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Organization 

13 дугаар зүйл. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг 

хангах  

13.1.Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн 
нөхцөл байдлын үнэлгээг харгалзан Гэр бүлийн 
тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуульд зааснаас гадна хүүхэд асрах хувилбарт 
үйлчилгээнд хамруулах арга хэмжээг авна. 

13.2.Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээг 
төрийн байгууллага, эсхүл магадлан итгэмжлэгдсэн 
хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэгч, хуулийн 
этгээд, гэр бүл, иргэн, эсхүл тэдгээр нь хамтран 
үзүүлнэ. 

13.3.Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээний 
стандартыг тухайн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага, үйлчилгээ үзүүлэх журмыг 
хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн тус тус батална 

13.4.Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд 
хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх санал, дүгнэлтийг 
хамтарсан баг, нийгмийн ажилтан гаргах бөгөөд 
гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хүүхдийн эрхийн 
ажилтан хяналт тавина. 



10.1.Эрсдэлт нөхцөлд байгаа, гэмт хэргийн 
хохирогч болсон, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон, ял 
шийтгүүлж, албадлагын арга хэмжээ авагдсан, 
сургалт, хүмүүжлийн тусгай байгууллагаас 
суллагдсан хүүхдийг нийгэмд хэвийн амьдрахад нь 
тусалж, дэмжих чиглэлээр дараахь хариу үйлчилгээ 
үзүүлнэ: 

10.1.1.мэдээлэл хүлээн авах, 
илрүүлэх, шалгах; 

10.1.2.нөхцөл байдлын 
үнэлгээ хийх; 

10.1.3.аюулгүй байдлыг 
хангах10.1.4.дэмжих, холбон 
зуучлах; 

10.1.5.хүүхдийн эрхийн хууль 
зүйн хорооны үйлчилгээ 

үзүүлэх; 

10.1.6.гэр бүлд нь эргэн 
нэгтгэх. 

10.2.Хүүхэд хамгааллын 
хариу үйлчилгээг төрийн байгууллага эсхүл тухайн 
чиглэлээр мэргэшсэн иргэн, магадлан 
итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд төрийн зарим чиг 
үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх замаар үзүүлнэ. 

10.3.Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа төрийн байгууллага болон хуулийн 
этгээд тусгайлан бэлтгэгдэж, мэргэшсэн хүний 
нөөцтэй байна. 

10.4.Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх 
хуулийн этгээд нь хүүхэд, гэр бүлийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас 
магадлан итгэмжлэгдсэний үндсэн дээр үйл 
ажиллагаа явуулах бөгөөд уг журмыг хүүхэд, гэр 
бүлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
батална. 

5 дугаар зүйл. Гэр бүл дэх 

хүүхэд хамгаалал  

5.1.Эцэг, эх, гэр бүлийн гишүүд, асран 

хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь хүүхэдтэй 

холбоотой эрх, үүргээ урвуулан ашиглах, 

хүүхдийг үл хайхрах, дарамт, хүчирхийлэл, 

мөлжлөгийн бүх хэлбэр, аливаа гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс хамгаалах арга хэмжээг авна. 

5.2.Хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд 

өсч хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд 

хуульд заасны дагуу эвлэлдэн нэгдэх, 

шаардлага, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл гаргаж, 

түүнийг шийдвэрлүүлэх замаар хүүхдэд 

ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. 

5.3.Гэр бүлийн орчинд хүчирхийлэлд 

өртсөн хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламж, 

үйлчилгээг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

тухай хуульд заасны дагуу үзүүлнэ. 

 5.4.Эцэг, эх, хууль ёсны асран 

хамгаалагч, хамаатан садан, багш сурган 

хүмүүжүүлэгч нь хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэх, 

боловсрол олгох, асран хамгаалахдаа 

хүчирхийллээс ангид хүмүүжлийн арга 

хэрэглэнэ. 

Хуулийн зорилго  

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхэд 

хамгааллын үндэсний тогтолцоо, 

оролцогч талуудын харилцааг 

тодорхойлж, хүүхдийг үл хайхрах 

байдал, дарамт, мөлжлөг, 

хүчирхийллийн бүх хэлбэр, эрсдэлт 

нөхцөлд өртөхөөс урьдчилан 

сэргийлэх, хамгаалах, хариу 

үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон 

харилцааг зохицуулахад оршино.  

10 дугаар зүйл. Хүүхэд 

хамгааллын хариу үйлчилгээ  

Caption describing picture 

or graphic. 

Caption describing picture or graphic. 


