñ¿õ áîë òýäíèé íýã þì. 
Íàéìàí íàñòàéãààñàà çàõ äýýð àæèë õèéæ 
áàéñàí òýð õ¿¿ ñóðãóóëüä îãò ñóðàëöàæ 
áàéãààã¿é. Ìàíàé òºñºëä õàìðàãäñàíààð 
Àëòàíñ¿õ àëáàí áóñ ñóðãàëòûã ä¿¿ðãýæ, 
âèäåî òºñºëä õàìðàãäàí, ìºí ººðºº áèå 
äààí àíãëè õýë ñóðñàí þì. Õîæèì íü òýð 
õºäºëìºð ýðõýëæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äèéí 
¿¿ñãýí áàéãóóëñàí “Ìàíäàõ” õîëáîîíû 
òýðã¿¿í áîëñîí. Àëòàíñ¿õ îäîî îþóòàí, 
Øâåä óëñàä ñóðàëöàõûí õàæóóãààð 
Øâåäèéí Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãààñ õ¿íä 
íºõöºëä àìüäàð÷ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äýä 
òóñëàõ õºðºíãº áîñãîõ ¿éë àæèëëàãààíä 
èäýâõòýé îðîëöäîã. 

Õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õä¿¿äèéí ¿¿ñãýí 
ñàíàà÷èëñàí “Ìàíäàõ” õîëáîî (1999) õºäºëìºð 
ýðõýëæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äýä õ¿ð÷ àæèëëàõ, 
òýäýíä áîëîâñðîëûí áîëîí õºãæëèéí øèíý 
áîëîìæóóäûã íýýæ ºãºõ, õºäºëìºð ýðõýëæ 
áàéãàà áîëîí õàðàà, õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äèéã 
àìüäðàõ óõààíû àðãà áàðèëä ñóðãàõ òàëààð ÕÈÑ–
ãèéí ãîë õàìòðàã÷ áàéëàà. Õºäºëìºð ýðõëýã÷ 
õ¿¿õä¿¿äýä îðóóëñàí ÕÈÑ-ãèéí õºðºíãº 
îðóóëàëò íü òýäãýýð õ¿¿õä¿¿äýä îðëîãîî 
íýìýãä¿¿ëýõ, ãóäàìæíû àìüäðàëààñ õºíäèéð÷, 
îðîí ãýðòýý àìüäðàõàä íü èõýýõýí ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýñýí áèëýý. ÕÈÑ 1996 îíä Óëààíáààòàð 
õîòûí çàõûí ä¿¿ðã¿¿äýä õàðàà õÿíàëòã¿é 
õ¿¿õäèéí òàâàí òºâèéã “Õîò àéë”  íýðòýéãýýð, 
125 õ¿¿õýäòýéãýýð àíõ  íýýñýí íü ÕÈÑ-ãèéí 
õàðàà, õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéã íºõºí ñýðãýýõ èõ 
àæëûí ýõëýë áîëñîí þì. 

 ...Òýð ¿åä íèéãýìä õàðàà, õÿíàëòã¿é 
õ¿¿õä¿¿äèéã ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ ¿çýë 
õ¿÷òýé áàéñàí. Òèéìýýñ àíõ õàðàà õÿíàëòã¿é 
õ¿¿õä¿¿äòýé óóëçàæ õàðèëöàà òîãòîîõîä 
õýö¿¿ áàéñíûã ñàíàæ áàéíà. Áèä õ¿¿õä¿¿äòýé 
áàéãàà ãàçàð íü îðîí ñóóöíû îðö, òðàíøåéä 
î÷èæ óóëçäàã áàéñàí. Õ¿¿õä¿¿ä áèäíèéã 
¿íýí ñýòãýëýýñýý õàíäàæ áàéãàà ýñýõèéã 
øàëãàõûí òóëä òðàíøåéíààñàà õîðõîé 
øàâüæ øèäýõ, õóâöàñ õàëòàðòóóëàõ çýðýã 
¿éëäýë õèéäýã áàéñàí õýäèé ÷ áèä ñàéí 
ñýòãýëèéí ¿¿äíýýñ èðñýí ãýäãýý õàðóóëæ, 
òýäýíä èòãýë òºð¿¿ëýõèéã õè÷ýýäýã áàéñàí. 

Õ.Ìºíõçóë, ÕÈÑ-ãèéí “Õºäºëìºð 
ýðõëýã÷ õ¿¿õä¿¿ä” òºñëèéí 
íèéãìèéí àæèëòàí (2001-2003)

Æ. Ëõàãâàñ¿ðýí, ÕÈÑ-ãèéí, Õàðàà 
õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéí òºâèéí ìåíåæåð 
(1995-2003) 
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8 ÕÈÑ, “Õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéí íºõºí ñýðãýýëò” òºñëèéí áàðèìò áè÷èã, 1996/97
9 Ìàäõóðè Äàññûí õèéñýí ÿðèëöëàãà, 2008 îíû 11 ñàð

1997-1998 îíä îðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíààñ 
ãàðãàñàí õ¿ñýëòèéí äàãóó ÕÈÑ Äîðíîä, Ñýëýíãý, 
Äàðõàí-Óóë àéìàãò õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéí 
òàâàí òºâèéã íýìæ áàéãóóëñàí þì. ÕÈÑ-ãèéí 
ýäãýýð òºâ¿¿ä áîëîí ºäðèéí ¿éë÷èëãýýíèé 
òºâ¿¿ä, ÿâóóëûí ñóðãàã÷ íàðûí ¿éë÷èëãýý íü 
õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé 
çàãâàðûã áèé áîëãîñîí áºãººä Ìîíãîëä ¿éë 
àæèëëàãàà øèíýýð ýõýëæ áàéñàí îëîí óëñûí 
òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä ýíý çàãâàðûã àâ÷ 
àøèãëàñàí þì.

Íèéãìèéí õàìãààëëûí ¿íäýñíèé õýìæýýíèé 
¿ð ä¿íòýé ñ¿ëæýý áàéõã¿é òîõèîëäîëä ÕÈÑ-
ãààñ àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí ýäãýýð àðãà õýìæýý íü 
õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäèéí àñóóäëûã á¿ðìºñºí 
øèéäâýðëýõã¿é ÷ òýäíèé íýí òýðã¿¿íèé õýðýãöýýã 
õàíãàõ, òýäýíòýé àæèëëàõ áîëîâñîí õ¿÷íèéã 
áýëäýõ, ìºí øèëæèëòèéí ¿åèéí íèéãìèéí ¿ð 
äàãàâðûí íýã áîëñîí õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äýä 
¿ç¿¿ëýõ îëîí óëñûí õýìæýýíä òóðøèãäñàí ºðòºã 
áàãàòàé ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðûã áèé áîëãîí 
Çàñãèéí ãàçàðò òóñëàõ çîðèëòûã àãóóëæ áàéñàí 
þì.8  

ÕÈÑ íàäàä øèíý àìüäðàë áýëýãëýñýí

“... Áè îõèí õ¿¿ õî¸ðòîé. Ãýðëýæ áàéãààã¿é ó÷ðààñ õ¿¿õä¿¿äýý ãàíöààðàà ºñãºæ áàéñàí. Áèä 
àõûíäàà õàìò àìüäðàõààð í¿¿æ î÷ñîí öàãààñ àñóóäàë ¿¿ñ÷, áýð ýã÷òýéãýý áàéíãà ìàðãàëäàæ 
õýðýëääýã áàéñíû óëìààñ áè èõýíõ öàãàà ãýðýýñ ãàäóóð ºíãºðººäºã áîëæ, õ¿¿õä¿¿äýý 
àíõààðàõàà áîëüñîí. Ãýðèéí ¿éë÷ëýã÷ áîëîí áóñàä àæèë õèéæ, øºíºä íü  ÿíç á¿ðèéí ãàçàð 
õîíîã òººð¿¿ëäýã áîëñîí. 

Ìèíèé õ¿¿ àõûí ãýðýýñ çóãàòàæ ãóäàìæèíä àìüäàðäàã áîëñíûã ñîíññîí òýð ¿å ìèíèé õóâüä 
õàìãèéí õýö¿¿ ¿å áàéñàí. Õ¿¿ãýý õààíà áàéãààã ÷ ìýäýõã¿é, áàñ äýýð íü áè ãýðòýý áóöàæ î÷èæ 
áîëîõã¿é áàéñàí. Ìèíèé îõèí àõûí  ãýð á¿ëòýé õàìò àìüäàð÷ áàéñàí ó÷ðààñ áè ò¿¿íèéã á¿õ 
¿íýíèéã ìýä÷èõâèé ãýõýýñ àéäàã áàéñàí. 

Áè ýíý çàìáàðààã¿é áàéäëààñàà ãàðàõ, õ¿¿ãýý îëîõ õýðýãòýé áàéëàà. Ýõëýýä ººðèéíõºº 
àñóóäëûã øèéäâýðëýæ, äàðàà íü õ¿¿ãýý îëîõ õýðýãòýé áàéñàí. ¯¿íèéã áè ÕÈÑ-ãèéí çºâëºõ 
¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàæ áàéæ ë îéëãîñîí. Ìàíàé àõ íàìàéã “Ãóäàìæèíä àìüäðàõàà áîëü” 
ãýýä áàéð õºëñºëæ ºãñºí. Òýãýýä áè 17 íàñòàé áîëñîí õ¿¿ãýý ÕÈÑ-ãèéí ”Õ¿¿õýä” òºâººð 
äàìæóóëàí îëñîí. Õ¿¿ä ìààíü ÕÈÑ òóñàëæ áàéãàà. Õ¿¿ ìààíü áàðèëãûí ìýðãýæëýýð ñóðàëöàæ 
áàéãàà, óäàõã¿é àæèë õèéæ ìºíãº îëäîã áîëíî. Áèäíèé àìüäðàë íààøòàéãààð ýðãýæ ë áàéíà. 
Ìèíèé õ¿¿ ãóäàìæèíä îëîí æèë àìüäàðñàí ÷ ñàéí õ¿¿. ßìàð ÷ ìºíãº îëñîí ýõëýýä íàäàä, 
áàñ ä¿¿äýý ë çàðöóóëàõûã áîääîã. Òýð à÷àà ¿¿ðýõ, íîãîî ÿëãàæ öýâýðëýõ, âàãîíîîñ í¿¿ðñ 
áóóëãàõ ãýýä îëîí ÿíçûí àæëûã 12 íàñòàéãààñàà ë ýõëýí õèéäýã áàéñàí. Îäîî ÕÈÑ-ãèéí 
òóñëàìæòàéãààð ìýðãýæèëòýé áîëæ áàéãàà ó÷èð èë¿¿ ìºíãº îëäîã áîëíî. Õ¿¿ ìààíü ýíý 
òºâèéí çºâëºõ ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäñàí, òýðýíä èõ òóñ áîëñîí ãýæ áè áîääîã. 

Áè õ¿¿õýä õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àðãûí òàëààð íýã èõ þì ìýääýãã¿é áàéñàí. ÕÈÑ-ãèéí òºâººñ ìèíèé 
ñóðñàí õàìãèéí ÷óõàë ç¿éë áîë õ¿¿õýä õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ýåðýã àðãà. Óã íü èõ àìàðõàí þì áàéñàí 
áàéíà ëýý. Õ¿¿õäèéíõýý ÿìàð çàí ¿éëèéã íü äýìæèæ áàéãààãàà ë èëýðõèéëýõ õýðýãòýé þì 
áèëýý. Õ¿¿õýä ÷èíü ãýðèéí äààëãàâðàà õèéæ áàéâàë î÷îîä ¿íñýõýä ë áîëíî. Õ¿¿õýä ÷èíü 
ÿìàð íýã ç¿éëèéã áóðóó õèéæ áàéâàë àÿòàéõàí õýë. Õ¿¿õýä ÷èíü þóã ñàéí õèéæ, þóã  çàñàõ 
õýðýãòýé áàéãààã íü îéëãóóë. Õàøãèð÷, çàãíàæ áîëîõã¿é. Çàðèì õ¿ì¿¿ñ õ¿¿õýä íü áóðóó þì 
õèéâýë õàøãèð÷ ýõýëäýã, òýãýýä òýäíèé õàðüöàà ýâäýð÷, õ¿¿õýä íü ¿ãýíä íü îðîõîî áîëèõîä 
ýöýã ýõ íü á¿ð èë¿¿ çàãíàæ õàøãèðíà. Ìóó áàéñàí õàðüöàà íü á¿ð äîðäîíî. Õ¿¿õäèéã ýåðýã 
àðãààð õ¿ì¿¿æ¿¿ëíý ãýäýã íü ¿íýõýýð ñàéí àðãà þì áàéíà. Áè õèéæ ¿çñýí, ñàéí áîëæ áàéãàà.”   

Î., 41 íàñòàé, ºðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé9 
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... Ýíý ìèíèé õàìãèéí àíõíû àæèë. Áè ýíý àæëûã õèéãýýä îäîî 2 æèë áîëæ áàéíà. Áè àæèëäàà 
äóðòàé. Õ¿¿õä¿¿ä ººð÷ëºãäºõèéã õàðàõ íü ìèíèé àæëûí õàìãèéí ñàéõàí ç¿éë.  

Àíõ èðæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äòýé àæèëëàõàä èõ õýö¿¿. ßíç á¿ðèéí çàí àâèð ãàðãàäàã, õýíä 
÷ èòãýäýãã¿é. Ãóäàìæíû àìüäðàë íü òýäíèéã èéì áîëãîäîã. Õàðèí áèä òýâ÷ýýðòýé, óéãàã¿é 
àæèëëàõ øààðäëàãàòàé. Åð íü òýâ÷ýýðòýé áàéõ þì áîë ¿ð ä¿íä õ¿ðäýã. Õ¿¿õýä á¿ðòýé áàéíãà 
í¿¿ð òóëæ óóëçàæ ÿðèëöàõ íü ¿ð ä¿íòýé áàéäàã ãýæ áîääîã. Áè òýäíèéã íýðýýð íü äóóääàã. 
Õ¿¿õä¿¿äèéí èòãýëèéã îëîõ íü õàìãààñ  ÷óõàë. Õ¿¿õä¿¿ä íàäàä íóóöàà ÿðüäàã. Òýäýíä ÿìàð 
÷ àñóóäàë òîõèîëäñîí áèä õàìòäàà øèéäâýðëýíý ãýæ áè òýäýíä õýëäýã. Áèä òýãæ ÷ õèéäýã. 
Õ¿¿õýä  ãóäàìæèíä áàéãàà øèã ãàíöààðäàõã¿é, ìºí ººðèéíõºº àìüäðàëûã ººð÷èëæ ÷àäíà 
ãýäãýý ìýäðýõ íü õ¿¿õäèéí õóâüä õàìãààñ ñàéõàí ç¿éë. 

Áè õ¿¿õäýä á¿õ òàëààð òóñëàõûã áîääîã. Òýãýýä õ¿¿õýä íàäàä èòãýæ ýõýëñýí öàãò áè áàãà 
áàãààð  àõèóëàí àæèëëàæ, òýð õ¿¿õýä ººðºº áèå äààí þì õèéõ ººðòºº èòãýõ èòãýëèéã íü 
íýìýãä¿¿ëýõèéã õè÷ýýäýã. Äàðàà íü òýð õ¿¿õýä ãýð á¿ëòýéãýý ýðãýæ õàðüöàà òîãòîîõ, ñóðãóóëüäàà 
áóöàæ îðîõ ãýõ ìýò àñóóäëààð áèäýíòýé õàìòàð÷ àæèëëàõ ñîíèðõîëòîé ýñýõèéã íü ìýäýõ 
õýðýãòýé. Çàðèìäàà õ¿¿õýä èíãýõèéã õ¿ñýõã¿é èõ óääàã. Èéì ¿åä òýäíèéã áàéíãà ñàéí ñîíñîæ 
îéëãîõ, îéëãóóëàõ  õýðýãòýé áàéäàã. Çàðèìäàà õ¿¿õä¿¿ä áèäýíä ãýð á¿ëèéíõíèéõýý òóõàé 
ìýäýýëýë ºã÷, õóðäõàí îëæ ºãºº÷ ãýæ õ¿ñäýã. Çàðèì õ¿¿õýä ¿íýõýýð õýö¿¿ áàéäàã. Òýä ¿ãýýñýý 
áóöàõ, õóäàë ÿðèõ, ãýðèéíõýý õàÿãèéã õóäàë õýëýõ, áèäýíòýé õàìòàð÷ àæèëëàõûã õ¿ñýõã¿é áàéõ 
ÿâäàë ÷ ãàðäàã. 

 Ãýõäýý, ýíä èðñýí á¿õ õ¿¿õäýä ººð÷ëºëò ãàðäàã. Õàëóóí õîîë óíä èäýõ, óñàíä îðîõ, òºâä 
èðñýí áóñàä õ¿¿õýäòýé öàãèéã õàìò ºíãºðººõ, ìºí õýí íýãíèé àíõààðàë õàëàìæèéã ìýäðýõ 
çýðýã íü á¿ãä òýäýíä ñàéíààð íºëººëæ, õ¿¿õä¿¿ä áàãà ÷ ãýñýí æàðãàëòàé áîëäîã. 

Ã. Ñ¿íæèäìàà, ÕÈÑ-ãèéí “Õ¿¿õýä” òºâ”(Õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäýä çîðèóëñàí ºäðèéí 
¿éë÷èëãýýíèé òºâ) -èéí íèéãìèéí àæèëòàí10

10 Ìàäõóðè Äàññûí õèéñýí ÿðèëöëàãà, 2008 îíû 11 ñàð
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Õ¿¿õäèéí ¿¿ñãýë ñàíàà÷ëàãà, ñîíèðõîë äýýð 
òóëãóóðëàí ÕÈÑ-ãààñ õýðýãæ¿¿ëñýí “Çóíû 
çóñëàí”, “Àìüäðàõ óõààíû ñóðãàëò”, “Âèäåî”,  
“Íèéãýìø¿¿ëýõ öèðê”, “Õ¿¿õýä áà äóðàí“, 
“Ðàäèî” çýðýã òºñë¿¿ä íü õ¿¿õä¿¿äèéí íèéãìèéí 
áîëîí õàðèëöààíû óð ÷àäâàð, øèíýëýã, á¿òýýë÷ 
ñýòãýëãýýã õºãæ¿¿ëýõ, ººðòºº èòãýëòýé áîëîõ, 
¿çýë áîäëîî èëýðõèéëæ ñóðàõàä íü îíöãîé à÷ 
õîëáîãäîëòîé ñóðãàëòóóä áàéëàà. 

“...ÕÈÑ áîëîí íàäàä èòãýäýã õ¿ì¿¿ñèéí 
äýìæëýãòýéãýýð  Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äòýé 
àæèëëàõ áîëîìæ îëäñîíä áè èõ 
áàÿðëàäàã. Ýõíèé óäààä “Íèéãýìø¿¿ëýõ 
öèðê” òºñëèéí àæëààð Óëààíáààòàðò 
î÷èæ àæèëëàæ áàéñàí áîë äàðàà íü ýíý 
íü ìèíèé ººðèéí ñîíãîëò áîëñîí. 

ªíãºðñºí åñºí æèëèéí õóãàöààíä 
õàìòðàí àæèëëàñàí õ¿¿õä¿¿ä áîëîí áàãø 
íàð áîë ìèíèé õóâüä èõ äîòíî õ¿ì¿¿ñ. 
Áè Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äòýé öààøèä ÷ 
àæèëëàõ áîëíî. ¯¿íèé òóëä áè  ººðèéí 
õóâèéí àìüäðàëäàà çàðèì çîõèöóóëàëòûã 
õèéõ øààðäëàãàòàé áàéãàà.“

ÕÈÑ õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äýä ¿ç¿¿ëýõ 
¿éë÷èëãýýãýý ºðãºæ¿¿ëýí ñàéæðóóëàõûí çýðýãöýý 
õàðàà õÿíàëòã¿é áîëîí ýìçýã á¿ëãèéí áóñàä 
õ¿¿õä¿¿äòýé í¿¿ð òóëàí àæèëëàäàã òºðèéí áîëîí 
òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí õ¿íèé íººöèéí 
÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõýä áàéíãûí õºðºíãº 
îðóóëàëò õèéñýýð èðñýí þì. Ñýëýíãý, Äàðõàí-
Óóë àéìàã äàõü òºâ¿¿äýý îðîí íóòãèéí çàõèðãàà 
áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýí 
ºãñºí (2001-2002) õýäèé ÷ àðãà ç¿éí õóâüä 
¿ðãýëæë¿¿ëýí äýìæñýýð áàéãàà áèëýý. Ò¿¿í÷ëýí 
ÕÈÑ-ãààñ õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äèéí ãýð 
á¿ëèéã îëæ òîãòîîõ, õàðèëöàà õîëáîî òîãòîîõ, 
ãýð á¿ëèéí íºõöºë áàéäëûã ñóäëàõ, õ¿¿õýä ãýð 
á¿ëäýý ýðãýí íýãäýõ áîëîìæ, àðãûã õàéæ îëîõ 
àæëóóäàà ýð÷èìæ¿¿ëæ, õ¿¿õýä  áîëîí ãýð á¿ëä 
¿ç¿¿ëýõ íèéãìèéí àæëûí ¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëñýí 
þì. Ýíý îëîí æèëèéí àæëûí ¿ð ä¿íä õàðàà 
õÿíàëòã¿é îëîí õ¿¿õýä ãýð á¿ëýý îëæ, õîëáîî 
òîãòîîí, çàðèì íü ãýðòýý áóöàæ î÷ñîí þì. 
Çºâõºí 2003-2008 îíû õîîðîíä íèéò 180 õ¿¿õýä 
ººðèéí ãýð á¿ëòýéãýý ýðãýí íýãäñýí áèëýý. 

Ìºí ò¿¿í÷ëýí ÕÈÑ ãýðòýý àìüäðàõ áîëîìæã¿é, 
òºâä àìüäàð÷ áàéñàí õ¿¿õä¿¿äýä ãýð á¿ëèéí 
íºõöºëä àìüäðàõ áîëîìæèéã õàíãàõ çîðèëãîîð 
ãýð á¿ëä ñóóðèëñàí õàëàìæèéí õóâèëáàðò 
¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëæ, “õóóðàé ààâ, ýýæ” áîëîí 
õàìààòàí ñàäíûõ íü àñðàí õàìãààëàã÷èéí 
õàëàìæèíä àìüäðàõ áîëîìæèéã íèéò 18 õ¿¿õäýä 
îëãîñîí þì. 

Õ¿¿õä¿¿ä Ãà÷óóðò äàõü çóíû çóñëàí äýýð     
(äóíä íü “Íèéãýìø¿¿ëýõ öèðê” òºñëèéí ñóðãàã÷ 
áàãø Ñýñèë Òðóôîëò) 2003 îí     

2000 îíîîñ ýõëýí àìæèëòòàé õýðýãæèæ áàéãàà 
“Íèéãýìø¿¿ëýõ öèðê” òºñºë îëîí õ¿¿õäýä 
àâüÿàñàà íýýæ õºãæèõºä íü òóñàëñàí áèëýý. 
Õ¿¿õä¿¿ä öèðêèéí ¿ç¿¿ëáýð áýëòãýæ áàéíà. 
Ãà÷óóðò, 2000 îí

Ñýñèë Òðóôîëò, “Íèéãýìø¿¿ëýõ öèðê” 
òºñëèéí ñóðãàã÷ áàãø (2000-2005), 

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí íºõºí 
ñýðãýýõ òºâèéí ñàéí äóðûí àæèëòàí 
(2006-2007)
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ÕÈÑ áèäýíä áèå äààí 
àìüäðàõ áîëîìæ îëãîñîí

1997 îíä ààâ ìààíü íàñ áàðæ, ýýæ 
áèäíèéã îðõèæ ÿâñíààð, áèä ãóðàâ 
Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí Äîðíîä 
àéìãèéí õàëàìæèéí òºâä àìüäðàõ 
áîëñîí þì. Îëîí æèë òºâ ìààíü 
áèäíèé ãýð, áàãø íàð ìààíü áèäíèé 
“ààâ, ýýæ” áàéñàí. 2006 îíîîñ ýõëýí 
áèä ãóðâóóëàà õàìò àìüäàð÷ ýõýëñýí. 
Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãààñ áèäíèé 
òºëºº õèéñýí á¿õ ç¿éëä íü áèä íàð 
ìàø èõ áàÿðëàäàã. Áèäýíä àìüäðàõ 
æèæèã ñóóö õóäàëäàí àâ÷ ºãñºí, áàñ 
õàãàñ æèëèéí òóðø õ¿íñ, õè÷ýýëèéí 
õýðýãñëýëýýð õàíãàñàí. Áèä íàð 
õàëàìæèéí òºâººñ ãàð÷ áèå äààí 
àìüäðààä îäîî 2 æèë áîëæ áàéíà. 
Ýíý õóãàöààíä  áàãø íàð áîëîí 
íèéãìèéí àæèëòíóóä ¿ðãýëæ áèäýíä 
òóñàëæ áàéñàí. Îäîî áèä øèíý 
íºõöºëäºº äàñàí çîõèöîæ, ìºíãºº 
çàðöóóëæ ñóðñíààñ ãàäíà áèå äààí 
øèéäâýð ãàðãàæ ÷àääàã áîëñîí. Àíõ 
áèå äààí àìüäðàõàä õýö¿¿ áàéñàí, 
Îäîî ÷ òèéì àìàð áèø. Ãýõäýý áèä 
áàãø  íàðûíõàà òóñëàìæòàéãààð èõ 
õè÷ýýñýí. Áè ñóðãóóëèà òºãñºæ, îäîî 
ãóðâóóëàà àæèë õèéæ àìüäðàëàà 
çàëãóóëàõ ìºíãº îëæ áàéãàà. Æèëèéí 
ºìíº ýýæ ìààíü áèäýí äýýð ýðãýí 
èðæ, áèä á¿ãäýýðýý õàìò àìüäðàõ 
áîëñîíä áè ìàø èõ áàÿðòàé áàéãàà. 
ªìíº íü ýýæèéãýý òðàíøåéä áàéõàä 
íü î÷èæ óóëçàõ õ¿ñýë èõ áàéäàã 
áàéñàí áîëîâ÷ õ¿¿õä¿¿äýýñ è÷ýýä 
î÷äîãã¿é áàéñàí. Îäîî òýð àñóóäàë 
øèéäýãäñýí. Îäîî ÷ ãýñýí áàãø 
íàðòàéãàà óóëçäàã, ìýäýõã¿é ç¿éëýý 
àñóóäàã. Áèä íàðûã õàìãèéí ñàéí 
îéëãîæ äýìæèæ áàéäàã áàãø íàðòàà 
ìàø èõ áàÿðëàäàã.

2002 îíîîñ ýõëýí õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäýä 
òºâººð äàìæóóëàí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã îëîí 
óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãóóäûí òîî 
íýëýýä íýìýãäñýí íºõöºë áàéäëûã õàðãàëçàí  
ÕÈÑ õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ øóóä 
¿éë÷èëãýýíèéõýý õýìæýýã ààæìààð áàãàñãàâ. 
Ìºí îëîí óëñûí áîëîí Ìîíãîë äàõü àæëûí 
òóðøëàãàäàà òóëãóóðëàí õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ 
àñðàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûã àíõëàí 
áîëîâñðóóëæ (2006) õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ àñðàìæ, 
õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, 
àñðàìæ õàëàìæèéí áàéãóóëëàãàä àìüäàð÷ áàéãàà 
õ¿¿õýäòýé àæèëëàõ õýì õýìæýýã òîäîðõîéëîõ 
õýðýãñýë, áàðèìò áè÷èãòýé áàéõ õýðýãöýý 
øààðäëàãûã òàíèóëàõ íºëººëëèéí àæëàà ýõýëñýí 
þì. Ó÷èð íü ýíý òºðëèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ 
áàéãàà áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð ÿíç 
á¿ð áàéõ ìàãàäëàë ºíäºð áàéâ. Ýíý ñòàíäàðòûí 
áè÷èã áàðèìò íü 2008 îíä ÕÒ¯Ã áîëîí Í¯ÁÕÑ-
ãèéí èäýâõòýé îðîëöîîòîéãîîð Çàñãèéí ãàçðûí 
õîëáîãäîõ  áàéãóóëëàãààð ýöýñëýí áàòëàãäàæ, óëñ 
äàÿàð ìºðäºãäºõ áîëîìæòîé áîëñîí áèëýý. Ìºí 
ÕÈÑ нь ãýð á¿ëä áîëîí îëîí íèéòýä ñóóðèëñàí 
õ¿¿õäèéí àñðàìæ, õàëàìæèéí áîäëîãыг ò¿ãýýí 
äýëãýð¿¿ëýõ, õ¿¿õäèéã õàëàìæèéí áàéãóóëëàãàä 
àìüäðóóëàõ õóâèëáàðûã “õàìãèéí ñ¿¿ëèéí 
øàòàíä àâ÷ ¿çýõ àðãà çàì” ãýäýã áàéð ñóóðü, 
áîäëîãîî (2005) òîìü¸îëîí ãàðãàñàí áèëýý.     

”Õîò àéë” òºâèéí õ¿¿õä¿¿ä, Óëààíáààòàð, 1996 îí 

Í. 20 íàñòàé, ÕÈÑ-ãèéí Äîðíîä 
àéìàã äàõü õàëàìæèéí òºâä 
àìüäàð÷ áàéñàí.
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Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí õºãæèëä îðóóëñàí      
õóâü íýìýð (1994-2000)

áàãø, ýðõëýã÷, ìýðãýæèëòí¿¿ä Ñèíãàïóð óëñ äàõü 
Ç¿¿í ºìíºä Àçèéí á¿ñèéí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí 
áîëîâñðîëûí ñóðãàëò ñóäàëãààíû òºâèéí õ¿¿õýä 
òºâò àðãà ç¿éí 3 äîëîî õîíîãîîñ 6 ñàð õ¿ðòýëõ 
õóãàöààíû ñóðãàëòóóäàä õàìðàãäñàí þì.  

ÕÈÑ-ãààñ ¿íäýñíèé  õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ 
¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä, ÁÑØÓß-íû 
Áîäëîãûí òºëºâëºëò çîõèöóóëàëòûí Íýãæ áîëîí 
Áîëîâñðîë ñóäëàëûí Õ¿ðýýëýíãèéí ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñóðãàëò, ñóäàëãààíû 
Òºâ, Öýöýðëýãèéí áàãøèéí êîëëåæ çýðýã 
áàéãóóëëàãóóäàä îëîí òàëò äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, 
àìæèëòòàé õàìòðàí àæèëëàñàí áèëýý. ÕÈÑ-ãèéí 
àðãà ç¿éí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð 
áàéãóóëñàí Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí 
ñóðãàëò-ñóäàëãààíû òºâ íü ñàëáàðûí áàãø, 
ìýðãýæèëòí¿¿äýä íýí ÷óõàë øààðäëàãàòàé áàéñàí 
àðãà ç¿éí äýìæëýãèéã ¿ç¿¿ëæ, áàãøëàõ ãàðûí 
àâëàãà, ñóðãàëòûí ìàòåðèàëóóä áîëîâñðóóëæ 
íýâòð¿¿ëýõ, ¿íäýñíèé áîëîí îðîí íóòãèéí 
ñóðãàëò-ñåìèíàðóóäûã çîõèîí áàéãóóëæ, 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí áîëîâñîí 
õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýñýí þì. 

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã 
øèíý÷ëýõ ººð÷ëºëò¿¿äèéã õèéõýä îðîí 
íóòãèéí çàñàã çàõèðãàà, Бîëîâñðîë, ñî¸ëûí 
ãàçðóóä, ìýðãýæèëòí¿¿ä, ýöýã ýõ, îëîí íèéòèéí 
îðîëöîî íýí ÷óõàë áàéëàà. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûã áýõæ¿¿ëýõ îðîí íóòãèéí ¿¿ñãýë 
ñàíàà÷иëãûã èäýâõæ¿¿ëýõèéí òóëä ÕÈÑ  æèæèã 
òºñëèéã äýìæèõ ñõåìèéã áèé áîëãîñîí þì. 
Ýíýõ¿¿ ñõåìýýð äàìæóóëàí àëñëàãäñàí îðîí 
íóòãèéí áîëîí ýìçýã á¿ëãèéí, òóõàéëáàë 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äýä ñóðãóóëèéí 

Ìàë÷èí ºðõèéí õ¿¿õä¿¿ä  ÕÈÑ-ãèéí áàéãóóëñàí  
ãýð öýöýðëýãò,  Äîðíîä àéìàã, 2007 îí  

1994 îíä áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûí 
ñàëáàð äàõü öîðûí ãàíö ãàäíû õàíäèâëàã÷ íü 
ÕÈÑ áàéëàà. ÕÈÑ íü õ¿íèé õºãæèë òºëºâøèëä 
áàãà íàñíû ¿åèéí õºãæèë òºëºâøèë èõýýõýí 
à÷ õîëáîãäîëòîéãîîñ ãàäíà ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ñàëáàðò õ¿¿õýä òºâòýé àðãà ç¿éã 
ò¿ãýýí äýëãýð¿¿ëýõ áîëîìæèéã óðüä÷èëàí 
õàðñíû ¿íäñýí äýýð òóñ ñàëáàðò õºðºíãº 
îðóóëàõ, ñîíèðõîã÷ òàëóóäòàé õàìòðàí àæèëëàõ 
ñòðàòåãèéí øèéäâýðèéã ãàðãàñàí þì. 

ÕÈÑ-ãèéí ñàíàà÷иëãààð ÁÑØÓß, ÕÒ¯Ò-
òýé  õàìòðàí 1994 îíä ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí íºõöºë áàéäëûí ñóäàëãààã 
¿íäýñíèé õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëæ,  
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ, 
ÿëàíãóÿà ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëä 
õàìðàãäàæ áóé áàéäàëä ä¿í øèíæèëãýý 
õèéñýí þì. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíû ä¿ãíýëò, 
çºâëºìæèä ¿íäýñëýí “Ñóðãóóëèéí ªìíºõ 
Áîëîâñðîëûã Õºãæ¿¿ëýõ ¯íäýñíèé Õºòºëáºð-I 
(1995-2000)”-áîëîâñðîãäñîí þì.  

“Ñóðãóóëèéí ªìíºõ Áîëîâñðîëûã Õºãæ¿¿ëýõ 
¯íäýñíèé Õºòºëáºð-I”-èéí õýðýãæèëòèéí 
á¿õèé ë ¿å øàòàíä ÕÈÑ Çàñãèéí ãàçðûí ãîë 
õàìòðàã÷ íü áàéñàí áºãººä ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ 
çàìààð òóñ ñàëáàðûã ººð÷ëºí øèíý÷ëýõ, 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé 
çàðäëûã áóóðóóëàõ, ÿëàíãóÿà ýìçýã á¿ëãèéí 
õ¿¿õä¿¿äýä ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõèéí òºëºº õàìòðàí 
àæèëëàñàí áèëýý. ÕÈÑ-ãààñ ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí  ìýðãýæèëòí¿¿äèéã 
õ¿¿õýä òºâòýé àðãà ç¿éí àñóóäëààðõ îëîí 
óëñûí áîëîí ¿íäýñíèé ñóðãàëòóóäàä ¿å øàòòàé 
õàìðóóëæ áàéñàí íü ýíý ñàëáàð äàõü ñîíèðõîã÷ 
òàëóóäûí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõýä îíöãîé 
à÷ õîëáîãäîëòîé áàéâ. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîë îëãîõ  öýöýðëýãèéí ¿éë àæèëëàãààíä 
õ¿¿õýä òºâòýé àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëýõ ÕÈÑ-ãèéí 
òóðøèëòûí òºñºë 1996 îíä Óëààíáààòàð õîòûí 
2 öýöýðëýã äýýð ýõýëæ, 1998 îíä Äàðõàí-Óóë, 
Äóíäãîâü, Îðõîí àéìàãò ºðãºæèí õýðýãæèâ. 
ÕÈÑ-ãèéí äýìæëýãòýéãýýð 1996-1998 îíä 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí  ñàëáàðûí 20 
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

ºìíºõ áîëîâñðîë îëãîõ, îðîí íóòàãò öýöýðëýãèéí 
¿éë àæèëëàãààíä ýöýã ýõ, îðîí íóòãèéí îðîëöîîã 
íýìýãä¿¿ëýõ, îëîí íèéò áîëîí öýöýðëýãèéí 
õàìòûí àæèëëàãààã íýìýãä¿¿ëýõ çýðýã ¿¿ñãýë 
ñàíàà÷иëãóóäûã äýìæñýí íü ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ñàëáàðò ÷óõàë àõèö äýâøëèéã 
àâ÷èðñàí þì.  

ÕÈÑ-ãèéí áîëîâñðîëûí õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 
õýðýãæñýí  äýýðõ ¿éë àæèëëàãààíóóäûí çýðýãöýý 
òóñ ñàëáàðò ¿ç¿¿ëæ áóé äýìæëýã òóñëàëöààãàà 
ºðãºæ¿¿ëýõ, ¿ð ä¿íòýé áîëãîõ ¿¿äíýýñ ¿éë 
àæèëëàãààíû áóñàä õýëáýð¿¿äèéã ÷ èäýâõòýé 
àøèãëàí  àæèëëàæ áàéëàà. Òóõàéëáàë, ºìíº 
ºã¿¿ëñýí ßÁ¯Õ-èéí Îðîí Íóòãèéí Õºãæëèéí 
Ñàíãèéí äîð áàéãóóëñàí Ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûã äýìæèõ äýä ñàíãààð äàìæóóëàí 
îðîí íóòãèéí öýöýðëýã¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãààã 
äýìæèæ àæèëëàñàí þì. Ýíý ìåõàíèçìààð 
äàìæóóëàí Çàâõàí, Ãîâü-Àëòàé, Áóëãàí, Òºâ, 
Õîâä, Äóíäãîâü àéìãóóäàä ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîë îëãîõ îëîí øèíýëýã ¿éë àæèëëàãààã 
äýìæèí, öýöýðëýãèéí áàðèëãûã çàñâàðëàõ, ãýð 
öýöýðëýã11 áîëîí ÿâóóëûí öýöýðëýã12 áàéãóóëàõ, 
ýìçýã á¿ëãèéí áîëîí àëñëàãäñàí îðîí íóòãèéí 
õ¿¿õä¿¿äýä áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ 
îëîí øèíýëýã àðãà, ¿éë àæèëëàãààã òóðøèí 
õèéñýí áèëýý. Ìºí õ¿¿õäýý åðäèéí öýöýðëýãò 
ÿâóóëàõ ýäèéí çàñãèéí áîëîìæã¿é ºðõèéí 
õ¿¿õä¿¿äýä öàãèéí, õàãàñ ºäðèéí ñóðãàëòóóäûã 
çîõèîí áàéãóóëàõ, öýöýðëýãèéí õîîëíû òºëáºðò 
õºíãºëºëò ¿ç¿¿ëýõ çýðýã îëîí òºðëèéí àðãà 
õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýâ. Ýäãýýð àðãà õýìæýýã 
òóðøèæ, õýðýãæ¿¿ëýõýä îðîí íóòãèéí ñàéí äóðûí 
èäýâõòí¿¿äèéí õ¿÷èéã àìæèëòòàé äàé÷èëæ ÷àäñàí 
þì.  Õîæèì íü ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí 

õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ, åðäèéí öýöýðëýãýýñ 
áóñàä õýëáýðýýð  áàãà íàñíû õ¿¿õäýä ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîë îëãîõ äýýðõ øèíýëýã àðãà 
õýëáýð¿¿ä íü ¿íäýñíèé õýìæýýíä òóðøèãäàí 
õýðýãæèæ, “ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí 
õóâèëáàðò ñóðãàëò” ãýæ íýðëýãäýõ áîëñîí áèëýý.

Ñóðãóóëèéí ªìíºõ Áîëîâñðîëûã Õºãæ¿¿ëýõ 
¯íäýñíèé Õºòºëáºðèéí îëîëò àìæèëòûã 
ýíý ñàëáàðò îðóóëñàí ÕÈÑ-ãèéí õºðºíãº 
îðóóëàëò, õ¿÷èí ç¿òãýëòýé ç¿é ¸ñîîð õîëáîæ 
¿çäýã. Õºòºëáºðèéí ¿ð ä¿íä ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîëûí à÷ õîëáîãäëûí òàëààðõ 
îëîí íèéòèéí îéëãîëò á¿õ øàòàíä íýìýãäýæ, 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäàëò 
¿íäýñíèé õýìæýýíä 13,5 õóâèàð ºññºí þì. 
Ýíýõ¿¿ ºñºëòèéí ¿íäñýí  øàëòãààí íü ÕÈÑ-
ãààñ ñàíàà÷ëàí íýâòð¿¿ëñýí ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîë îëãîõ õóâèëáàðò ñóðãàëòóóäûí ¿ð 
ä¿í áàéñàí áèëýý.  

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí 
ñàëáàðûí õàìãèéí õ¿íä ¿åä áóþó 1990-
ýýä îíû äóíäóóð ÕÈÑ òóñ ñàëáàðò àæèëëàõ 
áîëñîí íü Ìîíãîë Óëñûí õºãæèëä  ¿íýëæ 
áàðøã¿é õóâü íýìýð áîëñîí. Òóõàéí ¿åä 
ÕÈÑ áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûí 
÷èãëýëèéã ñîíãîæ àæèëëààã¿éñýí áîë 
õîæèì íü áèäíýýñ õóâü õ¿íèé  áîëîîä 
óëñ îðíû  õºãæèë, äýâøèëä îíöãîé ÷óõàë 
¿¿ðýãòýé ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí 
ñàëáàðûã äàõèí ñýðãýýõýä ìàø èõ 
öàã õóãàöàà, õºðºíãº, õ¿÷èí ÷àðìàéëò 
øààðäàãäàõ áàéñàí. 

Ò.Öýíäñ¿ðýí, ÕÈÑ-ãèéí áîëîâñðîëûí 
õºòºëáºðèéí àæèëòàí (1997-2006)

11 Ìîíãîë ãýðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã öýöýðëýã 
12 Ìàë÷èí ºðõèéí õ¿¿õä¿¿äèéã öýöýðëýãò õàìðóóëàõûí òóëä ãýð öýöýðëýã¿¿ä íü ìàë÷äàä îéð áàéðëàæ, ÿâóóëûí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã.

Ãýð öýöýðëýã. Õºâñãºë àéìàã
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Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîí áàãà áîëîâñðîëûã áýõæ¿¿ëýõ íü 
(2000 îíîîñ)

2000 îí ãýõýä Ìîíãîë Óëñûí íèéãýì, ýäèéí 
çàñãèéí áàéäàë ñàéæèð÷ øèëæèëòèéí ¿åèéí 
õÿìðàëò áàéäëààñ íýãýíò ãàðñàí ¿å áàéâ. 
Õýäèéãýýð ÿäóóðëûí ò¿âøèí áóóðààã¿é ÷ 1999 
îí ãýõýä Ìîíãîëûí õ¿íèé õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 
ñàéæèð÷ , 1990 îíû ò¿âøíýýñ äàâæ ãàðñàí áàéëàà. 
Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë á¿ðýí ñýðãýæ, 
Ñóðãóóëèéí ªìíºõ Áîëîâñðîëûã Õºãæ¿¿ëýõ 
¯íäýñíèé Õºòºëáºð–2 õýðýãæèæ ýõýëñýí 
þì. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñàëáàðò 
îëîí óëñûí áóñàä áàéãóóëëàãà, õàíäèâëàã÷èä ÷ 
àíõààðëàà õàíäóóëæ ýõýëñýí áàéëàà.   

2000 îíä áàòëàãäñàí ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë 
äàõü õºòºëáºðèéí øèíý ñòðàòåãèéí õ¿ðýýíä  
ÕÈÑ ¿íäýñíèé ò¿âøèíä ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ 
¿éë àæèëëàãààãàà ¿ðãýëæë¿¿ëýõèéí çýðýãöýý 
á¿õ àéìàãò õ¿ð÷ àæèëëàõ áèø õàðèí òóõàéëàí 
ñîíãîñîí öººí àéìàã, îðîí íóòàãò òºâëºð÷ 
àæèëëàõ áîëñîí þì. Ýíý íü òóõàéí ñîíãîãäñîí 
îðîí íóòàã äàõü ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí 
àñóóäëûã  öîãö áàéäëààð äýìæèõ áîëîìæèéã 
á¿ðä¿¿ëñýí áèëýý.

2000-2005 îíóóäàä ÕÈÑ-ãèéí îðîí íóòàãò 
¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ íü Õîâä, Äîðíîä, Áàÿí-
ªëãèé, Áàÿíõîíãîð, Äóíäãîâü àéìãóóä áîëîí 
Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì ä¿¿ðýãò òºâëºð÷ 
áàéëàà. Ýíý ¿åä ÕÈÑ íü õ¿¿õýä òºâòýé àðãà ç¿éã 
íýâòð¿¿ëýõ, îðîí íóòãèéí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ, 
õ¿¿õäèéí ñóð÷ õºãæèõ íºõöëèéã ñàéæðóóëàõàä 
àíõààð÷ àæèëëàñàí þì. Õ¿¿õäèéí íàñ ñýòãýõ¿é, 
õºãæëèéí îíöëîãò òîõèðñîí òîãëîîì, ñóðãàëòûí 
õýðýãëýãäýõ¿¿íèé  õàíãàìæèéã ñàéæðóóëæ, 
äºðâºí àéìãèéí Áîëîâñðîë Ñî¸ëûí Ãàçàð 
äýýð ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí àðãà ç¿éí 
òºâ¿¿äèéã íýýí àæèëëóóëàâ.

2002-2008 îíóóäàä ÕÈÑ îëîí óëñûí áîëîí 
îðîí íóòãèéí ñàíõ¿¿ãèéí íººöèéã àìæèëòòàé 
äàé÷ëàõ çàìààð íèéò 14 öýöýðëýãèéí áàðèëãûã 
øèíýýð áàðüæ, îëîí íèéòýä ñóóðèëñàí õºãæëèéí 
áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí õºãæëèéã íºõºí ñýðãýýõ 
5 òºâèéã 4 àéìàã áîëîí Óëààíáààòàð õîòîä 
áàéãóóëñàí þì. 

ÕÈÑ àëñëàãäñàí  îðîí íóòãèéí õ¿¿õä¿¿äèéã 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíä 
õàìðóóëàõ çîðèëãîîð îðîí íóòàãò  õóâèëáàðò 
ñóðãàëòóóäûã äýìæèí àæèëëàñíààð çºâõºí 2004 
îíä 5200 õ¿¿õýä õóâèëáàðò ñóðãàëòûí õ¿ðýýíä 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäæýý. 

ÕÈÑ ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí õóâèëáàðò 
ñóðãàëòûí  ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð ãýð 
öýöýðëýãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ¿íýëãýý õèéæ,  
¿íýëãýýíèé ä¿ãíýëò, çºâëºìæèéí õýðýãæ¿¿ëýõ 
àñóóäëààð  ñîíèðõîã÷ òàëóóäòàé èäýâõòýé 
õàìòðàí àæèëëàñàí þì. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä 
õîëèìîã á¿ëãèéí ñóðãàëòûí áîëîí ÿâóóëûí 
áàãøèéí ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëæ, 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéã áîëîâñðîëä 
òýãø õàìðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëæ, äýä 
òºñë¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýõäýý îëîí íèéò, òºðèéí 
áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä, òóõàéëáàë 
Ñóðãóóëèéí ªìíºõ Áîëîâñðîëûí Ñóðãóóëü, 
Óäèðäëàãûí Õºãæëèéí Àêàäåìè, Áîëîâñðîëûí 
Õàìòûí Àæèëëàãààíû Íèéãýìëýã,  Õºãæëèéí 
Áýðõøýýëòýé Õ¿¿õýäòýé Ýöýã Ýõèéí Õîëáîî 
çýðýã áàéãóóëëàãóóäòàé  íÿãò õàìòðàí àæèëëàâ.

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîí áàãà áîëîâñðîëûí 
çàëãàìæ õîëáîîíû à÷ õîëáîãäîë áîëîí 
õ¿¿õä¿¿ä ñóðãóóëèéí áàãà àíãèàñ çàâñàðäàõ, 
àíãè óëèðàõ íü íèéòëýã áàéãààã õàðãàëçàí  ÕÈÑ 
áîëîâñðîëûí õºòºëáºðèéí ¿éë àæèëëàãààãàà 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñàëáàðààñ 
ãàäàãøëàí ºðãºæ¿¿ëñýí þì.
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Ìàë÷èí õ¿¿õäèéí áîëîâñðîë 
“2003 îíä ÕÈÑ îðîí íóòãèéí  çàñàã çàõèðãààòàé õàìòðàí ìàë÷èí õ¿¿õä¿¿äèéí ÷óóëãà óóëçàëòûã 
çîõèîí áàéãóóëñíààð ÕÈÑ-ãèéí “Ìàë÷èí  õ¿¿õäèéí áîëîâñðîë”(2003-2006) òºñëèéí ýõëýë 
òàâèãäñàí þì. Õºäººä áàãà àíãèàñ ñóðãóóëü çàâñàðäàõ íü ýëáýã, ìºí ñóðãóóëüä îãò ÿâæ ¿çýýã¿é 
õ¿¿õýä ÷ îëîí áàéñàí íü ¿íýõýýð àíõààðàë òàòñàí àñóóäàë áàéëàà. Ýäãýýð õ¿¿õäүүд àéëûí ìàë 
ìàëëàæ ãýð á¿ëèéèíõýý àìüæèðãààíä íýìýð áîëîõ, ººðèéíõºº õîîë õ¿íñ, õóâöàñíû õýðýãöýýã 
õàíãàæ áàéëàà. ×óóëãà óóëçàëòàä îðîëöñîí õ¿¿õä¿¿äèéí õàìãèéí íýí òýðã¿¿íèé àñóóäàë íü 
òýäíèé áîëîâñðîëûí àñóóäàë ãýæ õ¿¿õä¿¿ä ººðñäºº òîäîðõîéëëîî.    
Èíãýýä ÕÈÑ 2004 îíä, õàìãèéí îëîí õ¿¿õýä ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí Äîðíîäûí Öàãààí-Îâîî, 
Ìàòàä ñóìäûã ñîíãîí àâ÷ òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ áîëñîí þì. Ñóðãóóëèéí  óëèðëûí àìðàëòûí ¿åýð 
ñóëàðñàí àíãè òàíõèì áîëîí äîòóóð áàéðûã àøèãëàí 10 õîíîãèéí àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí 
ñóðãàëòûã 3 øàòëàëòàéãààð çîõèîí áàéãóóëëàà. Ñóðãàëò ýõëýõèéí ºìíº ÕÈÑ áîëîí îðîí 
íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû õàìòàðñàí óðèëãûã ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí õàìò  õ¿¿õýä íýã á¿ðò 
õ¿ðã¿¿ëñýí.  Ýõíèé ñóðãàëòàä óðèãäñàí íèéò õ¿¿õä¿¿äèéí 90  õóâü íü ñóðãàëòàä õ¿ðýëöýí 
èðñíèéã õàðàõàä ¿íýõýýð ñàéõàí áàéñàí. 
Ñóðãàëòàä õàìðàãäàõ õóãàöààíä íü õ¿¿õä¿¿äèéã ñóìûí Çàñàã äàðãà õ¿ëýýí àâ÷, ñóìûí õýìæýýíä 
àæèëëàæ áàéãàà á¿õ áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààòàé òàíèëöóóëæ, òýäíèé ñîíèðõëûã òàòñàí 
óðàëäààí òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëàâ. ¯å òýíãèéí ñóðãàã÷ áýëòãýõ àæëàà ÷ áèä äàâõàð õèéæ 
áàéëàà. Ýõíèé æèëèéí ýíý òóðøëàãà äýýð ¿íäýñëýí 2004-2006 îíä, îðîí íóòãèéí áîëîâñðîëûí 
áàéãóóëëàãóóä òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààã íèéò 7 ñóìàíä ºðãºæ¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëñýí þì. Ýäãýýð 
ñóðãàëòûí ¿ð ä¿íä, ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí áîëîí îãò ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéãààã¿é íèéò 400 ãàðóé 
ìàë÷èí õ¿¿õýä ñóóðü áîëîâñðîëòîé áîëæ, äèéëýíõ íü àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòààñ 
åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä øèëæèí ñóðàëöñàí þì. Ýíý òºñºë íü ýäãýýð õ¿¿õä¿¿äèéí ñóð÷, 
áîëîâñðîë ýçýìøèõ áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëñýí òºäèéã¿é ñóðãóóëèéí ãàäíà ¿ëäñýí õ¿¿õä¿¿äýä 
áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõýä îðîí íóòàã, ñóðãóóëèéí óäèðäëàãûí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðãèéã íýìýãä¿¿ëæ 
÷àäñàí áèëýý.”

Á. Ýðäýíý÷èìýã, ÕÈÑ-ãèéí Äîðíîä àéìàã äàõü îðîí íóòãèéí ñàëáàðûí 
çîõèöóóëàã÷ (2003-2007)

ÕÈÑ-ãèéí  “Ñóðãóóëèéí ªìíºõ áà Áàãà 
Áîëîâñðîëûí ×àíàðûã Ñàéæðóóëàõ Òºñºë” 
(ÑªÁÁÁ×ÑÒ) íü (2006-2009) Ìîíãîë Óëñ 
åðºíõèé áîëîâñðîëûí 12 æèëèéí òîãòîëöîîíä 
øèëæèõ öàã õóãàöààíä àìæèëòòàé õýðýãæèæ 
äóóñëàà. Ñóðãóóëüä ýëñýí îðîõ íàñûã 2005-
2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ ýõëýí õî¸ð ¿å 
øàòòàé áóóðóóëñíààð 2008-2009 îíû õè÷ýýëèéí 
æèëýýñ ýõëýí 6 íàñòíóóä àíõ óäàà ñóðãóóëüä 
ýëñýí ñóðàëöàæ áàéíà. Ñóðãóóëüä ýëñýí 
ñóðàëöàõ íàñûã èéíõ¿¿ óðàãøóóëñàí íü ýöýã ýõ, 
öýöýðëýãèéí áîëîí áàãà àíãèéí áàãø  íàðààñ 
øèíý ¿¿ðýã õàðèóöëàãà, óð ÷àäâàðûã øààðäàæ 
áàéãàà þì. “×àíàðòàé ñóóðü áîëîâñðîë” òºñºë 
íü áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí øèíý÷ëýëèéã äýìæèí  
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîí áàãà áîëîâñðîëûí 
÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, ÿëàíãóÿà ýìçýã á¿ëãèéí 
õ¿¿õä¿¿äèéí áîëîâñðîëä õàìðàãäàõ áîëîìæèéã 
íýìýãä¿¿ëýõ, ýöýã ýõ, îëîí íèéò, èðãýíèé 
íèéãìèéí îðîëöîîã áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý, 
ìåíåæìåíòýä íýâòð¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ 
÷àäëàà. 

ÕÈÑ-ãèéí äýìæëýãòýéãýýð ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë, õ¿¿õäèéí 
íàñ, õºãæëèéí îíöëîãò òîõèðñîí òîãëîîì 
áîëîí áóñàä ñóðàõ õýðýãñëèéí õàíãàìæ 
ñàéæèðëàà. 2007 îí.
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ÕÈÑ-ãèéí òóñ òºñºë íü ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áà áàãà áîëîâñðîëûí õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûã 
äýýøë¿¿ëýõ ¿íäýñíèé áîëîí îðîí íóòãèéí 
÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõýä çîðèóëæ íèéò 1,3 ñàÿ 
åâðîãèéí õºðºíãº îðóóëàëò õèéñýí òîìîîõîí 
òºñºë áàéñàí þì. ÕÈÑ ýíý òºñëèéí õ¿ðýýíä 
Áàÿíõîíãîð, Çàâõàí, Õîâä, Õºâñãºë, Ñýëýíãý, 
Äîðíîä, Ñ¿õáààòàð 7 àéìàã áîëîí Óëààíáààòàð 
õîòûí ×èíãýëòýé, Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí 
öýöýðëýã, ñóðãóóëèéí õºãæëèéã äýìæèõèéí 
çýðýãöýý ¿íäýñíèé ò¿âøèíä áîëîâñðîëûí 
òºëºâëºëò, óäèðäëàãûí ÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ 
àæëûã äýìæèí àæèëëàâ. 2008 îíä áàòëàãäñàí 
Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëèéã 
áîëîâñðóóëàõ àæëûã äýìæèæ, ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí õóâèëáàðò ñóðãàëòûí хөтөлбөрийг  
áîëîâñðóóëààä áàéíà. Ýíýõ¿¿ хөтөлбөрийг 
áàòàëæ, õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñíýýð ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîëûí õóâèëáàðò ñóðãàëòûí ÷àíàðò 
ìýäýãäýõ¿éö ººð÷ëºëò ãàðàõ þì. Ìºí ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîëûã õóâèëáàðò ñóðãàëòààð 
äàìæóóëàí îëãîõîä òºðººñ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã 
¿ç¿¿ëýõ áîëîìæòîé áîëæ áàéãàà íü ýíý òºñëèéí 
áàñ íýãýí ÷óõàë õóâü íýìýð áèëýý. 

Òºñëèéí õýðýãæèëòèéí õóãàöààíä ÿâóóëûí 
áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã 
áîëîâñðóóëæ 3, 4, 5 íàñòàé õ¿¿õäýä áîëîâñðîë 
îëãîõ ÿâóóëûí áàãøèéí ñóðãàëòààð 2 æèëèéí 
õóãàöààíä 2000 ìàë÷íû õ¿¿õäýä ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîë îëãîëîî. ÕÈÑ-ãèéí 
äýìæëýãòýé áàðüæ, áàéãóóëñàí  öýöýðëýã¿¿äýä 
æèëäýý 500 õ¿¿õýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ 
áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàæ áàéíà. 

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë áîëîí áàãà 
áîëîâñðîëûí çàëãàìæ õîëáîî, ìºí I áà II  àíãèéí 
ñóðàõ áè÷ãèéí ¿íýëãýý, õ¿¿õýä òºâòýé çààõ àðãà 
ç¿éí àñóóäëóóäàä òóñãàéëàí àíõààðñàí ñóäàëãààíû 
àæëóóäûã ÕÈÑ-ãààñ ñàíàà÷ëàí õèéëãýñýí íü 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîí áàãà áîëîâñðîëûí 
áîäëîãûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä òîäîðõîé 
õóâü íýìýð îðóóëñàí þì. Òºñëèéí õ¿ðýýíä íèéò 
131,5 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã õ¿¿õäèéí 
íàñ, õºãæëèéí îíöëîãò òîõèðñîí òîãëîîì, 
ñóðãàëòûí õýðýãñëèéí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõàä 
çîðèóëñíààð ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí 
ñóðàõ îð÷èí ñàéæèð÷, íèéò 96 öýöýðëýãèéí 7000 
ãàðóé õ¿¿õýä ¿ð øèìèéã íü õ¿ðòýæ áàéíà.  
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Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûã äýìæñýí 
àëõìóóä (1998 îíîîñ)

1997 îíû áàéäëààð õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
õ¿¿õäýä áîëîâñðîë îëãîõ 2 òóñãàé öýöýðëýã, 
5 ñóðãóóëèéã ýñ òîîöâîë Ìîíãîë Óëñàä 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí ñóðàõ áîëîìæ 
õÿçãààðëàãäìàë áàéëàà. 1998 îíîîñ ýõëýí 
õýðýãæ¿¿ëñýí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðóóëàõ 
¿éë àæèëëàãààãаàð á¿õ õ¿¿õäèéã áîëîâñðîëä 
òýãø õàìðóóëàõ áîäëîãî, òóðøëàãûã Ìîíãîë 
Óëñàä õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí ÕÈÑ-ãèéí 
èõ àæëûí ñóóðü òàâèãäñàí áèëýý. Õîæèì íü 
ÕÈÑ ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñàëáàðò 
õóðèìòëóóëñàí òóðøëàãà äýýðýý òóëãóóðëàí 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã ñóðãóóëüä òýãø 
õàìðóóëàí ñóðãàõ òºñë¿¿äýý ýõë¿¿ëñýí þì.   

Àðõàíãàé, Áóëãàí àéìàã áîëîí Óëààíáààòàð 
õîòîä 1998 îíä òóðøèëòûí òºñëººð ýõýëæ áàéñàí 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã áîëîâñðîëä 
òýãø õàìðóóëàí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà íü ÕÈÑ-
ãèéí áîëîâñðîëûí õºòºëáºðèéí òîìîîõîí  
õýñýã áîëîí ºðãºæñºí þì. 2002-2006 îíû 
õîîðîíä 4 æèëèéí õóãàöààíä, ÕÈÑ-ãèéí 
äýìæëýãòýéãýýð áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíä 
õàìðàãäñàí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí 
òîî 1000-ààñ 8000 áîëòëîî ºññºí þì. ªìíº íü 
ÄÀÍÈÄÀ áàéãóóëëàãààñ ýíý  ÷èãëýëýýð çàðèì 
îðîí íóòàãò õýðýãæ¿¿ëñýí àæèë íü õºãæëèéí 
áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã áîëîâñðîëä òýãø 
õàìðóóëàõ ÕÈÑ-ãèéí àæèëä òààòàé õºðñèéã 
áèé áîëãîñîí  áàéëàà.  

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûã 
ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð ÕÈÑ-ãààñ õýðýãæ¿¿ëñýí 
ãîë àæëóóä íü õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã 
áîëîâñðîëä õàìðóóëàõ òàëààð îëîí íèéòèéí 
îéëãîëòûã íýìýãä¿¿ëýõ, áàãøëàõ áîëîâñîí 
õ¿÷íèéã áýëäýõ, îëîí íèéòýä ñóóðèëñàí íºõºí 
ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ, õóóëü ýðõ ç¿éí 
áîëîí áîäëîãûí øèíý÷ëýëèéã õèéõýä ÷èãëýãäýæ 
áàéëàà. ÕÈÑ-ãèéí òóñëàìæòàéãààð îëîí ýöýã ýõ, 
îðîí íóòãèéí õ¿ì¿¿ñ áîëîí ñóðãóóëü, öýöýðëýã¿¿ä 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã ÿëãàâàðëàí 
ãàäóóðõäàã ¿çýãäëèéã áóóðóóëàõ, àðèëãàõ, ýíý 
òàëààð îëîí íèéòèéí îéëãîëòûã ñàéæðóóëàõ 
àæèëä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ çýðýã 

îëîí òºñë¿¿äèéã àìæèëòòàé  õýðýãæ¿¿ëñýí. 
Ìºí õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, ìýðãýæèëòí¿¿ä 
áîëîí ýöýã ýõ÷¿¿äèéã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
õ¿¿õäèéã áîëîâñðîëä õàìðóóëàõ òàëààð áóñàä 
îðíû òóðøëàãààñ ñóðàëöàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, 
áóñàä óëñûí òóðøëàãà ñóäëàõ àÿëàë, îëîí óëñûí 
ñåìèíàð çîõèîí áàéãóóëàõ çýðýã àæëóóäûã õèéñýí 
íü èõýýõýí ¿ð ä¿íòýé áîëñîí þì. Öýöýðëýãèéí 
áàãø, ýðõëýã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòóóäûã ¿å 
øàòòàé çîõèîí áàéãóóëñíû çýðýãöýý  õîëáîãäîõ 
íîì, ãàðûí àâëàãà, ñóðãàëòûí çàãâàðóóäûã 
áèé áîëãîõ, äýëãýð¿¿ëýõ àæëóóäûã äýìæèí 
àæèëëàñàí áèëýý.  

ÕÈÑ-ãèéí àðãà ç¿éí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí 
òóñëàìæòàéãààð ÁÑØÓß -íä “ Òýãø õàìðóóëàí 
ñóðãàõ íýãæ” –èéã áàéãóóëñàí íü õºãæëèéí 
áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûã äýìæèõ 
áîäëîãûã òîäðóóëàõ, õîëáîãäîõ áîäëîãûí 
áàðèìò áè÷èãò òóõàéí àñóóäëûã òóñãàõ, Çàñãèéí 
ãàçðûí áîäëîãîä íºëººëºõ áîëîìæèéã 
íýìýãä¿¿ëñýí þì. 
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2003 îíû 12-ð ñàðä “Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
õ¿¿õäèéã áîëîâñðîëä òýãø õàìðóóëàí ñóðãàõ 
õºòºëáºð” áàòëàãäñàíààð ýíý àñóóäàë Çàñãèéí 
ãàçðûí àëáàí ¸ñíû áîäëîãî áîëñîí þì. Èéì 
áîäëîãûí áàðèìò áè÷èãòýé áîëñîí ÿâäàë íü 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã áîëîâñðîëä 
òýãø õàìðóóëàõ çàð÷ìûã àìüäðàëä õýðýãæ¿¿ëýõ íýã 
÷óõàë àëõàì áîëñîí áèëýý. ÕÈÑ-ãààñ õºãæëèéí 
áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äýä îëãîñîí ñîíñãîëûí 
àïïàðàò, òóñëàõ õýðýãñýë áîëîí áóñàä òóñëàìæ 
äýìæëýã íü îëîí çóóí õ¿¿õäèéí íèéãýìøèõ, 
áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàõ áîëîìæèéã 
íýìýãä¿¿ëñýí þì. Äîðíîä, Õîâä, Áàÿíõîíãîð, 
Áàÿí-ªëãèé àéìàã áîëîí Óëààíáààòàð õîòîä 
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã íºõºí ñýðãýýõ 
òºâ¿¿äèéã áàéãóóëñàí íü õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
õ¿¿õä¿¿ä, òýäíèé  ãýð á¿ë, îëîí íèéòýä èõýýõýí 
òóñòàé ¿éë õýðýã áîëñîí áèëýý. Óëààíáààòàð 
õîòûí 10-ð öýöýðëýãèéã ò¿øèãëýñýí Õºãæëèéí 

áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã íºõºí ñýðãýýõ ¿íäýñíèé 
òºâ ÷ ìºí èéì çîðèëãîòîé áàéãóóëàãäñàí þì. 
Óëñûí õýìæýýíä 69 ñóðãóóëü, 13 öýöýðëýãèéí 
õààëãà øàòûã òýðãýíöýðòýé õ¿¿õýä îðîõ, ãàðàõàä 
òîõèðîìæòîé áîëãîí çàñâàðëàõ àæëûã ÕÈÑ 
òºñë¿¿äèéíõýý õ¿ðýýíä ìºí äýìæñýí þì. Ìºí 
ÕÈÑ õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéí 
ýöýã ýõ÷¿¿äòýé õàìòðàí àæèëëàæ òýäíèéã 
çîõèîí áàéãóóëàëòàä îðæ ººðñäèéí íèéãýìëýã 
áàéãóóëàõ (2002 îí) ¿éë àæèëëàãààã äýìæñýí 
þì. Õºãæëèéí Áýðõøýýëòýé Õ¿¿õä¿¿äèéí Ýöýã, 
Ýõèéí Õîëáîîã äýìæèæ, õàìòðàí àæèëëàñíààð 
ýíý íèéãýìëýã ºíººäºð õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàìãààëàõ èðãýíèé íèéãìèéí 
èäýâõèòýé áàéãóóëëàãà áîëæ ÷àäñàí áºãººä 
îðîí íóòàãò 11 ñàëáàð, 4000 ãèø¿¿íòýéãýýð ¿éë 
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.

БСШУЯ, Хүүхдийг Ивээс Сангаас хамтран зохион байгуулсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд 
тэгш хамруулах бодлого“ олон улсын семинар, Улаанбаатар хот, 2003 он 
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí íºõºí ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýý 

2003 îíû ¿åä Äîðíîä àéìàãò õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí íàéäâàðòàé 
òîî áàðèìò áàéõã¿é áàéëàà. Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õýäòýé ýöýã ýõ÷¿¿äèéí îðîëöîîòîéãîîð  
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéã îëæ òîãòîîõ, ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àæëûã ÕÈÑ ýõýëæ, 
çºâõºí àéìãèéí òºâä 900 ãàðóé õ¿¿õýä áàéãààã òîãòîîñîí íü ýäãýýð õ¿¿õä¿¿äýä çîðèóëñàí íºõºí 
ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýýíèé àñàð èõ õýðýãöýý áàéãààã õàðóóëñàí þì.   ÕÈÑ áîëîí îðîí íóòãèéí çàñàã 
çàõèðãàà, ýöýã ýõ÷¿¿äèéí õè÷ýýë ç¿òãýë, õ¿÷èí ÷àðìàéëòûí ¿íäñýí äýýð, á¿ñèéí îíîøëîãîî 
ýì÷èëãýýíèé òºâèéã ò¿øèãëýñýí Õºãæëèéí Áýðõøýýëòýé Õ¿¿õä¿¿äèéã Íºõºí Ñýðãýýõ Òºâèéã 
2003 îíû 5 ñàðä àøèãëàëòàä îðóóëëàà. Õºãæëèéí Áýðõøýýëòýé Õ¿¿õä¿¿äèéí Ýöýã Ýõèéí 
Õîëáîî (ÕÁÕÝÝÕ) ÷ ýíý òºâ äýýð áàéðëàõ áîëñíîîð õ¿¿õä¿¿ä, òýäíèé ýöýã ýõ, ýìíýëãèéí 
ìýðãýæèëòí¿¿äòýé îéð àæèëëàõ áîëîìæ íýìýãäëýý. Òóëãóóð ýðõòíèé áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéã 
ýì÷èëãýý, ¿éë÷èëãýýíä õàìðóóëæ ýõýëñíýýñ õîéø õàãàñ æèëèéí äàðààãààñ ýõíèé ¿ð ä¿íã¿¿ä ãàð÷ 
ýõýëëýý. Îãò ÿâæ ÷àääàãã¿é, õàéðöãàíä ñóóäàã áàéñàí ãóðâàí íàñòàé õ¿¿õýä àíõ óäààãàà àëõëàà. Òóñ 
òºâººð çºâõºí àéìãèéí òºâèéí òºäèéã¿é ñóìûí õ¿¿õä¿¿ä ÷ èðæ ¿éë÷ë¿¿ëäýã áîëëîî. Õ¿¿õäýý 
àâ÷èð÷ òºâèéí ¿éë÷èëãýýíä õàìðóóëàõ áîëîìæã¿é àéëûí õ¿¿õä¿¿äýä õ¿ð÷ ¿éë÷ëýõ “ãýðèéí 
ñóðãàã÷” íàðûã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéí ýýæ íàðûí äóíäààñ áýëòãýëýý. Ñóðãàã÷ààð 
áýëòãýãäñýí 15 ýýæ, íºõºí ñýðãýýõ òºâèéí ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðòàé õàìòðàí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
õ¿¿õýäòýé àéëóóäààð ÿâæ ýöýã ýõ÷¿¿äýä õ¿¿õäýý ãýðèéí íºõöºëä õýðõýí àñàð÷ ñóâèëàõ, íºõºí 
ñýðãýýõ äàñãàëûã õýðõýí õèéõ àðãóóäûã çààæ çºâëºõ àæëóóäûã õèéæ ýõýëëýý. Ýíý àæëûí ñóðãààð, 
ñóðãóóëüä ÿâàõ áîëîìæã¿é îþóí óõààíû áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéí ýöýã ýõ÷¿¿ä áèäýíä õàíäàæ 
õ¿¿õä¿¿äýý õºãæ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ññýí þì. Áèä õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õýäòýé 
àæèëëàæ áàéñàí äàäëàãà òóðøëàãàòàé 5 áàãøèéã ñîíãîí “Ãýðèéí áàãø” áîëãîí áýëòãýñýí þì.  
Áàãø íàð ìààíü ãýðòýý áàéäàã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéí ãýðýýð íü î÷èæ, õ¿¿õýä íýã 
á¿ðèéí õºãæëèéí ò¿âøèí, õýðýãöýýíä òîõèðñîí ñóðãàëòóóäûã ÿâóóëàõààñ ãàäíà íºõºí ñýðãýýõ 
òºâººð ¿éë÷ë¿¿ëæ áàéãàà, ñóðãóóëüä ÿâäàãã¿é õ¿¿õä¿¿äýä çîðèóëñàí ñóðãàëòóóäûã ÿâóóëæ 
ýõýëñýí þì. Ýíý á¿õ ¿éë àæèëëàãààã àìæèëòòàé áîëîõîä îðîí íóòãèéí óäèðäëàãûí áàéíãûí 
äýìæëýã ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí þì. Íºõºí ñýðãýýõ òºâ íü îäîî õ¿¿õä¿¿ä òºäèéã¿é, òýäíèé 
ýöýã ýõ÷¿¿äèéí èðýõ äóðòàé ãàçàð íýãýíò áîëæýý. Òºâ äýýð õ¿¿õä¿¿ä  íºõºí ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýýíä 
õàìðàãäàõààñ ãàäíà íèéãýìøèõ, òîãëîõ, ñóð÷ õºãæèõ áîëîìæîîð õàíãàãääàã. Íºõºí ñýðãýýõ òºâ 
íü àíõ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ ýõýëñýí ºäðººñ õîéø ºíãºðñºí çóðãààí æèëèéí õóãàöààíä íèéò 605 
õ¿¿õäýä õ¿ð÷ ¿éë÷èëñíýýð òýäãýýð õ¿¿õä¿¿äèéí àìüäðàëûã èë¿¿ ãýãýýòýé, áàÿð áàÿñãàëàíòàé 
áîëãîñîí áèëýý. Áèäíèé äýìæèæ ýõë¿¿ëñýí àæèë îðîí íóòãèéí óäèðäëàãà, èðãýäèéí ñàíàà÷ëàãà, 
õ¿÷èí ÷àðìàëòààð èéíõ¿¿ òîãòâîðòîé ¿ðãýëæèëæ áàéãààã õàðàõàä èõ áàõàðõàëòàé áàéäàã. 

Á. Ýðäýíý÷èìýã, ÕÈÑ-ãèéí Äîðíîä àéìàã äàõü îðîí íóòãèéí ñàëáàðûí 
çîõèöóóëàã÷ (2003-2007)



25

¯íäýñíèé öººíõèéí õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûã äýìæñýí 
àæëóóä (1998 îíîîñ)

Ìîíãîëûí íèéò õ¿¿õäèéí òàâàí õóâèéã ýçýëäýã 
êàçàõ õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûí àñóóäàëä ÕÈÑ  
îíöãîé àíõààðàë õàíäóóëñààð èðñýí þì. Êàçàõ 
õ¿í àì îðøèí ñóóäàã Áàÿí-ªëãèé àéìàã íü 
áîëîâñðîëûí ¿ç¿¿ëýëòýýðýý óëñàä äîîãóóð 
îðäîã áºãººä ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí ò¿âøèí 
õàìãèéí ºíäºð áàéäàã.    

1998-2000 îíóóäàä Áàÿí-ªëãèé àéìàãò 
õýðýãæ¿¿ëñýí ÕÈÑ-ãèéí îëîí íèéòýä 
ò¿øèãëýñýí òºñë¿¿ä íü îëîí õ¿¿õýäòýé ÿäóó 
ºðõèéí îðëîãî íýìýãä¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã 
äýìæèí, òýäíèé õ¿¿õäèéí ñóðãóóëü, öýöýðëýãò 
õàìðàãäàõ áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýæ 
áàéëàà. Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí ñóðãóóëèéí 
ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäàëòûí õóâü óëñûí 
õýìæýýíä õàìãèéí áàãà áàéãààã àíõààð÷, Áàÿí-
ªëãèé àéìãèéí öýöýðëýãèéí áàãø íàðûí 
÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã òóñãàéëàí 
çîõèîí áàéãóóëæ, Óëààíáààòàð õîòûí òýðã¿¿íèé 
öýöýðëýã¿¿äèéí òóðøëàãààñ ñóäëóóëàõ àæëûã 
çîõèîí áàéãóóëæ, çºâõºí 2002 îíä 30 ãýð 
öýöýðëýãèéã òóñ àéìàãò áàéãóóëæ àæèëëóóëñàí 
áèëýý. Ìºí êàçàõ öàãààí òîëãîéí ñóðàõ áè÷ãèéã 
2003 îíä áîëîâñðóóëæ õýâë¿¿ëñýí íü Ìîíãîëä 
àíõ óäàà êàçàõ õ¿¿õýä ººðèéí ýõ õýë äýýð öàãààí 
òîëãîéí ¿ñãèéã ñóðàõ áîëîìæèéã áèé áîëãîñîí 
þì. 

Õîñ õýëýýð ñóðàõ áîëîâñðîëûí òîãòîëöîî 
Ìîíãîë Óëñàä áàéõã¿é áàéãàà íü êàçàõ õ¿¿õäèéí 
ñóðàõ ¿éë ÿâöàä ñºðãººð íºëººëæ áàéíà ãýñýí 
ä¿ãíýëòèéã êàçàõ õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûí 
áàéäàëä ä¿í øèíæèëãýý õèéñýí ÕÈÑ-ãèéí 
2006 îíû ñóäàëãààãààð õèéñýí þì. Ñóäàëãààíû 
ä¿ãíýëòýä ¿íäýñëýí ÕÈÑ-ãààñ êàçàõ õ¿¿õäèéí 
ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîí áàãà áîëîâñðîëûã 
äýìæèõ õºðºíãº îðóóëàëòàà íýìýãä¿¿ëæ, êàçàõ 
õ¿¿õä¿¿äýä çîðèóëñàí ìîíãîë õýëíèé 2, 3 áà 
5-ð àíãèéí ñóðàõ áè÷ã¿¿äèéã 2007 îíä àíõ 
áîëîâñðóóëæ, íèéò 9900 øèðõэãèéã õýâëýí êàçàõ 
õ¿¿õä¿¿äèéí áîëîâñðîëûã äýìæñýí áèëýý. 

Äýýð äóðäñàí ñóäàëãààíû àæèë íü ìºí Í¯Á-ûí Àðüñ 
ªíãººð ßëãàâàðëàí Ãàäóóðõàõûí Ýñðýã Õîðîîíä 
ãàðãàñàí Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí òàéëàíã 

äàãàëäàõ ñ¿¿äýð òàéëàíãèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí 
þì. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä òóñ õîðîîíîîñ 2006 îíä 
Çàñãèéí ãàçàðò ºãñºí ä¿ãíýëò çºâëºìæèíä 
“...¯íäýñíèé öººíõèéí õ¿¿õä¿¿äýä ººðñäèéí ýõ 
õýëýýð ñóðàõ áîëîìæîîñ ãàäíà óëñûí àëáàí ̧ ñíû 
õýëèéã ñóðàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ, õîñ õýëýýð 
ñóðàõ òîãòîëöîîã áèé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõèéã” 
îíöëîí çºâëºñºí áèëýý. ÕÈÑ-ãèéí àðãà 
ç¿éí äýìæëýãòýéãýýð áîëîâñðóóëñàí “Êàçàõ 
õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûã äýìæèõ õºòºëáºð”-èéã 
(2008-2012) ÁÑØÓß-íààñ áàòëàí õýðýãæ¿¿ëæ 
ýõëýýä áàéíà. Óã õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä êàçàõ 
õýëýýð ñóðãàëò ÿâóóëäàã ñóðãóóëèéí ñóðãàëòûí 
òºëºâëºãºº, àãóóëãà, õºòºëáºðèéã øèíæëýõ 
óõààíû ¿íäýñòýé ñóäëàí òîãòîîõ, êàçàõ õ¿¿õäèéí 
îíöëîã õýðýãöýýíä íèéöñýí õîñ õýëýýð ñóðàõ, 
ñóðãàõ àðãà ç¿éã õºãæ¿¿ëýõ,  ñóðàõ áè÷èã, 
ñóðãàëòûí òîíîã òºõººðºìæ, õýðýãëýãäýõ¿¿íèéã 
êàçàõ õ¿¿õäèéí ýðýëò õýðýãöýýíä òîõèðîìæòîé, 
õ¿ðòýýìæòýé áîëãîõ,êàçàõ õ¿¿õä¿¿äýä òýãø, 
òîõèðîìæòîé áàéäëààð áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýã 
õ¿ðãýõ ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ 
çîðèëòóóäûã äýâø¿¿ëýí òàâüñàí þì. 

Êàçàõ õ¿¿õä¿¿ä öýöýðëýã äýýðýý, Áàÿí-Өëãèé 
àéìàã 
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Ýðõýä ñóóðèëñàí áîëîâñðîëûí ñèñòåìèéã äýìæèõ íü (2005 
îíîîñ)

×àíàðòàé áîëîâñðîëûí òàëààðõ ÕÈÑ-ãèéí 
îéëãîëò, àðãà áàðèë íü öàã õóãàöààíû ÿâöàä 
áàÿæèí, õ¿¿õäèéí õºãæëèéã äýìæèõ áîëîâñðîë, 
àþóëã¿é, õàìãààëàãäñàí ñóðàõ îð÷íûã áèé 
áîëãîõîä îíöãîé àíõààðàë õàíäóóëàõ áîëñîí þì. 
Ñóäàëãààíààñ õàðàõàä ñóðãóóëü, öýöýðëýã¿¿äýä 
õ¿¿õäèéã ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ, õ¿÷èðõèéëýë 
äàðàìòàíä ºðò¿¿ëýõ, ñýòãýë ñàíààíû áîëîí ýäèéí 
çàñãèéí äàðàìò ó÷ðóóëàõ ÿâäàë ýëáýã áàéíà. 
Äºðâºí õ¿¿õýä òóòìûí íýã íü ñóðãóóëü äýýðýý 
áàãø íàðûí  õ¿÷èðõèéëýë, äàðàìòàíä ºðòºæ 
áàéãààãààñ ãàäíà ñóðãóóëü äýýð ÿíç á¿ðèéí õóóëü 
áóñ òàòâàð, ìºíãº òàòäàã ¿çýãäýë ýëáýã áàéíà.13  

ÕÈÑ-ãààñ 2005 îíä Áîëîâñðîëûí òóõàé 
õóóëèíä õ¿¿õäèéí ýðõèéí ¿¿äíýýñ õèéñýí ä¿í 
øèíæèëãýýãýýð áîëîâсðîëûí ñèñòåì íü õ¿¿õýä 
á¿ðèéí ñóðàõ ýðõèéã õ¿íäýòãýõ, õ¿÷èðõèéëýë 
äàðàìòààñ àíãèä áàéõ àþóëã¿é ñóðàõ îð÷íûã 
áèé áîëãîõ, áîëîâñðîëûí ¿éë àæèëëàãààíä 
õ¿¿õäèéí áîëîí èðãýíèé íèéãýì, îðîí íóòãèéí 
çàñàã çàõèðãààíû îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, õ¿¿õäýä 
÷àíàðòàé áîëîâñðîë îëãîõ ¿¿ðýã õ¿ëýýã÷äèéí 
ýðõ, ¿¿ðãèéã îëîí íèéòýä òîäîðõîé áîëãîõ 
øààðäëàãàòàé áàéãàà íü õàðàãäñàí þì. Òèéìýýñ 
ÕÈÑ Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëèíä õîëáîãäîõ 
ººð÷ëºëò¿¿äèéã îðóóëàõ íºëººëëèéí êàìïàíèò 
àæëûã æèë èë¿¿ õóãàöààíä ºðí¿¿ëýí, îëîí óëñûí 
áà îðîí íóòãèéí 21 áàéãóóëëàãûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé 
áàéãóóëàãäñàí “Õ¿¿õäèéí ýðõ áà áîëîâñðîë” 
íýðòýé ýâñëèéã ìàíëàéëàí àæèëëàñàí áèëýý. 
ÕÈÑ áîëîí ýâñëýýñ ñàíàë áîëãîñîí íèéò 20 
ãàðóé ç¿éëèéí ººð÷ëºëòèéã 2006 îíû 12-ð ñàðä 
ÓÈÕ áàòëàí ãàðãàñíààð áîëîâñðîëûí ñèñòåìèéí 
îð÷èíä á¿õ òºðëèéí õ¿÷èðõèéëýë, äàðàìòûã 
õîðèãëîæ, ñóðãóóëü äýýð õóóëü áóñ ìºíãº 
õóðààäàã ïðàêòèêèéã óñòãàæ õîðèãëîõ, áàãø 
íàðûí ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã áèé áîëãîí 
ìºðäºõ, õ¿¿õäèéí äóó õîîëîéã ñîíñîõ, îðîëöîîã 
äýìæèõ çààëòóóä õóóëü÷ëàãäñàí þì. Ìºí îðîí 
íóòãèéí çàñàã çàõèðãàà áîëîí áîëîâñðîëûí 
áàéãóóëëàãóóä ººðñäèéí íóòàã äýâñãýð äýýðõ 
á¿õ õ¿¿õäýä áîëîâñðîë îëãîõ àæëûã õàðèóöàõ, 
¿íäýñíèé öººíõ õ¿¿õäèéí ñóðàõ áîëîìæèéã 
õàíãàõ ¿¿ðãèéã õóóëü÷èëñàí. Õóóëèíä îðóóëñàí 

ººð÷ëºëòººð áàãà, äóíä  áîëîâñðîëûí àëáàí 
áóñ ñóðãàëòàíä ñóðàëöàã÷äûí òîîíîîñ õàìààðàí 
õóâüñàõ çàðäëûã òºñâººñ õóâààðèëàõ áîëñîí 
íü àëáàí áîëîâñðîëä õàìðàãäàõ áîëîìæã¿é 
áàéãàà ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äèéí áîëîâñðîëä 
õàìðàãäàõ áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ ºíäºð à÷ 
õîëáîãдîëòîé áîëñîí áèëýý. 

Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëèíä õ¿¿õäèéí ýðõýä 
ñóóðèëñàí ººð÷ëºëò¿¿äèéã îðóóëàõ àæëûã 
àìæèëòàä õ¿ðýõýä  “Õ¿¿õäèéí ýðõ áà áîëîâñðîë” 
ýâñýë, ÓÈÕ äàõü õ¿¿õäèéí õºãæèë, õàìãààëëûã 
äýìæèõ  ëîááè á¿ëýã, îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí 
õýðýãñë¿¿ä, ýöýã ýõ, îëîí íèéò ÷óõàë ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýñýí þì. Ìºí ººðñäèéí ñàíàà áîäëûã 
èëýðõèéëæ, ìàíàé ñóäàëãàà áîëîí îëîí íèéòèéí 
ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ÿâóóëñàí õýëýëö¿¿ëýã, 
ìàðãààíä èäýâõòýé îðîëöîæ, çîõèîí áè÷ëýãèéí 
óðàëäààíä àìæèëòòàé îðîëöñîí õ¿¿õä¿¿äèéí 
¿¿ðýã îðîëöîî ÷óõàë ¿¿ðýãòýé áàéñàí áèëýý. Óã 
àæëûã àìæèëòòàé áîëãîõûí òºëºº ÕÈÑ-ãèéí 
á¿õ àæèëòíóóä îíöãîé õ¿÷èí ÷àðìàéëò ãàðãàñàí 
þì. 

(áàðóóí ãàð òàëààñ) Øàäàð ñàéä Ì. Ýíõñàéõàí, Øàäàð ñàéäûí 
çºâëºõ Á. Æàâçàíõ¿¿. (ç¿¿í ãàð òàëààñ) ÈÁÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë 
äàõü çàõèðàë Ч. Тунгалаг, õºòºëáºðèéí àæèëòàí Ä. Àìðàà, 
õóóëü÷ Õ.Òýì¿¿æèí

13 “Õ¿¿õäèéí áèå ìàõáîä, ñýòãýë ñàíààíû ýñðýã øèéòãýë: Õ¿¿õäèéí ¿çýë áîäîë”  Õ¿¿õäýä ¿éë÷èëäýã çàðèì áàéãóóëëàãàä õèéñýí ñóäàëãàà,  
 2005, ÕÈÑ,ÇÕÆÒ 

Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëь-ä îðóóëàõ 
ººð÷ëºëòèéí òàëààðõ ÕÈÑ-ãèéí ñàíàëûã 
Ìîíãîë Óëñûí Øàäàð ñàéäàä  òàíèëöóóëàõ 
óóëçàëò. Òºðèéí Îðäîí, 2006 îí.
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2007 îíä áàòëàãäñàí øèíý òºëºâëºãººíèé  
äàãóó ÕÈÑ-ãèéí áîëîâñðîëûí õºòºëáºð 
íü Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëüä îðñîí äýýðõ 
ººð÷ëºëò¿¿äèéã àìüäðàëä õýðýãæ¿¿ëýõ, 
áîëîâñðîëûí ñèñòåìèéã õ¿¿õäèéí ýðõýä 
íèéö¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõýä õóâü íýìýð îðóóëàõûã 
çîðèí àæèëëàæ áàéíà. Áîëîâñðîëûí õ¿ðòýýìæ, 
÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ, õîñ õýëýýð ñóðãàõ 
àðãà ç¿éã áîëîâñðóóëàõ, íýâòð¿¿ëýõ, õ¿¿õýä 
òºâòýé ñóðãàëòûí àðãà ç¿éã áàòàòãàõ, õ¿¿õäèéí 
îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, õ¿¿õäýä ýýëòýé 
áîëîâñðîëûí îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ, áàãø íàðò 
õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãûã ýçýìø¿¿ëýõ çýðýãò ÕÈÑ 
îíöãîéëîí àíõààð÷  áàéãàà áèëýý. Ìºí õóóëèíä 
îðñîí ººð÷ëºëò¿¿äèéí òàëààðõ îëîí íèéòèéí 
îéëãîëòûã ã¿íçãèéð¿¿ëýõ, õóóëèéí õýðýãæèëòèéã 
õÿíàõàä èðãýíèé íèéãìèéí îðîëöîîã 
íýìýãä¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéíà.  

ÕÈÑ-ãèéí îäîî õýðýãæ¿¿ëæ áóé áîëîâñðîëûí 
òºñë¿¿ä íü áîëîâñðîëûí îð÷íûã õ¿÷èðõèéëýë, 
äàðàìòààñ àíãèä áàéëãàõ, õ¿÷èðõèéëëèéí áóñ 
õ¿ì¿¿æëèéí àðãûã äýëãýð¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýæ 

áàéíà. ÕÈÑ îëîí íèéòýä áîëîí áîëîâñðîëûí 
áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóäàä (ñóðãóóëèéí çàõèðàë, 
áàãø íàð) ÷èãëýñýí îéëãîëò íýìýãä¿¿ëýõ àæëûã 
õèéí, õ¿¿õäèéã õ¿÷èðõèéëëèéí áóñ àðãààð 
õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àðãà ç¿éä ñóðãàõ, ñóðãóóëèéí 
¿éë àæèëëàãààíä ýöýã ýõ, õ¿¿õäèéí îðîëöîîã 
íýìýãä¿¿ëýõ àæëóóäûã äýìæèæ áàéíà. Áàãø íàðûã 
áýëòãýõ ñóðãàëòûí õºòºëáºðò õ¿÷èðõèéëëèéí 
áóñ õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëýõ, 
áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí 
àæèëòíóóäàä ñóðãóóëèéí ¿éë àæèëëàãààã õÿíàõ 
çîõèñòîé ìýäëýã ÷àäâàðûã ýçýìø¿¿ëýõèéã 
äýìæèõ àæëóóäûã ìºí õèéæ áàéíà.  

ÕÈÑ-ãààñ ñàíàà÷ëàí õýðýãæ¿¿ëñýí áîëîâñðîëûí 
ñàëáàðûí áîäëîãî, õóóëü ýðõ ç¿éí õ¿ðýýíä 
õèéñýí äýýðõ ººð÷ëºëò¿¿ä íü Ìîíãîëûí á¿õ 
õ¿¿õä¿¿äèéí àìüäðàëä óðò õóãàöààíû, ýåðýã 
ººð÷ëºëò¿¿äèéã àâ÷èðíà ãýäýãò ÕÈÑ èòãýë òºãñ 
áàéäàã. 
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Ãàìøãèéí ¿åèéí òóñëàìæ

ÕÈÑ àíõ 1919 îíä, äýëõèéí íýãä¿ãýýð äàéíû 
äàðàà äàéíä íýðâýãäñýí Åâðîïûí õ¿¿õýä, çàëóóñò 
òóñëàõ çîðèëãîîð áàéãóóëàãäàæ áàéñàí áèëýý. 
Òèéì ÷ ó÷ðààñ áàéãàëèéí áîëîí õ¿íèé ¿éë 
àæèëëàãààíààñ ¿¿äýëòýé ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í 
àìä òóñëàõ  íü ÕÈÑ-ãèéí äýëõèé äàÿàðõ ¿éë 
àæèëëàãààíû íýã ÷óõàë õýñýã áàéñààð èðñýí þì. 
ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü Õºòºëáºðèéí òóõàéä 
ãàìøãèéí ¿åèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ íü õºòºëáºðèéí 
áàéíãûí ¿éë àæèëëàãààíû íýã õýñýã áèø áîëîâ÷ 
ãàìøãèéí áàéäàë ¿¿ññýí õ¿íä íºõöºëä ãàìøèãò 
íýðâýãäñýí îðîí íóòàãò òóñëàìæèéí ãàðàà ñóíãàí 
àæèëëàæ áàéñàí áèëýý. 

2000-2001 îíû ºâºë Ìîíãîëä 2 æèë äàðààëàí 
çóä14 áîëæ íèéò 450 ìÿíãàí ìàë÷èí (õ¿í àìûí 
òàâíû íýã) ãàìøèãò íýðâýãäýæ, 3 ñàÿ ìàë (íèéò 
ìàëûí àðàâíû íýã) õîðîãäñîí òýð õ¿íä ¿åä15 ÕÈÑ 
ãóðâàí óäààãèéí òóñëàìæèéí òºñºë õýðýãæ¿¿ëэв.  

2001 îíû 4-ð ñàðä Áàÿíõîíãîð àéìãèéí 
ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä õîîë òýæýýëèéí 
ñóäàëãàà õèéñíèé ¿íäñýí äýýð çóäàä õàìãèéí 
èõýýð íýðâýãäñýí  çóðãààí ñóìûí  õ¿í àìä 
187 ñàÿ òºãðºãèéí õ¿íñíèé òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ 
òºñëèéã äºðâºí ñàðûí õóãàöààíä õýðýãæ¿¿ëýâ. 
Åâðîïûí Õîëáîîíû Õ¿ì¿¿íëýãèéí Òóñëàìæèéí 
Áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð 420 
ºðõºä õ¿íñ, òàâààñ äîîø íàñíû 3000 õ¿¿õýä, 
2000 æèðýìñýí ýìýãòýéä õîîëíû íýìýãäýë 

òýæýýë áîëîí âèòàìèí, ñóìûí ñóðãóóëèéí äîòóóð 
áàéð, öýöýðëýã, ýìíýëýãò õ¿íñ, íîãîîíû ¿ð, íîãîî 
òàðèõ õ¿ëýìæ áàðèõ õºðºíãº õàíäèâëàñàí þì.16 

2001 îíä Õîâä àéìãèéí ãóðâàí ñóìàíä 
õýðýãæ¿¿ëñýí ãàìøãèéí òóñëàìæèéí 
õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä  ìàëûí òýæýýë áîëîí õ¿íñ, 
ìºí ñóðãóóëü, öýöýðëýã, ýìíýëýãò øààðäëàãàòàé 
áóñàä ç¿éëýýð òóñàëæ áàéëàà. Ìºí ºìíºõ 
æèëèéí ãàìøãèéí ¿åýð òóñëàìæèéí ñóðãàìæäàà 
òóëãóóðëàí ìàëûí òýæýýëèéã çóäàä íýðâýãäñýí 
ìàë÷äàä öàã àëäàëã¿é øóóðõàé õ¿ðãýñíýýð 
îëîí çóóí ìÿíãàí ìàë õîðîãäîõîîñ ñýðãèéëæ 
÷àäñàí áèëýý. Îëîí Óëñûí Õºãæëèéí Íèéãýìëýã 
áîëîí Àíãëèéí Áðóêè ýìíýëãèéí ñàíõ¿¿ãèéí 
äýìæëýãòýéãýýð íèéò 115 òí ìàëûí òýæýýëèéã 
856 ºðõºä, 227 òí õ¿íñèéã  699 ÿäóó ºðõºä 
õ¿ðãýæ,  ìºí 14 òí õ¿íñ, 76 ìàøèí í¿¿ðñ, ò¿ëýý, 
1540 øèðõýã äóëààí õºíæèë, ãóäàñ, ìàòðàñûã 12 
öýöýðëýã, ýìíýëýã, ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðàíä 
òóñëàìæ áîëãîí ºã÷ áàéñàí þì.17 

2001 îíä Äîðíîä àéìàãò ãàð, õºë, àìíû ºâ÷èí 
ãàð÷ õîðèî öýýð òîãòîîñîí ¿åä ÕÈÑ-ãààñ 
10,3 ñàÿ òºãðºãèéí òóñëàìæ äýìæëýãèéã îðîí 
íóòãèéí áàéãóóëëàãóóäàä ¿ç¿¿ëñýí þì. Íèéò 310 
ÿäóó ºðõ áîëîí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðûã õ¿íñ,  
950 ºðõèéã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëò, àðèóòãàëûí 
áîäèñîîð õàíãàæ, îðîí íóòãèéí õýâëýë, 
ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ýíý ºâ÷íèé òàëààðõ 

Çóäûí ¿åèéí ìàë÷èí 
ºðõ, Äóíäãîâü àéìàã, 
2003 îí

14 Çóä
15 Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàð áîëîí Í¯ÁÕÕ-ººñ õàìòðàí îëîí óëñûí áàéãóóëàãóóäàä õàíäàí ãàðãàñàí,çóäàä  íýðâýãäñýí îðîí íóòàãò   
 òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ññýí óðèàëãà, 2001 îíû 1 ñàð   
16 Áàÿíõîíãîð àéìàãò õýðýãæ¿¿ëñýí ãàìøãèéí òóñëàìæèéí òºñëèéí áàðèìò áè÷èã,ÕÈÑ, 2000
17 Õîâä àéìàãò õýðýãæ¿¿ëñýí ãàìøãèéí òóñëàìæèéí òºñëèéí áàðèìò áè÷èã, ÕÈÑ, 2001
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ìýäýýëëèéã îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ êàìïàíèò àæèë 
õèéæ áàéëàà. Ìºí õàðàà õÿíàëòã¿é 40 õ¿¿õäýä 
àìüäðàõ áàéð áîëîí áóñàä øààðäëàãàòàé 
òóñëàìæ ¿ç¿¿ëñýí þì.18

2003 îíä  Äóíäãîâü àéìãèéí Àäààöàã, 
Ýðäýíýäàëàé ñóìûí çóäàä íýðâýãäñýí èðãýäýä 31 
ñàÿ òºãðºãèéí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëñíèé äîòîð 36 òí 
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ãóðàâ áà ò¿¿íýýñ äýýø 
õ¿¿õýäòýé 370 ÿäóó ºðõºä õ¿ðãýæ, 530 ºðõèéã 
ìàëûí òýæýýëýýð õàíãàí, öýöýðëýã, äîòóóð áàéð, 
ýìíýëýãò ò¿ëýý, í¿¿ðñ, äóëààí õºíæèë ãóäàñ, 
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í îëãîñîí þì.19 

Ãàìøãèéí ¿åèéí òóñëàìæèéí òºñë¿¿äèéí 
õÿíàëò, ¿íýëãýýíèé òàéëàíä äóðäñàíàààð ÕÈÑ 
äýýðõ îðîí íóòãóóäàä òóñëàìæèéã öàã àëäàëã¿é 
õ¿ðãýñíýýð ìàëûí õîðîãäëûã ýðñ áóóðóóëæ 
÷àäñàí ãýæ îðîí íóòãèéí óäèðäëàãà, èðãýä 
¿íýëñýí áàéäàã. Àìüäðàë, àæ àõóé íü ìàëààñ 
õàìààðàëòàé õºäººãèéí ìàë÷èí ºðõèéí ìàëûí 
õîðîãäëûã áàãàñãàñíààð îëîí çóóí ºðõèéã íýí 
ÿäóó áîëîõîîñ ñýðãèéëæ ÷àäñàí þì. Ìºí ýäãýýð 
òóñëàìæ íü ãàìøãèéí ¿åä  áîëîí ãàìøãèéí äàðàà 
õ¿¿õäýä òóñàõ ñýòãýë ç¿éí ñºðºã ¿ð äàãàâðûã 
áàãàñãàõ, ñóðãóóëèàñ çàâñàðäàõ áîëîí áóñàä 
ñºðºã ¿ð äàãàâðûã áóóðóóëàõàä çîõèõ ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýñýí ãýæ ÕÈÑ ¿çäýã. Ñóðãóóëèéí äîòóóð 
áàéð, öýöýðëýã, ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëñýí òóñëàìæóóä 
íü ãàìøãèéí ¿åä ýäãýýð áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë 
àæèëëàãàà òàñðàëòã¿é ÿâàãäàõ íºõöëèéã õàíãàñàí 
áàéäàã. 

Ãàìøãèéí ¿åä õ¿¿õäèéí ýìçýã áàéäàë, îíöëîã 
õýðýãöýýã îíöãîéëîí àíõààðàõ íü ÕÈÑ-ãèéí 
ãàìøãèéí ¿åèéí ¿éë àæèëëàãààíû íýã îíöëîã 
áàéäàã. ÕÈÑ-ãèéí îëîí óëñûí áîëîí Ìîíãîë 
äàõü òóðøëàãà äýýð ¿íäýñëýí 2006 îíä “Ãàìøãèéí 
òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãààíä õ¿¿õäèéí àñóóäëûã 
àíõààðàõ íü” ñýäýâò ñóðãàëòûã Îíöãîé Áàéäëûí 
Åðºíõèé Ãàçàð áîëîí áóñàä òºðèéí áà  òºðèéí 
áóñ áàéãóóëëàãóóäûã õàìðóóëàí  çîõèîí 
áàéãóóëñàí þì. Òóðøëàãààñ õàðàõàä ãàìøãèéí 
¿å áîëîí ò¿¿íèé äàðàà ìàë÷èí ºðõèéí ýìçýã 
áàéäàë, ÿëàíãóÿà òýäíèé õ¿¿õäèéí ýìçýã áàéäàë 
ýðñ íýìýãääýã. Ìàë÷èí ºðõ õýä õýä õóâààãäàõàä 
õ¿ðäýã. ªðõèéí òýðã¿¿í áîëîí ýõíýð íü ìàëàà 
çóäàä íýðâýãäýýã¿é ãàçðóóäààð îòîðëîí õýäýí 
ñàðààð í¿¿äýëëýæ, õºãø÷¿¿ë íü ãýðýý õàðàí  ñóì, 
áàãèéí òºâ äýýð ¿ëäýæ, õ¿¿õä¿¿ä íü ñóðãóóëèéí 
äîòóóð áàéðàíä ãýð îðíîîñîî õýäýí ñàðààð 
÷èìýý ñîíñîõã¿é áàéõ íü ýëáýã. Ìºí çàðèì 
òîõèîëäîëä õ¿¿õä¿¿äèéã õàìààòàí áóñ òàíèë 
àéëä ÷ ¿ëäýýñýí áàéäàã. Ãàìøãèéí ¿åä öàñ èõ 
îðñíîîð çàì õààãäàæ, çàðèì ñóì, áàãóóäàä õ¿ð÷ 
î÷èõ áîëîìæã¿é áîëæ, ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéð, 
ýìíýëýã, áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí õ¿íñíèé áîëîí 
áóñàä õàíãàìæóóä õóãàöàà ñààòàõ ÿâäàë ãàðäàã. 
Ýäãýýð îëîí õ¿÷èí ç¿éëèéí óëìààñ ãàìøãèéí 
¿å áîëîí äàðàà íü õ¿¿õä¿¿ä ºíäºð ýðñäýëòýé 
íºõöºëä  áàéäàã òóë òýäíèé ýìçýã áàéäàë áîëîí 
òóñãàé õýðýãöýýã îíöãîé àíõààðàõ øààðäëàãàòàé 
áàéäàã. 

ÕÈÑ çóäàä íýðâýãäñýí 
õ¿í àìä òóñëàìæ 

¿ç¿¿ëëýý. Äóíäãîâü 
àéìàã, Àäààöàã ñóì,  

2003 îí

18 Äîðíîä àéìàãò õýðýãæ¿¿ëñýí ãàìøãèéí òóñëàìæèéí òºñëèéí áàðèìò áè÷èã, ÕÈÑ, 2001
19 Äóíäãîâü àéìàãò õýðýãæ¿¿ëñýí ãàìøãèéí òóñëàìæèéí òºñëèéí áàðèìò áè÷èã, ÕÈÑ, 2003
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Îëîí íèéòýä ò¿øèãëýí õ¿¿õäèéí õºãæèë, õàìãààëëûí 
ìåõàíèçìûã õºãæ¿¿ëýõ íü (2003 îíîîñ)

ÕÈÑ 2003 îíä îëîí íèéòýä ò¿øèãëýñýí õ¿¿õäèéí 
õºãæèë, õàìãààëëûí òºâ¿¿äèéã îðîí íóòãèéí 
ò¿âøèíä áàéãóóëæ ýõýëñíýýð ýìçýã á¿ëãèéí 
õ¿¿õä¿¿ä, òýäíèé ãýð á¿ëä äýìæëýã, ¿éë÷èëãýý 
õ¿ðãýõ çàãâàðûã òóðøèí, õºãæ¿¿ëæ èðëýý. Îðîí 
íóòãèéí èðãýä, îëîí íèéòòýé îéðõîí àæèëëàõ 
áîëîìæ äàâóó òàëûã àøèãëàí (òóõàéëáàë, 
ñóðãóóëü, ýìíýëýã, îðîí íóòãèéí óäèðäëàãà) 
ÕÈÑ-ãèéí òºâèéí íèéãìèéí àæèëòíóóä 
îëîí íèéòèéí ò¿âøèíä õ¿¿õäèéí õºãæèë, 
õàìãààëëûí òóëãàìäàæ áàéãàà àñóóäëóóäûã 
èëð¿¿ëýõ, ñýðãèéëýõ, øèéäâýðëýõ áóþó õàðèó 
àðãà õýìæýý àâàõ òàë äýýð õàìòàðñàí áàãààð 
àìæèëòòàé àæèëëàæ áàéíà. Ýäãýýð òºâ¿¿ä òóõàéí 
îëîí íèéòèéí ò¿âøèíä àæèëëàäàã, õîëáîãäîõ 
ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õàìòûí àæèëëàãààíû òºâ 
áîëæ ÷àääàã íü îëíû òàëàðõëûã õ¿ëýýäýã þì. 

Ýäãýýð òºâ¿¿ä íü õ¿¿õäýä ÷èãëýñýí áîëîâñðîëûí 
áîëîí õºãæëèéí îëîí òàëò ¿éë àæèëëàãààãààð 
äàìæóóëàí õ¿¿õäèéí îðîëöîî, ¿¿ñãýë ñàíàà÷ëàãûã 
æèíõýíý ¸ñîîð íü äýìæèí õºãæ¿¿ëäýã áèëýý. 
Ìºí ýöýã ýõ÷¿¿äýä ÷èãëýñýí îëîí òºðëèéí 
¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã áºãººä ò¿¿íèé äîòîð 
“Õ¿¿õäèéã ýåðýã àðãààð õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ íü” ñýäâýýð 
òóñãàéëàí áîëîâñðóóëñàí õºòºëáºðèéí äàãóó ¿å 
øàòòàé ñóðãàëòóóäûã òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëäàã 
þì. 

Ìîíãîë Óëñûí íèéãìèéí õàìãààëëûí ñàëáàðûí 
ñòðàòåãèéí áàðèìò áè÷èãò òîìú¸îëñîí, îëîí 
íèéòýä ò¿øèãëýñýí íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð 
àøèãòàé çàãâàðûã ÕÈÑ 2003 îíîîñ áèé áîëãîí 
õºãæ¿¿ëæ áàéãàà áºãººä èéì ¿éë÷èëãýýíèé 
õ¿¿õýä, îëîí íèéòýä ¿ç¿¿ëýõ ¿ð íºëººã õàðãàëçàí 
öààøèä ºðãºæ¿¿ëýí íýâòð¿¿ëýõ áîëîìæòîé ãýæ 
¿çäýã. 

ХИС мºí  îëîí íèéòýä ò¿øèãëýñýí íèéãìèéí 
¿éë÷èëãýýã õºãæ¿¿ëýõ Çàñãèéí ãàçðûí áîäëîãûã 
äýìæèõ áóñàä àëõìóóäûã ÷ õèéñýí þì. Íèéãìèéí 
õàëàìæèéí òóõàé õóóëèíä çààñàí íèéãìèéí 
¿éë÷èëãýýã ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð òºðèéí áóñ 
áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëýõ çààëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ 
àæëûã áîäèòîé áîëãîõîä õóâü íýìýð îðóóëàõ 
çîðèëãîîð ÍÕÕß-íû õ¿ñýëòèéí äàãóó ýíý 
àñóóäëààð îëîí óëñûí çºâëºõèéí ¿éë÷èëãýýã 

(2007) ¿ç¿¿ëñýí áèëýý. Çºâëºõ ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð 
ä¿íä áèé áîëñîí çààâàð, çºâëºìæèéã ÍÕÕß ¿ð 
ä¿íòýé àøèãëàí,  íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýã ãýðýýëýõ 
¿éë àæèëëàãààã áîäèòîé áîëãîíî ãýäýãò ÕÈÑ 
èòãýæ áàéíà.

  

“ ... Ýíý òºâ äýýð èðýýä áè ººðèéãºº òàíüæ 
ìýäñýí. ªìíº íü áè ãýðýýñ ãàðäàãã¿é, 
îëîí íèéòèéí àæèëä îðîëöäîãã¿é áàéñàí. 
Ãýâ÷ ýíä èðñíýýñ õîéø áóñäûã îéëãîäîã, 
õ¿íäýëäýã õ¿í áîëñîí. Ýíý áîë ìèíèé 
õóâüä ìàø òîì ººð÷ëºëò.” 

  16 íàñòàé õ¿¿ 

“... Õºâã¿¿äèéã äýìæèõ á¿ëýãò ýëññýíýýñ 
õîéø õ¿¿õä¿¿äòýé õýð¿¿ë, çîäîîí 
õèéõ ìààíü áàãàññàí. Óðä íü áè õýð¿¿ë 
çîäîîí ºäººäºã áàéñàí áîë îäîî ìàø 
èõ ººð÷ëºãäñºí. Õ¿¿õä¿¿äòýé ñàéí 
õàðèëöààòàé áîëñîí. Òýä ÷ íàäòàé ìóóõàé 
õàðüöàõàà áîëüñîí. Áàãø íàðòàéãàà õ¿ðòýë 
òààã¿é õàðèëöààòàé áàéñàí áîë îäîî òèéì 
áèø. Áè ìàø èõ áàÿðòàé áàéíà.”

    15 íàñòàé õ¿¿
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“ .. Áè îëîí íàéçòàé, èõýíõòýé íü Õ¿¿õäèéã 
Èâýýõ Ñàíãèéí êëóáò òàíèëöñàí.  Áè 
“Õàìãààëàë” ãýäýã íýðòýé õ¿¿õäèéí êëóáûí 
ãèø¿¿í. Áèä íàð Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàí 
äýýð ýñâýë çàðèìäàà ººð ãàçàð óóëçäàã. 
Êëóáò îðñíîîð õ¿¿õäèéí ýðõèéí òàëààð 
ñàéí îéëãîëòòîé áîëñîí. Áèä îëîí 
¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã. Ñóðãóóëü äýýð  
õ¿¿õä¿¿äèéí ýðõ õýð èõ çºð÷èãääºã òàëààð 
áèä ñóäàëãàà õèéæ,  òýð ñóäàëãààíä 180 
õ¿¿õýä õàìðàãäñàí þì.  Áàãø íàð ìóóõàé 
õàðüöäàã òóõàé, áàñ ÿäóó àéëûí õ¿¿õýä 
ñóðãóóëüä ñóðàõàä õýö¿¿ áàéäàã òàëààð 
õ¿¿õä¿¿ä áèäýíä ÿðüæ áàéñàí. Àðõè áàñ 
ãîë àñóóäàë áàéäàã. Àæèëã¿é õ¿ì¿¿ñ àðõè 
óóäàã, àð ãýðèéíõýí íü èõ çîâäîã. Áèä 
íàð ýíý ìýäýýëë¿¿äýý òàéëàíä20  áè÷ñýí. 
Õ¿ì¿¿ñ õ¿¿õä¿¿ä ýðõòýé, òýäíèé ýðõèéã 
çºð÷èõ íü áóðóó ãýäãèéã ìýäýõ õýðýãòýé. 
Áèä öóãëààä õ¿¿õäèéí ýðõèéí çºð÷ëèéã 
àðèëãàõ òàëààð ººð þó õèéæ áîëîõ âý 
ãýäãýý ÿðüæ øèéääýã. ¯¿íýýñ ºìíº áè 
2007 îíä õ¿¿õä¿¿äèéí çîõèîí áàéãóóëñàí  
õýâëýëèéí áàãà õóðàëä îðîëöîæ áàéñàí. 
Òýð ¿åä áèä õ¿¿õä¿¿äèéã çîäîæ øèéòãýñýí 
áàãø íàðûí òóõàé ÿðüæ, õ¿¿õäèéã çîäîæ 
øèéòãýõýý çîãñîîõûã óðèàëæ áàéñàí.”  

Ñ, 9 ä¿ãýýð àíãèéí ñóðàã÷  

Îëîí íèéòýä 
ò¿øèãëýñýí Õ¿¿õýä 
õºãæèë, õàìãààëëûí 
Òºâ äýýð õ¿¿õä¿¿ä 
òºðºë á¿ðèéí 
ñóðãàëòàä õàìðàãääàã. 
Óëààíáààòàð, 2005 îí 

“Õàìãààëàë” êëóáûí ãèø¿¿í õ¿¿õä¿¿ä 
“Õ¿¿õäèéí øèéòãýëèéã òàñëàí çîãñîîõ 
îëîí óëñûí ºäºð” –èéã  3 äàõü æèëäýý 
òýìäýãëýæ íºëººëëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàâ. 
Óëààíáààòàð, 2009.4.30  

20 “Õàìãààëàë” êëóáûí õ¿¿õä¿¿äèéí Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí Ýðõèéí Õîðîîíä ÿâóóëñàí “Õ¿¿õýä Õàìãààëàë: ªíººäºð” òàéëàí, 2008
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

  ÕÝ¯Ò-èéí Õ¿¿õýä Õàìãààëëûí Íýãæèéí òóõàé
Ìîíãîë Óëñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæèõ ¿åä áèé áîëñîí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí 
ººð÷ëºëò¿¿äýýñ óëáààòàé àæèëã¿éäýë, ÿäóóðàë, àðõèäàëò, ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õäèéí ýñðýã 
õ¿÷èðõèéëýë èõýññýí òýð ¿åä ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õäèéí ýñðýã õ¿÷èðõèéëýëòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé 
òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà Õ¿÷èðõèéëëèéí Ýñðýã ¯íäýñíèé Òºâ (1995 îíä)  áàéãóóëàãäñàí áèëýý.  
1997 îí ãýõýä ÕÝ¯Ò íü õ¿÷èðõèéëýëä ºðòñºí ýìýãòýé÷¿¿äýä ¿ç¿¿ëäýã áàéñàí  ¿éë÷èëãýýíèé 
õ¿ðýýãýý òýëæ, ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëëèéí ¿ð äàãàâàðòàé í¿¿ð òóëàí àæèëëàäàã öàãäààãèéí 
àæèëòíóóä, áàãø, ñóðãóóëèóäàä õ¿ð÷ àæèëëàæ ýõýëñýí þì. ÕÝ¯Ò-èéí ¿éë÷èëãýý ºðãºæèí 
õ¿÷èðõèéëëèéí àñóóäëààðõè îëîí íèéòèéí îéëãîëòûã íýìýãä¿¿ëæ ãýãýýð¿¿ëýõ, öàãäàà, õ¿¿õäèéí 
õîðèõ, õóóëü÷ ýìýãòýé÷¿¿äèéí õîëáîî áîëîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí áóñàä áàéãóóëëàãóóä, õ¿¿õäèéí 
òºëºº òºâ¿¿äèéí àæèëòíóóäûã ñóðãàõ, ñóðãàëòûí ìàòåðèàë, ãàðûí àâëàãà áýëäýõ çýðýãò ÕÈÑ-
ãèéí àðãà ç¿éí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òóñëàëöàà ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí áèëýý.  

Ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëýëä ºðòñºí õ¿¿õäèéí òîî ýðñ íýìýãäýæ áàéñàíòàé óÿëäóóëàí ÕÝ¯Ò-èéí 
äýðãýä 2001 îíä ÕÈÑ-ãèéí àðãà ç¿éí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð “Õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
íýãæ” àíõ áàéãóóëàãäñàí þì. Òýð öàãààñ õîéø ÕÈÑ íü ÕÝ¯Ò-èéí Õ¿¿õýä Õàìãààëëûí Íýãæèéí 
ãîë õàìòðàã÷ áàéæ, íýãæèéí ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ, ¿éë÷èëãýýã  õºãæ¿¿ëýõ, õ¿¿õäèéí 
ýñðýã õ¿÷èðõèéëýëòýé òýìöýõ òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí õàìòûí àæèëëàãààã 
õºãæ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëñýýð èðñýí áèëýý. Íýãæèéí ìýðãýæèëòí¿¿äýä õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
òàëààð îëîí óëñûí òóðøëàãààñ ñóðàõ áîëîìæèéã îëãîí, õèëèéí ÷àíàäàä òàíèëöàõ àÿëàë áîëîí 
ñóðãàëò ñåìèíàðò õàìðàãäàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ ºãñºíººð ÕÈÑ õ¿¿õýä õàìãààëëûí Ìîíãîëûí 
àíõíû ìýðãýøñýí áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí þì.

2003 îíîîñ Õ¿¿õýä Õàìãààëëûí Íýãæ íü îëîí íèéòèéí ò¿âøèíä õ¿¿õäèéã õ¿÷èðõèéëýë, 
äàðàìòààñ õàìãààëàõ õàìòàðñàí áàãèéí ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðûã ÕÈÑ-ãèéí îëîí íèéòýä 
ò¿øèãëýñýí òºâ¿¿äòýé õàìòðàí Óëààíáààòàð õîò áîëîí Äîðíîä àéìàãò òóðøèëòûí æóðìààð 
õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí áèëýý. Îäîî ýíý çàãâàð íü Çàñãèéí ãàçðûí õýìæýýíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäºæ, 
îëîí óëñûí áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí äýìæëýãòýéãýýð îëîí ãàçàð õýðýãæèæ áàéíà.

Õ¿¿õýä õàìãààëëûí íýãæèéí ¿éë÷èëãýý íü Çàñãèéí ãàçàð, îëîí óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí 
áàéãóóëàãóóä, îëîí íèéòýä íýãýíò òàíèãäàí òýäíèé äýìæëýãèéã àâàõ áîëëîî. 2008 îíä ÕÝ¯Ò 
õ¿÷èðõèéëýëä ºðòñºí õ¿¿õä¿¿äèéí  ò¿ð áàéðëàõ áàéðûã íýýñýí íü Õ¿¿õýä Õàìãààëëûí Íýãæèéí 
¿éë÷èëãýýíèé ãîë òºâ áîëîîä áàéíà. Ìºí ÕÝ¯Ò íü òºðººñ ñàíõ¿¿æèëòèéí äýìæëýã àâäàã 
öººõºí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí íýã áîëëîî. 

Õ¿¿õýä Õàìãààëëûí Íýãæ íü àíõ áàéãóóëàãäñàí öàãààñàà õîéø ãýð á¿ëèéí áîëîí áýëãèéí 
õ¿÷èðõèéëëèéí õîõèðîã÷ áîëñîí 600 õ¿¿õäýä çºâëºãºº ºã÷  íºõºí ñýðãýýõ, õóóëèéí òóñëàëöàà 
¿ç¿¿ëýõ çýðýã áóñàä äýìæëýãèéã ¿ç¿¿ëýýä áàéíà. Ýíý õóãàöààíä íèéò 135 õ¿¿õäèéã ò¿ð áàéðàíä 
áàéðëóóëæ ýð¿¿ë ìýíä, àìü íàñûã íü õàìãààëæ ÷àäëàà. Õ¿¿õýä õàìãààëëûí ¿íäýñíèé ñ¿ëæýýíèé 
ãèø¿¿í Õ¿¿õýä Õàìãààëëûí Íýãæ íü õ¿÷èðõèéëýëä ºðòñºí õ¿¿õýä, òýäíèé ãýð á¿ëä õýðýãöýýòýé 
¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõèéí çýðýãöýý õóóëü ýðõ ç¿éí áîëîí áîäëîãûí ººð÷ëºëòºä õóâü íýìðýý 
îðóóëæ áàéíà.

Ìîíãîë Óëñûí Õ¿¿õýä 
õàìãààëëûí òîãòîëöîîã 

õºãæ¿¿ëüå!
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Õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëýõ íü 
(2005 îíîîñ)

Õ¿¿õýä õàìãààëàë íü ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü 
Õºòºëáºð àíõ ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí òýð öàãààñ 
ýõëýí  õºòºëáºðèéí ãîë àñóóäëûí íýã áàéñààð 
èðñýí áèëýý. Õ¿¿õýä ÿìàð ÷ ¿åä õ¿÷èðõèéëýë, 
äàðàìò, ¿ë õàéõðàõ áàéäàë, ìºëæëºãò ºðòºõ 
ýðñäýëòýé áàéäàã ÷, øèëæèëòèéí ¿åèéí áîëîí 
ò¿¿íèé äàðààõ óëñ îðíû íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí 
íºõöºë áàéäàë Ìîíãîëûí õ¿¿õäèéí ýìçýã 
áàéäëûã ýðñ íýìýãä¿¿ëñýí þì. Òóõàéëáàë, 
õ¿¿õä¿¿ä øèëæèëò õºäºëãººíººñ óëáààòàé 
ýäèéí çàñãèéí ìºëæëºãò ºðòºõ, îðîí ãýðã¿é 
áîëîõ, ñóðãóóëü çàâñàðäàõ, ãóäàìæèíä õàðàà 
õÿíàëòã¿é àìüäðàõ, àìüäàð÷ áóé îð÷èíäîî 
õ¿÷èðõèéëýë, äàðàìòàä ºðòºõ ýðñäýë íýìýãäñýí 
þì.  

ÕÈÑ ýõíèé æèë¿¿äýä òóõàéí ¿åèéí íèéãìèéí 
çàéëøã¿é øààðäëàãà õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí 
õ¿íä íºõöºëä àìüäàð÷ áàéãàà õ¿¿õä¿¿ä áóþó 
õàðàà õÿíàëòã¿é áîëîí õºäºëìºð ýðõëýã÷ 
õ¿¿õä¿¿äèéí õàìãààëàë, íºõºí ñýðãýýõ àñóóäàëä 
ãîëëîí ÷èãëýæ àæèëëàñàí áèëýý. Õîæèì íü 
îëîí íèéòýä ò¿øèãëýñýí õ¿¿õäèéí õºãæèë, 
õàìãààëëûí ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðûã áèé 
áîëãîñíîîð ÕÈÑ-ãèéí õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
¿éë÷èëãýý ºðãºæèí ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëýë, 
äàðàìòàä ºðòñºí õ¿¿õä¿¿äýä õ¿ðýõ áîëñîí.  
Íèéãìèéí àæëûí ìýðãýæëèéã õºãæ¿¿ëýõ, 
íèéãìèéí àæëûí ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðóóäûã 
áèé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ ÕÈÑ-ãèéí õ¿÷èí 
÷àðìàéëò íü õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîíä  
çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéã 
áèé áîëãîõ áàòòàé ñóóðèéã òàâüñàí þì. ÕÈÑ, 
ÍÕÒ-òýé õàìòðàí íèéãìèéí àæèëòíû ¸ñ ç¿éí 
õýì õýìæýýã àíõëàí áîëîâñðóóëñíààñ (2006) 

ãàäíà ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæëûí áîëîí ñóì, 
õîðîîíû ò¿âøèí äýõ íèéãìèéí àæëûí áîäëîãî, 
ïðàêòèêèéí áàéäàëä ¿íýëãýý õèéæ (2006-
2007), Ìîíãîë Óëñàä ìýðãýæëèéí íèéãìèéí 
àæëûã õºãæ¿¿ëýõýä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé 
ä¿ãíýëò, çºâëºìæ¿¿äèéã ãàðãàñàí áèëýý. Ìºí 
ÁÑØÓß-òàé õàìòðàí áîëîâñðóóëñàí ñóðãóóëèéí 
íèéãìèéí àæèëòíû àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò, 
¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì çýðýã áàðèìò áè÷ã¿¿ä íü 
ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæëûí ¿éë÷èëãýýã øèíý 
øàòàíä ãàðãàæ, õ¿¿õäèéã õ¿÷èðõèéëýë, äàðàìò, 
ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ áîëîí ¿ë õàéõðàõ ÿâäëààñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õàìãààëàõ, õ¿¿õäýä ýýëòýé 
áîëîâñðîëûí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí áàéõ 
áîëîìæèéã íýýæ ºã÷ áàéíà.

2005 îí ãýõýä ÕÈÑ  õ¿¿õýä õàìãààëëûí ÷èãëýëýýð 
áóñàä îðîíä áîëîí Ìîíãîë Óëñàä àæèëëàñàí 
òóðøëàãà äýýðýý òóëãóóðëàí õ¿¿õýä õàìãààëëûã 
èë¿¿ öîãö ñèñòåì áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ çîðèëòûã 
äýâø¿¿ëýí òàâèõàä áýëýí áîëñîí áàéëàà. Óëñ 
îðíû õºãæëèéí ò¿âøèí, íºõöºë áàéäàë áîëîí 
õ¿¿õýä õàìãààëëûí ÷èãëýëýýð íýãýíò áèé áîëñîí 
õºðñ ñóóðü íü õ¿¿õýä õàìãààëëûí àñóóäëûã 
èë¿¿ ºðãºí õ¿ðýýíä äýâø¿¿ëæ ãàðãàõ áîëîìæèéã 
ÕÈÑ-ä îëãîñîí þì. Õ¿íä íºõöºë äýõ õ¿¿õäèéã 
õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ, õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
àñóóäëààð ¿íäýñíèé áîëîí îðîí íóòãèéí, ìºí 
áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõè áýõæ¿¿ëýõ ÷èãëýëä õèéñýí 
ÕÈÑ áîëîí áóñàä òàëóóäûí îëîí æèëèéí õ¿÷èí 
÷àðìàéëòûí ¿ð ä¿íä Ìîíãîë Óëñàä õ¿¿õýä 
õàìãààëëûí òîãòîëöîîíû áàòòàé ñóóðü íýãýíò 
òàâèãäñàí áèëýý.   

ÕÈÑ-ãààñ 2006 îíä  “Ìîíãîë Óëñ äàõü õ¿¿õýä 
õàìãààëëûí ¿íäýñíèé òîãòîëöîî” ñóäàëãààã 
õèéñíèé ¿íäñýí äýýð õ¿¿õýä õàìãààëëûí ¿íäýñíèé 
òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëýõ  çàéëøã¿é øààðäëàãàòàéã 
îíöëîí ä¿ãíýñýí þì. ÕÈÑ 2006 îíû 5 ñàðä 
ÓÈÕ-ûí Áîëîâñðîë, Øèíæëýõ Óõààí, Íèéãìèéí 
Áîäëîãûí Áàéíãûí Õîðîî áîëîí ÍÕÕß-òàé 
õàìòðàí ýíý ñóäàëãààíû òàéëàíãèéí íýýëòèéã 
õèéñýí íü õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîíû 
òàëààðõ íèéãìèéí îéëãîëòûã øèíý øàòàíä ãàðãàõ 
÷óõàë àëõàì áîëñîí áèëýý. Õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
òóõàéëñàí àñóóäëóóäàä àíõààð÷ áàéñàí ¿å 
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

øàòíààñ õ¿¿õýä õàìãààëëûí öîãö, ñèñòåìòýé àðãà 
áàðèëä øèëæèõ öàã íü íýãýíò áîëñîí áàéëàà. 

Îëîí óëñûí õýìæýýíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí 
õ¿¿õýä õàìãààëëûí îéëãîëòûã Ìîíãîë Улсад 
íýâòð¿¿ëæ, õ¿¿õýä õàìãààëëûí ¿íäýñíèé 
òîãòîëöîîíû õýðýãöýý øààðäëàãûã íèéãýìä 
îéëãóóëàõàä ÕÈÑ àíõäàã÷ áàéñíààðàà áàõàðõäàã. 
Õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëýõ òóõàé 
àñóóäàë  íü  àëü íýãýí áàéãóóëëàãà äàíãààðàà 
õèéõ áîëîìæòîé àæèë áèø ó÷ðààñ Çàñãèéí 
ãàçàð, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóä áîëîí ¿íäýñíèé 
òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé á¿õ øàòàíä õàìòûí 
àæèëëàãààãàà õºãæ¿¿ëýõýä ÕÈÑ îíöãîé àíõààðàë 
õàíäóóëæ èðñýí. Ýíý ¿éë ÿâöàä ÕÈÑ-ãààñ ºíººã 
õ¿ðòýë ã¿éöýòãýæ èðñýí  ãîë ¿¿ðýã íü õ¿¿õýä 
õàìãààëëûí òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëýõèéí  òºëºº 
íºëººëëèéí àæèëä  òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûã 
èäýâõæ¿¿ëýõ, ¿éë ÿâöûã ÿëàíãóÿà ýõíèé øàòàíä 
÷èãë¿¿ëýõ, ìàíëàéëàõ, Çàñãèéí ãàçðûí  áîëîí 
òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí  àæëûí õýñýãò àðãà 
ç¿éí  òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ ÿâäëóóä áàéëàà. ÕÈÑ ýíý 
¿éë ÿâöûí á¿õ øàòàíä òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí  
¿¿ðýã îðîëöîîã äýìæèæ, äýýøë¿¿ëýõýä îíöãîé 
àíõààðàí àæèëëàâ.  

Îëîí óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí 
áàéãóóëëàãóóäûí õ¿¿õýä õàìãààëëûí òàëààðõ 
îéëãîëò, õàíäëàãà, àðãà áàðèë ÿëãààòàé 
áàéñàí ó÷ðààñ ÕÈÑ 2006 îíîîñ ýõëýí õ¿¿õýä 
õàìãààëëûí  íýãäñýí îéëãîëòûã Ìîíãîë Óëñàä 
áèé áîëãîõûí òºëºº øóðãóó àæèëëàâ. Õ¿¿õäèéí 
Òºëºº ¯íäýñíèé Ãàçàð, Õ¿÷èðõèéëëèéí Ýñðýã 
¯íäýñíèé Òºâ, ÍÕÕß, Õ¿¿õäèéã Õ¿÷èðõèéëëýýñ 
Õàìãààëàõ Òºâ çýðýã áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí 
õ¿¿õýä õàìãààëàë áîëîí õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
òîãòîëöîîíû òóõàé ¿çýë áàðèìòëàëûã 2007 
îíä àíõ áîëîâñðóóëæ òºðèéí õîëáîãäîõ 
áàéãóóëëàãàä ºðãºí áàðüñàí þì. Ìºí îëîí íèéò 
áîëîí áîäëîãî áîëîâñðóóëàã÷äàä ÷èãëýñýí, 
õ¿¿õýä õàìãààëëûí àñóóäëààð òýäíèé îéëãîëòûã 
íýìýãä¿¿ëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýâ. Õ¿÷èðõèéëýë, 
äàðàìòàä ºðòñºí õ¿¿õä¿¿äèéí áîäèò êåéñ¿¿ä 
äýýð ¿íäýñëýí õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð 
îëîí òîîíû áàðèìòàò êèíî, íýâòð¿¿ëýã, ìýäýý, 
ìýäýýëëèéã îëîí íèéòýä õ¿ðãýæ,  “Õ¿¿õäèéí ýñðýã 
õ¿÷èðõèéëëèéã  íýí äàðóé çîãñîî¸!” ôîòî çóðãèéí 
¿çýñãýëýí ãàðãàñàí çýðýã íü  õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
àñóóäëààðõ íèéãìèéí îéëãîëòûã íýìýãä¿¿ëýõýä 
÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí þì.  2008 îíû ÓÈÕ-
ûí ñîíãóóëèéí êàìïàíèò àæëûí ¿åýð áîäëîãî 

áîëîâñðóóëàã÷äàä ÷èãëýñýí íºëººëëèéí àæëûí 
õýñýã áîëãîæ ÕÈÑ-ãààñ õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
ýâñëèéí áàéãóóëëàãóóäòàé  õàìòðàí çîõèîí 
áàéãóóëñàí íýýëòòýé õýëýëö¿¿ëýãò óëñ òºðèéí 11 
íàì, èðãýíèé íèéãìèéí 22 áàéãóóëëàãà îðîëöîæ 
ñàíàë ñîëèëöñîí íü õ¿¿õýä õàìãààëëûí àñóóäëûã 
òºðèéí áîäëîãûí ò¿âøèíä àâ÷ ¿çýõýä ÷èãëýãäñýí 
áàñ íýãýí òîì àëõàì áîëîâ. 

ÕÈÑ áîëîí áóñàä áàéãóóëëàãóóä, ÿëàíãóÿà 
îëîí óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí õ¿¿õäèéí 
áàéãóóëëàãóóä, ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õ¿÷èí 
÷àðìàéëòûí ¿ð ä¿íä õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
àñóóäëààð òîäîðõîé àõèö äýâøèë ãàð÷ áàéíà. 
ÕÈÑ õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîíû àñóóäëûã 
àíõ õºíäºæ ãàðãàñàí 2006 îíîîñ ºíººäðèéã 
õ¿ðòýëõ õóãàöààíä õ¿¿õäèéã áèå ìàõáîäûí, 
áýëãèéí, ñýòãýë ñàíààíû õ¿÷èðõèéëýë, äàðàìò, 
ìºëæëºã, ¿ë õàéõðàõ áàéäëààñ õàìãààëàõ, 
õ¿¿õäèéí õàìãààëàãäàõ ýðõèéí òàëààðõè îéëãîëò 
íèéãýìä áèé áîëæýý.

Õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëýõèéí 
òºëººõ íºëººëëèéí àæèëä Ìîíãîë Óëñûí 
Øàäàð ñàéäûí àæëûí àëáà, ÍÕÕß, ÕÒÃ áîëîí 
áóñàä òºðèéí áà òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä 
òóõàéëáàë, õ¿¿õýä õàìãààëëûí ýâñýë (25 
áàéãóóëëàãà), õ¿¿õýä õàìãààëëûí ¿íäýñíèé 
ñ¿ëæýýíèé áàéãóóëëàãóóäûí îðîëöîî, õóâü 
íýìýð èõ áàéëàà. ªìíº äóðäàãäñàí õ¿¿õýä 
õàìãààëëûí òîãòîëöîîíû òóõàé ¿çýë áàðèìòëàë 
äýýð òóëãóóðëàí “Ìîíãîë Óëñûí õ¿¿õýä 
õàìãààëëûã áýõæ¿¿ëýõ äóíä õóãàöààíû ñòðàòåã 
(2009 – 2014)”-èéã áîëîâñðóóëàõ àæëûã ÕÒÃ 
çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà áà Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí 
Ñàí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýí õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà. 
ÕÈÑ íü òóñ áàðèìò áè÷ãèéí òºñºëä ñàíàë, àðãà 
ç¿éí çºâëºìæ ºã÷ ýíý ¿éë ÿâöûã èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé 
áîëãîõîä òîäîðõîé õóâü íýìýð îðóóëæ áàéíà.   

Ýíýõ¿¿ ñòðàòåãèéí áàðèìò áè÷èã áàòëàãäàí 
ãàðñíààð Ìîíãîë Óëñ äàõü õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
òîãòîëöîîã ç¿é çîõèñòîé õºãæ¿¿ëýõ àæèëä 
òîìîîõîí äýâøèë ãàð÷, Ìîíãîëûí õ¿¿õäèéí 
àìüäðàëä áîäèò ººð÷ëºëòèéã àâ÷ðàõ ò¿ëõýö 
áîëíî ãýäýãò ÕÈÑ ýðãýëçýõã¿é áàéíà.
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Õ¿¿õä¿¿äòýé õàìòðàí àæèëëàñàí òóðøëàãà (1994 îíîîñ) 

Õ¿¿õäèéí ýðõèéã áîäèòîîð õàíãàõûí òºëºº ÕÈÑ õ¿¿õä¿¿äòýé õàìòðàí àæèëëàäàãààðàà ¿íýõýýð 
áàõàðõäàã. Õ¿¿õä¿¿ä ÕÈÑ-ãèéí õºòºëáºðèéí òºëºâëºëò, õýðýãæèëò, áîäëîãûí áîëîí íºëººëëèéí 
àæèëä öàã ÿìàãò èäýâõòýé îðîëöîæ èðñýí áºãººä ººðñäºº ÷ áèå äààí îëîí òàëûí ¿éë àæèëëàãàà 
ÿâóóëäàã áèëýý.  

Õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õä¿¿ä 

“...2000 îíä, áèä õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õä¿¿äòýé õàìòðàí íýãýí ñóäàëãàà  õèéñýí þì. Õ¿¿õä¿¿ä 
Óëààíáààòàð õîòûí õóäàëäààíû çàõóóä áîëîí òýäãýýðèéí  îð÷èìä  õ¿¿õä¿¿ä ÿìàð ÿìàð àæèë 
õèéäãèéã ñóäàëæ, èéì àæèë õèéæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äèéí òîîã àíõ óäàà ãàðãàñàí þì. Õ¿¿õä¿¿äèéí 
ãóéëãà  ãóéõ, áàãà íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí òàìõè òàòàõ, õóëãàé õèéõ, ºâëèéí õ¿éòýíä äóëààí õóâöàñã¿é 
àæèëëàõ áîëîí òîì÷óóä õ¿¿õä¿¿äýä äýýðýíã¿é õàíääàã çýðýã íü ìàíàé ñóäëàà÷ õ¿¿õä¿¿äèéí 
ñýòãýëèéã õàìãèéí èõ ýìçýãë¿¿ëæ áàéñíûã áè òîä ñàíàæ áàéíà. Óëààíáààòàð õîòûí ïëàí çóðàã 
äýýð ºíãèéí öààñààð õ¿¿õäèéí õºäºëìºðèéí õýëáýð¿¿äèéã ÿíç á¿ðèéí ä¿ðñýýð òºëººë¿¿ëýí 
õàé÷ëàí íààæ òýìäýãëýõ íü õ¿¿õä¿¿äýä èõ ñîíèðõîëòîé áàéæ áèëýý. 

Õ¿¿õä¿¿äèéí õèéñýí ýíý ñóäàëãààíû àæëûí ¿ð ä¿íòýé òàíèëöñàí ÕÈÑ-ãèéí àæèëòíóóä, ò¿¿íèé 
äîòîð òóõàéí ¿åä  ÕÈÑ-ãèéí çàõèðàë áàéñàí Ìàðê ìàø ºíäºð ñýòãýãäýëòýé áàéñàí. Ìºí òýð 
¿åä Ìîíãîëä Àíãëèéí ýë÷èí ñàéä áàéñàí  õàòàãòàé Êåé Êóìáñ õ¿¿õä¿¿äèéã  ãýðòýý  óðüæ õèéñýí 
ñóäàëãààòàé íü òàíèëöàí, ººðèéí ãàðààð õèéñýí áÿëóóãààð äàéëñàí íü õ¿¿õä¿¿äýä ìàðòàãäàøã¿é 
äóðñàìæ áîëæ áàéñàí þì. Òýð õ¿¿õä¿¿ä äàðàà íü ÕÈÑ-òàé îëîí æèë õîëáîîòîé áàéñàí. 
Ñóäàëãàà õèéñýí õ¿¿õä¿¿äýýñ Äàâàà ãýäýã õ¿¿ ÕÈÑ-ãèéí çàõèàëãààð ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãûí 
õèéñýí ñóäàëãààíû áàãò îðæ àæèëëàñàí áºãººä àíõíûõ íü öàëèíãààñ áèä 50.000 òºãðºãèéí 
õàäãàëàìæèéã ò¿¿íä íýýæ ºã÷  áàéñàí...”

Ö. Áàòòóÿà, ÕÈÑ-ãèéí “Õºäºëìºð ýðõëýã÷ õ¿¿õýä” òºñëèéí àæèëòàí (1998-2002)

ÕÈÑ, ãýðýë çóðãààð äàìæóóëàí 
õ¿¿õäèéí á¿òýýë÷ ñýòãýëãýý, 
ººðòºº èòãýëòýé áàéõ, ¿çýë áîäëîî 
èëýðõèéëýõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ 
çîðèëãî á¿õèé “Õ¿¿õýä áà Äóðàí” 
òºñëèéã Ìîíãîëûí Óðëàãèéí 
Çºâëºëòýé õàìòðàí 2005 îíîîñ 
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Ä. Äàâààíÿì 
(ýõíèé ýãíýýíä, áàðóóí ãàð òàëààñ 
íýãä¿ãýýðò) ýíý òºñºëä àíõ õàìðàãäàæ 
ýõëýõäýý 9 ä¿ãýýð àíãèéí ñóðàã÷ 
áàéñàí þì. Ñ.Òóÿà áàãøèéí óäèðäñàí 
ýíý ñóðãàëòàä îðîëöñîí ýíý õ¿¿  
ôîòî çóðàãò ÷èí ñýòãýëýýñýý òàòàãäàí, 
óëìààð ìýðãýæëèéí çóðàãëàà÷ 
áîëîõîîð øèéäñýí þì. Ò¿¿íèé 
àâüÿàñ, óéãàã¿é õºëºëìºð  ÷ ¿ð ä¿íãýý 
ºãëºº. ªíãºðñºí æèë¿¿äýä Ä.Äàâààíÿì ãýðýë çóðãèéí õýä õýäýí óðàëäààíä àìæèëòòàé îðîëöñîíîîñ 
ãàäíà áèå äààñàí õî¸ð ÷ ¿çýñãýëýíãýý ãàðãààä áàéíà. Îäîî Ä. Äàâààíÿì ÕÈÑ-ãèéí áàéíãûí õàìòðàí 
àæèëëàãñäûí íýã áºãººä ÕÈÑ-ãààñ õýâë¿¿ëñýí îëîí íîìûí çóðàã÷íààð àæèëëàñàí òºäèéã¿é  õ¿¿õäèéí 
ýðõèéí àñóóäëààð õýä õýäýí áàðèìòàò êèíî õèéñýí áèëýý. Ìºí ÕÈÑ-òàé õàìòàð÷ “Õ¿¿õäèéí ýñðýã 
õ¿÷èðõèéëëèéã  íýí äàðóé çîãñîî¸!” ãýðýë çóðãèéí ¿çýñãýëýíã 2008 îíä ãàðãàñàí þì.  
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Õ¿¿õä¿¿ä áèå äààí ñóäàëãàà õèéëýý 

“Ìîíãîëä àíõ óäàà õ¿¿õýä óäèðäàí õèéñýí “Õ¿íä íºõöºë äýõ õ¿¿õä¿¿ä” ñóäàëãààã ÕÈÑ 
äýìæèæ àæèëëàëàà. Ñóäàëãààã ºìíº íü ãóäàìæèíä áîëîí õàëàìæèéí òºâ¿¿äýä àìüäàð÷ áàéñàí 
19 õ¿¿õýä ãàðäàí õèéñýí þì. Õ¿¿õä¿¿ä õàìòðàí àæèëëàæ, ñóäàëãààíûõàà çîðèëãî, àðãà ç¿éã 
òîäîðõîéëæ, ñóäàëãààíû àñóóëòóóäàà áîëîâñðóóëñàí. Áèä áèå äààí ñóäàëãààíû ìýäýýëëýý 
öóãëóóëæ áîëîâñðóóëàí, ä¿í øèíæèëãýý õèéæ òàéëàíãàà áýëäñýí. Ñóäàëãààíûõàà ä¿íã ÷ ìºí 
ººðñäºº òàíèëöóóëñàí. 

Õ¿¿õýä óäèðäñàí ýíý ñóäàëãààíû ÿâöàä ñóäëàà÷ õ¿¿õä¿¿ä øèíý ìýäëýã ýçýìøèæ, øèíý íàéçóóäòàé 
áîëæ, áàãààð àæèëëàæ, õàìòûí øèéäâýð ãàðãàæ áàéñàí íü õ¿¿õä¿¿ä ººðñäèéí ÷àäâàðàà ºñºí 
íýìýãä¿¿ëýõ òîì àëõàì áîëñîí.   

Õàìãèéí èõ òààëàãäñàí ç¿éë ãýâýë õ¿¿õä¿¿ä íàäàä èòãýæ, àìüäðàëàà ÿðüæ ñóäàëãààíä îðîëöñîí  
ÿâäàë áàéñàí. ßàãààä ãýâýë ÿìàð ÷ õ¿í òàíèõã¿é õ¿íä òýãæ àìüäðàëàà ÿðüäàãã¿é.”  

Ý. Ýíõñóâä, ñóäëàà÷, 18 íàñòàé 

  

“... Ñóäàëãàà õèéõ  íàäàä èõ òààëàãäñàí. Õ¿¿õä¿¿ä ñóäàëãààíû á¿õ àæëûã áèå äààí õèéñýí.  
Ñóäàëãàà àâñàí õ¿¿õä¿¿äýýñ íýã õ¿¿õäèéí ÿðèà ìèíèé ñýòãýëýýñ åð ãàðàõã¿é áàéãàà. Íàìàéã 
ãýðò íü î÷èõîä òýð õ¿¿õýä ãýðýý öýâýðëý÷èõñýí, ä¿¿ãýý õàðààä ñóóæ áàéñàí. Óäàëã¿é ààâ íü îðæ 
èðýýä çàãíàæ áàéãààä óíòààä ºãñºí. Íýëýýä áàéæ áàéãààä ýýæ íü èðýýä ºíºº õ¿¿õäèéã çàãíàæ, 
áàñ öîõèñîí. Ýýæ ààâ õî¸ð íàìàéã ãýäýã áîëîâ÷ ìèíèé ñýòãýëèéã îéëãîäîãã¿é, íàäòàé áàðàã 
ÿðüäàãã¿é ãýæ òýð îõèí õýëñýí.”  

Á. Àðèóíçàÿà, ñóäëàà÷, 18 íàñòàé   

Áàéãóóëëàãûí øèéäâýð 
ãàðãàõ ¿éë ÿâöàä 
õ¿¿õäèéí îðîëöîîã 
õàíãàõ çîðèëãîîð 
Èõ Áðèòàíèé 
Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàí 
“Äýëõèéí  Õ¿¿õäèéí 
Òºëºº Çºâëºë”-èéã 
áàéãóóëñàí áèëýý. 
2009 îíä Ëîíäîíä 
áîëñîí ýíý çºâëºëèéí 
õóðàëäààíä Ìîíãîëûí 
õ¿¿õä¿¿äèéã òºëººëºí 
Ç. ªëçèéõ¿¿ (18 íàñòàé) 
õî¸ð äàõü óäààãàà 
îðîëöîæ Ìîíãîëûí 
õ¿¿õä¿¿äèéí íºõöºë 
áàéäàë, àñóóäëóóäûí 
òàëààð òàíèëöóóëãà 
õèéñýí þì.  
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Ìîíãîë Óëñàä õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîã 
èë¿¿ áîëîâñðîíãóé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõýä 
õ¿¿õä¿¿ä ººðñäèéí ç¿ãýýñ ìàø èõ õóâü 
íýìýð îðóóëæ áàéíà. Õ¿¿õä¿¿ä áîäëîãî 
áîëîâñðóóëàã÷èä áîëîí õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, 
õ¿ì¿¿ñòýé óóëçàëò, ÿðèëöëàãà çîõèîí áàéãóóëæ, 
óëñ òºð÷äºä çàõèäàë èëãýýæ, õýâëýë ìýäýýëëèéí 

õýðýãñëýýð ñàíàë áîäëîî èëýðõèéëæ, õ¿¿õäèéí 
ýðõèéí àñóóäëààð øààðäëàãà òàâüæ, ººðñäèéí 
óðàí á¿òýýëýýð äàìæóóëàí ¿çýë áîäëîî íèéòýä 
õ¿ðãýõ çýðýã îëîí õýëáýðèéí ¿éë àæèëëàãààã 
áèå äààí çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.

2007 îíû 11 ñàðä Ìîíãîëä 
àíõ óäàà õ¿¿õä¿¿ä õýâëýëèéí 
áàãà õóðàë çîõèîí 
áàéãóóëñàí þì. Ñóðãóóëèéí 
áàãø àíãèéíõàà ãóðâàí 
ñóðàã÷èéã çîäîæ øèéòãýñýí 
àñóóäàë ãàðñíûã ýñýðã¿¿öýí  
õ¿¿õä¿¿ä õýâëýëèéí áàãà 
õóðàë õèéæ áàéð ñóóðèà 
èëýðõèéëýí, õ¿¿õäèéí ýñðýã 
õ¿÷èðõèéëëèéã çîãñîîõûã 
áàãø íàð, ýöýã ýõ÷¿¿äýä 
óðèàëàâ.    

2008 îíä, ÕÈÑ-ãèéí îëîí íèéòýëä ò¿øèãëýñýí 
òºâ¿¿äýýð ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ õ¿¿õä¿¿ä áîëîí õ¿¿õäèéí 
îðîëöîîíû áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí òºëººëºë 
áîëñîí 27 õ¿¿õýä “Õ¿¿õýä õàìãààëàë-ªíººäºð” 
òàéëàí áè÷èæ Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí Ýðõèéí 
Õîðîîíä èëãýëýý. Äºðâºí ñàðûí õóãàöààíä 
õàìòðàí àæèëëàæ ñóäàëãàà õèéæ, òàéëàí áè÷ñýí  
ýíý õ¿¿õä¿¿ä “Õàìãààëàë” íýðòýé õ¿¿õäèéí 
îðîëöîîíû êëóá áàéãóóëàí õ¿¿õäèéí ýðõ àøãèéã 
õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí þì. 
Êëóáûíõàí õ¿¿õäèéí ýðõ àøãèéí òºëºº óëàì 
èõèéã õèéõ õ¿ñýë çîðèëãîîð  2009 îíû 6 ñàðä 
“Õ¿¿õýä õ¿¿õäèéí òºëºº” ÒÁÁ áàéãóóëëàà. 
Òýäíèé àõëàã÷ Á.Öîããýðýë “Áèä, òîì÷óóä áîëîí 
áîäëîãî áîëîâñðóóëàã÷äûã õ¿¿õäèéí ýðõ, òýð 
äóíäàà õ¿¿õäèéí õàìãààëóóëàõ ýðõèéã ìýääýã, 
õ¿íäýòãýäýã áîëãîõûí òºëºº òóóøòàé àæèëëàíà” 
ãýæ èòãýë òºãñ õýëæ áàéíà.
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíòàé õàìòðàí àæèëëàäàã 
õ¿¿õä¿¿äèéí á¿òýýëýýñ:
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Õ¯¯ÕÄÈÉÃ ÈÂÝÝÕ ÑÀÍÃÈÉÍ ¯ÉË 
ÀÆÈËËÀÃÀÀÃ ÝÐÃÝÍ Ä¯ÃÍÝÕ¯É
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Õ¯¯ÕÄÈÉÃ ÈÂÝÝÕ ÑÀÍÃÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÃ 
ÝÐÃÝÍ Ä¯ÃÍÝÕ¯É

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîëûí õºòºëáºðèéí ºíãºðñºí 15 
æèëèéí õóãàöààíä õèéñýí àæèë, õóðèìòëóóëñàí 
òóðøëàãûã íýãòãýí íîì áîëãîõ ýíý àæèë íü 
áèäíèé õóâüä Ìîíãîëûí õºòºëáºð àíõ ÿàæ 
áàéãóóëàãäñàí, öàã õóãàöààíû ÿâöàä õýðõýí 
õºãæèæ èðñýí, áèä õýðõýí ÿàæ àæèëëàñíàà 
ýðãýæ ä¿ãíýæ öýãíýõ áîëîìæèéã îëãîñîí ÷óõàë 
à÷ õîëáîãäîëòîé ¿éë ÿâäàë áàéëàà. ÕÈÑ-ãèéí 
Ìîíãîë äàõü ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäñýí ÷èãëýë íü 
Í¯Á-ûí ÕÝÊ –îîð áàòàë-ãààæóóëñàí ýðõ, ¿¿ðýã, 
õàðèóöëàãûí õ¿ðýýãýýð ÿìàãò òîäîðõîéëîãäîæ 
áàéñàí áºãººä  óëñ îðíû õóâüñàí ººð÷ëºãäºæ 
áóé íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí áàéäàë, õ¿¿õä¿¿äèéí 
íºõöºë áàéäëààñ øàëòãààëàí øàëòãààëàí ìàíàé 
õºòºëáºðèéí áîäëîãî, àðãà áàðèë ººð÷ëºãäºí 
øèíý÷ëýãäýæ áàéñàí þì. Ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿ä 
öàã ÿìàãò ìàíàé õºòºëáºðèéí îíöãîé àíõààðàëä 
áàéñààð èðëýý. Õ¿¿õä¿¿äèéí ýìçýã, ýðñäýëòýé 
íºõöºë áàéäàë, òýäíèé ºìíº òóëãàð÷ áàéãàà 
áýðõøýýëòýé àñóóäëóóä áîëîí áîëîìæóóäûí 
òàëààðõ áèäíèé îéëãîëò ÕÈÑ-ãèéí áîëîí 
áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí õèéñýí ñóäàëãàà, ä¿í 
øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íä áàéíãà øèíý÷ëýãäýí 
áàÿæèæ èðñýí. Õ¿¿õäèéí áîëîâñðîë,  õàìãààëàë, 
ñàéí ñàéõíû òºëºº õ¿¿õäèéí àìüäðàëä øóóä ¿ð 
ä¿íãýý ºãºõ ïðàêòèê àëõìóóäûã õèéõèéí çýðýãöýý 
õîëáîãäîõ áîäëîãî, ìåõàíèçìûã áîëîâñðîíãóé 
áîëãîí áýõæ¿¿ëýõ, õ¿¿õäèéí òºëºº áèäíèé õèéõ 
ººð÷ëºëòèéã äýìæèõ õàìòðàã÷äûíõàà öàð õ¿ðýýã 
áàéíãà ºðãºæ¿¿ëýí àæèëëàæ èðëýý. 

ÕÈÑ íü òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä, 
èðãýíèé íèéãìèéí ò¿íøëýã÷èä,  õ¿¿õä¿¿äòýé 
õàìòðàí àæèëëàæ õóðèìòëóóëñàí ìýäëýã, 
òóðøëàãà, ñóðãàìæàà ¿íäýñíèé áîëîí îðîí 
íóòãèéí ò¿âøíèé áîäëîãî, ïðàêòèêò íºëººëºõ 
àæèëäàà àøèãëàæ Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí ñàéí 
ñàéõíû òºëºº Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 
áîäëîãûã äýìæèí àæèëëàæ èðñýí. Õîëáîãäîõ 
áàéãóóëëàãà, ìýðãýæèëòí¿¿äèéí ÷àäàâõèéã 
äýýøë¿¿ëýõ, áîäëîãûí áîëîí õóóëü ýðõ ç¿éí 
øèíý÷ëýëýýð äàìæóóëàí ººð÷ëºëòèéí öàð õ¿ðýýã 
ºðãºòãºõ, ¿ð ºãººæèéã íýìýãä¿¿ëýõýýð Çàñãèéí 
ãàçàðòàé õàìòðàí àæèëëàõûí çýðýãöýý Çàñãèéí 
ãàçðààñ òîäîðõîé àñóóäëààð àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ 

áàéãàà àëõàì, àðãà áàðèë íü õ¿¿õäèéí ýðõèéí 
çàð÷èìòàé íèéöýõã¿é òîõèîëäîëä áàéð ñóóðèà 
òîäîðõîé èëýðõèéëñýýð èðñýí þì. (Òóõàéëáàë 
2001 îíä õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õä¿¿äýä çîðèóëñàí 
öýðãèéí ñóðãóóëü áàéãóóëàõ òóõàé Çàñãèéí 
ãàçðûí ñàíàë äýýð ÕÈÑ ýñðýã áàéð ñóóðüòàé 
áàéñàí áèëýý.) Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 
áîäëîãîä õ¿¿õäèéí àñóóäàë ÿìàãò ÷óõàë áàéð 
ñóóðü ýçýëäýã ó÷èð ÕÈÑ Ìîíãîë Óëñàä ¿éë 
àæèëëàãàà àìæèëòòàé ÿâóóëàõ òààòàé îð÷èí 
õàíãàãäñàí áàéñàí áèëýý. Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí 
ãàçàð ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü ¿éë àæèëëàãààã 
áàéíãà äýìæèæ, õàìòðàí àæèëëàäàã þì. 

ÕÈÑ òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä, 
îëîí óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí õîëáîãäîõ 
áàéãóóëëàãà, ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä, õóóëü÷èä, 
ìýðãýæèëòí¿¿ä áîëîí õýâëýë ìýäýýëëèéíõýí 
çýðýã áóñàä ñîíèðõîã÷ òàëóóäòàé õàìòûí 
àæèëëàãàà, õàðèëöàà õîëáîîãîî õºãæ¿¿ëýõýä 
îíöãîé àíõààð÷ àæèëëàäàã. ÕÈÑ õàìòûí 
àæèëëàãààíûõàà çºâõºí  ¿ð ä¿íä íü òºäèéã¿é 
¿éë ÿâöàä íü èõýýõýí à÷ õîëáîãäîë ºã÷ ýíý ¿éë 
ÿâö íü îðîëöîã÷ á¿õ òàëóóäûí õóâüä õàðèëöàí 
ñóðàëöàõ, õºãæèõ áîëîìæèéã îëãîäîã áàéõàä 
àíõààðäàã. 

ÕÈÑ îëîí òàëò õàìòûí àæèëëàãààíûõàà õ¿ðýýíä 
õàìòðàí àæèëëàñàí õ¿¿õä¿¿ä, ýöýã ýõ÷¿¿ä,  îëîí 
íèéò, èðãýíèé íèéãìèéí á¿ëã¿¿äèéí ÷àäàâõèéã 
áýõæ¿¿ëýõýä òîäîðõîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ ÷àäñàí 
ãýæ ¿çäýã. Õ¿¿õä¿¿ä ÕÈÑ-ãèéí áàéíãûí 
õàìòðàã÷èä áàéñààð èðñýí. Èðãýíèé íèéãìèéí 
áàéãóóëëàãóóäòàé àæèëëàñàí ÕÈÑ-ãèéí îëîí 
æèëèéí õàìòûí àæèëëàãàà íü Ìîíãîë Óëñûí 
èðãýíèé íèéãìèéí õºãæèë, òºëºâøèëä òîäîðõîé 
õóâü íýìðèéã îðóóëñàí. ÕÈÑ-ãèéí ººðèéí 
áîäèò ¿éë àæèëëàãààãààð äàìæóóëàí ò¿ãýýí 
äýëãýð¿¿ëæ áàéñàí “Õ¿¿õäèéí ýðõýä ñóóðèëñàí 
àðãà ç¿é” íü áóñàä ñîíèðõîã÷ òàëóóäòàé õýðõýí 
õàìòðàí, íºëººëæ àæèëëàõàä îíöãîé ¿ð ä¿íòýé 
àðãà õýðýãñýë áîëæ áàéëàà. ×óõàìäàà, õ¿¿õäèéí 
ýðõýä ñóóðèëñàí àðãà ç¿é íü ÕÈÑ-ãààñ Ìîíãîë 
Óëñàä ºâëºí ¿ëäýýæ áàéãàà  õàìãèéí ÷óõàë ¿íýò 
ç¿éë þì. ÕÈÑ Ìîíãîë Óëñàä àæèëëàæ ýõýëñýí 
öàãààñàà ë èðãýíèé íèéãìèéí õºãæëèéã äýìæèæ, 
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ººðèéí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèã÷, õàìòðàã÷äûí 
öàð õ¿ðýýã ºðãºòãºõ íü  ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ íýã 
ãîë íºõöºë õýìýýí ¿çýæ, ýíý çàð÷ìûí äàãóó 
àæèëëàñààð èðñýí áèëýý. Ýíý íü çºâ áàéñíûã 
àìüäðàë ìºí áàòàëæ áàéíà. Õ¿¿õýä, ýöýã ýõ, îëîí 
íèéò, èðãýíèé íèéãìèéí îðîëöîîã õºãæ¿¿ëýõ, 
õ¿¿õäèéí ýðõèéí õýðýãæèëòèéí òàëààð ¿¿ðýã 
õ¿ëýýã÷äèéí õàðèóöëàãûã íýìýãä¿¿ëýõýä äýìæëýã 
¿ç¿¿ëýõ  íü ÕÈÑ-ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû àìàðã¿é 
áîëîâ÷ óðàìòàé ¿ð ä¿íä õ¿ðñýí àæèë áàéëàà. 

ÕÈÑ-ãààñ èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäòàé 
õàìòðàí, äýìæèæ àæèëëàæ áàéñàí íü õ¿¿õäèéí 
àñóóäàëä òºâëºðºí àæèëëàäàã ÒÁÁ-óóä 
èäýâõèæèæ, õ¿÷òýé áîëîõîä òîäîðõîé ¿¿ðýã 
ã¿éöýòãýñýí ãýæ ÕÈÑ ¿çäýã. 2004 îíä ÕÈÑ-
ãèéí äýìæëýãòýéãýýð Ìîíãîëûí òºðèéí áóñ 
áàéãóóëàãóóä àíõ óäàà Í¯Á-ûí ÕÝÊ-èéí 
õýðýãæèëòèéí òàëààð ñ¿¿äýð èëòãýë áè÷èæ Í¯Á-
ûí ÕÝÕ-íä ÿâóóëæ, òóñ õîðîîíû õóðëààð Ìîíãîë 
Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí èëòãýëèéã õýëýëöýõýä 
áèå÷ëýí îðîëöñîí áèëýý. ÒÁÁ-óóäûí èéì 
èäýâõèòýé îðîëöîîíû ¿ð ä¿íä Í¯Á-ûí ÕÝÕ-
îîñ Ìîíãîë Óëñàä ºãñºí ä¿ãíýëò, çºâëºìæèíä 
(2005)  Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí íºõöºë áàéäëûã 
ñàéæðóóëàõ îëîí ÷óõàë çààëòóóä îðñîí þì. 
Ýíýõ¿¿ ä¿ãíýëò çºâëºìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ 
àñóóäëààð îðîí äàÿàð õýëýëö¿¿ëýã ºðíºæ, 
Õ¿¿õäèéí Õºãæèë Õàìãààëëûã Ñàéæðóóëàõ 
¯íäýñíèé Õºòºëáºðèéí õî¸ð äàõü øàòíû (2005-
2007) ¿éë àæèëëàãààíû äýëãýðýíã¿é òºëºâëºãººã 
Çàñãèéí ãàçðààñ áàòëàí ãàðãàñàí áèëýý. Ýíý á¿ãä 
íü ÒÁÁ-óóä òºäèéã¿é, îðîëöîã÷ á¿õ òàëóóäûí 

õóâüä ¿éë ÿâöààñ ñóðàëöàõ áîëîìæèéã îëãîæ 
áàéñàí þì. 2008 îíä ÒÁÁ-óóä ÕÈÑ-ãèéí 
áàãàõàí äýìæëýãòýéãýýð, Í¯Á-ûí ÕÝÊ-èéí     
õýðýãæèëòèéí òàëààðõ õî¸ð äàõü óäààãèéí 
õºíäëºíãèéí èëòãýëýý áýëäýæ Í¯Á-ûí ÕÝÕ-íä 
ÿâóóëëàà. Ìºí ýíý àñóóäëààð Í¯Á-ûí ÕÝÕ-íä 
õ¿¿õä¿¿äèéí õºíäëºíãèéí èëòãýë áè÷èõ ¿éë 
ÿâöûã ÕÈÑ äýìæèæ  àæèëëàëàà.  

Õ¿¿õäèéí ýðõýä ñóóðèëñàí àðãà ç¿éã èë¿¿ ñàéí 
ýçýìøñýíýýð Ìîíãîëûí èðãýíèé íèéãìèéí 
áàéãóóëëàãóóä õ¿¿õäèéí ýðõèéí òºëºº òýìöëèéã 
ìàíëàéëàõ áîëíî. Èéì áàéãóóëëàãóóäûí 
òýðã¿¿í ýãíýýíä Õºãæëèéí бýðõøýýëòýé 
х¿¿õä¿¿äèéí эöýã, эõèéí хîëáîî, “Õ¿¿õäèéí 
эðõ áà Áîëîâñðîë” ýâñýë, Õ¿¿õýä хàìãààëëûí 
с¿ëæýýíèé áàéãóóëëàãóóä ÿâæ áàéíà. Èéíõ¿¿, 
õ¿¿õäèéí ýðõèéí òºëºº òýìöýë Ìîíãîë Óëñàä 
íýãýíò áîäèò ç¿éë áîëæ ÷àäëàà. 

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîëä àæèëëàñàí òóðøëàãà, 
õ¿ðñýí àìæèëòûí  ¿íý öýíý íü çºâõºí õ¿¿õäèéí 
ñàéí ñàéõíû òºëºº  õèéñýí ººð÷ëºëò¿¿ä 
òºäèéã¿é, ºðãºí óòãààðàà íèéãýìä ¿ç¿¿ëñýí 
íºëºº, õ¿íèé ýðõèéã äýýäýëñýí àðä÷èëñàí 
íèéãìèéã öîãöëîîõîä îðóóëñàí õóâü íýìýðò 
îðøèíî. 

Õ¯Ì¯¯ÆËÈÉÍ 

ÝÅÐÝÃ ÀÐÃÓÓÄ

Þó? ßàæ?
Æîàí Å. Äþððàíò, Ph.D.

Õîëûí çîðèëãîî òîäîðõîéëîõ

Àëèâààã 

îéëãóóëàõ
Ýëýãñýã äîòíî 

ñýòãýëýýð 

õ¿¿õýäòýéãýý 

õàðèëöàõ

Õ¿¿õýä õýðõýí áîäîæ ñýòãýäýã, 

þó ìýäýðäãèéã îéëãîõ

Àñóóäàë øèéäâýðëýõ

Õ¿¿õäèéí õºãæëèéí 

òàëààðõ ñóäàëãàà

Õ¿¿õýä 

õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ 

ýåðýã àðãà 

Ñàéí ýöýã ýõ 

áàéõ òóõàé 

ñóäàëãàà

Õ¿¿õäèéí 

ýðõèéí 

çàð÷ìóóä

Õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãà ãýæ þó âý?

Õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãà ãýäýã íü ýöýã ýõ÷¿¿ä õ¿¿õäèéíõýý ýð¿¿ë 

ñàðóóë ºñ÷ õºãæèõ, àëèâàà õ¿÷èðõèéëëýýñ õàìãààëóóëàõ áîëîí 

ñóðàëöàõ ¿éë ÿâöäàà îðîëöîõ ýðõèéã õ¿íäýòãýæ, õ¿¿õýääýý àëèâààã 

ñóðãàõ, òýäíèé çàí ¿éëèéã çààí ÷èãë¿¿ëýõ ÿâäà
ë þì. Õ¿ì¿¿æëèéí 

ýåðýã àðãà íü õ¿¿õäèéí ýðõèéí çàð÷ìóóäàä òóëãóóðëàõ áºãººä 

õ¿¿õäèéí õºãæëèéí òàëààðõ áîëîí õýðõýí ñàéí ýöýã ýõ áàéõ òóõàé 

ñóäàëãààíóóäàä ¿íäýñëýíý. 

Õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãà íü õ¿¿õäèéã äóðààð íü òàâèõ ýñâýë 

øèéòãýõèéí àëü íü ÷ áèø þì. Ýíý íü õ¿¿õäýä õó
âèéí ñàõèëãà áàò 

òºëºâø¿¿ëæ, íàñàí òóðøäàà õýðýãëýõ ÷àäâàðóóäûã îëãîõ óðò 

õóãàöààíû øèéäë¿¿ä þì. Õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãûã õýðýãëýñíýýð 

áèä õ¿¿õäýý àëèâàà àñóóäëûã õ¿÷èðõèéëèéí áóñ àðãààð øèéäýõ, 

áóñäûí ñýòãýë, ìýäðýìæèéã îéëãîæ õóâààëöàõ, ººðèéãºº õ¿íäýòãýí 

õàéðëàõ, õ¿íèé ýðõ áîëîí áóñäûã õ¿íäýòãýõýä ñóð
ãàæ ÷àäíà.

Õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãûã õýðõýí õýðýãæ¿¿ëýõ âý?

Õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãà íü äºðâºí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýãòýé
. ¯¿íä:

1) Õîëûí çîðèëãîî òîäîðõîéëîõ

2) Õ¿¿õýäòýéãýý ýëýãñýã äîòíî ñýòãýëýýð õàðèëöàõ, àëèâààã 

îéëãóóëàõ

3) Õ¿¿õýä õýðõýí áîäîæ ñýòãýäýã, þó ìýäýðäãèéã îéëãîõ

4) Àñóóäàë øèéäâýðëýõ
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Æîí Áóêëåð 

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðàë /1994-1999 îí/

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí õºòºëáºðèéí ãàçðûã áàéãóóëàõààð 1994 
îíû öàãààí ñàðûí ºìíºõºí áè Ìîíãîëä èðæ áàéëàà. Áàãàõàí 
õýìæýýíèé íýãýýñ õî¸ð æèæèã õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ õýìæýýíèé 
õºðºíãèéí áîëîìæòîé, ò¿¿íýýñ öààøèõ àæèëä øààðäàãäàõ 
õºðºíãèéã íýìæ á¿ðä¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áàéëàà. Òóõàéí ¿åä 
õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýýä áàéñàí Ìîíãîëûí ýäèéí çàñãèéí øèíý÷ëýëèéí 
¿ð ä¿í óäàõã¿é ãàð÷, 1990 îíä îëñîí èðãýíèé ýðõ ÷ºëººã áàòàòãàíà 
ãýæ îëîí õ¿í ¿çýæ áàéñàí òóë øèëæèí îðæ áàéãàà çàõ çýýëèéí 
ýäèéí çàñãèéí øèíý íºõöºë áàéäàëä äàñàí çîõèöîõ áîãèíî 
õóãàöààíä ë äýìæëýã õýðýãòýé ãýñýí áàéð ñóóðü õ¿÷òýé áàéñàí þì. 

Ãýâ÷ ýäèéí çàñãèéí øèíý÷ëýëèéí áîäëîãûí íèéãìèéí ñºðºã ¿ð 
äàãàâàð àñàð èõ áàéëàà. Òºðèéí ºì÷ õóâü÷ëàëûí ÿâöàä õºäºº àæ 
àõóéí íýãäë¿¿ä ¿ã¿é áîëæ, õîò ñóóðèí ãàçàð ðóó ÷èãëýñýí øèëæèëò 
õºäºëãººí ¿¿ñ÷, õîòîä àæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí áººãíºðºë áèé 
áîëñîí. ¯éëäâýð àæ àõóéí ãàçðóóäûí ¿éë àæèëëàãàà çîãñîëòîíä 
îðæ íèéòèéã õàìàðñàí àæèëã¿éäýë áèé áîëæ, ºìíº íü áàéõã¿éä 
òîîöîãääîã áàéñàí ÿäóóðàë õ¿í àìûí ãóðàâíû íýãèéã õàìàð÷, 
íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ ýðñ äîãîëäñîí þì. 

ÕÈÑ õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãóóäòàé îéð àæèëëàæ áàéñíààðàà 
õ¿¿õä¿¿äèéí àìüäðàë õýð õ¿íä áàéãààã öàã àëäàëã¿é ìýäðýõ 
áîëîìæòîé áàéñàí þì. Õ¿¿õäèéí Òºëºº ̄ íäýñíèé Òºâòýé (ÕÒ¯Ò) 
õàìòðàí õèéñýí áèäíèé àíõíû àæèë áîë õ¿¿õäèéí àæèëòíóóäàä 
Õ¿¿õäèéí ýðõèéí êîíâåíöèéã òàíèëöóóëàõ, õ¿¿õýä, îëîí 
íèéòòýé àæèëëàõ îðîëöîîíû àðãà áàðèë ýçýìø¿¿ëýõ ñóðãàëòóóä 
áàéëàà. Õîæèì íü ýíý ñóðãàëò äýýä ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæëûí 
õºòºëáºð áîëîí ºðãºæèæ, íèéãìèéí àæëûí òýíõèì ñóðãóóëèéí 
íèéãìèéí àæèëòíóóäûã ìýðãýø¿¿ëýí ñóðãàæ ýõýëñýí þì. Ýíý 
òýíõìýýð áýëòãýãäñýí îëîí ìýðãýæèëòí¿¿ä õîæèì íü ÒÁÁ-óóäàä 
àæèëëàæ õ¿¿õäèéí ºìíº òóëãàðààä áàéñàí íèéãìèéí àñóóäëóóäûã 
øèéäâýðëýõýä ãàð áèå îðîëöîæ áàéñíû äîòîð ÕÈÑ-ãèéí “Õîò 
àéë” òºâ¿¿äýä ñàéí äóðûí àæèëòíóóäààð àæèëëàæ áàéñàí áèëýý. 
Ãýð õîðîîëëûí æèðèéí àéëóóäûí æèøãýýð çîõèîí áàéãóóëàãäñàí  
“Õîò àéë” òºâ¿¿äýä ýöýã ýõèéí õàðàà õÿíàëòã¿é ãóäàìæèíä 
àìüäàð÷ áàéñàí õ¿¿õä¿¿ä íèéëæ àìüäàðñàí áºãººä òºâèéíõºº ¿éë 
àæèëëàãààã ººðñäºº çîõèöóóëäàã áàéñàí. Ýäãýýð òºâ¿¿ä íü ºí÷èí 
õ¿¿õäèéí àñðàõ ãàçðûí îðîíä áèé áîëãîñîí ¿éë÷èëãýýíèé øèíý 
õóâèëáàð áàéñàí áèëýý. 

1994 îíä Äýëõèéí Áàíêíû ñàíõ¿¿æèëòòýéãýýð ßäóóðëûã Áóóðóóëàõ 
¯íäýñíèé Õºòºëáºð (ßÁ¯Õ) ýõëýõýä õ¿¿õä¿¿ä ýíý õºòºëáºðèéí 
ãàäíà ¿ëäýõ ̧ ñã¿é ãýæ ÕÈÑ ¿çñýí þì. Òýä ¿åä áèäíèé õàìãèéí òîì 
çîðèëãî òóõàéí ¿åèéí Áîëîâñðîëûí ÿàìòàé õàìòðàí, Ñóðãóóëèéí 
ªìíºõ Áîëîâñðîëûã Õºãæ¿¿ëýõ ¯íäýñíèé Õºòºëáºðèéã 
(ÑªÁÕ¯Õ) õýðýãæ¿¿ëýõ çàìààð ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûã 
õÿìðàëààñ õàìãààëæ ¿ëäýõ àñóóäàë áàéñàí þì. ÕÈÑ õ¿¿õäèéí 
õºãæèëä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ã¿éöýòãýæ áóé àìèí 
÷óõàë ¿¿ðãèéã õ¿ëýýí çºâøººðºõèéí çýðýãöýý ýíý ¿éë÷èëãýýíèé 
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ãàäíà îðõèãäîæ áàéãàà ÿäóó, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áîëîí 
ìàë÷äûí õ¿¿õäèéí áîëîâñðîëûí àñóóäàëä èõýýõýí ñàíàà çîâíèæ 
áàéñàí þì. Í¯ÁÕÕ –èéí õ¿÷èí ÷àðìàéëòûí ¿ðýýð ÑªÁÕ¯Õ  
íü Íèäåðëàíä Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýðýãæèõ 
çàâøààí òîõèîæ, ßÁ¯Õ-èéí õýðýãæèëòèéí ìåõàíèçìûã ÑªÁÕ¯Õ-
èéã õýðýãæ¿¿ëýõýä àøèãëàõ áîëîìæòîé áîëñîíä ÕÈÑ òóéëûí èõ 
áàÿðòàé áàéñàí áèëýý. 

Õàìòðàí àæèëëàãñäûí õóâüä ÕÈÑ ¿ðãýëæ àçòàé áàéñàí. Òóõàéí 
¿åä óëñ òºðèéí íàìûí õàðüÿàëëààð Çàñãèéí ãàçðûí õàìòðàã÷èä 
îéð îéðõîí ñîëèãäîæ áàéñàí íü Çàñãèéí ãàçðûí áàéãóóëëàãóóä 
¿ð ä¿íòýé àæèëëàõàä èõýýõýí ñààä áîëæ áàéñàí áèëýý. Ãýõäýý 
ÕÒ¯Ã, Óëààíáààòàð õîòûí Õ¿¿õäèéí Òºëºº Òºâ, ßÁ¯Õ, ØÓÁß-
íû ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûã õàðèóöñàí õýëòýñ çýðýã ìàíàé 
õàìòðàã÷ áàéãóóëàãóóäûí óäèðäëàãóóä ¿íýõýýð ãàéõàëòàé, øèëäýã 
ýìýãòýé÷¿¿ä áàéñàí. 

Èðãýíèé íèéãìèéí ñàëáàðò ÷ ÕÈÑ õàìòûí àæèëëàãààãàà õºãæ¿¿ëæ 
ýõýëñýí. Çàéñàí äàõü òºðèéí Çàõèðãàà, Óäèðäëàãûí Õºãæëèéí 
Èíñòèòóò äýýð çàëóó ñóäëàà÷ áàãø íàðûí áàéãóóëñàí Íèéãìèéí 
Õºãæëèéí Òºâ (ÍÕÒ) íü ÕÈÑ-ãèéí õàìòðàí àæèëëàæ èðñýí 
èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãûí ãîë õàìòðàã÷ áàéñàí áèëýý. 
ÕÈÑ 1990-ýýä îíû ñ¿¿ëýýð Àíãëèéí Ýë÷èí ñàéäûí ÿàìíààñ 
îëãîäîã ñàíõ¿¿ãèéí òóñëàìæòàéãààð ÍÕÒ-ä ¿éë àæèëëàãààãàà 
ýõëýõ ãàðààíû ñàíõ¿¿æèëòèéã îëãîñîí íü õîæèì íü èõýýõýí ¿ð 
ä¿í àâ÷èðñàí þì. ÍÕÒ íèéãìèéí ÷èãëýëýýð ìýðãýøèí àæèëëàæ, 
ÿëàíãóÿà ßÁ¯Õ-èéí õýðýãæèëòýíä õÿíàëò òàâèõ àæëûã àìæèëòòàé 
õèéæ áàéñíûã íü õàðàõàä ñàéõàí áàéäàã. ÍÕÒ-ººñ           2006 
îíä îðîëöîîíû àðãààð õèéñýí ÿäóóðëûí ñóäàëãàà íü Ìîíãîëûí 
õ¿¿õýä çàëóó÷óóä, òýäíèé ýöýã ýõ÷¿¿ä ººðñäèéí íºõöºë áàéäëûí 
òàëààð ÿìàð áîäîë ñàíàëòàé ÿâäàã ä¿ð çóðãèéã òîäîðõîé ãàðãàæ 
÷àäñàí áèëýý.   

ÕÈÑ ýõíýýñýý ë õºòºëáºðèéí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí øèëäýã 
àæèëòíóóäûã àâ÷ àæèëëóóëñàí. Òýäíèé äóíäààñ õýä õýäýí õ¿í îëîí 
óëñûí õýìæýýíèé àæèëä äýâøèí àæèëëàæ, ÍÕÒ-èéí             ñóäëàà÷ 
íàðûí íýã íü õîæèì ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðëûí õ¿íäòýé 
àëáûã õàøñàí áèëýý. ÕÈÑ-ä àæèëëàæ áàéñàí îëîí õ¿ì¿¿ñ 
Í¯ÁÕÑ áîëîí áóñàä îëîí óëñûí áàéãóóëàãàä õàðèóöëàãàòàé 
àæëóóäûã õèéæ áàéíà. ÕÈÑ-òàé õàìòðàí àæèëëàæ, îëîí íèéòèéã 
çîõèîí áàéãóóëæ áàéñàí õ¿¿õäèéí àæèëòíóóä íü Ìîíãîë Óëñûí 
øèëäýã àæèëòíóóä áàéñàí áºãººä òýäíèé íýã íü ÒÁÁ áàéãóóëàí 
àìæèëòòàé àæèëëàæ áàéíà. 

Õ¿¿õäèéí òºëººõ Ìîíãîëûí ýíý èõ àâüÿàñ, ç¿òãýë Õ¿¿õäèéã 
Èâýýõ Ñàíãèéí Îëîí Óëñûí Ýâñëèéí áèå äààñàí ãèø¿¿í áîëæ 
õºãæººã¿é íü õàðàìñàëòàé. Ýíý ÷èãëýëä àæèëëàõ áîëîìæòîé 
áàéñàí ¿åäýý Ìîíãîëûí ÕÈÑ-ã ¿¿ñãýí áàéãóóëàõ ÷èãëýëèéã ñàéí 
áîäîëöîîã¿éäýý áè ¿íýõýýð õàðàìñäàã. Ìîíãîëä ÕÈÑ-ãèéí õýðýãöýý 
èõ õýâýýðýý áàéãàà, ºíººäðèéí õýðýãöýý 1994 îíä áàéñíààñ ÷ èõ 
áàéæ ìàãàä. 1990-ýýä îíû ¿åýñ óëáààòàé øèéäâýðëýãäýæ àìæààã¿é 
áàéãàà îëîí  àñóóäëóóäààñ ãàäíà äýëõèéí ýäèéí çàñãèéí õÿìðàëûí 
¿ð äàãàâàðòàé Ìîíãîë Óëñ îäîî í¿¿ð òóëàõ áîëæ áàéíà.
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ÕÈÑ Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãààãàà çîãñîîñíû äàðàà ò¿¿íèé îðîí çàéã 
õýí íºõºæ, óëñ îðíû îäîî áà èðýýä¿é áîëñîí õ¿¿õä¿¿äèéí òºëºº 
ÕÈÑ-ãèéí äóó õîîëîéã õýí ¿ðãýëæë¿¿ëýõ âý? Ìîíãîë Óëñ ãàçðûí 
äîðõ àøèãò ìàëòìàëàà îëáîðëîí ýêñïîðòëîõîä á¿õ íàéäâàðàà 
òàâèàä áàéãàà ýíý öàã ¿åä áàéãàëèéí áàÿëãààñàà “áîëîîä” ÿäóó 
õ¿ì¿¿ñýýð ä¿¿ðýí “áàÿí” óëñ áîëîõûã þó çîãñîîõ áîë? 

Áóñàä óëñ îðîí õî¸ð ãàðàà äýëãýí àâàõûã õ¿ñýõ¿éö òèéì èõèéã 
íýãýíò áèé áîëãîñîí Ìîíãîë øèã óëñ íýãýíò áèé áîëãîñîí õ¿íèé 
íººöèéí áîëîí áóñàä ¿íýò êàïèòàëàà ÿàãààä àëäàõ ¸ñòîé ãýäýã 
íü Ëàòèí Àìåðèê, Àôðèê áîëîí Ç¿¿í ªìíºä Àçèä 20 ãàðóé æèë 
àæèëëàñíû äàðàà Ìîíãîëä èðñýí  õºãæëèéí àæèëòíû õóâüä íàäàä 
îéëãîìæã¿é õýâýýð áàéãàà þì. 

Àíãëè, 2009 îíû 5 ñàð 
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Ìàðê Ëàïîðò 

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðàë /1999-2003 îí/

ÕÈÑ 2009 îíû 7 ñàðààñ Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãààãàà çîãñîîõ 
øèéäâýð ãàðãàñíûã àíõ ñîíñîõîä ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü 
õºòºëáºðòýé ñýòãýë ç¿ðõýýðýý õîëáîãäñîí áóñàä õ¿ì¿¿ñèéí íýãýí 
àäèë íàäàä õýö¿¿ áàéñàí. Ýíý õºòºëáºðèéã óäèðäàí àæèëëàæ 
áàéñàí 1999-2003 îíû ¿åèéíõýý äóðñàìæààñ õóâààëöàõûã 
Òóíãàëàã íàäààñ õ¿ñýõýä ÕÈÑ-ãèéí òºâ¿¿äýýð ãýðýý õèéñýí îëîí 
õ¿¿õä¿¿äèéí öàðàé ìèíèé ºìíº õàðàãäàõ øèã áîëñîí. Òýäãýýð 
õ¿¿õä¿¿ä ÕÈÑ-ãèéí òºâä àìüäàðñíààð ñóðãóóëüä ñóð÷, áîëîâñðîë 
ýçýìøèí, áèå äààí àìüäðàõ áîëñîí áèëýý. Õîæìûí íýã ºäºð 
òýð õ¿¿õä¿¿ä ãýð á¿ë õýðýãòýé áîëñîí õýí íýãýí õ¿¿õäýä òèéì 
îð÷íûã á¿ðä¿¿ëæ ºã÷ ÷ ìàãàä. Àìüäðàëäàà àíõ óäàà ñóðãóóëüä  
ÿâæ ¿çýýä èíýýìñýãëýæ áàéãàà õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿ä, 
õ¿¿õä¿¿äèéíõýý ýðõèéã õàìãààëàõûí òºëºº íýãäýæ õîëáîî 
áàéãóóëñàí òýäíèé ýöýã ýõ÷¿¿äèéí öàðàé ÷ í¿äýíä ìèíü õàðàãäàõ 
øèã áîëñîí. Ìºí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí äýä á¿òöèéã õºãæ¿¿ëýõ, 
õºòºëáºðèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ, 
áàãø íàðûã ñóðãàõàä ÕÈÑ, ò¿¿íèé àæèëòíóóä èõýýõýí õ¿÷èí 
÷àðìàéëò ãàðãàæ, èõýýõýí àìæèëòàíä õ¿ðñýí áèëýý.   

Ýðãýýä ñàíàõàä, ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü ¿éë àæèëëàãààíû 
õàìãèéí ãîë îíöëîõ ç¿éë íü òýíä  àæèëëàæ áàéñàí õ¿ì¿¿ñ þì 
ãýæ áîäîãääîã.  Òýäýíòýé àæèëëàõààñ ºìíº õ¿¿õäèéí òºëºº 
ç¿ðõ ñýòãýëýý á¿ðýí çîðèóëñàí, ÷èí ýðìýëçýëòýé, òèéì ÷àäâàðëàã 
õ¿ì¿¿ñòýé àæèëëàõ çàâøààí íàäàä õîâîð òîõèîëäîæ áàéñàí. 
Òèéìýýñ ÷ 2008 îíû 10 ñàðä Ìîíãîëä äàõèí î÷èõîä, ìèíèé ¿åä 
ÕÈÑ-ä àæèëëàæ áàéñàí îëîí àæèëòíóóä Í¯Á, îëîí óëñûí áîëîí 
îðîí íóòãèéí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäàä óäèðäàõ àæèë õèéæ 
áàéñàíä áè îãòõîí ÷ ãàéõààã¿é ýý.

ÕÈÑ Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí ñàéí ñàéõíû òºëºº èõýýõýí 
õóâü íýìýð îðóóëñàí õýäèé ÷, Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ¿éë 
àæèëëàãààãààã çàëãàìæëàí, öààøèä ¿ðãýëæë¿¿ëýõ á¿ðýí ÷àäâàðòàé 
èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäûã õºãæ¿¿ëæ, òºëºâø¿¿ëýõèéí 
òºëºº á¿õíèéã õèéæ àìæñàí ýñýõèéã áè ñàéí ìýäýõã¿é áàéíà.

Ìîíãîëûí õºòºëáºðèéã õààæ áàéãàà íü ýäèéí çàñãèéí õÿìðàëûí 
ýíý ¿åä òîõèîæ áàéãàà íü á¿ð ÷ õàðàìñàëòàé. Îäîîãîîñ 15 æèëèéí 
ºìíº îëîí óëñûí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà Ìîíãîë Óëñàä òýð 
óëñûí õýðýãöýý øààðäëàãàä òóëãóóðëàí õºòºëáºðºº íýýæ áàéñàí 
áîë îäîî ÿìàð õ¿÷èí ç¿éëèéí óëìààñ õààæ áàéãàà íü òèéì ÷ 
îéëãîìæòîé áèø áàéãàà þì.  

Ýíý çàâøààíûã àøèãëààä ÕÈÑ-ãèéí õàìò îëíû á¿ðýëäýõ¿¿íä 
áàãòàí àæèëëàæ, ºíãºðñºí 15 æèëèéí õóãàöààíä Ìîíãîëûí 
õ¿¿õä¿¿äèéí àìüäðàëûã ñàéæðóóëàõûí òºëººõ èõ ¿éëñýä ººðèéí 
õóâü íýìðýý îðóóëñàí  á¿õ õ¿ì¿¿ñò ÷èí ñýòãýëèéí òàëàðõàë 
èëýðõèéëüå. 

Êàíàä, 2009 îíû 5 ñàð
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Êàðëî Ïóøêàðèöà 

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðàë /2003-2004 îí/

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí õàìãèéí ãîë àìæèëò 
íü õ¿¿õäèéí ýðõèéí òºëºº áóñàä îðîëöîã÷ òàëóóäûã óðèàëàí 
íýãòãýõýä ÷óõàë õóâü íýìýð îðóóëæ ÷àäñàí ÿâäàë ãýæ áè áîääîã. 
Òºðèéí áàéãóóëëàãóóä, àæèëòíóóä, îëîí óëñûí áîëîí îðîí 
íóòãèéí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä, ýöýã ýõ, öàãäàà, Í¯Á-ûí 
áàéãóóëëàãóóä, ñóðãóóëü, öýöýðëýã, áàãø íàð áîëîí áóñàä îëîí 
õ¿í Ìîíãîëûí õ¿¿õäèéí àìüäðàëûã ñàéæðóóëàõûí òºëºº òóéëûí 
èäýâõèòýé àæèëëàñàí áèëýý. Ìºí õ¿¿õä¿¿ä ¿ðãýëæ áèäíèé 
èäýâõèòýé õàìòðàã÷èä áàéñàí.

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîëûí õºòºëáºðèéí õàìò îëîíòîé õàìòðàí 
àæèëëàõ áîëîìæ îëäñîíä áè ¿ðãýëæ áàÿðëàäàã. Ìîíãîëä 
àæèëëàñàí 2 æèëèéí õóãàöààíä ìàíàé õàìò îëíû õ¿ðñýí àìæèëòààð 
áè áàõàðõäàã. Ìàíàé õàìòðàã÷èä áîëîí àæèëòíóóä ÷ ¿¿ãýýðýý 
áàõàðõäàã ãýäýãò áè èòãýëòýé áàéíà. 

Êîñîâî, 2009 îíû 5 ñàð

×óëóóíû Òóíãàëàã 

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðàë /2005-2007îí/

1996 îíîîñ õîéø ºíººã õ¿ðòýë îëîí æèë Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíòàé 
îéð àæèëëàõ àç íàäàä òîõèîñîí þì. 

Àíõ áè 2002 îíä ÕÈÑ-ä õºòºëáºðèéí äýä çàõèðëààð àæèëëàæ 
ýõëýõ òýð ¿åä íàäàä õàìãèéí èõ ºíäºð ñýòãýãäýë òºð¿¿ëñýí ç¿éë 
áîë õ¿¿õäèéí ýðõèéí òºëºº ÕÈÑ-ãèéí ¿éë àæèëëàãàà, õè÷ýýë 
ç¿òãýëèéí öàð õ¿ðýý, ýöýã ýöýã ýõ, îëîí íèéò, ¿íäýñíèé áîëîí îðîí 
íóòãèéí ò¿âøíèé òºðèéí áàéãóóëëàãóóäòàé òîãòîîñîí õàðèëöàà 
õîëáîî, õàìòûí àæèëëàãàà áàéñàí. Òýð ¿åä õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
áîëîí áîëîâñðîëûí ÷èãëýëýýð îëîí øèíýëýã àæëóóäààñ ãàäíà 
ÕÈÑ-ãèéí õèéñýí ººð íýã ÷óõàë àæèë áîë Í¯ÁÕÑ áîëîí 
Äýëõèéí Çºí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí Õ¿¿õäèéí 
Òºëºº ¯íäýñíèé Ãàçðûí äóíä õóãàöààíû ñòðàòåãè òºëºâëºãºº 
áîëîâñðóóëàõ ¿éë ÿâöûã á¿õ òàëààð äýìæèí àæèëëàñàí ÿâäàë 
áàéñàí. Ýíý òºñëèéí õ¿ðýýíä ÕÒ¯Ã ººðèéí ÷èã ¿¿ðãèéã èë¿¿ 
òîäîðõîé, îíîâ÷òîé áîëãîõ, ñòðàòåãè áîëîâñðóóëàõ àñóóäëààð 
á¿õ àéìàã îðîí íóòàãò õýëýëö¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëñàí áèëýý. 
Õî¸ð æèë ¿ðãýëæèëñýí ýíý àæëûí ¿ð ä¿íä 2004 îíä ÕÒ¯Ã-èéí 
øèíý÷èëñýí ÷èã ¿¿ðýã áîëîí äóíä õóãàöààíû ñòðàòåãèéã Çàñãèéí 
ãàçðààñ  áàòàëñíààð, ÕÒ¯Ã íü Ìîíãîë Óëñûí Øàäàð ñàéäûí øóóä 
óäèðäëàãà äîîð, õ¿¿õäèéí ýðõèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàõ Çàñãèéí 
ãàçðûí ãîë áàéãóóëëàãûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ ýõýëñýí þì. 

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðëûí àëáûã õàøèõ õ¿íäòýé 
¿¿ðýã íàäàä èðñýí æèë¿¿ä íü /2005-2007/ çºâõºí Ìîíãîëûí 
õºòºëáºðèéí õóâüä òºäèéã¿é áàéãóóëëàãûí á¿õ ò¿âøèí äýõ èõ 
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ººð÷ëºëòèéí æèë¿¿ä áàéñàí þì. Ýíý áîë ÕÈÑ äýëõèé äàÿàð 
ºëñãºëºí, ÿäóóðàë, õ¿÷èðõèéëýë äàðàìòàä ºðòñºí, ýð¿¿ë ìýíä 
áîëîí áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé ãàäíà îðõèãäñîí,  áàéãàëèéí 
áîëîí õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààíààñ ¿¿äýëòýé ãàìøèãò íýðâýãäñýí îëîí 
ñàÿ õ¿¿õä¿¿äèéí àìüäðàëä íààøòàé ººð÷ëºëò¿¿äèéã àâ÷ðàõûí 
òóëä ¿éë àæèëëàãààíûõàà òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë¿¿ä, àæèëëàõ àðãà çàìàà 
ýðãýí õàðæ, òîäîòãîõ èõ ººð÷ëºëò øèíý÷ëýëèéí æèë¿¿ä áàéñàí. 
Ìºí ºìíº íü ÕÈÑ-ãèéí Ëîíäîí äàõü òºâ áîëîí á¿ñèéí ò¿âøèíä 
áàéñàí îëîí ¿¿ðýã, õàðèóöëàãûã àíõ óäàà óëñ îðíû õºòºëáºðèéí 
ò¿âøèíä øèëæ¿¿ëñýí æèë¿¿ä áàéëàà.   

Ìîíãîë Óëñûí õóâüä ýäãýýð îí æèë¿¿ä íü çàõ çýýëèéí ýäèéí 
çàñàãò øèëæñýí ¿åýñ õîéø óëñûí ýäèéí çàñãèéí áàéäàë õàìãèéí 
ñàéí áàéñàí ¿å áàéëàà. Ìîíãîë Óëñ ºìíºõ æèë¿¿äýýñ õîë èë¿¿ 
íººöòýé, Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí íºõöºë áàéäëûã ñàéæðóóëàõ 
èë¿¿ áîëîìæòîé áîëñîí áàéñàí. Õ¿¿õäèéí ýðõèéí òºëºº òýìöýõ 
èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóä ÷ èäýâõèòýé ¿éë àæèëëàãàà 
ÿâóóëäàã áîëñîí áàéâ.  

Èéì íºõöºëä ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºð õ¿¿õäèéí ýðõýä 
ñóóðèëñàí àðãà ç¿éã á¿ðýí óòãààð íü àøèãëàõ, õ¿¿õäèéí ýðõèéí 
õýðýãæèëòèéí òàëààð ¿¿ðýã õ¿ëýýã÷äýýñ òýäíèé ¿¿ðýã õàðèóöëàãûã 
øààðäàõ ÷èãëýëä ¿éë àæèëëàãààãàà ºðãºæ¿¿ëýí àæèëëàñàí þì. 
ªìíº æèë¿¿äèéí  òóðøëàãà äýýðýý òóëãóóðëàí õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ 
õºòºëáºðèéí ¿ð íºëººã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð õºòºëáºðèéí ¿éë 
àæèëëàãààãàà ñóäàëãàà áîëîí áîäëîãî, íºëººëëèéí àæëóóäààð 
áàÿæóóëàõ, áàòàëãààæóóëàõ öàã íü èðñýí áàéñàí þì. Áèäíèé øèíýýð 
ýõë¿¿ëñýí áîäëîãûí ò¿âøíèé áîëîí íºëººëëèéí àæëóóäûí àð 
òàëä ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä õèéãäñýí ñóäàëãààíû àæëóóä, ÕÈÑ-
ãèéí áóñàä óëñ îðîíä áîëîí Ìîíãîëä òóðøèæ õýðýãæ¿¿ëñýí 
áîäèò àæëûí òóðøëàãà áàéëàà. Òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ îëîí 
òîîíû õàìòðàã÷èäòàé õ¿÷ýý íýãòãýæ, áèäíèé õèéõ ººð÷ëºëòèéã 
äýìæèã÷ áàéãóóëëàãóóäûí õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýí àæèëëàñíààð áèä 
á¿ãä õàìòäàà èõ ç¿éëèéã õèéæ  ÷àäñàí.  

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí àâüÿàñëàã, ÷àäâàðëàã 
õ¿ì¿¿ñòýé õàìò àæèëëàæ áàéñàíäàà áè ìàø èõ áàÿðëàäàã. Ýíý õàìò 
îëíû íýã ãèø¿¿í áàéõ íü ¿ðãýëæ óðàì çîðèã íýìñýí,  îíöãîé ñàéõàí 
òóðøëàãà áîëæ áàéäàã. ÕÈÑ-ãèéí õàìãèéí ãîë ãàéõàìøèãòàé 
ç¿éë íü òýíä àæèëëàñàí õ¿í á¿ð,  ÿìàð ÷ àëáàí òóøààëä áàéëàà 
ãýëýý ìàø èõ õºãæäºã ãýæ áè áîääîã. ªíãºðñºí 15 æèëä ýíý 
áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ áàéñàí õ¿í íýã á¿ðýýñ èéì  ººð÷ëºëòèéã 
áèä õàðæ áàõàðäàã.  

Ýíý áîëîìæèéã àøèãëàí ÕÈÑ-ãèéí á¿õ àæèëòíóóä, õàìòðàí 
ç¿òãýã÷äýä Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí ñàéí ñàéõíû òºëºº õèéñýí 
íºð èõ àæèë, çîðèóëñàí ñýòãýë ç¿òãýëèéíõ íü òºëºº ÷èí ñýòãýëèéí 
òàëàðõàë äýâø¿¿ëæ, õàìãèéí ñàéí ñàéõíûã õ¿ñüå. 

Óëààíáààòàð, 2009 îíû 6 ñàð
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Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

Ìèöóàêè Òî¸îäà 

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðàë /2007-2009 îí/

Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàíãèéí  Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðòýé àæèëëàñàí 
ýíý õî¸ð æèëèéí õóãàöààíä íàäàä ìàðòàãäàøã¿é ñàéõàí ñýòãýãäýë 
òºð¿¿ëñýí îëîí ¿éë ÿâäàë áîëæ ºíãºðñºí. Çàõèðëûí õóâüä 
áè àæèëòíóóäàà óðèàëàí äóóäàæ, óðàì çîðèãèéã íü äýâæýýæ 
áàéõ ¿¿ðýãòýé ÷ ìàíàé àæèëòíóóä áîëîí õàìòðàã÷èä Ìîíãîëûí 
õ¿¿õä¿¿äèéí òºëºº, ÿëàíãóÿà ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äèéí òºëºº  
÷èí ñýòãýëèéí ç¿òãýë íü íàìàéã áàéíãà óðàìøóóëæ áàéëàà. ÕÈÑ-ä 
àæèëëàñàí ýíý áîãèíîõîí õóãàöààíä íàäàä òîõèîëäñîí õàìãèéí 
äóðñàìæòàé çàðèì ¿éë ÿâäëóóäààñ òà á¿õýíòýé õóâààëöàõûã õ¿ñ÷ 
áàéíà.  

Íýã ºãëºº áè Óëààíáààòàð õîòûí õ¿¿õäèéí õàëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé 
òºâººð îðæ ¿çýõýýð øèéäñýí þì. Õàðàà õÿíàëòã¿é õ¿¿õäýä 
¿éë÷èëäýã ýíý òºâ íü íýã óäààä 56 õ¿¿õýä ò¿ð áàéðëóóëàõ õ¿÷èí 
÷àäàëòàé áºãººä õ¿¿õä¿¿äèéí íýð õàÿãèéã òîãòîîõ, ýöýã ýõ íü èðæ 
àâàõ õ¿ðòýë  òýíä íü áàéëãàæ ¿éë÷èëäýã. Ýíý òºâèéí òàëààð áè 
ºìíº íü àæèëòíóóäààñàà îëîí óäàà ñîíññîí áàéñàí. Òýð ºãëºº 
íàäàä áàãà çýðýã öàã ãàðñàí ó÷ðààñ áè íýã àæèëòàíòàéãàà òýíä 
î÷èæ ¿çýõèéã õ¿ññýí þì. 

Õýäèéãýýð áèä óðüä÷èëàí öàã àâààã¿é áîëîâ÷ òýíä àæèëëàæ 
áàéñàí àæèëòàí áèäíèéã òºâä îðæ ¿çýõèéã çºâøººðñºí. 
Åðºíõèéäºº õ¿¿õäèéí õîðèõ ìàÿãòàé õàðàãäàæ áàéñàí ÷ òºâèéí 
åðºíõèé áàéäàë íü ìèíèé òºñººëæ áàéñíààñ èë¿¿ äýýð áàéëàà. 
Õ¿¿õä¿¿ä òýíä 24 öàãèéí õÿíàëòàí äîîð áàéäàã áºãººä áèäíèéã 
î÷èõîä 3-16 íàñíû õ¿¿õä¿¿ä áàéðëàæ áàéñíû ãóðàâíû íýã îð÷èì 
íü îõèä áàéñàí. 

Õîíãèëîîð ÿâæ áàéõàä õàæóó ºðººíººñ õ¿¿õä¿¿äèéí ÿðèõ ÷èìýý 
ãàðàõààð íü áè ñîíèó÷ çàíäàà õºòëºãäºí õààëãàíä ãàðãàñàí æèæèã 
öîíõîîð òýíä þó áîëæ áàéãààã õàðñàí þì. Ãàéõàëòàé íü òýíä 
ìàíàé íýã àæèëòàí õ¿¿õä¿¿äòýé àæèëëàæ áàéëàà. Õàðàìñàëòàé íü 
ÕÈÑ òºâä áàéãàà õ¿¿õä¿¿äýä àìüäðàõ óõààíû äîëîî õîíîã òóòìûí 
ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëààä õýäýí ñàð áîëæ áàéñíûã áè òýãýõýä 
ìýäýýã¿é áàéñàí þì. Òýð ñóðãàëòûíõ íü ¿åýð áè òýíä ñàíàìñàðã¿é 
î÷ñîí áàéæýý. 

Áè õýäýí ìèíóò òýíä ÷èìýýã¿é çîãñîîä ìàíàé àæèëòàí õ¿¿õä¿¿äòýé 
õýðõýí àæèëëàæ áàéãààã íü àæèãëàñàí þì. Òýð íàìàéã òýíä ººðèéã 
íü àæèãëààä çîãñîæ áàéãààã ìýäýýã¿é, àæëàà ¿ðãýæë¿¿ëæ áàéñàí. 
Õ¿¿õä¿¿äòýé õýðõýí ÷èí ñýòãýëýýñýý, áàñ ÿìàð ÷àäâàðëàã àæèëëàæ 
áàéãààã íü õàðààä íàäàä ¿íýõýýð õ¿÷òýé ñýòãýãäýë òºðñºí. 
ªºðñäèéíõ íü õàìãèéí äîòíî õ¿ì¿¿ñèéíõýý ç¿ãýýñ õ¿÷èðõèéëýë, 
äàðàìòàíä ºðòñºí, òýäýíäýý àä øîî ¿çýãäñýí ýäãýýð õ¿¿õä¿¿äèéí 
àìüäðàëûã èë¿¿ ãýðýë ãýãýýòýé áîëãîõûí òºëºº òýð ººðòºº 
íîîãäñîí ¿¿ðãýý èíãýæ ÷èí ñýòãýëýýñýý õèéæ áàéõûã õàðààä áè 
¿íýõýýð áàÿðëàæ, áàõàðõñàí. 

ÕÈÑ-ãèéí Ìîíãîë äàõü çàõèðëûí õóâüä áè Çàñãèéí ãàçðààñ 
õ¿¿õäèéí àñóóäëààð çîõèîí áàéãóóëñàí áîäëîãûí õýëýëö¿¿ëýã, 
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ñåìèíàð çýðýã îëîí àðãà õýìæýýíä îðîëöäîã. 2008 îíû ýõýýð 
õ¿¿õýä õàìãààëûí àñóóäëààð çîõèîí áàéãóóëñàí ¿íäýñíèé 
ñåìèíàðò áè äýä çàõèðëûíõàà  õàìò î÷èæ îðîëöñîíîî ñàíàæ 
áàéíà. Õýëýëó¿¿ëýãò îëîí óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí 120 ãàðóé 
áàéãóóëëàãà îðîëöñîí þì. ¯íäñýí èëòãýë¿¿äèéí äàðààãààð, àñóóëò 
õàðèóëòûí öàãààð ìàíàé äýä çàõèðàë òºð çàñãèéí ç¿ãýýñ àíõààðàë 
õàíäóóëàõ çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áàéãàà õ¿¿õýä õàìãààëëûí 
àñóóäëóóäûí òàëààð ÿðüñàí þì. Òýðýýð õýëýëö¿¿ëýãò îðîëöñîí 
óëñ òºð÷äººñ ñîíãóóëèéí ¿åä àìëàñàí ç¿éë¿¿äýý õýðýãæ¿¿ëýõ, 
õ¿÷èðõèéëýë, äàðàìòààñ õàìãààëàãäàõ õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàíãàõûã 
óðèàëñàí þì. Òýð òýíä áàéñàí õ¿ì¿¿ñ îéëãîõã¿é, õ¿ëýýæ àâàõã¿é 
áàéõûí àðãàã¿éãýýð, õ¿¿õýä õàìãààëëûí òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëýõ 
íü çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áîëîõûã ìàø îíîâ÷òîé, òîäîðõîé 
áàéäëààð òóéëûí ÷àäâàðëàãààð îéëãóóëæ ÷àäñàí þì.  

ÕÈÑ-ãèéí Äîðíîä àéìàãò õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà áîëîâñðîëûí 
áîëîí õ¿¿õýä õàìãààëëûí òºñë¿¿äèéí õýðýãæèòèéí áàéäàëòàé 
òàíèëöàõààð î÷ñîí þì. Òýíä ÕÈÑ-ãèéí äýìæëýãòýéãýýð 2003 
îíä áàéãóóëñàí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí íºõºí ñýðãýýõ 
òºâººð îðæ ¿çñýí. Àéìãèéí ýìíýëãèéí áàéðíû 3 ºðººíä áàéðëàäàã 
ýíý òºâ íü íýã çýðýã 2-3 õ¿¿õäýä íºõºí ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýý 
õèéõ áîëîìæòîé áºãººä àéìãèéí õýìæýýíä áàéãàà õºãæëèéí 
áýðõøýýëòýé 900 ãàðóé õ¿¿õä¿¿äýä ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéãàà 
öîðûí ãàíö áàéãóóëëëàãà þì. Òºâèéã ýìíýëýã áîëîí Õºãæëèéí 
Áýðõøýýëòýé Õ¿¿õä¿¿äèéí Ýöýã Ýõèéí Õîëáîî /ÕÁÕÝÝÕ/ 
õàìòðàí àæèëëóóëäàã. 

Õýäèéãýýð õ¿÷èí ÷àäàë áàãà, ¿éë÷èëãýýíèé õýðýãöýý øààðäëàãûã 
õàíãàõ ñàíõ¿¿ãèéí íººöèéí õ¿íäðýëòýé ÷ ýìíýëýã áîëîí 
ÕÁÕÝÝÕ õàìòðàí ýíýõ¿¿ òºâèéí ¿éë àæèëëàãààã òàñðàëòã¿é 
ÿâóóëæ áàéãààã õàðààä íàäàä èõ ºíäºð ñýòãýãäýë òºðñºí. Ýöýã 
ýõ÷¿¿ä òºâ äýýð èðæ õ¿ññýí çºâëºãººãºº àâ÷, õ¿¿õä¿¿ä íü íºõºí 
ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàõ áîëîìæòîéãîîñ ãàäíà õºãæëèéí 
áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéã îéëãîäîã, òýäíèé òºëºº ñàíàà òàâüäàã, 
ýðõèéã íü õàìãààëäàã  õ¿ì¿¿ñèéí òîî îðîí íóòàãò íýìýãäýæ áàéãààã 
õàðààä òèéì ñýòãýãäýë òºðñºí þì. Çºâõºí Äîðíîäîä ÷ áèø, óëñûí 
õýìæýýíä èéì ¿éë÷èëãýý ºìíº íü áàéõã¿é áàéñàíòàé õàðüöóóëàõàä 
ýíý áîë ìàø òîì àìæèëò, àõèö äýâøèë þì. 

Ýäãýýð æèøýýí¿¿ä íü Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí ñàéí ñàéõíû òºëºº 
ÕÈÑ-ãèéí õèéæ èðñýí îëîí òàëò ¿éë àæèëëàãààíû åðäºº íýãýýõýí 
õýñýã.  Èéì ïðàêòèê àæëóóä, áîäëîãûí íºëººëëèéí àæëóóä áîëîí 
äýìæèã÷ õàìòðàã÷ áàãàà á¿ðä¿¿ëýõ, ýíý á¿ãä õ¿¿õäèéí àìüäðàëûã 
ñàéæðóóëàõàä áèäíèéã ÷èãë¿¿ëæ áàéäàã. Òýãýõäýý ìèíèé õóâüä 
ÕÈÑ-ä àæèëëàñàí ýíý õóãàöààíä ÕÈÑ-ãèéí òîäîðõîé ñòðàòåãè, àðãà 
áàðèë ãýõýýñýý èë¿¿òýéãýýð ýíä àæèëëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ íàäàä 
õàìãèéí èõ ñýòãýãäýë òºð¿¿ëñýí. ÕÈÑ-ä íàäòàé õàìò àæèëëàæ 
áàéãàà õ¿í á¿ð ººð ººð ìýäëýã áîëîâñðîë, òóðøëàãàòàé, ººðèéí 
ãýñýí äàâóó òàëóóäòàé, çàí ÷àíàðûí õóâüä ÷ ººð ººð õ¿ì¿¿ñ.  
Ãýõäýý á¿ãä õ¿¿õäèéí òºëºº ãýñýí ÷èí ñýòãýëòýé, íýã çîðèëãûí 
äîð íýãäñýí, Ìîíãîë Óëñûíõàà õºãæèëä òîäîðõîé õóâü íýìðèéã 
îðóóëæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ. Áè õ¿¿õäèéí òºëºº ãýñýí ÷èí ñýòãýëòýé, 
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÷èãëýñýí çîðèëãîòîé ÕÈÑ-ãèéí àæèëòíóóä áîëîí ÕÈÑ-òàé 
õàìòðàí àæèëëàæ áàéãàà áóñàä õ¿ì¿¿ñýýñ ìàø èõ ç¿éëèéã ñóð÷ 
ìýäñýí. 

 ªíãºðñºí 15 æèëä õ¿¿õäèéí ýðõèéã Ìîíãîëä áîäèòîéãîîð 
õýðýãæ¿¿ëýõèéí òºëºº Èõ Áðèòàíèéí ÕÈÑ-ãèéí õèéñýí áîëîí 
õèéæ àìæààã¿é á¿õíèéã ßïîíû ÕÈÑ áîëîí áóñàä áàéãóóëëàãóóä 
¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéæ Ìîíãîëûí õ¿¿õä¿¿äèéí àìüäðàëûã ñàéæðóóëàõ 
áèäíèé ¿éë õýðýã òàñðàëòã¿é ¿ðãýëæèëíý ãýäýãò áè èòãýëòýé áàéíà. 

Óëààíáààòàð, 2009 îí
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БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР (2009 – 2014 он)

Боловсролын салбар дахь Хүүхдийг 
Ивээх Сангийн санаачилгууд
Хүүхэд бүр сурч боловсрох эрхтэй ч энэ эрхээ 
эдэлж чадахгүй хүүхэд олон байна. Сургуульд 
хамрагдсан боловч боловсролын үйлчилгээний 
чанараас шалтгаалан хэрэгцээт суурь мэдлэгийг 
авч чадахгүй хүүхэд олон байна.21 Дэлхийн 
хэмжээнд нийт хүүхдийн ойролцоогоор 20 хувь 
нь сургуульд огт хамрагдаж чадахгүй, эсвэл 
бага ангиасаа сургууль завсарддаг ажээ. 
Үүний шалтгаан нь ядуурал, нийгмийн гарал 
үүсэл, эрүүл мэнд, хүйсийн болон яс үндсээр 
ялгаварлан гадуурхагдах байдал зэргээс үүдэлтэй 
байна. Сургуульд сурдаг ч шаардлагатай суурь 
мэдлэгийг авч чадахгүй хүүхэд мөн 20 хувийг 
эзэлж байна.22

Хүүхдийн боловсрол нь хүүхдэд өөрт нь, гэр бүлд, 
нийгэмд бүхэлд нь олон төрлийн тогтвортой үр 
дүнг авчирдаг. Боловсрол эзэмшсэнээр хүний 
орлогын хэмжээ нэмэгдэж ядуурлын түвшин 
буурдаг хандлагатай. Нийгмийн хувьд боловсрол 
нь ардчилсан нийгмийг бэхжүүлэх, энх тайван, 
аюулгүй байдлыг хангахад нөлөөлдөг хүчин зүйл 
юм. Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхэд бүр оршин 
суугаа газар, хүйс, яс үндэс, нийгмийн давхрагын 
байдлаасаа үл хамааран чанартай боловсрол 
хүртэх эрхээ бүрэн эдлэх ёстой гэсэн эрмэлзэлийг 
баримталж, боловсролын тогтолцоог илүүтэй 
хүүхдийн эрхэд суурилсан, хүүхдийн оролцоог 
хангасан, тэгш хамрагдах эрхийг нь хэрэгжүүлдэг 
чанартай боловсролын хүрээнд авч үздэг юм.   

21   Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2015 он хүртэлх Боловсролын олон улсын стратеги 
22   Бүх нийтийн боловсролын олон улсын мониторингийн тайлан, ЮНЕСКО, 2012 (Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2015 он хүртэлх     
      Боловсролын олон улсын стратегийн баримт бичгээс)
23   Г.Стайнер-Хамси, А.Гэрэлмаа. Монголын боловсролын чанар ба тэгш байдал, 2009
24   Дунд боловсролын бүсийн мэдээллийн сан: Улс орон - Монгол Улс, ЮНЕСКО, Бангкок, 2009

Олон улсын хэмжээнд Хүүхдийг Ивээх Сан 
боловсролын талбарт таван үндсэн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж, чанартай боловсрол 
эзэмших хүүхдийн эрхийг баталгаажуулахад 
анхааран ажиллаж байна. Үүнд:

   • Бага насны хүүхдийн халамж, хөгжил
   • Суурь боловсрол
   • Хүүхэд, залуучуудыг чадавхжуулах боловсрол 
   • Боловсролын байгууллага дахь эрүүл мэнд  
     ба хоол тэжээл
   • Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх боловсрол  
     гэх чиглэлүүд багтаж байна. 

Монгол Улсын боловсролын салбар 
дахь нөхцөл байдал (2009 он)  

2009 оны байдлаар Монгол Улс нийт төсвийнхөө 
19,1 хувийг боловсролд зарцуулж байсан нь 
“Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүргэх 
санаачилга”-аас (одоогийн Боловсролын төлөөх 
дэлхий нийтийн түншлэл) зөвлөсөн 20 хувийн 
жишигт нийцэж байв. Энэ нь улсын нийт ДНБ-
ний 7,5 хувьтай тэнцэхүйц хөрөнгийг боловсролд 
хуваарилдаг гэсэн үг бөгөөд Ази, Номхон 
далайн олон улс орнуудтай харьцуулахад 
өндөр үзүүлэлт байсан юм23. Гэвч, улс орны 
онцлог байдал (урт бөгөөд хүйтэн өвөл; хүн 
амын бага нягтаршлаас хамаарсан сургуулийн 
хол байршил) –аас үүдэн боловсролын төсвийн 
нэлээдгүй хувь нь сургуулийн байрны халаалт, 
түлш, хоол хүнс болон бусад захиргаа, аж ахуйн 
зардалд зарцуулагддаг байв.24 

Бага ангийн сурагчид, Сүхбаатар аймаг, Эрдэнэцагаан 

сум Хүүхдийг Ивээх Сангийн зорилтот сум
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Боловсролын салбарын нөхцөл байдлын түргэвчилсэн үнэлгээ. Азийн Хөгжлийн Банк, 2008
Г.Стайнер-Хамси, А.Гэрэлмаа. Монголын боловсролын чанар ба тэгш байдал, 2009 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Дэлхийн Банкны Японы Нийгмийн хөгжлийн сангийн төслийн баримт бичиг, 2010
Статистикийн мэдээ (2009-2010 оны хичээлийн жил), БСШУЯ, 2011 
“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн суурь судалгааны тайлан, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2012
“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн суурь судалгааны тайлан, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2012

25
26
27
28
29
30

Түүнчлэн, Монголын боловсролын системд 
социализмын үеийн боловсролын тогтолцоо 
давамгайлсан хэвээр, сургуулийн орчинд хүүхэд 
төвтэй арга зүйг төдийлөн хэрэгжүүлж дадаагүй 
байв. Үүний зэрэгцээ тухайн үеийн заах аргачлал, 
багшийн мэргэжлийн ур чадвар дийлэнхдээ 
хангалтгүй гэж дүгнэгдэж байв25. 

2005-2006 оны хичээлийн жилд хөдөө орон 
нутагт сургууль завсардалт 6,8 хувиар буурсан 
боловч бага боловсрол дахь сургууль завсардалт 
хэвээр байсан. Энэ нь хөдөөд сургуулийн дотуур 
байрны хүрэлцээ хангамж муу, нөхцөл байдал 
тааруу, хүүхдийн сурлагад ахиц гарахгүй  анги 
улирах зэргээс болж  малчин эцэг эхчүүд хүүхдээ 
сургуулиас гаргадаг байсантай холбоотой.26

2008-2009 оны хичээлийн жилээс Монголын 
ерөнхий боловсролын тогтолцоо 12 жилийн 
сургалтад шилжсэн ба бүтцийн энэ өөрчлөлтөөр 
сургуульд элсэн орох хүүхдийн нас 6 болж 
буурсан. Энэ өөрчлөлтийг олон нийт өргөнөөр 
дэмжсэн хэдий ч энэ нь хөдөөгийн гэр бүлүүдэд 
шинэ бэрхшээлийг дагуулсан юм. Алслагдсан 
хөдөө орон нутагт 6 настай хүүхдүүдийн дийлэнх 
нь СӨБ-д хамрагдалгүйгээр шууд сургуульд 
элссэн нь сурлагын ахиц гараагүйд нөлөөлсөн.27  
Бага насны хүүхдүүд гэр бүлээсээ хол амьдрах 
болсноор зохистой асаргаа, халамж авч 
чадахгүйд хүрч, нийгэмшихүйн болон сэтгэл зүйн 
бэрхшээлтэй тулгарсан гэж үзэж болно. 

2009-2010 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын хувьд 
албан ёсоор цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн 
тоо 58.6 хувь ба хувилбарт сургуулийн өмнөх 
боловсролын хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдийн 
тоо 17.4 хувь байв.28 Хүүхдийг Ивээх Сангаас 

2011 онд хийсэн судалгаагаар цэцэрлэгүүд хүчин 
чадлаасаа 40 хувиар илүү ачаалалтай ажиллаж 
байгаа болон багш нарын хүрэлцээ, туслах багш 
нарын мэргэжлийн ур чадвар, цэцэрлэгийн эмч 
нарын хүүхэд болон нийгмийн эрүүл мэндийн 
талаарх ойлголт, мэдлэг сул байгаа зэрэг нь 
СӨБ-ын чанарт нөлөөлсөн дүн гарсан юм29. 
Цэцэрлэгийн багш, эцэг эхийн хооронд хүүхдийн 
сурлага, хөгжлийн талаар тогтмол харилцаа 
байхгүй, эцэг эхийг цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны 
хяналтад оролцуулахаас цэцэрлэгийн удирдлага 
зайлсхийдэг, эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа 
нэр төдий хязгаарлагдмал байдаг зэрэг нь СӨБ-
ын үйлчилгээний үр дүн, чанарт нөлөөлж байв.30

2006 онд шинэчлэгдсэн Боловсролын тухай 
хуулиар хүүхдийн эсрэг бие махбодь болон сэтгэл 
санааны шийтгэл, ялгаварлан гадуурхах, хууль 
бус төлбөр авах зэргийг хориглосон хэдий ч 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2009 оны судалгаагаар 
сургуульд хүүхдийн хүчирхийлэл түгээмэл хэвээр 
байгаа дүн гарсан юм. Судалгаанд хамрагдсан 
4-11 дүгээр ангийн сурагчдын 63 хувь нь сургууль 
дээр бие махбодь болон сэтгэл санааны шийтгэлд 
өртөж байна гэсэн дүн гарав. Хүүхдүүдийн 
хариултыг судалгаанд оролцсон багш нарын 
хариулт мөн баталсан бөгөөд  тэдний 93 хувь нь 
бие махбодь, сэтгэл санааны шийтгэлийг хааяа 
боловч хэрэглэсэн гэж хариулсан байв. Мөн 
тус судалгаанд хамрагдсан 16 сургуулийн багш 
нарын 88 хувь нь Боловсролын тухай хуульд 
суралцагчийн бие махбодид халдах, тэдэнд 
сэтгэл санааны дарамт үзүүлэхийг хориглосон 
нэмэлт өөрчлөлт орсон тухай мэдээгүй байлаа. 
Судалгаанд хамрагдсан багш болон хүүхдүүдийн 
80 хувь нь хууль бус төлбөр авдаг гэсэн бол 

Сүхбаатар дүүргийн 35 дугаар сургуулийн сурагчид, Улаанбаатар хот
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31   “ЕБС-д суралцагчдын бие махбодид халдах, хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авах, ялгаварлан гадуурхалтын  байдал” суурь судалгаа,  
      Хүүхдийг Ивээх Сан, 2009
32   Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн стратеги, 2012 – 2016 он

хүүхдүүдийн 63 хувь нь багш сурлагын амжилт, 
гаднах төрх, ар гэрийн амьдрал зэргээс үүдэн 
хүүхдүүдийг ялгаварлан гадуурхдаг гэж хариулсан 
байдаг.31

Ийм учраас сургуулийн өмнөх болон суурь 
боловсролын үйлчилгээний салбарт хүний 
нөөцийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх, сургалтын 
чанарыг сайжруулах, боловсролын тогтолцоог 
хүүхдийн эрхэд суурилсан хандлагаар баяжуулах 
хэрэгцээ шаардлага байсаар байна.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
Боловсролын хөтөлбөрийн стратеги

2009 оны байдлаар ажиглагдсан боловсролын 
салбар дахь нөхцөл байдлыг сайжруулах 
зорилгоор Хүүхдийг Ивээх Сан 2009-2014 онд 
Боловсролын хөтөлбөрийнхөө хүрээнд дараах 
дэд сэдвүүдэд анхааран ажиллаж ирэв.32

нутгийн түвшинд суурь боловсролын бодлогыг 
сайжруулах зэрэгт анхаарч байна.  

Сурагчдын эрүүл мэнд, хоол тэжээл: Энэ 
дэд сэдвийн хүрээнд цэцэрлэг, сургуулийн 
хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, 
сургууль, цэцэрлэгийн цэвэр ус, ахуйн 
ариун цэвэрт анхааран ажиллаж байна.  
Эдгээр үйл ажиллагаа бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжил болон суурь боловсролын 
хөтөлбөрүүдтэй нягт уялдаатай хэрэгждэг юм.

Бага насны хүүхдийн халамж, хөгжил: Энэ 
дэд сэдэв нь бага насны хүүхэд, ялангуяа 
алслагдсан болон эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд 
үзүүлэх халамж, хөгжлийн хөтөлбөрийн 
хүртээмж, чанарыг сайжруулахад анхаарч 
байгаа юм. Эмзэг бүлгийн болон алслагдсан 
хөдөөгийн хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх 
боловсролоос бага сургуульд шилжихэд 
туслан дэмжих, сургуульд орох бэлтгэлийг 
хангах, хотын гэр хорооллын ба хөдөө орон 
нутгийн сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагуудын сургалтын орчны чанарыг 
сайжруулах, түүнчлэн загвар хөтөлбөрүүд 
боловсруулж хэрэгжүүлэх, нөлөөлөх арга 
замаар бага насны хүүхдийн халамж, хөгжилд 
холбогдолтой үндэсний болон орон нутгийн 
бодлогыг сайжруулах зэрэг үйл ажиллагаа 
үүнд багтаж байна.  

Суурь боловсрол: Тус дэд сэдвийн хүрээнд 
оролцоонд тулгуурласан боловсрол нөхөн 
олгох хөтөлбөрүүдээр дамжуулан эмзэг бүлгийн 
болон сургууль завсардсан хүүхдүүдийн 
сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх; сургуулийн 
болон дотуур байрын хүүхэд амьдрах орчинг 
сайжруулснаар аюулгүй байдлыг хангах, үр 
дүнтэй сургалт, олон нийтийн оролцоог бий 
болгох; хөгжлийн бэрхшээлтэй болон үндэсний 
цөөнхийн хүүхдүүдийг боловсролд тэгш 
хамруулах сургалтын хөтөлбөр болон чанарыг 
дээшлүүлэх; загвар хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, 
нөлөөлөх замаар үндэсний болон орон 

1) Бага насны хүүхдийн халамж, хөгжил 

2011 оноос Хүүхдийг Ивээх Сан бага насны 
хүүхдийн халамж, хөгжлийн цогц үйлчилгээг улсын 
цэцэрлэгийн тогтолцоонд эцэг эхийн оролцоотой 
хөгжүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Энэхүү 
санаачилгыг хоёр том төслөөр дамжуулан 
хэрэгжүүлсэн ба нэг нь 2011-2014 онд Япон улсын 
Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр хэрэгжсэн 
“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төсөл ба хоёр дахь нь 
Дэлхийн Банкны итгэлцлийн сан болох Японы 
Нийгмийн хөгжлийн сангийн тусламжтайгаар 
хэрэгжүүлж буй “Алслагдсан хөдөөгийн 
малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг 
сайжруулах нь” төсөл юм. 

Эдгээр төслүүд дээр Хүүхдийг Ивээх Сан 
сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудыг 
хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн, тэдний эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг хамгаалсан, хүүхдэд илүү 
ээлтэй орчин болгохын төлөө төрийн холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

2008  онд Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай 
хууль батлагдсан бөгөөд Хүүхдийг Ивээх Сан 
тус хуулийн төслийг боловсруулах, батлуулахад 
арга зүйн болон санхүүгийн туслалцаа үзүүлэн 
идэвхтэй оролцож, бага насны хүүхдэд үзүүлэх 
боловсролын үйлчилгээг зохицуулах эрх зүйн 
бие даасан орчныг бий болгоход хувь нэмэр 
оруулсандаа баяртай байдаг юм. Түүнчлэн 
2013 онд БШУЯ “Хүүхэд бүрт ээлтэй цэцэрлэгийг 
хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл”-ийг батлан 
гаргасан ба сургуулийн өмнөх боловсролын 
үйлчилгээний чанарт анхаарсан тус бодлогын 
баримт бичиг нь бага насны хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын талаарх Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
үзэл баримтлал, үйл ажиллагааны сайн туршлага 
дээр үндэслэсэн гэдгийг онцлон дурдахад таатай 
байна.
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33   “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн баримт бичиг, Хүүхдийг Ивээх Сан
34   “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн үнэлгээний тайлан, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2014

А. Бага насны хүүхдийн халамж, хөгжлийн  
    үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх нь 

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 
хүний нөөцийг чадавхжуулах:  Хүүхдийг Ивээх Сан 
2011-2013 онд МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх 
боловсролын сургууль, Сэтгэл судлалын тэнхим, 
Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 
Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төв зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж цэцэрлэгийн 
багш, туслах багш, эмч, эрхлэгч, арга зүйч нарын 
мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр болон давтан 
сургалтын 7 модулийг шинээр боловсруулав. 
Хүүхдийн эрхэд суурилсан эдгээр сургалт болон 
арга зүй нь хүүхдийн эрүүл хооллолт, хөгжил, 
оролцоонд анхаарч, хүүхдийг учирч болзошгүй 
аливаа хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлж, 
хүүхдийн хөгжлийн үе шатад тулгуурлан суралцах 
боломжоор хангаж, бие даах чадвар, өөртөө 
итгэх итгэл, үр дүнг хөхиүлэн дэмжиж, хүүхдийн 
цогц хөгжлийг хангахад чиглэж байна.33

2012-2014 онд Хүүхдийг Ивээх Сан тус 
модулиудын дагуу Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, 
Хан-Уул, Сонгино-Хайрхан, Баянзүрх дүүргүүдийн 
58 улсын цэцэрлэгийн 1,318 ажилтанг давтан 
сургалтад хамруулав. Цэцэрлэгийн өдөр тутмын 
үйл ажиллагаанд чухал хэрэгцээтэй эдгээр 
сургалтыг БШУЯ магадлан итгэмжилсэн тул 
СӨБ-ын тогтолцоонд бид зохих хувь нэмэр 
оруулж чадсан гэж дүгнэж байна. Зорилтот  38 
цэцэрлэгийн нийт ажилтнуудын зан үйл, ажлын 

дадал, зуршилд эерэг өөрчлөлт гарсан нь 2014 
оны 8 сард хийсэн үнэлгээгээр тогтоогдсон юм.34  

Цэцэрлэгийн эмч болон туслах багш нарын 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр нь 
СӨБ-ын арга зүйг шинэчилсэн сайн санаачилга 
мөн гэж БШУЯ онцлон тэмдэглэв. Энэ хөтөлбөр нь 
хүүхдийн халамж, хөгжлийн талаарх эмч, туслах 
багш нарын мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлж, үүрэг 
хариуцлагыг нь тодорхой тусгаж өгснөөрөө бага 
насны хүүхдийн халамж, хөгжлийн үйлчилгээнд 
эдгээр ажилтны хүч бололцоог дайчлан 
оролцуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

Цэцэрлэгийн номын сан: Хүүхдэд ээлтэй арга зүйн 
дэмжлэг болгож Хүүхдийг Ивээх Сан нийслэлийн 
57 цэцэрлэгийг номын сангийн хэрэглэгдэхүүн, 
ном материалаар хангаж бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжлийн мэдээллийн төв болгон 
ажиллуулахыг хичээв. Эдгээр номын санд сүүлийн 
үеийн ном, хүүхдийн эрх, хамгаалал, бага насны 
хүүхдийн хөгжил, хүмүүжлийн эерэг арга зүйн 
ном, гарын авлага болон Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
материалуудыг ашиглах боломжийг багш, хүүхэд, 
эцэг эхчүүдэд зориулан бүрдүүлж, гэрээр ном 
олгох журмаар зохион байгуулсан нь багш, эцэг 
эх, хүүхдэд хүрэх үр өгөөжийг өсгөсөн юм.

Цэцэрлэгүүдийн дотоод хяналт, үнэлгээ: СӨБ-
ын үйлчилгээний чанарын хяналт, үнэлгээний 
тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор 
НМХГ-тай хамтран СӨББ-ын өөрийн үнэлгээний 

Баянзүрх дүүргийн 128 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд, Улаанбаатар хот 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн зорилтот цэцэрлэг
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гарын авлага болон тус гарын авлага дээр 
суурилсан програм хангамжийг боловсруулж 
нийслэлийн 58 цэцэрлэгт туршив. 2012 онд 
НМХГ-тай хамтран боловсролын хяналт, эрүүл 
ахуйн хяналт гэсэн 2 хэсгээс бүрдэх цэцэрлэгийн 
дотоод хяналт, үнэлгээний цахим системийг 
боловсруулж туршив.  Мөн мэргэжлийн хяналтын 
байцаагч нарт зориулсан програм хангамжийн 
хувилбарыг гаргаж үнэлгээг нэгтгэх, дүгнэлт хийх, 
үр дүнг тооцох үүрэг бүхий НМХГ-т хүлээлгэн 
өгөв. СӨББ-ууд өөрийн дотоод хяналтыг хийж 
хэвшсэнээр цаашдын үйл ажиллагаагаа үр 
дүнтэй төлөвлөх, чанартай гүйцэтгэх боломжтой 
болж байна. 

Гэр бүлд түшиглэсэн Сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр: 
Хүүхдийг Ивээх Сан бага насны хүүхдийн халамж, 
хөгжилд чиглэсэн өөр нэгэн дэвшилт санаачилгыг 
2012 оноос эхлүүлээд байна. Сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй байгаа 
хүүхдүүдэд зориулж бид Гэр бүлийн орчинд 
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг Монголд анх 
удаа боловсруулан туршиж байна. Сургуульд 
бэлтгэх 96 өдрийн энэхүү хөтөлбөр нь хүрч 

ажиллахад хүндрэлтэй алслагдсан сумдын 5-6 
насны хүүхдүүдэд зориулагдсан ба тэдний сурах 
сонирхлыг нэмэгдүүлснээр сургуульд шилжих 
явцыг дэмжих, улмаар сургууль завсардахаас 
урьдчилан сэргийлж байгаагаараа онцлог юм. 
Энэ өвөрмөц хөтөлбөр нь хүүхдийг гэрийн нөхцөлд 
сургуульд бэлтгэхэд зориулагдсан явуулын “ном, 
тоглоомын багц” гэсэн шинэлэг арга барилтай нь 
алслагдсан хөдөө орон нутгийн нөхцөлд нийцэж 
байна. Хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд 
бэлтгэх хөтөлбөрийг тусгайлан боловсруулсан 
гарын авлагын дагуу эцэг эх биечлэн гүйцэтгэж 
сумын сургуулийн номын санч, арга зүйч нар 
туслан дэмжих үүрэгтэй оролцож байгаа нь 
хүүхдийн боловсролд бүх талын оролцоог 
хангасан тогтолцоог бүрдүүлж байна. Эцэг 
эхчүүд сургалтад хамрагдаж байгаа төдийгүй 
орон нутагт бэлтгэгдсэн сургагч багш нарын 
дэмжлэгийг авах боломжоор мөн хангагдаж 
байгаа юм. Энэ хөтөлбөрийн түшиц газар нь 
сумын сургуулиуд бөгөөд Архангай, Өвөрхангай, 
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн алслагдсан 30 
сумын хүүхдүүд хамрагдан оролцож байна.

Цэцэрлэгийн багш, туслах 
багш, эмч, эрхлэгч, арга 
зүйч нарын мэргэжил 
дээшлүүлэх болон давтан 
сургах 7 модулийг хүүхдэд 
ээлтэй цэцэрлэгийн 
аргачлал дээр үндэслэн 
боловсруулав.  

Тус модулиудыг БШУЯ 
магадлан итгэмжлэв. Нийт 
7 модулийн 3 нь үндэсний 
хэмжээний мэргэжлийн 
давтан сургалтын 
хөтөлбөрт ороод байна.

2011-2013 онд 
Улаанбаатар хотын 
58 цэцэрлэгийн 1,318 
багш, туслах багш, 
арга зүйч, эмч, эрхлэгч 
мэргэжил дээшлүүлэх 
болон мэргэжлийн давтан 
сургалтад хамрагдав.

38 цэцэрлэг хүүхдэд ээлтэй 
цэцэрлэгийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу 
байгууллагын өөрийн 
үнэлгээ болон дотоод 
хяналтыг хийж хэвшлээ.

Улаанбаатар хотын 57  
цэцэрлэгт хүүхэд, багш, эцэг 
эхийн боловсролыг дэмжих 
номын сангууд тогтвортой 
ажиллаж байна.

Улаанбаатар хотын 4 
дүүргийн 58 цэцэрлэгийн 
21,000 гаруй хүүхэд эерэг, 
хүүхдэд ээлтэй орчинд сурч 
хөгжих боломжийг эдэллээ. 

Архангай, Дорнод, 
Сүхбаатар, Өвөрхангай 
аймгуудын алслагдсан 
30 сумын 5-6 насны 
1,545 хүүхэд Гэр бүлийн 
орчинд сургуульд бэлтгэх 
хөтөлбөрт хамрагдаж 
сургуульд шилжих бэлтгэлээ 
хангав.

Гол үр дүн: (2009-2014) Бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжлийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын малчдын хүүхдүүд 
2013 оны 10 дугаар сарын 22-нд нээлтээ хийсэн 
явуулын ном, тоглоомын сан бүхий “Миний номын 
өргөө”-ний хамгийн анхны үйлчлүүлэгчид болж, 
сургуульд бэлтгэгдэж байна.
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Б. Хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх нь

Хүүхдийн эрүүл, аюулгүй, сурч хөгжих таатай 
орчныг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх нь Хүүхдийг 
Ивээх Сангийн нэгэн чухал зорилт юм. Сургуулийн 
өмнөх боловсролын хувьд хүүхдэд ээлтэй орчин 
гэдэгт хүүхэд нэг бүрийг өсөлт, хөгжил, эрүүл 
мэндэд анхаарах, сургалтын болон ахуйн цэвэр, 
аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, багш нар хүүхдэд 
эерэг аргаар хандаж хүмүүжүүлэх, хүүхэд-багш-
гэр бүлийн бие биеэ хүндэтгэсэн өдөр тутмын 
таатай харилцааг төлөвшүүлэх зэрэг шалгуур 
үзүүлэлтийг багтааж ойлгох учиртай. Хүүхдийг 
Ивээх Сан анх байгуулагдсан цагаасаа хүүхэд 
өөрөө биеэ дайчилж сурч боловсроход нь 
туслах  аюулгүй, халамжтай, тоглоомд суурилан 
идэвхжүүлэх орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллаж 
ирсэн билээ. Бага насны хүүхдийн халамж, 
хөгжлийн үйлчилгээнд хүүхдэд ээлтэй орчин маш 
чухал тул Хүүхдийг Ивээх Сан сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагуудад хүүхдэд ээлтэй 
орчин бүрдүүлэхэд арга зүйн болон техникийн 
туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. 

Хүмүүжлийн эерэг арга: Цэцэрлэгийн ажилтнуудын 
давтан сургалтын хүрээнд Хүүхдэд ээлтэй 
цэцэрлэгийн менежмент, Хүүхдийг эерэг аргаар 

хүмүүжүүлэх арга зүй, Эцэг эхэд хүмүүжлийн 
эерэг аргыг заах модулиуд боловсруулж, 58  
цэцэрлэгийн эрхлэгч, багш, туслах багш нарыг 
сургалтад хамруулав.

Сургалтад хамрагдсан нийт багш нарын 68 
хувь, туслах багш нарын 63 хувь нь зан үйлээ 
өөрчилж хүүхдэд ээлтэй, эерэг сургалтын аргуудыг 
ангидаа хэрэглэдэг болсон гэж өөрсдийн эерэг 
өөрчлөлтийг илэрхийлж байна. Хүмүүжлийн 
эерэг аргуудыг хэрэглэснээр хүүхэд багшаасаа 
айх, ялгаварлан гадуурхагдах, өөртөө итгэлгүй 
байдал багасч хүүхдийн зан үйлд эерэг өөрчлөлт 
гарч буй нь  үнэлгээний дүнгээс харагддаг. 
Хүмүүжлийн ийм эерэг аргаар хүүхдийн хөгжил, 
боловсрол, сэтгэл санаанд сөргөөр нөлөөлдөг 
хүчин зүйлсийг багасгах боломжтой юм. 

Хамгийн чухал нь энэхүү аргачлалыг багш 
өөрийн өдөр тутмын ажилдаа, тусгайлан цаг 
гаргалгүйгээр хэрэглэх боломжтой гэдэг нь 
нотлогдсон юм. Хүмүүжлийн эерэг арга зүйн 
сургалтад хамрагдсан нийт арга зүйчдийн 77 хувь 
нь хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтыг цэцэрлэг 
дээрээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх сонирхолтой 
байгаагаа сургалтын үеэр илэрхийлж байв. 

Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд, Улаанбаатар хот (Хүүхдийг Ивээх Сангийн 

зорилтот цэцэрлэгүүдийн нэг) Монгол бахархал сарын аяны үеэр
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Би 5 настай. Одоо би 4 
дэх багцаа үзэж байгаа. 
Би Балхүүгийн цувралд 
дуртай. 5 бас 10 дахь 
багцууд бас гоё их гэж 
сонссон. Тэр багцаас 
би өнгө ялгаж сурна, 
тоо бодож сурна. Шинэ 
багц аваад гэртээ хичээл 
хийх ёстой гоё. Багц 
авдаг болсноос хойш 
би зурах дуртай болсон. 
Номоо харж байгаад 
аав, ээждээ утгыг нь 
ярьж өгдөг. Би сургуульд 
ороод заавал онц 
сурна.” 
Б.Бямба-Очир 
5 настай, хүү

Би 2014 оны 3 сарын 
30-нд энэ хөтөлбөрийн 
нээлтэд оролцсон. 
Түүнээс хойш өдөр 
бүр 30 минут хүүдээ 
ном уншиж, ярилцдаг 
болсон. Одоо миний 
хүү уншуулсан 
номынхоо зургуудыг 
хараад үйл явдлыг нь 
тайлбарлаж чадна. 
Энэ хөтөлбөр миний 
хүүд маш их тус болж 
байгаа, яг цагаа олсон 
хөтөлбөр. Миний хүү 
4 дэх багцыг үзэж 
байгаа. Өдрөөс өдөрт 
л сайжирч хөгжиж 
байна.”

Оюундалай 
Бямба-Очирын ээж    

Архангай аймгийн Эрдэнэмандал суманд амьдардаг 5 настай 
хүүхэд гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрөөр хичээллэж 
байгаа нь.

“

Ном, тоглоомын багц: Энэ бол хүүхэд төвтэй 
сургалтын арга зүйд тулгуурласан цоо шинэ аргачлал 
юм. Хүүхдийг Ивээх Сан энэ аргачлалыг цэцэрлэгт 
хамрагдах боломжгүй алслагдсан хөдөөгийн 
малчдын хүүхдүүдийн сурах, хөгжих хэрэгцээг хангах 
зориулалтаар “Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд боловсруулан нэвтрүүлж 
байна.  Хүүхдийг хөгжүүлэх, тэдний суралцах сэдэл, 
тэмүүлэлийг бадраах, чадвар чадамж, өөртөө итгэх 
итгэлийг нь нэмэгдүүлэх гол зорилго бүхий “Миний 
номын өргөө” нэртэй ном, тоглоомын багцад 
хүүхдийн  нас, хөгжлийн онцлогт тохирсон 105 нэр 
төрлийн ном, 35 төрлийн тоглоом ордог юм. Эдгээр 

ном, тоглоомыг арван багцад хувааж нэг зэрэг 
30 хүүхэд 10-14 хоногийн хугацаатай гэртээ 
хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэв. Хүүхдүүд гэр 
бүлийн орчинд эцэг эхийнхээ хамтаар оюун 
ухаан, сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомоор тоглож 
дасгал хийнэ. Номыг эцэг эх уншиж өгөх үүрэгтэй 
бол хүүхэд уншуулсан номоо эргүүлэн ярьж ой 
тогтоолт, ярих чадвараа хөгжүүлнэ. Хүүхэддээ 
ийнхүү цаг гарган ажилласнаар хүүхдийн 
хөгжил хурдацтай явж байгаа төдийгүй гэр бүлд 
халуун дотно уур амьсгал бүрдэж байна гэж 
эцэг эхчүүд баяртай байна. Хүүхдийн хөгжлийг 
дэмжсэн, суралцах орчинг хүүхдэд илүү ээлтэй 
болгох энэ хөтөлбөрийг Хүүхдийг Ивээх Сан 
үндэсний мэргэжилтнүүдийн туслалцаатайгаар 
боловсруулж орон нутгийн боловсролын 
мэргэжилтнүүд хэрэгжүүлсэн ба Монголд байгаа 
сургалтын ном, тоглоомын хангамжид суурилан, 
хүүхдийн хэрэгцээ болон эцэг эх, багш нарын 
зөвлөмжийг мөн тусган боловсруулсан юм.

Эмээ, 5 настай ач хүүгээ сургуулийн бэлтгэл хангахад туслаж байна. Хотонт сум, Архангай аймаг
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Улаанбаатар хотын 58 улсын 
цэцэрлэгийн бүх багш, туслах 
багш, арга зүйч, эмч, эрхлэгч 
нар ХИС-гаас сургуулийн 
өмнөх болон бага сургуулийн 
боловсролын төвшинд 
тохируулан боловсруулсан 
шинэ гарын авлагад үндэслэсэн 
хүмүүжлийн эерэг аргын 
сургалтад хамрагдав. 

Нийслэлийн 6 цэцэрлэгийн 
ариун цэврийн өрөөг хүүхдэд 
ээлтэй болгож засварласнаар 
400 хүүхэд бага наснаасаа 
ариун цэврийн зөв дадалд 
суралцах орчин сайжрав.

Улаанбаатар хотын 35 
цэцэрлэг өөрийн орчныг 
хүүхдэд илүү ээлтэй, аюулгүй 
болгож сайжруулсан ба 
тэдний тэн хагас нь өөрсдийн 
санаачилгаар, дотоод нөөц, 
бололцоогоо дайчилсан 
байна.

Нийслэлийн 57 цэцэрлэг 
шинэчилсэн номын сангаараа 

дамжуулан багш, эцэг эхийн мэдлэг, 
хөгжилд хувь нэмэр оруулж байна.  

Улаанбаатар хотын 4 дүүргийн 
цэцэрлэгийн багш, эцэг, эх, олон 
нийтийн төлөөлөл болсон 210 
хүн орчны аюулгүйн зураглал 
боловсруулж, хүүхдэд аюулгүй 
орчинг бүрдүүлэх чадвартай болов.

Улаанбаатар хотын 38 цэцэрлэгийн 
16,000 гаруй хүүхэд аюулгүй, эерэг, 
халамжтай орчинд сурч боловсрох 
боломжийг эдэлж байна.

Монгол улсад анх удаа Ном, 
тоглоомын багц бүхий явуулын 
номын сангаар дамжуулан 
хүүхдийг хөгжүүлэх аргачлалыг 
туршсанаар Архангай, Дорнод, 
Сүхбаатар, Өвөрхангай аймгуудын 
30 сумын малчин өрхийн 5-6 
насны хүүхдүүдийн сурч хөгжих 
боломж, нөхцөл байдал гэр бүлийн 
орчинд сайжирсан. Энэ хөтөлбөрт 
оролцсон хүүхдүүдийн танин 
мэдэхүйн болон нийгэмшихүйн, 
бусадтай харилцах, суралцах, 
өөрийгөө илэрхийлэх чадвар 
нэмэгдсэн.

Гол үр дүн (2009-2014): Хүүхдэд Ээлтэй Сургалтын орчин 
бүрдүүлэх нь

Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө: Хүүхдийн 
орчин, ялангуяа ахуйн ариун цэврийн орчин 
хүүхдэд ээлтэй байх нь тэдний эрүүл мэнд, өдөр 
тутмын зөв дадал хэвшилд суралцах, бие даах 
чадварт нөлөөлөх чухал үндэс суурь болж 
өгдөг тул Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхдэд ээлтэй 
жишиг ариун цэврийн өрөөний загвар болгож 
6 цэцэрлэгийн 18 бүлгийн ариун цэврийн өрөөг 
засварлан тохижуулав. 

Хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон 
хэрэглэгдэхүүнтэй, зөв дараалалтай, хүүхдүүд бие 
дааж хэрэглэхэд хялбар, эрсдэлээс хамгаалсан 
орчин бий болгохыг хүүхдэд ээлтэй гэж нэрлэж 
байгаа бөгөөд ингэснээр багш нарын ачааллыг 
бууруулж сургалтын үйл явц, чанарт анхаарах 
цагийг нэмэгдүүлж өгч байгаа юм. Энэ үзэл санаа 
болон жишиг загваруудыг түгээн дэлгэрүүлэх 
зорилгоор “Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө 
байгуулах зөвлөмж”-ийг боловсруулж, туршлага 
солилцох аялал зохион байгуулж, цэцэрлэгийн 
эмч, эрхлэгч, нийслэл, дүүргийн 
эрүүл ахуйн байцаагч, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудад 
танилцуулан сурталчлав. 

Энэ загварын дагуу нийслэлийн 31 
цэцэрлэг өөрсдийн санаачилгаар 
ариун цэврийн өрөөнүүдээ 
засварлан тохижуулсан сайхан 
туршлагууд бий болж байна. 
Ийнхүү хүүхдэд ээлтэй орчныг 
бүрдүүлэх үзэл санаа, зарчим 
сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагууд, мэргэжилтнүүд 
болон бусад олон хамтрагчдад 
жишиг загвар болж хүлээн 
зөвшөөрөгдлөө.   

Мөн ХИС-гийн хүүхдэд ээлтэй 
ариун цэврийн өрөөний үзэл санаа 
болон жишиг загварууд 2014 онд 
Япон улсын Усны форумаас тусгай 
шагнал хүртэв. Хүүхдийг Ивээх Санд 
энэ шагналыг олгохдоо зөвхөн 
өртөг зардал багатай, хүүхдэд 
ээлтэйг үнэлсэн төдийгүй хүүхдэд 
ээлтэй ариун цэврийн өрөөний 
үзэл санааг хэрэгжүүлэхдээ орон 
нутгийн засаг захиргаа, олон нийт, 
төрийн байгууллагуудыг татан 
оролцуулж таниулан сурталчилж, 
бусад цэцэрлэгүүдэд түгээж чадсан 
амжилтыг онцгойлон үнэлсэн юм.

Аюулгүйн зураглал: Бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааныхаа 
хүрээнд бид цэцэрлэгийн орчны аюулгүй байдлын 
асуудалд орон нутгийн засаг захиргаа, олон 
нийтийн анхаарлыг хандуулж чадсан юм. 
Нийслэлийн 4 дүүргийн 57 цэцэрлэг энэ үйл 
ажиллагаанд оролцсон ба хорооны нийгмийн 
ажилтан, өрхийн эмч, хэсгийн цагдаа, цэцэрлэгийн 
ажилтнууд, эцэг эхийн төлөөлөл хамтран тухайн 
нутаг дэвсгэрт хүүхдэд учирч болзошгүй аюул, 
эрсдлийг тодорхойлон цэцэрлэгүүдийн орчны 
аюулгүйн зураглалыг боловсруулан гаргасан 
юм. Энэ ажлын үр дүнд хэд хэдэн цэцэрлэгийн 
ойр орчмын автозам дээр “Цэцэрлэг” гэсэн 
анхааруулах тэмдэг, хурд сааруулагч, гэрлэн 
дохио тавьж хүүхдийг аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх тодорхой арга хэмжээ авагдсан юм. 
Түүнчлэн Аюулгүйн дүрэм боловсруулж орчны 
аюулгүйн зураглалыг жил бүр шинэчилж байхаар 
Цэцэрлэгийн дүрэмдээ тусгасан цэцэрлэгүүдийн 
сайн туршлага ч мөн байна.
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В. Боловсрол дахь эцэг эх, олон нийтийн  
   оролцоог нэмэгдүүлэх нь
Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн 
оролцоог нэмэгдүүлэхэд Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
Монгол дахь Хөтөлбөр анх байгуулагдсан 
цагаасаа анхааран ажилласаар байна. 
Түүнчлэн бид хүүхдийн хөгжил, боловсролд олон 
нийтийн идэвхтэй оролцоог хөхиүлэн дэмжиж 
ирлээ.  Өнгөрсөн 5 жилд Хүүхдийг Ивээх Сан энэ 
ажиллагаагаа амжилттай үргэлжлүүлж, энэхүү 
чухал салбарт ахиц дэвшил авчрах үр дүнтэй, 
хэмжигдэхүйц арга зүйг хөгжүүлэн ажиллав.   

2011 оноос Японы Гадаад хэргийн яамны 
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн Хүүхдэд ээлтэй 
цэцэрлэг төслийн хүрээнд  Хүүхдийг Ивээх Сан 
хүүхдийн хөгжил, сургалтын харилцаанд эцэг эх, 
цэцэрлэгийн хамтын ажиллагааг сайжруулахад 
туслалцаа үзүүлж ирлээ. Үүнд “Эцэг эхтэй 
харилцах дэвтэр”-ийг өдөр тутмын хэрэглээ 
болгох, зорилтот 58 цэцэрлэгийн багш нарын 
харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэх, хүүхдийн 
өндөр хэмжигч гэх мэт сургалтын материал 
түгээх, сургалтад хамруулах зэргээр хүүхдийн 
хөгжлийн талаарх эцэг эхчүүдийн мэдлэгийг 
сайжруулах чиглэлээр ажиллав. Энэхүү олон талт 
үйл ажиллагааны үр дүнд бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжлийн талаарх эцэг эхчүүдийн 
мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн.  Бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжилд багш, эцэг эх хамтран ажиллах 
боломжийг бүрдүүлж өгч буй Эцэг эхтэй харилцах 

дэвтэрийг Нийслэлийн боловсролын газраас 
СӨБ-ын шилдэг туршлагуудын нэг гэж үнэлэн 
нийслэлийн бүх цэцэрлэгүүдэд түгээн дэлгэрүүлэх 
шийдвэр гаргасан юм. 

Түүнчлэн 2012-2014 онд Хүүхдийг Ивээх 
Сан Улаанбаатар хотын 58 цэцэрлэгт Эцэг 
эхийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж 
идэвхжүүлсэн юм. Бид цэцэрлэгийн үйл 
ажиллагаанд эцэг эхийн оролцооны түвшинг 
нэмэгдүүлэх, эцэг эхийн зүгээс бага насны 
хүүхдийн халамж, хөгжлийг дэмжих ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулсан. Эцэг 
эхийн зөвлөлүүд цэцэрлэгийн номын сан, эцэг 
эхтэй харилцах дэвтэр, орчны аюулгүйн зураглал 
зэрэг үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсоноос 
гадна ном бүтээх, хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах, 
хүүхдүүдтэй хамтран жүжиг тавих гэх мэт шинэлэг 
үйл ажиллагаануудыг мөн өөрсдийн зүгээс 
санаачлан хэрэгжүүлсэн.  Цэцэрлэгүүд дээр 
хийгдсэн үнэлгээгээр цэцэрлэгийн менежментэд 
эцэг эхийн зөвлөлүүд бодитой хувь нэмэр 
оруулсан гэж 90 хувь нь үзсэн ба тэдний 
дэвшүүлсэн санал санаачилга нь нь цэцэрлэгийн 
менежментэд тусгалаа олсон байна.  Бага насны 
хүүхдийн халамж, хөгжил дэх эцэг эхийн оролцоо 
30 хувиар нэмэгдсэн дүн гарч байна.

Дэлхийн Банкны итгэлцлийн сан болох Японы 
Нийгмийн хөгжлийн сангийн төслийн хүрээнд 
Хүүхдийг Ивээх Сан 2012 оноос Хүүхдийг гэр 
бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг 

163 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эмээ өвөө нар үлгэрийн цаг оролцож буй нь, 
Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот
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нэвтрүүлж байгаа бөгөөд энэхүү 96 хоногийн 
сургалтын хөтөлбөр нь хүүхдийн хөгжил болон 
тэднийг сургуульд бэлтгэхэд эцэг эхийн оролцоог 
нэмэгдүүлж буйгаараа ач холбогдолтой юм. 
Архангай, Дорнод, Сүхбаатар, Өвөрхангай 
аймгуудын алслагдсан 30 суманд хэрэгжиж буй 
“Миний номын өргөө” нэртэй ном, тоглоомын 
багцууд хүүхэд, эцэг эхчүүдийн хамгийн дуртай, 
тоглонгоо суралцах үйл ажиллагаа болоод 
байна. Гэрээр авч хэрэглэдэг зөөврийн 10 
төрлийн багц нь малчин өрхийн эрэлт хэрэгцээнд 
нийцсэн, орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон 
хэрэглэгдэхүүн болов. Хүүхэд нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдах боломжгүй байгаа 
малчин эцэг эхчүүдэд нэн тохиромжтой сургалтын 
арга хэрэгсэл болж байна. Энэ хөтөлбөр нь эцэг 
эхчүүдэд хүүхдээ сургуульд бэлтгэхэд өөрсдөө 
оролцох, үүрэг хариуцлагаа ойлгоход тус дэм 
үзүүлсэн.       

Түүнчлэн, 2012 оноос хөдөө орон нутагт Олон 
нийтийн боловсролын зөвлөлүүд ажиллаж 
байна. Энэ бол СӨБ болон суурь боловсролд 
олон нийтийн оролцоог хангах, боловсролын  
үр дүнг сайжруулахад орон нутгийн болон ард 
иргэдийн нөөц бололцоог дайчлахад чиглэсэн 
олон нийтийн оролцооны шинэ механизм юм. 
Зөвлөл тус бүр нь 7-11 гишүүнтэй бөгөөд эцэг эх, 

сургуулийн удирдлага, нийгмийн ажилтан, багш, 
дотуур байрны багш, албан бус боловсролын 
мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтан, баг/
сумын тамгын газрын ажилтнууд болон иргэдийн 
төлөөллөөс бүрддэг юм. Олон нийтийн 
боловсролын зөвлөлүүд Архангай, Өвөрхангай, 
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн зорилтот 30 суманд 
байгуулагдан ажиллаж байна. 

Энэ механизм нь боловсролын системийн цар 
хүрээг хамарч Монголын хувьд цоо шинээр 
эхэлж байгаа учир ХИС нь үйл ажиллагааны 
бүтэц болон чадавхийг бий болгоход ихээхэн 
анхаарч  сургалт, танилцах аялал, уулзалт 
хийж, арга зүй, гарын авлагаар хангаж энэ 
механизмын талаарх ойлголтыг суулгах бүхий 
л боломж бололцоог дайчлан ажилласан юм. 
Байгуулагдсан даруйдаа Зөвлөлүүд өөрийн 
суманд олон нийтийг идэвхжүүлэх, дэмжих арга 
хэмжээнүүд авч эхэлсэн билээ. Зөвлөлийн гишүүд 
нь сайн дурын үндсэн дээр ажилладаг ч сар бүр 
тогтмол хуралдаж, ажлаа төлөвлөж, хэлэлцэж 
хэвшсэн төдийгүй хүүхэд нэг бүрийн төлөө, бодит 
үр дүнгийн төлөө чармайн ажиллаж байна.

Хамгийн гол нь Хүүхдийг Ивээх Сан үр дүнд 
чиглэгдсэн жижиг тэтгэлгийг олгож олон нийтийн 
санаачилга, үйл ажиллагааг дэмжиж өгсөн юм. 

Дорнод аймгийн Матад сумын Олон нийтийн боловсролын зөвлөл (ОНБЗ)-ийн гишүүд 2014 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан ОНБЗ-ийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтад оролцож байгаа нь.
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2012-2014 онд Эцэг эхтэй 
харилцах нийт 61,000 
ширхэг дэвтрийг хэвлэж 
(анхны болон  2 ба 3 
дахь жилийн хэвлэлүүд) 
Улаанбаатар хотын 58 
цэцэрлэгт түгээсэн нь жил 
бүр наандаж 20,000 хүүхдэд 
үр шимээ хүртээсэн юм. 

58 цэцэрлэгийн Эцэг эхийн 
зөвлөлүүд баяр тэмдэглэдэг 
“уламжлалт”  хүрээгээ тэлж 
цэцэрлэгийг хүүхдэд ээлтэй 
болгох  үйл ажиллагаанд 
эцэг эхчүүдийг татан 
оролцуулдаг болов.

15,000 гаруй эцэг эхийн 
хүүхдийн эрх, хамгаалал, 
бага насны хүүхдийн халамж 
хөгжлийн талаарх мэдлэг 
ойлголт нэмэгдэж, хүүхдийн 
хөгжилд оролцох байдал, 
хүүхдээ ойлгон дэмжих 
хандлага сайжрав.

Архангай, Өвөрхангай, 
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн 
зорилтот 30 суманд Олон 
нийтийн боловсролын 
зөвлөл байгуулагдан 
ажиллаж байна. 

Олон нийтийн санаачилга 
болон оролцооны 
аргачлалын гарын авлагыг 
боловсруулж Олон нийтийн 
боловсролын зөвлөлүүдэд 
түгээв.

Олон нийтийн боловсролын 
зөвлөлийн гишүүд, орон 
нутгийн захиргааны 
ажилтнууд, төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөл 
сургалт, танилцах аялал, 
солилцооны хөтөлбөрт 
оролцсоноор өөрийн 
мэдлэг, ойлголт, чадвараа 
дээшлүүлэв.  

Өнөөдрийн байдлаар 
зорилтот 30 сумын Олон 
нийтийн боловсролын 
зөвлөлүүдийн 33 бичил 
төсөл шалгаран тэтгэлэг авч 
олон нийтийн санаачилгатай 
тэдгээр ажлын үр шимийг 
556 хүүхэд хүртээд байна.

Алслагдсан малчин 
өрхүүдийн 3,000 гаруй 
эцэг эх хүүхдийн хөгжил, 
боловсролд шууд оролцож, 
5-6 насны 1,545 хүүхэд 
гэрээр бага сургуульд 
элсэхэд бэлтгэгдэв.

2014 онд урьд өмнө 
нь ХИС-д ажиллаж 
байсан хүмүүс болон 19 
цэцэрлэгийн Эцэг эхийн 
зөвлөлүүд нийлж “Эцэг эх, 
багш нарын холбоо” ТББ 
байгуулав. Энэ ТББ нь 
цэцэрлэг, сургуулийн Эцэг 
эхийн зөвлөлүүдийн хамтын 
ажиллагааны суурь болон 
ажиллаж байна.

Гол үр дүн: (2009-2014) Боловсрол дахь Эцэг 
Эх, Олон Нийтийн Оролцоо “2013 онд нийгмийн ажилтан, дотуур 

байрын багш багийн  айлуудаар явж 
байгаад манайхаар ирсэн. Аавыг охиныгоо 
сургуульд суулгаач гэхэд би маргаашнаас 
нь л сургуульд орж, дотуур байранд суух 
болсон. Дотуур байр гоё, одоо улам 
гоё  болж, олон тоглоом, номтой болсон 
учраас би байрандаа байх дуртай. 
Одоо би  минутад 24 үг уншиж, 20-ын 
дотор нэмж хасаж  чадна, 5 шүлэг мэднэ, 
Төрийн дуулалаа бас мэднэ. Ангидаа 
дотны 3, байрандаа бас дотны 3 найзтай  
болсон. Бусад хүүхдүүд ч гэсэн миний  
найзууд. Хүүхэд хөгжлийн танхимд байгаа 
тоглоомуудыг тоглож  сурсан. Тэр дундаа 
би хоёр төрлийн рубек шоог 20  секундэд 
эвлүүлж сурсан. Үлгэрийн ном, сургамжит 
өгүүллэгүүдийг уншсан. Даам, өнгө шахах, 
загас шүүрэх  зэрэг олон тоглоомыг 
төвөггүй тоглож чадна. Би сургуульд 
эргэж  ирсэндээ баяртай байна. Намайг  
сургуульд суулгасан багш нартаа, аавдаа, 
ээждээ  баярлалаа. Бас төслийн хүмүүст 
баярлалаа.” 

Г.Оюунцэцэг
(Сүхбаатар аймаг, Уулбаян сум)

Эдгээр санаачилга нь алс хязгаарлагдмал орон 
нутагт байгаа хүүхдүүдийн боловсролын асуудлыг 
шийдвэрлэх, олон нийтийн хүрээнд сургуульд 
бэлтгэх хөтөлбөрийг дэмжихэд чиглэгдэж байв. 
Тухайлбал, Архангай аймагт олон нийтийн 
санаачилгыг дэмжсэн 14,870,570 төгрөгийн 
тэтгэлэг бүхий 10 бичил төсөл хэрэгжиж, 324 

хүүхэд, 686 эцэг эх, сумын  сургуулийн бага 
ангийн болон цэцэрлэгийн багш нар үр шимийг 
хүртээд байна. Олон нийтийн санаачилгыг орон 
нутгаас мөн дэмжлэг үзүүлж байна. Жишээ нь, 
Архангай аймгийн засаг захиргаа 15,025,700 
төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.
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БШУЯ-наас 2014 оны 4-р 
сарын 10-ны өдөр Сайдын 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхдэд 
ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд 
баримтлах чиглэл” бодлогын 
баримт бичиг нь ХИС-гийн 
боловсруулсан загвар, үзэл 
санааг үндэсний хэмжээнд түгээн 
дэлгэрүүлэх эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлж байна.
Хүүхдийг Ивээх Сангийн “Хүүхдэд 
ээлтэй ариун цэврийн өрөө 
байгуулах зөвлөмж”-ийн үзэл 
санаа 2014 оны 7 дугээр сард 
БШУЯ, ЭМЯ, СЯ-ны сайд нарын 
хамтарсан тушаалаар “Сургууль, 
цэцэрлэг, дотуур байрны ус, 
ариун цэврийн байгууламжийн 
наад захын шаардлага” баримт 
бичигт тусгагдан батлагдсанаар 
үндэсний хэмжээнд түгээн 

Гол үр дүн: (2009-2014) Бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжлийн бодлогын өөрчлөлтүүд 

дэлгэрүүлэх боломжийг бүрдүүлж 
байна.
“СӨББ-ын өөрийн үнэлгээ” 
аргачлал болон хяналтын 
програм хангамжийг НМХГ-т 
хүлээлгэн өгч Харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг 
үйлдсэнээр нийслэлийн болон 
үндэсний хэмжээнд түгээн 
дэлгэрүүлэх, тогтвортой 
үргэлжлүүлэх боломж нэмэгдэж 
байна.
“Эцэг эхтэй харилцах дэвтэр” арга 
зүйг Нийслэлийн Боловсролын 
Газарт хүлээлгэн өгч цаашид 
түгээн дэлгэрүүлэх тухай 
Харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг байгуулсан ба НБГ тус 
дэвтрийн хэрэглээг өмчийн хэлбэр 
харгалзахгүй бүх цэцэрлэгүүдэд 
хэрэглэх шийдвэр гаргав.

Хүүхдийнхээ ололт, амжилт болон оюунд 
анхаарах ёстойгоо мэдэх шаардлага эцэг 
эх бүхэнд байдаг. Түүнчлэн багш ч мөн, 
эцэг эхэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. 
Гэтэл аль алинд нь цаг хомс байдаг. Энэ 
асуудлыг цогцоор нь шийдэх нэг арга бол 
“Эцэг эхтэй харилцах дэвтэр” юм. 
Энэ дэвтэрт эцэг эхэд хэрэгтэй мэдээлэл их 
бий. 0-5 насны хүүхдийн хөгжлийн талаар, 
бие бялдрын хувьд ямар байхав, оюун 
ухаан, нийгэмшихүйн байдал нь аль үедээ 
ямар байхав гэдгийг товчлон хүснэгтэлж 
үзүүлсэн.  Багш өдөр бүхэн хүүхэд бүрийн 
эцэг эхтэй уулзаж, ганцаарчлан ажиллах 
цаг бололцоо хомс байдаг учир энэ 
харилцах дэвтрээр дамжуулан эцэг эхэд 
хүүхдийнх нь талаар мэдээлэл, санал, 
зөвлөгөө өгөх боломжтой. 
Дэвтрийг багш, эцэг эх, хүүхэд гэсэн 
гурвалсан холбоогоор ашиглаж 
болдгоороо онцлогтой. Эцэг эхчүүд 
хүүхдийнхээ талаар мэдэхийг хүссэн 
асуудлаа харилцах дэвтрийн “Тэмдэглэгээ” 
гэсэн хэсэгт бичиж багшаас хариулт авна. 
Хүүхдүүд ч цэцэрлэгтээ ирснийгээ дардас 
ашиглан тэмдэглэгээ хийдэг юм.”

“
Г. Бага Насны Хүүхдийн Халамж, Хөгжлийн      
   Бодлогын Өөрчлөлтүүд

Хүүхдийг Ивээх Сан бага насны хүүхдийн халамж, 
хөгжлийн тууштай зөв бодлогыг үндэсний болон орон 
нутгийн түвшинд баримтлахын төлөө нөлөөллийн 
ажлыг хийж ирсэн билээ. Тэдгээр бодлогыг төрийн 
тэргүүлэх чиглэлүүдэд тусгуулснаар хүүхдийн 
амьдралд урт хугацааны  өөрчлөлтийг авчрахад хувь 
нэмэр оруулахыг Хүүхдийг Ивээх Сан зорьдог юм. 

Аливаа шинэ санаачилгыг хэрэгжүүлэхдээ Хүүхдийг 
Ивээх Сан үйл ажиллагааныхаа үзэл баримтлал, 
гол зарчим, загварыг үндэсний болон орон нутгийн 
шийдвэр гаргагч нарт цаг тухайд нь танилцуулж 
цаашдын хэрэгжилт, түгээн дэлгэрүүлэх зорилтоо 
хангаж ирсэн юм. Хүүхдийг Ивээх Сангаас 
санаачилсан олон ажил, аргачлал, арга зүй 
үндэсний эсвэл орон нутгийн түвшинд бодлого, 
стандарт болж батлагдсан байдаг (давтан сургалтын 
модуль, мониторингийн аргачлал гэх мэт). Шинээр 
хэрэгжүүлж байгаа олон санаачилгууд, тухайлбал 
Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр, Олон 
нийтийн Боловсролын зөвлөл зэрэг нь туршилтын үе 
шатандаа явж байгаа хэдий ч Хүүхдийг Ивээх Сан 
өөрийн хамтрагч байгууллагуудын хамтаар цаашдаа 
бодлогын түвшинд танилцуулах бэлтгэл ажлаа хийж 
байна. 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь бага насны хүүхдийн халамж, 
хөгжлийн салбарт эерэг өөрчлөлт авчрах эрмэлзэлтэй 
ба үүний тулд ажлын үр дүн болох бүхий л загвар, 
аргачлал, хөтөлбөр, модулиудаа холбогдох төрийн 

Улаанбаатар хотын цэцэрлэгүүдэд “Багш-эцэг эхийн 
харилцах дэвтэр”-ийг хэрэглэж байгаа нь.

байгууллагуудад албан ёсоор хүлээлгэн өгдөг 
юм.
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2)  Суурь Боловсрол

2009 оноос өмнө ч Хүүхдийг Ивээх Сан үндэсний 
болон орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлж суурь 
боловсролын хүртээмж, чанарыг сайжруулахад 
ихээхэн хувь нэмэр оруулсан билээ. Ялангуяа 
эмзэг бүлгийн, тэр дундаа алслагдсан хөдөө 
орон нутгийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй, үндэсний 
цөөнх, хараа хяналтгүй болон хөдөлмөр 
эрхлэгч хүүхдүүдийн боловсролын хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч ажилласан юм. 
Үүний зэрэгцээ, боловсролын орчинг хүүхдэд илүү 
ээлтэй, илүү хамгаалагдсан байлгахын төлөө 
олон ажил хийсэн. 

2009 оноос хойш ч бид сургалтын чанарыг 
сайжруулах, сурч хөгжих боломжийг олгосон 
орчинг бүрдүүлэх,  хүүхдийн хэрэгцээнд суурилсан 
сургалтын материал боловсруулах ажлуудаа 
үргэлжлүүлж байна.

А. Алслагдсан хөдөөгийн малчин өрхийн  
    хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг  
    дээшлүүлэх нь

Хүүхдийг Ивээх Сан боловсролын салбарт, тэр 
дундаа сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах 
боломж хязгаарлагдмал, сургууль завсардах 
эрсдэл өндөртэй, сургалтын арга барил болон 
орчны эсвэл гэр бүлийн нөхцөл байдлаас болж 
сургуульд хамрагдахгүй байгаа алслагдсан 
хөдөөгийн хүүхдүүдийн сургалтын үр дүнг 
сайжруулах тал дээр анхааран ажиллаж байна. 
2012 оноос бид хөдөөгийн хүүхдүүдийн 
боловсролын үр дүнг сайжруулах зорилго бүхий 
нэгэн шинэ санаачилгыг Архангай, Өвөрхангай, 
Дорнод, Сүхбаатар аймагт Дэлхийн Банк 
болон Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн 
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд 
үүнд эмзэг бүлгийн болон малчин өрхийн 5-10 
насны хүүхдүүдэд чиглэн ажиллаж байна. 

Энэ санаачилгын гол зорилго нь сургуульд 
бэлтгэх хөтөлбөр, хичээлийн бус цагийн нэмэлт 
хөтөлбөр, бага боловсрол нөхөн олгох 
сургалтын хөтөлбөрийн хүртээмж, чанар, 
менежментийг сайжруулахад оршиж байгаа 

Япон улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр хэрэгжсэн “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төсөл (2011-2014)-ийн оролцогч талууд 
2014 оны 5 дугаар сард Улаанбаатар хотноо тус төсөлд эцсийн үнэлгээ өгч төслийн хаалтыг хийв. Энэхүү үйл ажиллагаанд 
БШУЯ-ны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсийн дарга Б.Гантулга, МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын 
сургуулийн захирал Ж.Батдэлгэр, Монгол дахь Японы Элчин сайдын яамыг төлөөлж Кэнтаро Куроки, Мэргэжлийн Хяналтын 
Ерөнхий газар, боловсролын байгууллагуудын төлөөлөл, Улаанбаатар хотын 57 цэцэрлэгийн эрхлэгч болон багш нар 
оролцлоо.



Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

66

юм. Энэ санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд бидний 
баримталж буй гол хандлага бол хүүхдийн сурч 
хөгжих үйл явцад олон нийт, эцэг эх, асран 
хамгаалагч, сургууль /цэцэрлэгийн ажилтнуудын 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлж тэдний оролцоог 
тогтмолжуулах явдал юм.   

Гэр бүлийн орчинд бага боловсрол нөхөн 
олгох хөтөлбөр: Уг хөтөлбөрийг ХИС Дэлхийн 
Банкны итгэлцлийн сан болох Японы Нийгмийн 
Хөгжлийн Сангийн төслийн хүрээнд 2013-2014 
онд боловсруулж, сургуулиас завсардсан, 
сургуульд хамрагдаж чадаагүй хүүхдүүдэд 
бага боловсролыг нөхөн олгох энэ шинэ 
санаа санаачилгыг Архангай, Өвөрхангай, 
Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын зорилтот 30 
суманд туршилтын журмаар хэрэгжүүлж байна. 
Хүүхдүүдийн сургуульд эргэн суралцах үйл явцыг 
дэмжих гол зорилготой  тус хөтөлбөр нь БШУЯ-
ны бага боловсролын албан ёсны хөтөлбөрт 
суурилсан, 1-3 дугаар ангийн хүүхдүүдэд 
зориулсан тоо болон монгол хэлний 18 модулиас 
бүрдэж байна. Түүнчлэн уг хөтөлбөр нь хүүхэд 
болон эцэг эхэд ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар 
төдийгүй сурах бичиг, дасгалын ном, аудио-
видео материал, эцэг эхийн гарын авлага бүхий 

сургалтын иж бүрэн материалтай. Боловсруулсан 
модулиудыг Архангай, Сүхбаатар аймгуудад 
туршсан ба хэрэгжүүлэх багш нарыг сургалтад 
бүрэн хамруулж зөв зохистой хэрэглэх мэдлэг, ур 
чадварыг суулгаж бэлтгэв.

Хүүхдийн боловсрол эзэмших үйл явцад эцэг эхийг 
татан оролцуулсанд уг хөтөлбөрийн онцлог  
оршиж байна. Гэр бүлийнхээ хүрээнд хүүхэдтэйгээ 
ажилласнаар эцэг эхчүүдийн хичээл хийлгэх, заах 
ур чадвар нэмэгдэж, хүүхдийнхээ сурлагын үр дүнд 
тавьдаг анхаарал халамж мөн дээшилжээ. Энэ 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж 2016 он 
гэхэд үндэсний болон орон нутгийн боловсролын 
байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр улс даяар түгээн 
дэлгэрүүлэх юм.  

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр: 2013 
оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн уг хөтөлбөрийг ХИС 
гэр бүлээсээ тусдаа, айлд болон сургуулийн 
дотуур байранд амьдарч буй 6-10 насныханд 
зориулсан ба тэдний суралцах чадварыг 
сайжруулж, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэж 
байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд мөн Дэлхийн 
Банкны итгэлцлийн сан болох Японы Нийгмийн 
Хөгжлийн Сангийн санхүүжилтээр 4 аймгийн 

Архангай аймгийн Хотонт сумын сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүд хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрт 
хамрагдаж байгаа нь (2014 оны 5 дугаар сар). 
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4 аймгийн 30 суманд Олон 
нийтийн боловсролын зөвлөлүүд 
хөдөөгийн алслагдсан 
хүүхдүүдийн бага боловсролын 
хэрэгцээ шаардлагыг орон 
нутгийн онцлогт тохирсон 
арга барилаар тодорхойлон 
шийдвэрлэж байна.
30 сумын ОНБЗ-үүдийн гишүүн 
464 хүн (давхардсан тоогоор) 
олон нийтийг идэвхжүүлэх, 
хөдөөгийн хүүхдийн боловсролыг 
дэмжсэн олон нийтийн 
санаачилгыг дэмжих чадвартай 
болсон. 
Орон нутгийн 108 сургагч 
багш, эцэг эх багш нарын 
боловсролын хөтөлбөрт оролцох, 
хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх 
арга зүйг эзэмшсэн.   

Боловсрол дахь олон 
нийтийн оролцоог хангах 
шинэ механизмыг амжилттай 
эхлүүлсэн.
Бага сургуулийн насны 
хүүхдүүдэд зориулан Гэр бүлийн 
орчинд бага боловсрол нөхөн 
олгох хөтөлбөрийг боловсруулж 
үр ашиг, хэрэгжих бололцоо 
боломжийг нь нарийвчлан 
тодорхойлох зорилгоор орон 
нутагт туршиж байна.
Одоогийн байдлаар 26 жижиг 
тэтгэлгийг 30 сумын Олон 
нийтийн боловсролын зөвлөлд 
өөрсдийнх нь санаачилгад 
үндэслэн олгосон ба 6-10 насны 
нийт 1210 хүүхэд Хичээлийн 
бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрт 
хамрагдсан.

Гол үр дүн: (2009-2014) Хөдөөгийн Хүүхдүүдийн Бага 
Боловсролын Үр Дүнг Дээшлүүлэх нь

зорилтот 30 сумын сургуулийн дотуур байруудыг 
түшиглэн Хүүхэд хөгжлийн танхимуудыг байгуулав. 
Эдгээр төвүүдэд ихэвчлэн тэтгэвэрт гарсан багш 
нарын оролцоотойгоор хүүхдүүдийн сурлагад 
ахиц гаргахад туслах, чөлөөт цагийг идэвхтэй 
өнгөрөөх ая тухтай орчинг бүрдүүлж өгсөн юм. 
Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдэд бусадтай 
харилцах чадвар, хувийн зохион 
байгуулалтаа сайжруулах, 
бусад хүүхдүүддээ туслах, ариун 
цэврийн дадалд суралцах гэх мэт 
олон эерэг өөрчлөлт гарсан. 
Гол үр дүн нь хүүхдүүд гэрийн 
даалгавраа хийх сонирхолтой 
болж, гэр орноо болон ээж 
аавыгаа үгүйлж ганцаардах нь 
багасч, бусадтай өөрийн хийсэн 
даалгавар, бүтээлээ хуваалцаж, 
өөртөө итгэлтэй болж эхэлсэн 
байна.  

Хүүхдийг Ивээх Сан энэхүү 

шинэлэг хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэхдээ Олон нийтийн 
боловсролын зөвлөлүүдийг 
(ОНБЗ) байгуулан тэдгээрээр 
дамжуулан орон нутгийн 
оролцоог нэмэгдүүлсэн юм. 
ОНБЗ нь сургуулийн өмнөх 
болон бага боловсролын 

үйл ажиллагаанд орон нутгийн оролцоог 
хангах шинэ механизм юм. (ОНБЗ-ийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжил” хэсгээс авна уу.)

Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын 5 настай хүүхэд “Миний номын өргөө”-гөөр үйлчлүүлж байгаа нь (2014 оны 9 дүгээр сар).
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Б. Боловсролын орчинг хүүхдэд ээлтэй болгох нь

2008-2011 онд Японы олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллагын санхүүжилтээр 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь 
Хөтөлбөрийн ажилтнууд “Өдөр тутам хэрэглэх 
хүмүүжлийн эерэг арга” гэх багш нарт зориулсан 
шинэ гарын авлага боловсруулсан юм. 

Дэлгэрэнгүй аргачлалыг багтаасан тус гарын 
авлага нь олон улс орнуудын болон Монголын 
багш нарт Хүмүүжлийн эерэг аргыг (ХЭА) 
боловсролын орчинд хэрхэн хэрэглэх талаар 
цогц зааварчилгаа болсон юм. ХЭА нь хүүхэд, 
сурагчдад амжилттай суралцахад шаардлагатай 
чадвар, хувийн сахилга батыг бэхжүүлэхэд 
өндөр ач холбогдолтой. 2010-2011 онд олон 
улсын энэхүү аргачлалыг ХИС Монголын нөхцөл 
байдалд нарийн тохируулж боловсруулсан юм. 
Хүмүүжлийн эерэг арга болон түүний аргачлалыг 
ийнхүү анх удаа Монголын боловсролын 
салбарт танилцуулсан бөгөөд сургуулийн багш 
нар, боловсролын салбарын мэргэжилтнүүд, 
бодлого тодорхойлогчдын зүгээс өндрөөр үнэлж 
сайшаасан болно.  

ЖАЙКА-гийн санхүүжилт бүхий энэ төслөөр 
мөн хүүхдийн бие махбодь, сэтгэл санааны 
шийтгэлийг хориглосон Боловсролын хуулийн 

хэрэгжилтийг хянах практикийг суурьшуулах 
ажлыг Улаанбаатар хот болон Дорнод аймагт 
зорилтот 16 сургуультай хамтарч хэрэгжүүлсэн 
юм. Энэ ажлын хүрээнд ХИС, МХЕГ-тай хамтран 
Боловсролын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд 
үндэслэсэн Сургуулийн бодлогын гарын авлагыг 
боловсруулж, зорилтот сургуулиуд батлав. Тус 
гарын авлага нь сургуулиудад Боловсролын 
хуулийг хэрэгжүүлэх дотоод удирдамж болж 
өгсөн юм. МХЕГ-ын боловсролын байцаагч нар 
хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр сургалтад 
хамрагдаж хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллав. Мөн эцэг эхийн зөвлөл, сургуулийн 
нийгмийн ажилтнаас бүрдсэн Иргэний хяналтын 
баг сургуулиуд дээр ажиллаж хүүхдийн эрхийн 
зөрчилд хяналт тавив.       

Үүний зэрэгцээ ХИС сургуулийн орчинд эрх 
нь зөрчигдсөн хүүхдүүдэд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх тогтолцоог бий болгоход хувь нэмрээ 
оруулсан юм. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний 
төвтэй хамтран Залуу хуульчдын клуб байгуулж 
хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгах үйл ажиллагааг 
зорилтот сургуулиудад хэрэгжүүлсэн юм. Залуу 
хуульчдын клуб нь ХИС-гийн дэмжлэгтэйгээр 
хүүхдийн эрхийн зөрчлийг урьдчилан сэргийлэх 

39 дүгээр сургуулийн багш нар “Өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг арга“ номыг хүлээн авч байна. 
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот 2009 он
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35   Боловсролын тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, удирдлага хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь төслийн үнэлгээ,  
      Хүүхдийг Ивээх Сан, 2011он

талаар гарын авлага боловсруулсан ба энэ 
гарын авлага нь улсын сургуулиудад хүүхдийн 
эрхийг зөрчсөн бодит жишээнүүд дээр үндэслэсэн 
юм.    

ХИС-гийн хичээл зүтгэлийн үр дүнд зорилтот 16 
сургуулийн багш нарын зан үйлд эерэг өөрчлөлт 
гарч, хүүхдэд бие махбодь, сэтгэл санааны 
шийтгэл хэрэглэх нь эрс буурсан. 2011 онд хийсэн 
үнэлгээний дүнд багш нарын 88 хувь нь өөрсдийн 
заах аргыг хүчирхийллийн бус гэж тодорхойлсон 
байна. Үүнээс гадна хүүхдүүд ч шийтгэлийг хүлээн 
зөвшөөрөх нь багасч, шийтгэлийг хүмүүжлийн 
арга гэж үздэг хүүхдийн тоо 30 хувиар буурсан 
байв35. Мөн бие махбодийн шийтгэлд өртсөн 
хүүхдүүд нийгмийн ажилтанд хандах нь нэмэгдсэн 
байна.

ХИС Японы олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллагаас санхүүжүүлсэн төслийн хүрээнд 
Улаанбаатар хот болон Дорнод аймгийн нийт 
16 сургуульд сургуулийн сайн засаглалын 
механизмыг идэвхжүүлж, сургуулийн тогтолцоон 

дахь шийдвэр гаргах үйл явцыг илүү нээлттэй, 
хариуцлагатай болгоход хувь нэмэр оруулсан 
юм. Эцэг эхийн зөвлөлүүд сургуулийн захирал, 
багш нартай уулзалтууд зохион байгуулж үйл 
ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж төрөлжүүлсэн 
юм. Эцэг эхийн зөвлөлүүд нь сургуулийн 
засаглал, ялангуяа хууль бус төлбөр авахаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургуулийн 
төсвийн зарцуулалтын хяналтад эцэг эхийг татан 
оролцуулж чадсан билээ. Энэ бүхний үр дүнд 
сургуулийн захиргаа нь сургуулийн төсөв, үйл 
ажиллагаа, эцэг эхийн оролцоо зэрэг асуудлаар 
эцэг эхийн зөвлөлүүдтэй санал солилцож, ажлын 
хамтарсан төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлдэг 
төдийгүй тайлан тавьдаг  шинэлэг практик бий 
боллоо. 

Сурагчдын Зөвлөл нь сурагчдын эрх ашгийг 
сургуульдаа идэвхтэй төлөөлдөг болсон юм. 
Тухайлбал, сургуулийн орчин дахь бие махбодийн 
шийтгэл хэрэглэх дадал зуршлыг өөрчлөх зорилго 
бүхий удаа дараагийн кампанит ажлыг зорилтот 
сургуулийн сурагчдын зөвлөлүүд бүгд зохион 

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 60 дугаар сургуулийн сурагчид хичээлээ хийж байгаа нь. Тус 
сургууль нь Монгол улсын хэмжээнд (Улаанбаатар хот, Дорнод аймагт) эерэг хүмүүжлийн аргыг өдөр тутмын сургалтын үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн 16 сургуулийн нэг юм.
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байгуулж байв. Багш, сурагчийн хооронд үүссэн 
үл ойлголцох байдал болон зөрчлийг маргааны 
бус замаар шийдвэрлэдэг сайн туршлагууд 
бий болсон бөгөөд Сурагчдын 
зөвлөлүүд нь суралцагчдын эрх 
ашгийг хамгаалах, төлөөлөх арга 
механизм болж чадсан юм.

Улаанбаатар хот болон 
Дорнод аймгийн 16 
зорилтот сургуулийн 
нийт 1000 гаруй багш, 
2006 онд шинэчлэгдсэн 
Боловсролын хуулиар 
бие махбодийн шийтгэл, 
ялгаварлан гадуурхалт, 
хууль бус төлбөр хураамж 
авах явдлыг хориглосон 
талаар ойлголт мэдлэгээ 
нэмэгдүүлсэн.  
16 сургууль дахь Эцэг эхийн 
болон Сурагчдын Зөвлөлүүд 
бэхжиж, сургуулийн 
засаглалд сурагч эцэг 
эхийн оролцоог нэмэгдүүлж 
чадсан ба 24 идэвхжүүлэгч 
Эцэг эхийн зөвлөлүүдийг 
идэвхжүүлэх ур чадвар 
эзэмшсэн.
11 сургуулийн Эцэг 
эхийн зөвлөл Сургуулийн 

Аюулгүйн зураглалыг гаргаж 
сургуулийн орчинг хүүхдэд 
ээлтэй, аюулгүй болгох 
сургуулийн захиргааны 
ажилд хувь нэмрээ оруулав.
1000 гаруй эцэг эх, багш, 
сурагчид Сурагчдын 
Зөвлөлүүдийн (240 гишүүн 
оролцсон) жүжигчилсэн  
тоглолтоос зөрчлийг 
шийдвэрлэх арга замын 
талаар ойлголтоо 
нэмэгдүүлсэн.
Боловсролын 20 байцаагч 
Боловсролын хуулийн шинэ 
заалтуудын хэрэгжилтийг 
хянах чадвартай болсон.
Зорилтот 16 сургууль 
нээлттэй, ил тод засаглалын 
дадал зуршлыг нэвтрүүлсэн.
16 сургуулийн 24,000 гаруй 
сурагч илүү ээлтэй, шударга 
орчинд суралцах боломжтой 
болсон.

Гол үр дүн: (2009-2014) Боловсролын Орчинг 
Хүүхдэд Ээлтэй  Болгох нь

Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын сургуулийн Иргэний хяналтын 
баг (нийгмийн ажилтан, багш, эцэг эхийн төлөөллөөс бүрдсэн) санал 
хүсэлтийн хайрцгаар авсан мэдээлэлд үнэлгээ хийж байгаа нь. 2010 он.
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МХЕГ, 2006 оны 
Боловсролын тухай 
хуулийн хэрэгжилтэд тавих 
хяналтыг жилийн ажлын 
төлөвлөгөөндөө тусган 
ажиллаж байна.
Олон нийтийн боловсролын 
зөвлөлийн үзэл баримтлалыг 
2014 оны Боловсролын 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд 
тусгасан ба үүгээр олон 
нийтэд түшиглэсэн орон 

нутгийн идэвх санаачилгыг 
боловсролын тогтолцоонд 
тогтмолжуулах боломж 
бүрдэнэ.
Хичээлийн бус цагийн 
нэмэлт хөтөлбөр болон 
Бага боловсрол нөхөн 
олгох хөтөлбөр туршилтын 
үе шатандаа явж байгаа 
ба боловсролын салбарын 
мэргэжилтнүүдэд явцын 
талаарх тайлан мэдээллийг 
тогтмол хүргэж байна. 

Гол үр дүн: (2009-2014) Суурь боловсролын 
бодлогын өөрчлөлт

ХИС-гаас ЖАЙКА-гийн санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлсэн боловсролын төсөлд хамрагдсан 
16 сургуулийн нэг болох нийслэлийн 23 дугаар 
дунд сургуулийн бага ангийн багш Б.Оюун-
Эрдэнэтэй 2010 онд хийсэн ярилцлага:  
“Өмнө нь би шавь нараа ямар нэгэн 
алдаа гаргаж буруу зүйл хийхэд нь загнаж 
буруутгахаас гадна эцэг эх рүү нь “Шаардах 
хуудас” нэртэй бичгийг илгээдэг байлаа. 
“Шаардах хуудас” авсан эцэг эхчүүд хүүхдээ 
дагуулан уулзахаар ирэх үед нь би хүүхдийнх 
нь аль болохгүй бүхнийг тоочин хэлдэг байв. 
Эцэг эхчүүд ч надтай санаа нэгдэнэ.
Харин тийм, энэ хүүхэд сүүлийн үед гэрийн 
даалгавар хийхгүй, гадуур их тоглодог гээд 
л ам нэгдэн муулж гарна. Энэ үед хөөрхий 
шавь минь царайд нь гэрэлтэн байдаг цог 
жавхаа алга болж зүггүйтэн гялалздаг нүдэнд 
нь уйтгар гуниг хуралдан, хошуугаа унжуулан, 
хуруу гараараа оролдон хажууд зогсоно. 
Энэхүү үйлдлээ эцэг эхчүүд болон багш бид 
хүүхдээ “муу хүн” болгохоос сэргийлж “тэдний 
тусын тулд” хийж буй хэрэг мэтээр ойлгодог 
байлаа. 
Хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтад хамрагдаад 
би энэ арга барилаа өөрчлөхөөр сэтгэл 
шулуудсан юм. Энэ үед “талархлын хуудас” 
гэсэн санаа толгойд бодогдон хүүхдийнхээ 
хийж буй зөв зүйтэй алхам бүрийг 

урамшуулъя гэсэн санаагаа талархлын 
хуудсаар дамжуулан түгээлээ. Өдөр 
бүр сайн үйл хийсэн, найздаа тусалсан, 
шинийг санаачилсан, эелдэг найрсаг зан 
гаргасан, хувцасаа зөв цэвэр өмссөн гээд л 
сурагчдынхаа сайн үйл бүхнийг “талархлын 
хуудсан” дээрээ бичиж баяр хүргэн гардуулдаг 
болов. Сурагчид өнгө өнгийн тэр жижигхэн 
хуудсаар шагнуулах тун дуртай. Түүнийг 
авахаар аав ээждээ үзүүлэх гэж яардаг болов. 
Тэр ч бүү хэл аав ээж нь тэднийг талархалын 
хуудас аваад очихоор шагнадаг, урамшуулдаг 
болсон тухай хүүхдүүд ярилаа. Хуудас цаасан 
дээр талархалын хуудсуудаа эгнүүлэн наагаад 
хэн хэдийг авснаараа хоорондоо өрсөлддөг 
болов. Би ч энэ ажлаа үргэлжлүүлсээр байв.
Гэтэл нэг өдөр манай ангийн Н. хэмээх 
сурагчийн ээж надтай уулзан нэлээд ярилцлаа. 
Тэр ээжийн ярианаас би талархалын хуудсаар 
шагнуулсан хүүхэд гэртээ баяр хөөртэй ирж 
түүнийгээ үзүүлдэг тухай түүнийг нь уншаад эх 
хүний хувьд сэтгэл нь тэнийж баярладаг болсон 
тухай, мөн ангийн багш надтай ирж уулзахдаа 
сэтгэл түгших зүйлгүй байгаад баяртай 
байгаагаа хэлэхэд би үнэхээр өөрийгөө бас 
шавь нараа эерэг аргаар өөрчлөөд зогсохгүй 
эцэг эхчүүдийг ч өөрчлөх зөв, шинэ ажлын 
эхлэлийг тавьснаа ойлгосон доо.”

“Шаардах хуудас” ба “Талархлын захидал”“

В. Суурь боловсролын бодлогын өөрчлөлт

Хүүхдийг Ивээх Сан БШУЯ болон тус 
яамны Сургуулийн өмнөх ба Бага 
боловсролын хэлтэстэй нягт хамтран 
ажилладаг билээ. Бага боловсролын 
бүтэц, чадавхтай холбоотой аливаа 
шинэ ажил, санаачилгыг бид тус 
яамны мэргэжилтэн, шийдвэр 
гаргагчдын оролцоо дэмжлэгтэйгээр 
боловсруулж хэрэгжүүлдэг юм. 
Энэхүү хамтын ажиллагаа нь 
Хүүхдийг Ивээх Санд шинэ санал, 
санаачилгуудаа бодлогын түвшинд 
хүргэх, цаашдаа үндэсний хэмжээнд 
дэлгэрүүлэх боломжийг олгодог юм.
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Хүүхэд байх үеийн стрессийн үр дагавар: http://www.cac.gov/ncipc/pub-res/pdf/Childhood_Stress.pdf
Хүүхдийг хүчирхийлэл, мөлжлөг, үл хайхрах явдлаас хамгаалах нь. Статистикийн тойм мэдээ, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, 2011 он 
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх НҮБ-ын судалгаанд зориулсан бие даасан шинжээчийн тайлан: http://www.unicef.org/violencestudy/re 
Олара Отонну, Хүүхэд ба Аюулгүй Байдал.Тусгай тайлбар. Зэвсэг Хураах бага хурал, НҮБ-ын Зэвсэг Хураалтын Судалгааны Төв, Женев 
хот, 2002 он
ХЭК-ийн хэрэгжилтийн талаар Монгол Улсад өгсөн Зөвлөмж Дүгнэлт. НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороо, 2010
ЗГ-ын 3, 4 дэх илтгэлтэй холбогдуулж ТББ-уудын зүгээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн хороонд илгээсэн Хөндлөнгийн илтгэл, 2008 он
ЗГ-ын 3, 4 дэх илтгэлтэй холбогдуулж ТББ-уудын зүгээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн хороонд илгээсэн Хөндлөнгийн илтгэл, 2008 он
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ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР  
(2009 - 2014)

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд 
хамгааллын санаачилга 

Хүүхэд бүр хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөг, үл 
хайхрах явдлаас хамгаалагдах эрхтэй ба тэдний 
эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, оролцох эрх бүрэн 
хангагдсан байх ёстой гэж Хүүхдийг Ивээх Сан 
үздэг юм. 

Хүчирхийлэл нь хүүхдэд асар хор хөнөөлтэй ба 
тэдэнд бие махбод төдийгүй сэтгэл санааны 
хохирол учруулдаг. Энэ нь хүүхдийн хөгжил, 
сэтгэл зүйн байдал, суралцах, нийгэмших 
чадварт сөргөөр нөлөөлж, улмаар зан үйлийн 
эрсдэлт байдалд хүргэдэг36. Эдгээр сөрөг үр 
дагаврын нөлөө насанд хүрсэн хойно нь ч 
үргэлжилж, өөртөө итгэлтэй, амжилттай, аз 
жаргалтай амьдрахад нь саад болдог нь 
тэдэнд үзүүлж буй хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, 
тогтолцоо зөв зохистой, зөв шийдэлтэй байж 
чадаагүйтэй холбоотой юм. Харин зохих ёсны 
хамгаалалд өссөн хүүхэд өөрийн үндсэн эрхүүдээ 
эдлэн хэрэгжүүлж, улмаар нийгэмдээ хувь нэмэр 
оруулах чадвартай иргэн болж төлөвшдөг.    

Гэтэл өнөөдөр олон улс оронд  хүүхдүүд 
хүчирхийлэл, дарамт, үл хайхрах нөхцөлд 
амьдарч байна. Гэр бүл, сургууль, нийгмийн 
орчинд, гамшиг, онцгой байдал гэх мэт янз 
бүрийн  нөхцөлд хүүхдүүд бүрэн хамгаалагдаж 
чадахгүйгээс хүчирхийлэлд өртөх, сургууль 
завсардах, орон гэрээсээ дайжих, бие махбодь, 
сэтгэл санаагаар хохирох нь элбэг байна. 2011 
онд хийсэн олон  улсын судалгаагаар37 гэр бүлийн 
орчинд 4 хүүхэд тутмын 3 нь хүмүүжүүлэх нэрийн 
дор хүчирхийлэлд өртөн өсч, эмэгтэйчүүдийн 
20 хувь, эрэгтэйчүүдийн 5-10 хувь нь хүүхэд 
байхдаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн мэдээлэл 
байна38. Олон улсын өөр нэгэн судалгаагаар 
зэвсэгт мөргөлдөөн, гамшиг, онцгой байдлын 
улмаас хохирсон  нийт хохирогчдын 80 хувь нь 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд байна.39    

Тиймээс, Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхдийг 
хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах 
байдлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, 

нөхөн сэргээх цогц арга хэмжээ, бүтэц гэж хүүхэд 
хамгаалал гэсэн ойлголтыг тодорхойлдог юм. 
Түүнчлэн хүүхэд бүр өөрийн гэр бүлд, эсвэл гэр 
бүлтэй дүйцэх орчин, нөхцөлд амьдрах ёстой 
гэсэн зарчимыг бид хүүхэд хамгааллын хүрээнд 
баримталдаг юм.

Монгол дахь хүүхэд хамгааллын 
нөхцөл байдал (2009 он) 

Монгол Улс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай 
Конвенцид 1990 онд нэгдсэн цагаасаа дотоодын 
хууль, тогтоомжийг Конвенцийн үзэл санаанд 
уялдуулах том алхмуудыг хийжээ.40 Өнөөдрийг 
хүртэл Монгол Улсын Засгийн газар ХЭК-ийн 
хэрэгжилтийн талаарх дөрвөн илтгэлийг НҮБ-
ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээгээд байна. 
Олон хуульд хүүхдийн асуудал тусгагдсан ба 
хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын 
хүсэл эрмэлзэлийг илтгэсэн сүүлийн үеийн тод 
жишээ бол 2006 оны Боловсролын тухай хууль 
юм. Тус хуулиар хүүхдийн бие махбод, сэтгэл 
санааны эсрэг шийтгэлийг боловсролын орчинд  
хориглосон. Гэвч 2010 онд НҮБ-ын Хүүхдийн 
Эрхийн Хорооноос Монгол Улсын Засгийн 
газарт өгсөн Зөвлөмжид “үндэсний хууль эрх 
зүйг Конвенцийн зарчим, заалтуудтай нийцүүлж, 
хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай” гэж 
онцлон тэмдэглэсэн байдаг.       

Хэдийгээр Монгол Улсын хүсэл эрмэлзэл 
тодорхой харагдаж байсан ч үндэсний иргэний 
нийгмийн төлөөлөл тэр үед “эрх зүйн орчноор 
баталгаажсан хүүхэд хамгааллын нэгдсэн 
тогтолцоог бий болгох төрийн бодлого нэн 
тэргүүний хэрэгцээ болж байна”41 гэж үзэж байв. 
Нийгмийн бүхий л орчинд, ялангуяа гэр бүлийн 
орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, үл хайхрах 
явдал их байгаа төдийгүй хүүхэд хамгааллын 
бодлого, тогтолцоо хангалтүй байгаа учраас 
хүүхэд хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах 
байдлаас бүрэн хамгаалагдаж чадахгүй байна 
гэсэн дүгнэлтийг тэд гаргасан байдаг.42 2008 онд 
хүүхдүүдийн төлөөлөл Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
Хороонд өргөн барьсан хөндлөнгийн илтгэлдээ 



Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

74

”Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчдын бие махбодид халдах, хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авах, ялгаварлан гадуурхалтын  
байдал” Суурь судалгааны тайлан, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2009 он, Улаанбаатар хот)
Монгол дахь Хүүхэд хамгааллын тогтолцоо. Үнэлгээний тайлан, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2006 он (2008 онд дахин хэвлэсэн)
Монгол дахь Хүүхэд хамгааллын тогтолцоо. Үнэлгээний тайлан, ХИС, 2006 он (2008 онд дахин хэвлэсэн)
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“нийгэмд гарч буй олон шинэ асуудлаас болж, 
тухайлбал хотжилт, шилжин суурьшилт, цаг 
уурын өөрчлөлт, нийгэм эдийн засгийн шилжилт, 
ажилгүйдэл зэргийн гол хохирогч нь хүүхдүүд 
болж байна” гэж онцлон тэмдэглээд хүүхэд 
хамгааллын асуудал хүнд хэвээр байгаа тул 
төрөөс энэ асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэхийг 
хүсчээ. 

Хүүхдийг Ивээх Сангаас Японы Гадаад хэргийн 
яамны дэмжлэгтэйгээр 2008 онд явуулсан Хүүхэд 
хамгааллын нөхцөл байдлын суурь судалгаанд 
хамрагдсан хүүхдийн 61 хувь нь хүчирхийлэл, 
дарамтад өртдөг гэж хариулсан байна.  
Ялангуяа асрамж, халамжийн байгууллагуудын 
болон “эцэг эхийн хайр халамжаас гадуур  
гудамжинд амьдарч буй” хүүхдүүд, тэр дундаа 
охид хүчирхийлэл, дарамтад илүү ихээр өртөж 
байна гэсэн дүгнэлтийг тус судалгаа гаргажээ. 
Эцэг эх, асран хамгаалагчид, насанд хүрэгчдийн 
архидалт, асрамж халамж дутмаг байдал нь 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн гол шалтгаан 
болдог ба тэдгээр эцэг эх, асран хамгаалагчдын 
гуравны нэг нь хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын  
талаар огт мэддэггүй,  хүүхдийн эрхийн талаар 
дийлэнх нь анхны ойлголттой боловч шийтгэлийг 
хүмүүжлийн гол арга болгон хэрэглэдэг байна. 
Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллагын  санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх 
Сангаас хийсэн өөр нэгэн судалгаагаар43  
сургуулийн 4-11 дүгээр ангийн хүүхдийн 63 хувь 
нь бие махбод, сэтгэл санааны шийтгэлд ямар 
нэгэн байдлаар өртдөг ба анги ахих тутам энэ 
шийтгэл нэмэгддэг гэсэн бол багш нарын 93 хувь 
нь бие махбод, сэтгэл санааны шийтгэлийн аль 
алиныг хэрэглэдэг, хэрэглэх тохиолдол байсан 
гэж хариулсан байдаг. 

Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийлэл, 
дарамтын  хүрээ өргөн, тохиолдол буураагүй 
атал хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ орхигдсон, 
үүнийг дийлэнхдээ олон улсын болон зарим 
төрийн бус байгууллагууд гүйцэтгэдэг. 
Мэргэшсэн нийгмийн ажилтнууд мөн голдуу 
эдгээр байгууллагад ажилладаг.44 Гэр оронгүй 
хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдтэй тулж 
ажилладаг төрийн үйлчилгээний гол байгууллага 
нь цагдаагийн байгууллага байсан ба асуудлыг 
гол төлөв эрх зүйн талаас нь шийдвэрлэдэг 
байв. Мөн хүүхэд хамгааллын ойлголт дутмагаас 
болж учир шалтгааныг авч үзэхээс илүүтэй үр 
дагавартай нь ажилладаг арга барил зонхилж 

байжээ. Төрийн бусад байгууллагын хувьд ч 
байдал адил ба тухайн байгууллагын бүтэц, 
зарим нэгэн удирдлагын буруу ойлголтын улмаас 
нийгмийн ажилтнуудад үндсэн ажлаас нь өөр 
ажил үүрэг оногдуулах, нийт хүн амд хамаатай 
асуудал хариуцуулах эсвэл захиргааны ажил 
хийлгэх зэргээр хүүхэд хамгааллын асуудлыг ор 
тас орхидог байв.45

Хүүхэд хамгаалал хөтөлбөрийн 
үйл ажиллагааны чиглэлүүд 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд хамгаалал 
хөтөлбөр нь хүүхэд,  ялангуяа  эмзэг байдалд 
байгаа хүүхдүүдийг хүчирхийлэл, дарамт, 
мөлжлөг, үл хайхрах явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилго 
бүхий үндэсний хэмжээний хүүхэд хамгааллын 
тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа 
явуулдаг билээ. 
2009 оноос Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн 
хүрээнд бид дараах асуудлуудад анхаарч 
ажиллаж байна. Үүнд:

Хүүхэд хамгааллын тэргүүн туршлагыг 
дэлгэрүүлэх замаар гэр бүлийн халамж, 
хамгаалал дутагдсан хүүхдүүдэд чиглэсэн 
хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Орон нутгийн түвшинд зохион байгуулалттай 
хүүхэд хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хариу 
арга хэмжээ авах механизмыг бэхжүүлэх 
Хүүхдийн эрхэд суурилсан хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээний арга зүйг дэлгэрүүлэх замаар 
хүүхэд хамгаалалд оролцож буй бүх шатны 
төрийн албан хаагчдад зориулсан тогтолцоо, 
үйл ажиллагааг сайжруулах
Хүмүүжлийн эерэг арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх 
замаар хүүхдийн эсрэг бие махбод, сэтгэл 
санааны шийтгэлийг гэр бүлийн орчинд 
халахад хувь нэмэр оруулах
Хүүхдийн байгууллага, мэргэжилтнүүдийн 
чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар гамшиг, онцгой 
байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллыг хөгжүүлэх
Хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг асуудлууд 
орж байна.
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46   Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд хамгааллын олон улсын стратеги, 2013-2015.
47   Хүүхдмйг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн стратеги бодлого (2012-2016) 

1) Гэр бүлийн халамж, хамгаалал   
   дутагдсан хүүхдүүд 

Хүчирхийлэл, дарамт, ядуурал, хөгжлийн 
бэрхшээл, өнчрөл, эцэг эхийн эрүүл мэндийн 
байдал, шилжин суурьшилт, байгалийн гамшиг 
зэрэг шалтгааны улмаас олон хүүхэд зохих 
анхаарал, халамжийг эдэлж чадахгүй байна. Тэд 
гудамжинд, асрамжийн байгууллагад, хамаатан 
садныдаа, зарим нь өөрийн гэртээ амьдардаг 
атлаа дээрх шалтгаануудын аль нэг, эсвэл хэд 
хэдэн шалтгааны золиос болж байна46. Тиймээс, 
Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүнд нөхцөл дэх хүүхдүүдэд 
чиглэсэн хамгааллын үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эрх, 
хамгааллын чиглэлээр ажилладаг байгууллага, 
мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэхэд 
анхааран ажиллаж ирсэн юм47.
 
А. Нийгмийн ажлын үйлчилгээ ба Хүүхэд     
    хамгаалал

Хүүхдийг Ивээх Сан Монгол Улсад нийгмийн 
ажлын мэргэжлийг шинээр бий болгох болон 
нийгмийн ажлын үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хүч 
тавьж дэмжин ажилласан тухай бид өмнө нь 

дурьдсан билээ. Хүүхдийг Ивээх Сан нь мөн 
нийгмийн ажлын мэргэжлийг Монголын дээд 
боловсролын системд танилцуулахад идэвхтэй 
үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 2009 оны байдлаар улсын 
болон хувийн хэвшлийн 16 их, дээд сургууль 
нийгмийн ажлын мэргэжил, зэрэг, цол олгох 
сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байв. 

2009 оноос ХИС хүүхэд хамгааллын асуудалд 
чухал үүрэгтэй нийгмийн ажлын үйлчилгээг 
чанарын өндөр түвшинд гаргахад анхаарал 
хандуулан ажиллаж байна. МУБИС-ийн 
Нийгмийн ажлын тэнхимтэй хамтран Хүүхэд 
хамгааллын анхан болон гүнзгийрүүлсэн  
хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж БСШУЯ-
аар батлуулав. Тус хөтөлбөр нь анхан болон 
гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтын гарын авлагын 
хамт боловсруулагдсан юм. Эдгээр модулийн 
дагуу олон улсын мэргэжилтнүүдийн явуулсан 
сургалтад нийгмийн ажлын хичээл заадаг 16 
их, дээд сургуулийн 37 багш хамрагдаж, хүүхэд 
хамгааллын мэдлэгээ бататган тухайн хичээлийг 
заах мэргэжлийн ур чадвараа сайжруулсан юм. 
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16 их дээд сургуулийн 
Нийгмийн ажлын тэнхимүүд 
их дээд сургуулийн 
нийгмийн ажлын сургалтын 
стандартад орсон анхан 
болон гүнзгийрүүлсэн 
шатны Хүүхэд хамгааллын 
хичээлийн хөтөлбөртэй 
болов. 
16 их, дээд сургуулийн 37 
багш Хүүхэд хамгааллын 

Гол үр дүн: (2009-2014) Нийгмийн ажлын 
үйлчилгээ ба Хүүхэд хамгаалал

хичээлийг заах чиглэлээр 
мэргэшиж, сургалтын 
модуль, гарын авлагаар 
хангагдав.
Нийгмийн ажилтнууд 
Засгийн газар болон АХБ-
ны хамтарсан санаачилгын 
хүрээнд сургалтад 
хамрагдаж, сургалтын гарын 
авлага, үйл ажиллагааны 
зааварчлагатай болов.

2010 онд Эрүүл мэндийн яам, Азийн хөгжлийн 
банкнаас  хэрэгжүүлсэн  “Улаанбаатарын эмзэг 
бүлгүүдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 
нь” төсөлд Хүүхдийг Ивээх Сан, МУБИС-ийн 
Нийгмийн ажлын тэнхимтэй хамтран оролцож, 
хөгжлийн нийгмийн ажилтны үндсэн болон 
давтан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулав. 
Тус хөтөлбөр нь мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлэхээс гадна орон нутгийн нөхцөл 
байдлыг ойлгож ажиллах боломжийг нийгмийн 
ажилтнуудад олгож байгууллагын 
болон макро түвшинд нийгмийн 
бодлогын нөлөөллийн ажил 
явуулах чадавхийг нэмэгдүүлсэн 
юм. Түүнчлэн 2010 онд ХИС 

хөгжлийн нийгмийн ажилтны ажлын байрны 
үлгэрчилсэн тодорхойлолт, ажлын үнэлгээний 
шалгуур үзүүлэлт, гарын авлага зэргийг орон 
нутгийн хэрэгцээ шаардлага, нөхцөлд уялдуулан 
боловсруулсан ба гэр бүлд тулгардаг асуудлуудыг 
шийдвэрлэх арга, аргачлалд ихээхэн анхаарал 
хандуулсан юм.
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Б. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан  
   багаар үзүүлэх нь

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлыг    
хамтарсан багаар шийдвэрлэх арга барилыг 
Хүүхдийг Ивээх Сан 2003 оноос нэвтрүүлж 
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй хамтран 
хэрэгжүүлж ирсэн юм. Хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд 
хуримтлуулсан өмнөх туршлага дээрээ тулгуурлан 
Хүүхдийг Ивээх Сан нь Их Британий Элчин сайдын 
яамны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар 
хотын Чингэлтэй дүүрэг, Дорнод аймгийн Хэрлэн 
сумын нийт 21 хамтарсан багт мэргэжил, арга 
зүйн туслалцаа үзүүлэв. Тухайлбал, 2009-
2010 онд эдгээр хамтарсан багуудад кейс 
менежмент, хүүхдийн эрхэд суурилсан арга зүйг 
сайжруулахад шууд дэмжлэг үзүүлж, улмаар 
2010 онд Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй 
хамтран “Хүүхэд хамгааллын Хамтарсан багийн 
өнөөгийн байдал” судалгаа хийснээр хамтарсан 
багийн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд 3 чиглэлийг барьж 
ажиллахаар шийдвэрлэсэн юм. Үүнд:

Олон нийтийн ойлголт мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэх үйл ажиллагаа: 2010-2011 онд 
Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж 
буй дарамт, хүчирхийлэл, түүнийг орон нутгийн 
түвшинд хамтарсан багаар шийдвэрлэх 
боломж бололцоог олон нийт, бодлого 
боловсруулагчдад таниулах, ойлголт, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор өргөн хүрээний хэвлэл 
мэдээллийн кампанит ажил явуулав. Мэргэжлийн 

уран бүтээлчидтэй хамтран шторк, баримтат 
кино, богино хэмжээний олон ангит кино 
зэргийг бүтээж үндэсний хэмжээнд цацагддаг 10 
телевизийн сувгаар олон нийтэд хүргэв. Мөн 
радио нэвтрүүлгүүд бэлтгэн цацаж, асуудал 
хөндсөн өгүүллүүдийг өдөр тутмын сонинуудад 
нийтлэв. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн болон 
Дорнод аймгийн ЗДТГ-тай хамтран олон нийтийг 
хамарсан арга хэмжээнүүд зохион байгуулснаас 
гадна дунд болон дээд шатны төрийн албан 
хаагчидтай хэд хэдэн хэлэлцүүлэг хийж тэдний 
дэмжлэг туслалцааг авч чадсан юм.

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн арга 
зүйг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа: 2011 онд 
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан 
багаар үзүүлэх арга зүйг боловсруулан гарын 
авлага болгон гаргалаа. Энэхүү арга зүйг 
боловсруулахдаа Хүүхдийг Ивээх Сан нь Хүүхэд 
хамгааллын хамтарсан багийг дэмжиж ирсэн үйл 
ажиллагааныхаа олон жилийн туршлага дээр 
үндэслэсэн төдийгүй Хамтарсан багийн гишүүдтэй 
зөвлөлдөж, хүүхдийн эрхийн мэргэжилтнүүдийн 
саналыг авч, төрийн албан тушаалтнуудтай 
хэлэлцэж гаргасан юм. Тус арга зүй нь хүүхдийн 
эрхийн ажилтнууд, үйлчилгээ үзүүлэгч нарын 
зүгээс Монголын нөхцөлд тохирсон Хамтарсан 
багийн анхны арга зүй мөн гэсэн үнэлгээг авав. 
2010-2011 онд энэ арга зүйгээр бид 58 үндэсний 
сургагч багшийг бэлтгэсэн бөгөөд Улаанбаатар 
хот болон Дорнод аймагт хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн гишүүд болох цагдаа, эрүүл 
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Хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг хамтарсан 
багаар хүргэх  аргачлал, 
арга зүйг ХЭҮТ-тэй хамтран 
боловсруулан гаргав. 
Өнөөдөр Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
хамтарсан багуудын хувьд 
эдгээр гарын авлага нь 
аргачлал, арга зүйн гол эх 
үүсвэр болж байна.
Монгол орны нөхцөлд 
тохирсон, салбар 
хоорондын уялдааг бүх 
түвшинд хангасан, хамтын 
ажиллагаанд суурилсан 
Хамтарсан багийн 
механизмыг боловсруулав. 
Хамтарсан багийн арга 
зүйг төрийн албан хаагчид 
болон Хамтарсан багийн 

Гол үр дүн: (2009-2014) Хүүхэд Хамгааллын 
Хамтарсан Баг

гишүүдэд заах 58 үндэсний 
сургагч багш нарыг бэлтгэв.
Улаанбаатар хотын 
Чингэлтэй дүүрэг ба Дорнод 
аймгийн Хэрлэн суманд 
байгуулагдсан нийт 21 
хамтарсан багуудад арга 
зүйн болон техникийн 
туслалцаа үзүүлэв. 
700 төрийн албан хаагч 
Хүүхдийн Эрхийн тухай 
НҮБ-ын Конвенц, Хүүхэд 
хамгаалал, Хамтарсан 
багийн талаарх мэдлэгээ 
дээшлүүлэв.
Чингэлтэй дүүрэг болон 
Дорнод аймгийн Хэрлэн 
сумын 10000 гаруй 
иргэн, олон нийт хүүхдийн 
эрх, хүүхэд хамгаалал, 
хамтарсан багийн тухай 
ойлголттой болов.

мэнд, боловсрол, нийгмийн ажилтан, хороо, 
багийн ажилтнууд, төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл болох 700 гаруй мэргэжилтнийг 
сургалтад хамруулав.    

Хамтарсан багийн механизм: Өнгөрсөн 
хугацаанд Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхэд хамгааллын 
асуудалд салбар хоорондын уялдаа холбоог 
хангасан Хамтарсан багийн механизмыг 
хөгжүүлэх үйл явцыг манлайлж ирлээ. Орон 
нутгийн түвшинд ажиллах Хамтарсан багийн 
дүрэм, үйл ажиллагааны журмыг стандартчилан 
боловсруулав. Ингэхдээ Хамтарсан 
багийн арга зүйг орон нутгийн 
төрийн үйлчилгээний өнөөгийн 
бүтцэд тохируулан сайжруулсан юм. 
Хамтарсан багийн журамд  гишүүн тус 
бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт, 
хоорондын уялдаа холбоог нарийн 
тусгаж өгснөөр орон нутгийн түвшинд 
үр дүнтэй бөгөөд хэрэглэхэд хялбар 
тогтолцоо бүрдэж байгаа юм. Аймаг, 
хот, дүүргийн  түвшинд салбар 
хоорондын уялдаа холбоог хангасан 
мэргэжилтнүүдийн багийг шийдвэр 
гаргах түвшний төрийн албан 
тушаалтнуудаас бүрдүүлж, хүүхдийн 
эрхийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн  
Зөвлөх багийг тус тус байгуулан 
ажилласан. Энэ механизмыг 
бүрдүүлэхдээ үе шаттай, нухацтай 
хэлэлцсэн бөгөөд Хамтарсан багийн 
гишүүд, Хүүхдийн төлөө үндэсний 
газар, 21 аймгийн Хүүхэд хөгжлийн 
хэлтсийн дарга нар, дүүргийн салбар 
зөвлөлүүд болон дүүргийн холбогдох 
газар, хэлтсүүд эдгээр хэлэлцүүлэгт 
оролцсон юм.   

2007 оны 4 сарын 9-нд Улаанбаатар хотын засаг 
даргын захирамж гарч нийслэлийн 9 дүүргийн 
хороо тус бүрт Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг 
байгуулагдсан юм. Үүний дараагаар 16 аймгийн   
Засаг дарга болон Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын шийдвэрээр тус 16 аймгийн т сум, баг 
тус бүрт Хамтарсан багийг байгуулах захирамж 
гарсан юм. Ийнхүү Хүүхдийг Ивээх Сангийн хүчин 
чармайлтаар хүүхэд хамгааллын хамтарсан 
багийн үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь тавигдав.
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Эрүүл мэндийн их, дээд 
сургуулийн оюутнуудад 
зориулсан Хүүхэд 
хамгааллын хичээлийн 
хөтөлбөрийг анх удаа 
боловсруулж, Эрүүл 
мэндийн шинжлэх ухааны их 
сургууль дээр хэрэгжүүлэв.
40 гаруй эмч, эрүүл мэндийн 
ажилтнууд мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтаар 
хүүхэд хамгаалалд оролцох 
үүрэг, хариуцлагын талаар 
ойлголттой болов.
Улаанбаатар хотын 
дүүргийн эмнэлгүүдийн 
өрх хариуцсан нийгмийн 

Гол үр дүн: (2009-2014) Эрүүл Мэндийн Салбар 
дахь Хүүхэд Хамгаалал

эрүүл мэндийн  28 дэд 
дарга болон өрхийн эмч 
нар Хүүхэд хамгаалал, 
Хамтарсан баг дахь эрүүл 
мэндийн ажилтны үүрэг 
оролцооны  талаар ойлголт, 
мэдлэгтэй болов.
Эрүүл мэндийн яам, 
Эрүүл мэндийн шинжлэх 
ухааны их сургууль, Шүүх 
эмнэлэг, Нийслэлийн 
эрүүл мэндийн газрын 25 
албан тушаалтан Хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээн дэх 
эрүүл мэндийн ажилтны 
үүрэг, хариуцлагын талаар 
мэдлэгээ дээшлүүлэв. 

В. Эрүүл мэндийн салбар дахь Хүүхэд     
    хамгаалал

2010 оноос Их Британий Элчин сайдын 
яамны дэмжлэгтэйгээр Хүүхдийг Ивээх Сан 
Хүүхэд хамгааллын асуудлыг эрүүл мэндийн 
салбарт уялдуулах ажлыг эхлүүлэв. Эрүүл 
мэндийн салбарын ажилтнуудын хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллийг оношлох, эмчлэх мэдлэг чадавхийг 
дээшлүүлснээр  хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг эрт 
илрүүлэх, эмчлэх, нийгмийн ажлын үйлчилгээнд 
холбон зуучлах, нөхөн сэргээх дараагийн 
үйлчилгээг үзүүлэхэд маш чухал гэж Хүүхдийг 
Ивээх Сан үзсэн юм.

2010 онд Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн 
шинжлэх ухааны их сургууль (одоогийн Анагаахын 
шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль) болон Шүүх 
эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн салбарын 
оюутан ба мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан Хүүхэд хамгааллын 2 
цагийн хичээлийн хөтөлбөр болон 
гарын авлагыг боловсруулав. Тус 
хичээлийг ЭМШУИС өөрийн үндсэн 
сургалтын хөтөлбөртөө оруулж 
баталсан бөгөөд энэ сургалт нь 
хүүхэд хамгааллын талаарх эрүүл 
мэндийн ажилтнуудын ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны 
хариу үйлдэл хийхэд сургах 
зорилготой юм. Хичээлийн агуулгад 
Хүүхэд хамгааллын үндсэн ойлголт, 
хүчирхийлэл дарамтын шинж тэмдэг, 
хүчирхийлэл дарамтад өртсөн 
хүүхэдтэй ажиллах арга барил, 
хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд 

эрүүл мэндийн ажилтнууд хэрхэн оролцох арга 
замыг тодорхойлон оруулав. Түүнчлэн дээрх 
агуулга бүхий мэргэжил дээшлүүлэх хичээлийн 
хөтөлбөрийг тусд нь боловсруулж, нийслэлийн 
Эрүүл мэндийн газартай хамтран эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд цуврал сургалт зохион 
байгуулав. 

2011 онд Хүүхдийг Ивээх Сан Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газартай хамтран Улаанбаатар хотын 
бүх дүүргийн өрхийн эмч нар болон дүүргийн 
эмнэлгийн дэд дарга нарт зориулсан сургалт 
зохион байгуулав. Энэ сургалтаар нийтдээ 
дүүргийн хэмжээний 128 эмч, өрхийн эмнэлгийг 
хариуцсан ажилтнууд хүүхэд хамгааллын талаарх 
ойлголтоо нэмэгдүүллээ.

2010 онд Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн 
профессор анагаахын оюутнуудад зориулсан хүүхэд хамгааллын 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулах уулзалтанд оролцож буй нь



Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

80

Г. Улаанбаатар хот дахь Хүүхэд төв 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь эцэг эхийн халамж, 
хамгаалал дутагдсан хүүхдүүдэд суурь үйлчилгээ 
болон нийгмийн ажлын үйлчилгээг Хүүхэд төвөөрөө 
дамжуулан үзүүлж, үйлчлүүлэгч хүүхдүүдийг 
төрөл бүрийн хөгжлийн үйл ажиллагаанд 
хамруулж байв. Нийгмийн үйлчилгээний хувьд 
хүүхдүүдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх, кейс 
менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх, гэр бүлд нь 
эргэн нэгтгэх болон бусад үйлчилгээнд холбон 
зуучлах гэх мэт олон чиглэлээр ажиллаж ирсэн 
юм. Суурь үйлчилгээнд халуун, тэжээллэг хоолоор 
үйлчлэх, усанд орж, угаалга хийх боломж олгох, 
эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэх зэрэг ордог 
тул хүүхдүүдийн наад захын хэрэгцээг хангадаг 
юм. Хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр бичиг үсгийн, 
эрүүл мэндийн, харилцааны, амьдрах ухааны, 
нийгэмшүүлэх циркийн, хүүхдийн эрх, оролцооны 
сургалтуудыг тогтмол явуулж хүүхдэд хэрэгцээтэй 
мэдлэг, чадварыг олгож байв. Түүнчлэн хүүхдүүдэд 
гамшиг, онцгой байдлын сургалтууд явуулж, 
хүүхдүүдийн дэмжих бүлгүүдийг ажиллуулав. 
Эдгээр сургалтыг хүүхдүүдийн сонирхол, хүсэлд 
үндэслэн,  оролцоог хангах, үзэл бодлоо 
илэрхийлэх, дуу хоолойгоо хүргэх бололцоогоор 
хангах хэлбэрээр явуулдаг юм. 

Хүүхэд төв нь хүүхдүүдэд шууд үйлчилгээ 
үзүүлэхийн зэрэгцээ тэдний гэр бүл, эцэг эх, 
асран хамгаалагчдад чиглэсэн үйл ажиллагааг 
тогтмол явуулж, хүүхдийг гэр бүлдээ эргэн 
нэгдэхэд нь туслах, эцэг эхийн зан үйл, хандлагад 
эерэг өөрчлөлт оруулахыг чухалчилсан ажлуудыг 
зохион байгуулдаг. Үүнд эцэг эхэд ганцаарчилсан 
зөвлөгөө өгөх, дэмжих бүлгийн үйл ажиллагаанд 
татан оролцуулах, хүмүүжлийн эерэг аргын 
сургалтад хамруулах, эцэг эх хүүхдүүдийн 
харилцан ойлголцлыг сайжруулах гэр бүлийн 
хурал, уулзалтыг зохион байгуулах зэрэг үйл 
ажиллагаа багтдаг юм. Хүүхэд төвийн энэ бүх үйл 
ажиллагаа нь “хүүхэд бүр гэр бүлийн аюулгүй 
орчинд өсч хөгжих эрхтэй ба асрамжийн 
байгууллага бол хамгийн эцсийн хувилбар” гэсэн 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн зарчимд суурилж байв. 
Мөн Хүүхэд төв нь хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг 
төрийн албан хаагчдын (хорооны засаг 
дарга, цагдаа, өрхийн эмч, нийгмийн ажилтан) 
чадавхийг бэхжүүлэх, энэ чиглэлээр ажилладаг 
үйлчилгээний байгууллагуудын ажилтнуудын 
сүлжээг байгуулах, харилцаа холбоог бэхжүүлэх, 
хамтарсан багаар кейс дээр ажиллах мэдлэг ур 
чадварыг нь дээшлүүлэх зэрэг бусад ажлуудыг 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд төв дээр ажилтнууд, хүүхдүүдийн хамт
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2009  оноос хойш Хүүхэд 
төвийн суурь үйлчилгээнд 
давхардсан тоогоор 1,667 
хүүхэд хамрагдав.
101 хүүхэд гэр бүлдээ эргэн 
нэгдэж, давхардсан тоогоор 
770 хүүхэд албан бус болон 
мэргэжлийн сургалтад 
хамрагдав. Мөн давхардсан 
тоогоор 465 хүүхэд болон 
274 эцэг эх ганцаарчилсан 
зөвлөгөө авав. 49 хүүхдийг 
халамжийн хувилбарт 
үйлчилгээнд зуучилж, 
138 кейсийг амжилттай 
шийдвэрлэж, 120 эцэг эхийг 

Гол үр дүн: (2009-2014) Улаанбаатар Хот дахь 
Хүүхэд Төв  

хүмүүжлийн эерэг аргын 
сургалтад хамруулав.
Нийслэлийн 5 дүүргийн 
16 хорооны хамтарсан 
багт мэргэжил,  арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлж 
ажилласнаар хүүхэд 
хамгааллын  үйлчилгээний үр 
нөлөөг 52,100 хүүхэд шууд 
бусаар хүртэх боломжтой 
болов.
Хамтарсан багийн үйл 
ажиллагааг хүүхдүүдэд 
тусгай үйлчилгээ үзүүлдэг 
ТББ-уудын үйл ажиллагаатай 
уялдуулав.

“Манай  гэр бүлээс  охин хүү  
хоёр маань  циркийн  сургалтанд  
оролцдог. Манай  хүү  сургууль  
завсардсан  байсан одоо  харин 
сургуульдаа  эргэн  суралцаж эхэлсэн. 
Манай  охины  хувьд  одоогоос  2 
жилийн  өмнө хүчирхийлэлд  өртөж  
тэрнээс  болж бидэнтэй  ярих дургүй  
болсон  байсан. Харин Хүүхэд 
төвөөр үйлчлүүлж цирк сургалтанд 
оролцсноосоо хойш охин маань 
бидэнтэй дотно харилцаж, өдөр бүр 
юу хийсэн, юу хйиж чадахгүй байгаа 
тухайгаа ярьдаг болсон. Миний  охин  
өнөөдөр  ээжээ  би  ийм  тоглоом  
сурсан  гэж нүд  дүүрэн инээж  хэлдэг 
болсон  болохоор би баяртай  
байна. Охинд маань тусалсан Хүүхэд 
төвийнхөнд баярлалаа.”

Тунгалаг, ээж 

“

хариуцан гүйцэтгэлээ. 
2013 оноос хойш Хүүхэд төв нь хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээний арга зүйн төв болох зорилт тавин 
ажиллаж байна. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний 
салбарт хуримтлуулсан нөр их туршлага маань 
тус төвийг олон улсын шилдэг загварт түшиглэсэн 
арга зүйн төв болж өргөжих үндэс суурь нь 

байх болно. Хүүхэд төв нь хүүхдийн эрхэд 
суурилсан нийгмийн ажлын үйлчилгээ, хамтарсан 
багийн арга зүй, хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн 
дэлгэрүүлж, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр төрийн 
албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх өсөн 
нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагыг хангахад 
чармайн ажиллах болно.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд төв дээр хүүхдүүд Шинэ Жилийн баяр тэмдэглэж байгаа нь 
2014 оны 12 сар
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2010 онд НХХЯ-тай хамтран 
халамжийн хувилбарт 
үйлчилгээний анхны 
аргачлал болох “Гэр бүлд 
түшиглэсэн халамжийн 
хувилбарт үйлчилгээний 
гарын авлага” –ыг 
боловсруулан нийтэлж, 

Гол үр дүн: (2009-2014) Гэр Бүлд Түшиглэсэн 
Халамжийн Хувилбарт Үйлчилгээ

холбогдох байгууллагуудад 
түгээв.
150 төрийн албан 
хаагчид, хүүхэд хамгааллын 
мэргэжилтэн, ажилтнууд 
Халамжийн хувилбарт 
үйлчилгээний  талаар 
ойлголттой болсон. 

Д. Гэр бүлд түшиглэсэн халамжийн хувилбарт  
    үйлчилгээ

Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхэд бүр өөрийн гэр 
бүлд, эсвэл гэр бүлтэй дүйцэх орчин нөхцөлд 
амьдрах ёстой, халамж, асрамжийн газар бол 
эцсийн хувилбар гэсэн зарчмыг баримтлан 
ажилладаг билээ. Иймээс Хүүхдийг Ивээх Сан 
нь олон улсад болон Монгол Улсад ажилласан 
туршлага дээрээ тулгуурлан 2009 оноос гэр бүлд 
түшиглэсэн халамжийн хувилбарт үйлчилгээний 
үзэл баримтлалыг Монгол Улсад танилцуулах, 
хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд анхаарч эхэлсэн 
юм. Энэ зорилтынхоо хүрээнд хүүхдийн эрхийн 
чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүдэд халамжийн 
хувилбарт үйлчилгээний стандарт, заавар 
зөвлөмж, стратегийг танилцуулав. 

2010 онд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн 
яамтай хамтарч Гэр бүлд түшиглэсэн 
халамжийн хувилбарт үйлчилгээний 
стандартын төслийг Монголын нөхцөлд 
тохируулан санаачлан боловсруулав. 
2012 онд УИХ Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталснаар 
“төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хүнд 
нөхцөлд байгаа хүүхдийг байрлуулан 
хоол, хувцас, эмнэлэг, соёл, ахуй, сэтгэл 
зүй, асаргаа сувилахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, 
тэдний амьдралын хэвийн нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, хууль ёсны эрх ашгийг нь хууль 
тогтоомжид заасны дагуу хамгаална” гэж 
хуульчилан зааснаас гадна асаргааны 
тэтгэмж болох 48,000 төгрөгийг сар бүр 
улсаас олгох болсон юм.

Гэр бүлд суурилсан халамжийн үйлчилгээний талаар төрийн албан хаагчдад зориулсан танилцуулга уулзалтыг 2009 онд 
Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн нийгмийн ажилтан гэр 
бүлийн зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлж буй нь
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ХТҮГ-тай хамтран 
боловсруулсан Монгол 
Улсын Хүүхэд хамгааллыг 
бэхжүүлэх (2010-2015) 
стратегийг Хүүхдийн төлөө 
Үндэсний Зөвлөл 2010 онд 
батлав.  
2011 онд ХТҮГ анх 
удаа аймаг, дүүрэг дэх 
өөрийн бүх хэлтэс, харъяа 
байгууллагуудад, үүнд 
халамжийн болон хүүхэд 
хамгааллын төвүүд, хүүхдийн 
зуслан, Хүүхдийн ордон, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн сургуулиудад 
хэрэгжүүлэх Байгууллагын 
хүүхэд хамгааллын бодлогын 
загвар баримт бичгийг 
боловсруулж батлав.
21 аймаг, Улаанбаатар 
хотын 9 дүүргийн Хүүхдийн 
хэлтсийн удирдлагууд 
Хүүхэд хамгааллын үзэл 
баримтлал, Хүүхдийн эрхэд 
суурилсан чиг хандлагын 
талаар ойлголттой 
болсон ба Хүүхэд 
хамгааллын хамтарсан 
багийн аргачлалыг түгээн 
дэлгэрүүлж  хэрэгжүүлэхээр 
амлав.
Улаанбаатар хотын бүх 
хорооны 437 албан хаагч 
Хамтарсан багийн үзэл 
баримтлал болон арга зүйн 

Гол үр дүн (2009-2014): Хүүхэд Хамгааллын 
Чиглэлээр Төрийн Албан Хаагчдын Чадавхийг 
Нэмэгдүүлэх нь

талаар ойлголттой болов.
Эцэг эхийн халамж 
хамгаалал дутагдсан 
хүүхдүүдтэй ажилладаг 
төрийн байгууллагууд 
хамтран Хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг үзүүлэх нийтлэг 
журам боловсруулав.
Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 
ажилладаг төрийн гол 
хамтрагч байгуулагын 
ажилтнууд Хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээний 
талаар ойлголт мэдлэгтэй 
болов.  Хүүхдийн асуудал 
хариуцдаг төрийн гол 
байгууллагуудын шийдвэр 
гаргах түвшний гол албан 
хаагчид хүүхэд хамгаалал, 
халамжийн хувилбарт 
үйлчилгээ, хүмүүжлийн эерэг 
аргын талаарх олон улсын 
шилдэг туршлагад суралцаж 
өөрийн байгууллагуудад 
нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх 
боломжтой болов.
Улаанбаатар хот, Дорнод 
аймгийн хүүхдийн халамжийн 
байгууллага,  сургуулиудын 
дотуур байр, хорих төв 
зэрэг байгууллагуудын 300 
ажилтан хүүхэд хамгааллын 
бодлого болон хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээний 
талаар суурь мэдлэгтэй 
болов. 

Е. Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр төрийн албан 
хаагчдын чадавхийг нэмэгдүүлэх нь

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн 
цагаасаа Хүүхдийг Ивээх Сан нь Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн Төлөө 
Үндэсний Газартай (ХТҮГ) нягт хамтран ажиллаж 
ирсэн. 2010 онд үйл ажиллагааны хамтарсан 
төлөвлөгөө боловсруулж энэ төлөвлөгөөний 
дагуу хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх 
зорилгоор төрөл бүрийн сургалт, зөвлөлгөөн, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Түүнчлэн, ХТҮГ-
ын бүх салбар, хэлтсийн Хүүхэд хамгааллын 
бодлогыг боловсруулахад арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлж хүүхдийн эрхэд суурилсан чиг 
хандлагын сургалтуудыг явуулав. 

2010 онд ХТҮГ-ын хүсэлтийн дагуу 2010-
2015 оны Хүүхэд хамгааллын  дунд 
хугацааны стратегийг боловсруулахад 
мөн дэмжлэг үзүүлэв. Хүүхдийг Ивээх 
Сан нь  Хүүхдийн Төлөө Үндэсний 
Газар болон Нийслэлийн хүүхдийн 
төлөө газартай (одоогийн Нийслэлийн 
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар) 
хамтарч орон нутагт хүүхдийн 
асуудлаарх бодлогыг тодорхойлж 
хэрэгжүүлдэг шийдвэр гаргагч нарын 
ойлголт, хандлагад нөлөөлж чадсан 
юм. Үүний тулд 2010-2011 онуудад  
ХИС болон ХТҮГ хамтран бүх аймаг, 
дүүргийн хэлтсийн дарга нарт хүүхэд 
хамгаалал, эрхэд суурилсан чиг 
хандлагын сургалтууд явуулав. Мөн 
Нийслэлийн хүүхдийн төлөө газартай 
хамтран Улаанбаатар хотын 8 
дүүргийн бүх хороодын 437 төрийн 
албан хаагчийг (цагдаа, эмч, нийгмийн 
ажилтан) Хүүхэд хамгааллын үзэл 
баримтлал болон Хамтарсан багийн 
арга зүйн хичээлд хамруулав.

2011 онд Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
санаачлагаар НХХЯ-ны дэргэдэх 
Хүүхэд хамгаалал, хөгжил төв, НЦГ-ын 
харъяа Хүүхэд хамгаалал, хаяг тогтоох 
төв, Нийслэлийн хүүхдийн төлөө газар, 
Нийслэлийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Хүүхдийн 
сургалт хүмүүжлийн тусгай төв зэрэг 
байгууллагууд хамтарч хүнд нөхцөлд 
амьдарч буй хүүхдүүдэд хамгааллын 
үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг журам 
боловсруулахаар зөвшилцсөн юм. 
Хүүхдийг Ивээх Сан нь НЦГ-тай 
хамтарч 2011 онд хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж хүнд нөхцөлд амьдарч 

буй хүүхдүүдэд үзүүлэх хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээний загварыг танилцуулсан юм. Үүний 
зэрэгцээ Хүүхэд хамгаалал, хаяг тогтоох төвийн 
ажилтнуудад эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн 
хүүхэд хамгааллын үзэл баримтлал, арга зүйг 
танилцуулсан үйл ажиллагаа зохион байгуулав. 

Мөн 2009-2011 онд Улаанбаатар болон Дорнод 
аймаг дахь халамжийн байгууллагууд, Дорнод 
аймгийн дотуур байртай сургуулиуд, хорих төв, 
ХТҮГ-ын Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн “Өнөр бүл 
төв” зэрэг байгууллагуудын удирдлага болон 
ажилтнуудад хүүхдийн эрхэд суурилсан чиг 
баримжаа олгох сургалтууд зохион байгуулав.
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48   Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд хамгааллын олон улсын стратеги (2013-2015) 
49   Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн стратеги бодлого (2012-2016) 

Хүүхдийн бие махбод болон 
сэтгэл санааны шийтгэлийг 
хориглохын төлөөх хүүхдүүд 
болон иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын хамтарсан 
нөлөөллийн ажлыг удирдан 
зохион байгуулав.  
Хүүхдийн бие махбод болон 
сэтгэл санааны шийтгэлийн 
хор хөнөөл ба хүмүүжлийн 
эерэг аргуудын талаарх 

Гол үр дүн (2009-2014): Нөлөөллийн Ажил

олон нийтийн ойлголтыг 
нэмэгдүүлэв.
“Хүүхдийн бие махбод 
болон сэтгэл санааны 
шийтгэлийг хориглох 
шаардлага, хэрэгцээ” 
баримт бичгийг УИХ-
ын Хууль зүйн Байнгын 
хорооны бүх гишүүдэд 
хүргүүлэв.

2) Хүүхдийн бие махбод болон сэтгэл  
   санааг гутаан доромжилсон шийтгэл 

Монгол Улс 2006 онд Боловсролын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж боловсролын орчинд 
хүүхдийн бие махбодь болон сэтгэл санааны  
шийтгэлийг хуулиар хориглосон билээ. Энэ бол 
хүүхэд хамгааллын салбар дахь маш том ахиц, 
дэвшил мөн. Гэвч эцэг эх, багш, асран хамгаалагч 
нарт хүүхдийг хүчирхийллийн бус эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэх дадал, мэдлэг, арга барил дутмаг 
байна. Монголын хувьд бусад олон орны нэгэн 
адил хүүхдийг шийтгэх нь нийгмийн хэм хэмжээ, 
соёлоос үүдэлтэй.48 Иймээс Хүүхдийг Ивээх Сан нь 
Монголын нөхцөл байдалд нийцсэн хүмүүжлийн 
эерэг арга зүйг түгээх замаар хүүхдийг гэр бүл, 
боловсролын орчинд бие махбодын болон сэтгэл 
санааны шийтгэлээс ангид өсгөн хүмүүжүүлэх, 
улмаар хүүхдийн эсрэг чиглэсэн бүх төрлийн 
хүчирхийллийг халахын төлөө ажиллаж ирсэн 
юм49.  
 
А. Нөлөөллийн ажил

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол Улсад хүүхдийн 
бие махбод болон сэтгэл санааны шийтгэлийг 
халах асуудлыг хөндөж тавьсан, хориглохын 
төлөө хүчин зүтгэсэн анхны хүүхдийн байгууллага 
юм. Хүүхдийн эсрэг чиглэсэн хүчирхийллийн 
хамгийн түгээмэл хэлбэр болох бие махбодь, 
сэтгэл санааны шийтгэлийг халах нөлөөллийн 
ажилд өнөөдөр бидэнтэй хамт хүүхдүүд, иргэний 
нийгмийн болон олон улсын байгууллагууд 
нэгдэж байгаа төдийгүй хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж 
буй бие махбодийн шийтгэлийг хуульчлан 
хориглохын төлөөх нөлөөллийн ажлаа одоо ч 
үргэлжлүүлсээр байна. 

2009 оноос Гоу Хелп байгууллагын     
дэмжлэгтэйгээр Хууль зүй дотоод хэргийн яамтай 
хамтран аливаа хүчирхийллээс ангид 
байх хүүхдийн эрхийг тусгасан хуулийн 
заалтуудыг Гэр бүлийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд оруулахаар ажилласан. 
Тус хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
хэлэлцүүлэг үргэлжилсэн хэвээр байгаа ба 
хуулийн төслийг УИХ-д хараахан өргөн 
бариагүй байна. Хүүхдийг Ивээх Сангаас 
боловсруулсан саналууд Хуулийн төслийн 
эцсийн хувилбарт тусгагдсан төдийгүй 
үндэсний эрх зүйн тогтолцооны тойм, гэр 
бүлийн орчинд шийтгэлийг хориглосон 
олон улсын эрх зүйн туршлага, гэр бүлийн 

орчинд байгаа шийтгэлийн талаарх судалгааны 
тайлан зэрэг баримтуудыг бид хуулийн ажлын 
хэсэг болон холбогдох байгууллагуудад 
танилцуулан хавсаргасан юм. 

Гэр бүлийн тухай хуулийн төсөлд хүүхдийн 
эрх, хүүхэд хамгааллын асуудлуудыг тусгах, 
хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санааны эсрэг 
чиглэсэн шийтгэлийг хуульчлан хориглохын 
төлөөх нөлөөллийн ажлыг Хүүхдийг Ивээх Сан 
үндэсний ТББ-уудын “Хүүхэд хамгааллын сүлжээ”, 
хүүхдүүдийн үүсгэн байгуулсан “Хүүхэд хүүхдийн 
төлөө” ТББ, хэвлэл мэлээллийн байгууллагууд, 
хүүхдүүд, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг 
мэргэжилтнүүдтэй хамтарч явуулсан юм.
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Анхны “Хүмүүжлийн эерэг 
арга” ном болон олон 
төрлийн танилцуулга, 
сурталчилгааны материалыг 
эцэг эх, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагууд, 
асран хамгаалагч нарт 
түгээв. 
Төрийн болон хүүхдийн 
байгууллагын 1,000 гаруй 

Гол үр дүн: (2009-2014) Хүмүүжлийн Эерэг Арга 

ажилтнуудыг хүмүүжлийн 
эерэг аргын сургалтад 
хамруулж, мэдлэг ойлголтыг 
дээшлүүлэв. 
Хүүхдийн эрх ба хүмүүжлийн 
эерэг арга зүйгээр 
мэргэшсэн олон улсын нэр 
хүнд бүхий мэргэжилтний 
сургалтаар 42 сургагч-
багшийг бэлтгэв.

Б. Хүмүүжлийн эерэг арга зүйг түгээн   
   дэлгэрүүлэх нь
Хүүхдийг Ивээх Сан 2006 оноос эхлэн  Монгол 
Улсад хүмүүжлийн эерэг аргын тухай ойлголтыг 
идэвхитэй түгээн дэлгэрүүлж байна. Хүүхдийг зодож 
шийтгэх явдлыг зөвтгөдөг нийгмийн хандлагыг 
өөрчлөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаандаа Хүүхдийг 
Ивээх Сан ямагт эерэг хандлагыг баримталж 
ирсэн юм.  

Хүүхдийг Ивээх Сан үндэсний мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран хүмүүжлийн эерэг арга зүйг Монголын 
нөхцөлд тохируулан боловсруулав.  Олон улсын 
түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүжлийн 
эерэг арга Монголд нэвтэрснээр хүүхдийг 
хүчирхийлэл, бэлгийн мөлжлөгөөс урьдчилан 
сэргийлэх шийдлийг бий болгов. ХИС эцэг эх, 
асран хамгаалагчид болон багш нарт 
зориулсан хүмүүжлийн эерэг аргын 2 
гарын авлага боловсруулж олон нийтэд 
түгээн 20 үндэсний сургагч багш бэлтгэв. 
Үндэсний хэмжээнд заах сургагч багш 
нарыг бэлтгэж, арга зүй болон гарын 
авлагыг үйлчилгээ үзүүлэгч, хамтарсан 
багийн гишүүд, нийгмийн ажилтнууд, эрүүл 
мэндийн ажилтнууд, албан тушаалтан, 
эцэг эхэд зориулсан сургалтуудад 
өргөнөөр ашиглав.

В. Олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг   
    нэмэгдүүлэх нь

Хүүхдийг Ивээх Сан нь радио, телевиз, сонин, 
мэдээллийн цахим хуудсууд зэрэг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийг нэгэн зэрэг олон эцэг 
эхчүүдэд хүргэх хамгийн тохиромжтой арга гэж 
үзэн хамтран ажиллаж ирсэн. Нийгмийн хандлага, 
хэм хэмжээг өөрчлөхөд тогтсон ердийн хэлбэрээр 
мэдээллийг цацах нь төдийлөн үр ашигтай биш 
тул  бүтээлч, шинэлэг, сонирхол татахуйц арга 
барилыг олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаандаа 
ашиглахыг хичээж байв. Хүүхдийн бие махбодийн 
шийтгэлийн хор хөнөөлийг тод харуулсан богино 
хэмжээний баримтат кинонууд бүтээж, богино 
хэмжээний олон ангит жүжигчилсэн бүтээлээр 
хүмүүжлийн эерэг арга гэж юу болох, түүнийг 
хүүхэддээ хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зөвлөж, 
олонд танигдсан нэр хүндтэй хүмүүсийн яриа, 
уриалгаар хүүхдийн хүмүүжилд болон гэр бүлийн 
уур амьсгалд зөв нөлөөлөх сурталчилгаа хийж, 
салбарын тэргүүлэх мэргэжилтнүүдээр нийтлэл 
бичүүлж өдөр тутмын томоохон сонинуудад 
хэвлэж байв. Боловсруулсан мэдээлэл, кино, 
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шторк зэрэг материалуудаа олон үзэгч, 
уншигчтай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг 
сонгон авч, давтамжтайгаар цацаж хүүхдийн 
эрх, хамгаалал, хүмүүжлийн эерэг арга зэрэг 
ойлголтыг үндэсний хэмжээнд түгээлээ. Олон 
мэдээллийн хэрэгслүүд эдгээр нэвтрүүлэг, киног 
3-5 удаа давтан үзүүлж үзэгчдийн тоо нь 
хэд дахин нэмэгдэж байв. Мэдээллийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр цацахаас гадна олон 
нийтийн газруудад сурталчилгаа хийх, хотын 
төвд байршилтай сурталчилгааны самбаруудыг 
ашиглах, автобусны буудлаар тараах, хамтрагч 
байгууллагуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх 
зэргээр ажиллаж байв. Түүнчлэн, Хүүхдийг зодож 
шийтгэхийг хориглох олон улсын өдрийг олон 
нийтэд таниулж сурталчлав.  Энэ өдөр хүүхдийн 
эсрэг чиглэсэн бие махбодийн шийтгэлийг таслан 
зогсоох хэрэгцээ шаардлага, эцэг эх асран 
хамгаалагч, багш нарт хүчирхийллийн бус 
хүмүүжлийн эерэг аргуудын талаар мэдээллийг 
түгээх зорилго бүхий арга хэмжээнүүд олон улс 
оронд зохиогддог юм. Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр 
хүүхдийг зодож шийтгэхийг таслан 
зогсоох уриалгатай энэхүү өдрийг 
2006 оноос хойш тасралтгүй 
тэмдэглэж ирсний гол зорилго нь 
эцэг эхчүүдэд хүмүүжлийн эерэг арга 
болон түүний үр ашгийг таниулахад 
оршиж байв. Хүүхэдтэй эерэг 
аргаар харилцах, хүүхдийн эрхийг 
хүндэтгэхийг сануулах энэ өдөр 
хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, сургууль, 

цэцэрлэгүүдийг хамарсан олон төрлийн арга 
хэмжээ зохиодог уламжлал тогтлоо. Хүүхдийг 
Ивээх Сан энэ өдрийн мэдээллийг түгээхдээ гар 
утсаар мэдээлэл хүргэх, гэрэл зургийн үзэсгэлэн 
гаргах, зохион бичлэгийн уралдаан, дуу зохиох 
уралдаан зарлах гэх мэт шинэлэг аргуудыг 
өргөнөөр хэрэглэж ирлээ. 

Хүүхдийг Ивээх Сангаас энэ өдрийг тэмдэглэдэг 
нэг онцлог  ажиллагаа бол бие махбод болон 
гутаан доромжлох шийтгэлийн тухай, түүний хор 
хөнөөл, хүүхдэд хэрхэн тусдаг тухай хүүхдийн дуу 
хоолойг эцэг эхчүүдэд хүргэдэг явдал юм. Ингэхдээ 
хүүхдүүдийн зурсан зураг, ярилцлага, дуу, тараах 
хуудас зэрэг арга хэрэгслээр хүргэж байв. Мөн 
салбарын яамд, Хүүхдийн төлөө үндэсний Газар, 
Хүүхэд хүүхдийн төлөө ТББ болон зарим олон 
улсын  байгууллагуудын дуу хоолойг нэгтгэн 
Хүмүүжлийн эерэг аргыг сурталчилж, хэрэглэхийг 
уриалах, хүүхэд хамгааллын уриалгад гарын үсэг 
цуглуулах  зэрэг арга хэмжээ болдог юм.

2009-2013 онд хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, 
хэвлэмэл материалаар 
дамжуулан 300,000 гаруй 
эцэг эхчүүдэд Хүмүүжлийн 
эерэг аргын талаарх 
мэдээлэл хүргэж ойлголтыг 
нэмэгдүүлэв.
Олон нийтийн арга 

Гол үр дүн (2009-2014): Хүүхдийн Бие Махбол, 
Сэтгэл Санааны Шийтгэлийг Эцэслэхэд Олон 
Нийтийн Мэдлэг Ойлголтыг Нэмэгдүүлэх нь

хэмжээнүүдэд биечлэн 
оролцсон 3,000 гаруй эцэг 
эхийн арга барилын эерэг 
хандлагатай болсон.
Хүүхдийг зодож шийтгэхийг 
хориглох олон улсын өдөр 
нь олон нийтэд танигдсан 
жил бүр тэмдэглэдэг арга 
хэмжээ болсон. 

Тусгаар Тогтнолын талбайд болсон Хүүхдийг зодож шийтгэхийг таслан зогсоох Олон Улсын 
Өдрийн арга хэмжээ, 2013 оны 4 сарын 30
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Улаанбаатар хот, 
Дорнод аймагт зохион 
байгуулагдсан сургалтуудад 
426 эцэг эх хамрагдаж 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, 
хүмүүжлийн эерэг аргын 
талаар ойлголтоо 

Гол үр дүн (2009-2014): Эцэг Эхийн Боловсролыг 
Дэмжих нь 

нэмэгдүүлэв.
4,283 эцэг эх сургуулиудаар 
дамжуулсан сургалтад 
хамрагдаж Хүмүүжлийн 
эерэг аргын талаар 
мэдээлэлтэй болов.

Г. Эцэг эхийн боловсролыг дэмжих нь

Эцэг эх нь хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхдээ 
тусламж, зөвлөгөө авах эрхтэй гэж Хүүхдийн 
эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийн 18, 19-р зүйлд  
заасан байдаг. ХИС нь конвенцийн энэ заалтыг 
хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын орчин нөхцөлд 
тохирсон, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц, хэрэглэхэд 
хялбар, хэрэгжүүлэхэд үр дүнтэй аргачлал дээр 
үндэслэсэн эцэг эхийн боловсролыг дэмжих 
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж 
байна. Энэ хөтөлбөрийн дагуу эцэг эхийн дэмжих 
бүлгүүд байгуулж ярилцлага, хэлэлцүүлэг, санал 
бодлоо хуваалцах уулзалтууд зохион байгуулж, 
нийгэмшүүлэх циркийн хамтарсан хичээлд хүүхэд 
эцэг эхийг хамтад нь оролцуулах зэрэг олон 
сонирхолтой хэлбэрийг сонгон ажиллав. Үүний 
дотор Хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтууд маш 
үр дүнтэй байв. Эдгээр сургалтыг эцэг эхтэй 
ажиллах, хүмүүжлийн эерэг арга барилыг заахад 
мэргэшсэн үндэсний сургагч багш нар удирдсан 
бөгөөд эцэг эхчүүдийн хүүхдээ хүмүүжүүлэх 
хандлагыг өөрчлөх, ирээдүйн болзошгүй 
хүчирхийлэл, дарамтыг бууруулах зорилготой 
юм. 

Энэ сургалтыг ХИС-гийн Хүүхэд төвөөр 
болон боловсролын байгууллагуудаар 
дамжуулан явуулж байв. Хүүхэд төвөөр 
үйлчлүүлэгч хүүхдүүдийн эцэг эх энэ 
сургалтад ирж оролцохыг том амжилт 
гэж тооцож болно. Учир нь эдгээр эцэг 
эхчүүдийн дунд хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ 
хүчирхийлэл, дарамт хэрэглэдгээс хүүхэд 
гэрээсээ дайжих хүртэл нөхцөл байдалд 
хүргэсэн гэр бүл цөөнгүй байв. Эцэг 
эхийн зан үйлд гарсан эерэг өөрчлөлтийг 
хэмжихэд бэрхшээлтэй боловч сургалтад 

хамрагдсан олон эцэг эх хүмүүжлийн буруу 
хандлага, буруу арга барил хэрэглэж байснаа 
хүлээн зөвшөөрч байсан нь тэдний ойлголт, 
зан үйлд эерэг өөрчлөлт орж байгаагийн илрэл 
мөн юм. Хүүхэд төвийн нийгмийн ажилтнуудын 
ажиглалтаар эцэг эхээс хүүхэддээ тавих анхаарал, 
халамж нэмэгдэж байна.

Бие махбодийн шийтгэлийг хориглохыг дэмжихээ 
илэрхийлж буй хүмүүс, Дорнод аймаг
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3) Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх  
   Хүүхэд хамгаалал

Хүүхдийг Ивээх Сан Солонгосын Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн дэмжлэгтэйгээр 2011 онд нэгэн шинэ 
санаачилга хэрэгжүүлсэн юм. Энэ бол гамшиг, 
онцгой байдал гарахаас өмнө, гамшгийн үед 
болон дараа хүүхдүүдийн, ялангуяа өнчин болон 
эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн  онцлог хэрэгцээг 
хангаж чадах орчин бүрдүүлэх асуудалд чиглэсэн 
төсөл байв. Хүүхдийг Ивээх Сан тухайн сэдвээр 
гарсан Монгол дахь мэдээлэл, судалгааны үр 
дүн, түүнчлэн онцгой байдлын үеийн хүүхэд 
хамгааллын талаарх олон улсын шилдэг 
туршлага зэргийг судласны үндсэн дээр гамшиг, 
онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын үйл 
ажиллагааг байгууллагуудын түвшинд бий болгох 
үндэс суурийг тавих ажлыг манлайлан эхлүүлэв.
2011 оноос Хүүхдийг Ивээх Сан гамшгийн үеийн 
бэлэн байдлыг сайжруулахад хүүхдийн оролцооны 
аргыг ашиглан Улаанбаатар хот болон Дорнод 
аймгийн хүүхдийн халамжийн болон асрамжийн 
төвүүд, сургууль, цэцэрлэг зэрэг 18 байгууллагын 
3,500 гаруй хүүхдийг хамарсан ажил зохион 
байгуулав. Энэ нь тухайн байгууллагуудын 
чадавхийг бэхжүүлэх ажлын нэг хэсэг байсан ба 
энэхүү санаачилгын хүрээнд орон нутгийн засаг 
захиргаа, онцгой байдлын газар, хэлтсүүд болон 
холбогдох байгууллагуудын удирдлагыг татан 
оролцуулсан сургалт, дадлага-сургуулилтыг 
зохион байгуулав.

Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хүүхдийн насны 
онцлог болон тухайн гамшиг, онцгой байдлын 
үеэр хүүхдүүдэд тулгарч болох янз бүрийн 
нөхцөл, хэрэгцээг харгалзан боловсруулсан 
болно. Сургалтуудыг жүжигчилсэн тоглолт, 
тоглоом болон дадлага-сургуулилт зэрэг арга 
хэлбэрүүдийг хослон явуулсан.  Сургалтын 
үеэр хүүхдүүд аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм, 

журамтай танилцаж,  гэр ба байгууллагын 
орчинд тохиолдох осол, гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх болон гамшиг, онцгой байдлын үеэр 
өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах тухай 
мэдлэгтэй боллоо.  

Хүүхдүүдийн сургалтаас авсан ойлголт мэдлэгийг 
нь баталгаажуулах, бэхжүүлэх зорилгоор багш, 
нийгмийн ажилтан, Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын (ОБЕГ) мэргэжилтний удирдлага дор 
зарим байгууллагад дадлага-сургуулилт хийлгэв. 
Тухайлбал, 2013 оны 10 дугаар сарын 7-14-ний 
өдрүүдэд Хүүхдийг Ивээх Сангийн дэмжлэгтэйгээр 
ОБЕГ, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 
газар, Нийслэлийн Боловсролын газар хамтран 
Улаанбаатар хотын 109 сургууль, цэцэрлэгийн 
37,200 гаруй хүүхдийг хамарсан танин мэдүүлэх 
үйл ажиллагаа болон сургуулилтыг зохион 
байгуулсан юм. Энэхүү арга хэмжээ нь хотод 
онцгой байдал үүсч, гамшгийн дохиоллыг 
дуугаргасан үед дагах ёстой үндсэн дүрмийг 
хүүхдүүдэд ойлгуулах, тэдгээр дүрмийг хэрхэн 
биелүүлж, хэвшүүлэхийг сургахад чиглэсэн юм. 
Хүүхдүүдэд зориулсан гамшгийн үеийн бэлэн 
байдлын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Хүүхдийг 
Ивээх Сан хүүхдийн оролцооны зарчмуудад 
тулгуурлахыг ямагт чухалчлан, үйл ажиллагааны 
бүхий л явцад хүүхдүүдийн үзэл бодол, дуу 
хоолойг хүндэтгэн сонсоход анхаарч ажилласан. 
Үе тэнгийн сургагч багш нар өөрсдийн найз 
нөхөд, анги хамт олон болон эцэг эхчүүдэд 
онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын тухай 
сургалт явуулав. Зорилтот байгууллагын хүүхдүүд 
Оролцооны бүлгүүдийг байгуулж, сургуулийнхаа 
анги танхим, байранд эрсдэлийн үнэлгээ хийн, 
сургуулийн захиргаанд үнэлгээний тайлан болон 
зөвлөмжийг өргөн барьсан юм. 

Улмаар олон байгууллага болон хүүхдүүдийн 
өгсөн зөвлөмжийн дагуу гамшиг, онцгой байдлын 
үеийн бэлэн байдлын чадавхиа сайжруулах 
зорилгоор үйл ажиллагааны журам гаргаж, 
байгууллагынхаа орчныг эрсдэл, аюулгүй 
болгосон юм.  Түүнчлэн, шуурхай үйлчилгээ, 
тусламж үзүүлж буй ажилтнуудад зориулсан 
гамшгийн үеийн бэлэн байдлын сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлагыг хүүхдүүдтэй зөвлөлдөж 
боловсрууллаа. Тус гарын авлага нь янз бүрийн 
насны төрөл бүрийн бүлгийн хүүхдүүдийн  онцлог 
хэрэгцээ болон чадавх, түүнчлэн тэдний санал 

Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал төслийн 
уулзалтанд хүүхдүүд оролцож буй нь
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2014 оны 9-р сарын 23-нд 
ОБЕГ нь гамшгийн өмнө, 
гамшгийн үеэр болон түүний 
дараа хүүхдийн аюулгүй 
байдал, хүүхэд хамгаалал 
ба хүүхдийн оролцоог 
хангасан Хүүхэд хамгааллын 
чиглэлийг баталлаа. Тус 
газрын дүүрэг, аймаг дах 
салбар нэгжүүд болон 
хамтрагч байгууллагууд нь 
энэхүү бодлогыг мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна. 
ХТҮГ нь гамшиг, онцгой 
байдлын үе дэх хүүхэд 
хамгааллын зарчмуудыг 
тусгасан байгууллагын 
бэлэн байдлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж байгаа ба 
орон нутаг дахь салбар 
төвүүд нь тус бодлогыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөнө. 
Хүүхдийн оролцооны 7 
бүлгийн 85 хүүхэд зарим 
сонгогдсон сургууль, 
халамжийн төвийн үе 
тэнгийн хүүхдүүдэд сургалт 
явуулж, хэд хэдэн удаа 
эрсдлийн үнэлгээ хийв.
Одоогийн байдлаар нийт 
3,500 хүүхэд гэр болон 
байгууллагын орчинд 

Үр дүн (2009-2014): Гамшиг, Онцгой Байдлын 
Үеийн Хүүхэд Хамгаалал

гамшиг гарсан тохиолдолд 
өөрийгөө болон бусдыг 
хамгаалах ур чадвараа 
дээшлүүлээд байна.
Улаанбаатар хотын 37200 
гаруй хүүхэд дадлага 
сургуулилтад оролцож, 
гамшгийн үеийн нөхцөл 
байдалд үзүүлэх хариу 
үйлдлийн тухай анхан шатны 
ойлголттой болов. 
Сургууль, хүүхдийн 
халамжийн төв нийт 18 
байгууллага гамшиг, онцгой 
байдлын үе дэх бэлэн 
байдлын төлөвлөгөөтэй 
болсноор 5,000 орчим 
хүүхдийн аюулгүй байдал 
хангагдсан.
Төрийн албан хаагч болон 
үйлчилгээ үзүүлэгч 850 
мэргэжилтэн хүүхдийн эрх 
болон гамшгийн үеийн 
хүүхэд хамгааллын талаарх 
ойлголтоо сайжруулав. 
Гамшиг, онцгой байдлын 
үеийн хүүхэд хамгааллын 
талаарх гарын авлага, 
сургалтын хөтөлбөрийг 
Монголд анх удаа 
боловсруулж, түгээхэд бэлэн 
боллоо.

бодол, зөвлөмжүүдийг бүрэн тусгаж чадсан юм. 
Хүүхдийг Ивээх Сан зорилтот 18 байгууллагын 
ажилтнуудад гамшиг, онцгой байдлын үед, 
түүний өмнө болон дараа хүүхдийг хэрхэн 
хамгаалах талаар онолын мэдлэгээ дээшлүүлэхэд 
нь туслалцаа үзүүлэв. Түүнчлэн, байгууллагын 
гамшгийн үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх ур чадвараа 
хөгжүүлэхэд нь туслав. Тус сургалтыг зохион 
байгуулахаас өмнө Хүүхдийг Ивээх Сангаас 
явуулсан тандалт судалгаагаар зорилтот 
байгууллагуудын ажилтнуудын 13 хувь нь л 
гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хариу арга 
хэмжээ авах, багасгах талаар хангалттай мэдлэг, 
туршлагатай гэдэг нь тогтоогдсон юм. Тиймээс, 
орон нутгийн онцгой байдлын хэлтсүүдийн 
мэргэжилтэн, сургуулийн удирдлага, төрийн яам, 
агентлагуудын албан хаагч болох нийт 750 
гаруй хүнийг Хүүхдийг Ивээх Сангаас 
сургалтад хамруулж, гамшгийн үеийн 
хүүхэд хамгааллын асуудлыг ойлгож, 
онцгой байдал үүссэн тохиолдолд 
тэргүүн ээлжинд авч үзэхэд анхаарлыг 
нь төвлөрүүлэн ажиллалаа. Үүгээрээ 
гамшиг, онцгой байдал тулгарсан 
нөхцөлд хүүхэд бүрт аюулгүй, 
хамгаалагдсан орчинг бүрдүүлэх 
мэдлэг, аргачлалыг тэдэнд олгосон юм. 

Бодлогын түвшинд Хүүхдийг Ивээх Сан 
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар (ХТҮГ) 
болон ОБЕГ-тай нягт хамтран ажиллав. 
ХТҮГ нь өөрийн Хүүхэд хамгааллын 
бодлогод Хүүхдийг Ивээх Сангаас 
боловсруулсан гамшиг, онцгой 
байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын 
журмыг тусгах тухай саналаа 
илэрхийлээд байна. Хэрэв энэ асуудал 
эцэслэн батлагдвал тус бодлогыг 
ХТҮГ-ын орон нутгийн салбар төвүүд 
үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх юм. 
УИХ-д өргөн барихаар бэлтгэж буй 
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 
төсөлд тусгаснаар ОБЕГ нь гамшиг, 
онцгой байдлын үед хүүхэд хамгааллын 
асуудлыг удирдан зохицуулах үүрэгтэй 
тэргүүлэх байгууллага юм. ОБЕГ 
нь хүүхэд хамгаалал бол гамшгийн 
үед эн тэргүүнд тавих чухал асуудал 
мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн 
бөгөөд саяхнаас байгууллагынхаа 
түвшинд Хүүхэд хамгааллын бодлогыг 
нэвтрүүлсэн юм. Хамгийн гол нь 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь ХТҮГ болон ОБЕГ-тай 
хамтран, сургууль цэцэрлэг, хүүхдийн халамжийн 
төв болон бусад байгууллагад бодлогын 
өөрчлөлт, чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан, байгууллагын түвшний дэмжлэг 
үзүүлснээр тэд тус бүрийн онцлогт тохирсон 
гамшгийн үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Хүмүүнлэгийн багийн 
Хүүхэд хамгааллын бүлгийн Хүүхэд хамгааллын 
дэд бүлгийн идэвхтэй гишүүн билээ. Хамгааллын 
бүлэг нь Хүмүүнлэгийн Удирдлагын Багийн дор 
байгуулагдсан 13 бүлгийн нэг бөгөөд НҮБХАС-
гийн удирдлага дор ажилладаг. Хүүхдийг Ивээх 
Сан нь тус дэд бүлгийн хүүхэд хамгааллын болон 
гамшиг, эрсдлийн төлөвлөлтийн чиглэлээрх 
ажлын удирдамжийг боловсруулахад хувь нэмэр 
оруулсан юм.
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50   Хүүхдийн Эрхийн Засаглал хөтөлбөрийн 2013-2015 оны зорилтуудыг хангах дэлхийн стратеги, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2012 он 
51   Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн жилийн тайлан, 2013 он
52   “Хүүхдийн эрхийн засаглалыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ” тэмдэглэл, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2011 он

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ЗАСАГЛАЛ ХӨТӨЛБӨР
(2009-2014)

Хүүхдийн эрхийн засаглалын 
талаарх Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
санаачилгууд

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенци нь 
хүүхдэд сурч боловсрох, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
авах, үэл бодол, дуу хоолойгоо сонсгох 
болон шударга бус хандлага, мөлжлөг зэргээс 
хамгаалагдах үндсэн эрхийг баталгаажуулсан 
зарчим, хэм хэмжээг тогтоосон олон улсын 
хүний эрхийн гэрээ билээ. Уг конвенци ёсоор 
улс орнууд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт амьдарч 
буй бүх хүүхдэд эдгээр эрхийг эдлүүлэх үүрэгтэй. 
Үүнийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай 
зүйлийн нэг бол хүүхдийн төлөө сайн засаглал 
бөгөөд энэ нь  төрөөс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
тухай Конвенцийн хэм хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг 
хариуцлага юм.50

ХИС  нь “Сайн засаглал бол оролцоог хангасан, 
зөвшилцөлд суурилсан, хариуцлагатай, ил тод, 
үр дүнтэй, үр ашигтай, шударга, хүртээмжтэй, 
хуулийг дээдэлсэн зарчмаар төрийн болон 
байгууллагын түвшинд шийдвэр гаргах үйл 
явц мөн” гэж үздэг51. Хүүхдийг Ивээх Сан нь 
1994 оноос эхлэн Монгол Улсад тус улсын 
хүүхэд багачуудад НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
тухай Конвенцид заасан  эрхийг бүрэн дүүрэн 
эдлүүлэхийн төлөө ажиллаж ирлээ. 

2012 онд ХИС нь сайн засаглалын үйл 
ажиллагаагаа Хүүхдийн эрхийн засаглал хэмээх 
бие даасан хөтөлбөр болгон өргөжүүлсэн билээ. 
Өмнө нь сайн засаглалын үйл ажиллагаа нь  
Боловсрол ба Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн 
салшгүй хэсэг болон хэрэгжиж байв. Одоо 
Хүүхдийн эрхийн засаглалын хөтөлбөр нь 
хүүхдийн эрхийг бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд 
зайлшгүй шаардлагатай тогтолцоог бий болгож, 
бэхжүүлэхэд  гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж 
байна.52

Засаглал дахь хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүхдүүд хорооны удирдлагууд, холбогдох албан тушаалтнуудтай 
уулзалт хийж байгаа нь. Тус уулзалт 2013 оны 2 дугаар сард нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордонд болсон юм.
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53   Хүүхдийн Эрхийн Засаглал хөтөлбөрийн 2013-2015 оны зорилтуудыг хангах дэлхийн стратеги, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2012 он

•

•

•

•

Хүүхдийг Ивээх Сангийн олон улсын 
эвслийн  2010-2015 оны ерөнхий стратегит 
тодорхойлсноор Хүүхдийн эрхийн засаглалыг 
өөрийн гэсэн стратегитай, дэлхий даяар 
өргөн хүрээтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг бөгөөд 
стратегийн цар хүрээг нь тодорхойлдог Дэлхий 
Нийтийн Санаачлага бүхий бие даасан салбар 
болгоход илүү их ач холбогдол өгөх болсон юм. 

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд (2009-2014) ХИС 
нь Хүүхдийн эрхийн засаглалын хүрээнд дараах 
асуудалд анхаарлаа чиглүүлж ажиллав. Үүнд:

Хүүхдийн эрхийг бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн үр дүнтэй бодлогыг  хөхиүлэн дэмжих, 
тийм бодлогыг хэрэгжүүлэхэд холбогдох талууд 
болон нөөц бололцоог дайчлахад чиглэсэн 
нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 
талаарх үүрэг хүлээгчдийн ойлголт мэдлэг, 
чадавхийг дээшлүүлэх;

Хүүхдийн эрхийн талаар олон нийтийн 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн 
хөдөлгөөнийг идэвхижүүлэх замаар хүүхдийн 
эрхийн зөрчлийг нухацтай авч үздэг нийгмийг 
бий болгох;

Хүүхдэд шууд нөлөөлөх аливаа шийдвэрийг 
гаргахдаа тэдний үзэл бодол, байр суурийг 
тусгадаг байх, бодлого тодорхойлогчдод  
үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжоор хангах   
механизмыг бий болгох зэрэг болно.

Бүх хөтөлбөртөө бидний баримталдаг гол 
хандлага бол  хүүхдүүдэд өөрсдийнхөө төлөө үг 
хэлэх боломж олгох, тэдний оролцоог жинхэнэ 

утгаар нь хангах явдал юм. Хүүхдийн эрхийн 
засаглал нь хүүхдүүдэд үзэл бодлоо илэрхийлэх, 
шийдвэр гаргагч байгууллагуудад хандах, 
“дуу хоолойгоо хүргэх” чадвараа дээшлүүлэх  
боломжтой орон зайг бий болгохыг дэмждэг.53 

2013 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Гадаад хэрэг, хамтын нөхөрлөлийн 
сайд асан эрхэмсэг ноён Уильям Хэйг Улаанбаатар хотноо Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхдийн эрхийн засаглал хөтөлбөрийн 
үйл ажиллагаатай танилцлаа. Чингэлтэй дүүргийн 15-р хорооны 13 хүүхэд түүнийг төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж буй орон нутагт 
хүлээн авч уулзав.
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54   НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 12-р зүйлийн ерөнхий тайлбар, Хүүхэд үзэл бодолтой байж, дуу хоолойгоо хүргэх эрхтэй,   
      НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороо, 2009 он 

2009 оны байдлаар Монгол дахь 
Хүүхдийн эрхийн засаглалын төлөв 
байдал
Монгол улс 1990 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
тухай Конвенцид нэгдэн орсон цагаасаа тус 
конвенцийн хэрэгжилтийг хангахын төлөө тодорхой 
алхмуудыг хийсээр ирсэн. 2009 оны байдлаар 
хүүхдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хөгжих, 
оролцох эрхийг хангах зэрэг уг конвенцийн 
суурь зарчмуудыг засгийн газрын стратеги, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрт тусгах 
талаар Монгол Улс ихээхэн хүчин чармайлт тавьж 
ажилласан юм. Энэ нь Хүүхдийг Ивээх Сан болон 
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Дэлхийн зөн зэрэг олон улсын 
байгууллагууд, хүний эрх, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр 
ажилладаг үндэсний төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран ажилласны үр дүн юм. 

Монгол Улсын Засгийн газар 2007 оны эцсээр 
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 
хэрэгжилтийн талаарх үндэсний гурав ба дөрөв дэх 
тайлан илтгэлийг НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд 
илгээсэн. Засгийн газар уг илтгэлийг бэлтгэх үйл 
явцад хүүхдүүд болон ТББ-уудыг оролцуулах 
санаачлага гарган ажилласан нь энэ талаар 
ихээхэн хүчин чармайлт тавьж буйн нотолгоо юм. 
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос 2010 оны 1-р 
сард гаргасан дүгнэлтэд Монгол Улс дахь НҮБ-ын 
Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн хэрэгжилтийг 
сайшаан тэмдэглэсний сацуу үндэсний ТББ-ууд 
болон хүүхдүүдийн бие даан бэлтгэж, НҮБ-ын 
Хүүхдийн Эрхийн Хороонд ирүүлсэн хөндлөнгийн 
илтгэлүүд болон тус хорооноос Монгол улсын 
засгийн газрын илтгэлийн талаар гаргасан дүгнэлтэд 
цаашид сайжруулах шаардлагатай зүйлсийн талаар 
дурдсан юм. Тодруулбал,  аливаа хууль, бодлого, 
хөтөлбөрийг батлахдаа тэдгээрийн хэрэгжилт, 

гүйцэтгэлд анхаарч, төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэж 
өгч байх нь чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн юм. 
Түүнчлэн тус хороо өнөөгийн тогтолцоонд оршиж 
байгаа дутагдлыг арилгах, бүтцийг боловсронгуй 
болгож, хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах 
шаардлагатай гэж дүгнэсэн байдаг. 

2013 онд ХИС нь хүүхдэд нөлөөлөх бүхий л 
асуудлаар гэр бүл, сургууль, байгууллага болон 
олон нийтийн түвшинд, мөн хууль эрх зүй, 
захиргааны үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог 
хөхиүлэн дэмжих зорилгоор Их Британийн Элчин 
Сайдын Яамны дэмжлэгтэйгээр IRIM хараат бус 
судалгааны төвтэй хамтран хүүхдийн эрхийн 
засаглалын өнөөгийн байдлын талаархи судалгааг 
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод (32-р 
мөр)54 хийсэн. Уг судалгаанд хамрагдсан таван 
хүүхэд тутмын хоёр нь тэдэнд нөлөөлж буй асуудалд 
оролцох эрхийн талаар зохих ойлголтгүй, таван 
хүүхэд тутмын зөвхөн ганц нь гэр бүлийн төвшинд 
шийдвэр гаргахад зохих ёсоор оролцдог гэжээ. 
Сургуулийн төвшний шийдвэр гаргалтад судалгаанд 
хамрагдсан нийт хүүхдийн 13 хувь нь зохих ёсоор 
оролцдог гэж дүгнэсэн бол үлдсэн хувь нь дунд 
зэрэг, эсвэл огт оролцдоггүй гэж хариулсан байна. 
Харин хорооны төвшинд судалгаанд хамрагдсан 4 
хүүхэд тутмын 3 нь “огт оролцдоггүй” гэж хариулжээ. 
Энэхүү судалгааны нэг чухал үр дүн бол хүүхдүүд  
өөрсдийнх нь амьдралд нөлөө үзүүлэх асуудлаар 
үзэл бодлоо илэрхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа 
нь харагдсан явдал юм. 

Өмнөх жилүүдэд олсон ололт амжилт хийгээд улс 
төрийн хүсэл зориг зэргээс харахад хүүхдийн эрхийн 
засаглал хөтөлбөрөөр дамжуулан хүүхдийн эрхийг 
хүүхдийн оролцоотойгоор хамгаалах, хөхиүлэн 
дэмжихийн тулд өнөөгийн тогтолцоо, механизмыг  
бодитойгоор өөрчлөх боломж байна гэж Хүүхдийг 
Ивээх Сан үзэж байна.
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Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол 
дахь Хөтөлбөрийн Хүүхдийн 
эрхийн засаглалын стратеги

1) Хүүхдийн эрхийн хяналт үнэлгээ дэх  
   хүүхдийн оролцоо

ХИС-гийн Хүүхдийн эрхийн хяналт үнэлгээний гол 
зорилго бол хүүхдийн эрхийн талаар засгийн 
газар болон бусад голлох тоглогчдын авсан 
амлалт болон  хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд 
хариуцлага тооцох явдлыг сайжруулахад 
оршино. Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн ахиц 
дэвшилд хяналт үнэлгээ хийх, тайлан гаргах нь 
хүүхдийн эрхийн төлөөх хариуцлагыг бий болгох 
үйл явцын чухал хэсэг мөн. 

Иргэний нийгмийн байгууллагууд “хөндлөнгийн 
тайлан” бичсэнээрээ Засгийн газрын тайланд 
нэмэлт мэдээлэл өгөхөөс гадна шүүмжлэлтэй байр 

сууриа илэрхийлдэг.  Тиймээс ч Хүүхдийг Ивээх 
Сан эдгээр хөндлөнгийн тайланд хүүхдүүдийн 
үзэл бодлыг тусгах явдлыг нэн тэргүүнд тавьдаг 
бөгөөд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос 
гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангахад 
чиглэсэн үйл ажиллагаанд оролцох иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, түүний дотор хүүхдийн 
бүлгүүдийн ажлыг дэмжсээр ирсэн билээ. 

Монгол Улс 1990 онд  НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
тухай Конвенцид нэгдэн орсноос хойш анх удаа 
2008 онд Австралийн Олон Улсын Хөгжлийн 
Агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хүүхдүүд 
бие даан хөндлөнгийн тайлан бичиж, НҮБ-ын 
Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээсэн юм. Энэхүү 
тайлан нь засаглал дахь хүүхдийн оролцооны 
томоохон амжилт байсан бөгөөд хүүхдүүд 
Монгол улс дахь хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдалд 
үнэлгээ хийх бүрэн  чадвартайгаа харуулсан тод 
жишээ болсон юм. Энэ тайлан илтгэлээр хүүхдүүд 
өөрсдийн эрхийн асуудлыг ойлгодог, мэдээлэл 
цуглуулж, боловсруулж, мөн өөртөө итгэлтэй 
бөгөөд мэдлэгтэйгээр танилцуулж чадна гэдгээ 
нотолсон юм.

Хөндлөнгийн илтгэл бичсэн хүүхдүүдийн багийн 
ахлагч Б. Цоггэрэл НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооны 
уулзалтад оролцож буй нь, Женев хот, 2009 оны 10 сар

ТББ болон хүүхдүүдийн төлөөлөл Монгол Улс дах Хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдлын талаарх 
хөндлөнгийн илтгэлийг  НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд танилцуулж буй байдал,    
2009 оны 10 сар Женев хот, Щвейцар

Монголын төлөөлөгчид НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
Хорооны дарга, профессор Янхэ Лигийн хамт
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2008 онд ХИС-гийн 
техникийн  туслалцаа, 
Австралийн Олон Улсын 
Хөгжлийн Агентлагийн 
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 
хүүхдүүд анх удаа 
хөндлөнгийн тайлан бичсэн 
бөгөөд тэднийг төлөөлсөн 
нэг хүүхэд НҮБ-ын Хүүхдийн 
Эрхийн Хороонд тайлангаа 
танилцуулсан. 
ХИС хүүхэд хамгаалллын 
ТББ-дын үндэсний сүлжээнд 
сургалт явуулж, НҮБ-ын 
Хүүхдийн эрхийн хороонд 
тайлан хэрхэн гаргах 
зааварчилгааг танилцуулсан. 
Түүнчлэн уг сүлжээ нь 
Монголын хүүхдүүдийн 
нөхцөл байдлын талаар 
бие даасан тайлан бичих 
хүүхдүүдийн санаачлагыг 
дэмжсэн билээ. 
Судалгаа хийх болон тайлан 
бичих явцыг хүүхдүүд маш 
сайн баримтжуулсан ба 
хүүхдүүд  удирдсан судалгааг 
хэрхэн хийх, тайлан хэрхэн 
бичих талаар гарын авлага 
боловсруулсан нь хүүхдийн 
эрхийн хяналтын талаар 
хүүхдүүдийн цаашдын 

Гол үр дүн (2009-2014): Хүүхдийн Эрхийн 
Хяналт Үнэлгээ дэх Хүүхдийн Оролцоо 

санаачлагад хэрэглэгдэх 
боломжтой юм.  
Хэсэг хүүхдүүд хөндлөнгийн 
тайлан бичих явцдаа  
“Хамгаалал клуб”-ыг 
санаачлан байгуулсан 
бөгөөд 2009 онд тэдний 
зарим нь 18 нас хүрч, 
албан ёсоор байгууллага 
байгуулах эрхтэй болмогцоо 
хүүхдийн эрх, хамгааллын 
талаар идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг “Хүүхэд 
хүүхдийн төлөө” ТББ 
байгуулж, бүртгүүлсэн. 
“Хүүхэд хүүхдийн төлөө” 
ТББ, Хүний эрхийн 
үндэсний комисс хамтран 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
дэмжлэгтэйгээр “Хүүхдийн 
эрхийн зөрчлийг хаана, 
хэнд, хэрхэн хандах 
вэ?” хэмээх товхимлыг 
боловсруулж,  3000 
хувиар хэвлэн, хамгаалал 
шаардлагатай байгаа 
хүүхдүүдэд хүргүүлсэн.
ХЭҮК хүүхдийн эрхэд 
суурилсан арга барилыг 
үүрэг хүлээгч  нарт 
зориулсан сургалтын 
хөтөлбөртөө оруулав.

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээсэн энэхүү 
хөндлөнгийн тайланг бэлтгэхийн тулд 12-17 насны 
27 хүүхэд өөрсдөө удирдсан судалгааны ажил 
хийж, нийгмийн гарал, оршин суугаа газраараа 
ялгаатай 8-18 насны  180 хүүхдээс судалгаа авч, 
тоо баримт цуглуулжээ.  Хөндлөнгийн илтгэлдээ 
тэд янз бүрийн салбар дахь хүүхдийн эрхийн 
нөхцөл байдлыг үнэлсэн төдийгүй төрийн зүгээс 
нэн тэргүүнд анхаарч ажиллах шаардлагатай 
гол асуудлуудыг тодорхойлсон. 

Тайлангийн гол дүгнэлтэд Монгол улсад хүүхэд 
хамгаалах үндэсний тогтцолцоо хэрэгтэй ба хүүхэд 
хамгааллын төрийн бодлогоо тодорхойлж, хууль 
эрхзүйн орчныг сайжруулах хэрэгтэй гэж дурдсан 
байдаг. Мөн хүүхэд хамгааллын 
талаар төрийн болон орон нутгийн 
байгууллагуудын үүрэг ролийг 
тодорхой болгох, хүүхдийн эрхийн 
зөрчлөөс сэргийлэх шаардлагатай 
арга хэрэгслийг бий болгох, эрх нь 
зөрчигдсөн, хаягдсан хүүхдүүдэд 
үзүүлэх нөхөн сэргээх үйлчилгээг бий 
болгох, хүүхдийн эрхийн хамгааллын 
салбарт ажиллах боловсон хүчнийг 
бэлтгэх зайлшгүй шаардлага 
тулгараад байгааг дурдсан. 

Энэхүү тайланг бэлтгэсэн үйл явц 
нь судалгаа хийсэн болон тайлан 
бичихэд оролцсон хүүхдүүдийг 
чадваржуулах томоохон алхам 
болсон. Хүүхдүүдийн өөртөө итгэх 
итгэл нэмэгдэж, хүүхдийн эрх болон 
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай 
Конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх 
ойлголт өсч, өөрсдийн үзэл бодлоо 
бусдад, ялангуяа насанд хүрэгчдэд 
хүргэх чадвар нэмэгдсэн юм. Түүнчлэн 
энэ үеэр тэдгээр хүүхдүүдийн зүгээс 
Хүний эрхийн үндэсний комисстой 
(ХЭҮК) тогтоосон хэлхээ холбоо 
өргөжиж, хамтын ажиллагаа болон 
хөгжсөн. Уг хамтын ажиллагааг  ХИС-
гийн зүгээс  ХЭҮК-ын хүүхдийн эрхийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
зориулан зохион байгуулсан 
сургалтын хөтөлбөртэй хослуулсан 
нь тэдний хамтын ажиллагааг улам 
бэхжүүлсэн. 
Хүүхдийн эрхийг үнэлэхэд тэд 
өөрсдөө оролцсон нь хүүхдүүдийг 
насанд хүрэгчидтэй эрх тэгш үзэж, 

тэдний чадварыг хүлээн зөвшөөрдөг шинэ 
практикийг Монгол улсад бий болгосон билээ. 
Хөндлөнгийн илтгэл бичсэн хүүхдүүдийн баг 2009 
оны 12-р сарын 25-нд ХЭҮК-ийн удирдлагад 
бичсэн тайлангаа албан ёсоор танилцуулахад 
ХЭҮК-ын дарга хүүхдүүдийн тайландаа хөндсөн 
асуудлуудыг УИХ-д жил бүр өргөн барьдаг 
Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын тухай тайланд 
тусгахаар болсон юм. 

2009 онд Тайландын Бангкок хотод болсон 
Хүүхэд хамгааллын Азийн форумаас Монголын 
хүүхдүүдийн бичсэн хөндлөнгийн тайланг 
Азийн бусад орнуудын хувьд загвар болохуйц 
амжилттай ажил болсныг хүлээн зөвшөөрсөн юм.
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2) Улс, орон нутгийн төсөв ба   
   хүүхдийн оролцоо

Аливаа улсын төсвийн үйл явц, тогтолцоо нь 
тухайн орон засаглалын хувьд хэр нээлттэй, 
ардчилсан, оролцоотой байгааг илтгэдэг.  
Төсвийн үйл явцад иргэд оролцсоноор, төрийн 
үйлчилгээ улам боловсронгуй болно гэж үздэг. 
Хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг төр хүлээдэг. 
Хүүхдийн эрхийг цогцоор нь хэрэгжүүлэх, сайн 
сайхан ирээдүйд чиглэсэн үйл ажиллагаанд 
төрөөс төсөв мөнгө төлөвлөж зарцуулдаг билээ. 
Харин тэрхүү хөрөнгө мөнгийг хэрхэн бүрдүүлж, 
зарцуулж, тайлагнадаг талаар өсвөр үеийнхэнд 
ойлгуулж мэдүүлэх ёстой. Ингэснээр хүүхдүүд 
Монгол улс төсвийн мөнгөнөөсөө хэдийг нь 
өөрсдөд нь зориулж, хэрхэн зарцуулж байгааг 
үнэлэн, улмаар төсөв хэлэлцэх, зарцуулахад санал 
бодлоо хэлж, оролцдог болно. Тэд ийнхүү улс, 
орон нутгийн төсвийн тухай мэдлэг, оролцоотой 
болох нь эрхээ эдлэж, нийгмийн идэвхтэй иргэн 
болж төлөвших эхлэл юм. Хүүхдийн хөтөлбөрт 
төсвөөс хангалттай мөнгө хуваарилсан байсан ч 
хүүхдийн эрхийг хангах, хөгжлийн ашиг сонирхлыг 
дэмжих талаар хүлээгдэж байснаас бага үр 
дүн авчрах тохиолдол олон байдаг. Тиймээс 
хүүхдүүд болон хүүхдийн эрхийн чиглэлээр 
ажилладаг иргэний нийгмийн болон төрийн 
бус байгууллагууд хүүхэдтэй холбоотой төсвийн 
төлөвлөлт, хуваарилалт, зарцуулалтын талаар 
мэдлэг, мэдээлэлтэй байж, төсөвт дүн шинжилгээ 
хийх чадвартай байх нь нэн чухал. Хүүхдийг 
Ивээх Сан дээрхи сорилтуудыг шийдвэрлэхийн 
тулд улсын төсөв болон төсвийн үйл ажиллагаа, 
тэр дундаа засгийн газрын төсөвт хэрхэн дүн 

шинжилгээ хийх тухай тайлбарласан зурагт 
ном бүтээсэн юм. Хүүхдийг Ивээх Сан нь 2013 
онд Их Британийн Элчин Сайдын Яамны 
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Хүүхдийн төлөөх 
төсөв” хэмээх зурагт номыг бүтээв. Уг гарын 
авлагыг хүүхдүүд болон иргэний нийгмийн 
байгууллагуудад зориулан боловсруулсан 
бөгөөд зорилтот бүлгүүдэд уг номын агуулга, нэр 
томъёог илүү ойлгомжтой байлгах үүднээс номыг 
бүтээх үйл явцад хүүхдүүдийг өргөнөөр татан 
оролцуулсан юм. Хүүхдэд зориулсан энэхүү 
төсвийн гарын авлагыг жишээ, дасгал ажлаар 
тайлбарлан баяжуулж төсвийн шинжилгээний 
хялбар аргыг ашиглан боловсруулсан. Гарын 
авлагад Улаанбаатар хот, Архангай, Дорнод, 
Өвөрхангай аймгийн нийт 247 сурагчдын  
саналыг тусгасан. Тэдгээр сурагчдын өгсөн санал 
зөвлөмж гарын авлагыг хүүхдэд ойлгомжтой, 
ашиглахад хялбар болгож өгсөн юм.  

Хүүхдийг Ивээх Сан 2014 оны 3-р сарын 14-
нд уг гарын авлагыг танилцуулах арга хэмжээг 
Төрийн ордонд УИХ, Засгийн газар, төрийн 
бус байгууллагууд, хэвлэл мэдээлэл, олон улсын 
байгуулагууд болон хүүхдүүдийн оролцоотойгоор 
зохион байгуулав. Улааанбаатар хот болон 
хөдөө орон нутагт гарын авлага бүтээх 
ажилд оролцсон хүүхдүүдийн төлөөлөл номоо 
танилцуулж, баг, хороо бүрт хүүхдийг сонсдог 
өдөр бий болгох, мөн орон нутгийн төсөвтэй 
холбоотой шийдвэр гаргахдаа хүүхдийн оролцоог 
хангах санал гаргасан.

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 6,15 дугаар хорооны хүүхдүүд орон нутгийн төсөвт 
дүн шинжилгээ хийх сургалтанд хамрагдаж буй нь, 2014 он
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2013-2014 онд хүүхдүүдийн 
идэвхитэй оролцоотойгоор 
Засгийн газрын төсөв, 
төсвийн үйл ажиллагаа, 
төсвийн дүн шинжилгээний 
тухай анхны гарын 
авлагыг бүтээв. Энэ ажилд 
Улаанбаатар хот дахь Их 
Британийн ЭСЯ санхүүгийн  
дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд 
гарын авлагыг 21,000 
хувь хэвлэж Улаанбаатар 
хот, Өвөрхангай, 
Архангай, Дорнод, Ховд, 
Баянхонгор, Хөвсгөл,  
Дундговь аймгуудын 
сургуулиудад шууд болон 
бусад аймгуудад Хүүхдийн 
төлөө үндэсний газар, 
Хүүхдийн оролцооны  
үндэсний сүлжээний 
гишүүн байгууллагуудаар 

Гол үр дүн (2009-2014): Төсвийн Үйл 
Ажиллагаан дахь Хүүхдийн Оролцоо

дамжуулан түгээв. 
Тусгайлан боловсруулсан 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, 
гарын авлага нь ТББ-уудад 
орон нутгийн төвшинд 
хүүхдүүдэд төсвийн 
шинжилгээ хийх ажлыг 
хэрхэн удирдан явуулах 
мэдлэг, чадвар олж авахад 
тус дөхөм болсон. 
Улаанбаатар хот, Архангай, 
Өвөрхангай, Дорнод 
аймгийн 8-11-р ангийн 247 
сурагч төсвийн шинжилгээ 
хийх  сургалтад хамрагдав. 
Хүүхэд төвтэй төсвийн 
дүн шинжилгээг шийдвэр 
гаргагчдад танилцуулсан нь 
хүүхдийн эрхийн асуудалд 
зарцуулах хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх нөлөөллийн 
ажлын суурь болсон юм.

“Би төсвийн талаар сургуулийн хөтөлбөрт байдаггүй 
чухал мэдлэг олж авсан. Хэрэв бид одоо төсөв 
гаргаад сурчихвал түүнийгээ насан туршдаа 
ашиглаж болох чухал чадвар юм. Тиймээс ХИС 
бидэнд ашигтай мэдлэг олгож, санхүүгийн шийдвэр 
гаргахад хэрэгтэй ур чадварыг зааж 
байгаа нь үнэхээр чухал юм. Хамгийн 
гол нь хүүхдэд зориулж засгийн газраас 
хуваарилдаг төсвийн талаар ойлголттой 
болж, төсвийн шинжилгээ хийж чаддаг 
болсон нь бид өөрсдийнхөө эрхийн 
хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавихад 
хамгаас чухал юм.”

Г.Баянбат, 17 настай

Энэ сургалтаас өмнө төсөв гэдэг маш 
уйтгартай сэдэв шиг надад санагддаг 
байсан. Гэвч ХИС миний бодлыг 
өөрчилсөн. Төслийн эхнээс авахуулаад 
гарын авлагын агуулга, зураг чимэглэлийн 
талаар бидний саналыг сонсож байсан, 
үнэхээр гайхалтай төсөл байсан гэдгийг 
юуны түрүүнд хэлэхийг хүсч байна. Эхлээд 
надад янз бүрийн төвшинд төсвийн 
шинжилгээ бид хийж чадна гэдэгт тийм ч 
итгэлтэй санагдахгүй байсан. Гэвч бидэнд 
гарын авлага Excel програм, засгийн 
газрын цахим хуудсууд болон холбогдох 
бусад эх сурвалжийг ашиглан дүн 
шинжилгээ хэрхэн хийхийг маш тодорхой, 
хялбар байдлаар ойлгуулсан.”     

Э.Цацрал, 16 настай

Зургийн тайлбар: Улсын болон орон нутгийн төсвийг 
ойлгож, дүн шинжилгээ хийх аргачлал бүхий өсвөр 
насныханд зориулсан гарын авлагыг танилцуулах 
арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, УХИ, Их 
Британийн Элчин сайдын яам болон уг гарын авлагыг 
бүтээсэн хүүхдүүдийн хамтаар 2014 оны 3 дугаар 
сарын 14-нд Төрийн ордонд зохион байгуулав. 
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3) Орон нутгийн засаглал дахь   
   хүүхдийн оролцоо

Хүүхдийг Ивээх Сан өнгөрсөн хугацаанд хүүхдийн 
оролцооны чиглэлээр явуулсан ажлын туршлага 
болон амжилт дээрээ үндэслэн үндэсний, 
нийслэл/аймгийн, дүүрэг/сумын, хороо/багийн 
төвшний засаглалд хүүхдийн системтэй оролцоог 
хангах тогтолцоо бий болгохыг эрмэлзэж байна. 
Энэхүү хэтийн зорилгыг хэрэгжүүлэх эхний алхам 
бол 2012 оны 9-р сарын 24-нд Хүн амын хөгжил, 
нийгмийн хамгааллын яам (ХАХНХЯ), Нийслэлийн 
Засаг даргын тамгын газартай гурван талын 
гэрээнд гарын үсэг зурсан явдал юм. Уг гэрээнд 
засаглал дахь хүүхдийн оролцоог хангах загвар 
механизмыг боловсруулах,  хэрэгжүүлэх асуудал 
тусгагдсан юм. 

2013 оны 3-р сарын 4-нд голлох яам, агентлаг 
болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөөс 
бүрдсэн салбар дундын ажлын хэсэг “Орон 
нутгийн төвшинд шийдвэр гаргах үйл явцад 

хүүхдийн оролцоог хангах” тухай журмыг төслийг 
боловсруулж, Улаанбаатар хотын ИТХ-д өргөн 
барив.

2012-2013 онд ХИС нь Их Британийн Элчин 
Сайдын Яамны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 
шийдвэр гаргах төвшинд хүүхдийн оролцоог 
хангах туршилтын төслийг нийслэлийн Чингэлтэй 
дүүргийн хоёр хороон дээр хэрэгжүүлэв. Эдгээр 
төсөл нь хорооны төвшинд хүүхдийн оролцоог 
хангах  бүтцийг бий болгохыг зорьсон юм. Төслийг 
хэрэгжүүлэгч хороодод 15-20 гишүүнтэй хүүхдийн 
оролцооны бүлгүүд байгуулсан. ХИС-гийн зүгээс 
төслийн туршид эдгээр бүлгийн хорооны шийдвэр 
гаргалтад оролцох оролцоог дэмжиж ажилласан  
ба хорооны ажилтнууд хүүхдийн оролцоонд 
нээлттэй хандаж, тэднийг мэдээллээр хангаж, 
хорооны төвшний шийдвэр гаргагч нарт санал 
бодлоо хүргэх боломж бололцоог олгож байв.

2012 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам (ХАХНХЯ)-ны байранд Их Британийн Элчин 
сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр “Сайн засаглалд хүүхдийн оролцоо амин чухал” төслийг хэрэгжүүлэх Харилцан ойлголцлын 
санамж бичигт гарын үсэг зурав. Энэхүү санамж бичгийг ХАХНХЯ-ыг төлөөлж Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Отгонжаргал 
(урд эгнээний голд), Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрыг төлөөлж Засаг даргын орлогч Д.Пүрэвдаваа (баруун гар талаас 
4 дэх), Хүүхдийг Ивээх Санг төлөөлж Монгол дахь захирал Мицуаки Тоёода (урд эгнээний баруун гар талаас 5 дахь) нар 
үзэглэлээ. Тус арга хэмжээнд Их Британ, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Кристофер 
Стюарт (баруун гар талаас 3 дахь) болон засгийн газрын төлөөлөгчид оролцов.



99

Монгол улсад анх удаа 
бодлого боловсруулах үйл 
явцад хүүхдийн системтэй 
оролцоог хангах загвар 
механизм бий болгохыг 
албан ёсны зөвшөөрсөн.  
2013 онд ХИС ба 
Удирдлагын Академи 
хамтран “Засаглал дахь 
хүүхдийн утга төгөлдөр 
оролцоо” сургалтын 
модул, гарын авлагыг 
боловсруулав.  Уг модуль 
нь хүүхэдтэй ажилладаг 
төрийн албан хаагчдад 
зориулан явуулдаг 
Удирдлагын Академийн 
давтан сургалтын хөтөлбөрт 
орсон болно. Модулийг 
Удирдлагын Академийн 
сургалтын үндсэн хөтөлбөрт 
оруулах талаар манай 

Гол үр дүн (2009-2014): Орон Нутгийн Засаглал 
дахь Хүүхдийн Оролцоо

хоёр байгууллага хамтран 
ажиллаж байна.
2012-2013 онд яамдууд, 
Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газар, Чингэлтэй 
дүүргийн ЗДТГ болон хоёр 
хорооны дунд, дээд шатны 
нийт 63 албан тушаалтан 
Засаглал дахь хүүхдийн утга 
төгөлдөр оролцооны талаар 
ойлголт, мэдлэгтэй болов.     
2013 онд хүүхдүүд Чингэлтэй 
дүүргийн удирдлагатай 
уулзаж өөрсдөд нь тулгарч 
буй асуудлаа танилцуулав. 
ЧД-ийн ЗДТГ, ИТХ, дүүргийн 
эрүүл мэнд, боловсролын 
газрууд, цагдаагийн болон 
нийгмийн халамжийн 
хэлтсүүдийн 40 мэргэжилтэн 
шийдвэр гаргах төвшин дэх 
хүүхдийн оролцооны ач 
холбогдлыг таньж мэдэв.

Бидний болгоомжтой хандах ёстой нэг зүйл бол оролцоо 
гэсэн нэрээр хүүхдийн эрхийг зөрчих буюу хүүхдүүдийг 
буруугаар ашиглах явдал юм. Хүүхдүүд эвдрээгүй байдаг 
учраас тэдний оролцоо нь авлигыг бууруулахад тустай. 
Тиймээс ч ХИС хүүхдийн оролцоог бүх талаар дэмждэгийг 
ойлгож байна. Чин үнэнийг хэлэхэд насанд хүрэгчид бид 
хүүхдийн оролцоонд ор нэр төдий ханддаг.  Хорооны хүүхдийн 
бүлгүүд төсөв гаргаж сурсан гэдгийг бид сонссон. Тиймээс 
ч би хүүхдийн оролцоог жинхэнэ утгаар хэрэгжүүлэхийн тулд 
бүх хороо хүүхдүүдэд жишээ нь, шинээр барих хүүхдийн 
тоглоомын талбайн төсвийг гаргах боломж олгохыг санал 
болгож байна.”

Чингэлтэй  дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч Ч. Дэчингалсан

Дэлгүүрүүд хүүхдэд архи, тамхи зардаг нь бидний сэтгэлийг 
зовоодог. Энэ нь хууль зөрчиж байгаа хэрэг хэдий ч ийм 
зүйл гарсаар л байна. Бид нар дэлгүүрийн гаднах талбайг 
цэвэрлээд хариуд нь хүүхдүүдэд архи, тамхи битгий зараач 
гэж дэлгүүрийн эзнээс гуйж болох юм. Бас гудамжинд 
фосфортой, гэрэлтдэг хогийн сав тавих юм бол хүмүүс 
хогийн савыг шөнө олж харж чаддаг болно…

…Компьютерын тоглоомд донтсон 
хөвгүүдэд туслахын тулд интернет 
кафенуудад хөндлөнгийн хяналт 
хийх хэрэгтэй. Бид тэр хүүхдүүдэд  
компьютерын тоглоомд донтохын 
хор уршгийг таниулж, тэднийг 
өөрсдийн бүлэгт элсүүлж найз 
нөхөд болцгоож болно...”

Хүүхдүүдийн саналаас

“
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Хүүхдүүд үндэсний төвшинд 
нөлөөллийн ажил явуулах 
мэдлэг, чадвар эзэмшиж, 
хүүхдийн эрхийн төлөө хүчин 
зүтгэх эрх бүхий төлөөлөл 
гэдгээ хүлээн зөвшөөрүүлэв. 
Хүүхдийг хүчирхийлэл, 
дарамтаас хамгаалах тухай 
“Хүүхэд хүүхдийн төлөө” 
ТББ-ын гишүүн хүүхдүүдээс 

Гол үр дүн (2009-2014): Бодлого Боловсруулах 
Төвшин дэх Хүүхдийн Оролцоо

гаргасан зөвлөмжүүд нь 
2010 онд Гэр бүлийн тухай 
хуулийн төсөлд болон 
Хүүхдийн төлөө үндэсний 
Зөвлөлийн 2009-2014 
оны Хүүхэд хамгааллыг 
дунд хугацааны стратегид 
тусгагдав.

4) Бодлого боловсруулах төвшин дэх  
   хүүхдийн оролцоо

2008 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд  
илгээх хөндлөнгийн тайлан бичих явцад 
хүүхдүүдийн үүсгэл санаачилгаар “Хүүхэд 
хүүхдийн төлөө” хэмээх хүүхдүүдийн өөрсдийн 
байгуулсан анхны ТББ, “Хамгаалал клуб” болон 
байгуулагдсан юм. Эдгээр байгууллага нь 
хүүхдийн эрхийг тууштай хамгаалагчид болсон ба 
тэднийг үйл ажиллагаагаа  эхлэхэд, чадавхжихад,  
санал санаачлагаа хэрэгжүүлж, нөлөөллийн үйл 
ажиллагаа явуулахад нь  Хүүхдийг Ивээх Сан 
дэмжлэг үзүүлж ирснээрээ бахархдаг юм.
Хүүхдүүд төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай 
бие даан, нүүр тулан уулзаж өөрсдөд нь тулгарч 
байгаа асуудал, бэрхшээлийг танилцуулж, 
хүүхдийн эрх ашигт нийцсэн шийдлийг санал 
болгох нь Монголын хувьд цоо шинэ туршлага 
байсан.  “Хүүхэд хүүхдийн төлөө” ТББ 
нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй 
2010 оны 6-р сарын 1-нд уулзаж, 
Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын 
тогтолцоо нэн шаардлагатай 
байгаа тухай биечлэн сонордуулсан 
юм. Үүний зэрэгцээ хүүхдүүд гол 
яамдын сайд, төрийн нарийн 
бичгийн дарга нарт хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах хууль, бодлогыг амьдралд 
хэрэгжүүлэх шаардлагыг албан 
захидлаар хүргүүлж, 500 гаруй 
хүүхдийн ил захидлыг цуглуулж УИХ 
болон Засгийн газрын гишүүдэд 
илгээсэн юм.    

Түүнчлэн “Хүүхэд хүүхдийн төлөө” ТББ-ын хэд 
хэдэн санаачлагыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар 
дэмжин ажилласныг дурдавал зохино. 

2010 оны 6-р сарын 23-нд “Хүүхэд хүүхдийн 
төлөө” ТББ ба “Хүүхэд хамгаалал” клубын 
төлөөлөл болох 10 хүүхэд ХЗДХЯ-ны Гэр бүлийн 
тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгтэй уулзаж, 
гэр бүлийн орчинд хүүхдийг зодож шийтгэхийг 
хориглох тал дээр өөрсдийн санал, зөвлөмжийг 
танилцуулав. Түүнчлэн Хүүхдийн төлөө үндэсний 
Зөвлөлийн дунд хугацааны стратегид хүүхдүүд 
өөрсдийн санал, зөвлөмжийг хүргүүлэв. 
Хүүхдийн эрхийн төлөөх хүүхдүүдийн энэхүү 
идэвх зүтгэлийг олон улсын төвшинд үнэлж, 2010 
онд Сан Марино-Александр Бодини Сангаас 
“Хүүхдийн шагнал”-ыг “Хүүхэд хүүхдийн төлөө” 
ТББ-т 20,000 ам.долларын тэтгэлгийн хамт 
олгосон билээ.
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Улаанбаатар хотоос 100 
гаруй хүүхэд үе тэнгийн 
сургагч багшаар бэлтгэгдэж, 
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
тухай Конвенц  болон 
хүүхдийн эрхийн талаар 
насанд хүрэгчид болон 
хүүхдүүдэд хичээл заах 
мэдлэг, ур чадвартай болов. 
Үе тэнгийн багш нарын 
сургалтад Улаанбаатар 
хот, Дорнод аймгийн  
сургуулиуд, халамжийн төв, 
хүүхдийн бүлгийн гишүүн 
2,000 гаруй хүүхэд, 60 гаруй 
эцэг эх хамрагдаж, хүүхдийн 
эрхийн талаар ойлголт 
мэдлэгээ дээшлүүлэв.

Гол үр дүн (2009-2014): Хүүхдийн Эрхийн 
Боловсрол дахь Хүүхдийн Оролцоо

“Хүүхэд Хамгаалал” клубын 
гишүүн 30 хүүхэд хүүхдийн 
эрх болон НҮБ-ын Хүүхдийн 
Эрхийн тухай Конвенцийн 
тухай мэдээлэл бэлтгэж 
тараав. Эдгээр материал нь 
хүүхдэд  ойлгомжтой, энгийн 
үг хэллэгтэй, хүүхдүүдийн 
түүх болон гар зургийг 
ашигласан бяцхан ном, 
номын хавчуурга, товхимол 
зэрэг юм. 
Хүүхдүүд цахим хуудас 
ажиллуулж, сонин гаргаж 
өөрсдийн дуу хоолойг 
насанд хүрэгчдэд болон 
хүүхдүүдэд хүргэв.

5) Хүүхдийн эрхийн боловсрол дахь  
   хүүхдийн оролцоо

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцид 
хүүхдийн оролцоог “хүүхдийн суурь эрх” гэж 
заасан байдаг. Харин хүүхдүүд өөрсдийн эрхийн 
талаар ойлголт мэдлэгтэй байх нь тэдний утга 
төгөлдөр оролцооны амин чухал хэсэг юм. 
Тиймээс Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн эрх гэж 
юу вэ, Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенци гэж юуг 
хэлдэг вэ, үүрэг хүлээгчид гэж хэн 
бэ, тэдний үүрэг хариуцлага юу вэ 
гэдэг талаар хүүхдүүдийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэхэд анхаарч ажилладаг. 
Түүнчлэн ХИС нь үе тэнгийнхний 
сургалтыг дэмждэг бөгөөд ингэснээр 
хүүхдүүд нэг нэгэнтэйгээ  ярилцаж,  
хүүхдийн эрхийн тухай тайлбарладаг. 

2008 онд Улаанбаатар хотод олон 
улсын болон үндэсний зөвлөх багш 
нарын зохион байгуулсан сургалтад 
хүүхдүүд хамрагдаж хүүхдийн эрхийн 
талаархи сургалтын техник,  заах 
аргад суралцав. Тэдгээр хүүхдүүд 
2009-2010 онд  өөрсдийн гэсэн 
хүүхдэд ээлтэй, хялбар, сонирхолтой 
арга зүйг боловсруулж, сургалт 
явуулсан. Тухайлбал, хүүхдүүдийн 
амьдралаас сэдэвлэсэн жүжигчилсэн 
тоглолтоор дамжуулан Улаанбаатар 
хотын болон Дорнод аймгийн 16 

сургуулийн 240 хүүхдэд хүүхдийн эрхийн талаар 
сургалт явуулжээ. Гурван үе тэнгийн багш хүүхдийн 
оролцооны  “Залуу аврагч” бүлгийг байгуулж, 
сургуулийн нийгмийн ажилтны туслалцаатайгаар 
гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдүүд юу хийх 
ёстой талаар 200 хүүхдэд сургалт явуулсан 
байна. Үе тэнгийн 30 багш 4 бүлгээр ажиллаж 
дунд сургуулиуд, хүүхдийн халамжийн төвүүдээр 
сургалт явуулж хүчирхийлэл, дарамтаас ангид 
амьдрах хүүхдийн эрхийн талаар танилцуулав.
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55   http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.8585863/k.9F31/State_of_the_Worlds_Mothers.htm?msource=weolostww053 
56   Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл, 2009, 2012, 2013 он 
57   Монголын Хүүхэд ба Эмэгтэйчүүд: Одоогийн нөхцөл байдал, ирээдүйн зорилго.  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан. Монгол улс. 2007  он

ЭРҮҮЛ МЭНД  (2008-2014)

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Эрүүл 
мэндийн хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн хамгийн өндөр стандарт, хүчин 
чадлыг эдлэх эрх хүүхдэд бий. Хүүхдийг эрүүл өсч 
бойжих боломжоор хангах нь Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн эрхэм зорилгуудын нэг мөн. Энэхүү 
зорилгоо хэрэгжүүлэх үүднээс Хүүхдийг Ивээх 
Сан дэлхий даяар хүний амь нас, хүүхдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалан дэмжихэд чиглэсэн дараах 
долоон салбарт хүчин чармайлт тавин ажиллаж 
байна. Үүнд:

   • Нярайн эрүүл мэнд 
   • Хүүхдийн эрүүл мэнд
   • Эхийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 
   • Өсвөр насныхны бэлгийн ба нөхөн   
     үржихүйн эрүүл мэнд 
   • Хоол тэжээл
   • Ус, эрүүл ахуй, ариун цэвэр (WASH)
   • Яаралтай тусламж ба хоол тэжээл

Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад анхан 
шатны эрүүл мэндийн тусламж чухал. Хүн бүр 
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж авах буюу 
өвчин эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх бүхий л 
арга хэрэгсэл, өвчнийг хөнгөвчлөх эмчилгээг авах 
эрхээр хангагдах учиртай. Баян ядуу, хот хөдөө 
амьдардагаас үл хамааран бүх хүн энэ нийтлэг 
эрхээ эдлэх боломжтой байх ёстой. Анхан шатны 
тусламж бүх эх хүүхдэд хүрч чадвал сая сая хүний 
амь аврагдах юм. Үүнийг биелүүлэх цорын ганц 
арга бол иж бүрэн, төрийн удирдлагатай, зохих 
санхүүжилт ба боловсон хүчнээр хангагдсан 
эрүүл мэндийн тусламжийн тогтолцоо билээ. 
Иймээс  Хүүхдийг Ивээх Сан үйл ажиллагаа 
явуулж буй улс орнуудынхаа эрүүл мэндийн 
тогтолцоонд анхаарсаар ирсэн юм. 

Хүүхдийг Ивээх Сан “Дэлхийн эхчүүдийн нөхцөл 
байдал” тайланг55 жил бүр гаргадаг бөгөөд үүнд 
эх нялхсын эрүүл мэндийн бүх статистик багтдаг 
ба тэрхүү тайланд дэлхийн 170 гаруй улс орон 
жагсдаг юм. Тус тайлан нь эрүүл мэнд, боловсрол, 
эдийн засаг, улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо 
гэх мэт үзүүлэлтээр хамгийн сүүлийн үеийн 
мэдээлийг ашиглан ямар орны эхчүүд хүүхдүүд 
хамгийн сайн сайхан аж төрж, ямар оронд 
тэдний нөхцөл байдал хамгийн хүнд байгааг 
харуулдаг юм.

Монгол Улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн 
байдал 2009 оноос өмнө56,57

2009 оны байдлаар Монгол Улсад нийт 69,167 
амьд төрөлт бүртгэгдэж байсан бол 2013 онд 
79,780 болж нэмэгдэн, 2004 оныхоос төрөлт 
33,600–аар нэмэгджээ. Бүх төрөлтийн бараг тал 
хувь нь (2009 онд 40 хувь, 2012 онд 47 хувь) 
нийслэл Улаанбаатар хотод ногдож байна.  2009 
онд нийт 1,386 нялхсын эндэгдэл бүртгэгдсэн. 
Монголд 2009 оноос өмнөх хэдэн жилд, жил бүр 
дунджаар 1,000 нялхас эндэж байсан байна. 
Нийт эндэгдлийн дийлэнхийг нярайн эндэгдэл 
эзэлж байсан ба тухайн тохиолдлуудын 80 хувь нь 
төрснөөс хойших эхний долоо хоногт тохиолдож 
(нярайн эрт үеийн эндэгдэл) байв. Нярайн 
эндэгдлийн гол шалтгаанууд нь: амьсгалын 
дутагдал (39 хувь), дутуу төрөлт/хүүхдийн төрөх 
үеийн жингийн алдагдал (31 хувь), ургийн гажиг 
(15 хувь), халдвар (13 хувь) байна. Амьсгалын 
дутагдалын шалтгаан нь төрөхийн өмнөх 
өвдөлт, эх барих явц тааруу байх, эх барихын 
болон нярайн тусламж үйлчилгээ хүрэлцээгүйгээс 
үүдэлтэй байдаг.

Хүүхдийн хоол тэжээлийн байдлын хувьд 2000 он 
гарсаар төрсөн хүүхдүүдийн 21 хувь нь өсөлт 
удаашралтай, таваас доош насны хүүхдүүдийн 
22 хувь нь цус багатай байсан ба хүүхдүүдийн 
дунд витамин Д-ийн дутагдал 41 хувь буюу маш 
өндөр байна.  Зургаан сар хүртлээ эхийн сүүгээр 
хооллосон хүүхдийн эзлэх хэмжээ дөнгөж 55 хувь; 
6-11 сартай нялхсын дунд зохих хэмжээнд хөхөөр 
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хооллож нэмэлт тэжээл хэрэглэсэн хүүхдийн 
хэмжээ дөнгөж 22 хувьтай байна. Өсөлтийн 
удаашрал ийм их хэмжээтэй байгаа нь Монгол 
Улсын газарзүйн аль ч бүсэд 2000-аад онд 
хүүхдийн шим тэжээлийн дутагдал тулгамдсан 
асуудал байсаар ирснийг харуулж байна.  

Хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай гэр ахуйн мэдлэгийн 
хувьд асран хамгаалагчдын харьцангуй бага 
хувь нь (8 хувь) хүүхдийг эмнэлгийн тусламж авах 
зайлшгүй шаардлагатай үеийн шинж тэмдгийн 
талаар ойлголттой байв. Хүүхдүүдийн 60 орчим 
хувь нь насандаа тохирсон өсөлтийн хэмжээнд 
жин өндрөөрөө тэнцдэггүй бөгөөд эмнэлгээс 
антибиотикийн эмчилгээтэй буцаж байгаа эцэг 
эхчүүдийн бараг тэн хагас нь гэрээр эмийг хэрхэн 
өгөх аргын тухайд ойлголт мэдлэг муу байна.

Монгол дахь Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн Эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрийн төлөвлөлт
Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монголд эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрийг дангаар нь хэрэгжүүлэх бус 
амжилттэй хэрэгжиж байгаа бусад, боловсрол, 
хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал 
зэрэг хөтөлбөрүүдтэйгээ уялдуулж үр нөлөөтэй 
арга хэлбэрээр ажилладаг юм. Жишээлэхэд, 
Боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд Бага 
насны хүүхдийн халамж, хөгжлийг дэмжих 
санаачилгадаа хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол 
тэжээлийн асуудлыг тусган хэрэгжүүлэв. Үүнд, 
гэртээ болон улсын цэцэрлэгүүдэд өсөн бойжиж 
буй 2-5 насны хүүхдүүд, тэр дундаа захын 
хорооллын хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, хөгжлийн 

байдлыг сайжруулах үйл ажиллагаа орсон. Мөн
сургууль, цэцэрлэгийн ус, эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн асуудал Боловсролын хөтөлбөртэй 
уялдаж хэрэгждэг.

Хүүхдийн хүчирхийлэл, үл хайхрах байдлыг 
бууруулахад эмнэлгийн салбарынхны анхаарлыг 
өндөржүүлэх болсноороо хүүхдийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаандаа 
тусгаж байна. Түүнчлэн, архи, тамхинд донтох 
гэх мэт өсвөр насныхны эрүүл мэндийн асуудлыг 
хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийнхээ хүрээнд авч 
үздэг. Хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог 
бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд хүүхэд, өсвөр 
үеийнхнийг бэлгийн хүчирхийллээс сэргийлэх, 
таслан зогсоох зорилтууд багтдаг ба үүнд ХДХВ/
ДОХ-ын асуудлууд ордог. Түүнчлэн, Хүүхдийг 
Ивээх Сан нь гамшиг, онцгой байдлын үед үзүүлэх 
хариу арга хэмжээний үйл ажиллагаандаа 
хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, сайн сайхны 
төлөөх зорилгуудыг эрхэмлэдэг юм.

1) Хүүхдийн эрүүл мэнд

А. Хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах ба Эрүүл  
    мэндийн салбар

Хүүхдийг Ивээх Сан 2010 оноос Монгол Улсын 
эрүүл мэндийн салбарт хүүхэд хамгааллын 
асуудлыг нэвтрүүлснээрээ хүүхдийг  хүчирхийлэл, 
үл хайхрах байдалд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж 
тэдний сайн сайхан байдалд урт хугацааны, 
тогтвортой үр нөлөө авчрахыг эрмэлзэж байна. 
Орон нутгийн хэмжээнд  бид  хүчирхийллийн 
эрсдэлд орсон болон хохирсон хүүхдүүдийг 

Денан төслийн дэмжлэгтэйгээр Архангай аймгийн Тариат суманд эрүүл мэндийн 
үзлэг болж буй нь
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58   Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр, Жилийн тайлан, 2013

хамгаалах ажилд эмнэлгийн ажилтнуудын хариу 
арга хэмжээг сайжруулах тал дээр дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна.  Дэлгэрэнгүйг тус 
тайлангийн Эрүүл мэндийн салбар дахь Хүүхэд 
хамгаалал хэсгээс үзнэ үү ( 79-р тал).

Б. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж58 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь 2012 оноос эхлэн 
Архангай аймгийн Тариат сумын эрүүл мэндийн 
төсөлд дэмжлэг үзүүлж байна. 2011 онд Денан 
Прожект (АНУ-д төвтэй, ашгийн бус,  иргэний 
байгууллага)-ын төлөөлөгчид Монголд ирж 100 
км-ийн радиуст 10,000 ба түүнээс дээш хүн 
амтай, эрүүл мэндийн үйлчилгээг нь сайжруулах, 
тоног төхөөрөмжийг нь шинэчлэх шаардлагатай 
алслагдсан сум орон нутагт дэмжлэг үзүүлэх 
асуудлыг судалсан юм. Нөхцөл болзолд нь 
тохирох газруудаар явж үзсэний эцэст тус 
төслийнхөн Архангайн Тариат суманд байрлах 
сум хоорондын эмнэлэгт Хүүхдийг Ивээх Сангаар 
дамжуулан тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн ба 
ингэснээр  тус эмнэлгээр үйлчлүүлдэг 5 сумын 
иргэд, амьжиргааны түвшин доогуур өрхүүд  
болон хүүхдүүд чанарын шаардлага хангасан  
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой 
болсон юм. 

Денан Прожект нь олон нийтэд түшиглэсэн 
эрүүл мэндийн төслийг дэмжиж Хүүхдийг Ивээх 
Сангаар  дамжуулан Тариат сумын эмнэлэгт  
2013 онд 32,320 ам.долларын тусламж үзүүлсэн. 
Тусламжийн ихэнх нь эм бэлдмэл, лабораторийн 
урвалж, тоног төхөөрөмж болон халаалтын  
түлш худалдан авахад зарцуулагдсан ба энэхүү 
мөнгөн тусламж нь тус эмнэлгийн үйл ажиллагаанд 
шийдвэрлэсэн улсын төсвөөс ч илүү байсан юм. 
Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд  бүтэн жилийн 
турш эмзэг бүлгийн иргэд болон хүүхдүүдэд 
эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх хүрэлцээтэй эм 
бэлдмэл, хэрэгсэлтэй байх боломжийг бүрдүүлэв.  

Түүнчлэн, тус тусламжийн мөнгөөр Улаанбаатар 
хотод 2013 оноос эхлэн хоёр жил үргэлжлэх 
дотрын эмчилгээний мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтад тус эмнэлгийн дотрын эмчийг 
хамруулах зардлыг даав. Денан Прожект мөн 
2012 онд энэ эмнэлгийн эмчийг хүүхдийн эмчийн 
мэргэжил дээшлүүлэх хоёр жилийн сургалтад 
сургаж байсан юм. Эмч мэргэжилтний мэргэшил 
сургалтыг дэмжих хүрээнд Тариат сумын нэг 
оюутныг шүдний эмч болоход нь ивээн тэтгэж, 
2015 он хүртэлх их сургуулийн 2 жилийн 

сургалтын төлбөрийг нь 2013 онд гаргаж өгсөн 
байна.

Түүгээр ч барахгүй, Денан Прожект нь хүүхдийн 
эрүүл мэнд, хөгжилд олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор олон нийтэд түшиглэсэн 
үйл ажиллагаануудыг явуулж ирсэн. Үүнд, хамгийн 
алслагдсан сумдын 0-5 насны нийт 584 хүүхдээс 
405-ыг явуулын үзлэг оношлогоонд хамруулсан, 
аминдэмийн аян зохион байгуулсан зэрэг ажлууд 
багтана. Мөн Тариат сумын сургуулийн насны 
(6-17 нас) 862 хүүхдэд үзлэг хийж, сургалтад 
хамруулсан. Тэдгээр хүүхдүүдийн зарим нь 
эцэг эхээсээ хол сургуулийн дотуур байранд 
амьдардаг хүүхдүүд байв.  

2013 онд орон нутгийн засаг захиргаанаас 
төслийн үйл ажиллагаанд оролцох ажил мөн 
идэвхжиж байна. Сум хоорондын эмнэлгийн 
анхан шатны зарим тоног төхөөрөмжийг солих, 
шинэчлэх зардлыг тусгаж өгөх гэх мэтээр 2014 
оны орон нутгийн төсөв, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөндөө тусгаж өгсөн нь төслийг дэмжсэн 
нэг ахиц юм.

Денан төслийн зүгээс малчин өрхүүдэд эм тариа өгч буй нь



Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

106

59   http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT 

“
В. Эрүүл мэндийн аян

2013 оны “Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрхийн 
төлөөх дэлхийн өдөр” буюу 10 сарын 23-нд 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн олон улсын эвслээс 
дэлхийн хэмжээний аян зохион байгуулсан юм. 
Нялхсын эндэгдлийн асуудалд олон нийтийн 
анхаарлыг хандуулах зорилготой “Эсэн мэнд 
амьдрахуйн төлөө” өдөрлөгийн гүйлтэд 67 орны 
50,000 орчим хүүхэд оролцсон билээ.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр 
тус аянд оролцохдоо хүүхдүүд болон УИХ-ын 
эмэгтэй гишүүдийн бүлэгтэй “Урьдчилан сэргийлж 
болох шалтгаанаар хүүхэд гэмтэх, эндэх ёсгүй” 
уриан дор хамтран ажилласан юм. Дотоодын 18 
телевиз, өдөр тумын гурван том сонины сэтгүүлчид 
оролцсон хэвлэлийн бага хуралд УИХ-ын гишүүн,  
эмэгтэй гишүүдийн бүлгийн дарга Л.Эрдэнэчимэг 
оролцож аяны зорилгыг таниулан ярьсан ба тус 
хэвлэлийн хуралд оролцсон хүүхдүүд урьдчилан 
сэргийлж болох бэртэл, эндлийн талаар өөрийн 
бодол санаагаа илэрхийлэн үг хэлэв. 

Тухайн өдөр мөн орон даяар 10 минутын 
баримтат кино цацагдсан. Тус киноны сэдэв 
нь хүүхдүүд, өсвөр насныхны дунд хийсэн 
хэлэлцүүлгээс гарсан юм. Киног бүтээхэд УИХ-
ын  эмэгтэй гишүүд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын яам, Нийслэлийн онцгой байдлын 
газар, Хүүхдийн төлөө үндэсний газартай 
Хүүхдийг Ивээх Сан нягт хамтран ажиллав. 

Монголд таваас доош насны хүүхдийн эндэгдэл 
1000 амьд төрөлт тутамд 32 байдаг59 бол харин 

хөдөө орон нутагт, хот суурин газрынхаас 
энэ тоо даруй хоёр дахин их байна. Бага 
насны хүүхдүүд байнга гэмтэж бэртэж байгаа 
нь Монгол Улсын хувьд онцгой анхаарууштай 
асуудал юм. Үндэсний статистикийн хорооны 
Олон хэмжүүрт кластерийн судалгаа (2010)-
ны 4 дүгээр тайлангаар, хот суурин газрын 
хүүхдүүдийн тахир дутуу болох магадлал 12 хувь 
байхад, хөдөө орон нутагт бүх их буюу 15 хувь 
байна. Цэцэрлэг болон хүүхэд асрах үйлчилгээнд 
хамрагдах боломжоор дутмаг байдаг таваас 
доош насны хүүхдүүд (бараг 30 хувь нь) гэртээ 
ганцаараа юмуу эцэг эхийн хяналтгүйгээр үлдэх 
тохиолдол их байдгаас гэмтэж бэртэх эрсдэл нь 
арай өндөр байдаг байна. Тиймээс хүүхдүүдийн 
гэмтэл бэртлийн 60 гаруй хувь нь гэрийн нөхцөлд, 
үл хайхрах байдал, муу асрамжаас үүдэлтэй нь 
тогтоогджээ.

Үйл явдал – Монголын шинээр мэндэлсэн 
50,000 хүүхдэд 50,000 хүний халуун гараар 
нэхсэн малгай түгээв

2008 оны 11 сард Их Британийн олон 
нийтийн сайн дурынхны нэхсэн 50,000  
ноосон малгайг  Хүүхдийг Ивээх Сан 
Монголд хүлээн авч төрөх эмнэлгүүдээр 
дамжуулан нялхаст хүргэсэн юм. Нэгдсэн 
Вант Улсын “Нэгийг нэхээд нэгийг авар” аяны 
хүрээнд тус үйл ажиллагаа явагдсан юм. 
Мянганы Хөгжлийн зорилтууд дахь хүүхдийн 
эсэн мэнд амьдралын төлөөх ажилд Их 
Британийн Засгийн газар болон олон улсын 
нийгэмлэгүүдийн гүйцэтгэх үүргийг бодит 
болгох зорилгоор тэрхүү аяныг зохиожээ.  

Нэгдсэн Вант Улсаас нэхмэл малгайнуудыг 
хүлээн аваад Улаанбаатар хотын Нэгдүгээр 
Амаржих газарт ёслолын бяцхан арга хэмжээ 
зохион байгуулсан ба тус арга хэмжээнд 
Эрүүл мэндийн дэд сайд Ж.Цолмон, ЭМЯ-ны 
Хүүхдийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 
Г.Соёлгэрэл нар оролцов. Дараа нь 
малгайнуудыг Улсын Нэг, Хоёр, Гуравдугаар 
амаржих газруудад мэндэлсэн нялхаст 
тараасан юм. 

Монголын нярай хүүхдүүдэд ноосон малгай 
өгч буй нь
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2) Ус, эрүүл ахуй, ариун цэвэр

Ундны усны аюулгүй эх үүсвэр, шаардлага 
хангасан ариун цэврийн газар, эрүүл ахуйн 
нөхцлөөр хангагдах нь хүний эрх бөгөөд эрүүл 
мэнд, сайн хоол тэжээлээр хангагдах анхдагч 
урьдчилсан нөхцөл юм. Ус, эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн нөхцөл тааруу байх нь эрүүл мэндийн 
өндөр эрсдлийг үүсгэдэг ба хүний мөн чанарыг 
гутаасан явдал юм. 

Хүүхдийг Ивээх Сан нь 2011-2014 онд 
боловсролын байгууллагууд дахь ус, эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн асуудалд анхаарч 
ажилласан. Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн 
өрөөний үзэл баримтлал Бага насны хүүхдийн 
халамж, хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бий 
болов (дэлгэрэнгүйг тайлан боловсролын тухай 
хэсгээс үзнэ үү). Хүүхдийг Ивээх Сан нийслэлийн 
зургаан цэцэрлэгт 18  бүлгийн ариун цэврийн 
өрөөнүүдийг загварчлан зассан бөгөөд 
боловсролын болон барилгын мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан гарын авлага, зөвлөмж зэргийг 
боловсруулав. Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн 
өрөөний үзэл баримтлал болон загваруудыг 
Улаанбаатар хотын боловсролын газруудад 
танилцуулж сургалт явуулав. Дэмжин түгээх 
бодлогын хүрээнд, нийслэлийн боловсролын 
салбарынхан, цэцэрлэгийн ажилтнуудад “хүүхдэд 
ээлтэй ариун цэврийн өрөө”-ын тухай ойлголт 
өгөх гарын авлага, богино хэмжээний кино хийж 
түгээсэн. 

2014 оны Хүүхдийг Ивээх Сангийн шинэлэг 
санаа, санаачилгууд холбогдох салбаруудын 
хүрээнд нэлээд сайн танигдсан бөгөөд улсын 
төсвийн зургаан цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй ариун 
цэврийн өрөөний хэд хэдэн загварыг бүтээж 
чадсанаараа Японы “Усны Форум”-аас60 тусгай 
шагнал хүртэв. Тус шагналыг ХИС-д олгохдоо 
зөвхөн зардал багатай , зөв хэрэглээтэй, хүүхдэд 
ээлтэй ариун цэврийн өрөө бий болгосон гэдэг 
утгаар нь биш, мөн мэргэжлийн байгууллагууд, 
хувь хүмүүс төдийгүй төрийн байгууллагуудыг 
энэ үйл ажиллагаанд татан оролцуулсан болон 
бусад цэцэрлэгүүдэд энэ үзэл санааг таниулж 
чадсаныг нь үнэлэн тус шагналыг олгосон юм.

Үйл явдал – Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах 
эрхийн төлөөх дэлхийн өдөр

Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2013 оын10 дугаар 
сарын 23-ны өдөр олон нийтэд хүргэсэн 
кинонд  урьдчилан сэргийлж болох бэртэлд 
өртөх, аюултай тохиолдлуудад тахир дутуу 
болох илүү их эрсдэлтэй байгаа асуудлыг 
хүүхдүүд хөндөж байв. 

Хүүхдүүд, өсвөр үеийнхэн бид, томчууд 
түгээмэл тохиолддог бүх төрлийн гэмтэл 
бэртлээс хүүхэд бүрийг сэргийлэх боломжтой 
гэж үзэж байна. Гэвч үнэн хэрэгтээ бага насны 
хүүхдүүд эрсдэлтэй орчинд амьдарч байна. 
Хүүхдүүд ямар ч нөхцөлд хамгаалагдах ёстой, 
энэ нь бүх том хүмүүсийн үүрэг. Томчуудад 
хүргэх бидний уриалга энэ” гэж оролцогч Б.Э. 
(13 настай) хэлсэн юм.

Томчууд бид худалдааны төв дээр гарсан 
түймэр зэрэг ослуудад их анхаарал хандуулдаг. 
Үүний оронд харин гэртээ хараа хяналтгүй эсвэл 
түгжиж орхисон хүүхдийнхээ төлөө илүү санаа 
тавих ёстой юм. Бүх насанд хүрсэн хүмүүс, 
асран хамгаалагчдад энэ аян зүйтэй сануулга 
болж байна” хэмээн тус баримтат киноны 
продюсер Монголын нэртэй сэтгүүлчдийн нэг 
Г.Золжаргал (53 настай) хэлсэн байна.

УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн бүлэг сургуулийн 
өмнөх насны хүүхдүүдэд зориулсан асран 
хамгааллын хувилбарт үйлчилгээний тухай 
хуулийн төслийг боловсруулсан. УИХ хэлэлцээд 
энэ хуулийг баталвал цэцэрлэгийн хүрэлцээгүй 
байдлыг шийдвэрлэх чухал арга хэмжээ болох 
юм. Амжилттай батлагдсан тохиолдолд 80 
мянга гаруй хүүхэд бэртэл гэмтлээс сэргийлж, 
хамгаалагдах боломжтой” гэж.

УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэг

2013 онд Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгт 
Хүүхдэд ээлтэй загвар ариун цэврийн өрөө 
байгуулсан нь, Улаанбаатар хот
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Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны тойм, 2011
Монгол нэр томъёогоор зун ган болоход өвөл маш их цас орж мал бэлчээргүй болж өлсөж даарснаас олноороо үхдэг, Wikipedia, 2010
Монголын сургууль, цэцэрлэг, хүүхэд, багш нарт 2009-2010 оны Зудын үзүүлсэн нөлөөлөл, хохирлын тухай тайлан, Хүүхдийг Ивээх Сан, 
2010
2010 оны зудад нэрвэгдсэн хүүхдүүдийн ус, эрүүл ахуй, ариун цэврийн хэрэгцээг хангах нь. Хүүхдийг Ивээх Сан, 2010
Зудад нэрвэгсдэд туслах уриалга. НҮБ-ын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн газар, 2010 оны тавдугаар сар
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ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ 
(2009-2014)
Хүүхдийг Ивээх Сан бол хүмүүнлэгийн болон 
хөгжлийн үйл ажиллагааны аль алиныг эрхэм 
болгодог, хосолсон чиг үүрэгтэй байгууллага юм. 
Бид хүмүүнлэгийн тусламж, хөгжлийн туслалцааны 
ач холбогдлыг ижил түвшинд авч үздэг. Ингэснээр  
дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хүүхдүүдийг 
эрх чөлөө, түүний дотор эсэн мэнд амьдрах, 
аюулгүй байх, хамгаалуулах, боловсрол эзэмших 
эрхээ эдлэх боломжоор нь хангаж чадна гэдэгт 
итгэдэг61. 

Аливаа хямралын үед хүүхдүүд хамгийн ихээр 
хохирдог. Үер, өлсгөлөн, газар хөдлөлт, зэвсэгт 
мөргөлдөөн эсвэл халдварт өвчний гамшигт 
өртсөн хүүхдүүдийг Хүүхдийг Ивээх Сан эмнэлгийн 
тусламж, орон байр, ус, хүнсийг шуурхай авах 
нөхцөл бололцоогоор хангадаг. Бид хүүхдүүдийг 
аварч, гэр бүлийн гишүүдийг бие биенээ олж 
эргэн уулзахад нь тусалдаг. Мөн хямралын 
байдлаас ангижирхад нь сэтгэл санааны дэмжлэг 
өгч, сурч мэдэх, тоглох аюулгүй орчныг бүрдүүлж 
өгдөг. 

Түүнчлэн бид өөрсдийн ажилтнуудад гамшгийн 
эрсдэл ихтэй газруудад буюу хүнд нөхцөл байдалд 
зөв ажиллах арга зүйг эзэмшүүлж бэлтгэдэг. 
Ингэснээр хүүхдэд учирч болох гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг түргэн авч 
чаддаг юм. Япон дахь газар хөдлөлт, цунами 
гэх мэт өргөн хүрээг хамарсан онцгой байдлын 
дараа бид газар дээр нь очиж ажиллан, хүүхдүүд 
болон тэдний гэр бүлийнхэнд амьдралаа хөл 
дээр нь босгоход тусалдаг. Аливаа тохиолдож 
болох, болсон, болж байгаа гамшгийн үед бид 

тухайн улс орны хэмжээнд засгийн газруудтай нь 
болон хүмүүнлэгийн холбогдох байгууллагуудтай 
нягт уялдаатай ажиллах зарчимыг баримталдаг 
юм. 

Ерөнхийдөө бид хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг 
тусламж авагсдын хэрэгцээ шаардлагыг 
судалсны үндсэн дээр зохион байгуулдаг бөгөөд 
тогтсон  горимыг мөрдөж ажиллахыг эрмэлздэг 
билээ. Байгалийн гамшигт өртсөн хүүхдүүд, айл 
өрхүүдийн 10-25 хувьд нь хүрч ажиллах зорилт 
тавьдаг юм. 

1) 2009-2010 оны зуд 

А. Нөхцөл байдал

2009-2010 оны өвөл Монгол Улсад нэлээд хүнд 
хэлбэрийн зуд62 болсон. Гамшгийн хамгийн 
идэвхтэй бүсэд агаарын температур хасах 30-
40 хэмд хүрч байв63. Энэхүү гамшигт явдлын 
уршгаар эх, хүүхдийн эндэгдэл ихэсч, урьд хожид 
байгаагүйгээр олон мал хорогдож, хөдөөгийн 
мянга мянган хүний амьдрал ахуй доройтсон 
юм. Монгол Улсын Засгийн газар 2010 оны 
нэгдүгээр сард албан ёсоор гамшгийн байдал 
зарлаж, Онцгой байдлын ерөнхий газар (ОБЕГ) 
21 аймгаас 15-ыг нь зудын гамшигт нэрвэгдсэн 
гэж тодорхойлов. Зудын үеэр нийт 9 сая толгой 
мал (улсын нийт малын 20%) эрсдэж, 769,000 
хүн (нийт хүн амын 28%) гамшгийн улмаас 
хохирсон64. 2010 оны дөрөвдүгээр сарын сүүл 
гэхэд 9,000 шахам айл өрх малгүй болж, бүрхэг 
ирээдүйтэй нүүр тулсан юм65.
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Архангай, Дорнод, Дундговь, Говь-Алтай, Завхан
2009-10 оны Зуд: Монголын сургууль, цэцэрлэг, хүүхэд, багш нарт учруулсан хохирлын тухай тайлан, 2010 оны 3-4 дүгээр сар.  http://reliefweb.
int/report/mongolia/report-2009-10-dzud-disaster-impact-schools-kindergartens-children-and-teachers
2010 оны зуданд нэрвэгдсэн хүүхдүүдийн ус, эрүүл ахуй, ариун цэврийн хэрэгцээг хангах нь, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2010
Буудайн гурил, будаа, элсэн чихэр, ургамлын тос, хуурай сүү, жимсний шүүс, үзэм зэрэг 4 долоо хоногийн хэрэгцээг хангахуйц хүнсний тусламж
Гарын саван, угаалгын нунтаг, шүдний сойз, гарын алчуур
2-3 долоо хоногийн түлшний нөөц
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Б. Онцгой байдлын үед Хүүхдийг Ивээх Сангийн  
   авсан арга хэмжээ

Хүн амын тархай суурьшилтай Монголын 
нөхцөлд  гамшгийн хариу арга хэмжээ авахдаа 
ХИС нь боловсролын салбарыг анхааралдаа 
авч  өөрийн дотоод нөөц бололцоог харгалзан 
зудад нэрвэгдсэн суурин газруудын сургууль, 
цэцэрлэгийн асуудалд төвлөрч ажилласан юм. 
Гамшигт өртсөн малчид болон гамшгаас үл 
хамаарах хүнд нөхцөлд амьдарч буй өрхүүдэд 
санхүүгийн дарамт учруулахгүйгээр хүүхдүүдийг 
нь аюулгүй орчинд үргэлжлүүлэн сурч боловсрох 
боломжийг олгохын төлөө туслалцаа үзүүлэв.

Түргэвчилсэн үнэлгээний эхний үе (2010 оны 
1-4 дүгээр сар):  2010 оны эхэн ба дунд үеэр 
Хүүхдийг Ивээх Сан зудад нэрвэгдсэн таван 
аймгийн66  боловсролын салбарт цуврал 
шуурхай судалгааг хийсэн юм. Боловсролын 
хэрэгцээт байдлын тухай судалгааны эхний 
үе шатад 10 сургууль, зургаан цэцэрлэгийг 
хамруулж, цэцэрлэг сургуулийн 116 захирлаас 
судалгаа авсан юм67. Судалгааны дүнгээр энэ 
гамшиг нь хөдөөгийн хүүхдүүдийн боловсролын 

болон асран хамгааллын түвшинд маш ихээр 
нөлөөлж буй нь тогтоогдов. Зуд нь багш нарын 
хичээлээ заах эсэхэд бага нөлөөтэй хэдий ч их цас 
орсон үед ялангуяа, сургуулийн амралтын өмнө 
болон дараа хүүхдүүдийн хичээлд хамрагдалт 
эрс багассан нь ихэвчлэн өвдсөн эсвэл мал 
хариулах ажилд дайчлагдсан зэрэг шалтгаантай 
холбоотой байсан. Судалгааны нийт дүнгээр, 
дотуур байранд болон гадуур амьдарч байгаа 
бүх хүүхдүүд халаалт, унаа, эрүүл ахуй, ариун 
цэвэр, хоол хүнсний бэрхшээлтэй тулгарсан нь 
тогтоогдов68. 

Эхний шатын арга хэмжээ (2010 оны 2-3 дугаар 
сар):  Хүүхдийг Ивээх Сан нь 2014  оны хоёрдугаар 
сар гэхэд зудын гамшгийг даван туулахад туслах 
зорилгоор Япон, ИБУИНВУ, АНУ, Австрали, 
Солонгос, Норвеги, Швед дахь Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн салбарууд, Жерсийн олон улсын 
тусламжийн хороо, Мэнний арлын Засгийн газар 
зэрэг олон эх үүсвэрээс тусламжийн хөрөнгө 
хуримтлуулж чадав. 

Санхүүгийн туслалцаа зудын оргил үед ирснээр 
хүнс тэжээл69, ариун цэврийн хэрэгслүүд70, дулаан 
хөнжил, зузаан гутал гэх мэт чухал хэрэгцээтэй 
зүйлсийг зудын гамшигт өртсөн Завхан, Говь-
Алтай, Дорнод аймгуудын 24 сургууль, дотуур 
байр, 19 цэцэрлэгийн 2272 хүүхдэд тарааж, 
тэдний эрүүл мэнд сайн сайхан байдалд тус 
нэмэр болсон билээ. Завхан, Дорнод аймаг 
дахь гурван сургууль, дотуур байрын халаалтыг 
засварлаж, Дорнод, Говь-Алтай, Завхан 
аймгуудын сургуулиудын халаалтад зориулж 
түлш71 авч өгөв. Эхэн шатны үйл ажиллагаагаар 
бид нийт 5274 хүүхдэд хүрч ажилласан юм.  

Хоёрдугаар шатны арга хэмжээ (2010 оны 4-5 
дугаар сар): Энэ үе шатад Хүүхдийг Ивээх Сан 
Архангай, Говь-Алтай, Дундговь аймгийн 13 
сумын алслагдсан багийн айл өрхүүд болон 
тэдний хүүхдүүд, ялангуяа сумын төвд сургуульд 
сурдаг, дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдэд 
анхаарч ажиллав. Бид гамшигт өртсөн 750 
айлд хүнсний тусламж (гурил, будаа, элсэн 
чихэр, ургамлын тос, үзэм, хуурай цай) хүргэсэн 
нь ойролцоогоор 2250 хүүхдэд хүрсэн үйл 
ажиллагаа болов. Түүнчлэн, 1678 хүүхдэд зузаан 
хөнжил, дулаан гутал өгсөн ба 120 өрхөд түлш 
(1-2 сар хэрэглэх нүүрс) олгов.  
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Тараагдсан багц бүрт сурагчийн цүнх, номын хавтас, дэвтэр, зургийн самбар, үзэг, харандаа, өнгийн харандаа, шугам, цаасны цавуу, 
баллуур, харандаа үзүүрлэгч, ор хөнжлийн даавуу, углааш, нүүрний алчуур, ванны алчуур, сам, вазелин, гарын саван, савангийн тавиур, 
угаалгын нунтаг, нойтон салфетка, шүдний оо, сойз, шампунь, сэнжтэй аяга, хоолны аяга, дотуур хувцас, оймс, бохир хувцас хийх сагс, 
ариун цэврийн цаас зэрэг хичээлийн болон ахуйн хэрэглээний зүйлс багтсан болно.
Ариун цэврийн багцад усны сав, түмпэн, хогийн сав, шүүр, тосгуур, цайруулагч шингэн, хувцасны сойз, хувин, ус шүүгч, гар угаахад 
зориулсан усны сав, гал тогооны алчуур, жорлонгийн сойз, алчуур, цэвэрлэгээний резинэн бээлий зэрэг ахуйн хэрэглээний зүйлс багтсан 
болно.
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Түргэвчилсэн үнэлгээний хоёрдугаар үе (2010 
оны 6-7 дугаар сар): Хүүхдийг Ивээх Сан зудад 
өртсөн аймгуудын айл өрхийн хүнсний аюулгүй 
байдал, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үнэлгээ хийх 
багуудыг 2010 оны 6-7 сард тухайн газруудад 
ажиллуулав. Энэ үеэр Монголын Засгийн газраас 
150,000 айл өрх (770,000 хүн) зудын гамшигт 
шууд өртсөн гэж албан ёсоор мэдээлсэн бол 
ОБЕГ 9.7 сая толгой мал эрсдсэн гэж мэдээлэв. 
Эдгээр тооноос үзэхэд 9,000 малчин өрх 
(45,000 хүн) мал сүргээ 100 хувь, 32,800 малчин 
өрх (164.000 хүн) мал сүргийнхээ талаас илүү 
хувийг алдсан гэх тооцоолол гарч байна. Шинэ 
үнэлгээгээр, гамшгийн хохирогсдын хэрэгцээ 
бүрэн хангагдаагүй байгаа төдийгүй айл өрхийн 
хүнсний асуудлаас гадна есдүгээр сард хичээл 
эхлэхтэй холбоотойгоор сургуулийн зардал мөн 
нэн шаардлагатай байгаа нь тогтоогдсон юм.     

Гуравдугаар шатны арга хэмжээ (2010 оны 7-12 
дугаар сар): Бид судалгааны дүндээ үндэслээд 
Европын тусламжийн сан болон Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн тусламжийн хөрөнгөөр Дундговь, 
Говь-Алтай, Завхан аймгуудын зудад өртсөн 
айл өрхийн 5000 хүүхдэд хичээлийн хэрэгслийн 
тусламж үзүүлэв72. Мөн ус, эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн материалуудыг73 тус аймгуудын 34 
сургуульд хүргэв. 

Түүнчлэн, тус аймгуудаас сонгогдсон 67 
боловсролын салбарын ажилтан цэвэр ус, эрүүл 
ахуйн байгууламжаас тусгаарлагдсан нөхцөл 

байдалд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, 
гар угаах,  хувийн ариун цэвэр сахиулах 
чиглэлээр суралцаж бэлтгэгдэв. 

Үе шат бүрийн дээр дурдсан арга хэмжээний 
үеэр гамшгийн хохирлыг бууруулах зорилго 
бүхий тусламжийг Хүүхдийг Ивээх Сан өөрийн 
тусламжийн багуудаар дамжуулан айл өрх, 
сургууль, хүүхдүүд, дотуур байр, цэцэрлэгүүдэд 
хүргэж чадсан юм. Түүнчлэн, Хүүхдийг Ивээх Сан 
тусламжийн дараах шалгалтыг хийж, тусламж цаг 
үеийнхээ шаардлагад нийцсэн эсэхийг судалж 
байв.
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2) 2012-2013 оны өвөлжилт   
   хүндэрсэн үе

2013 оны нэгдүгээр сард ОБЕГ Монголын 21 
аймгаас 15 аймгийн 55 сумдад зудын аюулын 
тухай анхааруулга өгсөн юм. Үндэсний хэмжээнд 
онцгой байдал зарлаагүй хэдий ч Хүүхдийг 
Ивээх Сан Өвөрхангай, Архангай, Дорнод 
зэрэг гурван аймгийн алслагдсан орон нутгийн 
хүүхдүүдэд тусламж үзүүлэхээр бэлтгэв. Энэ удаад 
бид  өрхийн амьжиргаа, хүнсний аюулгүй байдал 
болон  хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээг 
хийх хоёр баг гарган ажиллуулав. Судалгааны 
дүнг нэгтгэж үзэхэд цаг агаарын байдал 
сайжирсан ба айл өрхүүд болон Засгийн газрын 
зүгээс өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайн хангасан 
зэрэг хүчин зүйлийн үр дүнд малын тоо толгой 
аюултай хэмжээнд хорогдоогүй байв. Иймээс 
гамшгийн үеийн яаралтай арга хэмжээ аваагүй 
болно. 

Дээрх хоёр судалгаа нь малчдын амьжиргаа, 
хүнсний аюулгүй байдал болон хүүхэд  
хамгааллын талбарт маш олон хуримтлагдсан 
асуудал байгааг харуулсан юм. Хэдийгээр том 

гамшгийг даван туулж чадсан ч эмзэг бүлгийн 
айл өрхүүдийн аж байдлыг доройтуулж буй 
эдгээр ужиг асуудлууд нь Монголд тохиож 
болзошгүй гамшгийн эрсдлийг өндөрсгөж 
байна гэсэн дүгнэлтийг бид хийсэн юм. Үүний 
зэрэгцээ, бид мал аж ахуй болон хүүхэд 
хамгаалал, боловсролын салбарууд дахь ужиг, 
шийдвэрлэгдээгүй асуудлуудыг хөндсөн хэд 
хэдэн урт хугацааны болон богино хугацааны 
зөвлөмжүүдийг боловсруулж Засгийн газрын 
агентлагууд, олон улсын байгууллагууд болон 
бусад сонирхогч талуудад хүргүүлсэн билээ. (Тус 
сэдэвтэй холбогдол бүхий тайлан, мэдээллийг 
энэхүү номны “ном, дижитал бүтээлийн жагсаалт” 
хэсгээс үзнэ үү).        
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3) Агентлаг хоорондын хамтын   
   ажиллагаа

Хүүхдийг Ивээх Сан, дээр дурдсан хүмүүнлэгийн 
бүхий л үйл ажиллагаандаа  үндэсний түвшиний 
хамтрагчид болон орон нутаг дахь түншүүдээ 
татан оролцуулж нягт хамтран ажилласан билээ. 
Хэрэгцээт туслалцааг зудад нэрвэгдсэн орон 
нутгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд хариуцлагатай, 
системтэй хүргэх ажлыг бид өндөр зохион 
байгуулалттай хийж гүйцэтгэв. Тухайлбал, ХИС нь 
боловсролын зорилтод үнэлгээг БШУЯ, зорилтод 
аймгуудын Боловсролын газруудтай хамтран 
хийсэн бол тусламж хүлээн авах сургуулиудын 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг НҮБ-ын Хүүхдийн Сантай 
хамтран боловсруулсан юм. Сонгогдсон сургууль 
бүрт орон нутгийн иргэд, эцэг эх, сурагчдаас 
бүрдсэн ажлын багийг байгуулж сурагчдад хүргэх 
тусламжийг тараасан. 

Хүмүүнлэгийн тусламжийг тараах явцад ажлын 
давхардал, санхүүгийн алдагдал гарахаас 
сэргийлж олон улсын агентлагууд, тэдний үйл 
ажиллагаатай өөрсдийн ажлыг уялдуулж байв. 
Тухайлбал, ус, эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
сэдэвт сургалтыг бид энэ чиглэлийн тэргүүлэгч 
байгууллага “Эй Си Эф” (Action Contre la Faim)-
тэй хамтран тэдний сургалтын арга зүй дээр 
үндэслэн зохион байгуулсан юм. Түүнчлэн, тус 
байгууллагын сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны 
зарим материалыг дахин хэвлэж зорилтод хүүхэд, 
сургуулиудад түгээв. 

Хүмүүнлэгийн багийн механизм: 2009-2010 
оны зудын гамшгийн сургамж, туршлагуудыг 
дүгнээд Монгол Улсын Засгийн Газар, НҮБ-ын 
байгууллагууд, голлох үүрэг бүхий олон улсын 
байгууллагууд, Хүүхдийг Ивээх Сан хамтран 

хүмүүнлэгийн томоохон хямралын үед авах 
арга хэмжээг илүү үр дүнтэй байлгах хамтын 
ажиллагааны боловсронгуй арга механизмтай 
болох шаардлагатай байгаа тухай хэлэлцсэн. 
Ингэснээр Монгол Улсад байгууллага 
хоорондын хамтын ажиллагааны механизм 
болох Хүмүүнлэгийн багийг  2011 оны нэгдүгээр 
сард байгуулсан юм. Хүмүүнлэгийн баг нь 
НҮБ-ын хүмүүнлэгийн асуудал эрхэлсэн суурин 
төлөөлөгчийн  удирдлага дор гамшгийн үед 
байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг нэгтгэн, 
нягт уялдаа холбоотой ажиллуулахад чиглүүлэх, 
засгийн газартай хамтран ажиллах үндсэн баг 
юм. Хүүхдийг Ивээх Сан тус багийн байгуулагдсан 
цагаас идэвхтэй гишүүн нь байсаар ирсэн бөгөөд 
боловсролын бүлгийг НҮБ-ын Хүүхдийн Сантай 
хамтран удирдаж байна. Хүүхдийг Ивээх Сан нь 
хүмүүнлэгийн бусад байгуулагатай нягт хамтран 
ажиллах замаар хүний амь насыг хамгаалах, зуд 
зэрэг гамшгийн үед хүүхдийн эрхийг хамгаалахын 
төлөө хүчин зүтгэж байна.
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ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ 
ХӨТӨЛБӨР ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЖ БАЙНА

Хүүхдийг Ивээх Сангаас Монголын 
хүүхдүүдийн хөгжил, сайн сайхны төлөө 
өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд хийсэн ажил, 
хүрсэн амжилтад биднийг дэмжин, хамтран  
ажилласан байгууллага, хувь хүмүүсийн 
оруулсан хувь нэмэр үнэлж баршгүй билээ.  

Хүүхдийг Ивээх Сантай хамтран ажиллаж, 
ертөнцийг хүүхдийн нүдээр харахад бидэнд 
тусалж, Монголын хүүхдүүдийн амьдралд 
бодит, тогтвортой өөрчлөлтийг хийхийн төлөө 
өөрсдийн дуу хоолойг нэгтгэн, идэвхтэй байр 
сууриас оролцон, хүүхдийн эрхийн төлөөх 
их үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулсан 
олон зуун хүүхэд, залуучуудад чин сэтгэлийн 
талархал илэрхийлж байна.  

Хүүхдийн эрхийн талаар нийгмийн ойлголт, 
хандлагыг өөрчлөх, гэр бүлийн орчин болон  
сургууль, олон нийтийн түвшинд хүүхдэд ээлтэй 
орчин бүрдүүлэхийн төлөө бидэнтэй хамтран 
ажилласан эцэг эхчүүд, олон нийтэд Хүүхдийг 
Ивээх Сан гүнээ талархаж байна. Мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрхийн 
төлөө идэвхтэй тэмцэгч Хөгжлийн Бэрхшээлтэй 
Хүүхдүүдийн Эцэг Эхийн Холбоонд тусгайлан 
талархал дэвшүүлье. 

Үндэсний хэмжээнд болон орон нутгийн 
түвшинд бидэнтэй хамтран ажилласан 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын 
хүндэт хамтран зүтгэгчдэдээ чин сэтгэлийн 
талархал илэрхийлж байна. Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн Японы 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн удирдлагаар ханган 
ажиллах шилжилтийн үед биднийг дэмжин, 
хамтран ажилласан Хүүхдийн төлөө газарт 
талархал илэрхийлж байна. БШУЯ, ХАХНХЯ 
болон манай хөтөлбөр, хүмүүнлэгийн үйл 
ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллаж 
байсан нийслэл Улаанбаатар хот, Архангай, 
Дорнод, Дундговь, Говь-Алтай, Сүхбаатар, 
Өвөрхангай аймгуудын засаг захиргаанд 
Хүүхдийг Ивээх Сан тусгайлан талархал 
дэвшүүлж байна.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн үйл ажиллагааг 
байнга дэмжин, хамтран ажилласан Монгол 
Улсад суугаа Их Британи,Умард Ирландын 
Нэгдсэн Вант Улсын Элчин сайдын яаманд 
гүнээ талархаж байна. Мөн Английн хатан 

хааны эрхэмсэг Элчин сайд, ноён Кристофер 
Стюарт /2012 - өнөөг хүртэл/, болон түүний 
өмнөх Элчин сайдууд, ноён Антони Мори 
/1991-1993/, Ион Слоне /1994-1997/, Жон 
Дурам /1997-1999/, хатагтай Кей Кумбс 
/1999-2001/, ноён Филипп Роус /2001-
2004/, ноён Ричард Остен /2004-2006/, 
ноён Кристофер Осборн /2006-2008/, 
хатагтай Торда Аббот-Вотт /2008-2009, 
2011-2012/, ноён Вильям Диксон /2009-
2011/ нарт Монголын хүүхдүүдийн сайн 
сайхны төлөөх үйл ажиллагааг байнга дэмжин 
ажиллаж байсанд нь чин сэтгэлийн талархал 
дэвшүүлж байна. 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн хэрэгжүүлж ирсэн 
Японы томоохон тусламж хөтөлбөрүүдийг  
удирдан, зохион байгуулах, хянахад  дэмжин 
ажилласан Монгол Улсад суугаа Япон улсын 
Элчин сайдын яам, Японы Олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллагад гүн талархал 
дэвшүүлье.  Мөн Япон улсаас Монгол Улсад 
суугаа Онц бөгөөд бүрэн эрхэт эрхэмсэг 
Элчин сайд, ноён Такэнори Шимизу /2011 
- өнөөг хүртэл/, болон түүний өмнөх Элчин 
сайд ноён Такүо Кидокоро /2001-2004/ 
нарт Япон улсын Элчин сайдын яаманд удаа 
дараа хүлээн авч уулзан ХИС-гаас Монголын 
хүүхдүүдийн оролцойтойгоор хэрэгжүүлж буй 
үйл ажиллагааг дэмжин, үнэтэй санал бодлоо 
солилцсон явдалд гүн талархал илэрхийлье.

Бидэнтэй хамтарч, харилцан бие биенээ 
хурцлан ажиллаж байсан олон улсын бусад 
байгууллагуудад хүүхдийн эрхийн төлөө 
тууштай хүчин зүтгэсэнд Хүүхдийг Ивээх Сан 
талархал илэрхийлж байна. 

1994-2009 онд Их Британий Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн чадавхийг 
бэхжүүлэхийн төлөө бидэнтэй хамтран 
ажиллаж байсан олон улсын болон үндэсний 
зөвлөхүүд Анн Малколм, Энди Вэст, Барбара 
Пэн, Бил Бэл, Карол Симард,  Каролин 
Харпер, Крис Хеннэси, Катерин Стрили, 
Дерэк Милс, Дона Кеслэр, Доминик Пиэр 
Плату, Дункан Троттэр, Эмма Робертс, Камал 
Малхотра, Кати Вэбли, Катрин Конроу, 
Кенвин Смит, Ку Ким Чу, Куллвади Сумалноп, 
Жэй Вискарвэр, Жанет С. Холдсворф, Жинэтт 
Врит, Жэнни Маршал, Жочим Тиэс, Жрн 
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Дюррант, Жон Пари Вилльямс, Гареф Овен, 
Гаутам Ядама, Гурчаран Вирди, Хелен Бакос 
Смит, Хелен Пиннок, Хелен Пенн, Лоренс 
Мартин, Леони Лонтон, Луйз Мелвилли, 
Марсиа Хансен, Марион Молтено, Масако 
Үэда, Маттю Лав, Майк Ринолдс, Паул Коти, 
Филиппа Рамсден, Рачел Маркус, Ричард Ж. 
Эстес, Петр Нювел, Сандра С. Хуанг, Софи 
Хуг Вилльямс, Роберт Вилкинсон, Ромео С. 
Квета, Розамунд Эбдон, Саманта Хакетт, 
Сара Хаги, Сара Лили, Стенфорд Смит, 
Стефан Морров, Шелдон Шаффер, Стив 
Кларк, Терри Дурнниан, Виктор Карунан, 
Ванесса Херингшау нарт бид чин сэтгэлийн 
талархал дэвшүүлж байна. 

2009 оноос хойш сүүлийн 5 жилд Монголын 
хүүхдүүдийн төлөө чанартай хөтөлбөр, 
санаачилгуудыг хариуцлагатай үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэхэд удирдлагын болон зөлвөх 
дэмжлэг үзүүлсэн Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
ажилтан Ахриум Ким, Аканэ Окада, Акихико 
Торита, Акико Такай, Дайри О’ Рэйлли, 
Эмико Миками, Эийчи Садамацү, Гёофри 
Поунтер, Хианграй Ли, Хиронобу Шибуяа, 
Хироши Мияашита, Икуко Мори, Жеймс 
Лаури, Жэйн Калдер, Жиён Ким, Жонатан 
Буртон, Жошуа Лейтон, Катарин Вилльямсон, 
Кацүяа Ёошида, Кунё Сенга, Лахман 
Белбази, Лен Андерсен, Майко Охниши, 
Микунг Ким, Наоко Канатани, Ник Фенни, 
Иобумаса Китажима, Обайдур Рахман, 
Осаму Сато, Риохей Сакурай, Санди Биггар, 
Сацүки Мажима, Шана Пейффер, Такако 
Шибата, Такүро Кикүчи, Такаюүки Гомёо, 
Ёоши Кошикава, Юрико Камияама, Виктория 
Муртаг, Виктория Палмер, Зач Занек нарт  
гүнээ талархаж байна.

Өнгөрсөн бүх хугацаанд Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн хамт 
олны бүрэлдэхүүнд багтан ажиллаж байсан 
бүх ажилтнууддаа Монголын хүүхдүүдийн 
төлөө зориулсан чин сэтгэл, хичээл зүтгэлийнх 
нь төлөө Хүүхдийг Ивээх Сан гүн талархал 
дэвшүүлж байна.  Ийм авьяаслаг, чадварлаг, 
хичээл зүтгэлтэй хүмүүс ажиллаагүй бол 
Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь үйл 

ажиллагаа ийм амжилтанд хүрч чадахгүй 
байсан билээ. Монгол дахь хөтөлбөр анх 
нээгдсэн цагаас эхлэн өнөөдрийг хүртэлх бүтэн 
20 жилийн хугацаанд Монгол орны өргөн 
уудам нутгаар биднийг ая тухтай, аюулгүй 
зорчуулж байсан жолооч У.Ганбаатартаа 
халуунаар талархаж байна.

ХИС-гийн Монгол дахь Хөтөлбөрийг 
мэргэжлийн удирдлага, манлайллаар ханган 
ажиллах нэн хариуцлагатай үүргийг хүлээн, 
Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө 
сэтгэл зүтгэлээ зориулж Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн Монгол дахь захирлын эрхэм 
албыг хашиж байсан Жон Буклер /1994-
1999/, Марк Лапорте /1999-2003/, Карло 
Пускарица /2003-2004/, Чулууны Тунгалаг 
/2005-2007/, Мицуаки Тоёода /2007-өнөөг 
хүртэл/ нарт Хүүхдийг Ивээх Сан гүн талархал 
илэрхийлж байна.



Хүүхдийн төлөө 20 жил, 20 дэвшилт санаачилга

116

ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГААС ХЭВЛЭН ГАРГАСАН НОМ БА 
ДИЖИТАЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ (2005-2014 он)

2005 он 

Хүүхэд хамгаалал

“Сургуулийн орчинд хүүхэд бие махбодын сэтгэл 
санааны шийтгэл амсах ёстой юу?” ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2005

“Эцсийн хувилбар: Халамжийн газар хүмүүжиж 
буй хүүхдийн талаар улам ихээр түгшихүй”. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2005

“Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн 
Эрхийн Хорооны 39-р чуулганаас хүүхдийн 
эрхийн асуудлаар Монгол Улсад өгсөн дүгнэлт, 
зөвлөмж”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2005

Боловсрол
Сандра С.Хуанг “Казах хүүхдийн боловсролын 
байдлын дүн шинжилгээ”.  ИБ ХИС, Улаанбаатар, 
2005

М.Батбаатар, Ц.Болд, Ж.Маршалл, Д.Оюунцэцэг, 
Ч.Тамир, Г.Түмэннаст “Шилжих Хөдөлгөөн 
Хүүхдийн амьдралд: Хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн 
шилжих хөдөлгөөн ба хүүхдийн боловсролын 
хүртээмж”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2005

Н.Энхцэцэг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг 
өдөр тутмын амьдралд оролцуулах нь”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2005

2006 он
Хүүхэд хамгаалал

“Сургууль цэцэрлэг дэх хүүхдийн бие махбодын 
шийтгэлийн талаарх хандлага”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2006

Г.Алтангэрэл, Б. Ариунзаяа, Х. Батзул, Э.Буджав, 
Г. Бунзай, Т. Дэлгэрцэцэг. Ч. Насантогтох, Ө. 
Отгонцэцэг, Г. Оюунбодис, У. Цогтням, О. 
Цолмон, М.Энхжиндэлгэр, Э.Энхсувд “Хүнд 
нөхцөл дэх хүүхдийн амьдрал” Судалгааны 
тайлан, ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2006

“Гэр бүлийн орчинд хүүхэд бие махбодын, сэтгэл 
санааны шийтгэл амсах ёстой юу ?” Зохистой 
хөгжлийн жендер төв, ИБ ХИС, Улаанбаатар, 
2006

Х.Өлзийтунгалаг, Б.Нямсүрэн “Нийгмийн ажлын 
практик”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2006

Энди Вест “Монгол Улс дах Хүүхэд Хамгааллын 
Тогтолцоо”. Судалгааны тайлан, ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2006

“Хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоо 
яагаад чухал вэ?” НҮБ-ын Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргын албанаас зохион байгуулсан 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай 
судалгаатай холбогдуулан Хүүхдийг Ивээх 
Сангаас дэвшүүлсэн гол зөвлөмжүүд. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2006

Мариан Воодсайд, Трикиа МкКалм, 
Суанна Ж. Вилсон “Нийгмийн ажил: Кейс 
менежмент ба үйл явцын тэмдэглэл” Нийгмийн 
ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2006

Нарны цирк, Дэлхийн цирк “Хүүхдийг 
нийгэмшүүлэх тоглоомууд” Нийгмийн ажилтан, 
багш, сурган хүмүүжүүлэгч болон хүүхдүүдэд 
зориулав. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2006

Боловсрол
А.Ариунболд, Ш.Дэнсмаа “Тоо тоолол”  
СӨБ-ын багш нарт зориулсан багц үзүүлэн. 
ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2006

ХБХЭЭХ, “Хамтдаа хөгжицгөөе” Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн чуулганы тайлан. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2006

Я.Цэвээнлхазал, Ц.Гэрэлтуяа “Хөгжлийн 
бэрхшээл, тэдгээрийн онцлог”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2006

2007 он 
Хүүхэд хамгаалал

“Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргууд: Эцэг эхэд 
зориулсан гарын авлага”. ИБ ХИС, ХХХТ, 
Улаанбаатар, 2007

Лаурэнс Л.Мартин (Ph.D) “Нийгмийн үйлчилгээг 
гадагш гэрээлэх систем боловсруулах тухай 
зөвлөмж”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2007

“Хүүхэд хамгаалал ба хүүхэд хамгааллын 
тогтолцоо”.  ИБ ХИС, ХТҮГ, ХХХТ, ХЭҮТ, 
Улаанбаатар, 2007

Ц.Эрдэнэчимэг, Т.Амаржаргал “Нийслэлийн 
хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал”. 
Судалгааны тайлан, ИБ ХИС, Улаанбаатар, 
2007

“Хүүхэд бид заавал бие махбод, сэтгэл санааны 
шийтгэл амсах ёстой юм гэж үү?” (монгол хэл 
дээр). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2006

“Садан төрөлд нь асран халамжлуулах нь: Гэр 
бүлдээ амьдрах боломжгүй хүүхдэд аюулгүй, 
эерэг халамж үзүүлэх нь” Эхний хувилбар 
цувралаас (монгол хэл дээр). ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2007
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Шведийн ХИС “Чиний аюулгүй байдал, миний 
аюулгүй байдал”, ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2007 

“Аз жаргалтай амар тайван гэр бүлийг хүснэ…” 
Хүүхдүүдийн уран бүтээлийн цомог /фото зураг, 
радио/. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2007

“Хүүхэд хамт олны төвд: Эмзэг хүүхдүүдэд 
халамж, үйлчилгээ үзүүлдэг хамт олны бүлгүүдэд 
зориулсан гарын авлага”. Эхний хувилбар 
цувралаас. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2007

Боловсрол
Д.Уранчимэг, А.Болд “Харааны бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд гэр бүл, хамт олны зүгээс үзүүлэх 
дэмжлэг туслалцаа”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 
2007

Л.Отгонсүрэн “Сургуулийн өмнөх болон бага 
боловсролын залгамж холбоо” Судалгааны 
тайлан. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2007

Л.Отгонсүрэн, Г.Монголхатан, З.Болормаа, 
Ш.Дэнсмаа, Г.Мандухай, Ш.Цэрэннадмид, 
Ц.Түвшинтөгс “Хувилбарт болон тэгш хамруулах 
сургалтын шилдэг туршлагууд” (Сургуулийн 
өмнөх болон бага боловсрол). ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2007

З.Болормаа, Ч.Баянцэцэг, Я.Отгонжаргал, 
Ш.Дэнсмаа, А.Ариунболд “Явуулын багшийн 
сургалтын модуль: 4 настай хүүхэд”.  ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2007

2008 он
Хүүхэд хамгаалал

“Хүүхэд хамгаалал-Өнөөдөр” НҮБ-ын Хүүхдийн 
Эрхийн Хороонд хүүхдүүдийн бичсэн илтгэл. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2008 

“Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 
хэрэгжилтийн тухай Монгол улсын гурав ба 
дөрөв дэх тайлан илтгэлтэй холбогдуулан 
төрийн бус байгууллагуудаас НҮБ-ын Хүүхдийн 
Эрхийн Хороонд илгээх хөндлөнгийн илтгэл”. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2008

“Хүүхэд ба Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл” 
Сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. ИБ ХИС, 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, Улаанбаатар, 2008 

С.Энхтуяа, Д.Олончимэг, Н.Оюут-Эрдэнэ 
“Монгол Улс дах нийгмийн ажлын хөгжил” 
Судалгааны тайлан, ИБ ХИС, Улаанбаатар, 
2008

“Хүүхэд хамгаалал: Суурь судалгааны тайлан”. 
ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

Жоан E. Дюррант, Ph.D, “Хүмүүжлийн эерэг 
аргууд: Юу ? Яаж?” (англи, монгол хэл дээр). 
ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

С.Энхтуяа “Сургуулийн нийгмийн ажлын 
өнөөгийн байдал” Судалгааны тайлан. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2008

Боловсрол
Б.Мөнхжаргал, Г.Эрдэнэбат, У.Пагма 
“Боловсрол ба Хүүхдийн эрх”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008

СӨББЧС төсөл, Ч.Пүрэв-Очир “Сургуулийн 
өмнөх боловсрол–эцэг эх, олон нийтийн 
оролцоо” Үндэсний чуулганы эмхтгэл. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008

Д.Хишигбуян, Л.Отгонсүрэн “Модуль 
сургалтын хөтөлбөр, сургагч багшийн гарын 
авлага”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

Д.Түмэндэмбэрэл, Б.Оюун-Эрдэнэ “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролд тэгш 
хамруулан сургах бодлогын хэрэгжилтэд 
хийсэн судалгааны тайлан”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008

Г.Лхаахүү, С.Нарантуяа “Цагаан толгой” Бага 
ангийн багш нарт зориулсан багц үзүүлэн.  
ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

Г.Монголхатан, З.Болормаа, Л.Дэлгэрмаа, 
Ц.Оюунцэцэг, Х.Алтанхундага, Б.Цэцэгбал, 
Ц.Оюунчимэг, Л.Отгонсүрэн “Бага насны 
хүүхдийн хөгжлийн агуулгатай ном, гарын 
авлага, сургуулийн өмнөх боловсролын 
сургалтын хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээний 
тайлан”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

СӨБББЧСТ баг, Сайн засаглал ТББ 
“Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын 
чанарыг сайжруулах нь” Багц төслийн хүрээнд 
хийгдсэн суурь судалгааны хураангуй. ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2008

О.Болор, В.Хажидмаа, Г.Одсүрэн, 
Д.Нансалмаа “Явуулын багшийн гарын 
авлага: 3 настай хүүхэд”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008

О. Нацагдорж, Б. Эрдэнэбилэг, 
Х.Алтанхундага, Н. Болор “Дүрслэх урлаг” 
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын 
багц үзүүлэн. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

О. Чулуунцэцэг, С. Нарантуяа “Математик” 
Бага ангийн багш нарт зориулсан багц 
үзүүлэн. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2008

СӨБББЧС төсөл “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн эрүүл мэнд, тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам” Үндэсний бага хурлын 
эмхтгэл, ИБ ХИС, ХБХЭЭХ, Улаанбаатар, 
2008

“Өдөр бүр 20 минутыг хүүхэдтэйгээ” 6 настай 
хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын 
авлага. “Талын холбоо” ассоциаци, ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008
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“Олон нийтэд түшиглэн харааны бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх нь”. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн бие 
даах чадварыг хөгжүүлэх нь”.  ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2008

2009 он
Хүүхэд хамгаалал

Б. Цоггэрэл, З.Бат-Өлзий, Н.Наранбаатар “Анараа ба 
Хүүхдийн эрх”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Жей Вискардер, Рави Каркара “Хүүхдийн эрхэд 
суурилсан арга зүй” Сургалтын гарын авлага (Орчуулга. 
А.Баттүвшин). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

С.Энхтуяа, Д.Олончимэг “Хороо, сум, багийн түвшинд 
хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг олон нийтэд түшиглэн 
хамтарсан багаар үзүүлэх нь: Хамтарсан багийн гишүүд, 
бүх шатны засаг дарга, бодлого боловсруулагч нарт 
зориулав”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Олон улсын эвсэл “Хүүхдийн эрхэд 
суурилсан арга зүй” Сургалтын гарын авлага. (Орчуулга. 
А.Баттүвшин, А.Батхишиг). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

НҮБ-ын ХЭХ-ны Ерөнхий зөвлөмж №8 (орчуулга) ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2009

Хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санааны шийтгэлийг хориглох 
нь. (орчуулга) ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Боловсрол  
А.Нармандах, Т.Болор, Т.Мөнхцацрал “Бага насны 
хүүхдийн хөгжил”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

А. Канат “Казах хэл 1” Багш нарт зориулсан арга зүйн 
зөвлөмж .ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

А. Канат “Казах ардын үлгэрүүд” (3 цуврал) ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2009

А.Жаргал, У.Туяа, Ж.Энхтүвшин “Боловсролын хуулийн 
нэмэлт өөрчлөлтийн хэрэгжилтийн талаарх сургуулийн 
удирдах ажилтан, багш нарт зориулсан гарын авлага” 
(англи, монгол хэлээр). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Б.Батхүү “Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын 
чанарыг сайжруулах нь” Багц төслийн дунд хугацааны 
үнэлгээний тайлан  (англи, монгол хэл дээр). Улаанбаатар, 
ИБ ХИС, 2009

Д.Алтанцэцэг, Ш.Оюунцэцэг “Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 1-2 ангийн сурах бичигт үнэлгээ хийсэн 
тайлан”. (монгол хэл дээр). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009
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Д.Олончимэг, С.Энхтуяа, Л.Болор “Хүүхдийн төлөө төрийн 
бодлогод нөлөөлөх нь” Монгол улсын Боловсролын тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нөлөөллийн ажлын 
туршлага (монгол хэл дээр). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Ж.Батдэлгэр, О.Болор, С.Сэлэнгэ “Бага насны хүүхдийн 
хөгжил 3-5 нас” Гэр бүлийн гарын авлага. ИБ ХИС, 
Улаанбаатар, 2009

Л.Отгонсүрэн, О.Гончиг, Т.Болор “Хүүхэд төвтэй сургалтын 
арга зүй” Судалгааны тайлан. ИБ ХИС, УБ, 2009 

Р.Бумханд, А.Төгсжаргал, Б.Үүлэнсолонго, З.Болормаа 
“Намайг мэдэх үү?” 1-3 настай хүүхэдтэй эцэг эхэд зориулсан 
зөвлөмж. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Рачел Стонесифер “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах 
мэргэжилтнүүдэд зориулсан гарын авлага” (монгол хэл дээр).  
ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Т.Болор, Т.Мөнхцацрал, Б.Пүрэвдолгор, Д.Нарангэрэл, 
А.Нармандах “Явуулын багшийн гарын авлага: 5 настай 
хүүхэд”. ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

Ц.Одгэрэл “ЕБС-д суралцагчдын бие махбодид халдах, хуульд 
заагаагүй төлбөр хураамж авах, ялгаварлан гадуурхалтын 
байдал” суурь судалгааны тайлан (англи, монгол хэлээр). ИБ 
ХИС, Улаанбаатар, 2009

Софи Ван Дэн Абили “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр 
бүлийг дэмжих зөвлөгч эцэг эхчүүдийн гарын авлага” (монгол 
хэл дээр). ИБ ХИС, Улаанбаатар, 2009

2010 он
Хүүхэд хамгаалал

А.Батхишиг, О.Мягмар, М.Нямдорж “Хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээ” Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2010

Т.Амарзаяа, Э.Дуламсүрэн ба бусад “Хүүхдийн Оролцоо”  
Хүүхэдтэй ажилладаг хүн бүрт зориулсан гарын авлага. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2010

Л.Хишигсүрэн, Д.Саруул “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан 
багийн өнөөгийн байдал” Судалгааны тайлан (монгол 
хэл дээр, хураангуй англи хэл дээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, 
Улаанбаатар, 2010

С.Энхтуяа “Хүүхэд хамгааллын үндэс” Нийгмийн ажилтнууд 
болон хүүхэдтэй ажилладаг бусад мэргэжилтнүүдэд зориулав. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2010

С.Энхтуяа, Д.Энхжаргал, Д.Эрдэнэчимэг “Гэр бүлд түшиглэсэн 
хүүхдийн халамжийн хувилбарт үйлчилгээ” (монгол хэл дээр). 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яам, 
Улаанбаатар, 2010

“Би хаана, хэнд, яаж хандах вэ?”. Хүүхдийг Ивээх Сан, Хүний 
Эрхийн Үндэсний Комисс, Улаанбаатар, 2010
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Боловсрол
А.Жаргал “Бага, дунд боловсролын байгууллага, 
суралцагчдын талаарх эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл”. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2010

А.Отгончимэг, Н.Энхцэцэг “Сургуулийн эцэг эхийн холбоо. 
Удирдамж, аргачлал”. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 
2010 

Жоан Е.Дюррант “Өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн 
эерэг арга” (англи, монгол хэлээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, 
Улаанбаатар, 2010

О.Мягмар, М.Хишиг-Ундрах “Хүмүүжлийн эерэг аргыг анги 
танхимд үр дүнтэй нэвтрүүлэх нь” Туршилт судалгааны 
тайлан. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2010

Зудын үеийн онцгой байдал
Ж. Лори, Д.Одгэрэл “2009-2010 оны зуд сургууль, цэцэрлэг, 
багш, хүүхдэд хэрхэн нөлөөлсөн талаарх судалгааны ажлын 
тайлан” (англи, монгол хэл дээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, 
Улаанбаатар, 2010

2011 он
Хүүхэд хамгаалал

Б. Батхишиг, С. Энхтуяа, Д. Энхжаргал, Б. Батхүү, 
Т.Цэндсүрэн, Г.Жаргал “Хамтарсан багийн удирдлага” 
Удирдах ажилтнуудад зориулсан гарын авлага”. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Их Британийн Элчин Сайдын Яам, 
Улаанбаатар, 2011

А. Батхишиг, С. Энхтуяа “Хамтарсан багаар хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх нь” Шинэчилсэн хувилбар. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2011 

“Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал” (орчуулга).  
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2011 

“Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийн тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх боломж” Хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл. ЗГХА Хүүхдийн 
төлөө газар, Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2011 

“Хүүхэд хамгаалал” Эрүүл мэндийн их, дээд сургуулийн 
оюутнуудад зориулсан хичээлийн хөтөлбөр. Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Улаанбаатар, 2011 

“Хүүхэд хамгаалал” Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудад 
зориулсан гарын авлага. Хүүхдийг Ивээх Сан, 
Улаанбаатар, 2011
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Боловсрол

“ЕБС-иудад боловсролын хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, 
удирдлага хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь” төслийн 
үнэлгээ. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2011 

“Сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шийдвэрлэх 
нь”. Товхимол. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Хүүхдийг 
Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2011 

“Сургуулийн сайн засаглал”. “ЕБС-иудад боловсролын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, удирдлага хяналтын 
тогтолцоог сайжруулах нь” төсөлд оролцогчдын саналын 
хураангуй. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2011 он

2012 он
Хүүхэд хамгаалал

Р.Ганбат, Р.Жаргалмаа, З.Уянга “Онцгой байдлын үе дэх 
хүүхэд хамгааллын гарын авлага”. Хүүхдийг Ивээх Сан,  
Онцгой байдлын ерөнхий газар, Хүүхдийн төлөө үндэсний  
газар, Улаанбаатар, 2012 

Боловсрол         

А.Оюунбилэг, О.Отгонцэцэг, Н.Наранбаяр “Цэцэрлэгийн 
эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын модуль” Хүүхдийг 
Ивээх Сан, МУБИС/СӨБС, Улаанбаатар, 2012

Д.Туяа, Ц.Жигмэд, Б.Баяржаргал “Цэцэрлэгийн туслах 
багшийн сургалтын хөтөлбөр”. Хүүхдийг Ивээх Сан, 
МУБИС/СӨБС, Улаанбаатар, 2012 

Д.Нарангэрэл, С.Эрдэнэ-Ундрах, Кимико Такаши, 
Э.Дуламсүрэн “Эцэг эхтэй харилцах дэвтэр”. Хүүхдийг 
Ивээх Сан, Нийслэлийн Боловсролын газар, 
Улаанбаатар, 2012

Ж.Батдэлгэр, Ц.Баттуяа, Л.Алтансувд “Хүүхдэд ээлтэй 
багшийн арга зүй”.  Сургалтын модуль. Хүүхдийг Ивээх 
Сан, МУБИС/СӨБС, Улаанбаатар, 2012 
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Х.Мөнхзул, Б.Пүрэвдолгор, Т.Энхсайхан, Э.Дуламсүрэн  
“Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй” Сургалтын 
модуль. Хүүхдийг Ивээх Сан, Бага насны хүүхдийн 
хөгжлийг дэмжих төв, Улаанбаатар, 2012 

О.Мягмар, Г.Бямбатогтох, Э.Дуламсүрэн “Эцэг эхчүүдэд 
хүмүүжлийн эерэг аргыг заах нь”. Сургалтын модуль.
Хүүхдийг Ивээх Сан, МУБИС, Улаанбаатар, 2012 

О.Мягмар, Г.Бямбатогтох, Э.Дуламсүрэн “Багш нар 
хүүхэдтэй эерэг аргаар харилцах арга зүй”. Сургалтын 
модуль. Хүүхдийг Ивээх Сан, МУБИС, Улаанбаатар, 2012 

“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үнэлгээ”. 
Гарын авлага. Хүүхдийг Ивээх Сан, Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар, 2012 

Т.Болор, С.Баярхүү, Б.Баясгалантай, Ч.Пүрэв-Очир  
“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн менежмент”. Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг, 
Улаанбаатар, 2012  

Ц.Нэргүй, М.Нэргүй “Сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагад холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн 
эмхтгэл”. Хүүхдийг Ивээх Сан, НМХГ, Улаанбаатар, 2012 

2013 он
Хүүхэд хамгаалал 

“Монгол улс дахь онцгой байдлын үе дэх хүүхэд 
хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээ” (англи хэл дээр). 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2013

Боловсрол  

“Сургууль, цэцэрлэг дэх хүмүүжлийн эерэг аргын хэрэглээ 
олон улсын чуулганы тайлан”. Хүүхдийг Ивээх Сан, 
Улаанбаатар, 2013  

Б. Мөнхзаяа, Ж. Энхзул, Л. Мягмарсүрэн, Кимико 
Такахаши “Эцэг эхтэй харилцах дэвтэр”. 2 дах хэвлэл. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Нийслэлийн Боловсролын газар, 
Улаанбаатар, 2013

Д.Туяа, Ц.Жигмэд, Б.Баяржаргал “Цэцэрлэгийн туслах 
багшийн сургалтын хөтөлбөр”. 2 дахь хэвлэл. Хүүхдийг 
Ивээх Сан, МУБИС /СӨБС, Улаанбаатар, 2013
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Ж.Батдэлгэр, Ц.Баттуяа, Л.Алтансувд  “Хүүхдэд ээлтэй 
багшийн арга зүй”. Сургалтын модуль. 2 дахь хэвлэл. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, МУБИС/СӨБС, Улаанбаатар, 
2013

БШУЯ “Хүүхэд бүрт ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд 
баримтлах чиглэл”. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 
2013

“Бага насны хүүхдийн боловсрол. Гарын авлага” 
(Орчуулга. Японы Очаномизу их их сургуулийн 
зөвшөөрөлтэйгээр монгол хэлнээ орчуулсан). Хүүхдийг 
Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2013

Ц. Нэргүй, М. Нэргүй “Сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагын үнэлгээ”. Гарын авлага. 2 дахь хэвлэл. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 
газар, Улаанбаатар, 2013 

Хүүхдийн эрхийн засаглал

“Улаанбаатар хотын засаглал дахь хүүхдийн оролцооны 
өнөөгийн түвшин судалгааны тайлан”. Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Монголын хараат бус судалгааны хүрээлэн (IRIM), 
Улаанбаатар, 2013

“Хүүхдийн оролцоо гэж юу вэ? – Хүүхдийн оролцооны 
тухай хүүхдүүдэд зориулсан товч танилцуулга. Хүүхдийг 
Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2013 

Зудын үеийн онцгой байдал

“Удаан бөгөөд давтагдах шинжтэй гамшгийн үе дэх 
малчны амьдрал: Түргэвчилсэн нөхцөл байдлын үнэлгээ, 
2012/2013 оны өвөл” (англи хэл дээр). Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Улаанбаатар, 2013

“Амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт: Малчин өрхийн 
хүүхдийн сургууль завсардалт ба орон нутгаас хот руу 
чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний чиг хандлага” (англи хэл 
дээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2013
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2014 он
Боловсрол

А.Нармандах, Б. Пүрэвдолгор, “Та өөрөө багш” 5-6 хүртэлх 
насны хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан 
гарын авлага. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2014  

А.Нармандах, Б. Пүрэвдолгор “Би чадна”. Гэрээр сургуульд 
бэлтгэгдэж буй 5-6 хүртэлх насны хүүхдэд зориулсан дасгал 
ажлын дэвтэр. Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2014

“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг төслийн үнэлгээний тайлан” (англи, 
монгол хэл дээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2014

“Хүүхдийн эрх ба бизнесийн зарчмууд” (англи, монгол 
хэл дээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, 
Улаанбаатар, 2014

“Олон нийтэд түшиглэн бичиг үсгийн боловсролыг дээшлүүлэх 
нь”(Орчуулга). Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2014

Н.Нарантуяа, Б. Батхүү, “Хичээлийн бус цагийн нэмэлт 
хөтөлбөр”-ийн гарын авлага (DVD –гийн хамт). Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Улаанбаатар, 2014

Такако Шибата, А.Отгончимэг “Цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй 
ариун цэврийн өрөө байгуулах зөвлөмж” (англи, монгол хэл 
дээр). Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2014

“Taны хүүхэд сургуульд орлоо” Сургуульд шинээр орж буй 
хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөмж. Хүүхдийг Ивээх 
Сан, Улаанбаатар, 2014

Хүүхдийн эрхийн засаглал хөтөлбөр 

“Хүүхдийн төлөөх төсөв” (англи, монгол хэл дээр). Улсын 
болон орон нутгийн төсөвт дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг 
заасан зурагт гарын авлага, Хүүхдийг Ивээх Сан, 
Улаанбаатар, 2014
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Дижитал бүтээлийн жагсаалт (бүрэн бус)
2007-2008

“Гэртээ л нэг сайхан харихсан” (15 минут), 2007 он

“Хамгаалагдаагүй хүүхэд нас” (15 минут), 2007 он

“Сэтгэлийн илчээр торнино” (10 минут), 2008 он

“Хамгаалалгүй ирээдүйн өнөөдөр” (10 минут), 2008 он

“Хүүхдүүд хэнд, хаана, яаж хандахаа мэдэхгүй байна” 
(13 минут), 2008 он

2011
“Багш, сурагч, эцэг эх, бид”.  Сурагчид өөрсдийн үзэл 
бодол ба сургуулийн орчин дах асуудал, шийдлийг 
жүжигчилсэн тоглолтоор илэрхийлсэн кино, 15 
минутын видео. Улаанбаатар,Хүүхдийг Ивээх Сан, 
2011 он  

“Сургууль – хүүхдийн хоёрдах гэр”.  “ЕБС-иудад 
Боловсролын тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, 
удирдлага хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь” 
төслийн үр дүнгийн тухай. Улаанбаатар, Дорнод, 
Хүүхдийг Ивээх Сан, 2011 он

“Сургуулийн сайн засаглал”.  Боловсролын 
тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, сургуулийн сайн 
засаглалыг хэрэгжүүлэхийг уриалсан анимэйшн 
сурталчилгаа (30сек. 2 цуврал), холбогдох зурагт 
хуудас. Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2011 он

“Хүүхэд бүр хайрыг хүртэх ижил тэгш эрхтэй”.  Радио 
нэвтрүүлэг, 12 мин. Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх 
Сан, 2011 он 

“Бид хамтдаа хүүхдийг хамгаалж чадна”.  Радио 
нэвтрүүлэг, 18 минут. Улаанбаатар,. Хүүхдийг Ивээх 
Сан, 2011 он 

“Хүүхэддээ бахархан дууриах хүн нь байя”.  
Телевизийн баримтат кино, 16 минут. Улаанбаатар, 
Хүүхдийг Ивээх Сан, 2011 он 

“Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамтдаа хамгаалъя”.  
Телевизийн кино, 19 минут. Улаанбаатар, Хүүхдийг 
Ивээх Сан, 2011 он 

2012
“Хүмүүжлийн эерэг арга – Гэр бүлд”. Хүүхдийн 
хүмүүжил, цэцэрлэгийн орчин дахь харилцааны 
асуудлаарх цэцэрлэгийн багш нарын зөвлөгөө, хуруун 
хүүхэлдэйн тоглолт бүхий 15 минутын нэвтрүүлэг. 
Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2012 он 

2013
“Сайн засаглалд хүүхдийн оролцоо амин чухал”. 
Засаглалын үйл ажиллагаан дахь хүүхдийн 
оролцооны тухай 20 минутын баримтат кино. 
Улаанбаатар,Хүүхдийг Ивээх Сан, 2013

“Урьдчилан сэргийлж болох шалтгаанаар хүүхэд 
гэмтэж, эндэх ёсгүй!”.  Хүүхдийг осол, гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 11 минутын баримтат кино. 
Улаанбаатар,Хүүхдийг Ивээх Сан, 2013 он

“Би цэцэрлэгт явах дуртай”. Бага насны хүүхдийн 
хамгаалал, хөгжлийн тухай 15 минутын баримтат кино. 
Хүүхдийг Ивээх Сан, Улаанбаатар, 2013 он

“Хүмүүжлийн эерэг аргууд” 15 минутын ТВ-ийн 
нэвтрүүлэг, Улаанбаатар,Хүүхдийг Ивээх Сан, 2013 он

“Японы цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн өдөр тутмын амьдрал” 
(Японы Очаномизү Их Сургуулийн бүтээл, 20 минутын 
видео , Монгол хэлнээ орчуулсан тайлбартай). 
Улаанбаатар,Хүүхдийг Ивээх Сан, 2013 он

“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 
үнэлгээ”. Цэцэрлэг болон мэргэжлийн хяналтын 
байцаагч нарт зориулсан 2 төрлийн програм хангамж.   
Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх Сан, Флавиринг Ноулеж 
ТББ, 2013 он

“Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын 
чиглэлээр хүүхэд хамгааллын байгууллага, хүний 
нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх нь” 5 минутын видео, 
Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2013 он 

2014
“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн үр дүнгийн 
тухай 10 минутын видео, Улаанбаатар, Хүүхдийг 
Ивээх Сан, 2014 он

“Миний аав ээж - миний анхны багш”. 
Сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн тухай 15 
минутын  видео, Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх 
Сан, 2014 он

“Сургуулийн дотуур байр - хүүхдийн хөгжлийн 
тулгуур багана”. Хичээлийн бус цагийн 
нэмэлт хөтөлбөрийн тухай 10 минутын видео, 
Улаанбаатар, Хүүхдийг Ивээх Сан, 2014 он

“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”. 5 минутын видео ролик. 
Цэцэрлэгийн ариун цэврийн өрөөнүүдийг хүүхдэд 
аюулгүй, эрүүл, эерэг орчин болгож засварласан 
тухай ба тухайн загварыг олон нийт болон 
мэргэжлийн байгууллагуудад таниулах зорилго бүхий 
богино хэмжээний баримтат кино. Улаанбаатар, 
Хүүхдийг Ивээх Сан, 2012 он
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ХАНДИВЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД (1994-2014)

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь үйл ажиллагааг өнгөрсөн хугацаанд сэтгэл харамгүй дэмжсэн 
хувь хүмүүс, хандивлагч байгууллагууд, корпорациудад Хүүхдийг Ивээх Сан халуун талархал 
илэрхийлж байна. 

Манай хандивлагчдын өгөөмөр дэмжлэг, туслалцаагаар сүүлийн 20 жилд Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
Монгол дахь Хөтөлбөр хорин нэгэн сая гаруй ам. долларын санхүүжилтийг Монголын хүүхэд, 
залуучуудын эрхийг хамгаалах, хэрэгжүүлэх, хянах үйл ажиллагаанд зориулсан билээ. ХИС-гийн 
Монгол дахь хөтөлбөрийн эхний 15 жилийн хугацаанд (1994-2009) санхүүжилтийн дийлэнх хэсгийг 
бүрдүүлж байсан Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Засгийн газар, иргэд болон 
удаах 6 жилийн турш (2008-2014) санхүүжилтийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлсэн Япон улсын Засгийн 
газар, иргэд, олон нийтэд  Хүүхдийг Ивээх Сан гүн талархал дэвшүүлж байна. 

Хандивлагч байгууллагууд
Аксенчер (Япон)
Азийн Хөгжлийн Банк
Арт Венчер (Сингапур)
Аштан Tраст (Австрали)
Остин ба Хопе Пилкингтон сан (Их Британи)
Австралийн Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг
Брүүк Амьтдын Эмнэлэг (Их Британи)
Монгол дахь Их Британи, Умард Ирландын  
Нэгдсэн Вант Улсын ЭСЯ
Монгол дахь Канадын Элчин сайдын яам,     
   Канад Сан 
Каритас Чех Олон улсын байгууллага
Нарны Цирк (Канад)
Клара Э. Бургес сан (Их Британи)
Д. Жонс (Их Британи)
Дэнцу Маркетинг Инсайт Корпораци (Япон)
Олон Улсын Хөгжлийн Газар (Их Британи)
Европын Холбоо
Европын Холбооны Хүмүүнлэгийн тусламжийн 
байгууллага
Фамэли Март (Япон)
Фэллисимо Корпораци (Япон)
Финландын сан
Дюфресне ба Готьерийн сан (Канад)
Глобал иргэншил сан (Япон)
Гөү Хэлп (Их Британи)
Гуэрнсийн олон улсын тусламжийн хороо 
Айсл оф Мэний Засгийн газар
Фрито-Лэй (Япон)
Японы Шуудангийн хадгаламж эзэмшигчдийн 
олон улсын сайн дурын тусламжийн сан
Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллага (ЖАЙКА)
Жерсигийн Олон улсын тусламжийн хороо 

Лондон Лангвижс
Хаан Банк Сан (Монгол)
МКS Мани Казуо Шино (Япон)
Япон Улсын Гадаад хэргийн яам
Михира Корпораци (Япон)
Ниссан Мотор (Япон)
Бээжин дахь Нидерландын Вант улсын    
   Элчин сайдын яам
Оак Сан (Гуэрнси)
Энх тайвны Салхи (Япон)
Рико Компани (Япон)
Олон Улсын Хүүхдийг Ивээх Сан
Хүүхдийг Ивээх Сан (Австрали)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Дани)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Япон)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Солонгос)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Нидерланд)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Норвег)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Швед)
Хүүхдийг Ивээх Сан (Их Британи)
Хүүхдийг Ивээх Сан (АНУ)
Гэрлийн Үр Сан (Гонконг)
Соня Чанарын Баталгаа (Япон)
Такасү Клиник (Япон)
Европын Холбооны техникийн туслалцааны    
   байгууллага (ТАСИС)
Денан прожект (АНУ)
Жон Лэйнгийн нэрэмжит буяны сан (Их Британи)
Морис ба Хилда Лэйнгийн нэрэмжит буяны сан   
   (Их Британи)
Уэно Файн химийн үйлдвэр (Япон)
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын     
   байгууллага 
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан  
Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сан 
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Сайн дурын ажилтнууд
Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрт чадварлаг сайн мэргэжилтнүүдээ  томилон ирүүлж 
сайн дурын ажилтнаар удаан хугацаанд хамтран ажиллах боломжийг олгож дэмжсэн байгууллагуудад 
чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Үүнд:

Хөгжлийн төлөөх Австралийн Залуу элч, 
Скопе Глобал (хуучнаар Аустрэйнинг 
Интэрнэйшнл)

Ноён Норито Ямада (2011-2013) Инженер, 
сайн дурын ахмад ажилтан 
Ноён Такэхиро Кирияама (2011-2013) 
График дизайнер (ЖоСиВи)

2011 онд Японы зүүн эргийн газар хөдлөлтийн үеийн тусламж 
Японы зүүн хойд эрэг орчмын нутагт 2011 оны 3 сарын 11-ний өдөр болсон хүчтэй газар хөдлөлтөд 
өртсөн хүүхдүүдэд  Монгол Улсаас хувь хүмүүс, албан байгууллагууд Японы Хүүхдийг Ивээх Сангаар 
дамжуулан туслалцаа үзүүлсэн билээ. Гамшгийн болон сэргээн босголтын үйл ажиллагаанд зориулж 
нийт 7,297,665 төгрөгийг нэр дурьдсан хүмүүс болон албан байгууллагууд Хүүхдийг Ивээх Сангаар 
дамжуулан Японд хандивласан юм. 

74   All worked as part-time volunteers while undertaking their official assignments with other host agencies.

Ноён Дэвид Грийн (2005-2006)
Хатагтай Холи Мэсон-Вайт (2010-2011) 
Хүүхдийн оролцооны  зохицуулагч багш 
Хатагтай Кара Вильмот (2011-2012) 
Хяналт, үнэлгээний мэргэжилтэн
Хатагтай Эшли Вэллс (2013-2014) Хяналт, 
үнэлгээний мэргэжилтэн

Канадын Дюфресне ба Готье Сан 

Хатагтай Сесил Трауфолт (2000-2005; 
2006-2007) Нийгэмшүүлэх циркийн багш 

Японы Хилийн чанад дахь сайн дурынхны 
байгууллага (ЖоСиВи) ба Сайн дурын 
ахмад ажилтанууд74

Ноён Дайкау Мацүмото  (2010-2011) Бага 
ангийн багш (ЖоСиВи)
Хатагтай Мисүзү Цүсэ (2011-2012) 
Цэцэрлэгийн багш (ЖоСиВи)

4. Энх тайвны Корпус
Хатагтай Рачил Стонесифэр (2008-2009) 
Олон нийтэд түшиглэсэн Нөхөн сэргээх 
төвд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй 
ажилласан 
Ноён Л.  Марк Дворак (2014-2015) Залуусыг 
чадавхжуулах хөтөлбөрийн сурах бичгийн эх 
зохиогч 
Ноён Овэн Рөүч (2014-2015) Залуусыг 
чадавхжуулах хөтөлбөрийн зааварлагч

5. Хүүхдийг Ивээх Сан (Солонгос)

Хатагтай Жү Ёнг Ким (2011) Харилцааны 
асуудал хариуцсан ажилтан   

6. Хилийн чанад дахь сайн дурынхны байгууллага 

Хатагтай Мэри Косгров (2006-2007)
Ноён Жолз Б. Мэнэсэс (2007-2008) Нийгмийн 
ажлын зөвлөх 

•  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг   
   эхийн холбоо 
•  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах төв 
•  Цөлийн сарнай сан 
•  Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв 
•  Сургуулийн нийгмийн ажилтны холбоо 
•  Дорнод аймгийн Цагаан овоо сумын   
   сургууль 
•  Дорнод аймгийн 12-р сургуулийн сурагчид
•  Логарифм сургуулийн сурагчид 
•  Монгол дах Норвегийн тусламжийн   
   байгууллагын ажилтнууд
•  Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол  
   дахь хөтөлбөрийн ажилтнууд

•  Багануур дүүргийн 8000 хүүхэд (тус дүүргийн  
   Хүүхдийн хөгжил төвөөс Залгамжлагч   
   холбоотой хамтран зохион байгуулсан “10  
   төгрөгийн хүч” аяны хүрээнд) 
•  Говь-Алтай аймгийн хүүхдүүд (Говь-Алтай  
   аймгийн Хүүхдийн төлөө газраас тус аймгийн  
   Хүүхдийн зөвлөлтэй хамтран санаачилсан  
   “Тусч Хүүхэд” аяны хүрээнд) 

•  Хувь хүмүүс: 
      - А. Батхишиг  - Г. Цасанчимэг 
      - Л. Дулмаа  - Г. Алтанбагана
      - А. Гандолгор  - М. Мөнхбаяр 
      - Б. Наранцацрал   - M. Мөнхжин 
      - Э. Оюунмаа 

1.

2.

3.
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ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ОН 
ЦАГИЙН ЗУРАГЛАЛ БА ХОЛБОГДОХ БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХ 
ЗҮЙН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД (1994-2014)
Энэхүү хүснэгтэд Монгол Улсад сүүлийн 20 жилийн хугацаанд гарсан хүүхдийн холбогдол 
бүхий бодлого, хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлт, дэвшил болон Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол 
дахь Хөтөлбөрийн үүсэл хөгжлийн зарим онцлох үйл явдлыг дурьдсан болно. Эдгээр бодлого, 
хууль эрх зүйн өөрчлөлтөд Хүүхдийг Ивээх Сан ямар нэг үүрэг гүйцэтгэсэн гэсэн утгыг үүнд 
агуулаагүй бөгөөд харин Хүүхдийг Ивээх Сангийн зорьж, хийж гүйцэтгэсэн ажлууд нь Монгол 
Улсын төрийн бодлого, хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүдтэй хэрхэн уялдаж байсныг харуулахыг 
зорьсон болно.  Түүнчлэн, Засгийн газрын холбогдох бодлого, хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн 
мэдээллийг бүгдийг багтаасан гэж үзэж болохгүй ба хүүхдийн эрхийн төлөөх Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн үйл ажиллагаанд илүү хамааралтайг хэсэгчлэн оруулсан гэдгийг болгоно уу.

Хүүхдийг Ивээх Сангаас хийж гүйцэтгэсэн 
болон дэмжсэн ажлууд О

Н Монгол Улсын холбогдох бодлого, хууль 
эрх зүйн өөрчлөлтүүд 

 1990
* Монгол Улс, Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын 

Конвенцид нэгдэв (7 сарын 5).
* 7 сард анхны чөлөөт сонгууль явагдав.

1992
* 1 сарын 13-нд Монгол Улсын шинэ Үндсэн 

хууль батлагдав.
* 6 сарын 28-нд УИХ-ын сонгууль шинэ Үндсэн 

хуулийн дагуу явагдав.

* Их Британий Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
Ерөнхийлөгч, Их Британий Эрхэмсэг гүнж 
Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийснээр 
ХИС-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн эхлэл 
тавигдав.  

1993

* Их Британий Хүүхдийг Ивээх Сан Монгол 
Улсад шинээр хөтөлбөр нээлээ. 

 

1994

* Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох 
хувилбарт сургалтын шинэ хэлбэр буюу “гэр-
цэцэрлэг”-үүдийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, 
дэмжин ажиллав. Тус хувилбарт сургалт сүүлд 
албан ёсоор баталгаажиж орон даяар түгэн 
дэлгэрсэн билээ.  

1995
* Сургуулийн Өмнөх Боловсролыг Хөгжүүлэх 

Үндэсний Хөтөлбөр -1 /СӨБХҮХ-1, 1995-2000/ 
хэрэгжиж эхлэв.  

* Монгол Улсын Засгийн газар ХЭК-ийн 
хэрэгжилтийн талаар анхны илтгэлээ НҮБ-ын 
Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээв. 

 

* “Гудамжны” гэж нэрлэгдэх эмзэг бүлгийн нийт 
хүүхдийн тоо ХИС-гийн тооцоолсноор 30000, 
НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн тооцоолсноор 
60000-д хүрч байв.

* Хараа хяналтгүй, гудамжинд амьдардаг 
хүүхдүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 
“Хот айл” төвүүд байгуулав.

* Монгол Улсад хөгжүүлэх нийгмийн ажлын чиг 
хандлагыг тодорхойлохоор үндэсний болон 
олон улсын зөвлөлдөх семинарууд зохион 
байгуулав.    

1996
* Ядуурлыг Бууруулах Үндэсний Хөтөлбөр /ЯБҮХ, 

1996-2000/ хэрэгжиж эхэллээ.   
* Монгол Улсын Шадар сайд олон улсын 

байгууллагуудад хандан хараа хяналтгүй, 
гудамжинд амьдардаг хүүхдүүдэд туслахыг хүсч 
уриалга гаргав. 

* Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль 
батлагдав. 
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* ХИС-гийн арга зүйн болон санхүүгийн 
тусламжаар УБИС дээр Нийгмийн ажлын 
сургалт судалгааны арга зүйн төв 
байгуулагдав. Тус төв Монгол дахь Нийгмийн 
ажлын анхны тэнхим болж өргөжив. 

* Сургуулийн нийгмийн ажлын үйлчилгээний 
загварыг хөгжүүлэх туршилтын төслүүд 
хэрэгжүүлж эхлэв. 

* Боловсрол судлалын сургууль дээр 
Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүйн 
төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлэв.  

1997

* Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ердийн 
цэцэрлэгт хамруулах туршилт төслүүдийг 
хэрэгжүүлж эхлэв.  

1998
* Албан ёсны асран хамгаалагчгүй өнчин болон 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үзүүлэх 
халамжийг тодорхойлсон Нийгмийн хамгааллын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга УИХ-аар 
батлагдав. 

* Эрүүл мэндийн тухай хуульд тусгайлсан 
эмчилгээ шаардлагатай хүүхдүүдэд үзүүлэх 
тусламжийн талаар нэмэлт өөрчлөлт орж УИХ-
аар батлагдав. 

* БШУСЯ-нд Сургуулийн нийгмийн ажлын нэгж 
байгуулагдав.  

* Хүүхэд төвтэй болон олон талт идэвхтэй 
сургалтын арга зүйг сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагуудад дэлгэрүүлж 
эхлэв. 

1999
* Хөдөлмөрийн тухай хуульд Насанд хүрээгүй 

хүүхдүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын 
нөхцөлийн талаарх зохицуулалт орж УИХ-аар 
батлагдав. 

* Эцэг эхийн үүрэг хариуцлага болон үрчлэлт, 
асаргаа, тэтгэмж зэргийн дүрэм журмыг 
тогтоосон Гэр бүлийн тухай хууль УИХ-аар 
батлагдав.    

* “Сургуулийн өмнөх боловсролыг хөгжүүлэх 
Үндэсний хөтөлбөр -1”-ийн  хэрэгжилтийн 
үнэлгээ хийгдэж Хүүхдийг Ивээх Сангаас 
санаачилж өргөнөөр нэвтрүүлсэн СӨБ-
ын хувилбарт сургалтуудын дүнд СӨБ-ын 
хамрагдалт өссөнийг тус үнэлгээгээр цохон  
тэмдэглэв.

* Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн “Мандах” 
холбоог дэмжин ажиллав. 

2000
* Улс даяар ерөнхий боловсролын сургуулиудад 

ажиллах Нийгмийн ажилтны орон тоо 
батлагдав.

* УИХ-аар Хүний эрхийн үндэсний комисс (ХЭҮК)-
ын хууль батлагдаж ХЭҮК байгуулагдав.

* Монгол Улс, Хүүхэд хамгаалах, хамтын 
ажиллагааны улс хоорондын Гаагийн 33 
дугаар конвенцид нэгдэн оров (4 сарын 25).    

* Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдэд чиглэсэн 
боловсролын болон мэргэжил олгох 
сургалтуудаа эрчимжүүлэв. 

* Зуд болсон орон нутгуудад гамшгийн 
тусламжийн төслүүдийг Европын Холбооны 
Хүмүүнлэгийн тусламжийн байгууллага, 
Олон улсын Хүмүүнлэгийн нийгэмлэг зэрэг 
байгууллагуудын санхүүгийн дэмжлэгтэй 
хэрэгжүүлэв.   

* Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв дээр 
Хүүхэд хамгааллын нэгж байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэв. 

2001
* Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБХХ олон 

улсын нийгэмлэгт хандан зудын гамшигт 
нэрвэгдсэн орон нутагт тусламж хүссэн уриалга 
гаргав. 

* “Сургуулийн Өмнөх Боловсролыг Хөгжүүлэх 
Үндэсний Хөтөлбөр -2” /2001-2007/ хэрэгжиж 
эхлэв. 

* Монгол Улс, ОУХБ-ын “Хүүхдийн хөдөлмөрийг 
устгах тухай” 182 дугаар конвенцид нэгдэв. 
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* “Хараа хяналтгүй” хүүхдүүдэд чиглэсэн 
хөтөлбөрийн үнэлгээг хийж, тэдгээр хүүхдэд 
үзүүлэх үйлчилгээний уялдаа холбоог 
сайжруулав.  

* Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох 
хувилбарт сургалтуудын үнэлгээ хийгдэв.   

2002
* Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах 

Үндэсний хөтөлбөр (2002-2010) хэрэгжиж эхлэв. 
* Монгол Улс, Эрүүдэн шүүх болон бусад 

хэлбэрээр хүнийг хэрцгий, хүнлэг бусаар 
шийтгэх, нэр төрийг нь гутаахын эсрэг 
Конвенцид нэгдэн оров ( 1 сарын 24)

* Эрүүгийн тухай Монгол Улсын хуульд хүүхэд, 
залуучуудын хэрэг зөрчлийн талаар тусгай 
нэмэлт  өөрчлөлтүүд орж, хүүхэд, гэр бүл 
болон нийгмийн эсрэг гэмт хэргийн тухай бие 
даасан бүлэг нэмэгдэв. 

*  Монгол Улс, Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан 
гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай 
Конвенцийн нэмэлт протоколд нэгдэн оров (3 
сарын 28)

* УИХ-аас Бага, дунд боловсролын тухай хуулийг 
батлав. 

* Монгол Улс, ОУХБ-ын “Хүүхдийн хөдөлмөр 
эрхлэх насны доод хязгаарын тухай” 138 
дугаар конвенцид нэгдэв (12 сарын 16) 

* Олон нийтэд түшиглэсэн Хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын үйлчилгээний загварыг 
нэвтрүүлэв.

* Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нөхөн 
сэргээх, олон нийтэд түшиглэсэн үйлчилгээний 
загварыг бий болгон хөгжүүлэв. 

* Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан 
багаар үзүүлэх арга барилыг шинээр 
танилцуулж, орон нутагт нэвтрүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлж эхлэв.    

2003
* Засгийн газраас Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах 
хөтөлбөрийг батлан гаргав. 

* Монгол Улс, Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн 
биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд 
сурталчлахын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн Нэмэлт 
протоколд нэгдэв (6 сарын 27).

* Монголын ТББ-ууд Хүүхдийг Ивээх Сангийн 
туслалцаатайгаар НҮБ-ын ХЭК-ийн 
хэрэгжилтийн талаар анх удаа Хөндлөнгийн 
илтгэл бичиж НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
Хороонд илгээв. 

2004
* Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд ашиглахын эсрэг 

НҮБ-ын конвенцийн Нэмэлт протоколд Монгол 
Улс нэгдэв (10 сарын 6). 

* Монгол Улс, ХЭК-ийн хэрэгжилтийн талаарх 
хоёр дахь илтгэлээ НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
Хороонд илгээв.

* Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, хохирогчийн эрх, түүний дотор 
хохирогч хүүхдийн эрхийг хамгаалах зорилго 
бүхий Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль УИХ-аар батлагдав.

* Бага насны хүүхдийн хөгжлийн цогц бодлого 
батлагдав.

* Боловсролын салбарын стратегийн 
төлөвлөлтөнд мэдээлэл болгох зорилгоор 
Хүүхдийг Ивээх Сан “Шилжих хөдөлгөөн 
хүүхдийн амьдралд: Хот руу чиглэсэн шилжих 
хөдөлгөөн ба боловсролын хүртээмж” 
судалгааг хийв. 

* Хүүхдийг Ивээх Сан Монгол Улсын 
Боловсролын тухай хуульд хүүхдийн эрхийн 
үүднээс  дүн шинжилгээ хийв. 

* Боловсролын тухай хуульд хүүхдийн эрхийн 
чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулах 
нөлөөллийн кампанит ажлыг орон даяар 
эхлүүлэв. 

* Боловсролын хуульд хүүхдийн эрхийн 
холбогдолт өөрчлөлт оруулах кампанит 
ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс “Хүүхдийн эрх ба 
боловсрол” эвсэл байгуулагдав. 

* СӨББ-ын удирлах ажилтнуудын сургалтын 
модуль боловсруулж, үндэсний болон орон 
нутгийн сургалтуудыг тус модулийн дагуу 
зохион байгуулав. 

2005
* Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт орж Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, 
түүний дотор хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүд 
Нийгмийн халамжийн сангийн, олон нийтэд 
түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнүүдэд 
хамрагдахаар тусгагдав. 

*  “Хүүхдийн мөнгө” хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэв. 
Зорилтот бүлэгт мөнгөн тусламж үзүүлэх 
зорилготой тус хөтөлбөр сүүлд  нийтийг 
хамарсан хөтөлбөр болж өөрчлөгдсөн юм.  

* Хүн худалдах, ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг 
бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас 
хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр /2005-2015/ 
хэрэгжиж эхлэв. 
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* НҮБ-ын ХЭХ-оос НҮБ-ын ХЭК-ийн хэрэгжилтийн 
талаар Монгол Улсад өгсөн дүгнэлт, 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх алхмуудыг  орон 
даяар хэлэлцэх ажлыг дэмжив. 

       Боловсрол
* “Казах хүүхдийн боловсролын нөхцөл байдал” 

судалгааг хийв. Үндэсний цөөнхийн хүүхдэд 
хос хэлээр сурах боломжийг хангах хэрэгцээ, 
шаардлагыг тус судалгаагаар гаргаж тавив.    

* “Казах хүүхдийн боловсрол” төслийг 
санаачилан эхлүүлж, хос хэлээр сурах үзэл 
баримтлалыг сурталчилан ажиллав.

 
       Хүүхэд хамгаалал
* Хүүхдийг Ивээх Сан санаачилан Сургуулийн 

ба Сум/Хорооны нийгмийн ажлын үйлчилгээнд 
үнэлгээ хийж, Нийгмийн ажлын үйлчилгээг 
хөгжүүлэх дүгнэлт, түүнчлэн нийгмийн 
ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлтыг 
өөрчлөн тодотгох зөвлөмжүүдийг Засгийн 
газарт хандан  гаргав. 

* Түүнчлэн “Монгол Улс дахь хүүхэд хамгааллын 
тогтолцоо” судалгааг хийж судалгааны 
тайланг нийтлэн гаргав.    

* “Хүүхдэд үзүүлэх халамжийн үйлчилгээний 
стандарт”-ыг  боловсруулж, сурталчлан 
таниулах нөлөөллийн ажлыг хийв. 

* “Хүнд нөхцөл дэх хүүхэд” хүүхэд-удирдсан 
судалгааг дэмжин ажиллав.

2006       
      Боловсрол
* Боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оров. Сургалтын орчинд аливаа хэлбэрийн 
дарамт, хүчирхийлэл болон бие махбод, сэтгэл 
санааны шийтгэлийг  хориглох, хүүхдээс хуульд 
заагаагүй төлбөр хураамж авах замаар эдийн 
засгийн дарамт үзүүлэхгүй байх, түүнчлэн, бага 
ба дунд боловсролыг албан бус боловсролын 
системээр олгоход төрөөс санхүүжилт олгох 
зэрэг шинэ заалтууд оров.  

* “Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөө” 
/2006-2012/ батлагдав.  

 
        Хүүхэд хамгаалал
* НҮБ-ын ХЭХ-оос Монгол Улсад өгсөн дүгнэлт, 

зөвлөмжийн дагуу ХХХСҮХ-ийн – 2 дахь шатны 
/2006-2008/ хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө Засгийн газраар батлагдав. 

 
         Боловсрол
* Хүчирхийллээс ангид боловсролын системийг 

хөгжүүлэх асуудалд Хүүхдийг Ивээх Сан 
онцгойлон анхаарч эхлэв. 

* Сургуулийн нийгмийн ажилтны ажлын байрны 
тодорхойлолтыг боловсруулахад холбогдох 
төрийн байгууллагадуудад дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллав. 

        Хүүхэд хамгаалал
* Хүүхэд хамгаалал болон хүүхэд хамгааллын 

тогтолцооны тухай бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулж Засгийн газарт танилцуулав.

* Нийгмийн үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх 
талаар судалгаа явуулж, ТББ-аар гүйцэтгүүлэх 
заавар, журам, гэрээний загвар зэргийг 
боловсруулан НХХЯ-нд өргөн барив.  

2007
 Боловсрол
* Монгол Улсад багшийн ёс зүйн дүрэм хэрэгжиж 

эхлэв. 
* Бага насны хүүхдийн хөгжлийн цогц бодлогын 

хэрэгжилтэд үнэлгээ хийгдэв. 
* Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын 

хөтөлбөр батлагдав.  
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* Монголын ТББ-ууд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн 
Хороонд ХЭК-ийн хэрэгжилтийн талаар хоёр 
дахь удаагийн хөндлөнгийн илтгэл бичиж 
илгээхэд дэмжлэг үзүүлэв.

* Монголын хүүхдүүд анх удаа НҮБ-ын ХЭК-
ийн хэрэгжилтийн талаар хөндлөнгийн илтгэл 
бичиж НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд 
илгээх үйл явцыг дэмжин ажиллав. 

        Боловсрол
* Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай 

хуулийн төслийг боловсруулах БСШУЯ-ны 
ажлын хэсэгт орж, дэмжин ажиллав (2007-
2008 он)

        Хүүхэд хамгаалал
* Хүүхэд хамгаалын цогц тогтолцоог 

хөгжүүлэхийн төлөөх нөлөөллийн үйл 
ажиллагааг өрнүүлж “Хүүхэд хамгааллын 
Эвсэл” байгуулагдахад дэмжлэг үзүүлэв. 

2008
 Боловсрол
* Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль 

УИХ-аар батлагдав. 
* Үндэсний цөөнхийн боловсролыг дэмжих 

хөтөлбөр /2008-2012/ батлагдав. 
* Монгол Улсын Боловсролын систем 12 жилийн 

сургалтын тогтолцоонд бүрэн шилжив.

        Хүүхэд хамгаалал
* Хүүхдийн асрамж, халамжийн байгууллагын 

үндэсний стандартууд Засгийн газрын 
холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаар 
батлагдав.

* Монгол Улс, ОУХБ-ын 182, 138 дугаар 
конвенцууд болон НҮБ-ын ХЭК-ийн 
Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, 
хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг 
Нэмэлт протоколын хэрэгжилтийн талаарх 
тайлангуудаа өргөн барив.  

* Насанд хүрээгүй хүүхдийг ажиллуулахыг 
хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг  НХХЯ 
шинэчлэн батлав. 

 

* 8 дугаар сард Их Британий ХИС Монгол 
дахь Хөтөлбөрөө Японы ХИС-д хүлээлгэн 
өгөв.

 
        Хүүхэд хамгаалал
* Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулж 

буй төсөлд хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллыг 
хангах зүйл заалтуудыг тусгахаар нөлөөллийн 
ажлыг хийв. 

* Нийгмийн ажлын дээд боловсролын 
стандартад Хүүхэд хамгаалал гэсэн бие 
даасан хөтөлбөрийг боловсруулан оруулж 
ирсэн ба үүнийг БШУЯ баталгаажуулав.

* Хүчирхийллийн бус зарчимд суурилсан 
хүмүүжлийн эерэг арга зүйг эцэг эх, багш, 
үйлчилгээ үзүүлэгч нарт эзэмшүүлэх, үндэсний 
хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх кампанит ажлыг 
эхлүүлэв.

        Хүүхдийн эрхийн засаглал 
* Хүүхдийн утга төгөлдөр оролцоо, хүүхэд 

хамгааллын талаар хүүхдүүдийн зүгээс ном, 
гарын авлагууд боловсруулах ажлыг дэмжив. 

* Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын үйл 
ажиллагаагаараа  олон нийтэд танигдаж, 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн  “Хүүхэд хүүхдийн 
төлөө” ТББ-ыг үүсгэн байгуулах, чадваржихад 
тусалж, олон санаачилгуудыг нь дэмжив.

       Боловсрол
* Эцэг эхийн болон Сурагчдын Зөвлөлүүдийг 

идэвхжүүлэх, тэдгээрийг сургуулийн шийдвэр 
гаргах үйл явцад татан оролцуулах замаар 
сургуулийн сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд 
анхаарав.

2009
 Хүүхэд хамгаалал
* Монгол Улс, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 

эрхийн тухайн НҮБ-ын конвенци болон 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай 
Нэмэлт протоколд нэгдэж оров (5 сарын 13).

        Боловсрол
* Монгол Улсын Засгийн газар Сургуулийн 

өмнөх болон суурь боловсролын нэг хүүхдэд 
ногдох хувьсах зардлын дундаж нормативыг 
шинэчлэн батлав. 
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 Хүүхэд хамгаалал
* “Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх 2010-2015 оны 

үндэсний стратеги”-ийг боловсруулахад ХТҮГ-
тай хамтран ажиллав. Тус стратеги Хүүхдийн 
төлөө Үндэсний Зөвлөлөөр  батлагдав.

* Эрүүл мэндийн их, дээд сургуулийн 
оюутнуудад зориулсан Хүүхэд хамгааллын 
хичээлийн хөтөлбөрийг анх удаа 
боловсруулсан ба тус хичээлийн хөтөлбөрийг 
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль 
сургалтын хөтөлбөртөө оруулав.

       Боловсрол 
* Цэцэрлэг, сургуулийн багш нарт зориулсан 

Хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтын 
аргачлалыг багш нарын өдөр тутмын 
ажилд нийцүүлэн боловсруулж, арга зүйн 
сургалтуудыг зохион байгуулав.

       Хүмүүнлэгийн тусламж
* Зудад нэрвэгдсэн аймгуудад боловсролын 

салбарын түргэвчилсэн үнэлгээг хийж, дүнг 
хэвлэн нийтэлж олон нийтэд хүргэв.

* Гамшигт өртсөн малчдын гэр бүлд 
хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж, тухайн 
орон нутгийн хүүхдүүдийг аюулгүй орчинд 
үргэлжлүүлэн суралцах боломжийг 
бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэв.

2010
 Хүүхэд хамгаалал 
* Монгол Улсын Засгийн газар “Хүүхэд 

хамгааллыг бэхжүүлэх 2010-2015 оны үндэсний 
стратеги”-ийг батлав.

        Боловсрол 
* Боловсролын хүртээмж, чанар, тэгш 

хамрагдалт, тэр тундаа алслагдсан орон 
нутгийн хүүхдүүдийг боловсролд хамруулахад 
анхаарсан 2010-2021 оны үндэсний 
“Боловсрол” хөтөлбөр батлагдав.  

 Хүүхэд хамгаалал
* Гэр бүлд түшиглэсэн халамжийн хувилбарт 

үйлчилгээний стандартыг боловсруулах ажлыг 
Монголд анх удаа санаачилан эхлүүлж 
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамтай 
(ажлын хэсэг) хамтран ажиллав.

* Үйл ажиллагааны туршлага дээр тулгуурлан 
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан 
багаар үзүүлэх арга зүйг боловсруулсан ба 
энэ аргачлал өнөөдөр Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй хамтарсан багуудын 
хувьд гол тулгуур болж байна.

* Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх Хүүхэд 
хамгааллыг танилцуулах ажлыг эхлүүлэв. 
Хүүхдийн үйлчилгээний болон холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагуудын бэлэн байдлын 
төлөвлөгөө боловсруулах, төсөл хэрэгжсэн 
сургууль, халамжийн төв, дотуур байрны 
ажилтнуудыг сургалтад хамруулав. 

       Боловсрол 
*  “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” санаачилгыг 

цэцэрлэгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
шинэлэг аргачлал, арга зүйгээр дамжуулан 
нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэв. 

* Цэцэрлэгийн багш, туслах багш, эмч, эрхлэгч, 
арга зүйч нарын мэргэжил дээшлүүлэх 
болон давтан сургах цогц хөтөлбөрийг 
боловсруулан сургалтуудыг зохион 
байгуулав. Сургалтын модулиудыг БШУЯ 
магадлан итгэмжлэв. 

* Цэцэрлэгийн багш, эцэг эхийн хамтын 
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Эцэг эхтэй 
харилцах дэвтэрийг боловсруулан туршсан 
ба энэ аргачлалыг Нийслэлийн Боловсролын 
Газарт хүлээлгэн өгөв.

2011
* Монгол Улсын Засгийн газар ба НҮБ хамтран 

Монголын  Хүмүүнлэгийн багийг байгуулсан 
ба үүнд Хүүхдийг Ивээх Сан НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сантай хамтран боловсролын хэсгийг удирдан 
ажиллаж байгаа бөгөөд Хамгааллын хэсгийн 
идэвхтэй гишүүн юм. 

        Хүүхэд хамгаалал
* Монгол Улсын Засгийн газар Хүүхдийн 

хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах 
Үндэсний Хөтөлбөрийг батлав. 

* Хүүхдийн оролцоог дэмжих Үндэсний стратеги 
батлагдав. 

* Хүүхдийн чиглэлийн бүх төрийн байгууллагуудад 
Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхээр 
батлав.

        Боловсрол 
* Монгол Улс, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 

эрхийн тухай конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх 
анхны илтгэлээ НҮБ-д илгээсэн ба тайланд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд 
тэгш хамруулах тухай хэсэг мөн оржээ.
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* Хүүхдийг Ивээх Сан “Хүүхдийн эрхийн 
засаглал” бие даасан хөтөлбөрийг эхлүүлэв.

        Боловсрол
* Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролд 

олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор 
боловсролын харилцааны шинэ бүтэц болох 
Олон нийтийн Боловсролын зөвлөлийг 
байгуулан ажиллаж эхлэв.

* Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах 
үйл явцад олон нийт, эцэг эхийн оролцоог 
нэмэгдүүлж цэцэрлэгийн сайн засаглалыг 
бэхжүүлэн ажиллав.

2012
 Хүүхэд хамгаалал
* Монгол Улс хүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур 

үзүүлэлтийг боловсруулан батлав.
* Гэмт хэргийн гэрч, хохирогч хүүхдийн эрх 

ашгийг хамгаалах Хүүхдийн хууль зүйн хорооны 
нийтлэг журам батлагдав. 

* УИХ-аас Нийгмийн Халамжийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг баталсан ба тус хуульд 
асралт гэр бүлд мөнгөн тэтгэмж олгох заалт 
оров. 

        Боловсрол
* Сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт 

сургалтын журам батлагдав.

 Хүүхэд хамгаалал 
* ХИС нь хүүхэдтэй ажилладаг байгуллагуудын 

Хүүхэд хамгааллын бодлогыг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлж эхлэв

        Хүүхдийн эрхийн засаглал 
* НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Конвенцийн 

“Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай” Нэмэлт 
протоколд нэгдэхийг уриалсан нөлөөллийн 
ажлыг эхлүүлэв. 

* “Засаглал дахь хүүхдийн утга төгөлдөр 
оролцоо” сургалтын модулийг хүүхэдтэй 
ажилладаг төрийн албан хаагчдад зориулан 
боловсруулж Удирдлагын Академийн давтан 
сургалтын хөтөлбөрт оруулав.

* Орон нутгийн төсвийн үйл явцад хүүхдийн 
оролцоог дэмжих ажлыг эхлүүлэв.

        Боловсрол
* Гэр бүлд түшиглэсэн сургуульд бэлтгэх 

хөтөлбөрийг алслагдсан сумдын хүүхдүүдэд 
зориулан боловсруулж сонгогдсон аймгуудад 
хэрэгжүүлэв.

* Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн загварыг бий 
болгосон ба БШУЯ-ны “Хүүхдэд ээлтэй 
цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл” 
бодлогын баримт бичигт  тусгагдан батлагдав.

* Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөөний 
загварыг бий болгосон ба энэ нь цэцэрлэгт 
тавигдах улсын стандартад тусгагдав.

2013
 Боловсрол
* БШУЯ “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд 

баримтлах чиглэл” бодлогын баримт бичгийг 
батлав.

* Боловсролын чанарын үнэлгээний бодлого 
шинэчлэгдэн батлагдав.

* Засгийн газраас “Зөв Монгол Хүүхэд” 
хөтөлбөрийг баталсан ба үүнд хүүхэд төвтэй 
чанартай боловсрол болон эцэг эх, олон 
нийтийн оролцооны үзэл баримтлал багтсан 
байна.

 Боловсрол 
* ХИС алслагдсан хөдөөгийн хүүхдүүдийн 

сургалтын үр дүнг сайжруулах зорилгоор Гэр 
бүлийн орчинд бага боловсрол нөхөн олгох 
хөтөлбөр ба Хичээлийн бус цагийн нэмэлт 
хөтөлбөрийг орон нутагт туршив.

* Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөр 
20 жилийн ойгоо 11 дүгээр сард тэмдэглэв. 

2014
 Хүүхэд хамгаалал 
* Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх Хүүхэд хамгааллын 

бодлогыг төрийн холбогдох байгууллагууд үйл 
ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд батлан тусгав.

* Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенци 
батлагдсаны 25 жилийн ойг Монгол Улс 11 
дүгээр сард тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
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2014 ОНД НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ 
КОНВЕНЦ БАТЛАГДСАНЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙГ 
ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

1989 оны 11 сарын 20-ны өдөр НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей хүүхдийн эрхийг тунхагласан Хүүхдийн 
эрхийн тухай конвенцийг баталсан юм. Тус конвенц нь хамгийн олон орон нэгдэн орсон,  дэлхийн 
даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын эрх зүйн баримт юм. Монгол Улс тус конвенцид 1990 оны 
7 дугаар сарын 5-нд нэгдэн орсон бөгөөд анхлан нэгдсэн улсуудын нэг юм.

Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийн ерөнхий зарчмууд

зүйл 

18 нас хүрээгүй хүн бүр энэ Конвенцид 
заасан бүх эрхийг эдэлнэ.

зүйл 

Тус Конвенц нь яс үндэс, арьсны өнгө, 
шашин шүтлэг, чадвар, үзэл бодол, үг 
яриа, гарал үүслийг үл харгалзан хүн 
бүрт хамааралтай.

зүйл 
Хүүхдийн холбогдолтой бүх байгууллагууд 
хүүхэд нэг бүрийн дээд эрх ашгийг эрхэмлэнэ. 

зүйл 

Эдгээр эрхийг хүүхдэд эдлүүлэх үүргийг 
төр хүлээнэ. 

зүйл 

Гэр бүлийн зүгээс хүүхдээ удирдан 
чиглүүлэх, өсөн торнихын хэрээр эрхээ 
зохистой эдлэхэд сургах эрх, үүрэг, 
хариуцлагыг оролцогч улсууд хүндэтгэнэ.

зүйл 

Хүүхэд амьдралыг бүрэн эдлэх эрхтэй. 
Оролцогч улсууд хүүхдийн эсэн мэнд 
амьдрах, эрүүл саруул хөгжих бололцоог 
дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана.

зүйл 

Хүүхэд бүр нэр авах, иргэний 
харъяалалтай байх эрхтэй. Түүнчлэн 
эцэг эхээ мэдэх, хайр халамжийг нь 
боломжийн хэрээр хүртэх эрхийг эдэлнэ.

зүйл 

Хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хангах 
шаардлагатай үеэс жишээ нь, эцэг эхийн 
зүгээс хүүхэддээ хэрцгийгээр харьцах, 
анхаарал, халамжгүй орхих зэргээс өөр 
бусад тохиолдолд хүүхдийг эцэг эхээс 
нь хагацаах ёсгүй. Эцэг эх нь салангид 
байх нөхцөлд хүүхдэд хор учирхааргүй 
бол хүүхэд эцэг, эхийнхээ аль алинтай 
харилцаа холбоотой байх эрхтэй.

зүйл 

Өөр өөр улс оронд амьдарч буй эцэг 
эх, хүүхэд хоорондоо шууд харилцаатай 
байх эсхүл гэр бүлдээ эргэж нэгдэхийн 
үүднээс тэдгээр улс орны дунд зорчих 
эрхэд оролцогч улсууд хүндэтгэлтэй 
хандана. 

зүйл 

Оролцогч улсууд хүүхдийг хууль бусаар 
шилжүүлэх буюу гадаад улсаас эх оронд 
нь буцаахгүй байхтай тэмцэх арга 
хэмжээ авна.

зүйл 

Хүүхэд өөртэй нь холбоотой бүх 
асуудлаар үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх, идэвхтэй оролцох эрхтэй 
бөгөөд оролцогч улсууд хүүхдийн үзэл 
бодолд зохих ач холбогдол өгнө.

зүйл 

Хүүхэд бүр мэдээлэл олж авах болон 
дамжуулах эрхтэй ба гагцхүү тэр 
мэдээлэл өөрт нь болон бусдад сөргөөр 
нөлөөлөхгүй байх учиртай. зүйл 

Иргэний харъяалалтай байх, нэр авах, 
гэр бүлийн холбоогоо хадгалах хүүхдийн 
эрхийг хүндэтгэх үүргийг оролцогч улсууд 
хүлээнэ.
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зүйл 

Хүүхэд бүр чөлөөтэй бодож сэтгэх,  
шашин шүтэх, сүсэглэх эрхтэй. Гагцхүү 
энэ эрх нь бусдын үндсэн эрхийг 
хязагаарлахгүй байх ёстой ба үүнд эцэг 
эх удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй.

зүйл 

Хүүхэд бүр бусад хүүхэд, залуусын хамт 
хуран цуглах, эвсэл холбоо байгуулан 
эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Гагцхүү энэ эрх 
нь бусдын эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахгүй 
байх ёстой.

зүйл 

Хүүхэд бүр хувийн халдашгүй байдлаа 
хадгалах эрхтэй. Хүүхдийн амьдрал, 
нэр хүнд, түүний гэр бүл, орон гэр 
хөндлөнгийн халдлагаас хуулиар 
хамгаалагдсан байх ёстой.

зүйл 

Хүүхэд бүр төрөл бүрийн эх сурвалжаас 
мэдээлэл олж авах эрхтэй. Телевиз, радио, 
сонин зэрэг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл нь хүүхдэд ойлгомжтой, тэдний 
сайн сайхан байдалд хохирол үл 
учруулах мэдээлэл хүргэвэл зохино.

зүйл 

Хүүхдээ өсгөн бойжуулахад эцэг эх 
хоёулаа адил тэгш үүрэг, хариуцлага 
хүлээх ба хүүхэд нэг бүрийн сайн 
сайхны төлөө хүчин чармайлт тавина. 
Ялангуяа, эцэг эх хоёулаа ажилладаг 
нөхцөлд төр нь үйлчилгээ үзүүлэх 
замаар туслаж дэмжих үүрэгтэй.  

зүйл 

Хүүхэд бүрт зохистой халамж хүртээх, 
мөн эцэг эх болон хүүхдийг асран 
халамжилж буй хэн болоч хүүхдэд 
хүчирхийлэл, дарамт, үл хайхрах явдал 
гаргахгүй байхыг оролцогч улсууд 
батлан даана.

зүйл 

Төрсөн гэртээ халамжлуулах болол-
цоогүй хүүхэд зохих ёсны асаргаа 
халамжийг өөрийн шашин болон 
соёлын хамаарал, төрөлх хэлийг нь 
хүндлэн үзэгч хүмүүсээс эдлэх эрхтэй. 

зүйл 

Үрчлэлтэд хүүхдийн дээд ашиг 
сонирхлыг нэн тэргүүнд тавина. Энэхүү 
хэм хэмжээг хүүхдийг эх оронд нь, 
эсхүл өөр оронд үрчлүүлэх аль аль 
тохиолдолд адил баримтална. 

зүйл 

Дүрвэгчийн хувиар ирсэн хүүхэд тухайн 
орны уугуул хүүхэдтэй адил тэгш эрхийг 
эдэлнэ. 

зүйл 

Хөгжлийн аливаа бэрхшээлтэй хүүхэд 
тусгай халамж, дэмжлэгийг авч бүрэн 
дүүрэн, идэвхтэй амьдрах эрхтэй. 

зүйл 

Хүүхэд бүр эрүүл байхын үүднээс мэндийн 
чанартай үйлчилгээ, ундны цэвэр ус, 
тэжээллэг хоол хүнсээр хангагдах эрхтэй. 
Хөгжингүй орнууд үүнд хөгжиж буй 
орнуудад туслалцаа дэмжлэг үзүүлвэл 
зохино.

зүйл 

Хүүхэд бүр өөрийн эмчилгээ, сувилгаа 
төдийгүй эцэг эхийн асаргааг тогтмол 
үнэлж дүгнүүлэх эрхийг эдэлнэ.
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зүйл 

Төр нь хүүхдийн зориулалтаар гэр бүлд 
нэмэлт тэтгэмж олгоно.  

зүйл 

Хүүхэд бүр өөрийн бие бялдар, оюун 
ухааны хөгжлийг хангахуйц түвшинд 
амьдрах эрхтэй. Үүнийг гүйцэлдүүлэх 
бололцоогүй гэр бүлүүдэд төрөөс 
туслалцаа дэмжлэг үзүүлвэл зохино.

зүйл 

Хүүхэд бүр сурч боловсрох эрхтэй. 
Сургуулийн дэг журам нь хүүхдийн нэр 
төрийг хүндэтгэдэг байх шаардлагатай. 
Суурь боловсрол үнэ төлбөргүй байвал 
зохино. Эдгээр зорилгын үүднээс 
хөгжингүй улс орнууд нь хөгжиж буй 
орнуудад туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх нь 
зохистой. 

зүйл 

Боловсрол нь хүүхэд бүрийг бие хүнийх 
нь хувьд төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг 
нь бүрэн төгс хөгжүүлэх үүрэгтэй. Мөн 
боловсрол нь хүүхдийг эцэг эхээ хүндлэх, 
эх орныхоо болон бусад улс орны 
соёлыг хүндэтгэх үзэлд дуудан дагуулдаг 
байх ёстой. 

зүйл 

Хүүхэд өөрийн гэр бүлийн ёс заншлыг 
дагах, төрөлх хэлээрээ ярих эрхтэй. Үүнд 
тухайн орны дийлэнх хүн ам хэрэглэдэг 
эсэх үл шалтгаалах ба зөвхөн бусдад 
саад учруулахгүй байхыг эрхэмлэнэ.

зүйл 

Хүүхэд бүр амрах, тоглож наадах, соёлын 
болон уран бүтээлийн төрөл бүрийн үйл 
ажиллагаанд оролцон чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлэх эрхтэй.

зүйл 

Хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсролд 
сөргөөр нөлөөлөхүйц болон осол 
аюултай хөдөлмөр эрхлэх явдлаас 
хүүхдийг хамгаалах үүргийг төр хүлээнэ.  

зүйл 

Оролцогч улсууд хүүхдийг бэлгийн 
замаар ашиглан мөлжих бүхий л 
хэлбэрээс хамгаалах үүрэг хүлээнэ.

зүйл 

Хүүхдийг хулгайлах, худалдах явдлаас 
хамгаалах үүргийг төр хүлээнэ. 

зүйл 

Хүүхдийн хөгжилд хохирол учруулах 
аливаа үйлдлээс хүүхэд хамгаалагдсан 
байх ёстой. 

зүйл 

Хууль зөрчсөн хүүхдэд хэрцгий, хүнлэг 
бусаар харьцахыг  цээрлэнэ. Эрх 
чөлөөгөө хасуулсан хүүхдийг насанд 
хүрэгчдээс тусгаарлах ба гэр бүлтэйгээ 
харилцаатай байх боломжоор хангана. 

зүйл 

Оролцогч улсууд 15 насанд хүрээгүй 
хүүхдийг зэвсэгт хүчинд алба хаалгахаас 
татгалзана. Зэвсэг мөргөлдөөний үед 
хүүхдүүдийг тусгайлан хамгаална.

зүйл 

Үл хайхрах байдалд өртсөн эсхүл 
гутаан доромжлогдсон хүүхдэд бие 
бялдар, сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх тусгай 
тусламжийг үзүүлнэ.

зүйл 

Хууль зөрчсөн тохиолдолд хүүхэд  бүр 
хууль эрх зүйн туслалцаа авах эрхтэй. 
Хүүхдийн хувьд хорих ялыг хамгийн 
ноцтой хэрэгт хэрэглэнэ. 

зүйл 

Тухайн орны хууль тогтоомж хүүхдийг 
илүүтэйгээр хамгаалж чадаж байгаа 
нөхцөлд тэдгээр хууль тогтоомжийг 
Конвенцийн заалтаас илүүтэйд үзнэ.

зүйл 

Төр нь хүүхдийг оюултай, мансууруулах 
бодис хэрэглэхээс хамгаалах үүрэгтэй. 

зүйл 

Оролцогч улсууд Конвенцийн зарчим, 
заалтуудыг насанд хүрэгчид болон 
хүүхдүүдэд таниулан сурталчлах үүрэг 
хүлээнэ.

зүйл 

Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц нь 
нийт 54 зүйлтэй ба  43-54 зүйлүүд нь  
хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд насанд 
хүрэгчид болон  улс орнууд хэрхэн 
хамтран ажиллах тухай заасан байдаг 
болно.
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