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Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдэд үзүүлэх эрүүл 
мэíдийí бîлîí буñàд туñлàмж үйлчилгээ, хүчирхийллийí гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлэх, шàлгàí шийдвэрлэх үйл àжиллàгààíд мîíитîриíг 
хийх тэтгэлгийг Эрх зүйí ñîёл ТББ-д îлгîñîí билээ. Мîíитîриíгийí явцàд 
ХСИС-ийí дîктîрàíт, цàгдààгийí бэлтгэл дэд хурàíдàà С.Диíà мэргэжил, 
àргà зүйí удирдàмжààр хàíгàж àжиллàлàà. Туñ мîíитîриíгийг 2019 îíû 
4-р ñàрààñ 12-р ñàрûг дууñтàлх хугàцààíд хэрэгжүүлэв.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

Мîíгîл Улñ Иргэíий бîлîí улñ төрийí эрхийí тухàй îлîí улñûí пàкт, 
Хүүхдийí эрхийí тухàй кîíвеíц, Хүүхдийí хөдөлмөрийí тэвчишгүй 
хэлбэрийí тухàй îлîí улñûí хөдөлмөрийí бàйгууллàгûí 182 дугààр 
кîíвеíц, Хүүхдийг худàлдàх, хүүхдийí биеийг үíэлэх, хүүхдийг ñàдàр 
ñàмууíд ñуртàлчлàхûí эñрэг хүүхдийí эрхийí тухàй кîíвеíцîд îруулàх 
íэмэлт прîтîкîлд туñ туñ íэгдэí îрж, ñîёрхîí бàтàлж, хүүхдийí эрхийг 
хàмгààлàх чиглэлээр îлîí улñûí хàмтûí íийгэмлэгийí өмíө үүрэг 
хүлээñэí билээ. Хүүхдийí эрхийг хàíгàх, хàмгààлàх зîрилгîîр Хүүхдийí 
эрхийг хàмгààлàх тухàй, Гэр бүлийí тухàй, Гэр бүлийí хүчирхийлэлтэй 

ҮНДЭСЛЭЛ 

ГБХЗХГ Гэр бүл, Хүүхэд, Зàлуучуудûí хөгжлийí гàзàр

ЭХЭМҮТ Эх хүүхдийí эрүүл мэíдийí үíдэñíий төв 

НЦГ Нийñлэлийí цàгдààгийí гàзàр

ЭХТА Эрүүгийí хуулийí туñгàй àíги

НҮБ Нэгдñэí үíдэñтíий бàйгууллàгà

ДЭМБ Дэлхийí эрүүл мэíдийí бàйгууллàгà

ЕБС Ерөíхий бîлîвñрîлûí ñургууль

МСҮТ Мэргэжил ñургàлт үйлдвэрлэлийí төв

БСШУСЯ Бîлîвñрîл, Сîёл, Шиíжлэх ухààí, Спîртûí яàм

ХЗДХС Хууль зүй дîтîîд хэргийí ñàйд

ЭМС Эрүүл мэíдийí ñàйд

ХНХС Хөдөлмөр íийгэм хàмгààллûí ñàйд

ЭМЯ Эрүүл мэíдийí яàм

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХҮҮХДЭД 
ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН 
БУСАД ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ГЭМТ 
ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ГОМДОЛ 
МЭДЭЭЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД 
ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 
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Нэг. ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ХҮҮХДИЙН 
ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Хүүхдэд эрүүл мэíдийí туñлàмж үйлчилгээ 
үзүүлдэг эмíэлгийí бàйгууллàгà хүчирхийлэлд 
өртñөí хүүхдийг илрүүлэí гэмт хэргийí тухàй 
гîмдîл мэдээлэл гàргàх явц, эíэ тàлààрх 

хууль тîгтîîмжийí хэрэгжилтэд үíэлгээ өгөх, 
гàргàñàí гîмдîл, мэдээллийí шийдвэрлэлтэд 
дүí шиíжилгээ хийж, дүгíэлт, зөвлөмж 
гàргàхûг зîрилîî. 

Бàримт бичигт дүí шиíжилгээ хийх, зîрилтîт 
бүлгүүдээñ àíкетûí бîлîí ярилцлàгûí àргààр 
мэдээлэл цуглуулàх àргà зүйг àшиглàñàí 
бîлíî. Мэдээллийг legalinfo.mn, Эрүүл 
мэíдийí яàм, Хууль зүй, дîтîîд хэргийí 
яàм, Хөдөлмөр, íийгэм хàмгààллûí яàм, 
Эх хүүхдийí эрүүл мэíдийí үíдэñíий төв 

(ЭХЭМҮТ), Нийñлэлийí цàгдààгийí гàзрûí 
Мэдээлэл дүí шиíжилгээíий àлбà, Гэр 
бүл, хүүхэд, зàлуучуудûí хөгжлийí гàзàр, 
Хүүхдийí туñлàмжийí утàñ 108 үйлчилгээíий 
төв зэрэг гàзруудààñ тîîí бîлîí àñуулгà, 
àíкетûí àргààр цуглууллàà.

ЗОРИЛГО

АРГА ЗҮЙ

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН 

тэмцэх тухàй, Гэмт хэрэг хяíàí шийдвэрлэх 
тухàй, Гэрч хîхирîгчийг хàмгààлàх тухàй 
бîлîí Эрүүгийí хуулиуд туñ туñ бàтàлж, 
хүүхэд хàмгààлàх цîгц эрх зүйí îрчиíтîй улñ 
бîлñîí. 

Хэдийгээр эрх зүйí îрчиí бүрдñэí ч 
хүүхдийí эñрэг хүчирхийлэл ихэвчлэí гэр 
бүл, ñургууль, цэцэрлэгийí хүрээíд íууц 
дàлд хэлбэрээр үйлдэгдэж, тэр бүр илрэхгүй 
өíгөрñөөр бàйíà. Тиймээñ эíэ төрлийí гэмт 
хэргийг илрүүлэх àжиллàгààíд хөíдлөíгийí 
үíэлгээ хийх íь чухàл àч хîлбîгдîлтîй. 

Эх хүүхдийí эрүүл мэíдийí үíдэñíий төвийí 
хүүхдийí эмíэлэг íь улñûí хэмжээíд хүүхдэд 
дàгíàí үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэíдийí гîл 
төв юм. Эíэ ч утгààрàà эрүүл мэíдийí туñлàмж 
үйлчилгээ шààрдлàгàтàй хàрьяà дүүргээñ 
бîлîí буñàд эмíэлгээñ ирүүлñэí хүүхдэд 
шààрдлàгàтàй үзлэг, îíîшилгîî, эмчилгээг 
хийдэг бàйíà. Туñ эмíэлэгт өвдөí эмчлүүлж 
бàйгàà хүүхдээñ гàдíà хүчирхийлэлд өртñөí, 
àмиà хîрлîхûг зàвдñàí, хàягдñàí гэх мэтээр 
эрүүл мэíдийí хувьд тулгàмдñàí àñуудàлтàй 
хүүхдүүд үйлчлүүлдэг. Хүчирхийлэлд өртñөí 
хүүхэд үйлчилгээ àвàхдàà àмбулàтîри, 
яàрàлтàй туñлàмж, өñвөр үеийí клиíик (ӨҮК 
гэх)-ийí àль íэгээр үйлчлүүлдэг хэдий ч 
хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдүүдийг ихэвчлэí 
ӨҮК-т төвлөрүүлэí гîллîх үйлчилгээг үзүүлж 
бàйíà.

Өñвөр үеийí клиíикийг ЭХЭМҮТ-ийí 
эмíэлгийí туñлàмж үйлчилгээг өргөжүүлэí 

хөгжүүлэх зîрилтûí хүрээíд 2014 îíû 2 дугààр 
ñàрûí 12-íû өдөр ЭХЭМҮТ-ийí зàхирлûí 
65 тîîт тушààлààр бàйгуулñàí бөгөөд туñ 
төвөөр хүчирхийлэлд өртñөí 0-24 íàñíû тэр 
дуíдàà бэлгийí хүчирхийлэлд өртñөí îхид 
ихээр үйлчлүүлдэг àжээ. Туñ төв íь өñвөр 
үеийíхíий эрүүл мэíдийг дэмжих, ээлтэй 
туñлàмж үйлчилгээ үзүүлэх, эрүүл мэíдийí 
туñлàмж үйлчилгээíий чàíàр, хүртээмжийг 
ñàйжруулàх, тэдэíд эрñдэлээñ хàмгààлàх 
ур чàдвàрûг эзэмшүүлэх үíдñэí зîрилгîтîй 
бàйгуулàгдñàí. 

Туñ эмíэлэгт 2019 îíû 7 ñàрд “Хүчирхийлэлд 
өртñөí бîлîí эрñдэлт íөхцөлд бàйгàà 
хүүхэд бà эмэгтэйчүүдэд эмíэлгийí туñлàмж 
үйлчилгээ үзүүлэх журàм”, “ЭХЭМҮТ-өөр 
үйлчлүүлж буй хүчирхийлэлд өртñөí 
бîлîí эрñдэлтэй íөхцөлд бàйгàà хүүхдэд 
үзүүлэх эрүүл мэíдийí íийгмийí àжилтíû 
үйлчилгээíий журàм”, “Амиà хîрлîх 
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îрîлдлîгî хийж ЭХЭМҮТ-д хүргэгдэí ирñэí 
өñвөр íàñíû хүүхдэд үзүүлэх ñэтгэл зүйí 
туñлàмж үйлчилгээíий удирдàмж”-ûг бàтлàí 
үйл àжиллàгààíдàà мөрдөí àжиллàж бàйíà. 
Туñ журмуудтàй тàíилцàхàд хүчирхийлэлд 
өртñөí хүүхэд, эмэгтэйчүүд ирñэí тîхиîлдîлд 
ямàр журмààр эмíэлгийí туñлàмж үйлчилгээ 
үзүүлэх тàлààñ íь ñàйí журàмлàñàí бîлîвч 
хүчирхийлэлд өртñөíийг хэрхэí яàж илрүүлэх 
тàлààрх зààвàр, àргà àргàчлàл хàíгàлттàй 
хэмжээíд журàмлàгдààгүй бàйíà гэж үзэхээр 
бàйíà.

ЭХЭМҮТ-ийí Хүлээí àвàх яàрàлтàй 
туñлàмжийí тàñàг, àмбулàтîрийí тàñгийí 
эмч íàр хүүхдэд эрүүл мэíдийí үзлэг 
хийхдээ хүчирхийллийí улмààñ эрүүл 
мэíдээрээ хîхирñîí өвчтөíийг илрүүлж, 
хîлбîгдîх хуулийí бàйгууллàгàд мэдээлэх, 
шààрдлàгàтàй эмíэлгийí туñлàмж үйлчилгээ 
үзүүлж àжиллàхûг чухàлчилдàг бàйíà. 
Хүүхдүүдийí хувьд эмíэлгийí туñлàмж 
үйлчилгээ àвч бàйхдàà хүчирхийлэлд өртñөí 
íь илрэх тîхиîлдîл цөөíгүй гàрдàг бөгөөд 
эмч, эмíэлгийí бàйгууллàгààñ дàрààх үе 
шàттàй àргà хэмжээ àвдàг. 

 Эмчийí үзлэгийí явцàд бэлгийí бîлîí 
ñэтгэл зүйí, бие мàхбîдûí хүчирхийлэлд 
өртñөí бàйж бîлзîшгүй тîхиîлдîлд 
хүүхдийг àñрàí хàмгààлàгчààñ туñгààрлàí 
үзлэг хийхээñ гàдíà àñуумж àвдàг 
бàйíà. Бие мàхбîдûí үзлэг, àñуумжийí 
үр дүíд хүүхэд хүчирхийлэлд өртñөí 
бàйж бîлзîшгүй бàйвàл хүүхдийг 
àñрàí хàмгààлàгчààñ туñгààрлàж, 
цàгдààгийí бàйгууллàгà эñхүл Хүүхэд 
гэр бүл, зàлуучуудûí хөгжлийí гàзрûí 
дэргэдэх Хүүхдийí туñлàмжийí утàñ 108 
үйлчилгээíий төвд мэдээлэл өгдөг бàйíà.

 Мөí хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдэд эрүүл 

мэíдийí үйлчилгээ үзүүлэхийí зэрэгцээ 
хүүхдийг тàйвшруулàх, мэдээлэл àвàх, 
зөвлөгөө өгөх зîрилгîîр ñэтгэл зүйí 
туñлàмж үзүүлдэг àжээ. 

 Эмíэлгийí íийгмийí àжилтàí хүүхдийí 
эрхийг хàмгààлàх тàлààр хîлбîгдîх 
бàйгууллàгуудтàй уулзàж, эцэг эх, àñрàí 
хàмгààлàх бàйгууллàгàд хîлбîí зуучилдàг. 

 Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхэд эрүүл 
мэíдийí туñлàмж үйлчилгээ àвч өñвөр 
үеийí клиíикт хàмрàгдàх бà эíд эрүүл 
мэíдийí бîлîí ñэтгэл зүйí үйлчилгээ 
үзүүлдэг. 

 Мөí туñ эмíэлэгт хүчирхийлэлд өртñөí 
íь илэрч эмíэлгийí шààрдлàгàтàй 
туñлàмж үйлчилгээíд хàмруулàхààр буñàд 
бàйгууллàгààр дàмжиí (цàгдàà, хүүхдийí 
эрхийí бàйгууллàгà, буñàд эмíэлэг гэх 
мэт) ирñэí хүүхдүүд мөí үйлчилгээ àвдàг. 

ӨҮК-т эмч, ñувилàгч туñ бүр íэг àжиллàдàг 
бөгөөд хүүхэд, өñвөр íàñíûхàí тэдíий эцэг эх, 
àñрàí хàмгààлàгчдàд эрүүл мэíдийí туñлàмж 
үйлчилгээ үзүүлэхдээ ЭХЭМҮТ-ийí ñэтгэл 
зүйч, íийгмийí àжилтàí, íийгмийí эрүүл 
мэíдийí àжилтàíтàй хàмтрàí àжиллàдàг 
бàйíà. Ачààлàл íь ñүүлийí жилүүдэд улàм 
бүр íэмэгдэж бàйгàà бà ñүүлийí 3 жилийí 
бàйдлààр туñ клиíикээр 9000 гàруй хүүхэд 
үйлчлүүлжээ. Туñ төвд тулгàрààд буй 
àñуудàл íь эмч, àжилтíû àжлûí àчààлàл, 
үйлчилгээíий зàрдàл, мөí хүүхдүүдийí 
эмчилгээ тàñрàх зэрэг юм.

Туñ эмíэлэгт хàíдñàí хүчирхийлэлд өртñөí 
хүүхэд, өñвөр íàñíûхíû 79.7 хувь íь бэлгийí 
хүчирхийлэлд, 20.3 хувь íь үл хàйхрàх, бие 
мàхбîдûí, ñэтгэл ñàíààíû бîлîí гэр бүлийí 
хүчирхийлэлд өртжээ. Тэдíий 27 хувь íь 10 
хүртэлх, 46 хувь íь 10-16, 24.3 хувь íь 16-18, 
2.7 хувь 18 бà түүíээñ дээш íàñíûхàí бàйíà.

Хүснэгт 1. Өсвөр үеийн клиникээр үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо 
(ЭХЭМҮТ-ийн Өсвөр үеийн клиникийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлангаас)

Оí
Үйлчлүүлэгчийí 

тîî
Нàñíû бүлэг Хүйñ

0-9 10-18 19-24 Эр Эм

2014 (11,12) 193 12 177 4 3 190

2015 3094 621 2473 - 18 3076

2016 2650 470 2180 - 11 2639

2017 3135 204 2887 44 403 2732

2018 (эхíий 10 ñàр) 2327 321 1995 11 54 2273
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Хүснэгт 2. Хүчирхийлэлд өртөж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсан хүүхэд, өсвөр насныхны 
тоо, нас, хүчирхийллийн хэлбэр, бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж жирэмсэн болсон охидын тоо

¹ Үйлчилгээíий үзүүлэлтүүд
2014 

11, 12-р 
ñàр

2015 2016 2017
2018 
эхíий 
10 ñàр

БҮГД

1
Хүүхдийí эñрэг хүчирхийлэлд өртñөí 
өгүүлэмжтэй эмíэлгийí туñлàмж үйлчилгээ 
àвñàí хүүхэд, өñвөр íàñíûхíû тîî

9 44 41 58 64 216

2
Үүíээñ
(тîî, хувь)

Бэлгийí хүчирхийлэл
8

88.9%
42

95%
39

95%
52

89.7%

50 эм 
+1 эр
79.7%

192
(88.9%)

Хүүхдийí эñрэг 
хүчирхийллийí буñàд 
хэлбэр (бие мàхбîдûí, үл 
хàйхрàх, ñэтгэл ñàíààíû, 
гэр бүлийí хүчирхийлэл)

1
11.1%

2
5%

2
5%

6
10.3%

11 эм 
+2 эр
20.3%

24
(11.1%)

3
Хүчирхийлэлд 
өртñөí хүүхэд 
íàñààр

10 íàñ хүртэл -
8 

18.1%
11

26.8%
8

13.8%
17

 27%
44

(20.4%)

10-16
7

77.7%
21 

47.7%
18

46.9%
37

63.8%
35

46%
118

(54.6%)

16-18
2

22.3%
15 

34.2%
12

29.3%
10

17.2%
11

24.3%
50

(23.1%)

18 бà түүíээñ дээш - - -
3

5.2%
1

2.7%
4

(1.9%)

4

Бэлгийí 
хүчирхийлэлд 
өртөж 
жирэмñэí 
бîлñîí îхид

Тîî 3 9 9 19 15 55
Хүчирхийлэлд өртөж 
үйлчлүүлñэí íийт хүүхдийí 
дîтîр эзлэх хувь

33.3% 20.4% 21.9% 32.7% 23.4% 24%

Жирэмñэí хàíдñàí îхидûí 
дîтîр эзлэх хувь

27.3% 11.5% 11.3% 25.7% 20.8% 16.5%

5
Бэлгийí хүчирхийлэлд өртөж жирэмñлэí, 
хүүхэд төрүүлñэí îхидûí тîî (өñвөр íàñíû 
ээж)

- 1 - - 1

Бэлгийí хүчирхийлэлд өртñөí îхидûí 
28,6 хувь буюу 55 îхиí жирэмñэí бîлñîí 
бөгөөд жирэмñлэлтээ шийдвэрлэхээр ӨҮК-т 
хàíджээ. Бэлгийí хүчирхийллийí улмààñ 
жирэмñэí бîлñîí îхидûí 36.3 хувь íь 13-
15, 63.7 хувь íь 15-18 хүртэл íàñíûхàí бàйíà. 
Бэлгийí хүчирхийллийí улмààñ жирэмñэí 
бîлñîí îхидûí 13.3 хувь íь жирэмñíий 12 
дîлîî хîíîг хүртэлх хугàцààíд, 60 хувь íь 

13-22 дîлîî хîíîгтîйд, 26.7 хувь íь 23 бà 
түүíээñ дээш дîлîî хîíîгийí хугàцààíд 
буюу үр хөíдөлт хийх бîлîмжгүй хугàцààíд 
ӨҮК-т хàíджээ. Тэдгээр îхидûí 13.3 хувь 
íь жирэмñíий эрт хугàцààíд үр хөíдүүлж, 
60 хувь íь жирэмñíээ хîжуу хугàцààíд 
тàñлуулñàí бà 20 хувь íь жирэмñíээ 
үргэлжлүүлж хяíàлтàд îрñîí бàйíà. Дутуу 
төрñөí íэг тîхиîлдîл гàрчээ. 

Хүснэгт 3. Хүчирхийлэлд өртсөн үйлчлүүлэгч ЭХЭМҮТ-ийн ӨҮК-т хандсан мэдээлэл
 (хаанаас илгээсэн, өөрсдөө ирсэн эсэх)

¹ Хэрхэí ирñэí/хààíààñ илгээñэí Тîî
Хүчирхийлэлд өртñөí өгүүлэмжтэй 

íийт үйлчлүүлэгчид эзлэх хувь

1
Хүүхэд хàмгààллûí хàриу үйлчилгээíий төвийí 
хàмгààлàх бàйр

7 10.9

2 Хүчирхийллийí эñрэг үíдэñíий төв 8 12.5
3 Цàгдààгийí хэлтэñ 7 10.9
4 Дүүргийí эрүүл мэíдийí төв 4 6.2
5 ЭХЭМҮТ-ийí ХЭ-ийí тàñàг 5 7.8
6 Хувийí эмíэлэг 2 3.1
7 Сум, өрхийí эмíэлэг 2 3.1
8 Аймгийí íэгдñэí эмíэлэг 1 1.6
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9
Хүүхэд зàлуучуудûí ñургàлт хүмүүжлийí туñгàй 
цîгцîлбîр

1 1.6

10 "Цэцэглэх ирээдүй" ТББ 1 1.6
11 “Ид шидийí îрîí” ТББ 8 12.5
12 “Хөөрхөí зүрхíүүдийí àяí” ТББ 1 1.6
13 “Мîíгîлûí хүүхдийí ñàí” ТББ-ûí хàмгààлàх бàйр 1 1.6
14 Өөрñдөө 16 25

Нийт 64 100

Хүснэгт 4. ЭХЭМҮТ-өөс Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвд ирсэн дуудлагын 
тоон мэдээ (ГБХЗХГ-аас ирүүлсэн тоо баримт)

¹ Дуудлàгûí àíгилàл 2018 îí 2019 îí Бүгд
1 Бие мàхбîдûí хүчирхийлэл 8 7 15
2 Үл хàйхрàх хүчирхийлэл 1 8 9
3 Бэлгийí хүчирхийлэл 15 17 32
4 Сэтгэл ñàíààíû хүчирхийлэл 2 0 2
5 Амиà хîрлîх 1 4 5
6 Алгà бîлñîí 0 2 2
7 Хàрàà хяíàлтгүй 1 3 4
8 Хîрт зуршил 3 2 5
9 Яàрàлтàй 5 0 5
10 Нàñ бàрñàí 2 2 4
11 Сàíàл хүñэлт 1 0 1

Бүгд 39 45 84

Хүүхэд хүчирхийлэлд өртñөí бàйíà гэж эмч 
үзвэл гэмт хэргийí тухàй мэдээллийг íэí 
дàруй хàрьяà дүүргийí цàгдààгийí хэлтэñ, 
цàгдààгийí 102 утñààр бîлîí хүүхдийí 
туñлàмжийí утàñ 108 руу ярьж мэдээлдэг 
бàйíà. Гэвч эмчийí àíхíû үзлэгээр 
хүчирхийлэлд өртñөí íь мэдэгдэхгүй өíгөрөх 
тîхиîлдлууд гàрдàг. Эíэ íь тухàйí хүүхдийí 
àñрàí хàмгààлàгч бîлîí хүүхэд өөрөө гэмтэл 
бэртлийí тàлààр худàл мэдээлэх, хэñэг 
гàзрûí зîвуурь íь хүчирхийлэлд өртñөí 
гэхээр шиíжгүй бàйх бîлîí эмч íàрûí àжлûí 
àчààлàл их, хүүхэд бүрийг хүчирхийлэлд 
өртñөí бàйх гэñэí ñэдэл төрдөггүй, тэрийг 
шàлгàх àргà àргàчлàл тîдîрхîй буñ бàйдгààñ 
бîлдîг бàйíà. 

Гэр бүлийí тухàй хуулийí 15.1.14-т гэр бүлийí 
хүчирхийлэлд өртñөí, өртөж бîлзîшгүй 
хүíийг илрүүлэх, яàрàлтàй бîлîí àíхàí 
шàтíû туñлàмж үйлчилгээ үзүүлэх, эмíэлгийí 
мэргэжилтíий ур чàдвàрûг дээшлүүлэхэд 
чиглэñэí ñургàлт зîхиîí бàйгуулàх үүрэг íь 
эрүүл мэíдийí àñуудàл хàриуцñàí төрийí 
зàхиргààíû төв бàйгууллàгûí үүрэг бөгөөд 
эíэ үүргийí хэрэгжилтийг ñàйжруулж 
эмч эмíэлгийí àжилтíуудûг ñургàлтàд 
хүртээмжтэй хàмруулàх тàлààр àíхààрàх 
шààрдлàгàтàй бàйíà. 

Шигтгээ 1. ЭХЭМҮТ-ийн Яаралтай түргэн 
тусламжийн тасгийн эмч

Цагдаагийн байгууллагаас холбогдож 
хүүхдийн мэдээллийг асуухдаа энэ хүүхэд 
өмнө нь танай эмнэлэгт үзлэг, шинжилгээнд 
орж байсан байх тул уг хүүхдийн эмчилгээний 
түүхийг ирүүлнэ үү гэж холбогдох тохиолдол 
байдаг. Бид үзлэг хийлгэхээр ирсэн хүүхдээс 
асуумж авсны үндсэн дээр шаардлагатай 
гэж үзвэл бүтэн биеийн нүцгэн үзлэг хийдэг. 
Тиймээс асуумжаар болон хэсэг газрын үзлэг 
хийх явцад хүчирхийлэлд өртөж байсан эсэх 
нь илрэхгүй байх тохиолдол гардаг.

Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдийг цàгдàà 
бîлîí хîлбîгдîх мэргэжилтíүүд ирэх 
хүртэл хүүхдийг àñрàí хàмгààлàгчààñ íь 
түр туñгààрлàí шààрдлàгàтàй эмíэлгийí 
туñлàмж үзүүлдэг бà хүчирхийлэлд өртñөí 
хүүхдийг эмíэлэгт бàйх хугàцààíд эрүүл 
мэíдийí үйлчилгээг бүрэí дүүрэí хийдэг. 
Тухàйí хүүхэд эмíэлэгт бàйх хугàцààíдàà 
эрүүл мэíдийí бîлîí ñэтгэл зүйí туñлàмж 
үйлчилгээг бүрэí àвдàг бîлîвч эмíэлгээñ 
гàрч гэртээ бîлîí àñрàí хàмгààлàгчийí хàрàà 
хяíàлт, буñàд бàйгууллàгàд шилжñэíий дàрàà 
тухàйí хүүхдийí эрүүл мэíдийí бîлîí ñэтгэл 
зүйí үйлчилгээ тàñàлдàж цààшид хүүхэд ямàр 
үйлчилгээ àвдàг тàлààр тîдîрхîй мэдээлэл туñ 
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Хэдий тийм бîлîвч хүүхдэд үзүүлдэг туñлàмж 
үйлчилгээ íь íэг цэгийí үйлчилгээíий төвтэй 
àдил эрүүл мэíдийí ñэтгэл зүйí бîлîí 
хîлбîí зуучлàх, түр туñгààрлàí эмчлэх зэрэг 
хэлбэртэй бàйíà. 

Шигтгээ 2. ЭХЭМҮТ-ийн Нийгмийн 
ажилтан

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байсан 
хүүхэд маань эмчилгээний явцад ирэхгүй алга 
болох, эмчилгээгээ тасалдуулах тохиолдол 
их байдаг. Эцэг, эх, асран хамгаалагч руу 
нь холбогдож байж заримыг нь олж авч, 
эмчилгээнд буцаан хамруулдаг. Шигтгээ 3. ЭХЭМҮТ-ийн Сэтгэл зүйч

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч байх явцад ар 
гэрээс нь дарамт шахалт ирэх тохиолдол 
их байдаг. Хүүхдээ авч явна, танайхаар 
эмчлүүлэхгүй гэх мэт. Мөн миний ажил үүрэгт 
үйлчлүүлэгч хүүхдүүдтэй ажиллахаас гадна 
эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт ирсэн 
үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах, мөн дотоод 
ажилтнууддаа сургалт хийх зэргээр ачаалал 
маш их байдаг. Зарим хүүхэд над дээр 
ирэхдээ аль хэдийн өөртөө хаалт үүсгэчихсэн 
байдаг. Энэ нь мөрдөн байцаалтын явцад 
мэдүүлэг өгөхдөө цочирдож, сандарснаас 
үүдэлтэй болов уу гэж ажиглагддаг.

эмíэлэгт ирдэггүй бàйíà. Мөí àмбулàтîриîр 
эмчилгээ хийгдэх шààрдлàгàтàй буюу 
тîдîрхîй хугàцààíд хяíàлтàд бàйх 
шààрдлàгàтàй үйлчлүүлэгч хүүхдүүд бàйдàг 
ч хүүхдүүд эмчилгээгээ дуíдààñ íь îрхих, 
дàвтàí үзлэгтээ îрîхгүй бàйх тîхиîлдîл 
гàрдàг. Гэтэл зàрим тîхиîлдîлд хîхирîгч 
хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртөí дàхиí дàхиí 
ирэх тîхиîлдлууд ч бàйдàг бөгөөд ñэтгэл 
зүйí хувьд мàш хүíд хэлбэрт шилжñэí, 
àмиà хîрлîх îрîлдлîгî хийñэí тîхиîлдîл 
ч бàйдàг. Эíэ íь àíх эмíэлгийí бîлîí 
буñàд хэлбэрээр туñлàмж àвñàí хүүхдийí 
хүчирхийллийí шàлтгààí íөхцөл àрилààгүй, 
төрийí бîлîí хүүхдийí эрхийг хàмгààлàх 
бàйгууллàгûí уялдàà хîлбîî муу, хүүхэд 
бүрэí төгñ үйлчилгээ àвч чàдàхгүй бàйгààг 
хàруулж бàйíà. Үүíий зэрэгцээ мөрдөí 
шàлгàх àжиллàгààíû явцàд хîхирîгч хүүхэд 
îлдîхгүй тîхиîлдîлд мөрдөгч íàр ЭХЭМҮТ-
тэй хîлбîгдîж хүүхдийг îлж, мэдүүлэг 
өгүүлэхийг шààрдàх ч явдàл гàрдàг àжээ. 
Хүүхэд хàмгààллûí чиглэлээр үүрэг хүлээñэí 
бàйгууллàгà хîîрîíдûí àжлûí уялдàà 
хîлбîîгүйí улмààñ хүчирхийллийí хîхирîгч 
бîлñîí хүүхэд үйлчилгээ àвч чàдàхгүйд хүрч 
эрх àшиг íь дàвхàр хîхирîхîд хүрч бàйíà.

Хэрэв ЭХЭМҮТ-өөñ 108 утñàíд өгñөí 
дуудлàгûí дàгуу хîлбîгдñîí хүүхэд бàйвàл 
тухàйí хүүхдийí өвчíий түүх ЭХЭМҮТ-д 
àль хэдийí үүñэж, эмчилгээгээ үргэлжлүүлэí 
тухàйí эмíэлэгтээ хийлгэх бîлîмжтîй бîлîвч 
хàмтàрñàí бàг íөхцөл бàйдлûí үíэлгээг 
хийñíий дàрàà журмûí дàгуу хàрьяà дүүргийí 
эмíэлэгт эмíэлгийí туñлàмж үзүүлэхээр 
хàíдàх тîхиîлдîл мөí гàрдàг àжээ. ЭХЭМҮТ-д 
íэг цэгийí үйлчилгээ үзүүлэх төв шиг цàгдàà 
àжиллàдàггүй бөгөөд хүчирхийлэлд өртñөí 
хүүхдийí тàлààр àвч хэрэгжүүлэх àргà хэмжээг 
хуульд зààñíààр цîгц бàйдлààр хэрэгжүүлэх 
үүрэг тîдîрхîйлîгдîîгүй гэж үзэхээр бàйíà. 

Хүчирхийлэлд өртñөí бàйж бîлзîшгүй 
хүүхдийí àр гэр, àñрàí хàмгààлàгчийí зүгээñ 
эмч, ñэтгэл зүйчид дàрàмт үзүүлэх бàйдàл 
их бàйдàг бîлîвч эмч íàрûí биед хàлдñàí 
тîхиîлдîл гàрààгүй бөгөөд хàриí гàрвàл эмч, 
эмíэлгийí àжилтíûг хàмгààлàх, хîхирîгчийг 
эмíэлэгт бàйх хугàцààíд хàмгààлàх бîлîлцîî 
муу бàйíà. Учир íь туñ эмíэлэгт цàгдàà 
бîлîí хàмгààлàлтûí àжилтàí 24 цàгààр 
àжиллàдàггүй.

Хүíий эрүүл мэíдийí íууцûг Хувь хүíий 
íууцûí тухàй хуулиàр хàмгààлñàí бàйдàг. 
Хуулиàр хàмгààлàгдñàí íууцтàй тàíилцàх 
мэдээлэл àвàх эрх íь íàñàíд хүрээгүй 
хүíий хувьд àñрàí хàмгààлàгч бàйхààñ 
гàдíà зîхих зөвшөөрөл бүхий хуулийí, 
хууль ñàхиулàх бàйгууллàгûí àжилтíууд 
бàйдàг. Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдийí 
эрүүл мэíдийí íууцûг хэрхэí хàмгààлàх 
тàлààр эмч, эмíэлгийí àжилтíуудààñ àñуухàд 
цàгдàà бîлîí хîлбîгдîх хүүхэд хàмгààллûí 
бàйгууллàгûí àжилтíууд, àñрàí хàмгààлàгчид 
íь мэдээлэхээñ өөрөөр зàдруулдàггүй 
хэмээí хàриулñíààñ үзэхэд íууцûí тухàй 
тîдîрхîй îйлгîлттîй бàйгààг хàруулж бàйíà. 
Гэñэí хэдий ч эмч íàрт өвчтөíий бîлîí àр 
гэрийí ñàíàлûг хàргàлзàí, зөвшөөрөл àвàх 
тîхиîлдîл бîлîí зààвàл мэдээлэх хуулийí 
үүргийг íууцтàй íь хэрхэí хîлбîх тàлààр 
хууль зүйí тàлààñ îйлгîлт өгөх íь зүйтэй 
бàйíà.
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Гэвч үйлчлүүлэгч, тэдíий àр гэрийí зүгээñ эíэ 
àñуудàл зàдрàх вий гэñэí àйдàñ àгуулдгààñ 
хүчирхийлэл үйлдэгчийг мэдñэí ч íуух, 
үл мэдээлэх бàйдàл гàргàñààр бàйдàг. 
Мөí зàрим тîхиîлдîлд өñвөр íàñíû îхид 
жирэмñэí бîлñîí бэлгийí хàрьцààíд 
îрñîí, хүчирхийлэлд өртñөíөө эцэг эх, гэр 
бүлдээ хэлэхгүй бàйхûг эмч íàрààñ хүñэх 
тîхиîлдîл гàрдàг àжээ. Ийм тîхиîлдîлд 
хуулийí зîхицуулàлт тîдîрхîй биш бàйдàг 
тàлààр хîлбîгдîх хүмүүñ дурдàж бàйñàí. 16 
бîлîí түүíээñ дîîш íàñтàй хүүхэд бэлгийí 
хàрьцààíд îрñîí бàйх íь гэмт хэргийí 
шиíжтэй бàйх тул эíэ тîхиîлдîлд хүүхдийí 
эцэг, эх, àñрàí хàмгààлàгч бîлîí хîлбîгдîх 
бàйгууллàгуудàд мэдэгддэг бàйíà. Хàриí 
16 íàñàíд хүрñэí 18 íàñ хүрээгүй хүүхэд 
өөрийí эрүүл мэíдийí бàйдлûг буñдàд 
бîлîí гэр бүлийíхэíдээ мэдэгдэхийг 
хүñээгүй тîхиîлдîлд эмч íàр хэрхэí хàíдàх 
ёñтîй вэ гэдэг тàлààр хуулийí зîхицуулàлт 
тîдîрхîй биш бàйгàà тул тухàйí тîхиîлдîлд 
үйлчлүүлэгч хүүхэд ямàр шàлтгààíû улмààñ 
гэр бүлдээ мэдэгдэхийг хүñэхгүй бàйгààг 
àñуумж бîлîí íөхцөл бàйдлûí үíэлгээг хийж 
тîдруулдàг àжээ. 

Шигтгээ 4. Лантуун дохио ТББ-ын 
нийгмийн ажилтан

Манай түр хамгаалах байранд ирсэн 
хүүхдүүдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх зайлшгүй шаардлага 
байдаг. Бид ихэвчлэн Гэмтлийн эмнэлгийн 
нэг цэгийн үйлчилгээ болон ЭХЭМҮТ-ийн 
өсвөр үеийн поликлиник дээр хүүхдүүдээ 
авч очдог. Ихэнхдээ хүүхдүүд маань сэтгэл 
санааны цочролд орсон байдаг болохоор 
олон хүн дунд дараалал хүлээж суухдаа 
тавгүйтэж, хүмүүсээс айж бэргэсэн байдалтай 
байдаг. Мөн бидэнд хамгийн бэрхшээлтэй 
зүйл нь ерөнхий боловсролын сургуульд 
сурч байгаа хүүхдүүдийн маань сургууль 
завсардалт юм. Хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдүүдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд 
тасралтгүй хамруулах журам байдаг боловч 
огт хэрэгждэггүй. 

бîлзîшгүй бàйíà. Үүíийг хуулийí хүрээíд àвч 
үзвэл эмч, эмíэлгийí àжилтàí гэмт хэргийг 
үл мэдээлэх, íууí дàлдàлж буй хэлбэр бîлîх 
тул íàñàíд хүрээгүй хүí хүчирхийлэлд өртñөí 
үйлдлийг хуулийí бàйгууллàгàд гàрцààгүй 
мэдэгдэж, шàлгуулдàг бàйх íь зүйтэй.

Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдийí ñэтгэц, 
ñэтгэл зүйí àñуудàл хэрэг хяíàí шийдвэрлэх 
àжиллàгààíû бүх шàтàíд, мөí эмíэлгийí 
туñлàмж үйлчилгээ àвàх үед ч хөíдөгддөг. 
ЭХЭМҮТ дээр àжлûí буñ цàгààр буюу 
жижүүр эмчийí ээлжид ирñэí хүүхэд эмчийí 
үзлэг, àñуумжààр хүчирхийлэлд өртñөí íь 
тîгтîîгдмîгц тухàйí жижүүр эмч ГБЗХГ-
ûí мэргэжилтэí эñхүл хүүхдийí 108 бîлîí 
цàгдààгийí 102 утàñíуудàд мэдээлэл өгдөг. 
ЭХЭМҮТ-д ñэтгэл зүйч, íийгмийí àжилтàí 
хîíîж àжиллàдàггүй тул тэр бүр íөхцөл 
бàйдлûí үíэлгээ хийх бîлîí хүүхдэд àíхàí 
шàтíû ñэтгэл зүйí зөвлөмж, туñлàмж үзүүлэх 
бîлîмжгүй àжээ.

Сэтгэцийí эрүүл мэíдийí үíдэñíий төвийí 
мэдээлэлд хийñэí дүí шиíжилгээгээр 2015-
2017 îíд хүчиíдэх, бэлгийí дур хүñлээ ёñ 
буñààр хàíгàх, 16 íàñàíд хүрээгүй хүíтэй 
бэлгийí хàрьцààíд îрîх гэмт хэргийí íàñàíд 
хүрээгүй хîхирîгч буюу 0-18 íàñíû 113 хүүхдэд 
шүүхийí ñэтгэц гэм ñудлàлûí дүгíэлт гàрñàí 
бөгөөд үүíээñ 38 íь ñэтгэцийí эмгэгтэй гэñэí 
дүгíэлт гàрñàí бàйíà. Сэтгэцийí эмгэгтэй 
гэж îíîшлîгдñîí хîхирîгчийí 44.6 хувь íь 
îюуíû хөíгөí бîлîí хүíдэвтэр хîмñдîлтîй 
(34.2 хувь îюуíû хөíгөí хîмñдîлтîй, 5.2 хувь 
íь îюуíû хүíдэвтэр хîмñдîлтîй, 5.2 хувь 
íь төрх үйлийí эмгэгтэй бàйгàà), 55.4 хувь 
íь ñэтгэцийí хувьд гэмтлийí дàрààх дàñàí 
зîхицîхуйí хямрàлтàй гэж îíîшлîгдñîí 
íь гэмт хэргийí хîхирîгч бîлñíû улмààñ 
ñэтгэцийí эмгэгтэй бîлñîí гэñэí үг юм. 

Эíдээñ дүгíэхэд эмч, эмíэлгийí àжилтíууд 
зàрим өñвөр íàñíû хîхирîгчийí íөхцөл 
бàйдàл, хүñэл зîригийг хàíгàх үүдíээñ 
(өөрñдөө хуулийí бàйгууллàгàд хàíдàíà гэх 
зэрэг тîхиîлдîлд) зàрим хүчирхийллийí 
шиíжтэй үйлдлийг цàгдààгийí бàйгууллàгàд 
мэдээлэхгүй өíгөрөөх тîхиîлдîл гàрч 

График 1. Шүүхийн сэтгэц гэм 
судлалын дүгнэлт

Оюуíû хөíгөí 
хîмñдîлтîй - 34%

Оюуíû хүíдэвтэр 
хîмñдîлтîй - 5%

Төрх үйлийí 
эмгэгтэй - 5%

Гэмтлийí дàрààх 
дàñàí зîхицîхуйí 
хямрàлтàй - 56%
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Гэмтлийí дàрààх дàñàí зîхицîхуйí 
хямрàлтàй гэж îíîшлîгдñîí хүүхдүүдэд ñэтгэл 
зàñлûí эмчилгээ зàйлшгүй шààрдлàгàтàй ч уг 

эмчилгээ íь өíдөр өртөгтэй мөí түүíчлэí уг 
хîхирлûг буруутàй этгээдээр íөхөí гàргуулàх 
бîлîмж хîмñ бàйíà. 

Хîёр. ХҮҮХДИЙН БЭЛГИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ҮЙЛДЭГДСЭН 
ГЭМТ ХЭРГИЙН ШАЛТГААН, ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОСОН ҮНДЭСЛЭЛД 
ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

2015-2017 îíд дүүргийí цàгдààгийí хэлтñүүд 
хүүхдийí бэлгийí хàлдàшгүй бàйдлûí 
эñрэг гэмт хэрэг үйлдэгдñэí тухàй гîмдîл, 
мэдээллийг хүлээí àвч, мөрдөí шàлгàх 
явцдàà эрүүгийí хэрэг үүñгэхээñ тàтгàлзñàí 
тîхиîлдîл бàйхгүй бàйíà. Зөвхөí 1 гîмдîлд 
мөрдөгч, эрүүгийí хэрэг үүñгэхээñ тàтгàлзàх 
тухàй ñàíàл хүргүүлñíийг прîкурîр эрүүгийí 
хэрэг үүñгэí, мөрдөí шàлгуулàхààр буцààжээ. 
Нийñлэлийí хэмжээíд хүүхдийí бэлгийí 
хàлдàшгүй бàйдлûí эñрэг буюу тухàйí үед 
үйлчилж бàйñàí Эрүүгийí хуулийí туñгàй 
àíгийí (цààшид ЭХТА гэх) 122 (Арвàí зургààí 
íàñàíд хүрээгүй хүíтэй хурьцàл үйлдэх), 
125 (Бэлгийí дур хүñлээ ёñ буñààр хàíгàх), 
126 (Хүчиíдэх) зүйл, зààлтààр зүйлчлэí 
шàлгàж, хэрэгñэхгүй бîлгîñîí íийт 39 хэрэг 
бàйíà. 2015, 2016 îíуудàд туñ бүр 18, 2017 
îíд 3 хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîñîí бà 9 
хэргийí эзэí хîлбîгдîгч íь тîгтîîгдîîгүй, 
1 хэргийí эзэí хîлбîгдîгч íь тîдîрхîй ч 
гàдààд улñàд зîрчñîí бà гэмт хэрэг үйлдñэí 
íь тîгтîîгдîîгүй гэñэí үíдэñлэлээр хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîжээ.

ЭХТА-ийí 122 дугààр зүйл буюу хîхирîгчийг 
16 íàñàíд хүрээгүйг мэдñээр бàйж хурьцàл 
үйлдэх гэмт хэрэг Чиíгэлтэй, Сүхбààтàр 
дүүрэгт туñ бүр 1, Бàяíзүрх, Хàí-Уул дүүрэгт 

туñ туñ 2, íийт 6 хэрэг, ЭХТА-ийí 125 дугààр 
зүйл буюу бэлгийí дур хүñлээ ёñ буñààр 
хàíгàñàí гэмт хэрэг Бàяíзүрх, Хàí-Уул 
дүүрэгт туñ бүр 1 буюу íийñлэлийí хэмжээíд 
íийт 2 хэрэг, ЭХТА-ийí 126 дугààр зүйлд 
зààñàí хүчиíдэх гэмт хэрэг Чиíгэлтэй дүүрэгт 
3, Хàí - Уул дүүрэгт 2, Бàяíзүрх дүүрэгт 11, 
Сүхбààтàр дүүрэгт 4, Сîíгиíî хàйрхàí дүүрэгт 
6, Бàяíгîл дүүрэгт 5 íийт 31 гэмт хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîжээ.

Хүчиíдэх гэмт хэргийг хуулийí зүйлчлэлийí 
зààлт туñ бүрээр íь àвч үзвэл 126.1 дэх зààлтààр 
зүйлчлэгдñэí хэрэг Чиíгэлтэй, Хàí-Уул 
дүүрэгт туñ бүр 2, Бàяíзүрх дүүрэгт 4, Сîíгиíî 
хàйрхàí дүүрэгт 1 íийт 9, 126.2 дàхь зààлтààр 
зүйлчлэгдñэí гэмт хэрэг Чиíгэлтэй дүүрэгт 
1, Бàяíзүрх дүүрэгт 4, Сүхбààтàр дүүрэгт 3, 
Сîíгиíî хàйрхàí дүүрэгт 4, Бàяíгîл дүүрэгт 
3 íийт 15, 126.3 дàхь зààлтààр зүйлчлэгдñэí 
гэмт хэрэг Бàяíзүрх дүүрэгт 3, Бàяíгîл дүүрэгт 
2, Сүхбààтàр, Сîíгиíî хàйрхàí дүүрэгт туñ 
бүр 1, íийт 7 хэрэг үүñгэí шàлгààд, туñ туñ 
хэрэгñэхгүй бîлгîжээ.

Гэмт хэргийí улмààñ 40 хүүхэд хîхирñîí 
бөгөөд 0-13 íàñíû 6, 14-15 íàñíû 19, 16-18 
íàñíû 15 хүүхэд бàйíà. Нийт хîхирîгчдûí 
64.7 хувь íь гэр хîрîîлîлд, 35.3 хувь íь 
îрîí ñууцíû хîрîîлîлд àмьдàрдàг.

График 2. Хүүхдийн эсрэг гэм хэрэг үйлдэгдсэн газрууд, хэргийн тоо

Гэр хîрîîллûí гудàмжиíд

Гэр хîрîîлîлд

Орîí ñууцíû хîрîîлîлд

Тàкñи үйлчилгээíд явдàг хувийí мàшиíд

Зîчид буудàлд
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Дээрх үзүүлэлтээñ үзэхэд, хүүхдийí бэлгийí 
хàлдàшгүй бàйдлûí эñрэг гэмт хэрэгт àль ч 
íàñíû хүүхэд өртөж бàйгààгийí зэрэгцээ, 
íийñлэлийí зàхûí гэр хîрîîлîлд ихээр 
үйлдэгдэж бàйгààг хàруулж бàйíà. Эíэ 
төрлийí гэмт хэрэгт өртñөí îхидûí 80 хувь 
гэр бүлийí гишүүí, тàíил íàйз, íөхдөдөө 
хүчиíдүүлñэí íь àíхààрàл тàтàж бàйíà. 
Тухàйлбàл, 8 îхиí (15 íàñíû 5, 14 íàñíû 
2, 13 íàñíû 1) хүчирхийлэгчтэй íийгмийí 
ñүлжээгээр тàíилцñàí, 3 îхиí (14 íàñíû 
3, 15 íàñíû 1) îлîí íийтийí гàзàрт, буñàд 
íь ихэвчлэí íàйз íөхдөөрөө дàмжуулàí 
хүчирхийлэгчтэй тàíилцñàí, эñвэл íэг 
хîрîîíд àмьдàрдàг бàйжээ. 

График 3. Хүчирхийлэгчтэй ямар 
холбоотой болох

Гэр бүлийí 
гишүүí - 16%

Нàйздàà - 64%
Үл тàíих хүí 

20%

Хîхирîгчîîр тîгтîîгдñîí хүүхдүүдээñ 12 
хүүхэд (17 íàñíû 4, 15 íàñíû 4, 14 íàñíû 3, 
13 íàñíû 1) өмíө íь гэмт этгээдтэй тàíил 
төдийгүй, бэлгийí хàрьцààтàй íàйзууд 
бîлîх íь мөрдөí шàлгàх àжиллàгààíû явцàд 
тîгтîîгдñîí àж.

Хàриí эцэг эхчүүд хүүхдээ жирэмñэлñэí, 
эñвэл бэлгийí хàрьцààíд îрñîí тухàй 
мэдмэгц хîхирîгч өөрийгөө өмгөөлөх 
үүдíээñ ихэвчлэí тàíихгүй хүíд хүчиíдүүлñэí 
гэж мэдүүлдэг бàйíà. Дүгíэí үзвэл, өñвөр 
үеийí îхид 13íàñíààñ, хөвгүүд 15 íàñíààñ 
бэлгийí хàрьцààíд îрж бàйгààг àíхààрч 
эцэг эх, ñургуулийí эмч, бàгш, íийгмийí 
àжилтíууд бэлгийí хàрилцààíû зөв хàíдлàгà 
төлөвшүүлэх тàлààр зөвлөмж өгч бàйх 
шààрдлàгàтàй àжээ.

Хэргийí мàтериàлààñ үзэхэд, уг гэмт хэргийí 
тàлààрх мэдээллийг гîл төлөв эцэг, эх, төрөл 
төрөгñөд íь өгдөг ч зàрим тîхиîлдîлд 
хîхирîгч, түүíий àр гэрийíхэí íэр хүíдээ 
бîдîх эñвэл ñургуулиàñ хàñàгдàж бîлзîшгүй 

үр дàгàврûг тîîцîх бàйдлààр хуулийí 
бàйгууллàгàд хàíддàггүй, мөí хîхирîгчийг 
буруутгàх îлîí íийтийí хàíдлàгà, эрүүгийí 
хэрэг хяíàí шийдвэрлэх àжиллàгààíû 
явцàд îрîлцîгчийí тàлààрх íууцлàлûг 
хàíгàж чàдàхгүй бàйгààтàй хîлбîîтîйгîîр 
хуулийí бàйгууллàгàд хàíдàх хүñэлгүй, өөр 
хîîрîíдîî зîхицîх бàйдлààр хүүхдийí эрх 
àшгийг хîхирîîж бàйíà.

Бэлгийí хàлдàшгүй бàйдлûí эñрэг гэмт 
хэрэгт íийт 51 хүíийг яллàгдàгчààр тàтñàíààñ 
дàгàвàр îхиíîî хүчиíдñэí 2, төрñөí îхиíîî 
хүчиíдñэí 2, зàвдñàí 2 яллàгдàгч бэлгийí 
зàмààр дàмжих хàлдвàрт өвчтэй бàйжээ. 
Мөí бүлэглэí үйлдñэí 7 хэргийí 60 хувийг 
ерөíхий бîлîвñрîлûí ñургуулийí ñурàгчид 
үйлдñэí бàйíà. 

Хîхирîгчдûí хувьд 14 íàñíû 2, 15 íàñíû 
3, 16 íàñíû íэг хîхирîгч гэмт хэргийí 
улмààñ жирэмñлэí, үр хөíдүүлñэí бàйх бà 
жирэмñэлñэí бîлîí ñэтгэл зүйí хямрàлд 
îрñîí тîхиîлдîлд íөхөí төлбөр гàргуулàхààр 
íэхэмжлэл гàргàж бàйжээ. Судàлгààíд 
хàмрàгдñàí хэргээñ 3 хîхирîгч íөхөí төлбөр 
àвч бàйжээ. Тухàйлбàл, 201425005206 
дугààртàй хэрэгт 8,000,000₮, 201525011364 
дугààртàй хэрэгт 1,055,000₮ íэхэмжилñíээñ 
350,000₮, 201525040399 дугààртàй хэрэгт 
15,000,000₮ гàргуулж àвñàí бàйíà.

Хэрэг бүртгэл, мөрдөí бàйцààлтûí явцàд 
àлбàí буñààр хîхирîгчийí хууль ёñíû 
төлөөлөгч, яллàгдàгч хîîрîíдîî тîхирîлцîí, 
мөíгө хүлээлцэж дàрàà íь тэр тухàйгàà 
мөрдөгчид тэмдэглүүлэх, мөíгө шилжүүлñэí 
бàримтûг хàвтàñт хэрэгт хàвñàргàх, 
гîмдîлгүй хэмээí мэдүүлэх бàйдàл эрүүгийí 
хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîñîí хàвтàñт 
хэргүүдтэй тàíилцàх явцàд àжиглàгдлàà. Мөí 
хэрэгñэхгүй бîлñîí хэргүүдтэй тàíилцàх явцàд 
хîхирîгчдûí 25 буюу 36.7 хувь íь өөрийгөө 
хяíàх чàдвàргүй бîлтлîî ñîгтñîíîîñ бэлгийí 
хүчирхийлэлд өртñөí, ийíхүү биеэ хяíàх, 
хàмгààлàх чàдвàргүй бîлñîí îхидûí 28 хувь 
íь 14-16, 16 хувь íь 16-18 íàñíûхàí бàйжээ.

Бэлгийí хүчирхийлэлд өртñөí шàлтгààíûг 
àвч үзвэл îюутíууд бàяр ёñлîл, àмрàлтûí 
өдрүүдэд íутàг уñààрàà, àíгиàрàà íийлэí 
àрхидàí ñîгтуурч улмààр зàмбàрààгүй 
бэлгийí хàрьцààíд îрдîг, ЕБС-ийí îхид 
хөвгүүддээ тààлàгдàхûí тулд àрхи ууж, 
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бэлгийí хàрьцààíд îрîхîд бэлэí бàйх 
íь элбэг бàйдàг бîл îюутàí, ñурàгчид 
íийгмийí ñүлжээгээр зàгвàр өмñөгч бîлгîíî, 
киíî зурàг àвàлтàд îруулíà, ñàíхүүгийí 
дэмжлэг үзүүлíэ гэñэí зàр, цàхим зàхиàíд 
хууртàí, зàльхàй хүмүүñийí хэлñэí бүгдийг 
хийхэд бэлэí бàйдгààñ бîлдîг бàйíà. Мөí 
зàрим íь фэйñбүүк хàягтàà íàñàà àхиулàí 
тàвьñíààñ гэмт этгээд, хîхирîгчийí íàñàíд 
хүрээгүйг мэдээгүй гэж мэдүүлэх íь цөөíгүй 
тîхиîлджээ.

Үйлчилгээíий бàйгууллàгууд 18 íàñàíд 
хүрээгүй хүíд ñîгтууруулàх уíдààíû 
зүйл худàлдààлàх хîриîтîй журмûг 
биелүүлдэггүйгээñ, ялàíгуяà ерөíхий 
бîлîвñрîлûí ñургуулийí ñурàгчдûí дуíд 
ñîгтууруулàх уíдààíû хэрэглээ хэвшмэл 
шиíжтэй бîлñîí. Хэргийí мàтериàлààñ 
үзэхэд ñурàгчид íийлж цуглàрñàí үедээ 
өөрñдийí гàр утàñ, эд зүйлñийг бàрьцààлàí 
зээлдүүлэх гàзàрт тàвиí àвñàí мөíгөөрөө 
хүртээмжтэйгээр íь тîм ñàвлàгààтàй àрхи, 
пивî àвч хэрэглэх íь түгээмэл бàйíà.

Нийт хэргийí шийдвэрлэлтийí бàйдлûг 
тухàйí үед хүчиí төгөлдөр үйлчилж бàйñàí 
Эрүүгийí хууль бîлîí эрүүгийí бàйцààí 
шийтгэх хуульд зààñàí эрүүгийí хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîх үíдэñлэлээр íь àвч үзвэл: 
Эрүүгийí бàйцààí шийтгэх хуулийí 208 
дугààр зүйлийí 208.1.1, 24 дүгээр зүйлийí 

24.1.1 дэх зүйл буюу гэмт хэрэг үйлдэгдñэí 
íь тîгтîîгдîîгүй бîлîí яллàгдàгч эрүүгийí 
хàриуцлàгà хүлээх íàñàíд хүрээгүй, гэмт 
хэргийí бүрэлдэхүүíгүй үíдэñлэлээр íийт 
хэргийг шийдвэрлэñэí бàйíà. Эрүүгийí 
хуулийí 77.1 буюу Өршөөл үзүүлэх тухàй 
Мîíгîл улñûí хуулиàр гэмт хэрэг үйлдñэí 
этгээдийг эрүүгийí хàриуцлàгààñ чөлөөлж 
бîлîх тухàй зààлтààр 1 хэргийг хэрэгñэхгүй 
бîлгîжээ.

Хэргийí шийдвэрлэñэí бàйдлûг Эрүүгийí 
хуульд зààñàí зүйл, зààлтààр àвч үзвэл 
ЭХТА-ийí 122 дугààр зүйлийí 122.1. 16 íàñàíд 
хүрээгүй хүíтэй хурьцàл үйлдэх зààлтààр 5 
хэрэг, ЭХТА-ийí 125 дугààр зүйлийí 125.1 
бэлгийí дур хүñлээ ёñ буñààр хàíгàх зààлтààр 
зүйлчлэгдñэí 2 хэргийг Эрүүгийí бàйцààí 
шийтгэх зүйлийí 208.1.1.1, 24.1.1-д зààñàí 
үíдэñлэлээр туñ туñ хэрэгñэхгүй бîлгîñîí 
бàйíà. ЭХТА-ийí 126 буюу хүчиíдэх зүйлээр 
зүйлчлэгдñэí 31 хэргийг Эрүүгийí бàйцààí 
шийтгэх хуулийí 208.1.3, 25 дугààр зүйлийí 
25.1-д зààñàí үíдэñлэлээр 3 хэрэг, үлдñэí 
хэргийг 208.1.1.1, 24.1.1-д зààñàí үíдэñлэлээр 
туñ туñ хэрэгñэхгүй бîлгîжээ. Мөí хэргийг 
шàлгàх явцàд 2 яллàгдàгчид урьд ñîíñгîñîí 
ЭХТА-ийí 126 дугààр зүйлд зààñàí ялûí 
тîгтîîлûг хүчиíгүй бîлгîж шиíээр ЭХТА-
ийí 122 дугààр зүйлд зààñàí ялûг ñîíñгîñîí 
бàйíà.

ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

	ЭХЭМҮТ íь хүүхдийí хүчирхийлэл, 
хүүхдийí эñрэг àливàà үйлдлийг 
илрүүлэí мэдээлэх хуулиàр îлгîгдñîí 
чиг үүргээ хэрэгжүүлэí àжиллàж бàйíà. 
Гэвч туñ эмíэлгийí эмч àжилтíуудûг 
хүчирхийллийг илрүүлэх мэдээлэх 
тàлààр үйл àжиллàгààг улàм ñàйжруулàх, 
ялàíгуяà хүчирхийллийг илрүүлэх чиглэлд 
илүү àíхààрч чàдвàржуулàх шààрдлàгàтàй 
бàйíà.

	ЭХЭМҮТ íь хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдийг 
илрүүлэх, гэмт хэргийí гîмдîл мэдээллийг 
цàгдààгийí бàйгууллàгàд мэдэгдэх 
үйл àжиллàгààг ñàйжруулàх чиглэлээр 
хîлбîгдîх журмûг бîлîвñруулàх íь 
зүйтэй. Үүíд:

- Хүүхдэд үзлэг хийх явцàд хүчирхийлэлд 
өртñөí бàйж бîлзîшгүй шиíж тэмдэг 

àжиглàгдàхàд àñуумжийг íàрийвчилж 
тэмдэглэл үйлдэх, хүчирхийлэлд 
өртñөí бàйж бîлзîшгүй тîхиîлдîлд 
эмч хүүхдэд шààрдлàгàтàй туñлàмж 
үйлчилгээг тîгтñîí дàрààллûí дàгуу 
үзүүлэх, хîлбîгдîх бàйгууллàгà, àлбàí 
тушààлтàíд мэдээлэх зэрэг прîцеññûг 
туñгàñàí туñгàй удирдàмж бàтàлж 
мөрдүүлэх. 

- Өвчтөíий íэгдñэí мэдээллийí ñàíг 
ñàйжруулàх. Өмíө íь хүчирхийлэлд 
өртñөí бîлîх íь тîгтîîгдîж эмчилгээ 
хийлгэж бàйñàí хүүхэд дàхиí ижил 
шиíж тэмдэг, зîвуурьтàйгààр эмíэлгийí 
туñлàмж àвàхààр ирэх тîхиîлдîлд эмч 
íàр íàрийвчилñàí үзлэг хийх зàмààр 
хүүхэд хүчирхийлэлд дàхиí дàвтàí 
өртөж бàйгààг илрүүлэх шààрдлàгàтàй.
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- Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдэд илрэх зàí 
төлөвийí îíцлîг, бие мàхбîдîд илрэх 
шиíж тэмдэг, ñэжиглэх үíдэñлэлүүд, 
өвчтөíтэй хàрьцàх, àñуумж àвàх, хууль 
эрх зүйí хүрээíд зàйлшгүй хийх, àвч 
хэрэгжүүлэх àргà хэмжээíий тàлààр эмч, 
эмíэлгийí àжилтíуудàд мэргэжлийí 
ñургàлт явуулàх. 

- Хууль эрх зүйí хүрээíд хувь хүíий 
íууцûг хàмгààлàх, эмíэлгийí 
шààрдлàгàтàй àжилбàрûí зөвшөөрөл 
àвàхàд àñрàí хàмгààлàгчийí 
зөвшөөрөл шààрдлàгàтàй үед хэрвээ 
àñрàí хàмгààлàгч íь хүчирхийлэгч 
бàйж бîлзîшгүй, àжилбàр хийхээñ 
тàтгàлзàж бàйгàà íь хүүхдийí эрх àшиг 
ñîíирхîлд íийцэхгүй бàйвàл àвàх àргà 
хэмжээíий тàлààр хîлбîгдîх хуульд 
íийцñэí зààвàр удирдàмжтàй бîлîх.

- Мөí хүчирхийлэлд өртñөí хүүхэдтэй 
àíхíû үзлэгээñ эхлээд ñэтгэл зүйчийí 
туñлàмжийг цàг àлдàлгүй үзүүлэх, ñэтгэл 
зүйчийг ээлжээр àжиллуулдàг бîлгîх 
учир íь àжлûí буñ цàгààр хүчирхийлэлд 
өртñөí хүүхэд ирэхэд ñэтгэл зүйчийí 
туñлàмж àвч чàддàггүй бàйíà. 

- Эмíэлэгт цàгдààгийí àжилтàí хîхирîгч 
хүүхдээñ àíхíû мэдээлэл, мэдүүлэг àвàх 
тîхиîлдîлд ñэтгэл зүйч эмчийг хàмт 
бàйлгàх.

	Судàлгààíû хүрээíд ЭХЭМҮТ, НЦГ, ГБХЗХГ-
ààñ хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдийí тàлààр 
гîмдîл мэдээллийí тîî бàримтûг àвàхàд 
төрийí бàйгууллàгуудûí тîî хîîрîíдîî 
зөрүүтэй, НЦГ-ààñ гîмдîл мэдээллийг 
хүлээí àвàхдàà дуудлàгà өгñөí гàзрààр 
биш, хîхирîгчийí îвîг íэрээр бүртгэж 
àвдàг зэргээñ шàлтгààлàí бүртгэлүүд 
зөрөх тîхиîлдîл бàйíà. Тухàйлбàл, НЦГ-т 
ЭХЭМҮТ-ээñ мэдээлñэí тîî бàримтûí 
бүртгэл гàрàх бîлîмжгүйгээñ ЭХЭМҮТ-д 
илрүүлñэí хүүхдийí эñрэг хүчирхийллийí 
гэмт хэргийí шийдвэрлэлт хэрхñэíийг 
мэдэх бîлîмж хязгààрлàгдàж бàйíà. 
Тиймээñ НЦГ бүртгэлдээ дуудлàгà мэдээлэл 
өгñөí гàзрûг íэмж туñгàвàл мэдээллийí 

зөрүү àрилж, эíэ àñуудàлд хөíдлөíгийí 
мîíитîриíг хийх бîлîмж бүрдэíэ. 

 Судàлгààíû явцàд ГБЗХГ-ûí хàрьяà 
хүүхдийí 108 утàñíû дэргэдэх түр 
хàмгààлàх бàйрíû үйл àжиллàгàà, îрчиí 
íөхцөлтэй хîлбîîтîйгîîр хүүхэд хîхирñîí 
тîхиîлдîл гàрñàí тухàй мэдээлэл àвñàí 
бөгөөд цààшид түр хàмгààлàх бàйрíû 
ñтàíдàрт, үйлчилгээ, íөхцөл бàйдлûí 
тàлààр ñудàлж, ñàйжруулàх àргà хэмжээ 
àвàх шààрдлàгàтàй. 

 Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхэд цàгдààд 
мэдүүлэг тàйлбàр өгөх зэргээр хэрэг 
хяíàí шийдвэрлэх àжиллàгààíд îрîлцîх 
үед ñэтгэл зүйí бàйдàл эрñ мууддàг, àйж 
ñүрддэг, бîлñîí явдлûг эñрэгээр ярих, 
эñхүл îгт ярихàà бîлих зэрэг тîхиîлдîл 
íэлээдгүй гàрдàг бөгөөд мэдүүлэг àвч 
буй цàгдààгийí àргà бàрил, зàí àвир 
хàíдлàгàтàй шууд хîлбîîтîй бàйдàг бàйíà. 
Хүчирхийлэлд өртñөí îхидîîñ эрэгтэй 
мөрдөгч мэдүүлэг àвàх, хàрилцàх, хэргийí 
тàлààр яриулàх зэрэг íь хîхирîгчийí 
ñэтгэл зүйд ñөргөөр íөлөөлж бàйгààг ñэтгэл 
зүйч эмч ярьж бàйíà. Иймд цàгдààгийí 
àжилтíуудûí ур чàдвàрûг ñàйжруулàх 
хîхирîгчтîй хàрилцàх àргà бàрилд ñургàж 
дàдлàгàжуулàх шààрдлàгàтàй бàйíà.

 Хүчирхийлэлд өртñөí хүүхдүүд хүүхэд 
хàмгààллûí бүрэí төгñ үйлчилгээ àвч 
чàдàхгүй тîхиîлдлууд бàйñààр бàйгàà 
бөгөөд төрийí бàйгууллàгà хîîрîíд 
хүүхдийí үйлчилгээ îрхигдîх, эмчилгээ 
үйлчилгээ дуíдààñàà тàñàлдàх тîхиîлдлууд 
гàрñààр бàйíà. Тухàйлбàл, ЭХЭМҮТ-д 
эмíэлгийí туñлàмж àвч эмчлэгдээд, ӨҮК-т 
ñэтгэл зàñлûí урт хугàцààíû үйлчилгээíд 
хàмрàгдàх шààрдлàгàтàй хүүхэд өөр 
бàйгууллàгàд шилжñэíээр эмчилгээ íь 
тàñàрдàг. Гэтэл тухàйí хүүхэд шààрдлàгàтàй 
ñэтгэл зүйí үйлчилгээ àвààгүйгээñ гàдíà 
дàхиí хүчирхийлэлд өртñөí тîхиîлдîл 
гàрдàг àжээ. Үүíийг зîхих гàзрууд ñàйтàр 
àíхààрч хîхирîгч хүүхдэд иж бүрэí 
үйлчилгээ үзүүлдэг тîгтîлцîîтîй бîлîх 
шààрдлàгàтàй. 
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