
Хүүхдийн эрхийн конвенцийн  
тайлан илтгэлд өгөх дүгнэлт, зөвлөмж 
1040, 1041 дүгээр хуралдаан 
2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр 
 

 
1. Хүүхдийн Эрхийн Хороо нь Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэлийг 
(CRC/C/65/Add.32) 2003 оны тавдугаар сарын 6-нд хүлээн авч, 2005 оны тавдугаар 
сарын 26-нд 1040-1041 дүгээр (CRC/C/SR.1040 болон 1041) хуралдаанаар  
хэлэлцэж,  2005 оны зургаадугаар сарын 3-ны өдрийн 1052 дугаар хурлаас дараах 
зөвлөмжийг гаргав: 

 
А. Оршил 

2. Тус хороо нь Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэлийг хүлээн авсандаа талархаж 
байгаа ч илтгэл бичих журмыг мөрдөөгүй, хугацаа хожимдуулсанд харамсаж 
байна.  Мөн статистикийн чухал мэдээ, тодорхой мэдээллийг бичгээр явуулж 
(CRC/C/Q/MNG/2) хүүхдийн асуудлын талаар тодорхой ойлголт өгч өндөр 
хэмжээний төлөөлөгчид товч ярилцах замаар нэмэлт мэдээлэл өгсөнд талархаж 
байгаагаа тэмдэглэж байна. 

 
Б. Гишүүн улсын өмнөх илтгэлийн  

мөрөөр авсан арга хэмжээ, олсон амжилт 
3. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, бэхжүүлэх чиглэлээр дараах хуулийг баталсныг 
Хороо сайшаан тэмдэглэж байна. Үүнд: 

а. Хүүхдийн тусгай хамгааллын хууль зүйн хүрээг хангаж өгсөн Хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай 1996 оны хууль; 

б. Тахир дутуу болон хууль ёсны асран хамгаалагчгүй өнчин хүүхдүүдэд хүртээх 
нийгмийн халамжийн хэлбэр, хамрах хүрээг тогтоож өгсөн Нийгмийн халамжийн 
тухай 1998 оны хууль; 

в. Хүүхдэд эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламж үзүүлэх асуудлыг тусгасан 
Эрүүл мэндийн тухай 1998 оны хууль; 

г. Хүүхдийн хөдөлмөр, тэдгээрийн ажиллах нөхцөлийг зохицуулсан 
Хөдөлмөрийн тухай 1998 оны хууль; 

д. Эцэг эхийн үүрэг, үрчлэлт, асран хамгаалал, хүүхдийн мөнгө төлөлтийн 
асуудлыг зохицуулсан Гэр бүлийн тухай 1999 оны хууль; 

е. Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын тухай 2000 оны хууль, 
түүнийг байгуулсан явдал; 

 Нэгдсэн Үндэстний 
байгууллага  CRC/C/MNG/CO/2. 

 

 
 
 
 

 

 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН  
КОНВЕНЦ 

 
Түгээсэн огноо: 2017.06.02 
 
Үндсэн эх: Англи хэл  



ё. Хүүхдийн үйлдсэн гэмт хэрэг, хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн эсрэг гэмт хэргийн 
талаар тусгай бүлэг оруулан шинэчилж найруулсан Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
тухай 2002 оны хууль; 

ж. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 
хохирогчийн хүний эрх, тэр дундаа хохирогч хүүхдийг хамгаалах зорилготой 
баталсан Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг 2004 оны хууль. 

 
4. Монголын хүүхдийн эрх, эрх зүйн байдалтай холбогдуулан гишүүн улс 1997 
оныг Хүүхдийн жил, 1998 оныг Залуучуудын жил, 2000 оныг Хүүхдийн хөгжлийг 
дэмжих жил, 2001 оныг Тахир дутуу иргэдийг дэмжих жил болгон зарлаж, 2004 
оноос Хүүхдийн үндэсний чуулганыг зохион байгуулах талаар чармайлт гарган 
анхаарч байгаад Хороо талархаж байна. Оролцогч улсаас хүүхдийн нийгмийн 
үйлчилгээнд зориулсан төсвийг нэмэгдүүлэх талаар гаргаж байгаа хүчин 
чармайлтыг Хорооноос мөн үнэлэн тэмдэглэж байна. 
 
5. Хороо дараах олон улсын гэрээг соёрхон баталсанд мөн талархаж байна: 

a. 2000 оны дөрөвдүгээр сард Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх 
асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн  33 дугаар Конвенц; 

б. 2001 оны хоёрдугаар сард Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг нэн 
даруй устгах, хориглох тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 182 дугаар 
Конвенц; 

в. 2002 оны нэгдүгээр сард Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, 
хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг 
конвенц; 

г. 2002 оны гуравдугаар сард Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах 
тухай конвенцийн нэмэлт протокол; 

д. 2002 оны 12 дугаар сард Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон 
Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138 дугаар конвенц; 

е. 2003 оны зургаадугаар сард Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн Хүүхдийг 
худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг 
нэмэлт протокол; 

ё. 2004 оны 10 дугаар сард Хүүхдийн эрхийн конвенцийн Хүүхдийг зэвсэгт 
мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг нэмэлт протокол. 

 
В. Конвенцийг хэрэгжүүлэхэд саад болж буй  

бэрхшээл, хүчин зүйл 
6.  Монгол Улсад 1991 оноос эхэлсэн эдийн засгийн шилжилт харьцангуй хурдан 
явагдаж, нийгэмд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлснийг Хороо тэмдэглэж байна. Эдийн 
засгийн тогтворгүй байдал, ажилгүйдэл, өсөн нэмэгдэж байгаа ядуурал нь олон 
хүүхэдтэй болон хөдөө орон нутагт амьдарч буй гэр бүлд нөлөөлж байна. Гишүүн 
улс нь  дэлхийн хамгийн бага хүн амтай, өргөн уудам нутагтай онцлогийг 
харгалзаж буйгаа Хороо тэмдэглэж байна. Түүнчлэн 1999-2001 онд жил дараалан 
тохиосон ган, зуд эрэг байгалийн онц хүнд нөхцөл нь нийгэм, эдийн засгийн 
хүндрэлийг эрс нэмэгдүүлж, олон мянган хүүхэд, нэн ялангуяа хол нутгийн 
хүүхдийн амьдралд муугаар нөлөөлж, тус улсын нийт хөгжилд сөрөг нөлөө 
үзүүлснийг Хороо хүлээн зөвшөөрч байна. 



 
 

Г. Холбогдох зарчмын асуудал болон зөвлөмж 
 

1. Хэрэгжүүлэх ерөнхий арга хэмжээ 
(Конвенцийн 4, 42, 44 дүгээр зүйл, 6 дугаар бүлэг) 

Хорооны өмнөх зөвлөмж: 
7. Гишүүн улсын анхны тайлантай холбоотой Хорооны зөвлөмжийг 
(CRC/C/15/Add.99) хэрэгжүүлэх талаар хууль тогтоомж, бодлогын хүрээнд хийсэн  
өөрчлөлтүүдэд Хороо сэтгэл ханамжтай байсныг тэмдэглэж байна. Гэвч аймаг, 
орон нутгийн эрэгтэй хүүхдийн сургууль завсардалт, хүүхдийн хөдөлмөрт татагдан 
орж байгаа байдал (23 дугаар зүйл), орон нутгийн хүүхдэд зориулсан хамгаалал, 
боловсрол, эрүүл мэнд, нийт  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх нийгмийн 
суурь үйлчилгээг бэхжүүлэх (23 дугаар зүйл), дүрвэгч хүүхдийн эрхийг хангаж 
хамгаалах (26 дугаар зүйл), хөрөнгө нөөцийг төв болон орон нутагт зохистой 
хуваарилах (27 дугаар зүйл), хууль зөрчсөн хүүхдийн эрх (29 дүгээр зүйл) зэргийг 
бүрэн шийдвэрлэж чадаагүй байна. 
 
8. Гишүүн улсын анхны илтгэлд Хорооноос өгсөн нэн даруй анхаарах 
асуудал, түүнийг шийдэх зөвлөмжөөс хэрэгжүүлээгүй байгаа зүйл болон 
хоёрдугаар илтгэлтэй холбогдсон зөвлөмжийг биелүүлэхэд анхаарал тавьж  
ажиллахыг Хороо шаардаж байна. 
 
Хууль тогтоомж  
 
9. Хүүхдийн эрхийг хамгаалж, бэхжүүлэх чиглэлээр хууль эрх зүйн  шинэтгэл 
хийсэнд талархаж байна. Хэдийгээр дотоодын хууль тогтоомжоо сайжруулсан ч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ хангалтгүй, хууль нь амьдралаас хол  байх 
хандлагатай байна. Нэмж дурдахад зарим заалт хүүхдийн эрхийг хангалттай 
хамгаалж чадахгүй, хоорондоо  зөрчилтэй байгаад санаа зовж байна. Тухайлбал 
14-15 настай хүүхэд долоо хоногт 30 цаг ажиллаж болохыг Хөдөлмөрийн тухай 
хуулиар зөвшөөрсөн нь хүүхэд бүр заавал боловсрол эзэмших заалттай 
зөрчилдөж байгаа юм.  
 
10. Шинээр батлагдсан төдийгүй нийт хууль тогтоомжоо үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд санхүү, хүний нөөцийг зохистой хуваарилах зэргээр 
шаардлагатай бүх арга хэмжээ авч ажиллахыг зөвлөж байна. Мөн хүүхдийг 
хамгаалахад гарч болзошгүй хийдлээс сэргийлэхийн тулд дотоодын хууль 
тогтоомжоо хянан үзэхийг зөвлөж байна. 
 
Зохицуулалт  болон Үндэсний үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
 
11. Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөрийг 1990-2000 онд 
хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүрснийг талархан тэмдэглэж байна. Түүнчлэн хоёр 
дахь шатны хөтөлбөрийг 2002-2010 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан, НҮБ-ын 
Ерөнхий Ассамблейн A/RES/S-27/2 тогтоолоор баталсан НҮБ-ын Хүүхдийн 



асуудлаарх Тусгай Чуулганы “Хүүхдэд ээлтэй дэлхий ертөнц” баримт бичгийн үзэл 
санааг биелүүлэх талаар санаачилгатай ажиллаж байгааг сайшааж байна. 2004 
оны есдүгээр сард батлагдсан Хүүхдийн төлөө Үндэсний Газрын стратеги, бүтцийг 
сайшааж байгаа ч салбар хоорондын зохицуулалтыг сайжруулах стратегийн 
нарийн төлөвлөгөө байхгүй, бүх шатны байгууллагад Хүүхдийн төлөө Үндэсний 
Газрын шинэ чиг үүргийг ойлгуулах сургалт дутагдалтай байгаад сэтгэл зовниж 
буйгаа илэрхийлье. 

 
12. 2002-2010 онд хэрэгжих Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах  хоёр 
дахь шатны үндэсний хөтөлбөрийг  бүрэн, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд 
хөрөнгө санхүү, техник, хүний нөөцөөр бүрэн хангах, мөн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үйл явц нь хүний эрхийн зарчимд суурилсан, нээлттэй,  
оролцоог хангахыг онцгойлон зөвлөж байна. Түүнчлэн конвенцийг 
хэрэгжүүлэхэд оролцох бүх шатны үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хангах 
стратегийн иж бүрэн төлөвлөгөө боловсруулах, Хүүхдийн төлөө үндэсний 
газрын шинэ чиг үүргийг дэмжих, сургалт мэдээллээр хангах, салбар 
хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах үйл ажиллагааг хэрхэн гүйцэтгэсэн 
талаар Хүүхдийн төлөө үндэсний газар дараагийн илтгэлдээ тусгахыг 
зөвлөж байна. 
 
Бие даасан хяналт 
 
13. Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссыг 2001 онд байгуулж, үндэсний гурван 
комиссарын нэгийг хүүхдийн эрхийн мандаттай болгон, цаашид хүүхдийн эрхийн 
асуудлаар дагнан ажиллах омбудсменийг бий болгох талаар анхаарч байгаад 
Хороо талархал дэвшүүлж байна. 
 
14. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний бие даасан байгууллагын үүргийн 
талаарх ерөнхий зөвлөмжийн хоёр дугаарт заасны дагуу Хүний Эрхийн 
Үндэсний Комиссыг санхүү, техник, хүний нөөцөөр бүрэн хангах,  тус комисс 
Хүүхдийн эрхийн конвенцийн хэрэгжилтийг үндэсний болон орон нутгийн 
түвшинд хянах, үнэлэх, хүүхдийн гомдлыг хүлээн авах, судлах,  шийдвэрлэх 
боломжийг бүрдүүлэхийг зөвлөж байна. Хүүхдийн тусгай омбудсментэй 
болох асуудлыг хэлэлцэж буй явцыг шуурхайлахыг санал болгож байна. 
Түүнчлэн авлигатай тэмцэх, сайн засаглалын стратегийг хөгжүүлэх талаар 
шаардлагатай арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. 
 
Нөөцийн хуваарилалт 
 
15. Оролцогч улс 20:20 санхүүжилтийн санаачилгыг хэрэгжүүлэх замаар хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ, хүүхдийн сайн сайхны төлөө 
дотоодын нөөцөө дайчлахыг эрхэмлэж байгааг дэмжиж байна. Гэвч хүүхдэд 
зарцуулж байгаа санхүүжилтийн хэмжээ нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах, сайжруулах хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаад Хороо 
харамсаж байна. Хүүхдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний хувьд хот, хөдөөгийн ялгаа 
их байгаад сэтгэл зовниж байна.  



 
16. Хороо Оролцогч улсад дараах зөвлөмжийг өгч байна. 
 а.Хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулж байгаа төсвийн хувийг 
нэмэгдүүлэх,  хүний нөөцөөр хангах, хот хөдөөгийн хүүхдүүд эрхээ эдлэхэд 
гарч байгаа ялгаатай байдлыг арилгах, алслагдсан нутаг болон сум суурины 
хүүхдийг онцгойлон анхаарах, хүүхдэд зориулсан бодлого, шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх асуудлыг эн тэргүүнд тавих; 

б.Олон улсын санхүүгийн болон НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага болон 
хоёр талын хамтын ажиллагааны хандивлагчтай хамтран ажиллах явдлыг 
үргэлжлүүлэх. 
 
 
Мэдээ цуглуулах 
17. Тус улсын статистикийн тогтолцоонд эдийн засгийн шилжилтийн үе ихээхэн 
өөрчлөлт хийхэд хүргэсэн гэдгийг Хороо хүлээн зөвшөөрч байна. 2002-2010 онд 
хэрэгжүүлэх Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг 
боловсруулахдаа үндэслэсэн “Хүүхэд хөгжил-2000” судалгаа зэрэг статистикийн 
мэдээ цуглуулахад гаргасан хичээл зүтгэлийг сайшаан тэмдэглэж байна. Гэвч 
мэдээ баримт цуглуулалт боловсронгуй бус, конвенцийн зүйл заалт бүрийг хамарч 
чадахгүй байгаад сэтгэл зовниж буйгаа илэрхийлье. 
 
18. Хороо Оролцогч улсад дараах зөвлөмжийг өгч байна:  

а.18 нас хүртэлх бүх хүүхдийг хамарсан үндэсний хэмжээний статистик 
мэдээг системтэй цуглуулах тогтолцоо бүрдүүлэх, ялангуяа тахир дутуу, нэн 
ядуу нөхцөлд амьдарч буй, хөдөө амьдарч буй, шилжин суурьшсан, 
хүчирхийлэлд өртсөн, хараа хяналтгүй, хууль зөрчсөн, үндэстний цөөнхийн 
хүүхэд гэх мэт эмзэг нөхцөлд байгаа хүүхдийн талаар мэдээг системтэй 
цуглуулах;   

б.Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр,  
бодлогыг боловсруулах, хянах, үнэлэхэд дээрх мэдээ, үзүүлэлтүүдийг 
ашиглах; 

в.Дээрх статистикийн мэдээг хэвлүүлэх шинэлэг арга замыг хайх,  мэдээг 
нийтэд нээлттэй болгох; 

г.Энэ талаар НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон бусад байгууллагатай хамтын 
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх. 
 
Конвенцийг түгээх 
19. Конвенцийн агуулга, зарчмыг хүүхдийн асуудлаар сэдэвчилсэн жилийн 
ажлууд, 1998, 2001 онд хуралдсан Монголын Хүүхдийн үндэсний чуулган, 
сургалтуудаар дамжуулан сурталчилж байсныг сайшааж байгаа ч нийгмийн бүхий 
л давхарга, бүс нутагт хүргэх талаар учир дутагдалтай, хөдөө орон нутаг, 
үндэстний цөөнхийн хэмжээнд сурталчлах ажил хангалтгүй байснаас уг ажил 
хүссэн үр дүнд хүрээгүйд сэтгэл дундуур буйгаа илэрхийлж байна. 
 
20. Хүүхдийн төлөө ажилладаг мэргэжилтнийг сургах, давтан сургах ажлыг төрийн 
бус байгууллага болон олон улсын байгууллагатай хамтран явуулж байгааг 



тэмдэглэж байна. Гэвч эдгээр арга хэмжээг цаашид бэхжүүлж, иж бүрэн 
системтэй, тасралтгүй байдлаар хэрэгжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй гэж үзэж байна. 
 
21. Хороо Оролцогч улсад дараах зөвлөмжийг өгч байна:  

а.Конвенцийг түгээхэд ялангуяа орон нутгийн түвшинд болон үндэсний   
цөөнхийн хэмжээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах,  хүүхдэд 
ээлтэй, бүтээлч арга хэлбэрийг хөгжүүлэх; 

б.Сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт Конвенцийн заалт, зарчмыг тусгах; 
в.Шүүгч, хуульч, хууль хэрэгжүүлэх болон эрүүл мэндийн салбарын  

ажилтан, багш, сургууль, асрамжийн газрын удирдлага, нийгмийн ажилтан, 
сэтгүүлч зэрэг хүүхдийн төлөө, хүүхэдтэй ажилладаг мэргэжлийн бүлгүүдийг 
хүүхдийн эрхийн тухай ойлголттой болгох, сургалтад системтэй хамруулах 
талаар хүч чармайлт гаргах; 

г.НҮБ-ын Хүүхдийн Сан(НҮБХС), НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссын 
газар(ХЭДКГ), НҮБ-ын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Байгууллага 
(ЮНЕСКО) зэргээс техникийн тусламж авахаа үргэлжлүүлэх. 

 
 

2. Үндсэн зарчим 
(Конвенцийн 2, 3, 6, 12 дугаар зүйл) 

 
Ялгаварлан гадуурхахгүй байх 

22. 1992 оны Үндсэн хууль, 1996 оны Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуулиар хүүхэд 
бүхэн тэгш эрхтэй байхыг хуульчилж, конвенцийн ялгаварлан гадуурхахгүй байх 
зарчмыг тусгасан явдалд Хороо талархаж байна. Гэвч хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
ядуу, хууль зөрчсөн, хараа хяналтгүй, хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа, 
нийслэлд шилжин суурьшсан хүүхэд албан ёсны бүртгэлгүйгээс болоод эрүүл 
мэнд, нийгмийн үйлчилгээ хүртэж чадахгүй, сургуулийн хүртээмж тааруугаас 
хүүхдүүд ялгаварлан гадуурхагдаж  байгаад Хороо сэтгэл зовниж байна. 

 
23. Конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу хүүхэд бүр Хүүхдийн эрхийн 

конвенцэд заасан бүх эрхээ аливаа ялгаварлалгүйгээр ижил тэгш эдлэх 
боломжийг одоо мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд баталгаажуулснаа бодитой 
хэрэгжүүлэхийг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд бүх боломжоо дайчлан ажиллахыг 
хүсэж байна. Эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн эсрэг болон хүүхдийн эсрэг бүх 
хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас  сэргийлэх, арилгахын тулд иж бүрэн, 
үр дүнтэй стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, нийгмийн эмзэг бүлгийн 
хүүхдэд эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээг эн тэргүүнд хүргэх, тэднийг 
боловсрол эзэмших тэгш боломжоор хангахыг зөвлөж байна. 

 
24. Боловсролын зорилтын тухай 2001 оны Хорооны ерөнхий саналын №1-д 
заасны дагуу болон арьсны үзэл, арьс өнгө, үндэс угсаагаар ялгаварлан 
гадуурхах аливаа үзэлтэй тэмцэх талаар 2001 оны Дэлхийн бага хурлаар 
батлагдсан тунхаглал, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотойгоор Хүүхдийн эрхийн конвенцийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй 



хөтөлбөр, арга хэмжээнийхээ тухай онцгой мэдээллийг дараагийн илтгэлдээ 
оруулахыг зөвлөж байна. 

 
Хүүхдийн үзэл бодлыг хүндэтгэх талаар 

25. Монголын өсвөр үеийнхний эрхийг хамгаалахын тулд 1998, 1999 оны НҮБ-ын 
“Нэг ертөнц” цуврал бага хурал, мини Засгийн газар, мини Парламентын 
хуралдаан, 1998, 2001 оны Монголын Хүүхдийн үндэсний чуулган, 2004 оны 
Хүүхдийн төлөө үндэсний чуулга уулзалтыг зохион байгуулах зэргээр өөрсдийн 
эрх ашигтай холбоотой бүхий л асуудлаар санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, 
нийгмийн амьдралд оролцох хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх, дээшлүүлэх талаар 
явуулсан үйл ажиллагааг сайшаан тэмдэглэж байна. Гэвч уламжлалт хандлагаас 
болоод гэр бүл, сургууль, орон нутгийн хэмжээнд хүүхэд үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрх нь хязгаарлагдаж байгаад зовниж байна. 

 
26. Конвенцийн 12 дугаар зүйлийн дагуу бүх хүүхдийн, нэн ялангуяа охидын 
санаа бодлыг хүндэтгэх, сургууль, гэр бүл болон бусад байгууллагын өөртэй 
нь холбоотой бүхий л асуудалд хүүхдийн  оролцоог дэмжих чиглэлээрх 
ажлаа улам бэхжүүлэхийг зөвлөж байна. Мөн бодлого боловсруулах, 
шүүхийн шийдвэр гаргах, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэгт хүүхдийн үзэл 
бодлыг хэрхэн анхаарч байгаа,  энэ нь дээрх үйл явц болон хүүхдүүдэд  
ямар үр нөлөөтэй байгааг байнга үнэлж үзэж байхыг зөвлөж байна. 

 
3. Иргэний эрх, эрх чөлөө 

(Конвенцийн 7, 8, 13-17, 19, 37(a) заалт) 
 
Төрсний бүртгэл 

27.  Хүүхдийн төрөнгүүтээ бүртгүүлэх эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаад зовниж 
буйгаа дахин илэрхийлье. Шинээр төрсөн хүүхдийг бүртгэхэд төлбөр авч байгаа нь 
ядуу гэр бүлд санхүүгийн бэрхшээл үүсгэж, хүүхдээ бүртгүүлэхийг хойш тавихад 
хүргэж байгаад зогсохгүй бүртгэл хойшлуулсанд нь нэмэлт төлбөр авдагт сэтгэл 
зовниж байна. 

 
28. Бүх шатанд төрсний бүртгэлийг үнэ төлбөргүй, үр дүнтэй явуулах 
тогтолцоог бий болгох, төрсний бүртгэл хийх явуулын хэсэг байгуулах, 
алслагдсан бүс нутагт сурталчилгааны ажил өрнүүлэхийг зөвлөж байна. 
 
Зодож шийтгэх 
29. Хүүхдийг зодож шийтгэх явдал Монголын нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь гэр бүлд төдийгүй албан ёсоор хориглосон сургууль 
болон бусад байгууллагад гарсаар байгаад сэтгэл зовниж байна. Цаашлаад хууль 
тогтоомжоор гэр бүлийн хүрээнд хүүхдийг зодож шийтгэхийг хориглох талаар 
заалт үгүйд харамсаж байгаагаа тэмдэглэж байна. 
 
30. Гэр бүл, сургууль болон бусад байгууллагад хүүхдийг зодож шийтгэх 
явдлаас сэргийлэх, тэмцэх, мөн гэр бүлийн хүрээнд хүүхдийг зодож 
шийтгэхийг хуулиар бүрэн хориглохыг Хороо оролцогч улсаас шаардаж  



байна. Мөн хүч хэрэглэхгүйгээр хүүхдийг сахилгатай байлгах бусад аргуудыг 
хэрэглэхийг хүүхдийн оролцоотойгоор олон нийтэд ойлгуулах, боловсрол 
олгоход анхаарч энэ чиглэлээр төрийн бус байгууллагуудтай нягт хамтран 
ажиллахыг санал болгож байна. 

 
4. Гэр бүлийн орчин ба хүүхдийг халамжлах бусад хэлбэр 

(Конвенцийн 5, 18 (1-2 дугаар бүлэг), 9-11, 19-21, 25, 27  
(4 дүгээр бүлэг) болон 39 дүгээр зүйл) 

 
Эцэг эхийн хариуцлага 

31. Ганц бие эцэг/эхтэй гэр бүлийн тоо өсөж, тэдэнд учирч байгаа нийгэм эдийн 
засгийн бэрхшээл нэмэгдэж байгаад болон эрчүүдийн эцэг байх үүргийн талаар  
ойлголт хязгаарлагдмал байдагт Хороо санаа зовниж байна. 
 
32. Гэр бүл, эцэг эхэд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн болон бусад 
тусламж үзүүлэх бололцоотой бүх арга хэмжээг авах, ялангуяа хүнд нөхцөлд 
амьдарч байгаа ганц бие эцэг, эхтэй гэр бүлд онцгой  анхаарал хандуулахыг 
зөвлөж байна. 2001 онд батлагдсан Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах 
явдлыг устгах хорооны шийдвэрийг(A/56/38, 269-270 хэсэг) үндэслэн, 
хүүхдийг өсгөх, хөгжүүлэхэд эцэг эх хоёулаа үүрэгтэй байх зарчмыг 
харгалзан, эцэг эх хоёрын хамтын хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
хууль, бодлого, боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулж  хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөж байна.  
 
Гэр бүлийн орчноос хөндийрсөн хүүхэд 
33. Гэрээсээ дайжсаны улмаас Хүүхдийн халамжийн төвд байгаа болон 
асрамжийн газар байгаа хүүхдийн тоо нэмэгдсээр байгаад Хороо санаа зовниж 
байна. Гэр бүлийн хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 25 дахь заалтыг харгалзан хүүхдийг 
/гэр бүлээс өөр орчинд/ байршуулахтай холбоотой журмууд нь Конвенцийн 
агуулга, зарчимтай бүрэн нийцэхгүй байна гэж Хороо үзэж байна. 

 
34. Конвенцийн 20 дугаар зүйлийн дагуу дараах зөвлөмжийг өгч байна: 

а.Хүүхдийг гэр бүлийн орчноос тусгаарлахгүйн тулд урьдчилан 
сэргийлэх яаралтай арга хэмжээ авах, асрамжийн газарт байгаа хүүхдийн 
тоог буруулах; 

б.Асрамжийн газарт хүүхдийг байршуулахын өмнө холбогдох  
мэргэжлийн хүмүүс, эрх бүхий  байгууллагуудын оролцоотойгоор нөхцөл 
байдлыг үнэлэх, шаардлагатай тохиолдолд аль болох цөөн хоногоор, 
мэргэжлийн байгууллагын шийдвэрээр байршуулах, конвенцийн 25 дугаар 
зүйлийн дагуу  эргэж үнэлэх; 

в.Конвенцэд заасан эрхүүд, ялангуяа хүүхдийн язгуур эрх ашиг, гэр бүлд 
түшиглэсэн халамжийн бусад хэлбэрт онцгой анхаарал хандуулах замаар 
хүүхдийг өргөж асардаг уламжлалт тогтолцоог хөгжүүлэх; 

г.Эцэг эхэд зориулсан сургалт, зөвлөгөө, олон нийтэд түшиглэсэн  
хөтөлбөрөөр дамжуулан эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагч нараас 



хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь зохих тусламж дэмжлэг 
үзүүлэх. 
 
 Үрчлэлт  
35. 1999 оны Гэр бүлийн хуулийн үрчлэлттэй холбоотой заалт, 2000 онд соёрхон 
баталсан “Хүүхдийг улс хооронд үрчлүүлэх асуудлаар хамтран ажиллах, хүүхдийг 
хамгаалах тухай Гаагийн Конвенц”, “Монгол хүүхдийг гадаадын хүнд үрчлүүлэх 
тухай журам”-ыг хэрэгжүүлж, дотоод, гадаад үрчлэлтийг зохицуулахад бүх 
боломжоороо ажиллаж байгаад талархаж байна. Хүүхдийг үрчлэх, хуурай эцэг эх 
нь өсгөх Монголын эртний уламжлалтай болон улс хоорондын үрчлэлт харьцангуй 
цөөн байдгийг тэмдэглэж байна. Гэхдээ тус улсад одоо мөрдөж байгаа хүүхэд 
үрчлүүлэх талаарх хууль тогтоомж нь Конвенцийн зарчимд бүрэн нийцэхгүй 
байгаад сэтгэл зовниж байна. 
 
36. Холбогдох мэргэжлийн, мэргэжсэн, чадварлаг, мэргэжилтнүүдийн баг 
ажиллуулах замаар хүүхэд үрчлүүлэх, асруулах ажиллагааг конвенцийн 
зарчимтай бүрэн нийцүүлэн шийдэж  байхыг зөвлөж байна. 
 
Хүүхэдтэй зүй бусаар харьцах, шоовдорлох, хүчирхийлэх 
37. Оролцогч улс нь хэдийгээр хүүхэдтэй зүй бусаар харьцах, хүчирхийллийн 
сөрөг үр дагавар, уршгийг ойлгож, түүнээс сэргийлэх талаар арга хэмжээ авч 
байгаа ч дээрх асуудал байсаар байгаад сэтгэл зовниж байна. Ялангуяа ураг 
төрлийн хүчирхийллээс  хамгаалах хууль зүйн орчин байхгүй байгаад  сэтгэл 
зовниж байна. 
 
38. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл болон(CRC/C/100), “Гэр бүл, сургуулийн 
хүрээнд хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах тухай” (CRC/C/111) Хорооны 
ерөнхий хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмжтэй уялдуулан дараах зөвлөмж өгч 
байна. 

а.Гэр бүлийн орчинд биеийн болоод сэтгэл санааны бүх  хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх, шийдвэрлэх, 2004 оны тав дугаар сард батлагдсан 
“Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг” хуулийг  хэрэгжүүлэх, хүүхдийг бүх 
төрлийн хүчирхийллээс бүрэн хамгаалах талаар бололцоотой бүхий л арга 
хэмжээг авах; 

б.Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийн хэмжээг  
бууруулахын тулд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн учир шалтгаан,  хүрээг  
судлах; 

в.Хүүхдийг бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх асуудлыг бүрэн устгах, үүний 
тулд ураг төрлийн хүмүүс бэлгийн харьцаанд орохоос  хамгаалах тухай 
хууль зүйн орчин бүрдүүлэх, хүчирхийллийн тохиолдлыг мэдээлэх хүүхэд 
болон насанд хүрэгчдэд зориулсан  механизмыг бий болгох, үнэ төлбөргүй, 
гурван оронтой дугаар бүхий 24-цагийн тусламжийн утасны үйлчилгээг 
бүрэн дэмжих, хүчирхийллийн тохиолдлуудыг тууштай мөрдөн байцаах 
буруутай этгээдэд шүүхээр хариуцлага хүлээлгэх; 

г.Хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүс, ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүд 
хүчирхийлэлд өртсөн тухай мэдээлэл өгөхийг  дэмждэггүй нийтийн 



уламжлалт хандлагыг өөрчлөх, гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар олон 
нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв гэх мэт 
энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх; 

д.Гэр бүлийн хүчирхийлэл болон бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 
хэргийг мөрдөх, байцаан шийтгэх, хүчирхийлэгчид ял ноогдуулах хууль эрх 
зүйн үйл ажиллагаа нь хүүхдэд мэдрэмжтэй, хүүхдийн язгуур эрх ашгийг нэн 
тэргүүнд харгалздаг байх нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

е.Хүчирхийлэлд өртсөн хохирогч хүүхэд болон хүчирхийлэл үйлдсэн 
хүмүүст сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, сэргээн засал хийх, хэвийн байдалдаа 
буцаж дасан зохицоход нь туслах үйлчилгээ үзүүлэх хүүхдийн сэтгэл зүйч, 
сэтгэцийн эмгэг судлаач, нийгмийн ажилтан болон бусад нарийн мэргэжлийн 
хүмүүс дутагдалтай байгаа асуудлыг шийдэх. 
 
Хүүхэд асрах үйлчилгээ 
39. Хүүхэд асрах үйлчилгээ, цэцэрлэгийн тоо цөөн, бүс нутгийн хувьд ихээхэн 
ялгаатай байгаад Хороо сэтгэл зовниж байна. 
 
40. Конвенцийн 3 дахь бүлгийн 18 дугаар зүйлийн дагуу Хүүхэд асрах газар, 
цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг яаралтай авах, ялангуяа энэ 
талаар бүс нутгийн ялгаатай байдлыг арилгахад анхаарахыг зөвлөж байна. 
 

5. Эрүүл мэнд, халамжийн суурь үйлчилгээ 
(Конвенцийн 3 дугаар зүйлийн 6, 18 дугаар зүйл,  

1-3 дугаар зүйлийн 23, 24, 26, 27 дугаар зүйл) 
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
41. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд маш их эмзэглэж байгаа бөгөөд тэднийг 
ялгаварлан гадуурхах явдал байсаар байгаад харамсаж байна. Тэдэнд зориулсан 
үйлчилгээний ихэнх нь төв суурин газар төвлөрснөөс хөдөө орон нутагт амьдарч 
байгаа тахир дутуу хүүхэд нийгэм, эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлд илүү өртөж 
байгаад сэтгэл зовниж байна. Тахир дутуу хүмүүсийн эрхийг зохицуулах хууль, 
“Тахир дутуу хүмүүсийн аж амьдралыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 1999 
онд баталсан зэргийг сайшаан тэмдэглэж байгаа ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 
чиглэсэн үр дүнтэй бодлого, суурь үйлчилгээ, зохицуулалт байхгүй байгаад 
харамсаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд зохицсон 
орчин бүрдүүлэх талаар хууль тогтоомж байхгүй байсаар байна. Ийм олон хүүхэд 
боловсролын болон, нийгэм, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломжгүй байгааг 
онцлон тэмдэглэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаарх статистикийн 
тоо баримт хангалтгүй, нийгэмд хэвшсэн буруу ойлголт, ялгаварлан гадуурхах  
явдал байсаар байгаад санаа зовниж байна. 

 
42. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох тухай дүрэм(Ерөнхий 
Ассамблейн 48/96 тоот тогтоол) болон Хөгжийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрхийн талаар Хорооны ерөнхий хэлэлцүүлгээс(CRC/C/69) гарсан 



зөвлөмжтэй уялдуулан дараах асуудлыг яаралтай анхааралдаа авахыг 
зөвлөж байна. 

а.Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдэд чиглэсэн үндэсний хэмжээний иж бүрэн 
бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн 
болон хүний нөөцийг хуваарилах; 

б.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаар статистикийн бүрэн, 
задаргаатай тоо баримтыг цуглуулах, тэдгээрийг тахир дутуу хүүхэд нийгэмд 
тэгш боломж эдлэх эрхийг нь хангах бодлого хөтөлбөр боловсруулахад 
ашиглах, ялангуяа хөдөө амьдарч байгаа ийм хүүхдэд илүү анхаарсан байх; 

в.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрээс 
урьдчилан сэргийлэх, ялгаварлан гадуурхах үзэгдлийг бүрэн устгаж, тийм 
хүүхдийг нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд бүрэн оролцох тэгш боломж 
олгох; 

г.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг аль болохоор ердийн сургуульд 
суралцуулах талаар бололцоотой бүх арга хэмжээг авах, зайлшгүй 
шаардлагатай тохиолдолд тусгай хэрэгцээнд нь нийцсэн боловсролын 
хөтөлбөрийг бий болгох; 

д.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай хэрэгцээнд нийцсэн орчин, 
мэдээлэл, харилцааг  бий болгох арга хэмжээ авах; 

е.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тухай Монголын нийгэмд байгаа урхаг 
буруу ойлголтыг өөрчлөхийн тулд ийм хүүхдийн эрх, тусгай хэрэгцээ, мөн 
чадвар, боломжийн тухай ойлголтыг дээшлүүлэх. 

 
Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

43. Эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг сайжруулах, ялангуяа 1993-2000 онд 
Дархлаажуулалтын үндэсний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлснээр улаан 
бурхан, менингит, сахуу зэрэг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
Оролцогч улсын хийсэн ажлыг үнэлэхийн зэрэгцээ хүүхдийн хоол тэжээлийн 
доройтол их байгаа, эхийн болон 5 хүртэл насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин 
өндөр, тухайлбал бүс нутгаар ялгаатай, мөн эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
хүртээмж бүс нутагт өөр өөр байгаад сэтгэл зовниж байна. Хөхөөр дагнан хооллох 
түвшин буурч байгаа болон тус улс нь “Эхийн сүүг орлох бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын олон улсын  хэм хэмжээ” -г соёрхон батлаагүй байгаад Хороо 
сэтгэл зовниж байна. Эмийн хэрэглээ, түүний нөлөөний тухай мэдлэг муутай, үнэ 
хямд хүүхдэд зориулсан эм, эмийн бүтээгдэхүүн ховор байгаа нь ноцтой асуудлыг 
бий болгож байна. Ариун цэврийн нөхцөл муу, байгалийн бохирдол нэмэгдэж, 
цэвэр найдвартай ундны усны хүртээмж дутагдалтай байгаад сэтгэл эмзэглэж 
байна. Цаашилбал, хөдөөнөөс нийслэлд шилжин суурьшсан албан ёсны 
бүртгэлгүй хүүхэд эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээнд хамрагдах нь маш бага 
байгаад санаа зовж байна. 
 
44. Дараах арга хэмжээ даруй авахыг онцлон зөвлөж байна. 

а.Оролцогч улсын бүх бүс нутгийн хүүхэд тэр дундаа алслагдсан хөдөө 
орон нутагт байгаа хүүхдэд эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг тэгш 
хүргэхийн тулд тус салбарт санхүүгийн болон хүний нөөцийг хуваарилахыг 
чухалчлах; 



б.Төрөхийн өмнөх үйлчилгээг сайжруулж эхийн болон 5 хүртэл насны 
хүүхдийн эндэгдлийн түвшнийг тууштай бууруулах, ялангуяа хөдөөгийн 
эхчүүд, хүүхдүүдэд илүү анхаарах; 

 
в.Эхийн сүүг орлох бүтээгдэхүүний борлуулалтын олон улсын хэм 

хэмжээг  батлах, хүүхдийг зургаан сар хүртэл нь  хөхөөр хооллох, түүнээс 
хойш нярай хүүхдэд тохирсон нэмэгдэл хоолтой хослуулах; 

г.Сургуулийн сурагчдыг хооллох хөтөлбөрөөр дамжуулан хүүхдийн хоол 
тэжээлийн байдлыг сайжруулах, ялангуяа хөдөөгийн хүүхдэд илүү анхаарах; 

д.Хүүхдийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх зориулалтын найдвартай, хямд 
эм, эмийн бүтээгдэхүүнээр тэгш хангах, эмийн  нөлөө, хэрэглээний тухай 
ойлголтыг дээшлүүлэх; 

е.Цэвэр, аюулгүй ундны усны хүртээмж, ариун цэврийн байдлыг 
сайжруулах,  хүүхдийг байгалийн бохирдлын сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах; 

ё.Хөдөөгөөс нийслэлд шилжин суурьшсан, албан ёсны бүртгэлгүй 
хүүхдийн эрүүл мэндийн байдалд анхаарч, тэдэнд эрүүл мэнд нийгмийн 
үйлчилгээг тэгш хүртээх боломжийг бүрдүүлэх. 
 
Өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд 
45. Оролцогч улс “Сурагч, өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд нөхөн үржихүйн үндэсний 
хөтөлбөр”, ”Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль“ аяны хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга  
хэмжээгээр дамжуулан өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн 
боловсролыг дээшлүүлсэн явдлыг Хороо тэмдэглэж байна. Гэвч сургуулийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ хомс, сурагчид эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол орох боломж 
бага, сурагчдын эрүүл мэндийн талаар статистикийн тоо баримт байхгүйд сэтгэл 
зовниж байна. Түүнчлэн, тамхи татах, архи, мансууруулах бодис хэрэглэх 
амьдралын хэв маяг, халдварт бус өвчний тухайд бага анхаарч байгаад Хороо 
санаа зовж байна. 
 
46. Хүүхдийн Эрхийн конвенцийн хүрээнд өсвөр үеийн эрүүл мэндийн талаар 
гаргасан ерөнхий зөвлөмжийн дагуу No.4(2003) өсвөр үеийн эрүүл мэндэд 
илүү анхаарч, сургуулиар дамжуулан бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээг бэхжүүлэх, хүүхэд залууст 
ойр, нууцлалыг хадгалсан зөвлөгөө, эмчилгээг нэвтрүүлэхийг даалгаж 
байна. Мөн сургуульд сурдаггүй хүүхдэд эрүүл мэндийн боловсрол, 
мэдээлэл, үйлчилгээг хүргэхэд онцгой анхаарахыг зөвлөж байна. Тамхи 
татах, архи, мансууруулах бодис хэрэглэхийг багасахын тулд өсвөр 
үеийнхнийг эрүүл зан үйлийн сонголт хийх чадвартай болгох ажил түгээмэл 
хийхийг зөвлөж байна.  
 
ДОХ болон Дархлалын олдмол хомсдолын вирус 
47. Дархлалын олдмол хомсдолын вирусийн халдварын түвшин тус оронд 
харьцангуй бага  байгаа болон ДОХ, түүний вирусээс урьдчилан сэргийлэх хууль, 
үндэсний стратеги, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний бодлого, үндэсний 
хөтөлбөр зэрэг хууль тогтоомжийг гаргаж, урьдчилан сэргийлэх талаар анхаарч 
байгааг Хороо тэмдэглэж байна. Хэдийгээр нааштай алхмууд байгаа ч Дархлалын 



олдмол хомсдолын вирус халдварлах өндөр эрсдэлд байгаа биеэ үнэлэгч залуу 
хүмүүсийн тоо өсөж буйд санаа зовниж байна 
 
48. Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос гаргасан ДОХ болон Дархлалын олдмол 
хомсдолын вирус болон хүүхдийн эрхийн тухай Ерөнхий зөвлөмж, Хүүхдийн 
Эрхийн тухай Конвенц, ДОХ болон Дархлалын олдмол хомсдолын вирус,  
хүний эрхийн тухай олон улсын журам зэрэг баримт бичгийн хүрээнд үүний 
халдвар тархахаас сэргийлэх, өсвөр үе, ялангуяа эмзэг бүлгийн залууст 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх талаар хүч чармайлтаа нэмэгдүүлэхийг Хорооноос 
Оролцогч улсад зөвлөж байна. 
 
49. Оролцогч улсад ядуурлын түвшин өндөр байсаар байгаад гүнээ харамсаж 
байна. Хөдөөнөөс хот суурин руу шилжин суурьших явдал нь ядуурлыг хотжуулж,  
хараа хяналтгүй хүүхэд мэтийн нийгмийн шинэ асуудлыг бий болгосныг тэмдэглэж 
байна. 2004 онд батлагдсан амьдралын баталгаат түвшнээс доош орлоготой 
өрхийн хүүхдэд олгох “Итгэлийн мөнгө”, ядуурлыг бууруулах төлөвлөгөө, төсөл, 
хөтөлбөрийг биелүүлэхэд гаргасан хүчин чармайлтыг тэмдэглэхийн зэрэгцээ 
хөдөө, хотын аль альд нь амьдрах орон байр, бусад суурь үйлчилгээ гэх мэт 
амьдралын наад захын хэрэгцээ нь хангагдаагүй хүүхдүүд олон байгаад сэтгэл 
зовниж буйгаа дахин илэрхийлж байна. 
 
50. Конвенцийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу ядуурлыг бууруулах үндэсний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сайжруулах, ялангуяа эдийн засгийн  бололцоо 
муутай гэр бүлд онцгой анхаарал хандуулж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн, 
амьдралын наад захын стандарт хангагдсан нөхцөлд амьдрах хүүхдийн 
эрхийг баталгаажуулах шаардлагатайг зөвлөж байна. 
 

6. Боловсрол, чөлөөт цаг, соёлын арга хэмжээ 
(Конвенцийн 28, 29, 31 дүгээр зүйл) 

 
Боловсрол,  мэргэжлийн сургалт, зааварчилгаа  
51. Боловсролын стандартыг сайжруулах, 1995 онд шинэчлэн батлагдсан 
Боловсролын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх замаар боловсрол эзэмших боломжийг 
хангах чиглэлээр авсан арга хэмжээнд талархахын зэрэгцээ боловсрол эзэмших, 
сургуульд сурах нь зарим хүүхдэд ялангуяа хөдөөгийн хүүхдэд бэрхшээлтэй 
байсаар байгаад санаа зовж байна. Бага сургуулийн насны олон хүүхэд сургуульд 
сурахгүй байгаа, сургуульд хамрагдалтын түвшин бүс нутгийн болон жендерийн 
ихээхэн ялгаатай байгаа, бичиг үсэг үл мэдэх явдал нэмэгдэж байгаа, сургууль 
завсардалтын түвшин, ялангуяа хөдөөд өсөж байгаа нь санаа зовоох зүйл мөн. 
52. Хөдөөгийн малчин өрхийн эрэгтэй хүүхдүүд сургууль завсардаж, хүүхдийн 
хөдөлмөрт татагдан орох эрсдэл өндөр байгаад харамсаж буйгаа дахин 
илэрхийлж байна. Сургууль дээр хураадаг элдэв хураамж нь олон гэр бүлд 
санхүүгийн бэрхшээл учруулж, улмаар хүүхдийн боловсрол эзэмших тэгш эрхээ 
эдлэхэд нь тээр болж байна. Цаашилбал, хүүхэд сургууль дээрээ хүчирхийлэлд 
өртөх, сургуулийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй байх, ном сурах бичгийн чанар муу 
байгаад сэтгэл зовж байгаа юм. Сургуулийн дотуур байрыг засварлах, шинээр 



барихад хийж буй ажлыг сайшаахын зэрэгцээ байрны нөхцөл муу, хүүхдэд үйлчлэх 
хүчин чадал хязгаарлагдмал байсаар байгаад санаа зовж байна.  
 

52. Дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд шаардагдах санхүү,  хүний 
нөөцийг нэн даруй гаргахыг зөвлөж байна. 

a.Монгол Улсын бүх хүүхэд хүйсийн ялгаа, санхүүгийн аливаа нэг 
саадгүйгээр, чанартай боловсролыг эзэмших тэгш боломжоор хангах, 
сургуулийг хүүхдийн гэрт нь ойролцоо байгуулахыг анхаарах; 

б.Бага, дунд сургуулийн хамран сургалтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
арга хэмжээг эрчимжүүлэх, бүх хүүхэд бүс нутгийн ялгаагүйгээр боловсрол 
эзэмших тэгш боломжоор хангах; 

в.Сургууль завсардалт, ялангуяа хөдөө орон нутагт сургууль 
завсардалтыг багасгах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хүч 
чармайлтаа дайчлах; 

г.Бичиг үсэг үл мэдэх явдал өсөж байгааг бууруулах нэмэлт арга   
хэмжээ авах; 

д.Сургуульд огт сураагүй, завсардсан өсвөр насны хүүхдэд зориулсан 
мэргэжлийн сургалт явуулах анги танхим, техник хэрэгслийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх; 

е.Зохих сургалт хийх замаар багш нарын заах арга зүйн чанарыг  
дээшлүүлэх; 

ё.Шинээр сургууль барих, сургуулийн халаалт, цахилгааны асуудлыг 
шийдвэрлэх, сурах бичгийн чанар, дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах 
замаар сурах нөхцөлийг сайжруулах; 

ж.Хорооны Боловсролын зорилгын талаарх 1 дүгээр ерөнхий 
зөвлөмжийг мөрдлөг болгон хүний эрх, тэр дундаа хүүхдийн эрхийн 
боловсролыг сургалтын хөтөлбөрт оруулах, сургуулийг хүчирхийллээс 
ангид, аюулгүй орчин байлгах арга хэмжээ авах. 
 
Чөлөөт цаг, амралт, соёлын арга хэмжээ 
54. Хот суурин газарт хүүхдийн амралт чөлөөт цаг, соёлын арга хэмжээ цөөн 
зохиогддог, зориулалтын байр, техник хэрэгсэл ховор, хүүхдэд зориулан барьсан 
тоглоомын талбайн ихэнх нь өнгөрсөн арван жилийн дотор сүйдсэнд харамсаж 
буйгаа тэмдэглэж байна.  
 
55. Конвенцийн 31 дүгээр зүйлд заасан хүүхдийн тоглож наадах эрх, амрах, 
чөлөөт цаг, соёлын арга хэмжээнд хамрагдах эрхийг нь хангахад анхаарал 
хандуулах, хүүхдийн тоглоомын талбай барих зэрэгт шаардлагатай хүн,  
хөрөнгө санхүүгийн нөөцийг гаргахад анхаарахыг зөвлөж байна.  
 

7. Тусгай хамгааллын арга хэмжээ 
(Конвенцийн 22, 30, 38, 39, 40, 37(b)-(d), 32-36 дугаар зүйл) 

Дүрвэгч хүүхэд 
56. Дүрвэгч хүүхдийн, ялангуяа Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсаас 
ирсэн хүүхдийг хамгаалах талаар гаргасан тус улсын хүч чармайлтыг Хорооноос 
үнэлж байна. Гэвч Монголд дүрвэх хүсэлт гаргасан хүүхэд Конвенцэд заасан 



эрхийнхээ хүрээнд зохих тусламж хамгааллыг авч чадахгүй явдал гардагт санаа 
зовниж байгаагаа илэрхийлж байна.  
57. Конвенцийн 22 дугаар зүйл болон бусад холбогдох заалтын дагуу өмнөх 
зөвлөмжөө(CRC/C/15/Add.48, 1996 оны 2 дугаар сарын 13, 26 хэсэг) давтан 
өгч байна. Энэ нь Дүрвэгчийн статусын тухай 1951 оны Конвенц болон 
түүний 1967 оны Протоколыг хүлээн зөвшөөрч улмаар орогнолын тухай 
тусгай хууль боловсруулж, уг хуульдаа орогнол хүссэн хүүхэд, ялангуяа 
дагалдах хүнгүй ганцаар яваа хүүхдэд асрамж хамгаалал үзүүлэх тухай зүйл 
оруулах, мөн 1954 оны Харьяалалгүй иргэний статусын тухай Конвенц, 1961 
оны Харьяалалгүй байдлыг багасах тухай Конвенцийг хүлээн зөвшөөрөх 
тухай зөвлөмж өгч байна. 
 
Эдийн засгийн мөлжлөг 
58. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хүнд хэлбэрийг нэн даруй устгах, хориглох 
тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 182 дугаар  Конвенцэд 2001 онд, 
хөдөлмөр эрхлэх насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн 
Байгууллагын 138 дугаар Конвенцэд 2002 онд нэгдэн орж 1999 онд Хөдөлмөрийн 
тухай хуулиар ажилд орох насны доод хязгаарыг 16 гэж тогтоож, насанд хүрээгүй 
хүмүүс эрхлэхийг хориглосон хөдөлмөрийн жагсаалт гаргаж, 1999 онд Олон Улсын 
Хөдөлмөрийн Байгууллагын Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах 
олон улсын хөтөлбөртэй (IPEC) хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурснаас 
хойш үйл ажиллагаанд нь оролцох болсон зэргээр хүүхдийг хөдөлмөрийн 
мөлжлөгт ашиглахаас хамгаалагдах эрхийг нь хангахад гаргасан хүч чармайлтад 
талархаж байна. 
59. Хэдийгээр нааштай алхмууд байгаа ч Монголд хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн тоо 

олон, хүүхэд сургууль завсардах, хүнд хортой хөдөлмөрийн улмаас эрүүл мэндийн 
хувьд хохирох зэрэг хөдөлмөрийн мөлжлөгийн олон сөрөг үр дагавар гарсаар 
байгаад Хороо сэтгэл зовниж байна. Гэрийн үйлчлэгч болон хөдөөгийн хөдөлмөр 
эрхэлдэг хүүхдүүд түүнчлэн хүнд хортой нөхцөлд алт, нүүрсний уурхайд хүүхэд 
ажиллаж байгаа нь туйлын анхаарал татсан асуудал болж байна.    
60. Цаашилбал, үндэсний спортоос ашгийн төлөө бизнес болон ихээхэн 
өөрчлөгдсөн уламжлалт, морины уралдаанд оролцож буй хүүхдийн аюултай 
нөхцөлд Хорооны зүгээс сэтгэл зовниж байна. Тодруулбал 8 настай хүүхдийг ч  
уралдаанд оролцуулж тэднийг гэмтэж бэртэх бүр цаашилбал амь насаа алдахад 
хүргэж байгаад Хороо сэтгэл зовж байна.  
61. Дараах чиглэлээр үр дүнтэй, яаралтай арга хэмжээг авахыг Хороо 
зөвлөж байна. 

a.Хүүхдийн хөдөлмөрөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг хүнд болон 
хортой нөхцөлд ажиллуулахыг хориглох зэргээр хүүхдийн хөдөлмөртэй 
холбоотой хууль тогтоомжийг бүрэн хэрэгжүүлэх; Хүүхдийн Эрхийн тухай 
Конвенцийн 32 дугаар зүйл, Монгол Улс нэгдэн орсон Олон Улсын 
Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138, 182 дугаар Конвенц, 146, 190 дүгээр 
Зөвлөмжийг биелүүлэх замаар гэрийн үйлчлэгчийн болон хөдөөгийн 
хөдөлмөр, хүүхдийн хөдөлмөрөөс  урьдчилан сэргийлэх; 

б.Мэргэшсэн хөдөлмөрийн байцаагчдыг нэмэгдүүлэх замаар хүүхдийн 
хөдөлмөрийн хяналтыг дээшлүүлэх; 



в.Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийг мэргэжлийн болон албан бус 
боловсролын хэлбэрээр чанартай боловсрол олох боломжоор хангах, тэд 
сурч боловсрох, амрах, тоглох, чөлөөт цагтай байх нөхцөлийг хангах; 

г.Гэрийн үйлчлэгчийн болон хөдөөгийн хөдөлмөр, ер нь хүүхдийн 
хөдөлмөрийн сөрөг үр дагавруудын талаар хүүхэд, эцэг эх, асран 
хамгаалагчдын ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажлыг өрнүүлэх замаар хүүхдийн 
хөдөлмөрийн талаар олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх; 

д.Морин уралдааны бизнест хүүхэд хэдий хэмжээгээр, ямар байдлаар 
мөлжигдөж байна гэдгийг тогтоох тодорхой судалгаа явуулах, уралдааны 
морь унаж байгаа хүүхдийн насыг хөдөлмөр эрхлэх насны доод хязгаар гэж 
Хөдөлмөрийн тухай хуульд тусгагдсан 16 нас байхаар тогтоож түүнээс доош 
насны хүүхдийг  хурдан морь унуулахыг хориглох; 

е.Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO/IPEC)-аас тусламж 
авахаа үргэлжлүүлэх 
 
Хараа хяналтгүй хүүхэд 
62. Хараа хяналтгүй хүүхдийн нөхцөл байдлын талаар хангалттай мэдээлэл 
өгөөгүйд харамсаж буйгаа илэрхийлж байна. Хараа хяналтгүй хүүхдэд зориулсан 
халамжийн төвүүдийг байгуулсныг талархан тэмдэглэж байгаа ч маш хүнд 
нөхцөлд амьдарч байгаа хараа хяналтгүй хүүхдийн тоо нэмэгдсээр байгаа, энэ 
байдалд хүргэж байгаа шалтгаан нь ихэнхдээ гэр бүлийн хүчирхийлэл, доромжлол 
байдагт сэтгэл зовж байна. 1994 оны 7 дугаар сард батлагдсан “Хараа хяналтгүй 
хүүхдийг түр саатуулах тухай” хуулиар гэрээсээ дайжсан хүүхдийг нэг долоо хоног 
хүртэл хорьж болохоор заасан нь тус улсын хууль тогтоомж конвенцийн зарчимтай 
бүрэн нийцэхгүй байгааг харуулж байна. Мөн хараа хяналтгүй хүүхдийг гадуурхах 
олон нийтийн хандлага нь эдгээр хүүхдийн хүнд амьдралыг улам хэцүү болгож 
байна. 
 
63. Хорооноос зөвлөх нь: 

a.Хараа хяналтгүй хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх үндэсний, иж бүрэн 
стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, энэ ажлын хүрээнд  хамгийн эмзэг 
бүлгийнхэнд онцгой анхаарал хандуулж, тэдний өсөлт хөгжлийн бүхий л 
хэрэгцээг хангахын тулд мэргэжлийн болон амьдрах ухааны сургалтад 
хамруулах, бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн, архи, хорт 
бодист донтсон хүүхдэд үзүүлэх нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэх зэрэг 
үйлчилгээнүүдийг бий болгох; 

б.1994 оны 7 дугаар сард батлагдсан “Хараа хяналтгүй хүүхдийг түр 
саатуулах тухай” хуульд зааснаар гэрээсээ дайжсан хүүхдийг цагдан хорих 
бодлогыг түдгэлзүүлж, конвенцийн заалттай бүрэн нийцэх бусад хэлбэрийг 
хайн ажиллах; 

в.Хүүхэд хараа хяналтгүй болохоос сэргийлэх, гудамжинд амьдарч байгаа 
хүүхдэд хэрэгцээнд нь нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх, тэднийг гэр бүлдээ эргэж 
очих боломжоор хангахын тулд гудамжинд амьдрах болсон үндсэн 
шалтгаан, учир холбогдол, зан чанарыг ойлгох  судалгаа хийх; 

г.Хараа хяналтгүй хүүхдийн тухай олон нийтийн сөрөг хандлагыг өөрчлөх, 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх; 



д.Хараа хяналтгүй хүүхэд болон тэдэнтэй ажилладаг төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон бусад 
байгууллагаас техникийн тусламж авах. 
 
Бэлгийн мөлжлөг ба хил дамнан худалдаалах 
64. Биеэ үнэлж буй хүүхдийн тоо өссөөр байгаад маш их эмзэглэж байна. 
Хүүхдийг хил дамжуулан худалдах нь Монгол Улсад хүний эрхийн зөрчлийн 
харьцангуй шинэ үзэгдэл гэдгийг Хороо тэмдэглэхийн зэрэгцээ ядуурал, 
ажилгүйдлийн өсөн нэмэгдэж буй түвшин, хүүхэд гэрээсээ дайжихад хүргэж байгаа 
гэр бүлийн хүнд нөхцөл болон аялал жуулчлал өсөн нэмэгдэж байгаатай 
холбоотойгоор хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглах ба хил дамжуулан 
худалдаалах эрсдэлийг өсгөж болзошгүй хүчин зүйлүүд олон байгаад  сэтгэл 
зовниж байна. 
 
65. Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт болон бусад хэлбэрээр ашиглахаар хил 
дамжуулан худалдагдахаас сэргийлэх, үүнтэй тэмцэхэд дараах арга хэмжээ 
авахыг зөвлөж байна: 

a.Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглах, хил дамжуулан худалдахаас 
сэргийлэх, үүнтэй тэмцэх үндэсний бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх, 
хүүхдийг ийм эрсдэлд оруулж байгаа хүчин зүйл, уг шалтгааныг арилгахад 
анхаарах; 

б.Хүнийг хил дамжуулан худалдсан хэргийг илрүүлэх, мөрдөх  
тухай хууль тогтоомж, хүч чармайлтыг бэхжүүлэх, хил дамжуулан худалдах 
асуудлын тухай ойлголтыг дээшлүүлэх, буруутай этгээдэд хуулиар 
хариуцлага хүлээлгэх,  

в.Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглахын эсрэг 1996, 2000 оны Дэлхий 
нийтийн амлалт, үйл ажиллагааны тунхаглалтай уялдуулан бэлгийн 
мөлжлөгт өртсөн болон хил дамжуулан худалдагдсан хүүхдэд нөхөн сэргээх, 
туслах үйлчилгээ, хөтөлбөрийг хангалттай  хэрэгжүүлэх; 

г.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын “Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх тухай” конвенц (2000), “Хүнийг, тэр дундаа эмэгтэйчүүд, хүүхдийг хил 
дамжуулан худалдах, хэргийг нуун дарагдуулахаас сэргийлэх, буруутай 
этгээдийг шийтгэх тухай” протоколыг соёрхон батлах. 
 
Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн асуудлыг зохицуулах 
66. 1999 онд “Хүүхдийн гэмт хэрэг болон хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр“ баталсан, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүүхдийн 
тасгийг өөрчлөн зохион байгуулсан, 18 нас хүрээгүй хүмүүст тусгайлан зориулсан 
хуулийн заалтыг оруулсан, Эрүүгийн хуулийг 2002 онд шинэчлэн баталсан зэрэг 
хууль зөрчсөн хүүхдийн эрхийг хамгаалахад чиглэсэн хүч чармайлтыг үнэлж 
байна. Гэвч 18 насанд хүрээгүй хүмүүсийг урьдчилан хорих байранд удаан 
хугацаагаар хорих, ноцтой биш гэмт хэрэгт анх удаа холбогдсон хүүхдийг хорих 
ялаар шийтгэх явдал байсаар байгаад сэтгэл зовниж байна. 18 насанд хүрээгүй 
хууль зөрчсөн хүмүүс хуулийн зөвлөгөө туслалцаа авах боломжгүй байгаад Хороо 
сэтгэл зовж байна. Урьдчилан хорих байр, шоронгийн нөхцөлийг сайжруулах 



талаар зарим нэг нааштай зүйл хийгдсэн ч эдгээр газарт хүүхэд амьдрах нөхцөл 
хангалтгүй байсаар байгааг Хороо тэмдэглэж байна. 
 
67. 18 нас хүрээгүй хөвүүд Улаанбаатар хотод байгаа хүүхдийн тусгай шоронд ял 
эдэлдэг боловч охидыг насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдтэй нэг шоронд хорьж байна.18 
нас хүрээгүй ял эдэлж байгаа болон суллагдсан хүмүүст зориулсан нийгэмшүүлэх 
үйлчилгээ хомс байгаад сэтгэл зовниж байна. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн хэргийг 
шийдвэрлэх хууль тогтоомж 18 нас хүрээгүй хүмүүсийг тэнсэн суллах талаар 
хүндрэл учруулахаар байгаад Хороо эмзэглэж буйгаа илэрхийлье. Түүнчлэн 
шүүхийн үйл ажиллагаа хүүхдэд мэдрэмжтэй байж чадахгүй байгаа бөгөөд энэ 
талаар конвенцийн заалтыг хангах хэмжээнд сургагдаж бэлтгэгдээгүй байгаад 
эмзэглэж байна. 
 
68. Хүүхдийн гэмт хэргийн асуудлаарх Ерөнхий хэлэлцүүлгээс гарсан 
зөвлөмжийн дагуу тус улсыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас гаргасан 
“Насанд хүрээгүй хүмүүсийн хэргийг шүүн таслах ажиллагаа явуулахтай 
холбоотой наад захын дүрэм” (Бээжингийн дүрэм),  “Насанд хүрээгүй 
хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын үндсэн зарчим” (Риядын үндсэн зарчим), “Эрх чөлөө нь 
хязгаарлагдсан насанд хүрээгүй хүнийг хамгаалах тухай Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын журам,  “Гэмт хэргийн улмаас хуулийн системд байгаа 
хүүхдэд үзүүлэх арга хэмжээний тухай” Венийн дүрэм болон Хүүхдийн 
эрхийн тухай конвенцийн 37, 40, 39 дүгээр зүйл, насанд хүрээгүй хүмүүсийн 
эрхийг хамгаалах стандартыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд анхаарч дараах арга 
хэмжээ авахыг зөвлөж байна.  

a.Хүүхдийн гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой 
үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, бүх аймагт сайтар 
бэлтгэгдсэн мэргэжлийн боловсон хүчнээс бүрдсэн хүүхдийн шүүх 
байгуулах; 

б.18 нас хүрээгүй хүмүүсийг хорих ялын хугацааг хуулиар богиносгох; 
в.18 нас хүрээгүй хүмүүсийг урьдчилан хорих байранд байлгах 

хугацааг хуулиар богиносгох, аргагүй тохиолдолд зөвхөн шүүгчийн 
зөвшөөрөлтэйгөөр аль болох бага хугацаагаар хорих, хорьсны дараа 
хугацааг заавал шалгаж үзэх; 

г.18 нас хүрээгүй хүмүүсийг хорихоос өөр ялаар шийтгэх хувилбарууд, 
тухайлбал тэнсэн харгалзах, олон нийтийн ажил хийлгэх, ялыг хойшлуулах 
зэрэг хувилбарыг хөгжүүлэх; 

д.Хорихоос өөр ял оноохоос аргагүй тохиолдолд баривчлах, хорих үйл 
ажиллагааны нөхцөлийг сайжруулах; 

е.18 нас хүрээгүй хүмүүс зохих хууль зүйн тусламж, өмгөөлөгч авах 
боломж олгох, бусдаас хамааралгүйгээр, хүүхдэд ээлтэй нөхцөлд мэдүүлэг 
өгөх механизм бүрдүүлэх; 

ё.Хүүхдийн гэмт хэргийн асуудал хариуцдаг албан тушаалтанд 
зориулан  олон улсын холбогдох стандартуудын талаар сургалт хийх, хууль 
зөрчсөн хүүхэдтэй ажиллах нийгмийн ажилтны ажлын байрыг хорих газар 
бий болгох; 



ж.18 нас хүрээгүй ял эдэлж байгаа болон суллагдсан хүмүүсийг 
мэргэжлийн болон амьдрах ухааны сургалтад хамруулах, нөхөн сэргээх, 
нийгэмшүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр тэдний  хөгжлийн хэрэгцээг хангах, 
сурч төлөвших боломжоор хангах; 

з.НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд Комиссарын Ажлын Алба, Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын Мансууруулах бодис, гэмт хэргээс сэргийлэх алба, 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан зэрэг байгууллагаас 
техникийн тусламж авах, тэдэнтэй хамтран ажиллах. 

 
Үндэстний цөөнхийн хүүхэд 

69. Конвенцийн 30 дугаар зүйлд заасны дагуу үндэстний цөөнхийн хүүхэд болох 
казах, цаатан хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж 
буй талаар мэдээлэл тайланд байгаагүйгээс Хороо дүгнэлт хийх боломжгүй 
байгаад харамсаж байна. Эдгээр хүүхдийн боловсрол эзэмших, эрүүл мэнд 
нийгмийн үйлчилгээ хүртэх зэрэг эрхээ эдлэх явдал хязгаарлагдмал байгаад 
Хороо зовниж байна.  
 
70. Конвенцийн 2, 30 дугаар зүйлд заасан үүргээ биелүүлж, үндэстний 
цөөнхийн хүүхдийг хүний эрхээ ямар нэг ялгаваргүйгээр, тэгш 
эдлэх боломжоор хангахыг зөвлөж байна. Хэл, шашин, гарал үүсэл, өөр 
үндэстний цөөнхийн хүүхдийн талаар конвенцийн 30 дугаар зүйлд заасан 
үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа талаар дараагийн илтгэлдээ тодорхой, 
дэлгэрэнгүй тусгахыг хүсэж байна. 

 
8. Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн Нэмэлт Протокол 

71. Хүүхдийн Эрхийн конвенцийн Хүүхдийг худалдах, садар самуунд уруу 
татагдахаас хамгаалах талаар нэмэлт протоколд 2003 оны 6 дугаар сард, 
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахаас хамгаалах нэмэлт протоколд 2004 
оны 10 дугаар сард нэгдэн орсонд талархаж байна. 
 
72. Хүүхдийн эрхийн конвенцийн нэмэлт протоколын хэрэгжилтийг шалгахын 
тулд тайланг цаг хугацаанд нь тогтмол өгч байхыг хүсэж байна. Хүүхдийн 
эрхийн конвенц, нэмэлт протоколын биелэлтийг тайлагнах үүргээ бүрэн 
биелүүлэхийг тус улсаас хүсье. 
 

9. Зөвлөмжийг  түгээх, хэрэгжүүлэх 
Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх   
73. Энэхүү зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг 
авах, тэр дундаа зөвлөмж нь Улсын Их Хурал, Засгийн Газар, Засгийн 
Газрын гишүүд болон түүнтэй адилтгах өндөр зэрэглэлийн албан 
тушаалтан, аймаг нийслэлийн Засаг дарга, Иргэдийн хурлын дарга нарт 
хүрсэн, тэдний үйл ажиллагаанд тусгалаа олсон байх бүх арга хэмжээг 
авахыг гишүүн улсад зөвлөж байна. 
 
Түгээх 



74. Хоёрдугаар тайлан, бичгээр өгсөн хариулт болон дүгнэлт зөвлөмжийг 
олон нийт, иргэний нийгэм, хүүхэд залуус, тэдний байгууллага, мэргэжлийн 
албад зэрэг нийгмийн бүхий л хүрээнд гишүүн улсад хэрэглэдэг бүх хэлээр 
түгээж /интернэтэд байрлуулах болон бусад бүх арга замаар/ өргөн олноор 
хэлэлцүүлэх, конвенцийн тухай болон түүний хэрэгжилт, хяналтын тухай 
олон нийтийн ойлголтыг дээшлүүлэхийг зөвлөж байна.  
 

9. Дараагийн тайлан  
75.   Хүүхдийн Эрхийн Хороонд гишүүн улс конвенцийг хэрхэн хэрэгжүүлж 
байгааг байнга хянах боломжоор хангах үүргийнхээ дагуу Хорооны 29 дүгээр 
хуралдааны тайланд зааснаар (CRC/C/114), конвенцийн 44 дүгээр зүйлд 
заасны дагуу хугацаандаа тайлагнахын чухлыг онцлон тэмдэглэж байна. 
Зарим улс тайлангаа тогтмол, цаг хугацаанд нь бэлдэхэд учирдаг 
бэрхшээлийг Хороо мэддэг. Иймд Хорооноос гишүүн улсыг тайлангаа 
хугацаанд нь тавих үүргээ биелүүлэхэд нь туслах зорилгоор гурав, 
дөрөвдүгээр тайлангаа нэгтгэн бэлтгэж, 2007 оны 9 дүгээр сарын 1-ээр 
эцсийн хугацаа болгон Дөрөвдүгээр тайлангаа ирүүлэхийг урьж байна. 
Илтгэл 120 хуудаснаас хэтрэхгүй байна. Түүний дараагаас Конвенцэд заасны 
дагуу 5 жил тутамд тайлангаа тогтмол ирүүлнэ гэдэгт итгэж байна. 
 

 
 

---оОо--- 
 
 

 


