
 
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн Хороо 
Арвангурав дугаар хуралдаан 
2015 оны 3-р сарын 25-аас 4-р сарын 17 
 
Монгол улсын анхны тайлан илтгэлийн дүгнэлт, ажиглалтууд 
 

I. ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1. Хороо Монгол улсын анхны тайлан илтгэлийг (CRPD/С/MNG/1) 2015 оны 4-р 
сарын 8, 9-нд 188, 189-р уулзалтаараа (СRPD/С/RS.188 аnd 189) авч хэлэлцэн, 
2015 оны 4-р сарын 16-нд 199-р уулзалтаар (СRPD/С/SR.199) ажиглалтуудаа 
дүгнэж баталлаа. 
 

2. Хороо Монгол улсын анхны тайлан илтгэлийг болон Хорооноос бэлтгэсэн 
Асуултын жагсаалтад (СRPD/С/MNG/Q/1/Аdd.1) бичгээр хариу өгөхөөр хүчин 
чармайлт гаргасаныг нь сайшааж байна. 
 

3. Оролцогч улс засгийн газрын холбогдох яамд, газруудын төлөөлөл бүхий 
өндөр түвшинд оролцож, ярилцлаганд орсныг Хороо сайшааж байна. Мөн 
Хорооны гишүүдийн тавьсан асуултанд төлөөлөгчид хариулсныг сайшааж 
байна. Мөн Хороо Оролцогч улсын төлөөлөгчдийн хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг 
эерэгээр хангасныг сайшааж байна. 
 

4. Оролцогч улс үндэсний түвшинд хөгжлийн бэрхшээлийн хууль, бодлогод 
өөрчлөлт хийхийг баталгаажуулна гэж Конвенцид хүлээсэн үүргийнхээ дагуу 
арга хэмжээ авахдаа Тайлагнах удирдамжийг бүрэн баримтлаагүй гэж Хороо 
үзэж байна. Үр дүнтэй бодлогын зохицуулалт болон түүнийг хэрэгжүүлэх 
стратегийг Оролцогч улс онцгойлон анхааралдаа авсан бол ашигтай болох 
байлаа. Хороо энэхүү зөвлөмжийнхөө холбогдох зүйл заалт дээр асуудлыг 
хөндөх болно. 
 

II. ЭЕРЭГ ЗҮЙЛҮҮД 
 

5. Оролцогч улс өөрийн хууль дүрмэндээ нэмэлт өөрчлөлт хийх, тоймлон харах 
үедээ холбогдох яам, агентлаг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан ажлын хэсэг зохион байгуулсныг 
Хороо сайшааж байна. Мөн Хороо Оролцогч улсын дараах зүйлүүдийг 
сайшааж байна: 

 
(а) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Конвенцийг хэрэгжүүлж 

үндэсний хууль тогтоомж, бодлогыг баталгаажуулахын тулд өнөөдрийг 
хүртэл төрөл бүрийн арга хэмжээ авч байгаад;  

 
(b) Олон улсын хамтын ажиллагааг онцгойлон ашиглаж хөгжлийн 

бэрхшээлийн үндэсний хууль, тогтоомж, бодлогыг боловсруулахад 
хөдөлгөгч хүч нь Конвенц гэдгийг сайн ойлгож байгаад; 

 
(c) Үндсэн хууль болон Оролцогч улсын соёрхон баталсан хүний эрхийм 

гэрээ, хэлэлцээрүүд болон Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын 



 
 

Конвенцүүдэд заасан хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд олон жилийн 
туршид тасралтгүй хүчин чармайлт гаргаж байгаад; 

 
(б) 2012 онд “Инчеон стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталсанд; 

 
(е) Монгол улсын засгийн газрын 2008-2012 оны мөрийн хөтөлбfр 

санаачилсанд. 
 

III. АНХААРАХ ЗАРЧМЫН ЗҮЙЛҮҮД БОЛОН ЗӨВЛӨМЖ 
 

A.  НИЙТЛЭГ ЗАРЧМУУД БОЛОН ҮҮРГҮҮД (1-4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ) 
 
6. Оролцогч улс нь хувь хүнтэй салшгүй холбоотой нөхцөл байдал буюу 

эмнэлгийн импэйрмент /биеийн согог/ нөхцөл байдалд анхаарлаа хандуулдаг 
хөгжлийн бэрхшээлийн Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын ойлголтыг 
мөрддөг гэж Хороо үзэж байна. Энэ нь орчны хүчин зүйлийн харилцан 
үйлчлэлийг үл тоомсорлодог. Конвенц хөгжлийн бэрхшээлийг хувьсаж байгаа 
ойлголт гэж үздэг бөгөөд Оролцогч улс “байнгын хөгжлийн бэрхшээл” 
ойлголтонд баригдсан мэт харагдаж байна. 
 

7. Оролцогч улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаарх хууль, тогтоомж, 
бодлого нь нийцээгүй, тэдний зүйл заалт нь өөр хоорондоо уялдаагүй, 
харилцан хамааралгүй байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

8. Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна: 
 
(a) Үндэсний хууль тогтоомж, бодлогыг Конвенцид болон түүнтэй 

хамааралтай зүйл заалтуудад нийцүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрхэм зэргийг болон тэднийг бусдын нэгэн адил 
нийгэмд үр дүнтэй, бүрэн дүүрэн оролцоход саад болдог төрөл 
бүрийн саад бэрхшээлүүдийн харилцан үйлчлэлээс бий болдог 
нөхцөл байдлыг онцолж үздэг хүний эрхийн загварыг хэрэглэх. 
 

(b) Бодлого зохицуулалт, харьцуулалт хийж, нөхцөл байдлыг 
сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах (benchmark), ажлын хуваарь 
болон тохирох санхүүжилт зэрэг тодорхой бүтцийг хэрэгжүүлэх 
стратегийг боловсруулах. 

 
B. ТУСГАЙЛСАН ЭРХҮҮД (5-30 ДУГААР ЗҮЙЛҮҮД) 
 

Адил тэгш байдал, үл алагчлал (5 дугаар зүйл) 
 

9. Оролцогч улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой үл алагчлалын хууль 
тогтоомжинд конвенцийг хэрэгжүүлэх стратегийн нэг хэсэг болох уялдаа 
холбоотой дотоодын хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд яамд 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудыг оролцуулах 
зохицуулга дутмаг байна гэж Хороо үзэж байна. Мөн Оролцогч улсад 
алагчлалын үндсэн суурь болсон тохирох хэрэглэгдэхүүн (гeasonable 
accommodation)-ний хууль ёсны зохицуулга дутмаг байна. 



 
 

 
10. Хөгжлийн бэрхшээлээс нь болж алагчлах талаар анхааралдаа авч, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүмүүстэй холбоотой бүх хууль тогтоомжинд үл алагчлалын 
ойлголтыг бодитоор хэрэгжүүлж, холбогдох бүх хуулиудад оруулахыг Хороо 
Оролцогч улсад зөвлөж байна. Мөн бүх хуулиудад хөгжлийн бэрхшээлээс нь 
болж алагчилж буйн хэлбэр болох тохирох хэрэглэгдэхүүнийг (геasonable 
accommodation) баталгаажуулсан хуультай болохыг зөвлөж байна. Мөн энэхүү 
хуулийг дагаж мөрдөх үр дүнтэй мониторингийн механизмыг бий болгохыг 
зөвлөж байна. Үүнд хөгжлийн бэрхшээлээс нь болж алагчлахад холбогдох 
нөхөн олговор болон төлбөр хайхад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст боломж 
олгох ёстой. Мөн Оролцогч улсыг улсын болон хувийн салбарт ажиллаж байгаа 
хүмүүст, түүн дотроос шүүхийн хүмүүст, төрийн албан хаагч болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын төлөөлөлд хөгжлийн бэрхшээлээс 
болж алагчлах талаарх болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тохирох 
хэрэглэгдэхүүн (reasonable accommodation)-ээр хангах үүрэг болон 
боломжуудын талаар тохирох шаардлагатай сургалтыг зохион байгуулахыг 
санаачлахыг зөвлөж байна. 
 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд (6 дугаар зүйл) 
 

11. Монголын нийгэмд хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн талаар, 
хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, шийдвэр гаргахад хөгжлийн бэрхшээлтэй 
эмэгтэйчүүдийн оролцоо хязгаарлагдмал байгаа гэх мэт нийгэм, эдийн засаг, 
улс төрийн нөхцөл байдлын мэдээлэл нийтдээ дутмаг байна гэж Хороо үзэж 
байна. 
 

12. Хуулийн шинэчлэл, бодлогын өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхдээ, ялангуяа гэр 
бүлийн амьдрал, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт 
болон гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдтэй зөвлөлдөхийг Хороо Оролцогч улсаас 
шаардаж байна. Мөн Оролцогч улсын жендерийн бодлогод хөгжлийн 
бэрхшээлтэй охид, хүүхдүүдийг хамруулахыг зөвлөж байна. 
 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд (7 дугаар зүйл) 
 

13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлд шаардлагатай 
хамгаалалтаар хангахад зориулж тусгайлсан хангалттай арга хэмжээ байхгүй 
байна гэж Хороо үзэж байна. Ялангуяа хөдөө орон нутагт, нүүдлийн 
амьдралаар амьдарч яваа хөгжлийн бэрхшээлтэй охидод илүү хүндрэлтэй, мөн 
олгож байгаа боловсрол нь, ялангуяа хөдөө орон нутагг, хангалтгүй байна. Мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, хөвгүүдийг шийдвэр гаргахад системтэйгээр 
оролцуулдаггүй нь тэдний амьдралд нөлөөлж, тэдэнд шууд нөлөөлөх аливаа 
зүйл дээр үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжгүй болгож байна гэж Хороо үзэж 
байна. 
 

14. Хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, хөвгүүдийг анхан шатны боловсрол 
эзэмшихийг нэмэгдүүлж, бага насанд нь хамран сургах боловсролыг 
хэрэгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг мэргэжлийн сургалтанд 
хамруулах зэрэг арга хэмжээ авах, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 



 
 

хүчирхийлэл, дарамт, хаях, гээхээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авахыг 
Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Эдгээр үйл ажиллагааг зохион 
байгуулахдаа ХБИБ-тай зөвлөлдөх ёстой. Мөн хөдөө орон нутагт болон 
нүүдэлчин хамт олны дунд амьдарч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, 
хөвгүүдийн нөхцөл байдалд онцгой анхаарал тавих ёстой. Мөн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй охид, хөвгүүдэд шууд нөлөөлөх асуудлаар тэдэнтэй 
зөвлөж, тэдний хөгжлийн бэрхшээл болон насанд нь тохирох тусламж 
дэмжлэг үзүүлж, тэдний эрхийг хамгаалах-баталгаа гаргахыг Хороо 
Оролцогч улсаас хүсч байна. Эдгээр бүх арга хэмжээнүүдийг авахдаа 
Оролцогч улсад Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос өгсөн зөвлөмжтэй 
(СRС/С/MNG/СО/3-4) уялдуулах хэрэгтэн.  
 

 Ойлголт нэмэгдүүлэх (8 дугаар зүйл) 
 
15. Оролцогч улс Конвенцийн эсрэг ойлголтыг төрүүлэхээр “Хөгжлийн 

бэрхшээлээс сэргийлэх өдөр” гэж тунхаглан, өдөр тутмын хэлээр болон олон 
нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тунхаглаж байгаа нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар сөрөг хандлага бий болгож байна гэж Хороо 
үзэж байна. Мөн ойлголт нэмэгдүүлэхэд авч байгаа арга хэмжээ нь хангалтгүй 
байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний гэр бүлийн гишүүд, мөн 
олон нийтийн болон холбогдох мэргэжилтнүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрхтэй хамаатай асуудлаар ойлголт байхгүй байна. Мөн хөгжлийн 
бэрхшээлийг хөдөлгөөний бэрхшээлээр хязгаарлаж, оюуны болон сэтгэц 
нийгмийн бэрхшээлтэй хүмүусийг хангалттай анхаарахгүй байна гэж Хороо 
үзэж байна. 
 

16. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бие даасан, хараат бус, эрхтэй хүн 
гэдэг эерэг дүр зураг бий болгох ойлголт нэмэгдүүлэх кoмпанит ажлыг 
эрчимжүүлэхийг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Ойлголт 
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа Оролцогч улс 
Конвенцийн зүйл заалт бүрийг анхааралдаа авч, түүн дотроо 5, 12, 13, 27 
дугаар зүйлийг онцгойлон анхаарах шаардлагатай бөгөөд хөгжлийн 
бэрхшээлийн өөр өөр хэлбэрийг олон нийтэд эерэг ойлголт төрүүлэх гол 
стратеги болох хөгжлийн бэрхшээлийн хүний эрхийн загварыг сонгох 
шаардлагатай. 
 

Хүртээмж (9 дугаар зүйл) 
 

17. Оролцогч улс хүртээмж дээр авч байгаа арга хэмжээгээ зөвхөн хөдөлгөөний 
бэрхшээлээр хязгаарлаж, мэдээлэл харилцааны технологийн бусад саад 
бэрхшээлийг үл тоомсорлосон байна гэж Хороо үзэж байна. Ялангуяа Брайл 
болон дохионы хэлийг хууль ёсны болгоогүй бөгөөд одоогоор зөвхөн нэг 
телевизийн суваг маш хязгаарлагдмал хугацаанд хүртээмжтэй контент явуулж 
байна гэж Хороо үзэж байна. Оролцогч улс хүртээмжийн талаар хууль 
тогтоомж хэрэгжүүлэх эерэг алхам хийж байгаа боловч энэхүү хүртээмжийн 
хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд нөөцийн хуваарилалт болон 
албадан хэрэгжүүлэх арга зам нь хангалтгүй хэвээр байна. 
 

18. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгэмд оролцох оролцоог 



 
 

нэмэгдүүлэхийн тулд Мэдээлэл, Харилцааны технологиудыг хүртээмжтэй 
болоход учирч буй саад бэрхшээлиййг арилгаж, хүртээмжийн талаарх 
бодлогоо өргөжүүлэхийг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Дохионы 
хэл болон Брайлыг хууль ёсны болгож, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр хүртээмжтэй, олон төрлийн контентуудын тоо хэмжээг 
ихэсгэхийг Оролцогч улсад зөвлөж байна. Мөн нийтийн тээвэр, барилга, 
байшин, нийтийн орон зайд хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулах арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд нөөцийн хуваарилалтыг ихэсгэхийг 
Оролцогч улсад Хороо зөвлөж байна. Мөн хүртээмжийн талаар 
мониторинг үнэлгээ, албадан хэрэгжүүлэх механизмыг сайжруулахыг 
зөвлөж байна. Хүртээмжийн талаарх Хорооноос гаргасан Ерөнхий 
зөвлөмж №2 (2014) болон Конвенцид нийцүүлэн хууль тогтоомжинд 
заасан хүртээмжийн стандартыг биелүүлээгүй тохиолдолд тохирох 
шийтгэл (санкц) оногдуулах ёстой. 

 
 Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж болон эрсдэл бүхий нөхцөл байдал 

(11 дүгээр зүйл) 
 

19. Оролцогч улсад байгалийн гамшиг тогтмол болдогийг үл харгалзан 
хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж болон эрсдэлийн нөхцөл байдалд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст туслах болон тусгайлсан хамгаалах арга хэмжээ дутмаг 
байна гэж Хороо үзэж байна.  

 
20. Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж болон эрсдэлийн нөхцөл байдалд 

туслах үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийг бүх хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс, түүн дотроос сонсголгүй хүмүүст хүртээмжтэй байх 
ёстойг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Тараах материал нь 
хүртээмжтэй хэлбэрээр бэлтгэгдэж тараагдах ёстой. 
 

 Хуулийн өмнө тэгш байх эрх (12 дугаар зүйл) 
 

21. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, ялангуяа оюуны болон сэтгэц нийгмийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн өөрийнхөө амьдралын талаар сонголт хийх, бусдын 
нэгэн адил хуулийн чадамжаа эдлэх эрхийг баталгаажуулах хууль ёсны арга 
хэмжээнүүд хангалтгүй байна гэж Хороо үзэж байна. Мөн хөгжлийн 
бэрхшээлээсээ болоод сэтгэл зүйн хязгаарлалтанд орсон хүнийг хуулийн 
байнгын чадамжгүй гэж узэн хуаь хүний асуудлууд болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй 
холбоотой шийдвэр гаргахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асран 
хамгаалагч нарт Оролцогч улс зөвшөөрөл олгож байна гэж Хороо үзэж байна. 
Иймэрхүү тогтолцоо нь тусламжтайгаар шийдвэр гаргахын оронд тэднийг 
орлон шийдвэр гаргах явдлыг дэмжиж, Конвенцийн 12 дугаар зүйл болон 
хуулийн өмнө тэгш байх талаарх Хорооны ерөнхий зөвлөмж №1 (2014)-ийн 
эсрэг явдал болдог гэдгийг Хороо тэмдэглэж байна. 
 

22. Хаана, хэнтэй амьдрахаа сонгох, өөрийн дэмжиж байгаа улс төрийн намд 
санал өгөх, эрүүл мэндийн тусламж дэмжлэгийн талаарх өөрийн гаргасан 
шийдвэрийг хүндэтгэн үзэх, өөрийн санхүүгийн байдлыг өөрөө хянах, 
кино, бусад чөлөөт цаг өнгөрүүлэх газар болон соёлын арга хэмжээнүүд 
хүртээмжтэй байх зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсиййн хуулийн 



 
 

чадамжийг баталгаажуулахыг Хороо Оролцогч улсаас шаардаж байна. 
Мөн Конвенцийн 12 дугаар зүйл болон зөвшөөрөлтэйгөөр эмчилгээг 
хийлгэх, болих эрх, хүртээмжтэй шүүхээр үйлчлүүлэх, санал өгөх, гэрлэх, 
эцэг эх байх эрх, ажил хөдөлмөр эрхлэх, өөрийн оршин суух газрыг 
сонгох зэрэг хувь хүний эрхүүдийг хүндэтгэн үзэж Хорооны ерөнхий 
зөвлөмж №1-ийг бүрэн хэрэгжүүлж Иргэний эрхийн хуулиас хувь хүний 
бие даасан, хараат бус байдлыг хүндэтгэн үзэж орлон шийдвэр гаргахаас 
тусламжтайгаар шийдвэр гаргах нөхцөл байдалд шилжихийг Хороо 
зөвлөж байна. Мөн Оролцогч улсыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй 
болон тэдний эрх ашгийг хамгаалдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, 
зөвлөлдөн үндэсний, бүсиййн болон орон нутгийн түвшинд төрийн албан 
хаагч, шүүгч, нийгмийн ажилтнуудад тусламжтайгаар шийдвэр гаргах 
механизмын талаар болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хуулийн 
чадамжийн талаар сургалт зохион байгуулахыг Хороо зөвлөж байна. 
 

 Шүүхийн хүртээмжтэй байдал (13 дугаар зүйл) 
 

23. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан хүртээмжтэй шүүхийн баталгаа 
гаргах шаардлагатай нөхцөл байдалд процедурын тохируулгыг (ргосе<1ига1 
ассоттобайоп) баталгаажуулах ажил дутмаг байна гэж Хороо үзэж байна. Үүнд 
дохионы хэл, Брайл болон хууль, шүүх, шүүхийн албадан хэрэгжүүлэх газрын 
мэргэжилтнүүдэд тохирох сургалт хангалтгай зохион байгуулаагүй зэрэг орно. 
 

24. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хөдөлгөөний бэрхшээлээсээ, эсвэл 
хэлний бэрхшээлээсээ болж (дохионы хэл болон Брайл шаардлагатай 
үед) эсвэл хуулийн мэргэжилтнүүд, цагдаа, шоронгийн мэргэжилтнүүдийн 
тохирох сургалт хангалтгүйгээс болж алагчлалд өртүүлэхгүй байх, мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд онцгой анхаарал тавих арга 
хэмжээ авах зэрэг процедурын тохируулгын зарчмыг хэрэгжүүлэх хууль 
ёсны арга хэмжээ авахыг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна.  
 

 Эрх чөлөө, хувийн халдашгүй эрх (14 дүгээр зүйл) 
 

25. Оюуны болон сэтгэц нийгмийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг албадан эмнэлэгт 
хэвтүүлэх, институтэд байлгах гэх мэтээс хамгаалах хуулийн хамгаалалт 
Үндсэн хуулиас өөр хангалттай байхгүй байна гэж Хороо үзэж байна. Гэмт 
хэрэгт холбогдсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаарх мэдээлэл дутмаг, 
мөн зохих ёсны хууль дүрэм энэ тохиолдолд үйлчилж байгаа эсэх талаар 
мэдээлэл дутмаг байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

26. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдоход тэднийг 
дэмжих процедурын бүтэц бүхий бодлого боловсруулахыг Хороо 
Оролцогч улсад зөвлөж байна. Энэхүү тогтолцоо нь эрүүгийн шүүхийн 
тогтолцоонд гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа бүх хүмүүст зориулсан 
ерөнхий хамгаалалт болон баталгаагаар хангах ёстой. Интер алиа: гэм 
буруу нь нотлогдоогүй байхад гэм буруутайд тооцохгүй байх, хамгаалах 
эрх болон шударга шүүхээр шүүлгэх. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийг шоронд илүү хүндрүүлэхгүйн тулд шоронд тохирох 
хэрэглэгдэхүүн (геаsonable ассommodation)-ийг хэрэгжүүлэхийг зөвлөж 



 
 

байна. 
 

 Аливаа хэлбэрийн мөлжлөг, хүчирхийлэл, доромжлолоос ангид байх 
эрх (16 дугаар зүйл) 
 

27. Оролцогч улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, ялангуяа хөгжлийн 
бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл, дарамт, шахалт, 
мөлжлөгийн түвшин дээд хэмжээнд байгаа мэдээлэл болон хүний эрхийн 
хүчирхийллийн эсрэг хамгаалах механизм дутмаг байна гэж Хороо үзэж 
байна. 
 

28. Хороо Оролцогч улсад дараах зүйлүүдийг зөвлөж байна: 
 
(a) Мөлжлөг, хүчирхийлэл, доромжлолд өртсөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүмүүс, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдэд 
хүртээмжтэй хорогдох байр, хууль ёсны засан хүмүүжүүлэх байр 
зэрэг хамгаалалтын мехнаизм бий болгох; 

 
(b) Конвенцийн 16.3 дугаар зүйлд зааснаар мөлжлөг, хүчирхийлэл, 

доромжлолоос хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамгаалах, 
мониторинг хийх бие даасан эрх бүхий байгууллагыг томилох. 

 
 Хувийн нэгдмэл байдлыг хамгаалах (17 дугаар зүйл) 

 
29. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 37 (b) зүйлд дурдсанаар зөвшилцөлгүйгээр 

“удамшлын гаралтай сэтгэц-нийгмийн, оюун ухааны согоггой, эсвэл сэтгэц 
нийгмийн, оюун ухааны бэрхшээлтэй хүмүүсээс сэргийлэх” талаар Оролцогч 
улсын авсан арга хэмжээг Хороо анхааралдаа авч байна. 

 
30. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэггэйчүүдийн, ялангуяа сэтгэц нийгмийн болон 

оюун ухааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн 
эрхийг хязгаарлаж, албадан үрийн суваг боох, үр хөндөхийг зөвшөөрдөг 
хууль болон холбогдох тогтоол, журмыг Эрүүл мэндийн тухай хуулиас 
хасахыг Хороо Оролцогч улсаас шаардаж байна. 
 

 Бие даан амьдрах болон тухайн оршин суугаа орчиндоо байх эрх (19 
дүгээр зүйл) 
 

31. Конвенцийн 19-р зүйлд дурдсанчлан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг 
өөрийнхөө хамт олон дунд бие даан амьдрахад нь туслах нийгмийн 
тусламжийн хөтөлбөрүүд дутмаг байгааг Хороо анхааралдаа авч байна.  
 

32. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй зөвлөлдөж, тэдгээр нь гэр бүлтэй 
эсэхээс үл хамаарч хувийн тусламж зэрэг туслах арга хэмжээнүүдийг авч 
институтыг тараах төлөвлөгөө боловсруулахыг Хороо Оролцогч улсад 
зөвлөж байна. 

 
 
 



 
 

Хувийн хөдөлгөөнт байдал (20 дугаар зүйл) 
 

33. Өнөөдрийн зах зээлийн унэнд нөлөө үзүүлэхгүй тэтгэмжийн дүн болон 
тэтгэмжээр олгож байгаа хөдлөх, туслах хэрэгслийн чанарын талаар Хороо 
анхааралдаа авч байна. 
 

34. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст сонголт хийх боломж олгож, тэтгэмжийг 
нэмж, чанартай туслах хэрэгсэл, технологи, үйлчилгээг (засвар, 
үйлчилгээг оролцуулан) олдоцтой болгохыг Хороо зөвлөж байна. 
 

Орон байр болон гэр бүлийг хүндэтгэх (23 дугаар зүйл) 
 

35. Оролцогч улс бүх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хүү болон охиноо асран 
хамгаалах, тэднийг үрчилж авах эрх болон хариуцлагыг баталгаажуулаагүйг 
Хороо тэмдэглэж байна. Мөн тэдний хүүхэд өсгөх хариуцлагаа биелүүлэхэд 
тохирох тусламж үзүүлдэггүйг тэмдэглэж байна. 
 

36. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хүүхэд үрчилж авах, хүүхэд өсгөх 
хариуцлагаа биелүүлэхэд нь тэдэнд туслах гэх мэт тэднийг эцэг эх байх 
эрхээ эдлэхийг нь хорьсон бүх хуулиудыг дахин нягталж үзэж, өөрчлөх, 
хүчингүй болгохыг Хороо Оролцогч улсаас шаардаж байна. 
 

 Боловсрол (24 дүгээр зүйл) 
 

37. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хичээл заах сургагдсан багш нарын тоо бага 
хэвээр байгааг Хороо анхааралдаа авч байна. Мөн Оролцогч улс Боловсролын 
тухай хууль болон Боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөндөө (2006-2015) 
тэгш хамруулан сургах тогтолцоог баталгаажуулах тусгайлсан арга хэмжээ 
аваагүй байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

38. Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх болон мэргэшүүлэх сургалтанд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох хөтөлбөрийг заавал 
оруулахыг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Мөн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй бүх хүүхдүүд өөрийн амьдарч байгаа газартаа чанартай 
тэгш хамруулах боловсрол олгох тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд хуваарилсан 
төсөв бүхий тусгай бодлого, хөтөлбөр боловсруулахыг Оролцогч улсад 
зөвлөж байна. Үүнийг хийхдээ хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл нь “их”, 
“бага” гэдгийг үнэлэхгүй байх ёстойг Оролцогч улс баталаажуулах ёстой. 
 

 Эрүүл мэнд ба сэргээн засалт (25, 26 дугаар зүйл) 
 

39. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрүүл мэндийн болон сэргээн засалтын иж 
бүрэн үйлчилгээг, мөн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг, ялангуяа хөдөө орон нутагт, зах хязгаар газарт авах хүртээмж 
хязгаарлагдмал байгааг Хороо анхааралдаа авч байна. Мөн Оролцогч улсын 
эрүүл мэндийн хууль, тогтоомжинд хөгжлийн бэрхшээлтэй бүх хүмүүс үнэ 
төлбөргүй, мөн мэдээлэл өгч, зөвшөөрөлийг (informed consent) нь авч 
үйлчилдэггүй гэж үзэж байна. 
 



 
 

40. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэнд, эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, сэтгэц нийгмийн үйлчилгээнүүд 
болон хөдөө орон нутагт, зах хязгаар нутагт хамт олонд түшиглэсэн 
сэргээн засалтын иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх гэх мэтийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнүүдийг санхүүгийн хязгарлалтгүйгээр үзүүлэхэд шаардлагатай 
арга хэмжээ авахыг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Мөн тэдний 
хомсдолоос үл шалтгаалан бүх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс үнэ 
төлбөргүй үйлчилгээ авч, эмчилгээний талаар мэдээлэл авч, эмчилгээг 
зөвшөөрөх эрхтэй. 

 
 Ажил хөдөлмөр эрхлэлт (27 дугаар зүйл) 

 
41. 25 болон түүнээс дээш ажиллагсадтай улсын болон хувийн аж ахуйн нэгжүүд 

нийт ажиллагсадынхаа 4 хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн авч ажиллуулаагүйн 
төлөө өгч байгаа торгууль нь амьдралд нийцэхгүй, мөн тэдгээр 
байгууллагуудын дийлэнх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн авч ажиллуулахгүй, 
оронд нь бага хэмжээний торгууль төлөх сонголтыг сонгож байгааг Хороо 
анхааралдаа авч байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг долоо хоногт дээд 
тал нь 36 хүртэл цаг ажиллуулахаар хязгаарлалт тогтоож өгсөн нь тэднийг 
ажил хөдөлмөр хийх урам зориггүй болгож байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

42. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хөдөлмөр эрхлэхэд нь доод тал нь 4 
хувьд ажилуулна гэсэн шаардлагыг сахиулдаг одоогийн тогтолцоог дахин 
хянаж үзэхийг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Дээрх квотыг 
биелүүлээгүй тохиолдолд олгож байгаа санхүүгийн торгуулийн дүнг нэмж 
арга хэмжээ авч болох юм. Мөн квотын тогтолцоог хянах, эсвэл хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ бодлого 
боловсруулах гэх мэт хуульд нийцсэн арга хэмжээ авах замаар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлыг 
сайжруулахын тулд тэдний мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чадамжийг 
сайжруулах арга хэмжээ авахыг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. 
 

Амьжиргааны хүрэлцэхүйц түвшин, нийгмийн хамгаалал (28 дугаар зүйл) 
 

43. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн амьжиргааны стадартын талаарх тоо 
мэдээлэл дутмаг байгаа нь тэднийг амьжиргааны тохирох стандартад хүргэх 
нийгмийн тусламжийн арга хэмжээнүүдийг томьёолох, хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх 
мэдээлэл дутмаг болгож байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

44. Цалингийн доод түвшин болон амьжиргааны доод стандарт бүхий 
нийгмийн ашгийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүн болон тэдний гэр бүлд хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой гарч буй 
нэмэгдэл зардлыг нөхөн олгох тэтгэмжийн схем боловсруулахыг Хороо 
Оролцогч улсад зөвлөж байна. 
 

Улс төр, нийгмийн амьдралд оролцох (29 дүгээр зүйл) 
 

45. Оролцогч улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг улс, нийгмийн амьдралд бүрэн 
дүүрэн оролцоход нь хангалттай арга хэмжээ аваагүй бөгөөд “УИХ-ын 



 
 

сонгуулийн хууль”-нд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй хамаатай зүйл, заалт 
байхгүй, мөн хараа, сонсгол, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан 
туслах арга хэмжээнүүдийн талаар дурдаагүй байдаг тухай тайлангуудыг 
Хороо анхааралдаа авч байна. 
 

46. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусад иргэн, сонгогч, эсвэл нэр 
дэвшигчдийн нэгэн адил бүрэн дүүрэн оролцохыг нь баталгаажуулсан 
тохирох хуулийн арга хэмжээ авах, тэднийг хөгжлийн бэрхшээлээс нь 
болж санал өгөх эрхийг нь хязгаарласан хуулийн заалтуудыг өөрчлөхийг 
Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна.  
 

Статистик ба тоо баримт цуглуулах (31 дүгээр зүйл) 
 

47. Оролцогч улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тоо болон тэдний нөхцөл 
байдлын талаарх тоо баримт, статистик дутмаг байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

48. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүйс, нас, хөгжлийн бэрхшээлийн 
хэлбэр, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нөхцөл байдлын тухай, 
ялангуяа одоо институтэд амьдарч байгаа хүмүүс, Нийгмийн даатгал 
болон нийгмийн халамжийн хуулиар нийгмийн хагмаалалд хамрагдаж 
байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаарх мэдээлэл, статистик, 
тоо баримтыг цуглуулахдаа хөгжлийн бэрхшээлийн эрхэд суурилсан 
загварыг ашиглахыг Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. 
 

Олон улсын хамтын ажиллагаа (32 дугаар зүйл) 
 

49. Конвенцийг хэрэгжүүлэхэд Оролцогч улсын чадавхийг сайжруулах зорилготой 
олон улсын байгууллагуудтай хийж буй Оролцогч улсын хамтын ажиллагаа нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хангалттай оролцуулаагүй байна гэж Хороо 
үзэж байна. Ялангуяа зарим олон улсын байгууллагын хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээнүүдийн үр дүн нь Конвенцийг бүрэн дүүрэн мөрдөөгүй байна гэж 
тайлангаас үзэж байна. Тухайлбал хамт олонд түшиглэсэн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэхийн оронд институтыг илүүд үзэж, эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн зарчмын хэрэгцээ болох боловсролыг тэгш хамруулах боловсролын 
оронд тусгайлсан боловсрол эзэмпгүүлэх гэх мэтээр Конвенцийг мөрдөөгүй 
байна. Мөн үндэсний түвшинд Мянганы Хөгжлийн Зорилтонд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамруулсан талаарх мэдээлэл дутмаг байна гэж Хороо 
үзэж байна. 
 

50. Оролцогч улсад хэрэгжих олон улсын төслүүд нь Конвенцийн зарчмыг 
бүрэн дүүрэн мөрдөж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний эрх 
ашгийг хамгаалдаг байгууллагуудыг эрх мэдэлжүүлж, хөгжлийн 
бэрхшээлийг хамруулсан хөгжлийн төслүүдийг бичих, хэрэгжүүлэх болон 
мониторинг хийхэд тэднийг утга төгөлдөр оролцуулахыг Хороо зөвлөж 
байна. Мянганы Хөгжлийн Зорилт болон Нийгмийн хөгжлийн талаарх 2015 
оноос хойших НҮБ-ын хөтөлбөрөөр дэмжигдэх Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг харгалзан үзэхийг 
Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Конвенцийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх болон энэхүү зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд Оролцогч улс НҮБ-



 
 

ын агентлагуудаас техникийн тусламж хүсч болно. 
 
С.  ОНЦГОЙЛСОН ҮҮРГҮҮД (31-33 ДУГААР ЗҮЙЛҮҮД) 
 

Үндэсний хэрэгжилт ба мониторинг (33 дугаар зүйл) 
 

51. Конвенцийг хэрэгжүүлэхэд институтчилэх бодлогыг өөрчлөх болон хөгжлийн 
бэрхшээлийн үндэсний түвшин дэх уялдаа холбоо сайтай хуулийг 
боловсруулахад хүн хүч, техникийн болон санхүүгийн хангалттай нөөц 
бололцоо байхгүй байсан байна гэж Хороо үзэж байна. 
 

52. Конвенцийн хэрэгжилтийг хянахад Парисийн Зарчимд нийцсэн үндэсний 
нэг эсвэл хэд хэдэн хяналтын механизмыг онцгойлон боловсруулахыг 
Хороо Оролцогч улсад зөвлөж байна. Үүнийг хийхэд Оролцогч улс 
тохирох хүн хүч, техникийн болон санхүүгийн тохирох нөөц 
бололцоогоор хангах ёстой. Мөн Конвенцийн хэрэгжилтийг хянахад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний эрх ашгийг хамгаалдаг 
байгууллагуудыг бүрэн дүүрэн оролцуулж онцгойлсон арга хэмжээ 
авахыг хатуу зөвлөж байна.  
 

Цаашдын арга хэмжээ ба түгээн дэлгэрүүлэх 
  

53. Оролцогч улсыг энэхүү дүгнэлт ажиглалтанд хамрагдсан зөвлөмжийн 
хэрэгжүүлэхийг Хороо хүсч байна. Оролцогч улс энэхүү зөвлөмжийг УИХ 
болон засгийн газрын гишүүдэд, холбогдох яамдын албан 
тушаалтнуудад, Шүүх болон холбогдох мэргэжлийн бүлгүүдэд, тухайлбал 
боловсрол, эрүүл мэнд, хуулийн мэргэжилтнүүд, мөн орон нутгийн эрх 
бүхий байгууллагууд, хувийн салбар, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслүүдэд орчин үеийн нийгмийн харилцааны стратегүүдийг ашиглаж 
тараахыг Хороо зөвлөж байна. 

  
54. Оролцогч улс энэхүү зөвлөмжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүст, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд хүртээмжтэй форматуудаар 
тараахыг Хороо хүсч байна. 
 

55. Дараагийн тайлан илтгэлийг бичихдээ иргэний нийгмийн байгууллагууд, 
ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудыг 
оролцуулахыг Хороо хөхүүлэн дэмжиж байна. 
 

56. Арван хоёр сарын дотор Оролцогч улсыг энэхүү зөвлөмжийн 32, 46 
дугаар зүйлд хамрагдсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд авсан арга 
хэмжээний талаар бичгээр мэдээлэл өгөхийг Хороо хүсч байна. 
 

Техникийн хамтын ажиллагаа 
 

57. Оролцогч улс Агентлаг хоорондын дэмжих бүлэг (Inter-Agency Support Group - 
IASG)-ийн гишүүн байгууллагуудаас Конвенцийг хэрэгжүүлэх болон энэхүү 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд чиглэл, тусламж авахыг Хороо зөвлөж байна. 



 
 

 
 

Дараагийн тайлан 
 

58. Оролцогч улсыг энэхүү зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг 
хамруулж хоёр, гурав дахь тайлангаа нэгтгэж 2019 оны 6-р сарын 13наас 
хэтрүүлэлгүйгээр өгөхийг Хороо хүсч байна. Дээр дурдсан тайланг 
бэлтгэхдээ Хорооноос гаргасан хялбаршуулсан тайлангийн процедурыг 
баримтлахыг Оролцогч улсаас хүсч байна. Хороо Оролцогч улсын 
нэгтгэсэн тайлан илтгэл үндэслэж урьдчилан хугацаа тогтоохоос дор 
хаяж нэг жилийн өмнө Асуудлын жагсаалтыг бэлтгэдэг. Асуудлын 
жагсаалтад Оролцогч улсын өгсөн хариулт нь тайлангийн нэг хэсэг 
болно.  

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


