
ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН

НҮЦГЭН ҮНЭН

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН 
ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН 
СУДАЛГАА - 2017

Улаанбаатар хот
2018 он

Урилга Эрхэм хүндэт хатагтай/ноён 
________________________________ Таныг

“ЖЕНДЭРТ  СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ”
судалгааны үр дүнг танилцуулах семинарт хүрэлцэн 

ирэхийг урьж байна.
Хаана: “Хөх тэнгэр цамхаг”-ийн хурлын танхимд

Хэзээ: 2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09:00 цагт эхэлнэ

Хөтөлбөр Зорилго: “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” үндэсний
судалгааны үндсэн үр дүнг бодлого боловсруулагч,
шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгч нарт танилцуулах,
цаашид хамтран ажиллах, бодлогын зөвлөмж
боловсруулах

Цаг Сэдэв

09:00-09:30 Нээлтийн ажиллагаа
Б.Энхбаяр, Хууль зүй, дотоод хэргийн  дэд сайд
Жон Лангтри, Австрали улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайд
Габриела Спирли, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн суурин төлөөлөгч, 
Консул
Наоми Китахара, НҮБ-ын  Хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч
А.Ариунзаяа, ҮСХ-ны дарга, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн 
судалгааны Зөвлөлдөх хорооны дарга 

09:30-10:00 “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төсөл болон судалгааны 
танилцуулга

10:00-10:50 Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийллийн талаарх үр дүн

10:50-11:10 Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийллийн түвшин

11:10-11:30 Цайны завсарлага

11:30-11:45 Олон улсын харьцуулалт 

11:45-12:45 Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

12:45-13:00 Хөнгөн зууш

Хүчирхийллийн нүцгэн үнэн
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ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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Хамтрагчийн зүгээс хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, хүчирхийллийн 
хэлбэрээр, дүнд эзлэх хувиар
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Сүүлийн 12 сар Амьдралдаа



ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН

Бие махбодын хүчирхийллийн үйлдлүүд
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Сүүлийн 12 сар

18.8 23.617.9
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Бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, давтамжаар

Нэг удаа Хэд хэдэн удаа (2-5) Олон удаа (5-с дээш)
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ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН

Бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, хамтрагчийн статусаар

Сүүлийн 12 сар Амьдралдаа

Гэрлэж байгаад салсан, 
тусгаарласан

64.6

21.0

15.5
44.9

Бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн бэртэл, гэмтэл авсан байдал, хувиар

Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд хамтрагчийн үйлдсэн хүчирхийллийн нөлөөлөл

Хүчирхийллийн улмаас бэртэл, гэмтсэл авсан эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

Маажсан,
шалбалсан, 
хөх няц болсон

Толгойн гэмтэл
авсан, тархи

хөдөлсөн

Чихний хэнгэрэг 
цоорсон, нүд

гэмтсэн

Яс хугарсан,
үйрсэн, цуурсан

42.8%

65.2%
20.1%

49.4% 19.8%

Сүүлийн 12 сар Амьдралдаа

Сүүлийн 12 сар Амьдралдаа



ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН

Хамтрагчийн үйлдсэн хүчирхийллийн хүүхдэд үзүүлсэн нөлөө, холбогдох асуудлууд
Бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн  эмэгтэйн 6-12 насны хүүхдүүд

Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн
хамтрагч /хүүхэд насандаа/

Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн
хамтрагчийн ээж

Яс хугарсан,
үйрсэн, цуурсан

47.1%

32.4% 17.3%

43.0%
Аймхай, зожиг
зантай

Цохиулж, зодуулж
байсан

Бие махбодын болон/эсвэл бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн 

55.4%
дараах тодорхойлолттой 
санал нийлжээ.

Нөхөртөө
цохиулж, зодуулж
байсан

Түрэмгий
зантай



ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН

Эмэгтэйчүүдийн 17.3% нь амьдралдаа, 4.5% 
нь сүүлийн 12 сард бусдын зүгээс үйлдсэн бие 

махбодын хүчирхийлэлд өртсөн байна.

Хүүхэд байхдаа бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн байна.

Хүнд хэлбэрийн бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн
эмэгтэйчүүдийн

хүчирхийллийн талаар 
цагдаад мэдэгдсэн байна.

БУСДЫН ЗҮГЭЭС ҮЙЛДСЭН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ

7 эмэгтэй тутмын 1 нь амьдралдаа /багадаа нэг удаа/ 
бусдын зүгээс үйлдсэн бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 

байхад сүүлийн 12 сард 2.6 % нь өртсөн байна.

ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ДАВАН ТУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ

Хамтрагчийн хүчирхийллийн талаар бусдад хэлсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдэд тусалсан байдал

10 1 

10.2% 



ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН

Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн ямар нэгэн байгууллага, үйлчилгээнд хандаагүй 
шалтгаан

Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн гэрээ орхин явах болсон шалтгаан

Хүчирхийлэл байдаг л зүйл /ноцтой асуудал биш/


