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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Танил маань шинэ “Лексус-570” Европоос авчээ. 
А-92 бензин хийхээр л “хөдөлгүүрээ шалга” гээд 
шар гэрэл асах юм. Засварт очоод оношлуулаад 

бензин цацагчаа цэвэрлүүлдэг ч хэсэг хугацаанд яваад 
дахин асдаг, тэр Euro бензин гэдгийг нь хийхээр зүгээр, 
хүчтэй, сайхан жигд явдаг, бага ч идэх юм. Даанч Euro нь 
хотод цөөхөн цэгт байдаг, хөдөөд А-95 нь хүртэл олддоггүй 
гэж үглэв.

Учрыг нь мушгивал Монгол улсад сайн чанарын, 
хэмнэлттэй шатахуун оруулж ирэх шаардлагыг төр засаг нь 
ч тавьдаггүй, улсын стандартын чанарын шаардлагыг 1996 
оноос хойш (Euro-2) дээшлүүлээгүй ажээ. Улсын хэмжээнд 
2017 онд борлуулсан нийт шатахууны зөвхөн 10 хувь нь 

Euro 5 стандартынх байжээ. Үлдсэн 90 хувь нь байгаль 
орчин, хүний эрүүл мэндэд халтай, олон улсын жишгээс 
хорин хоёр жилээр хоцорсон, чанар муу шатахуун гэсэн 
үг. Шатахуун импортлогчдын ихэнх нь хурдан л борлуулж 
байвал агаарын бохирдол, иргэдийн эрүүл мэндийн 
асуудалд тоомжиргүй хандаж байна. 

Монголчууд бид бензин шатахуунаа зөвхөн октанаар 
нь ялгадаг бол соёлт ертөнц шатаасны дараа ямар ямар 
хорт бодис ялгаруулж буйгаар нь хэмжээд гучаад жил болж 
байна. Хоёр хөрш маань хилээрээ орж буй ачаа тээврийн 
хэрэгсэлд Euro 5 (China 5) стандартын бензин, дизель 
хэрэглэдэг байхыг шаардах боллоо. 

Уг нь бензин хөдөлгүүртэй автомашины утааны найрлага 
дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих 
арга MNS 5013:2009 (дизель хөдөлгүүрийн хувьд MNS 
5014:2009) гэх улсын стандарт байдаг ч хүнийг хамгийн 
их хордуулдаг азотын ислүүд, хүхэрлэг хийнүүдийг хэмжих 
тухай огт заагаагүй ажээ.

Сарын өмнө ЗТХЯ-ны мэдээлснээр манай улсад 

эдүгээ 913, 723 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэйгээс 

90 хувь нь 826, 970 автомашин, түүний 59 хувь нь 

буюу 487,841 нь Улаанбаатар хотод байна. Нийт 

авто машины 82 хувь нь буюу 750, 292 нь арваас 

дээш жилийн насжилттай, 58 хувь нь баруун талдаа 

хүрдтэй ажээ. 

Энэ олон машины яндангаар ялгарч буй бодисууд 
нийслэлд л гэхэд агаарын бохирдлын 10 хувийг эзэлдэг. 
Автомашинаас 260 гаруй химийн хорт бодис (emission) 

ялгардгаас хүний биед хамгийн хор хөнөөлтэй азотын 
ислүүд,  хүхэрлэг хийнүүд, нүүрстөрөгчийн дутуу ислүүд,  
бенза(о)прин үнэрт нүүрс устөрөгчид, хөө тортог, хүнд 
метал (Pb, Ca, Hg г.м), диоксин,  альдегид,  тоос тоосонцрыг 
онцлон хэмжиж, хөгжсөн орнуудад хязгаарлалт тогтоож 
иржээ.

Тэр орнуудад шинэ машин бүрийн яндангаас ялгаруулж 
буй дээрх бодисуудын түвшинг 1990 оноос хязгаарлаж, 
шаардлагыг улам бүр нэмж ирснийг Euro стандарт гэдэг. 
Автомашинаас ялгарах хорт бодисууд нь хүний амьсгалаар 
дамжин амьсгалын эрхтний архаг болон хурц үрэвсэлт 
өвчин, харшил, зүрх судасны өвчин,  бөөр болон элэгний 
өвчлөл, мэдрэлийн эрхтний тогтолцоог гэмтээх, хавдар 
үүсгэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх,  
стресс бухимдал үүсгэх зэргээр эрүүл мэндийг хордуулдаг 
учир баруунд энэ стандартыг мөрдүүлж байна

МОНГОЛ БА ДЭЛХИЙ
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монгол улс нэгэнт л гурав дахь мөчлөгтэй машинаар 
дүүрчихсэн буюу “онгоцноосоо үсэрчихсэн” учир одоо 
шүхрээ цагт нь, зөв задлаж амьд мэнд газардахыг бодохоос 
өөр сонголтгүй болжээ. Юу хийвэл зохистой вэ?

Долоогоос дээш жилийн насжилттай машиныг 2020 
оноос хилээр оруулахыг зогсоох, таваас дээш жилийн 
насжилттай машиныг өсгөсөн татвартай болгох, 
баруун хүрдтэй машинд тусгай татвар ногдуулахаас өөр 
сонголтгүй боллоо. Байгаль орчны болон эрүүл мэндийн 
сөрөг үр дагаврыг бууруулах үүднээс одоо мөрдөгдөж 
буй дүрэм, журмаа шинэчлэх, утааны зөвшөөрөгдөх 
стандартыг нэвтрүүлэх цаг болжээ. Замын хөдөлгөөний 
хяналт, тээврийн хэрэгслийн үзлэгийг сайжруулан хуучин, 
хэт хуучин тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оруулахгүй 
байх эсвэл өндөр татвар ногдуулах чиглэл баримтлах 
хэрэгтэй байна. 

Салбарын мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар ОХУ-
аас оруулж буй дизелийн түлш нь Евро 5+ стандартын 
хөдөлгүүрт ашиглах боломжгүй. Хадгалж буй сав агууламж 
нь чанарын шаардлага хангадаггүй ажээ. Монголд Евро 
5 ба 6 стандартыг бүрэн дүүрэн нэвтрүүлэх талаар түлш, 
шатахуун нийлүүлдэг аж ахуйн нэгжүүд, холбогдох бүх 
байгууллага санаачлагатай ажиллах хэрэгтэй байна.

Олон улсын туршлагаас харахад машин, 

механизмын үйлдвэрлэгчид хорт утаа ялгаруулалт 

багатай, цэвэр хөдөлгүүр үйлдвэрлэх болсноор 

монголд тохирох хөдөлгүүрийн үйлдвэрлэл улам бүр 

буурч байна. Эдүгээ Монгол улс чанарын шаардлага 

хангаагүй дизелийн түлш хэрэглэдэг цөөхөн орны нэг 

болж үлджээ.

 Барууны дизелийн хөдөлгүүр нийлүүлэх боломж буурах 
нь барилга, уул уурхайн салбарын машин механизмын 
бүрэлдэхүүнд, хөдөлмөрийн бүтээмжид тун удахгүй 
нөлөөлөх юм. Сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэгчид Евро 5 

стандартын дизель хөдөлгүүртэй машин техник нийлүүлж 
байгаа ч монголд шатахууны чанар хөдөлгүүрийн хэвийн 
ажиллагаанд нөлөөлж, хэрэглэгч эд хөрөнгөөрөө хохирч 
байна.

Норвеги улс 2025 онд, Франц, Их Британи 2040 онд 
шатахуун хөдөлгүүртэй автомашин худалдаалахыг бүрэн 
хориглохоор төлөвлөжээ. Волво 2019, Ягуар ба Ланд 
Ровер 2020 оноос зөвхөн бүрэн цахилгаан хөдөлгүүртэй 
автомашин үйлдвэрлэх гэнэ.

Сүүлийн үед ОХУ-аас оруулж байгаа түлшний утааны 
ялгарлын стандартыг хянаж, шинэчлэхийг монголд 
ажиллаж буй дилерүүд ч шаардах боллоо. Мөн шатахууны 
үнийг бодитой болгох, зах зээлийн зохицуулалт оруулах 
учиртай. Жишээ нь сайн чанарын дизель түлшний үнэ литр 
нь Германд 1 евро буюу 2500 төгрөг байхад монголын 
дизель нь 2000 төгрөг байна.

Монгол улс нь Японы бензин, цахилгаан хосолсон 
хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн хортой хаягдлын цэг 
болж байна. Энэхүү хортой хаягдлын импортыг олон нийт 
эсэргүүцэхгүй байгаа нь хор хөнөөл, үр дагаврыг бүрэн 
ойлгоогүй байгаатай холбоотой.  Хаягдал зай, ашигласан 
тос маслыг хаана багтааж шингээхээ мэдэхээ больжээ.  
Газарт шууд булсаар л байх уу? 

Шинэ тээврийн хэрэгслийн импортын татварыг 
бууруулж, харин хуучин машины татварыг нэмж улмаар 
хэрэглэгчдийг шинэ машин авахыг дэмжих цаг болжээ.

Магадгүй эдгээр шийдвэрийг гаргахад олон нийтийн 
эсэргүүцэлтэй тулгарах ч, хэрэгжүүлэхгүй бол нийгэм, 
эдийн засгийн зардал нь улам бүр өссөөр байна. 

Иргэдийн эрүүл мэндээс илүү  
үнэтэй зүйл юу байна…

2018.06.20 

ШҮХРЭЭ ЗАДЛАХ ЦАГААР

Энэ стандартыг нэвтрүүлснээр Европын Холбоо гэхэд л жил 
бүр 80 мянган хүнийг үхлээс сэргийлж байгааг Лийдсийн 
Их Сургуулийн судалгаагаар тогтоожээ. Харин манай улсад 
дийлэнх нь тийм шаардлага хангасан түлш, шатахуун 
хэрэглэдэггүй, төр засаг нь ч шаардахгүй, анзаарахгүй 
байгаагаас хичнээн олон хүний, ялангуяа хүүхдийн амь 
нас алдаж байгаа бол?

Монголд агаарын бохирдол, иргэдийн эрүүл мэндэд 
арваас дээш жил ашигласан машинууд онцгой нөлөөлж 
байна. Манайд таван машины дөрөв нь арваас дээш 
жилийн насжилттай. Автомашины ашиглах хугацааг тав, 
таван жилээр гурван мөчлөгт хуваадаг. Эхний мөчлөгтөө 
автомашин нь үйлдвэрийн баталгаатай, техникийн 
бүхий л стандартыг хангадаг, утаан дахь хорт хий анхны 
түвшиндээ, бас эвдрэл гэмтэл ч бараг гардаггүй. Хоёр дахь 
мөчлөгтөө буюу 5-10 жилийн насжилттай автомашинууд 
ихэвчлэн хоёр дахь эзэндээ очсон, хорт хийн горим 
алдагдсан, эвдрэл гэмтэл гарах нь элбэг болдог. Ихэнх 
улс орон  ийм автомашиныг экспортлох арга замыг хайж, 
автомашины татвар, даатгалыг өндрөөр тогтоож эхэлдэг. 
Харин гурав дахь таван жилээс сүүлчийн мөчлөг эхлэж ойр 
ойрхон эвдэрч, хорт утааны хаягдал өсч, сэлбэг хэрэгслийн 
олдоц багасдаг. Ийм автомашинаас улс орон нь ч,  эзэн 
нь ч салахыг хичээж, задлаж дахин боловсруулах, эсвэл 
буурай хөгжилтэй орон руу маш хямдхан явуулдаг. 
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Дэлгэрийн Уянга  
Өмгөөлөгч, Хууль зүйн доктор 

НИЙТЛЭЛ

ТӨРД ИТГЭХ ИРГЭДИЙН ИТГЭЛ БА   
ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ

“Бидний багад хүмүүс төрд итгэдэг байжээ. Аав, ээж цагдаагийн 
хэлтэс рүү их гүйлгэдэгсэн. Одоогийн хүмүүс гэмт хэрэг гарсан ч 

цагдаад мэдээлэхгүй. Цагдаа асуугаад ч дуугарахгүй.”,

Нийслэлийн алслагдсан дүүргийн цагдаагийн хэсгийн ахлагч.

Энэ нийтлэлээр төрд итгэх иргэдийн итгэлд холбогдох бүтцийн шинжтэй сорилтын нэг 
болох Монгол улс дахь шүүгчийн хараат бус байдлын тухай түүхчилж тоймлон танилцуулъя.

1990 оны өөрчлөлт, шинэчлэлээс өмнө шүүгчдийг 
нутгийн иргэдийн хурал болон аймаг, районы 
Ардын Депутатын Хурлаас гурван жилээр, Дээд 
шүүхийн шүүгчийг Ардын Их Хурлаас таван жилийн 
хугацаатай сонгодог байв. Шүүхүүд нь Сайд Нарын 
Зөвлөл, Шүүх Яамны шууд удирдлагад байв. Шүүгчид 
нь тухайн шүүхийн тэргүүн шүүгчийн (буюу Шүүх 
Яам, Намын дарга гэх мэтийн) зааврыг дагах 
үүрэгтэй байсан. Шүүхээр шийдүүлэх хэргийг тухайн 
шүүхийн тэргүүн шүүгч шүүгчдэд хуваарилж өгдөг 
байв. Энэхүү тогтолцоонд шүүгч нь хүний эрхийг 
хамгаалж, нийгмийн зөвшилцлийг хангахаас илүү 

социалист системийг хамгаалах, “насанд хүрсэн 
хүнийг” социалист зарчмаар “хүмүүжүүлэх” үүрэг 
хүлээдэг байв. Өөрөөр хэлбэл, шүүгч анхнаасаа “нэг 
талд гарсан” байв. Прокурор нь шүүх хуралдаанд 
төрийг төлөөлдөг байсан тул шүүгчид прокурорын 
амыг харахаас өөр аргагүй байдалтай байсан. Дээд 
шатны шүүх нь доод шатны шүүхээс хэргийг татаж 
авч, анхан шатны журмаар шийдэх эрхтэй байсан тул 
доод шатны шүүхийн шүүгчид дээд шатны шүүхийн 
зааврыг урьдчилж авч шийдвэр гаргах нөхцөл 
бүрдсэн байлаа.

1992 оны Үндсэн хуульд шүүгчийн хараат бус, бие 
даасан байдлыг тунхагласан. Гүйцэтгэх засаглалаас 
тусдаа Шүүх засаглал гэж төрийн гурван гол 
үндсийн нэг бие даасан салбарыг бий болгох эх 
суурь тавигдсан. Шүүгчийг сонгодог тогтолцоог 
халж, хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчдын 
мэргэшлийн шалгалт өгсөн, ажлын туршлага олж 
авсан, тодорхой насанд хүрсэн хүнийг бүх насаар нь 
шүүгчээр томилох хуулийн шинэчлэлийг хийсэн. 

Хэдийгээр 1994, 2002 оны шинэчлэлүүд нь  

Шүүх засаглал хэмээх бие даасан засаглалын 

салбарыг бий болгох суурийг тавьсан 

боловч шүүх, шүүгчид нь жилийн төсөвтэй 

холбоотой асуудлаар Улсын Их Хурал болон 

Ерөнхийлөгчийн нөлөөнд байсаар ирсэн. 

Шүүгчийг томилох, чөлөөлөх эрхийг Шүүхийн 
Ерөнхий Зөвлөлийн (ШЕЗ) санал болгосноор эдлэх 
эрхийг Ерөнхийлөгчид олгосон. Чингэхдээ ШЕЗ нь 

СОЦИАЛИЗМЫН ҮЕ

1994 БОЛОН 2002 ОНЫ ШИНЭЧЛЭЛҮҮД
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“Шүүхийн шинэтгэлийн багц хууль” гэсэн нэртэй 

шинэчлэл нь шүүх засаглалд “хувьсгал” хийсэн 

юм. Шүүгчийг томилох, чөлөөлөх Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг улам өргөжүүлсэн. 

ШЕЗ-ийн гишүүдийн тоог 5 болгож багасгаж, 

тэднийг бүгдийг нь Ерөнхийлөгч томилдог болсон. 

Ингэснээр бие даасан шүүх засаглалын зарчим 

алдагдаж, Ерөнхийлөгч хэмээх улс төрчийн гарт 

бүр мөсөн шилжсэн билээ. 

Шүүхийн Захиргааны тухай хууль болон холбогдох 
бусад хуулиуд нь ШЕЗ-ийг хуучин Шүүх Яамтай 
ойролцоо байр сууринд аваачсан гэдгийг энд 
тэмдэглэх хэрэгтэй, Дефакто Газет № 14. Хэргийг 
тойргийн журмаар хуваарилах зарчмыг мөрдөж 
байгаа ч энэ нь зарим талаар алдагдаж ирсэн.

Шүүх хэмээх “хуулийн мэргэжилтнээс бүрдэх 
хөндлөнгийн маргаан таслах салбарыг” бэхжүүлэх 
замаар улсын дотор нийгмийн зөвшилцлийг 
бүрдүүлэх тогтолцоо улам бүр алдагдаж байна. 
Өнөөдөр улс төрчидтэй холбоотой “шоронд явлаа”, 
“шоронгоос гаргачихлаа” гэдэг кино зохиол гэмээр 
өрнөл бүхий мэдээллийг нийгэм өдөр бүр шахам 
хүлээж авч байна. Ийм үед ард иргэд төрд, шүүхэд, 
төрийн цагдаад итгэх үү? Төрд итгэхгүй иргэд нь гэмт 
хэргийг мэдээлэхгүй, хөөцөлдөхгүй бол улсын дотор 

эмх журмыг хэн сахиулж, иргэнийг гэмт хэргээс хэн 
хамгаалах вэ? 

Энэ улсын олон мянган жирийн цагдаа, прокурор, 
шүүгчид 1990 оноос хойших шилжилтийг даван 
туулж, улс оронд эмх журмыг сахиулахад өөрийн 
хувь нэмрээ оруулж ирсэн. Орчин үеийн гэх шүүхийн 
шинэчлэл чинь энэ мэргэжилтнүүдийнхээ хамтын 
хяналтаас төрийг улам бүр гаргаж, улс төрчдийн гарт  
“зэвсэг” болгож өгөх суурийг тавьчихсан юм биш үү?

2018 оны 6-р сар 

2013 ОНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ

өөрөө шүүгчдийн өөрсдийнх нь гарт байдаг, жинхэнэ 
утгаараа шүүгч хэмээх мэргэжилтний зөвлөл байсан 
юм (тухайн мэргэжилтний зөвлөл нь сайн, муу 
байсан эсэх нь шүүх засаглалын бие даасан байдал 
буюу бүтцийн асуудлаас тусдаа асуудал юм!). Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч нь ШЕЗ-ийн 14 гишүүний зөвхөн 
нэг гишүүнийг л томилох эрхтэй байв. 

Шүүхэд ирсэн хэргийг тойргийн зарчмаар 
хуваарилах замаар хэргийг тодорхой нэг шүүгчид 
оноож өгөхгүй байх, ингэснээр шүүгч хэмээх 
нийгмийн эв нэгдэл, зөвшилцлийг хангах үүрэгтэй 
“хөндлөнгийн шинжээч мэргэжилтэн” ажиллах 
нөхцөл, итгэлцлийг хангах ёстой тогтолцоог германы 

мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар бий болгосон. 

Дээд шатны шүүх нь доод шатны шүүхээс 

хэргийг татаж авах эрхийг “халаасандаа” 

байлгаж байх замаар доод шатны шүүхэд “ 

заавар өгөх” эрхийг хадгалах боломжтой 

тогтолцоог халсан боловч Захиргааны хэрэг 

хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 2011 оны 

шинэчлэлээр дахин сэргээсэн юм.

 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
15.4.-т “Монгол Улсын Дээд шүүх шаардлагатай гэж 
үзвэл ямар ч хэргийг татан авч анхан шатны журмаар 
хянан шийдвэрлэх эрхтэй.” гэж заасан байв.
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НИЙТЛЭЛ
Б.Болорсайхан 
Хүний эрх хамгаалагч бөгөөд “Бүх нийт боловсролын төлөө!” 
Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Дэд зохицуулагч. Хууль 
зүйн магистр.

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН НЭГЭН АСУУДАЛ   
ХҮЧИРХИЙЛЭЛ

Хүний эрх гэж ярьж байснаа яагаад хүүхдийн эрх 
гэж тусдаа ярих болчихов оо?” хэмээн олон хүн 
гайхширдаг. Заримдаа “Хүүхдийн эрх дэндлээ, үүрэг 

ярих болсон. Барууны үзэл дэлгэрлээ” гэх хүн ч бий. Гэтэл 
ийнхүү ярих насанд хүрэгчид, заримдаа хүүхдийн итгэлийг 
дааж явсан хүмүүс хүүхдийг үл тоож, нас, хүйс, туршлагаар 
ялгаварлан гадуурхаж, зүй бус авирладаг. 

Хүчирхийлэл бол зөвхөн нударгаар цохих, хөх няц 
үлдээх биш, бүр хүүхдээ анхаарахгүй байх, хайраар дутаах, 
итгэлийг нь мохоох, доромжлох, дарамтлах, айлгах, 
цочоох, хаалгаар мөрлөөд урдуур нь орох гээд маш олон 
хэлбэртэй байдгийг тэр бүр томчууд мэддэггүй. Заримдаа 
багаасаа тийм таатай орчинд өсөөгүй тул хүүхэд аюулгүй, 
айдсаас ангид, баяр хөөртэй “Таатай нөхцөлд амьдрах 
ёстой” гэдгийг бүр төсөөлөхгүй үе байдаг. 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Гүүд Нэйборс олон 
улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай 
хамтран 2016 онд хийсэн “Хүүхдийн эрх ба хамгаалал” 
үндэсний судалгаанд хамрагдсан 10 хүүхэд тутмын 8 нь 

ямар нэг байдлаар хүчирхийлэлд өртсөн, түүнээс 2 хүүхэд 
тутмын 1 нь бие махбодын хүчирхийлэлд, 4 хүүхэд тутмын 
3 нь сэтгэл санааны хүчирхийлэлд, 3 хүүхэд тутмын 1 нь 
үл хайхрах хүчирхийлэлд, 8 хүүхэд тутмын 1 нь бэлгийн 
шинжтэй дарамт, халдлагад өртсөн аж. Давтамжийн хувьд 
хүүхдүүд бие махбодын хүчирхийлэлд хамгийн их өртдөг 

бөгөөд энэ нь ихэвчлэн гэр бүл, сургуулийн орчинд гардаг 
байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сангаас Зүүн 
Ази, Номхон далайн бүс нутагт хүүхэд хэрхэн хүчирхийлүүлж 
байгааг 2014 онд судлахад Монгол улсад хүүхдийг 
хүчирхийлэх нь хэр тархсан, ямар дагавартайг харуулах 
тоо баримт тэр бүр нарийвчлалтай байхгүй байжээ. Тус 
бүс нутгийн хэмжээнд 5-14 насны хүүхдүүдийн хувьд гол 
төлөв 10 хүүхэд тутмын 1 нь хөдөлмөрлөж байсан бол 
манай улсад 3 хүүхэд тутмын 1 нь (дунджаар 3 хөвгүүний 
1, 4 охины 1) байжээ. Мөн 2-14 насны нийт хүүхдийн 46 
хувь буюу бараг 2 хүүхдийн 1 нь сэтгэл санааны дарамт, 
бие махбодын шийтгэл зэрэг хэрцгий аргаар хүмүүжиж 
байх жишээтэй. Цаашилбал 4 хүүхэд тутмын 1 нь хүүхэд 
насандаа ямарваа нэгэн тааламжгүй туршлага (гэр бүлийн 
таагүй орчин, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дарамт, шахалт гэх 
мэт) хуримтлуулсан байна. 

Дээрх судалгаанаас нэгтгэн харвал хүүхдийг хүчирхийлэх 
нь дан хувь хүнээс хамаарахгүй гэр бүл, хамт олон, үе 

тэнгийнхэн, нийгэм, соёл, 
хүрээлэн буй орчин гээд 
маш өргөн хүрээг хамарсан, 
харилцан адилгүй нийгмийн 
тогтолцоо, байгууламж, 
бодлого хүртэл шууд нөлөөлдөг 
онцлогтой. Хүчирхийлэл нь 
олон хэсгээс бүрдэх тул салбар 
хоорондын төрөл бүрийн 
оролцогч талуудыг оролцуулан 
анхаарах ёстой. Эрүүл мэнд, 
шим тэжээл, боловсрол, 
санхүүжилт, нийгмийн болон 
хүүхэд хамгаалал зэрэг бүх 
салбар хооронд үр нөлөөтэй, 
хүчтэй хамтын ажиллагаа 
амин чухал. Үүнтэй уялдан 
хүүхдийн хүчирхийллийг 

таслан зогсооход гэмт этгээдийг цаазлах бус, нийгэм-
экологийн загварыг ашиглан бодлого шийдвэрээ хүний 
эрхэд суурилсан, илүү оновчтой, алсыг харсан байдлаар 
боловсруулах, түвшин бүрт тохирсон шийдвэр гаргаж 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.  
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Хүүхэд нас биед хүртлээ бусдаас дэмжлэг, туслалцаа 
авч, насанд хүрэгчдээс шууд хамааралтай өсч өндийдөг 
боловч бусдын адил хүний төрлийг олж төрсний хувьд 
хүндэтгэл хүлээхүйц эрхэм чанартай, өөрийн гэсэн үзэл 
бодолтой, туршлагатай, авсан мэдээлэлдээ тулгуурлаж 
шийдвэр гаргадаг, эрх эдэлдэг этгээд юм. Иймээс хүүхэд 

нэг бүрийг хөгжүүлэх, хүчирхийллээс ангид өсгөх нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд олон талын оролцоо чухал төдийгүй төр, 
хувийн хэвшил, орон нутаг дахь салбар бүр тусгайлан 
анхаарах ёстой. Аливаа хүчирхийллээс ангид байх нь 
хүүхэд төдийгүй хүн бүрийн өөрийн эрхээ бүрэн дүүрэн 
эдлэх, сайн сайн амьдрахын суурь билээ.

Хүүхдийг хүчирхийлэхээс урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх стратеги, хандлага, салбар 

Стратеги Хандлага, арга зүй Салбар

Салбар 
хоорондын 
үйл 
ажиллагаа

Хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх, сахиулах

- Эцэг эх, багш, бусад халамжлагчийн зүгээс хүүхдийг хэрцгий хэлбэрээр шийтгэхийг 

хориглосон хууль

- Хүүхэдтэй хийх бэлгийн зүй бус үйлдэл, мөлжлөгийг гэмт хэрэгт тооцсон хууль

- Согтууруулах ундааг зүй бусаар хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

- Залуучууд галт болон бусад зэвсэг хялбар авах боломжийг хязгаарласан хууль

Шүүх

ХАРИ
Л

Ц
АН

 АД
И

Л
ГҮЙ

 САЛ
БАРТ АВАХ АРГА 

ХЭМ
Ж

ЭЭ, ҮН
ЭЛ

ГЭЭ

Хэм хэмжээ, үнэт 

зүйлс

- Хор хөнөөлт, сөрөг жендэрийн болон нийгмийн хэм хэмжээг өөрчлөх

- Хамт олныг дайчлах хөтөлбөр

- Хөндлөнгөөс ажигладаг хүмүүст нөлөөлөх

Эрүүл мэнд, 

боловсрол, 

нийгмийн 

халамж

Аюулгүй орчин

- Хүчирхийллийг бууруулах

- Хүчирхийллийг гааруулахгүй таслан зогсоох

- Хамтын таатай орчин бий болгох

Дотоод, 

төлөвлөлт

Эцэг эх, 

халамжлагчийн 

дэмжлэг

- Гэртээ ирэх

- Хамт олны хүрээнд бүлгээр хүрэх

- Цогц хөтөлбөрөөр дэмжих

Нийгмийн 

халамж, эрүүл 

мэнд

Орлого, эдийн 

засгийн баталгаа

- Бэлэн мөнгө шилжүүлэх

- Хамтын хадгаламж, зээлийг жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбож заах

- Бичил санхүүгийн хичээлийг жендэрийн хэм хэмжээтэй хослуулах

Санхүү, 

хөдөлмөр М
О

Н
И

ТО
РИ

Н
Г, ҮН

ЭЛ
ГЭЭ

Хариу үйлдэл үзүүлэх, 

дэмжих үйлчилгээ

- Хөндлөнгөөс оролцохдоо давхар хянах

- Гэмт хэрэгт холбогдсон, шийтгэгдсэн хүүхдэд чиглэсэн хөтөлбөр

- Нийгмийн халамжтай уялдсан хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ

Эрүүл мэнд, 

шүүх, халамж

Боловсрол, амьдрах 

ур чадвар

- Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших, сургуульд элсэн сурахыг нэмэгдүүлэх

- Аюулгүй, таатай сургуулийн орчныг бий болгох

- Бэлгийн зүй бус үйлдлийн талаар хүүхдийн ойлголтыг нэмэгдүүлж, өөрийгөө хэрхэн 

хамгаалах талаар заах

- Нийгмийн болон амьдрах ур чадварын сургалт

- Ойр дотно харилцаатай өсвөр насныхны дунд хүчирхийлэл гарахаас сэргийлэх хөтөлбөр

Боловсрол

2018 оны 6-р сар 
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.06.17-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм,   http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ЧИНДАОД ЮУ БОЛСОН БЭ?

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 2017

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 5-р сард болсон Монголын 
Эдийн Засгийн Форумын үеэр гадаад бодлогод зарчмын 
өөрчлөлт хийж байгаагаа бараг зарласан. Тэрээр 
“Монголын эдийн засагт бодитоор нөлөөлж, эрх ашгаа 
тулгаж, гацааж, бас урагшлуулж байдаг хүчин зүйл бол 
их гүрнүүдийн геополитик, гео эдийн засгийн хандлага, 
хүчний хуваарилалт, таталцал, түлхэлцэл юм” гэж хэлсэн. 
Мөн “Хамгийн либерал хуультай ч гэсэн монголд гадаадын 
хөрөнгө оруулалт орохгүй байгаагийн учир нь нэгдүгээрт 
засаглалын тогтворгүй байдал, хоёрт их гүрнүүдийн 
геополитикоос хамаарч байгаа ба тийнхүү бүс нутгийн 
интеграцид нэгдэн орох замаар хөрш гүрнүүдтэйгээ ашиг 
сонирхлоо нэгтгэхгүйгээр монголын хөгжлийн талаарх 
элдэв сайхан төсөөлөл, хөтөлбөр төслүүд тодорхойгүй 
төлөвт орох гээд байна” хэмээн хэлсэн байна. Цаашлаад 
“Монголын эдийн засаг нь гадаад хүчин зүйлээс дэндүү 
хамааралтай, дотоод хүчин зүйлээ бүрэн ашиглаж 
чаддаггүй, үлбэгэр нөхцөлд 28 жил тийчилж байгаагийн 
мөн чанарыг ойлгохгүйгээр бид цааш явахгүй ба тиймээс ч 
2 хөрштэйгээ уялдуулах, үүний зэрэгцээ 3-дагч хөршүүдийн 
оролцоо ашиг сонирхлыг хангаж,  тэнцвэрийг бий болгох, 
төвлөрөхгүйгээр өдий хүртэл урсгалаараа явж ирсэн 28 
жилийн замнал маань биднийг эдийн засгийн мухар гудамж 
руу оруулжээ” хэмээн хэлсэн нь нэлээд анхаарал татсан. 
Шууд л Евразийн эдийн засгийн холбоонд гишүүнээр орно, 
ШХАБ-тай тогтоосон хамтын ажиллагаагаа энэ жилдээ 
багтаан ахисан түвшинд аваачин илүү идэвхтэй хамтын 
ажиллагаанд шилжинэ гэж хэлсэн. Ийм прагматик үгнүүд 
хэлээд Чиндао явсан. 

Чиндао хотод болсон хурал дээр Ерөнхийлөгч “Монгол 
улс ШХАБ-д шат ахиулан оролцох боломжийг нарийвчлан 
судлаж байгаа бөгөөд зохих хэлэлцүүлгүүдийг улс төр, 
нийгмийн хүрээнд эхлүүлээд байна” гэсэн. Ерөнхийдөө 
энэ мэт хэлсэн үгнүүдээс нь харахад МУ-ын төр засаг 
ШХАБ-д элсэхээр шийдсэн юм шиг байна. Учир нь 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хаалттай хурал хийсэн, 
Ерөнхийлөгч дээрх үгсийг хэлсэн. Зарчмын хувьд шийд нь 
гарчихсан, харин иргэддээ үүнийг ойлгуулах ажил эхлээд 
байна гэж харж байна. 

Уг нь, ардчилсан оронд шийдвэр дээрээсээ огцом гарах 
бус доороосоо эхлэж гардаг. 

Чиндао хотод болсон Орос, Хятад, Монгол 3-ын 
дээд хэмжээний уулзалтын үеэр юу яригдсан талаар 
Ерөнхийлөгч хэлэхдээ “эдийн засгийн коридор буюу 
худалдааны эргэлтийг улсаараа дамжуулан өнгөрөөх 
асуудлыг ярьсан” гэв. Би энэ саналаа маш тодорхой 
илэрхийлсэн, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Путин анх удаа л энэ 
төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн” гэж хэлсэн байна 
лээ. 

Мөн Монгол-Оросын санаачилга 2018 хөтөлбөрийн 
хүрээнд МУ-д айлчилсан Эрхүү мужийн амбан захирагч 
Сергей Левченко эдийн засгийн коридор байгуулах 
төслөө монголд танилцуулсан юм байна. Монгол Оросын 
хооронд 5+1 гэсэн санаачилга бий болсон ба үүнд хийн, 
цахилгаан, шилэн кабель, хурдан галт тэрэгний төмөр зам, 
авто зам гэсэн 5 үндсэн коридорын дэд бүтцийг монголоор 
нэвт байгуулахаас гадна, Улаанбаатарт метро байгуулна 
гэсэн байна. Ямар ч байсан Монгол улс энэ чиглэлд явж 
байна гэсэн сэтгэгдлийг 2 хөршийн удирдагчид төрүүлсэн 
гэж ойлгож байна. Тиймээс энэ санаачилга, төслүүд 
арай хурдан явах болов уу гэсэн итгэл байна. Одооноос 
дараагийн ШХАБ-ын хурал болтол юу ч гэсэн Орос Хятад 
улс руу экспортын бүтээгдэхүүн гаргахдаа 20-35 хувийн 
татвар байгааг цуцлах талаар ажиллана гэж Ерөнхийлөгч 
хэлсэн. Энэ ажил ямар ч байсан явах байх. 

Евразийн эдийн засгийн холбоонд элсвэл хоорондоо 
татваргүй байх боломж бүрдэнэ. Манай улс ямар ч байсан 
өргөдлөө өгсөн байгаа. 

БНХАУ-ын Дарга Ши Жиньпиний урилгаар зургадугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Чиндао хотноо 

болсон Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага /ШХАБ/-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын 

зөвлөлийн 18 дахь удаагийн өргөтгөсөн хуралдаанд Ерөнхийлөгч Х.Баттулга оролцоод ирсэн. Мөн Ерөнхийлөгч 

Х.Баттулга ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин, БНХАУ-ын Дарга Ши Жиньпин нартай Монгол-Орос-Хятадын 

гурван талт дээд түвшний ээлжит дөрөвдүгээр уулзалтыг хийсэн. 

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаар улс орон даяар анх удаа явуулсан судалгааны тайланг 
НҮБ-ын Хүн амын сан, Үндэсний статистикийн хороо танилцуулсан. Судалгаагаар 7,300 гаруй 
эмэгтэйтэй ярилцлага хийсэн байна. 

Энэ тайлан гарснаар их ноцтой дүн гарч байна. 
Тухайлбал:

Ø Хамтрагчтай байсан болон одоо хамтрагчтай байгаа 

эмэгтэйчүүдийн 57.9% нь бие махбодын, бэлгийн, 
сэтгэл санааны болон эдийн засгийн хүчирхийлэл, 
хянах зан үйл зэрэг хүчирхийллийн хэлбэрүүдээс 

Аливаа хүчирхийллийг үл тэвчих соёлыг бий болгоно гэдэг хар багаас нь л ажиллах асуудал 
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Монголчуудын өмнө улс төрийн сонголт улам л бага болоод байна

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh6-17

холбоосоор үзнэ үү

ОРОН НУТГИЙН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛЬ

Нөхөн сонгууль нь Сонгуулийн тухай хуулийн 164 дүгээр 
зүйлд заасан үндэслэлээр буюу өмнө сонгогдсон төлөөлөгч 
нь төрийн албанд томилогдсон, өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн, нас барсан, засаг захиргааны шилжилт 
хөдөлгөөн хийгдсэн, гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр 
тогтоогдсоны улмаас орон гарсан тул, Дахин сонгууль нь 
Сонгуулийн тухай хуулийн 163 дугаар зүйлд (сонгуулийн 
дүн гаргасан шийдвэр хүчингүй болсон;) заасан нөхцөл 
байдал үүссэний улмаас буюу шүүхийн шийдвэр гарсны 
улмаас явагддаг.

Завсрын үеийн нөхөн сонгуульд олон нийтийн анхаарал 
бага байдаг гол шалтгаан нь нэгдүгээрт өмнөх сонгуулиар 
бий болсон улс төрийн хоёр намын 
харьцаанд өөрчлөлт орохгүй, 
тухайн намын нэг хүнийг нөгөөгөөр 
нь солиход зарчмын өөрчлөлт 
гарахгүйдээ гэсэн хандлагатай 
байдаг. 

Орон нутгийн сонгууль дээр ч бид 
маш их улс төржсөн хэвээр байгаа. Ер 
нь УБ хотын ба аймгийн дарга нарыг 
иргэдээс буюу тухайн аймагт байдаг 
хүмүүсээс нь шууд, улс төрийн намаас 

хамааралгүйгээр сонгох ардчиллын системд шилжих 
үнэхээр болчихоод байгаа юм. Аймгийн дарга, хотын дарга 
нар хамгийн сүүлд Ерөнхий сайдаар баталгааждаг учраас 
ажлаа тайлагнахдаа иргэдэд гэхээс илүүтэй намчирхсан 
хандлагатай байдаг. 

Монголчуудын өмнө улс төрийн сонголт улам л бага 
болоод байна. 

аль нэгд нь юмуу эсвэл хэд хэдэн хэлбэрийн 
хүчирхийлэлд амьдралдаа өртсөн байна.

Ø Хамтрагчийн үйлдсэн aливаа хэлбэрийн 
хүчирхийлэлд амьдралдаа өртсөн эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувь Хэнтий, Дархан-Уул, Өмнөговь, 
Улаанбаатар, Говьсүмбэр аймагт хамгийн өндөр 
байсан бол хамтрагчийн үйлдсэн бие махбодын 
болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд амьдралдаа 
өртсөн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Дархан-Уул, 
Өмнөговь, Говьсүмбэр, Булган, Ховд аймагт хамгийн 
их байв;

Ø 10 эмэгтэй тутмын нэг нь бусдын үйлдсэн бэлгийн 
хүчирхийлэлд 15 нас хүрэхээсээ өмнө өртсөн бол;

Ø  Нийгэм, эдийн засгийн статусаас үл хамааран 4 
эмэгтэй тутмын нэг нь “хэрэв эхнэр нь үнэнч бус 
байвал нөхөр нь цохиж, зодож болно” гэдэгтэй 
санал нийлсэн байна.

Үүнийг Английн Guardian сонинд хүртэл тодруулж 
хэлсэн байна лээ. Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн 
зөвхөн 1 хувь нь цагдаад мэдээлсэн байдаг ба хамтрагч 
болон бусад этгээдийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэлд 
өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувийг авч үзвэл бүр ч бага 

байдаг. Мөн хамтрагчийн үйлдсэн бие махбодын болон 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн 26 хувь 
нь энэ талаар хэзээ ч хэнд ч мэдээлэл өгөөгүй гэж хэлсэн. 
Монголд явуулсан судалгааны үр дүнд эмэгтэйчүүдийн 
31 хувь нь ямар нэг хэмжээгээр хамтрагчийнхаа бэлгийн 
болон бие махбодын дарамтад өртөж байсан, 14 хувь нь 
өөрийн хамтрагчаас бус өөр хүнээс бэлгийн хүчирхийлэлд 
автаж байсан гэж байгаа нь дэлхийн дунджаас 2 дахин 
өндөр ба Азийн бусад бүх орнуудаас өндөр байна гэж НҮБ-
ын ажилтан мэдээлсэн. 

Guardian сонинд 1990-ээс 2000 оны хооронд дунд 
сургууль төгссөн эрэгтэй хүүхдүүдийг нь хар ажилд 
явуулаад, эмэгтэйг нь сургуульд явуулсан энэ боловсролын 
ялгааны үр дагавар одоо гарч ирж байгаа байж магадгүй 
гэж нийтэлсэн. Хүүхдүүдэд бэлгийн боловсролын 
хичээлийг сайн орох хэрэгтэй бөгөөд өндөр хөгжилтэй 
оронд хүүхдэд 10 наснаас нь эхлээд бэлгийн харилцааны 
тухай заадаг. Бид нар л сайн зааж хэлж ойлгуулахгүй бол 
хүүхдүүд өөрсдийнхөөрөө сурчихдаг, хүч хэрэглэдэг үйл 
хэрэг гэж ойлгодог байдалд орчихоод байна. Аливаа 
хүчирхийллийг үл тэвчих соёлыг бий болгоно гэдэг хар 
багаас нь л ажиллах асуудал. Үүнийг л энэ тайлан хүйтэн 
усаар цацаж байгаа мэт тод харуулж байна. 

Өмнөх ИТХ-ын сонгуулиар сонгогдсон 22 хүн нас барж, нэг хүн гэмт хэрэгт холбогдож, төрийн 
албанд 6 хүн шилжин орсны улмаас 11 аймгийн, 29 сумын сонгуулийн хороо 43 хэсэгт 6-р сарын 24-нд 
нөхөн болон дахин сонгуулийг хийхээр болсон гэж СЕХ-ны нарийн бичгийн дарга Ц.Болдсайхан хэлсэн. 
Дундговь, Ховд аймагт дахин сонгууль. 

Хэнтий, Хөвсгөл, Ховд, Увс, Төв, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Завхан, Дундговь, Булган, Баян-Өлгий аймагт 
нөхөн сонгууль болно. 
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ЧУУЛГАНЫ ОНЦЛОГ:

ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОГЧИД:

Азийн Бизнесийн Холбооны оны чуулган нь Азид, тэр дундаа Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ нийлүүлэх 
эрмэлзэлтэй жижиг, дунд, гарааны бизнесүүдэд зориулсан тусгай арга хэмжээ юм.

• Ази – Номхон далайн орнуудын зах зээлийн талаарх бодитой, стратегийн мэдлэг, мэдээлэл олгох хэлэлцүүлэгт оролцож,

• Сонирхолтой, үр дүнтэй хэлбэрээр олон улсын бизнесийн хамтрагчидтайгаа танилцаж, хүрээгээ тэлэх боломж;

• Өөрийн бизнесээ өргөжүүлэхэд хэрэгтэй, онцлууштай, шинэлэг, өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй танилцах, туршлага 
судлах бололцоо;

• Бизнесээ олон улсын зах зээлд гаргахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт татах боломжоор хангагдана. 

Чуулганы эхний өдөр: Азид, тэр дундаа Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ 
гаргах буюу бизнесээ тэлэхээр төлөвлөж буй бизнес эрхлэгч хэн бүхэнд хамаатай асуудлууд болох 

ямар стратеги баримталж, өөрийн бизнесээ хэрхэн тогтвортойгоор хөгжүүлэх талаар дараах 
сэдвүүдээр цуврал хэлэлцүүлэг өрнөнө. 

Хэлэлцүүлэгт оролцох зочдын төлөөлөл:

Чуулганы хоёр дахь өдөр: 
Хөрөнгө оруулагч татах танилцуулга хийх тусгай хүлээн авалт 

зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах вэбсайт:   www.dbiaa.org, утас: 99109804

Чуулганы гурав дахь өдөр: 
Манилагийн алдартай, түүхэн дурсгалт Corregidor аралтай 

танилцах аялал зохион байгуулагдана.

LUIS ARCANGEL
Манилад төвтэй, олон улсад салбартай
Montgomery Fitch + Associates 
группын Ерөнхийлэгч

CONNIE DA CUNHA
Хөрөнгө оруулалтын болон төслийн 
удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч, 
Австралийн Nexus Sovereign Group-ын үүсгэн 
байгуулагч, гүйцэтгэх захирал

CHERYL CHONG
Сингапурын Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн 
FundedHere байгууллагын Хувийн хөрөнгө 
оруулагчдын хэсгийн дарга

PRASHANTA PRADHAN
Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн стратегич, 
эдийн засгийн бодлогын зөвлөх. Камбожи улсаас 
ирж оролцоно.

Азийн макро эдийн засаг, улс 
төрийн орчин

Азийн жижиг, дунд, гарааны бизнесүүдийн 
боломж, сорилтууд

Азийн бизнесүүдийн хөгжлийн 
 чиг хандлага

Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын үйлчилгээ, 
үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн чиг 

хандлага

http://www.dbiaa.org/
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