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ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГАА

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ялангуяа гэр

бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний

чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор НҮБХАС болон

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн техник,

санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр МУ-ын ЗГ-аас

хэрэгжүүлж буй ”Жендэрт суурилсан

хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төслийн хүрээнд

Монгол Улсад анх удаа хийгдсэн үндэсний

хэмжээний судалгаа.
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ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

• Монголын гэр бүл дэх хүчирхийллийн тархалт, шинж чанар

ба ерөнхий байдлыг судлах

• Хохирогчдыг хамгаалах орчныг сайжруулах

• Олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлж, хүчирхийллээс

урьдчилан сэргийлэх

• Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалтыг хэрэгжүүлэхэд

шаардлагатай суурь тоон мэдээллийг бий болгох
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• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллийн

хэлбэр, төрөл, тэдгээрийн тархалт, үр нөлөө, учир

шалтгааныг тодорхойлох

• Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн

хүчирхийлэлтэй холбоотой тоон мэдээллийг бий болгох

• Зорилтот бүлэгт чиглэсэн тодорхой бодлого,

хөтөлбөрийг боловсруулах суурь мэдээлэл, эх

үүсвэртэй болох

• ТХЗ-ын Зорилт 5-ын (5.2.1, 5.2.2) холбогдох

үзүүлэлтийг тооцох

• НҮБ-аас гаргасан шалгуур үзүүлэлтийг тооцох, олон

улсын түвшинд харьцуулах боломжийг бий болгох

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО:
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СУДАЛГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
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ЁС ЗҮЙ БА АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

• Аюулгүй нэр: Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын
туршлага

• Судалгааны түүвэрлэлт: Аймаг болон үндэсний
хэмжээнд төлөөлөх чадварыг хангасан 7860 өрхийг
санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож, 15-64 насны 7319
эмэгтэйг судалгаанд хамруулсан.

• Олон улсад харьцуулагдах боломжийг хангаж, ДЭМБ-ын
нэгдсэн арга зүйг ашигласан.

• Судалгааны ахлагч, судлаачдад зориулсан 21 хоногийн
сургалт.
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СУРГАЛТ
Нийт 150 орчим иргэдийг бүртгэж, анхан шатны
шалгалтыг авч, 120 эмэгтэйчүүдийг сургалтанд
хамруулж, үр дүнгийн шалгалт авснаар 95 эмэгтэйг
судлаачаар сонгон шалгаруулсан.

СУРГАЛТ + ДАДЛАГА
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МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг  

2017 оны 5, 6 дугаар сард, 15 баг, хөтөч

Орон нутгийн 

удирдлагын 

дэмжлэг их ач 

холбогдолтой 

байв.
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МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ



МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ

Ярилцлагыг ганцаарчилсан, 

тусгаарласан байдлаар хийсэн.
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Судлаач: Хэнд ч ярьж байгаагүй туулж өнгөрүүлсэн хүнд хэцүү

амьдралынхаа нууц зүйлээ нүдэндээ нулимстай, хоолой зангируулан

илэн далангүй нээлттэй ярилцаж, итгэл даасан хүн нь байх үнэхээр

сэтгэл хөдлөм байсан. “10 жилийн өмнө ирсэн бол миний амьдрал

арай өөр байх боломжтой байжээ” гэхэд судалгааны ач холбогдлыг

улам илүү ойлгосон.



Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын үйл явцыг нийт

12 аймгийн 36 сум, УБ хотын 9 дүүрэгт НҮБХАС,

ШХА, Зөвлөлдөх хорооны гишүүд ҮСХ-ны

ажиллагчдын хамтаар хянасан.

ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГ
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ЧАНАРЫН СУДАЛГАА – ММСЖ 
• Тоон судалгаанаас гарах боломжгүй нэмэлт мэдээллийг

цуглуулах
• Тоон судалгааны урьдчилсан үр дүнд үндэслэн чанарын

судалгаанд хамрагдах аймаг, дүүргийг түүвэрлэн сонгов
(Хэнтий, Завхан, УБ хотын 6 дүүрэг).

• Нийт 392 иргэнтэй зорилтот бүлгийн 64 ярилцлага (ЗБЯ),
гүнзгийрүүлсэн 87 ярилцлага, мэргэжилтнүүдийн 59
ярилцлагыг зохион байгуулсан.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ

• Эрэгтэйчүүд
• Ахмад настан
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
• ЛГБТ буюу бэлгийн цөөнх иргэд
• Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд (ХӨЭ)
• ХӨЭ-д үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын 

ажилтнуудтай ярилцлага хийв. 

13



ХУГАЦАА

Амьдралдаа

Одоо үе
(сүүлийн 12 сар)
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Хүүхэд байх үеийн бэлгийн 

хүчирхийлэл (15 наснаас өмнөх)

2017 оны 5, 6 сар

2017 оны 5, 6 
сар

2016 оны 
5, 6 сар

15 насТөрснөөс

ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ



2.6%

ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хүчирхийллийн 
аль нэг хэлбэр 35.0%

57.9%

Сүүлийн 12 сард
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Амьдралдаа

15



Бие махбодын болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэл
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Хамтрагчийн хүчирхийллийн хэлбэрүүд
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ЦЕГ-т бүртгэгдсэн гэмт хэргийн статистик
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ЦЕГ-т бүртгэгдсэн гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэдийн тоо
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Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 
хохирсон эмэгтэйчүүдийн тоо

Бие махбодын болон/эсвэл бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн - 31.2%

Хүчирхийллийн аль нэг хэлбэрт 
өртсөн 57.9%

Бие махбодын болон/эсвэл бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн - 12.7%

Хүчирхийллийн аль нэг хэлбэрт 
өртсөн  35.0%
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Суурин хүн амд 
тархаасан тооцоо

2017 оны байдлаар МУ-ын нийт

суурин хүн ам 3.1 сая байсны

1056.3 мянга нь 15-64 насны

эмэгтэйчүүд байна.

Сүүлийн 12 сард бие махбодын

болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд

өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувийг

нийт хүн амын тоонд тархааж,

ЦЕГ-т бүртгэгдсэн ГБХ-ийн улмаас

хохирсон эмэгтэйчүүдийн тоотой

харьцуулж үзвэл нийт тохиолдлын

0.9 хувь нь албан ёсоор ЦЕГ-т

ГБХ-ийн гэмт хэрэг гэж бүртгэгдсэн

байна.
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Цаашид хийх үйл ажиллагаа

1. Нууцлалыг хангасан анхдагч мэдээллийг ҮСХ-ны нээлттэй

мэдээллийн санд байршуулж, судлаач, хэрэглэгчид

гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийх боломжийг бүрдүүлнэ.

2. Монгол Улсын Статистикийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт

оруулж, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааг 5 жил

тутамд зохион байгуулна.

3. Судалгааны үр дүнг радио, телевиз, хэвлэл мэдээллийн

хэрэгслээр нийтэд түгээснээр Жендэрт суурилсан

хүчирхийллийн талаарх иргэдийн ойлголт, хандлагыг өөрчлөх,

жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгахад хувь нэмэр оруулна.
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БАЯРЛАЛАА
information@nso.mn
www.nso.mn
www.1212.mn
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