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Хүүхдийн эрхийн хороо 

 Монгол Улсын 5-р тайланд өгсөн дүгнэлт зөвлөмж 

 I.Оршил 
1. Хороо нь Монгол Улсын 5-р тайлан илтгэлийг (CRC/C/MNG/5) 2017 оны 5-р сарын 
26-ний өдөр хуралдсан өөрийн 2210 болон 2211 дугаар уулзалтаар (баримт бичгийн 
бүртгэлийн дугаар-CRC/C/SR.2210 болон 2211) хэлэлцэж 2017 оны 6-р сарын 2-ны өдөр 
хуралдсан 2221 дүгээр хуралдаанаараа энэхүү ажиглалт зөвлөмжийг хэлэлцэж батлав.    
2.  Хороо нь  тус улсыг 5 дугаар тайлангаа болон Тулгамдсан асуудлуудын 
лавлагаанд хариу болгож Монгол Улс дах хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдлыг илүү сайн 
ойлгох боломж өгсөн хариултыг бичгээр ирүүлснийг  (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1) талархан 
хүлээж авсан билээ. Мөн тус улсаас олон салбарыг төлөөлсөн өндөр түвшний 
төлөөлөгчдийн баг ирж маш үр дүнтэй хэлэлцүүлэг яриа өрнүүлсэнд Хорооны зүгээс 
талархаж буйгаа илэрхийлье. 

 II.Тус улсаас хэрэгжүүлсэн хариу арга хэмжээ болон хүрсэн ололт амжилт 
3.  Өмнөх тайлангаа хэлэлцүүлснээс хойших хугацаанд олон улсын хүний эрхийн 
гэрээ конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн орох зэргээр, тухайлбал, 2015 онд  Мэдээлэл 
хүргэх журмын тухай нэмэлт протоколыг соёрхон баталсан болон хүүхдийн эрхтэй 
холбоотой байгууллагыг шинэчлэх, бодлогын шинэчлэл хийх, хэд хэдэн хууль 
тогтоомжийг шинээр батлах ажлуудыг хийсэн ололт амжилтыг Хороо үнэлж байна.  
Тухайлбал, Хүүхэд хамгааллын хуулийг шинээр баталсан, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль, Эрүүгийн хууль зэргийг 
шинэчлэн найруулсныг онцлон талархаж байна.  

 III.Тулгамдсан асуудлууд болон зөвлөмжүүд 
4. ХЭК-д тусгагдсан хүүхдийн бүх эрх өөр хоорондоо нягт уялдаатай, хуваагдашгүй 
цул гэдгийг болон энэхүү дүгнэлт зөвлөмжид багтаасан бүх зөвлөмж туйлын чухал 
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гэдгийг Хорооны зүгээс тус улсад сануулж байна.  Дараах чиглэлээр нэн даруй арга 
хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэдэгт тус улсын анхаарлыг Хороо хандуулахыг хүсэж 
байна. Үүнд: төсөв нөөцийн хуваарилалт (9-р зүйл),  бизнесийн салбар ба хүүхдийн эрх 
(14-р зүйл), үл ялгаварлах (16-р зүйл),  гэр бүлийн орчин (26-р зүйл), орчны эрүүл мэнд 
(35-р зүйл),  хүүхдийн хөдөлмөр болон унаач хүүхдийн асуудлыг багтаасан эдийн 
засгийн мөлжлөг (41-р зүйл).  

 A.Хэрэгжилтийн ерөнхий арга хэмжээнүүд (4, 42, 44 (6) зүйлүүд) 

 Хууль тогтоомж  
5. 2016 оны 2 дугаар сард Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын 
хууль баталсныг Хорооны зүгээс сайшаан тэмдэглэхийн хамт эдгээр хуулийг ХЭК-
д нийцүүлэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай бүх арга хэмжээг авахыг 
зөвлөж байна. Ялангуяа, шаардлагатай санхүү, арга зүй, хүний нөөцийг хангалттай 
хуваарилахад илүү анхаарна уу.   

Цогц бодлого ба стратеги 
6. Урт хугацааны бодлого шийдвэрийг гаргаж хэрэгжүүлэх нь ерөнхийдөө 
бэрхшээлтэй гэдгийг тэмдэглэхийн зэрэгцээ ХЭК-ийн бүхий л чиглэлээр 
хүүхэдтэй холбоотой цогц бодлого баримтлахыг тэргүүлэх зорилтоо болгохыг  
Хороо тус улсад зөвлөж байна.  Энэхүү цогц бодлогодоо суурилан үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх алсын хараа стратегиа боловсруулах шаардлагатай юм. 
Боловсруулсан стратеги нь  хангалттай санхүү, арга зүй, хүний нөөцөөр 
дэмжигдсэн байх нь зүйтэй. 

 Зохицуулалт 
7. Өмнө өгсөн зөвлөмжийн дагуу (CRC/C/MNG/CO/3-4, 12 дугаар зүйл), өмнө нь 
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар нэртэй байгаад одоо Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар гэж шинээр нэрлэгдэх болсон байгууллагыг 
хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг зохицуулах гол үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх 
боломжийг хангахуйц санхүү, арга зүй, хүний нөөцөөр хангах ажлыг яаралтай 
хийхийг тус улсад зөвлөж байна. 

Нөөцийн хуваарилалт 
8. Тус улсын санхүүгийн хүндрэлтэй байдал болон төлөвлөлт, санхүүжилт, үр 
дүнгийн хоорондын холбоосыг сайжруулах зорилго бүхий хөтөлбөрт суурилсан 
санхүүгийн тогтолцоонд шилжиж байгааг тэмдэглэхийн зэрэгцээ хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах, хангахад чиглэсэн нийгмийн суурь үйлчилгээнд тогтвортой хөрөнгө оруулалт 
дутагдаж байгаа, хээл хахууль, олборлох уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай 
байдал, түүний огцом өсөлт уналт зэргээс болж улсынх нь эдийн засаг хямарсан зэргээс 
шалтгаалан хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр өмнө олсон амжилтаасаа ухарсанд 
туйлын харамсаж байна. 
9.  Хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр улсын төсөв ямар байх талаар өмнө 
өгсөн зөвлөмжөө сануулж (CRC/C/MNG/CO/3-4, өмнөх тайлангийн 18-р зүйл), 2016 
онд Хорооноос гаргасан Хүүхдийн эрхийг хангах төсөвлөлтийн тухай 19-р 
ерөнхий зөвлөмжийн хүрээнд дараах арга хэмжээг нэн яаралтай хэрэгжүүлэхийг 
шаардаж байна. Үүнд: 



(a) ХЭК-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөв хөрөнгийн хуваарилалт, 
хүртээмж, үр ашиг, тэгш байдлыг хэрхэн харгалзаж буй зэргийг нь үнэлэн дүгнэхэд 
шаардлагатай бүртгэл, тусгай шалгуур үзүүлэлтүүдийг хамруулсан, хүүхдийн эрхийн 
хандлагаар хийгдсэн, үр дүнд чиглэсэн буюу хөтөлбөрт суурилсан төсвийн 
менежментийн шинэчлэл хийх санаачилгаа улам бэхжүүлэх 

(b)   Олон нийтийг, тухайлбал, хүүхдүүдийг төсвийн хэлэлцүүлэгт оролцуулах 
замаар болон төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх байдлаар төсвийн ил 
тод, оролцоот байдлыг хангах 

(c) Нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ шаардахаар хүнд болон эмзэг нөхцөл 
байдалд байгаа хүүхдүүдэд зориулсан төсвийн задаргааг тогтоож эдийн засгийн 
уналт, хямрал, байгалийн гамшиг болон бусад онцгой байдлын үед ч тэрхүү 
зориулалтын төсөв танагдахгүй байхад анхаарах;  

(d) Үйлчилгээ үзүүлэхэд зориулан хуваарилсан төсвийг өөрчлөх танах 
болбол уг өөрчлөлт нь хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа тухайн үеийн 
түвшнээс доошлохгүй байхад анхаарах; 

(e) Бүх хэлбэрийн хээл хахуулийг ихээхэн хэмжээгээр бууруулна гэж 
тусгасан Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын 16.5 дах заалтыг сануулахын ялдамд 
хээл хахуулийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, ял шийтгэл ноогдуулах институцийн 
чадавхыг дээшлүүлж түүнтэй тэмцэх бүхий л хүчин чармайлтаа төрийн зүгээс 
идэвхжүүлэх.   

Мэдээлэл цуглуулах  
10. ХЭК-ийн хэрэгжилтийн ерөнхий арга хэмжээний талаар Хорооноос гаргасан 
Ерөнхий зөвлөмж 5-ыг (2003) хэрэгжүүлэх талаар дараах зөвлөмжийг өгч байна. 
Үүнд:  

(a) Мэдээлэл цуглуулах тогтолцоогоо аль болохоор яаралтайгаар үр 
дүнтэйгээр сайжруулах. Бүх хүүхдийн нөхцөл байдал, нэн ялангуяа эмзэг 
байдлын нэн хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн талаар дүгнэлт шинжилгээг 
сайжруулахын тулд Конвенцийн бүх хүрээг хамруулан хүүхдийн нас, хүйс, 
хөгжлийн бэрхшээл, газарзүйн байршил, яс үндэс, нийгэм-эдийн засгийн байдал 
зэрэг задаргаагаар мэдээллийг цуглуулах;  

(b) Тухайн асуудлаар ажилладаг яамд мэдээллийн өгөгдөл болон 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэгдсэн байдлаар ашигладаг, тэдгээрийг Конвенцийг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх бодлого, шийдвэр, төсөл хөтөлбөрийг боловсруулах, хяналт, 
үнэлгээ хийхдээ ашигладаг байхад анхаарах;  

(c) Хүний эрхийн дээд комиссарын ажлын албанаас эрхлэн гаргасан 
Хүний эрхийн шалгуур үзүүлэлтүүд: Статистикийн мэдээллийг тогтоох, 
цуглуулах болон түгээн дэлгэрүүлэхдээ ашиглах хэмжилтийн аргууд болон 
хэрэгжилтийн гарын авлагад тусгагдсан арга зүй, онолын хүрээг хэрэглэх;  

(d) Энэ чиглэлийн арга зүйн тал дээр НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон бусад 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх.    
 
Бие даасан хяналт шинжилгээ\мониторинг  
11. Өмнөх зөвлөмжөө эргэн сануулахын ялдамд (CRC/C/MNG/CO/3-4, 16-р зүйл)  
Хүний эрхийн бие даасан байгууллагын үүргийн талаар Ерөнхий зөвлөмж 2-т  
(2002) заасныг үндэслэн дараах зөвлөмжийг нэмж өгч байна. Үүнд: 



(a) Хүний эрхийг дээдлэх, хамгаалахын тулд үндэсний хэмжээний хүний 
эрхийн байгууллагын статусыг тогтоосон Парисын тунхаглалын зарчимд 
нийцүүлэн өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь хүрэлцэхүйц хэмжээний 
санхүү, арга зүй, хүний нөөцөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн комиссыг хангах 
талаар анхаарах; 

(b) Сонгон шалгаруулах, томилгоо хийхдээ ойлгомжтой тодорхой, ил 
тод, оролцоот үйл явцыг бүрдүүлэхийн тулд 2014 оны 10 дугаар сард Дэлхийн 
хүний эрхийн байгууллагуудын эвслийн дэргэдэх магадлан итгэмжлэх дэд 
хорооны гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

(c) Унаач хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн боловсрол, бие махбодын шийтгэл, хүүхдэд асрамж халамжийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчдэд мониторинг хийх, тэдний үйл ажиллагааг зохицуулах, 
төрсний гэрчилгээний олголт зэрэг асуудлаар Монгол Улсын Хүний эрхийн 
үндэсний комиссоос ирүүлсэн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх.  

Түгээн дэлгэрүүлэх, ойлголт нэмэгдүүлэх болон сургалт 
12. Хороо өмнөх зөвлөмжөө дахин сануулахын (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.22) 
зэрэгцээ дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:  

(a) Конвенцийн бүхий л зүйл заалтуудыг олон нийт, эцэг эх, асран 
хамгаалагч, багш, нийгмийн ажилтан болон хүүхдийн төлөө болон хүүхэдтэй 
ажилладаг бүх мэргэжилтнүүд, мөн хүүхдүүд өөрсдөө сайн мэддэг байхад 
чиглэгдсэн, одоогоор хангалттай хийж чадахгүй байгаа ойлголт нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөр, кампанит ажлуудаа сайжруулах;  

(b) Хууль сахиулах байгууллагад ажилладаг бүх ажилтнууд, багш нар, 
эрүүл мэндийн ажилтнууд, нийгмийн ажилтнууд, хүүхдийн асрамж халамжийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг ажилтнууд, бүх шатны төрийн байгууллагын ажилтнуудыг 
Конвенцээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлэх чиглэлээр тогтмол сургалтад 
хамруулж байхад анхаарах. 

Хүүхдийн эрх ба бизнесийн салбар 
13. Бизнесийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг багасгах чиглэлээр тус улсын авч 
явуулж буй арга хэмжээг Хорооны зүгээс сайшаахын ялдамд олборлох уул уурхайн 
салбар зэрэг бизнесийн байгууллагууд хүүхдэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөгөө багасгахад 
чиглэсэн дүрэм журамгүй байгаад сэтгэл зовниж байна. УИХ-ын гишүүд, Засгийн 
газрын гишүүд гэх мэт төрийн албанд ажиллаж буй хүмүүс өөрсдөө морь уях, 
уралдуулах, эмийн болон архи тамхины үйлдвэрлэл эрхлэх зэргээр хувийн ашиг 
сонирхлоо нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдүүлэн ажиллах явдал гарсаар буйд 
туйлын ихээр харамсаж байгаагаа илэрхийлье.  
14. Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд бизнесийн салбарын нөлөөллийн талаар гаргасан 
Ерөнхий зөвлөмжийг үндэслэн (2013) олон улсын болон үндэсний хүний эрх, 
хөдөлмөр, байгаль орчин болон бусад стандартыг, ялангуяа хүүхдийн эрхтэй 
холбоотой зүйл заалтуудыг бизнесийн салбарынхнаар хатуу мөрдүүлэхэд 
чиглэсэн дүрэм журам гаргаж хэрэгжүүлэхийг Хорооны зүгээс тус улсад зөвлөж 
байна. Тухайлбал, дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ үү. Үүнд: 

(a) Олборлох салбарыг зохицуулах хуулийг баталж энэ салбарын үйл 
ажиллагаа хүүхдэд сөрөг үр дагавар учруулахгүй байхад хэрэгжилтийг нь 
чиглүүлэх;  



(b) Төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс хувийн ашиг сонирхлоо 
нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдүүлэх явдлыг арилгахын тулд Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль гэх мэт хууль тогтоомжийг 
мөрдүүлэхэд шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авах;  

(c) Хүний эрх болон бизнесийн талаарх НҮБ-ын үндсэн зарчмыг 
хэрэгжүүлэх үндэсний төлөвлөгөөг Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт 
хэлэлцүүлгийн ( тайлан нь A/HRC/30/6, para.108.162 and A/HRC/30/6/Add.1 гэсэн 
нэрийн дор цахим санд бий) хүрээнд тус улсаас хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй 
уялдуулан боловсруулж батлах;  

(d) 2013 оны 4-р сард гарсан Хүний эрх ба улс дамнасан корпорацууд 
болон бусад бизнесийн байгууллагын асуудлаар НҮБ-ын Ажлын хэсгээс гаргасан 
зөвлөмжийг (A/HRC/23/32/Add.1) хэрэгжүүлэх. 
 C. Ерөнхий зарчмууд (2, 3, 6 болон 12-р зүйлүүд) 

                       Үл ялгаварлах  
15. Хорооны зүгээс тус улсад тэгш бус байдал өссөөр байгаад, ялангуяа орлого 
багатай өрхийн хүүхдүүд, шилжин суурьшсан болон бүртгэлгүй хүүхдүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүд, үндэстний цөөнх болон өөр хэлтэй хүүхдүүд, уугуул иргэдийн 
хүүхдүүд, гей, лесбиян, трансжендер хүүхдүүд (LGBT) гэх мэт эмзэг, хүнд нөхцөлд 
орсон хүүхдүүдийг ялгаварлан гадуурхалтад өртүүлж буйд, тухайлбал энэ тохиолдлууд 
нь сургууль, дотуур байрны орчинд гараад байхад ямар ч хариуцлага тооцдоггүйд 
харамсаж байна.  
16. Ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон хууль тогтоомжоо мөрдүүлэх арга 
хэмжээг бэхжүүлэх замаар ийм ялгаварлан гадуурхалтад хүргэж байгаа хандлага, 
хэвшмэл буруу ойлголтыг арилгахад чиглэсэн дараах тодорхой арга ажлыг 
яаралтай хийхийг тус улсад зөвлөж байна. Үүнд: 

(a) Ялгаварлан гадуурхалтын талаар мэдээлэх явдлыг дэмжих 
(b) Ийм зөрчил гаргасан хүмүүст тохирох арга хэмжээг нь  шуурхай 

           ноогдуулахад анхаарах; 
(c) Хүүхдийн төлөө болон хүүхэдтэй ажилладаг багш, нийгмийн ажилтан, 

асрамж халамжийн газрын ажилтнууд, нутгийн захиргааны байгууллагын 
ажилтнууд гэх мэт мэргэжилтнүүд, эцэг эх, хүүхдэд чиглэсэн ойлголт 
дээшлүүлэх, боловсрол олгох арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх. 

  Хүүхдийн  ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих   
17. Хүүхэд хамгааллын хууль болон бусад саяхан батлагдсан хууль 
тогтоомждоо хүүхдийн ашиг сонирхлыг дээдлэхийг нэн тэргүүнд анхаарах 
талаар оруулсанд талархахын зэрэгцээ  Хороо өмнөх зөвлөмжөө      
(CRC/C/MNG/CO/3-4, para.28) дахин сануулж байна. Мөн Хүүхдийн эрх ашгийг нэн 
тэргүүнд тавих тухай Ерөнхий зөвлөмж 14-ийн (2013)  хүрээнд дараах 
зөвлөмжийг тус улсад өгч байна.  Үүнд:  

(a) Гэр бүлийн хууль, хүүхдийн асран хамгаалагчийг тогтоох, эцэг эхэд 
ял шийтгэл ноогдуулах зэрэгтэй холбоотой шүүх, прокурор, захиргааны шийдвэр 
гаргах, тайлбар өгөх зэрэгтээ хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавихыг бүхий л 
үйл явцын туршид мөрддөг байхад анхаарах 



(b) Хүүхэдтэй хамаатай бүхий л асуудлаар хүүхдийн эрх ашгийг нэн 
тэргүүнд тогтоох үүрэг хүлээсэн бүх хүмүүст өгөх энэ чиглэлийн заавар 
зөвлөгөө, шалгуур журмыг боловсруулах;  

(c) Дээр дурдсан шалгуур журамд үндэслэн 24 цагийн цэцэрлэг, дотуур 
байр, асрамж, халамжийн газрын үзүүлж буй үйлчилгээ, бодлого, үйл ажиллагаа 
нь хүүхдийн ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих шаардлагад нийцэж байна 
гэдэгт үнэлэлт дүгнэлт хийх 

(d) Хүүхдийн төлөө болон хүүхэдтэй ажиллаж буй бүх мэргэжилтнүүд 
өөрсдийн ажил үүргийг гүйцэтгэх явцдаа хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд 
тавьдаг байхад анхаарах. 

Хүүхдийн үзэл бодлыг хүндэтгэх  
18. Өмнө өгсөн зөвлөмж (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.32) болон Хүүхдийн дуу 
хоолойгоо илэрхийлэх эрхийн талаарх Ерөнхий зөвлөмж 12-ыг үндэслэн 
Хорооноос дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд: 

(a) Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги болон Хүүхэд хамгааллын 
хуульд тусгагдсан хүүхэд өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх боломжийг олгох, 
үзэл бодлыг нь тэдэнд нөлөөлж буй асуудлыг шийдэх явцад харгалзан үзэх 
заалтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү, арга зүй, хүний 
нөөцөөр хангах;  

(b) Нийгмийн ажилтнууд болон шүүх хүүхдийн үзэл бодлыг хүндэтгэх 
зарчмыг мөрдөх тогтолцоог бүрдүүлэх замаар шүүн таслах үйл ажиллагаанд 
хүүхдийн дуу хоолойгоо илэрхийлэх эрхээ эдлэх боломжийг хууль тогтоомжийн 
дагуу үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарах;  

(c) Бүх хүүхдүүд, ялангуяа охид, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон 
LGBT хүүхдүүдийн дунд гэр бүл, орон нутаг, сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд утга 
учиртай оролцох замаар чадваржих боломжийг нь өгч чадах хөтөлбөр, ойлголт 
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулах.  

Эсэн мэнд амьдрах, хөгжих эрх   
19. Тус улсын хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг цохон тэмдэглэхийн зэрэгцээ осол гэмтэл, 
ялангуяа 5-аас доош насны хүүхдүүдийн түлэгдэлт, хөдөө орон нутагт автозамын 
хөдөлгөөн ихэссэнээс нэмэгдсэн осол аваар, морин уралдааны улмаас гарч буй гэмтэл 
осол зэрэг нь хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах, хөгжих эрхэнд эрсдэл учруулж буйд Хороо 
тун ихээр сэтгэл зовниж байна.  Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар эцэг эх 
олон нийтэд сургалт сурталчилгаа хийх, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох гэх 
мэтээр осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх хүчин чармайлтаа бэхжүүлэхийг Хорооны 
зүгээс тус улсад зөвлөж байна. 
 D. Иргэний эрх, эрх чөлөө (7, 8, болон 13-17 дугаар зүйлүүд) 

 Төрсний гэрчилгээ болон үндэс угсаа   
20. Төрсний гэрчилгээ авсан хүүхдийн хувь өндөр байгааг тус улсын тайланд 
дурдсаныг онцлон тэмдэглэхийн зэрэгцээ хүн бүрд төрсний гэрчилгээ, иргэний 
бичиг баримт олгох талаар заасан Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын 16.9-т  
анхаарлаа хандуулахыг Хорооны зүгээс сануулж дараах зөвлөмжийг өгч байна:  

(a) Казах хүүхдүүд, улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр шилжин суурьшсан 
хүүхдүүд, эх баригчийн дэмжлэггүй гэртээ төрсөн хүүхэд зэргийг оруулаад бүх 



хүүхдэд төрсний гэрчилгээ олгох замаар иргэний бичиг баримттай болгох хүчин 
чармайлтаа бэхжүүлэх;  

(b) Иргэний харьяалалгүй, ялангуяа Монголдоо буцаж ирсэн Казах хүүхдүүд 
гэх мэт тус улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй бүх хүүхдэд Монгол Улсын 
иргэний харьяалал олгоход шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авах;  

(c) 1954 онд гарсан Иргэний харьяалалгүй хүмүүсийн статусын тухай 
конвенц, 1961 оны Иргэний харьяалалгүй байдлыг бууруулах конвенцийг 
соёрхон батлах талаар анхаарах, эдгээр олон улсын гэрээ конвенцтэй хууль 
тогтоомжоо уялдуулах. 

Хувийн эрх чөлөө  
21. Хувийн нууцын тухай хууль болон Хүүхдийн эрхийн тухай хууль гэх мэт 
хууль тогтоомжоор хүүхдийн хувийн орон зай, хувийн нууцтай байх эрхийг 
баталгаажуулсныг сайшаан тэмдэглэхийн зэрэгцээ эцэг эх, эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүд, хүүхдийн төлөө болон хүүхэдтэй ажилладаг хувь хүмүүс 
хүүхдийн энэ эрхэнд бүдүүлгээр халдсаны улмаас зарим үед хүүхэд амиа 
хорлоход хүргэж болзошгүй учраас хүүхдийн хувийн нууцаа хадгалах, хувийн 
орон зайтай байх эрхийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л арга 
хэмжээ авахыг тус улсад Хороо зөвлөж байна. Тухайлбал,  эцэг эх, эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүд, хүүхдийн төлөө болон хүүхэдтэй ажилладаг бусад 
мэргэжлийн хүмүүс хүүхдийн хувийн нууцаа хадгалах, хувийн орон зайтай байх 
эрхийн талаар бүрэн зөв ойлголттой болох, энэ эрхэнд хүндэтгэлтэй хандахад 
сургах  тодорхой зөвлөмж журам бий болгох талаар тус улс анхаарах нь зүйтэй.   

Тохиромжтой мэдээллийн хүртээмж  
22. Тус улсад интернетийн хэрэглээ хүүхдүүдийн дунд өндөр байгааг 
тэмдэглэхийн зэрэгцээ өмнөх дүгнэлт зөвлөмжид өгсөн даалгавраа 
(CRC/C/MNG/CO/3-4, para.36) эргэн сануулахын хамт Интернет болон нийгмийн 
сүлжээнд тавигдсан хүүхдийн сайн сайхан байдалд хор хохирол учруулах мэдээ 
материалаас тэднийг хамгаалахад чиглэсэн бүхий л арга хэмжээг авахыг Хороо 
зөвлөж байна. Бүх хүүхдийн, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, өөр 
хэлтэй үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдийн хэрэгцээг анхаарсан хүүхдийн нийгэм, 
оюун санаа, ёс суртахуун, биеийн болон сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжсэн 
контентийг хүүхдэд зориулсан телевизийн нэвтрүүлэг, ном зэрэг олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслийн олон хэлбэрийг ашиглан хүргэх замаар хүүхдэд 
тохиромжтой хэрэгтэй мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
тодорхой арга хэмжээ авахыг мөн зөвлөж байна. 
 E. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл (19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a), 39 зүйлүүд) 

 Бие махбодын шийтгэл 
23. Бүх орчинд бие махбодын шийтгэлийг хориглосон заалтыг Хүүхэд 
хамгааллын болон Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиар баталгаажуулсныг сайшаан 
талархахын зэрэгцээ бие махбодын шийтгэлийг гэр бүл, сургууль зэрэгт 
өргөнөөр хэрэглэсээр байгаад Хорооны зүгээс сэтгэл ихээр зовинож буйгаа 
илэрхийлье. Хүүхэд өсгөх, хүмүүжүүлэхдээ хүчирхийллийн биш, эерэг, 
оролцооны аргыг хэрэглэхийг эцэг эх, багш нарт сургах, үндэсний хэмжээний 
кампанит ажил өрнүүлэх гэх мэт олон нийтийн боловсролд чиглэсэн арга хэмжээ 



өрнүүлэх замаар хуулийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарахыг тус улсад зөвлөж 
байна. 

Хүчирхийлэл үл хайхрах байдал 
24. Архины хамааралтай эцэг эхийнхээ дарамтан дор хүүхдүүд гэртээ бие, сэтгэл 

санаа, бэлгийн хүчирхийлэл, үл хайхрах байдалд өртөх зэргээр хүүхдүүд 
хүчирхийлэл, үл хайхрах байдалд өртсөөр байгаад Хороо сэтгэл нэн зовинож 
буйгаа илэрхийлэн өмнөх зөвлөмжөө (see CRC/C/MNG/CO/3-4, para.47) дахин 
сануулж дараах арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна.   

a) Үндэсний хэмжээний хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг нэн 
тэргүүнд шийдвэрлэж хүүхдүүдэд үр дүнтэй үйлчилгээ үзүүлж чадах мэргэшсэн 
чадварлаг нийгмийн ажилтнуудын тоог олноор нэмэгдүүлэх;  

b) Хөвүүдийг бэлгийн хүчирхийлэлд оруулах зэрэг хүчирхийллийн олон хэлбэрийн 
шалтгаан, мөн чанар, хамрах хүрээг тодорхойлох цогц  судалгааг хийх;  

c) Ирсэн гомдол мэдээлэлд хариу өгөх, мөрөөр нь ажиллах үйл ажиллагааг 
шуурхай, үр дүнтэй байлгахын тулд Хүүхдийн утас 108-ыг шаардлагатай санхүү, 
арга зүй, хүний нөөцөөр хангахад анхаарах;  

d) Эцэг эхчүүдэд сэтгэлзүйн болон хуулийн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгөх. 

 F.Гэр бүлийн орчин ба хүүхдийн асрамж халамжийн үйлчилгээ ( 5, 9-11, 18 (1), (2), 
20-21, 25 болон 27 (4) заалтууд) 

                     Гэр бүлийн орчин  
25. Хүчирхийлэл, үл хайхрах байдалд өртөх өндөр эрсдэлтэйгээс гадна боловсрол, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах эрх нь зөрчигдөж буй- сүм хийдэд шавилан сууж буй 
хүүхэд, эцэг эх нь гадаад болон дотоодод шилжин суурьшсаны улмаас бусдын 
асрамжид амьдардаг хүүхдүүд, дотуур байранд амьдардаг малчдын хүүхэд зэрэг эцэг 
эхийн хараа хяналтаас гадуур амьдарч буй хүүхдүүдийн тоо өндөр байгаад Хороо 
сэтгэл зовнисон хэвээр байна.  Мөн гэрээсээ хол газарт, олон цагаар уул уурхайн 
салбарт ажилладгийн улмаас хүүхдээ үл хайхралд оруулж буй эцэг эхчүүд болон өрх 
толгойлон амьдардаг хүүхдийн тоо нэмэгдэж буйд Хороо туйлын харамсаж байна. 
. 
26. Tус улсад Хорооноос дараах зөвлөмжийг өгч байна. үүнд:   

(a) Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтээр эцэг эхчүүд хүүхдээ асарч 
өсгөх боломжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээгээ бэхжүүлэх; 

(b) Дотуур байранд суудаг болон сүм хийдэд шавилан суудаг гэх мэт 
эцэг эхийнхээ хараа хяналтад амьдарч чадахгүй байгаа хүүхдүүдтэй ажилладаг 
хүмүүст чиглэсэн хүүхдийн эрхийн сургалт, ойлголт нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулах, гомдол мэдээллээ өгөх үр дүнтэй арга хэрэгсэл, хүүхэд 
хамгааллын тогтолцоог хүртээмжтэй болгох замаар эдгээр хүүхдийн эрх 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авах;   

(c) Өрх толгойлсон хүүхдийн тоог бууруулах, ийм байдалд орохоос 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг нь дээшлүүлэх зэрэг тэдний хэрэгцээнд нийцсэн боддлого журам 
гаргахад шаардагдах мэдээллийг хүүхдэд учирч буй тухайлсан бэрхшээл 
асуудлуудаар нь задаргаа хийн цуглуулах.   



Гэр бүлийн орчноос хөндийрсөн хүүхдүүд 
27. Эцэг эхээ алдсан болон тэднээсээ тусдаа амьдрах болсон хүүхдүүдэд 
чиглэсэн зарим нэг арга хэмжээг тус улс авч хэрэгжүүлдгийг Хорооны зүгээс 
тэмдэглэхийн зэрэгцээ асрамж халамжийн газарт амьдарч буй хүүхдийн тоонд 
сэтгэл зовнисон хэвээр байгаа учраас дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд: 

(a) Асралт гэр бүл, үрчлэлт зэрэг гэр бүлд суурилсан хувилбарт 
үйлчилгээг орон нутагт нь түшиглэн үзүүлж буй хүчин чармайлтаа улам 
бэхжүүлэх; 

(b) Хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавих зарчим, хэрэгцээнд 
суурилан хүүхдийг хувилбарт үйлчилгээнд хамруулах шаардлагатай эсэхийг 
тогтооход чиглэсэн шалгуур үзүүлэлт, хамгааллын арга хэрэгслээр хангахад 
анхаарах;  

(c) Асрамж халамжийн газрын ажилтнуудын тоо, мэргэшсэн байдал, 
зэргийг багтаасан стандартыг гаргаж мөрдүүлэх, асрамж халамжийн газар болон 
бусад хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэгчдийг тогтмол хяналт үнэлгээнд хамруулж 
тэнд байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл байдлыг тогтмол шалгаж байх; 

(d) Ийм хяналт үнэлгээг хийхдээ Ерөнхий ассамблейгаас гаргасан 
Хүүхдэд зориулсан асрамж халамжийн хувилбарт үйлчилгээний журмыг 
баримтлах (Ерөнхий ассемблийн тогтоол 64/142, хавсралт).  

 Үрчлэлт  
28. Гэр бүлийн хуулийг шинэчлэн найруулсныг үнэлэхийн зэрэгцээ 
үрчлэлтийн практикт хангалттай дэвшил гараагүйд Хороо харамсаж байгаа 
бөгөөд дараах арга хэмжээнүүдийг яаралтай авахыг шаардаж байна. Үүнд: 

(a) Өмнөх зөвлөмжүүдийг бүрэн биелүүлэх (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.45);  
(b) Үрчлэлтийн явцад хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавих зарчим 

хамгийн чухлыг анхаарах, ялангуяа хүүхдийг үрчлүүлэх шаардлагатай эсэхийг 
болон үрчилж авч байгаа эцэг эхийн талаар үнэлгээ хийхдээ энэ зарчмыг хатуу 
мөрдөх;  

(c) Үрчлэлтэд хяналт тавих, үрчлэлтийн мөрөөр ажиллах гэх мэт 
үрчлэлтийн бүхий л явцад ил тод байдлыг хангах. 

 G.Хөгжлийн бэрхшээл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн суурь үйлчилгээнүүд (6, 
18 (3), 23, 24, 26, 27 (1)-(3) болон 33 зүйл) 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд  
29. 2016 онд батлагдсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг 
онцлон тэмдэглэхийн зэрэгцээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нийгмийн 
гадуурхалд өртөж байгаа, тэдний амьдралын бүхий л хүрээнд ялгаварлан 
гадуурхалт учирч буйд Хороо сэтгэл зовнисон хэвээрээ байна. Иймээс тус улсыг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оролцоог хангах цогц стратегийг хүний эрхэд 
суурилсан зарчимд тулгуурлан яаралтай баталж дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. Үүнд:  

(a) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах Хорооноос 2015 оны 
5 дугаар сард гаргасан зөвлөмжүүдийг бүрэн биелүүлэх (CRPD/C/MNG/CO/1);  



(b) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү, арга зүй, хүний нөөцийг хангалттай 
хуваарилахад анхаарах;  

(c) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан бодлого хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулж хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлийг 
оношлох үр дүнтэй тогтолцоог хөгжүүлэх, мэдээлэл цуглуулах ажлыг зохион 
байгуулах;  

(d) Сурагч бүрийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн тэгш хамруулах 
боловсролыг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээнүүдийг авах, улмаар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийг тусгай сургууль, ангид сургахаас илүүтэйгээр тэгш 
хамруулах боловсролыг чухалчлах;  

(e) Суралцах чадварын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд онцлон анхаарч тэд 
жирийн хүүхэдтэй хамт нэг ангид сурч байгаа үед тэдэнд ганцаарчласан дэмжлэг 
үзүүлэх мэргэжлийн багш, ажилтныг сургаж томилох 

(f) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлийг 
эрт илрүүлэх, сэргээн засах хөтөлбөрт хамруулах зэрэг эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг яаралтай авах;  

(g) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг жигшин гадуурхах, тэднээс ичиж 
зовох гэх мэт үйлдэлтэй тэмцэх, ийм хүүхдүүдийн эерэг дүр төрхийг нийгэмд 
бүрдүүлэхийн тулд төрийн албан хаагчид, олон нийт, гэр бүлд чиглэсэн ойлголт 
нэмэгдүүлэх кампанит ажлуудыг өрнүүлэх.  

Эрүүл мэнд ба эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ  
30. Бүх хүүхдийг эрүүл мэндийн даатгалд үнэ төлбөргүй хамруулах гэх мэт 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх талаар тус улсын 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг талархан тэмдэглэхийн зэрэгцээ хүүхдийн 
эрүүл мэндийн асуудалд бүс нутаг, нийгэм эдийн засгийн статусаас хамаарсан 
тэгш бус байдал байсаар байгаа, ялангуяа хөдөөгийн хүүхдүүд эрүүл мэндийн 
чанартай үйлчилгээ хүртэх боломж дутагдаж буйд Хороо сэтгэл зовнисон хэвээр 
байгаа тул 2013 онд гаргасан Эрүүл мэндийн хувьд хамгийн өндөр түвшинд 
хүрсэн үйлчилгээ авах хүүхдийн эрхийг хангах Ерөнхий зөвлөмж 15-ын хүрээнд 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг тус улсад зөвлөж байна. Үүнд: 

(a) Бүх хүүхдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй байлгахад 
чиглэсэн арга хэмжээг нэн яаралтай авах, ялангуяа хөдөөгийн болон орлого 
багатай гэр бүлийн хүүхдүүдэд хүрэх үйлчилгээний хүртээмжийг эрс 
сайжруулах;  

(b) Үүрэг хүлээсэн байгууллага, хүмүүс албан бус нэмэлт төлбөр авах 
гэх мэтээр эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбарт гарч буй хээл хахуультай 
тэмцэх тодорхой арга хэмжээ авах; 

(c) Эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллага зэргээс санхүүгийн болон арга зүйн дэмжлэг хүсэх. 

Хоол тэжээл  
31. Хүүхдийн хоол тэжээлийн дутагдлыг бууруулах чиглэлээр гаргасан ололт 
амжилтыг үнэлэхийн зэрэгцээ Хороо өмнөх зөвлөмжөө дахин сануулж 
(CRC/C/MNG/CO/3-4, para.52) Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хоол тэжээлийн 



дутагдлын бүх хэлбэрийг устгах  2.2 зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг 
авахыг зөвлөж байна. Үүнд:  

(a) Таваас доош насны хүүхдүүдийг А болон Д витамин гэх мэт нэн 
чухал амин дэм, шим тэжээлээр хангахад анхаарах, ялангуяа хөдөөгийн болон 
орлого багатай өрхийн хүүхдүүд тусгайлан анхаарах, түгээлтийн явцад хоол 
тэжээлийн зөвөлгөө өгөх ажлыг хавсран явуулах боломжийг бүрдүүлэх;  

(b) Зөвхөн эхийн сүүгээр хооллохын ач тусыг эхчүүдэд сурталчилах гэх 
мэт үйл ажиллагааг дэмжсэн хангалттай хөрөнгө нөөц бүхий Хөхөөр хооллох 
үндэсний бодлого боловсруулж батлуулах,  одоо мөрдөж буй Эхийн сүү 
орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хуулиа Олон улсын эхийн сүү орлуулагч 
бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд тавих ёсзүйн дүрэм болон ДЭМБ-аас 
гаргасан бусад тогтоол зөвлөмжтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх, ажил эрхэлдэг 
эхчүүдэд хүүхдээ хөхүүлөх боломжийг бүрдүүлэх зэргээр  зөвхөн эхийн сүүгээр 
хооллодог зургаан сар хүртэлх насны хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх;  

(c) Хүүхдийн таргалалтыг бууруулахын тулд хүүхдэд эрүүл биш хүнс, 
ундааг тэдэнд үйлчилдэг байгууллагуудын ойролцоо байршилтай газруудад 
сурталчлахгүй байх хууль нэвтрүүлэх, сургуулийн үдийн хоол зэргээр 
үйлчлэхдээ эрүүл хүнс хэрэглэхийг дэмжсэн тодорхой арга хэмжээг батлах. 

Өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд   
32. Өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн асуудлуудын мөн чанар, тархцыг 
ойлгохын тулд цогц судалгаа хийж тэдэнд зориулсан эрүүл  мэндийн бодлого 
хөтөлбөр боловсруулах талаарх өмнөх зөвлөмжийг (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.54) 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ аваагүйд Хороо харамсаж буйгаа илэрхийлээд энэ 
шаардлагыг хойшлуулшгүй нэн даруй биелүүлэхийг Хороо зөвлөж байна.  Мөн  
Хорооны 2016 онд гаргасан өсвөр насныхны хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай 
Ерөнхий зөвлөмж 20 болон 2003 онд гаргасан Өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн 
тухай Ерөнхий зөвлөмж 4-т заасныг үндэслэн нөхөн үржихүйн болон бэлгийн 
эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг энэ насны хүүхдүүдийн оролцоотойгоор 
боловсруулж бие даасан хичээл болгон оруулах, тэдэнд тохирсон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх талаар хүчин чармайлтаа 
бэхжүүлэхийг зөвлөж байна. 
Сэтгэцийн эрүүл мэнд 
33. Хүүхэд амиа хорлох талаар бодох, оролдох гэх мэт сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудал цаашид нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байгаад Хороо сэтгэл 
зовниж буй бөгөөд өмнөх зөвлөмжид (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.56) тусгасан 
санаануудыг багтаан нөхцөл байдал, үндэс шалтгааны дүгнэлтэд суурилсан, 
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний түвшний цогц бодлого 
боловсруулахыг тус улсад зөвлөж байна. Хүүхдийн сэтгэл зүйгээр тусгайлан 
мэргэшсэн сэтгэл зүйчдийн тоог нэмэгдүүлэх, сургуулийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд мэргэшсэн сувилагч гэх мэт анхан шатны үйлчилгээг нэвтрүүлэхийг 
мөн зөвлөж байна. 

Орчны эрүүл мэнд   
34. Агаарын хэт бохирдлын талаар тус улсын хийсэн зарим ажлыг тэмдэглэхийн 
зэрэгцээ ургийн хөгжлийн хоцрогдол, дутуу төрөлт, амьсгалын замын хүнд хэлбэрийн 
өвчин болон хүндэрч байгаа уушгины үйл ажиллагааны дутагдал, насанд хүрсэн хойно 



нь илрэх амьсгалын замын архаг өвчин, Монголын 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдлийн хамгийн гол шалтгааны нэг болдог уушгины хатгалгаа зэрэг нь 
Улаанбаатар хот, ялангуяа гэр хорооллын агаарын бохирдлын улам бүр нэмэгдэж буй 
түвшний шууд үр дагавар болж байгаад Хороо туйлын харамсаж байна.Мөн уул 
уурхайн үйл ажиллагаа, хурдацтай хотжилт зэрэг нь хүүхдийн ундны цэвэр усны 
хүртээмжийг багасгахад нөлөөлж байгаа хөрс усны бохирдлыг бий болгож байна.  

35. Хороо өмнөх зөвлөмжөө давтан сануулахын зэрэгцээ (CRC/C/MNG/CO/3-4, 
para.18(c), para.51(c) and para.58) дараах арга хэмжээнүүдийг нэн яаралтай авахыг 
тус улсад шаардаж байна. Үүнд:    

(a) Хамгийн наад зах нь HEPA буюу өндөр үр ашигтай агаарын 
шүүлтүүрийг төрөхийн өмнөх эмнэлгийн тусламжийн багцанд оруулах, өвлийн 
улиралд халаалтыг нүүрснээс өөр боломжийн үнэтэй өөр түлшээр шийдэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх зэрэг  агаарын бохирдлын хор нөлөөг багасгах  арга 
хэмжээг нэн даруй батлах ;  

(b) Хүүхдийг агаарын бохирдлын хор нөлөөнөөс хамгаалах, цэвэр ус, ариун цэврийн 
байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийг үндэсний бодлогын  тэргүүлэх 
чиглэл гэдгийг зарлаж орчны бохирдлын хүүхдэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг үр 
дүнтэй бууруулахын тулд санхүү, арга зүй, хүний нөөцийг хангалттай хувиарлах;  
(c) Орон нутгийн түвшинд ажиллаж байгаа албан хаагчдыг агаар, усны бохирдлыг 
хянах, зохицуулах мэдлэг, чадвар, арга зүйгээр хангахад анхаарах.  
Цаг уурын өөрчлөлтийн хүүхдийн эрхэд нөлөөлж буй байдал 
 
36. Тус улсын эмзэг эко системд нөлөөлж байгаа цаг уурын өөрчлөлт,  хүйтэн 
ширүүн өвөл нь малчин өрхүүд мал сүргээ олноор нь алдан гарз хохиролд 
ороход хүргэж буй нь хүүхдүүдэд нь шууд сөргөөр тусаж байгааг дурдахын хамт 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын 13.5-т байгаа цаг уурын өөрчлөлттэй 
холбоотой үр дүнтэй төлөвлөлт, удирдлагын чадварыг дээшлүүлэх механизмыг 
сайжруулах зорилтын хүрээнд цаг уурын өөрчлөлттэй тэмцэх, дасан зохицоход 
чиглэсэн хүүхдэд түшиглэсэн арга зүйг нэвтрүүлж, бодлого төлөвлөгөө 
гаргахдаа хүүхдийг оролцуулахыг зөвлөж байна. 

Амьдралын чанар 
37. Тус улсад ядуурал байсаар байгаа болохоор олон хүүхдийн амьдралын 
ерөнхий түвшин доогуур байгаад Хороо сэтгэл зовниж байгаа бөгөөд тус улсыг 
ядуурал болон алслагдмал газар, хөдөө нутаг, төв суурин газрын ядуусын 
хорооллын хүүхдүүдэд цэвэр усны хүртээмж, ариун цэврийн байгууламжийн 
хүртээмж дутагдалтай байгааг шийдвэрлэх хүчин чармайлтаа идэвхжүүлэхийг 
зөвлөж байна. Мөн дараах зөвлөмжийг Хорооноос өгч байна. Үүнд: 
 (a) Тогтвортой хөгжлийн зорилт 3-т дурдсан бүх нийтэд зориулсан үндэсний 
хэмжээний нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтыг 
үндэслэн тэгш бус байдлын үндсэн шалтгааныг тогтоох судалгаа хийх, хамгийн 
хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдэд хөрөнгө нөөцийг шууд чиглүүлсэн татварын 
шинэлэг, үр дүнтэй түгээлтийн бодлого хэрэгжүүлэх; 

(b) Эдийн засаг, нийгэм, соёлын Хорооны (E/C.12/MNG/CO/4, para.22) 
болон Хүний эрх, нэн ядуу байдлын талаар ажилладаг тусгай төлөөлөгчийн 
(A/HRC/23/36/Add.2) зөвлөмжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх. 



 H.Боловсрол, чөлөөт цаг, соёлын арга хэмжээ (28, 29, 30 болон 31 зүйл) 

 Боловсрол   
38. Өмнө өгсөн зарим зөвлөмжийг (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.60) хэрэгжүүлэхийн 

төлөө гаргасан тус улсын чармайлтыг онцлохын зэрэгцээ үндэслэн Засгийн 
газрын боловсролын бодлого уялдаа холбоогүй, тууштай биш байсан нь нэн 
даруй шийдэх ёстой маш чухал асуудлуудын явцыг удаашруулж байгаад Хороо 
сэтгэл зовниж байгаа учраас Боловсролын зорилгын тухай 2001 оны Ерөнхий 
зөвлөмж 1-ийг үндэслэн дараах зөвлөмжүүдийг заавал хэрэгжүүлэхийг шаардаж 
байна. Үүнд:     

(a) Бүх түвшинд, бүх хүүхдэд боловсролын хүртээмж тэгш байхыг 
баталгаажуулах хүчин чармайлтаа бэхжүүлэх, ялангуяа Казах хүүхдүүд гэх мэт 
үндэсний болон хэлний цөөнх хүүхдүүд, бага орлоготой өрхийн хүүхдүүд, 
малчин өрхийн хүүхдүүд, алслагдсан хөдөө нутгийн хүүхдүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүд, хөвүүд, ялангуяа сүм хийдэд шавилан сууж байгаа 
хүүхдүүдэд илүү анхаарал хандуулах;  

(b) Жирэмсэн охид болон өсвөр насны эхчүүд боловсролоо ердийн 
сургуульд үргэлжлүүлэхэд нь дэмжин туслах; 

(c) Магадлан итгэмжлэгдсэн цахим хичээл, хөтөлбөр, явуулын 
сургуульд малчдын хүүхдүүдийг хамруулах зэргээр дотуур байранд суулгүйгээр 
суурь боловсрол эзэмшиж болох хувилбарыг олж хэрэгжүүлэх; 

(d) Суурь болон дунд боловсролын хүртээмж, тасралтгүй үргэлжлүүлэн 
сурах боломжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн тодорхой арга хэмжээг авах, цэвэр ус, 
ариун цэврийн байгууламж гэх мэт дэд бүтэц, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, 
сургуульдаа ирэх буцах унаа, чанартай багшийн хүрэлцээ зэрэгт анхаарах;  

(e) Хүмүүжлийн эерэг, хүчирхийллийн биш аргыг сургалтдаа ашигладаг 
болгохын тулд багш нарыг сургах гэх мэтээр хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх хамгаалах механизмыг бүрдүүлэн бүх түвшний сургуульд сурч буй 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх арга хэмжээг бэхжүүлэх;  

(f) Бага насны хүүхдийн хөгжил, асаргааны цогц, нэгдсэн бодлогод 
суурилан сургуулийн өмнөх боловсролыг хөгжүүлэх, хүртээмжийг нь 
нэмэгдүүлэхийн тулд хангалттай төсөв санхүү хуваарилах. 
Амралт, чөлөөт цаг, зугаа цэнгэл, соёл, урлагийн арга хэмжээ 
39. Сургууль дээр хичээлээс гадуур арга хэмжээг зохион байгуулах талаар 
бодлогын баримт бичиг батлах зэргээр хүүхдийн чөлөөт цагийн арга хэмжээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар санаачилгатай ажилласанд талархахын 
зэрэгцээ хүүхдийн насанд тохирсон соёл, урлаг, амралт, чөлөөт цагийн арга 
хэмжээг явуулах газар, боломжууд дутагдаж буйд Хороо сэтгэл зовнисон хэвээр 
байна. Иймээс өмнөх зөвлөмжийг (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.62) хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай хөрөнгө нөөцийг хангалтай хуваарилахыг тус улсад сануулж 
байна. 



 I.Тусгай хамгааллын арга хэмжээнүүд (22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 болон 
40-р зүйлүүд) 

 Хүүхдийн хөдөлмөр, унаач хүүхэд зэрэг эдийн засгийн мөлжлөг 
40. 2016 он гэхэд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний 

хөтөлбөр гаргасан, Хөдөлмөрийн хуулийг шинэчлэн найруулсан зэрэг хүүхдийн 
хөдөлмөртэй тэмцэх чиглэлийн арга хэмжээг тус улс авсанд Хороо талархахын 
зэрэгцээ хүүхдүүд хөдөө аж ахуй, уул уурхай, морин уралдаан зэрэг аюултай, 
хортой нөхцөлд хөдөлмөр эрхэлсээр байгаад сэтгэл маш их зовниж байна. Жил 
бүрийн 11 дүгээр сарын 1-ээс тавдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд 
уралдаан, сунгаа, үсэргээнд 16-аас доош насны хүүхдээр хурдан морь унуулахыг  
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны хоёрдугаар сарын 8-ны өдрийн 
A/36 тушаалаар хориглосон байсныг  Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд 2017 
онд хүчингүй болгосон, мөн морины эзэд, уяачдын зүгээс учруулсан бие махбод, 
сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртөх, сургууль завсардах, гэмтэж бэртэх, амь 
насаа алдах эрсдэлд унаач хүүхдүүд өртсөөр байгаад Хороо маш их харамсаж 
байна.  
41. Хороо өмнө өгсөн зөвлөмжөө (CRC/C/MNG/CO/3-4, para.65) дахин сануулж 
дараах арга хэмжээг яаралтай авахыг тус улсад шаардаж байна. Үүнд: 

(a) 2012-2016  онд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах 
үндэсний хөтөлбөрийн санхүү төсөв, менежмент хангалтгүй байсны улмаас уг 
хөтөлбөр сайн хэрэгжээгүйд дүгнэлт хийж Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй 
хэлбэрийг устгах үйл ажиллагааны цогц төлөвлөгөө, бодлогыг хангалттай төсөв 
санхүү, арга зүй, хүний нөөцтэйгээр батлах;  

(b) 15-аас доош насны хүүхэд хөдөлмөр эрхлэхгүй байхад анхаарч 
шинэчлэн найруулсан Хөдөлмөрийн хуулийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх; 

(c) Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 1-нээс тавдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд  
16-аас доош насны хүүхдээр хурдан морь унуулахыг хориглосон шийдвэрийг 18 
наснаас доош хүүхдээр хурдан морь унуулахыг хориглох үйл явцын эхний алхам 
гэж үзэн хэрэгжилтийг нь сахиулахад хатуу анхаарах 

(d)  Хурдан морины уралдаанд оролцож байгаад хүндээр гэмтсэн амь насаа алдсан 
хүүхдүүдийн хэргийг мөрдөн шалгаж буруутай этгээдэд хариуцлага ноогдуулах;   

(e) Хурдан морины уралдаан гэх мэт аюултай,  хортой хүүхдийн хөдөлмөрт хүүхдийг 
оролцуулдаг бизнес эрхлэж буй төрийн албан хаагчдын хувийн болон албаны 
ашиг сонирхлын зөрчил гаргаж буй үйлдэлд арга хэмжээ авах, ийм үйлдэл 
гаргуулахгүй байхад чиглэсэн хээл хахуулийн эсрэг арга хэмжээнүүдийг авах. 

 Гудамжны нөхцөлд амьдарч буй хүүхдүүд  
42. Гудамжны нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийг бүртгэлжүүлж 

хамгаалах чиглэлээр Засгийн газрын 2016–2020 оны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг 
даргын “Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
A/847 захирамж гаргасан, Хараа хяналтгүй хүүхдэд зориулсан хөгжлийн төв 
байгуулах төлөвлөгөө баталсан зэрэг ажлыг Хороо үнэлэхийн зэрэгцээ хүүхэд 
гудамжинд амьдарч байгаагийн үндэс шалтгааны талаар мэдээлэл, найдвартай 
зөв статистикийн тоо баримт байхгүй байгаа талаар өмнөх зөвлөмжөө 
(CRC/C/MNG/CO/3-4, para.67) дахин сануулж байна. Мөн Гудамжны нөхцөлд 
амьдарч байгаа хүүхдийн талаарх Хорооноос 2017 онд гаргасан Ерөнхий 



зөвлөмж 21-ийг үндэслэн дараах арга хэмжээг нэн даруй авахыг тус улсад 
шаардаж байна:   

a. Хот хөдөөд гудамжны нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн талаарх нарийн 
задаргаатай мэдээлэл цуглуулах;  

b. Хүүхдийг гудамжинд гаргахад хүргэж байгаа үндэс шалтгааныг илүү ойлгохын 
тулд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх,  судалгааны дүн мэдээг олон нийтэд 
танилцуулах;  

c. Гудамжны нөхцөлд байгаа бүх хүүхдийг эргэн нэгтгэх, нөхөн сэргээх, хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хоорондоо уялдаа холбоотой, тогтвортой арга 
хэмжээнүүдийг боловсруулахын тулд Үндэсний хэмжээний бодлого, зохицуулах 
хүрээг тодорхойлж хангалттай төсөв хөрөнгө хувиарлах;  

d. Гудамжны нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн боловсрол, эрүүл мэнд, амьдралын наад 
захын стандартыг хүртэх эрхийг хангахын тулд боловсрол, эрүүл мэнд, 
нийгмийн хамгааллын тогтолцоо тэдний онцлог хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээ 
үзүүлдэг байхад чиглэсэн бүх арга хэмжээг авах;  

e. Хүүхдийн ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих зарчимд нийцэж байвал 
хүүхдүүдийг аль болохоор гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх.  
Насанд хүрээгүй хүүхдийн хэргийг шийдвэрлэх  

43. Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлгийн ( A/HRC/30/6, 
para.108.162 and A/HRC/30/6/Add.1) тайландаа насанд хүрээгүй хүүхдийн хэргийг 
шийдвэрлэх, олон улсын стандартад нийцсэн цогц бодлогын хүрээг бүрдүүлнэ 
гэж тус улс амласныг сануулахын ялдамд энэ амлалтаа нэн даруй биелүүлэхийг 
Хороо тус улсад шаардаж байна. Мөн өмнөх дүгнэлт зөвлөмжийг  
(CRC/C/MNG/CO/3-4, para.76), мөн эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, 
хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг 
конвенцийн Хорооноос 2016 онд өгсөн зөвлөмжийг (CAT/C/MNG/CO/2, para.24) 
биелүүлэхийг зөвлөж байна. Тухайлбал, дараах арга хэмжээг нэн даруй авахыг 
тус улсад Хорооноос шаардаж байна. Үүнд:  

(a) ХЭК-ийн зарчмууд, зүйл заалтуудын талаар зохих сургалтад хамрагдсан  
хүүхдийн мэргэжсэн шүүгчдийг  тусгайлан томилдог байх;  

(b) Төлбөрийн чадваргүй хүүхдүүдэд үнэ төлбөргүй хуулийн зөвлөгөө өгөх гэх 
мэт хууль зөрчсөн хүүхдэд хууль зүйн мэргэжлийн, бие даасан, чанартай  
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах;  

(c) Эрүүгийн хууль зөрчсөн гэж сэжиглэгдэж байгаа хүүхдийг батлан даалтад 
өгөх, тэнсэх, эвлэрүүлэн зуучлах, зөвлөгөө өгөх, нийтэд тустай ажил хийлгэх гэх 
мэтээр шүүхээр оруулахгүйгээр хэргийг нь шийдвэрлэдэг арга барилыг 
(diversion) бэхжүүлэх, хэрвээ ял шийтгэл оногдуулах бол аль болохоор хорихоос 
өөр хувилбарыг ашиглах, хорих ялыг хамгийн сүүлчийн арга хэмжээ болгон, 
байж болох хамгийн бага хугацаагаар хорих гэсэн хувилбараар ашиглах, ийм ял 
өгсөн бол ялыг цуцлах боломжтой юу гэсэн үндэслэлээр хэргийг тогтмол 
магадлангаар оруулж байх;  

(d) Хорих ялыг оноохоос өөр аргагүй үед хүүхдийг насанд хүрэгчидтэй хамт 
хорихгүй, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх гэх мэт олон 
улсын стандартад хорих газрын нөхцөл байдал нийцсэн байхад анхаарах.  



Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд 
сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцэд оруулах нэмэлт 
протоколын хэрэгжилтийн талаар Хорооны өмнөх зөвлөмжийн мөрөөр хэрхэн 
ажилласанд өгөх дүгнэлт зөвлөмжүүд 

44. Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын 
эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцэд оруулах нэмэлт протоколын хэрэгжилтийн 
талаар тус улсын анхны тайланд Хорооноос  2010 оны 3-р сарын 3-ны өдөр өгсөн 
дүгнэлт зөвлөмжийн (CRC/C/OPSC/MNG/CO/1) хэрэгжилтийн талаар хангалтгүй 
мэдээлэл өгсөнд харамсаж байгаагаа илэрхийлээд тэрхүү зөвлөмжийг биелүүлэхэд 
шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авахыг зөвлөж байна.  Тухайлбал, 
(CRC/C/OPSC/MNG/CO/1, para.7), Нэмэлт протоколын 2 болон 3-р зүйлд нийцүүлэн 
хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахыг гэмт 
хэрэг гэж тодорхойлон хуульчлах, мэдээлэл цуглуулах (CRC/C/OPSC/MNG/CO/1, 
para.9),  хохирогчдыг нөхөн сэргээх, эргэн нэгтгэх (CRC/C/OPSC/MNG/CO/1, 
para.31) арга хэмжээг яаралтай хэрэгжүүлнэ үү. Мөн дараах зөвлөмжийг тус 
улсад нэмж өгч байна. Үүнд:  

(a) Хүүхдийн секс аялал жуулчлалыг устгах, үүнээс урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэсэн зохицуулалтын үр дүнтэй хүрээг тогтоож, хууль, захиргаа, 
нийгэм болон бусад бүх шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;  

(b) Цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах чиглэлээр төр-хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх  мэтээр интернет орчин дох 
хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах механизмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх. 
 
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн конвенцэд 
оруулах нэмэлт протоколын тайланд өгсөн  өмнөх зөвлөмж дүгнэлтийн мөрөөр 
хийсэн ажилд өгөх дүгнэлт зөвлөмж 
45. Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн 
конвенцэд оруулах нэмэлт протоколын хэрэгжилтийн талаар ирүүлсэн тус улсын 
анхны тайланд Хорооноос  2010 оны 3-р сарын 3-ны өдөр өгсөн дүгнэлт зөвлөмжийн 
(CRC/C/OPAC/MNG/CO/1)  хэрэгжилтийн талаар маш хангалтгүй мэдээлэл өгсөнд 
харамсаж байгаагаа илэрхийлээд тэрхүү зөвлөмжийг биелүүлэхэд шаардлагатай бүхий 
л арга хэмжээг авахыг зөвлөж байна. Тухайлбал, цэргийн сургууль 
(CRC/C/OPAC/MNG/CO/1, para.11), эрүүгийн хууль тогтоомж 
(CRC/C/OPAC/MNG/CO/1, para.14) гэх мэт асуудлаар тодорхой арга хэмжээ авна 
уу. Мөн нэмэлт протоколын 4-р заалтыг үндэслэн төрийн зэвсэгт хүчнээс ангид 
цэрэгжсэн бүлэглэлүүдийн зохион байгуулж буй байлдааны ажиллагаанд 18 нас 
хүрээгүй хүүхдийг оролцуулахыг гэмт хэрэг гэж хуульчлахыг зөвлөж байна. 



 J.Олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенцийг соёрхон баталсан байдал 

                  46. Хүүхдийн эрхийг бүрэн дүүрэн хангахын тулд тус улс нь Бүх цагаач ажилчид, 
тэдний гэр бүлийг хамгаалах олон улсын конвенцийг соёрхон батлахыг Хороо зөвлөж 
байна. 

 IV.Хэрэгжилт ба тайлагналт  

A. Зөвлөмжийг түгээх, түүний мөрөөр ажиллах  

47. Энэхүү зөвлөмж дүгнэлтэд багтаасан зөвлөмжүүдийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай бүхий л арга хэмжээ авахыг тус улсад Хороо зөвлөж байна. Мөн 
Тавдугаар тайлан, түүний мөрөөр Хорооноос асуусан асуултад бичгээр өгсөн 
хариулт болон энэхүү Зөвлөмж дүгнэлтийг тус улсад хэрэглэгддэг бүх хэл дээр 
гаргаж өргөнөөр түгээхийг зөвлөж байна. 
B. Тайлагнах, зөвлөмжийн мөрөөр ажиллах үндэсний механизм 
48. Олон улсын болон бүс нутгийн хүний эрхийн байгууллагуудтай хамтран 
ажилладаг, хүний эрхийн гэрээ конвенцүүдийн биелэлтийн талаар тэдгээр 
байгууллагуудын өгсөн шийдвэр, зөвлөмж дүгнэлтийн мөрөөр ажилладаг, 
үндэсний хэмжээний хэрэгжилтийг нь бүртгэж баримтжуулж байдаг, тэдгээрт 
явуулах тайлангуудыг бэлтгэх, зохицуулах ажлыг хариуцах үүрэг чиглэл бүхий 
Тайлагнах, зөвлөмжийн мөрөөр ажиллах үндэсний механизмыг Засгийн газрын 
байнгын бүтэц хэлбэрээр бий болгохыг Хороо зөвлөж байна. Энэ бүтэц нь яг энэ 
ажил үүргийг хариуцсан ажилтныг тогтмол ажиллуулах төсөв нөөцтэй, Хүний 
эрхийн үндэсний комисс болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай байнга 
зөвлөлдөх чадвартай байх ёстойг онцолж байна. 
  
C. Дараагийн тайлан 
49. Тус улсыг 6 болон 7-р дугаар тайлангаа нэгтгэн бичиж 2022 оны 9 сарын 1 
гэхэд ирүүлэхийг Хороо урьж байна. Нэгдсэн тайланд энэхүү зөвлөмж 
дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийн мөрөөр хэрхэн ажилласан талаар мэдээллээ 
багтаасан байна. Тайланг бичихдээ Хорооноос 2014 оны 1 сарын 31-ний өдөр 
гаргасан тусгайлсан гэрээ конвенцийн тайлан бичих журмыг (CRC/C/58/Rev.3) 
баримтлан 21,200 үгээс (General Assembly resolution 68/268, para. 16) хэтрүүлэхгүй 
бичнэ.  Хэрвээ ирүүлсэн тайлан нь тогтоосон үгийн тооноос давсан байвал дээр 
дурдсан тогтоолын дагуу тайлангаа товчлон бичихийг хүсэх болно. Хэрвээ 
тухайн улс тайлангаа дахин хянаад буцааж ирүүлэхгүй бол тайланг хэлэлцэхгүй 
болно. 

50. Мэдээлэл нь хуучраад байгаа үндсэн баримт бичгээ 42,400 үгэнд багтаан 
шинэчлэн ирүүлэхийг мөн Хороо тус улсад уриалж байна. Хүний эрхийн гэрээ, 
конвенцийн тусгайлсан тайлан болон үндсэн баримт бичгийг холбогдох журамд 
заасан шаардлагуудын (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) and paragraph 16 of General 
Assembly resolution 68/268 ) дагуу тайлангуудыг бичиж ирүүлнэ үү. 

---oOo--- 


