
 

 
Монгол Улс: Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь 
 

Төслийн нэр Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь 

Төслийн дугаар 51217-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Боловсруулж буй 

Төслийн төрөл / Тусламжийн хэлбэр Буцалтгүй тусламж 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / Мөнгөн дүн  

Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал, чадавхийн хөгжил 
Мэдлэгт суурилсан шийдэл 
Түншлэл 

Салбар / Дэд салбар Төрийн салбарын удирдлага – Нийгмийн 
хамгааллын санаачилгууд 

Жендэрийн тэгш эрх ба жендэрийн тэгш 
эрхийн үзэл баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэгдэнэ 

Төслийн тодорхойлолт 
 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан байдал 

 

Төслийн үр нөлөө Төслөөс дараахь хоёр үр нөлөө хүлээгдэж 
байна. Үүнд: (i) улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, 
нийгэм, соёл, гэр бүлийн харилцаан дахь 
жендэрийн тэгш байдалд бодитой өөрчлөлт, (ii) 
хүртээмжтэй өсөлтөөр дамжуулан нийгмийн 
тэгш байдлыг хангахад томоохон ахиц гарна  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, хамтарсан багаар үзүүлэх 
үйлчилгээний хүртээмж, чанар сайжирсан 
байна. 

Төслийн гүйцэтгэлүүд ба үйл ажиллагаа 1. ГБХ-ийг даван туулагчдад хамтарсан 
багийн үйлчилгээ болон амьжиргааны 
дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ хүрсэн байх. 

2. Гэр бүлийн хүчирхийллийг даван 
туулагчдыг хамгаалалд авах, нөхөн сэргээх 
үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг хүлээсэн гол албан 
тушаалтан болон ажилтнуудын чадавх 
бэхжсэн байх.   

3. ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэх 
болон хохирогч, даван туулагчдыг 



хамгаалах гол оролцогч талуудын зан үйл 
өөрчлөгдөж, сайжирсан байх. 

Газарзүйн байршил Улс орон даяар  

Хамгааллын ангиллууд  

Байгаль орчин                                                                                                                              C 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  C 

Уугуул иргэд  C 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй  

Байгаль орчин                                                                                                                              
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  
 

Уугуул иргэд  
 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн үед 
 

Төслийн хэрэгжилтийн үед 
 

Хариуцагч талууд 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Бэгзсүрэнгийн Цолмон  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 
Засгийн газрын V байр, Худалдааны гудамж-6/A,  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах 2018 оны 2 дугаар сарын 5 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

2018 оны 2 дугаар сарын 26-наас 3 
дугаар сарын 22 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал 2018 оны 5 дугаар сарын 8 

Төслийг батлах - 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд шинэчилсэн огноо 2018 оны 2 дугаар сарын 5 

 

Төслийн веб хуудас https://www.adb.org/projects/51217-001/main  

Мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51217-001  

Төслийн мэдээллийн 
тайланг үүсгэсэн огноо  

2018 оны 5 дугаар сарын 11 

 
Төслийн мэдээллийн тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл агуулагддаг бөгөөд 
энэхүү тайлан нь тогтмол шинэчлэгддэг тул зарим нэг мэдээлэл тайлангийн эхний хувилбарт багтаагүй ч 
дараачийн хувилбарт орж болно. Төлөвлөж буй (батлагдаагүй) төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан 
бөгөөд тойм шинж чанартай. 



 
АХБ нь энэхүү ТМТ–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн чанартай хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа баталгааг 
олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын чанарт ихээхэн анхаардаг хэдий ч энэхүү тайланд агуулагдсан мэдээллийг 
“байгаагаар нь” буюу арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын 
эрхэнд халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд болон шууд бус баталгааг өгөхгүйгээр толилуулж байна. 
АХБ нь тайлан дахь мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлын талаарх ямар нэгэн баталгаа, эсхүл мэдэгдэл 
хийгээгүй болно.  
 
 


