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НҮБ  Нэгдсэн үндэстний байгууллага 

НҮТС  Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 

ХНХЯ  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

ХНХСИ  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 

ХАОСТ  Хүн, ам орон сууцны тооллого 

ҮСХ  Үндэсний статистикийн хороо 

ШУА   Шинжлэх ухааны академи 

ШШҮХ  Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн  

СӨБ  Сургуулийн өмнөх боловсрол 

ЕБС  Ерөнхий боловсролын сургууль 

ОУБ  Олон Улсын байгууллага  

УИХ  Улсын Их Хурал 

ТББ  Төрийн бус байгууллага 

DHS  Domestic health survey 

FACES  Family adaptability and cohesion scales 

MICS  Multiple indicator cluster survey  
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ӨМНӨХ ҮГ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ) нь гэр бүлийн асуудлаар судалгаанд 
суурилсан гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын бодлого боловсруулах, хууль эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоход суурь судалгаатай болоход анхаарч, 2004 оноос хойш гэр бүлийн 
суурь судалгааг 3 дахь удаагаа хийж байгаа билээ. Энэ удаад ―Монголын гэр бүлийн 
харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт‖ сэдвээр суурь судалгааг Гэр бүлийн тухай хууль, эрх 
зүйн орчныг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлагыг  тандан судлах хүрээнд хийлээ.  

 Тус яамнаас ―Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт‖  судалгаагаар 
2010 онд хийгдсэн судалгаанаас хойших хугацаанд гарсан гэр бүлийн харилцааны 
өөрчлөлт, өнөөгийн байдал, түүнд нөлөөлж буй нийгмийн хүчин зүйлс, тулгамдаж буй 
асуудлыг тодорхойлох, түүнчлэн 2004, 2010 онд хийгдсэн судалгааны үр дүнг харьцуулан 
гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт, ялгаатай байдлыг гаргахыг зорьсон. 
Судалгааг тус яамны харьяа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт хийж 
гүйцэтгэсэн бөгөөд яамны Хүн амын хөгжлийн газар мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн 
хамтран ажиллалаа. Ингэхдээ, судалгааны бодлого, үйл ажиллагааны залгамж чанарыг 
хадгалж, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор өмнөх гэр бүлийн суурь судалгааг хийж, 
гүйцэтгэсэн багийн гишүүдээс хамруулахыг зорьсон бөгөөд арга аргачлал, үр дүнг 
сайжруулж, тодорхойлж дүгнэсэн судлаачдадаа яамны зүгээс талархаж байна.  

Энэ удаагийн судалгааг явуулахдаа нэгжээс мэдээлэл цуглуулж, мэдээллийн сан 
үүсгэж, үр дүнд боловсруулалт хийснээс гадна хоѐрдогч мэдээллийн эх сурвалж, 
холбогдох статистик мэдээлэл, тайлан, эрх зүйн баримт бичигт шинжилгээ хийж, өмнө нь 
хийгдсэн 2004, 2010 оны гэр бүлийн харилцааны суурь судалгааны үр дүнтэй харьцуулан 
үр дүнг гаргасан.  

Судалгааны үр дүнг гэр бүлийн бүтэц, хэв маяг, харилцааны өнөөгийн байдал, 
онцлог, өөрчлөлт, амьдралын мөчлөг, тулгамдаж буй асуудал, гэр бүлийн үнэт зүйл, 
уламжлал, хандлага, гэр бүлийн гишүүдийн болон ураг төрлийн харилцаа, зөрчил, эрх, 
үүрэг, гэр бүлийн орчны хүүхдэд ээлтэй байдал, түүнчлэн гэр бүлийн талаар төрөөс 
баримталж буй бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилтийг авч үзэж нэгдсэн дүгнэлт гаргасан 
нь гэр бүлийн хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд шаардагдах мэдээллээр хангасан нь энэхүү 
бүтээлийн ач холбогдлыг тодорхойлж байна.  

Судалгааны үр дүн гэр бүлийн аж амьдрал, тогтвортой байдлыг дэмжих, гэр бүлийн 
гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд гэр бүлийн боловсрол 
олгох, гэр бүлийн боловсрол, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг өргөнөөр хөгжүүлэх, эцэг эхчүүд үр 
хүүхдэдээ анхаарал тавих, хүүхдэд тохиромжтой эерэг хүмүүжлийн хандлагыг 
тодорхойлох, гэр бүлийн хүчирхийлэл, архидалттай тууштай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэхэд анхаарах шаардлага байгааг харууллаа.   

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр ажиллаж буй салбар, салбарын 
мэргэжилтнүүд, бодлого боловсруулагч, хэрэгжүүлэгч, эрдэмтэн судлаач та бүхэнд 
судалгааг ажилдаа ашиглах, цаашид гэр бүл судлалыг хөгжүүлэхэд нэмэр болгох үүднээс 
судалгааны үр дүнг толилуулж байна. 

 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ 
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СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ 

Энэхүү тайланд монгол гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал, түүнд нөлөөлж буй 
нийгмийн хүчин зүйлс, тулгамдаж буй асуудлыг 2004, 2010 оны үр дүнтэй харьцуулж, 
өнгөрсөн 8 жилд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилготой судалгааны гол үр дүн, 
дүгнэлт, санал зөвлөмжийг толилуулж байгаа болно.  

2018 онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын судалгааны институтээс ―Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, 
өөрчлөлт‖ судалгааг бүсийн төлөөлөл бүхий 10 аймаг, 30 сум, нийслэлийн 9 дүүрэгт 2016 
өрхийг хамруулан явуулав. Түүврийн дизайныг боловсруулахад гэр бүлийн хэлбэр болон 
газар зүйн байршлыг харгалзан хот, хөдөөгийн өрхийн сонгогдох магадлалд суурилан 2 
шатат түүврийн аргыг ашиглан зохиомжлон, нийслэл ба аймгуудад пропорционалиар 
хуваарилж нийслэлд 816, аймгуудад нийт 1200 өрх, үүнээс тэгш хуваарилалтаар аймаг 
бүрд 120 өрхийг судалгаанд хамруулав.  

Судалгааны онол арга зүйн хувьд 20041, 20102 онуудын гэр бүлийн харилцааны 
судалгааны хүрээнд суурилсан агаад шинээр олон улсад хэрэглэдэг нэмэлт 3 аргачлалыг 
хэрэглэсэн нь шинэлэг болсон. Үүнд: Гэр бүлийн гишүүдийн дасан зохицол, нэгдмэл 
байдлыг тодорхойлох аргачлал, Гэр бүлийн хүчирхийллийн модуль, Хүүхдийн хүмүүжлийн 
модуль орсон болно. 

Судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа тоон болон чанарын аргыг хослуулан 
ашиглав. Тоон судалгааг бүс, гэр бүлийн бүтцийн онцлогт нийцүүлж, өрхөд суурилж авав. 
Чанарын судалгааг гэр бүлийн бүтэц, амьжиргааны түвшнээр ялгаатай тодорхой 
өрхүүдийн гишүүдээс ганцаарчилсан, харин гэр бүлийн асуудлыг хариуцан ажилладаг 
төрийн үйлчилгээний ажилтан, судлаачаас экспертийн ярилцлагын аргаар гүйцэтгэв. 
Тоон мэдээллийг CSPro программаар оруулж мэдээллийн сан үүсгэж, SPSS программ 
хангамжийг ашиглан үр дүнг боловсруулж, статистик шинжилгээ хийв. Түүнчлэн, 
судалгааны хүрээнд хоѐрдогч мэдээллийн эх сурвалж болох холбогдох статистик тоон 
мэдээлэл, нэгдсэн тайлан, эрх зүйн баримт бичиг зэрэгт шинжилгээ хийж, өмнө нь 
хийгдсэн 2004, 2010 оны гэр бүлийн харилцааны суурь судалгааны үр дүнтэй харьцуулан 
шинжилсэн болно.  

Судалгааны гол үр дүнг 6 хэсгээр толилуулав. 

1. Гэр бүлийн бүтэц, хэв маяг, харилцааны өнөөгийн байдал, онцлог, өөрчлөлт 

Судалгаанд хамрагдсан өрх нь бүтцийн хувьд дан гэр бүл 64.8 хувь, нийлмэл гэр бүл 
17.4 хувь, өрөөсгөл гэр бүл 17.3 хувь байна. Харин гэр бүлийн бүтцийг насны бүлгийн 
хувьд тодруулахад, дан гэр бүл бүх насныхны дунд давамгайлсан бол ахмад гэр бүлийн 
хувьд нийлмэл (25.4 хувь), өрөөсгөл (32.9 хувь) гэр бүл өндөр хувьтай байна. Ахмад 
насны гурван гэр бүл тутмын нэг нь өрөөсгөл, дөрвөн гэр бүл тутмын нэг нь нийлмэл гэр 
бүл байхад залуу болон дунд насны гэр бүлийн бүтцэд нийлмэл гэр бүл 10 гаруй хувийг 
бүрдүүлж байна. Судалгаанд хамрагдсан залуу таван гэр бүлийн дөрөв нь дан гэр бүл 
байна. Энэ үзүүлэлт дунд насныхны хувьд мөн адил өндөр байгаа юм. Залуу болон дунд 
насны гэр бүлд нийлмэл буюу ураг төрлийн холбоотойгоор хамтран амьдрах нь нэг талаас 
өв уламжлал, эдийн засгийн эерэг нөлөөг үзүүлэх хэдий ч, нөгөө талаас гэр бүлийн 
харилцаа, хүүхдийн хүмүүжил зэрэгт олон талын нөлөө үзүүлэх хандлага өмнөх 
судалгаануудын дүнгээс ажиглагдав.  

                                                 
1 Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал. НХХЯ, Гал голомт хөдөлгөөн. УБ., 2004. 
2 Монгол гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал. НХХЯ, ФСЭЗХ. УБ., 2010. 
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Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 69.9 хувь нь гэрлэсэн бөгөөд гэрлэлтээ 
батлуулсан, 13.5 хувь нь гэрлэсэн боловч гэрлэлтээ батлуулаагүй, 12.4 хувь нь бэлэвсэн, 
2.1 хувь нь тусгаарласан, 1.2 хувь нь цуцалсан, 0.9 хувь нь огт гэрлээгүй байна. 2004, 
2010 онуудын судалгааны дүнтэй харьцуулахад 2004 онд 12.8 хувь байсан хамтран 
амьдарч буй гэр бүлийн тоо 14 жилийн хугацаанд хэвээр шахуу (0.7 хувиар өссөн), 
нийслэлд ялимгүй илүү (2018 онд 16.8 хувь) байв. Судалгаанд хамрагдсан огт гэрлээгүй 
иргэдийн тал нь 25-34 насныхан байхад 16.5 хувь нь 45 ба түүнээс дээш настай байна. 
Мөн огт гэрлээгүй иргэдийг боловсролын хувьд үзвэл 77.8 хувь буюу таван хүн тутмын 
дөрөв нь бүрэн дунд, түүнээс доош боловсролтой иргэд байлаа.  

2. Гэр бүлийн амьдралын мөчлөг, тулгамдаж буй асуудал  

Гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийг гишүүдийн насны бүлгийн хүрээнд залуу, дунд, 
ахмад гэр бүлээр ангилан шинжлэхэд судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 652 (32.3 хувь) 
залуу, 758 (37.6 хувь) дунд, 607 (30.1 хувь) ахмад гэр бүлийн төлөөллийг бүрдүүлж байв. 
34 хүртэлх насны залуу гэр бүлийн ихэнх нь (88.8 хувь) 10 хүртэл жил хамт амьдарчээ. 
Залуу гэр бүлийн 50.8 хувь нь ажлын байраар хангах дэмжлэг, 22.5 хувь орон сууц хүссэн 
бол 16.3 хувь орлого нэмэгдүүлэх боломж хүсжээ. 35-49 хоорондох дунд насны гэр бүлүүд 
дунджаар 11 жил хамт амьдарсан хосууд байж тэдэнд санхүү, хүүхдийн боловсрол, 
хүмүүжлийн асуудал тулгамдаж байна. Гэр бүлүүдэд тулгамдсан асуудлын түрүүнд 
материаллаг хэрэгцээ болон ахуйн наад захын хэрэгцээний асуудал жин дарж, 
эрэмбэлэгдлээ. Гурван гэр бүл тутмын нэг нь санхүүгийн, таван гэр бүл тутмын нэг нь 
орон байрны асуудал юуны өмнө ихээр санаа зовоож байна хэмээн хариулжээ. Харин 
удаах байранд гэр бүлийн гишүүдийн боловсролын асуудал оржээ.  

3.  Уламжлалд хандах хандлага, гэр бүлийн үнэт зүйл, ураг төрлийн харилцаа  

Судалгаанд хамрагдагсдын 11.5 хувь нь гэр бүлийн уламжлалт угийн бичиг хөтөлдөг  
бол дийлэнх буюу 88.5 хувь нь хөтөлдөггүй ажээ. Угийн бичиг хөтлөх өв уламжлал 
төдийлөн сайн сэргэхгүй байгаа нь өмнөх судалгаанаас харагдаж байна. Угийн бичиг 
хөтөлдөг өрхийн тоо 2004 онд 8.2 хувь, 2010 онд 14.7 хувь байсан бол 2018 оны 
судалгаагаар 3.2 хувиар буурсан байна. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 13.0 хувь нь л 
өөрийн удам, намтраа сайн мэддэг бол 64.8 хувь нь ерөнхий мэдлэгээс цаашгүй, 22.2 хувь 
нь огт мэдэхгүй байна. Судалгаанд оролцогч гэр бүлийн 29.3 хувь нь төрөл, садантайгаа 
байнгын ойр дотно харилцаатай байдаг, 36.3 хувь нь холбоотой байдаг, 21.8 хувь нь 
зөвхөн баяр ѐслол болон хурим, оршуулга зэрэг тэмдэглэлт үйлээр л холбогддог, 5.1 хувь 
нь бүр ямар ч холбоогүй гэжээ. 2004 оны судалгааны дүнтэй харьцуулахад төрөл, садан 
хоорондын ойр дотно харилцаатай гэр бүлийн тоо бага хувиар нэмэгдсэн хэдий ч, зөвхөн 
тэмдэглэлт үйл явдлаар уулздаг, огт харилцахаа больсон иргэдийн хандлага нэлээд 
хувиар нэмэгдсэн нь анхаарал татаж байна. Судалгаанд оролцогчдын таван гэр бүл 
тутмын гурав нь уламжлалт баярыг өргөн тэмдэглэдэг болохоо илэрхийлжээ. Харин 
гурван гэр бүл тутмын нэг нь ѐс заншлаа хүндэлж ѐсолдог, 3.3 хувь нь огт тэмдэглэдэггүй 
гэжээ.   

Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь эрүүл мэнд (71.9%), гэр бүл (58.2%)-ийг 
эрхэмлэнэ хэмээж, удаах байруудад боловсрол (38.7%), шударга ѐс (22.9%)-ыг дурдсан 
байна. 2010 онд гэр бүлийн үнэт зүйлийн нэг бол хууль ѐсыг дээдлэх гэж судалгаанд 
оролцогчдын зөвхөн 1.2 хувь нь хариулсан байдаг. 2018 оны энэхүү судалгаанд гэр 
бүлийн үнэт зүйлийн нэг бол шударга ѐсыг эрхэмлэх гэж 22.7 хувь нь хариулжээ. Энэ 
үзүүлэлт өссөн байгаа нь иргэд хуулийн хэрэгжилтийн шударга байдлыг хүсэмжлэх нь 
нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 
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Өнөөгийн гэр бүлийн хувьд элэг бүтэн хамтдаа байхыг хоѐр хүн тутмын нэг нь 
хамгийн хэрэгцээт зүйлсэд чухалчилж, удаад нь амьдралын ая тухтай байдал, гэр бүлийн 
тогтвортой байдал, өөрийн гэсэн орон байртай байх зэргийг дурджээ. 2010 онд гэр бүлийн 
хувьд материаллаг хэрэгцээ буюу амьдралын ая тухтай байдал, өөрийн гэсэн гэр оронтой 
болох зэрэг шаардлага хамгийн өндөр хувийг эзэлж байсан бол 2018 оны судалгаагаар 
хэдийгээр нийгэм, эдийн засгийн олон асуудал байгаа ч элэг бүтэн хамтдаа байх, үр 
хүүхэдтэй болох зэрэг гэр бүлийн бат бэх харилцааны асуудал чухлаар тавигдсан байна.  

Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүд эхнэр, нөхрөө сонгохдоо удам гарал (57%), 
харилцаа хандлага (49%), сэтгэл (28.7%) зэрэг уламжлалт зүйлсийг чухалчилдаг хэмээн 
хариулсан байна.   

4. Гэр бүлийн гишүүдийн зөрчил, харилцаа, эрх мэдэл, үүрэг 

Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн 31.9 хувь нь ―манай гэр бүлд дор хаяж нэг гишүүн 
согтууруулах ундаа хэрэглэдэг‖ гэж хариулжээ. Гэр бүлийн зөрчил, маргааны шалтгаан нь 
санхүүгээс үүдэлтэй (41.4%), согтууруулах ундааны хэрэглээ (15.7%), хүүхдийн асуудал 
(15.3%), өр зээл (13.9%), үзэл бодлын зөрчил (11) гэсэн дарааллаар эрэмбэлэгдэв. Үүсэж 
байгаа зөрчил, маргааныг гэр бүлийн гишүүдээр нь харьцуулахад ихэвчлэн эхнэр-нөхрийн 
хооронд (79.9%) эцэг, эх болон хүүхдүүд (19.1%), хадам, хүргэн бэрүүдийн (7.1%) хооронд 
үүсдэг байна. Нийт судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн 639 (31.6%) нь гэр 
бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон байна. Харин хүчирхийллийн хохирогчдын 239 
(37.4%) эрэгтэй, 400 (62.6%) эмэгтэйчүүд байлаа. Насны хувьд залуучууд бэлгийн болон 
бие махбодын хүчирхийлэлд, харин дунд болон ахмад настнууд сэтгэл санааны 
хүчирхийлэлд илүү өртөж байгаа нь судалгааны харьцуулалтаас харагдаж байна.  

Канад улсын сэтгэл зүйч Д.Олсоны гэр бүлийн гишүүдийн харилцааны нэгдэл 
нягтрал, дасан зохицох чанарыг тодорхойлох аргачлалын дагуу монгол гэр бүлийн 
харилцаа нэгдэл нягтралын байдал тэнцвэртэй түвшинд хамаарч байна. Судалгаанаас 
гэр бүлийн нэгдэл нягтралын төрөл нь эзэмшсэн боловсролын түвшнээс хамаарч 
ялгаатай байгаа юм. Гэр бүлийн гишүүдийн буюу эцэг/эхийн боловсрол хэдий зэрэг өндөр 
байхаас хамаарч нэгдэл нягтралын түвшин сайжирч байгааг харах боломжтой.  

Гэр бүлээс гадуурх харилцаа үүсэхэд хайр, халамжийн дутагдал (63.1%), гишүүдийн 
шилжих хөдөлгөөн (24.9%), үр хүүхэдгүй байх (18.7%), бэлгийн харилцааны таарамжгүй 
байдал (16.2%), зан, үзэл бодлын зөрүүтэй байдал (9.4%) хамгийн ихээр нөлөөлдөг гэж 
тэд үзжээ.  

АНУ-ын сэтгэлзүйн ухааны доктор Ж.Готманы ангилсан онолын дагуу тодорхойлбол 
монгол гэр бүлийн дунд зөвшилцөгч хосын харилцаа хамгийн өндөр хувийг (51%), 
тэсрэмтгий (32%), зөрчлөөс зайлсхийгч (15%) төрлийн хосууд удаалж, харин тэмцэлдэгч 
төрлийн хосууд хамгийн бага хувийг (2%) эзэлжээ.  

Өрхийн тэргүүн нь нөхөр буюу эр хүн байх ѐстой хэмээх уламжлалт үзэл гэр бүлийн 
гишүүдийн арван хүн тутмын ес нь зонхилсоор байна. Энэ нь эцгийн эрхт ѐсноос улбаатай 
уламжлалт шинж хадгалагдаж буйн илэрхийлэл юм. Харин эхнэр буюу эмэгтэй хүн эсхүл 
гэр бүлийн ахмад гишүүн байх ѐстой гэж үзсэн иргэд мөн тус тус 2.0, 2.5 хувьтай байна. 
Энэхүү хандлага нь гэр бүлийн суурь судалгааны 2004, 2010 оны үр дүнг давтсан буюу 
өөрөөр хэлбэл өрхийн тэргүүн эрэгтэй хүн байх ѐстой гэсэн уламжлалт хандлага 2004-
2018 оны хооронд төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна. Түүнчлэн гэр бүл дэх чухал асуудлаар 
нөхөр, эхнэр болон гэр бүлийн бүх гишүүд хамтарсан байдлаар шийдвэр гаргах байдал 
зонхилох хандлагатай хэвээр байна. Мөн орчин үеийн гэр бүлд эмэгтэйчүүдийн үүрэг, 
оролцоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь харагдаж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн дийлэнх (87.8 хувь) нь гэрийн ажлыг хатуу зааглах 
шаардлагагүй гэж үзжээ. Харин 12.2 хувь нь тодорхой хэмжээнд, эсхүл эрэгтэй, эмэгтэй 
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хүмүүс өөр, өөрийн ажил, үүрэгтэй байх ѐстой гэж хариулсан байна. Гэрийн ажлыг хэн 
хийх ѐстой эсэх энэхүү үзүүлэлт 2010 оны өмнөх судалгаанд мөн хөндөгдсөн бөгөөд тэр 
үед 84.0 хувь нь хатуу зааглах шаардлага байхгүй гэж үзсэн байжээ. 

5. Гэр бүлийн хүүхдэд ээлтэй орчны өнөөгийн байдал 

Орчин үеийн нийгэмд гарч буй өөрчлөлт, гэр бүлд нөлөөлж байгаа санхүүгийн 
бэрхшээл, ажилгүйдэл зэргээс үүдэлтэй бухимдал нь гэр бүлийн орчин, тэр дундаа 
хүүхдэд маш ихээр нөлөөлж байгааг судалгаанд оролцсон экспертүүд онцлов.   

Судалгаанд оролцогсод хүүхдийнхээ дэргэд зүй бус үг хэллэг ашиглах, бие биеэ 
бусдын өмнө зэмлэх, хүүхдийн дэргэд бусадтай муудалцах, тамхи татах, согтууруулах 
ундаа хэрэглэх, хүүхдээ зодох зэрэг үйлдлүүдийг зарим үед гаргадаг болохоо 
илэрхийлсэн байна.  

АНУ-ын сэтгэл судлаач Э.Маккоби, Д.Мартин нарын боловсруулсан эцэг, эхийн 
хүмүүжлийн хэв маягийг тодорхойлох аргачлалаар Монголын гэр бүлийн дийлэнх (54.7%) 
нь хүлцэнгүй, харин 34.9 хувь нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн/ эрх мэдэлтэн хэв маягаар 
хүүхдээ хүмүүжүүлж байна. Эцэг эхчүүдийн дунд хүүхэдтэй аль болох зөвшилцөх, тэднийг 
сонсож, шаардлага бага тавих хандлага давамгайлж байна. Гэхдээ цөөнгүй эцэг, эхчүүд 
хүүхдэд хатуу хяналт тавих боловч, тэдний шийдвэрийг хүндэтгэдэг гэсэн байна. 1-14 
насны хүүхдийн 66.7 хувьд нь бие махбодын шийтгэлийн, 21.3 хувьд нь сэтгэл санааны 
шийтгэлийн арга хэрэглэсэн байна. 

6. Гэр бүлийн талаар баримталж буй төрийн бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилт  

Судалгаанд хамрагдсан иргэд гэр бүлийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн баримт 
бичигт гэр бүлийн хүчирхийллийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох (22.5 хувь), хуулийн 
хэрэгжилтийг сайжруулах (12.2 хувь), гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг 
нарийвчлан тусгах (12 хувь), гэр бүлийн боловсрол олгох (9.7 хувь), гэр бүлийн орчин дахь 
согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах талаар арга хэмжээ авах (8.9 хувь), гэр бүл 
цуцлалтыг багасгах, хариуцлагын механизмыг нэвтрүүлэх (8.3 хувь), гэр бүлийн 
гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг бүрдүүлэх (6 хувь), гэр бүлээс гадуурх 
харилцааг бууруулах (5.6 хувь) зэргийг илэрхийлжээ. Мөн гэр бүлийн зүгээс төрөөс ямар 
төрлийн дэмжлэг авахыг хүсдэг болохыг тодруулахад зонхилох хувь (57.5) нь 
ажилгүйдлийг бууруулж, өрхийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх талаар үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлэхийг онцолжээ. Гэр бүлийн хувьд хамгийн хэрэгцээт үйлчилгээ нь өрхийн 
орлогыг нэмэгдүүлэх хэмээн 55.4 хувь нь хариулсан байна. Мөн 18.6 хувь нь гэр бүлийн 
боловсрол олгохыг, 12.5 хувь нь гэр бүлийн харилцааны зөвлөгөө өгөх, 5.2 хувь нь сэтгэл 
заслын зөвлөгөө гэж тус тус хариулсан байна.  

Судалгаанд оролцогчид гэр бүлийн боловсролыг СӨБ, ЕБС болон Их дээд 
сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгах (39.4 хувь), гэр бүлд зөвлөгөө өгөх байгууллагын 
хүрээнд иргэдтэй ажиллах (31.6), гэр бүлийн орчинд эцэг, эх нь хүүхэдтэйгээ ярилцах 
байдлаар анхан шатны ойлголт өгөх (18.8 хувь), олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулж сонирхолтой байдлаар олгох (11.7 хувь) нь илүү үр дүнтэй гэж үзжээ. 

Судалгааны дүгнэлтийн тойм 

 Монгол гэр бүлийн төр, засгаас зохицуулалт, дэмжин ажиллахыг хүссэн гол 
асуудал бол гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг өсгөх, орлого 
нэмэгдүүлэх асуудал байв. Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх олон талт ажлыг зохион 
байгуулахгүй бол оюуны хэрэгцээ буюу сурч хөгжих, үр хүүхдэдээ анхаарах нөхцөл 
бүрдэхгүй гэдэг нь судалгаанаас харагдаж байна. Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллийг бууруулах, гэр бүлийн амьдралын сөрөг асуудлыг багасгахад 
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тэдний анхдагч хэрэгцээгээ хангахад дэмжлэг үзүүлэх асуудал нэн тулгамдсан 
асуудал болжээ. 

 Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн харилцааны шинж байдлыг Канад 
улсын сэтгэл зүйч Д.Олсоны онолын дагуу үнэлэхэд өнөөгийн монгол гэр бүлийн 
ихэнх нь дунд түвшний тэнцвэртэй гэр бүлийн төрөлд хамаарч байна. Энэхүү 
төрлийн гэр бүлүүд нэг талаасаа өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, нөгөө 
талаас өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломж хязгаарлагдмал, харилцаа холбоо 
тааруу байдаг (гэр бүлийн гишүүд өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, хоорондын 
харилцааны талаар санал бодлоо хэлэлцэх боломж бага). Энэ тохиолдолд гэр 
бүлийн гишүүд зарим зүйлээ бие биеэсээ нуух, улмаар үзэл бодлоо солилцохгүй 
байснаар хөндийрөл үүсэх хандлагатай байдаг. Энэ нь ихэвчлэн эцэг, эх, хүүхдийн 
хооронд дахь харилцаанд тусгалаа олдог байна. 

 Монголын гэр бүлийн эхнэр-нөхрийн харилцааны төрлийг АНУ-ын сэтгэлзүйн 
ухааны доктор Ж.Готманы ангилсан онолын дагуу тодорхойлбол ―зөвшилцөгч‖ 
хосын харилцаа хамгийн өндөр хувийг, түрэмгийлэгч, зайлсхийсэн төрлийн хосууд 
удаах, харин тэмцэгч төрлийн хосууд хамгийн бага хувийг эзэлсэн байна. Өөрөөр 
хэлбэл гэр бүлийн хосуудын харилцаанд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх байдал 
тэмцлийн шинж агуулсан харилцаатай, зөрчил маргааны үед буулт хийхийг 
хүсдэггүй шинжүүдийг агуулдаг байна. 

 Судалгаанд хамрагдсан эцэг, эхчүүд хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ ихэвчлэн 
хүчирхийллийн шинжтэй шийтгэлийн аргуудыг хавсран хэрэглэж байна. 1-14 насны 
хүүхдийн 66.7 хувьд нь бие махбодын шийтгэлийн, 21.3 хувьд нь сэтгэл санааны 
шийтгэлийн аргыг хэрэглэжээ.  

Үндсэн санал зөвлөмж 

 Гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах, хянах, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, гэр бүлийн 
хэрэг маргааны шийдвэрлэлт, хүний эрх, хүүхдийн эрхийн хамгааллын асуудлын үр 
дүнг сайжруулах, сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх; 

 Монгол гэр бүлийн амьжиргаа болон амьдралын нөхцөл, боломжийг дэмжих чухал 
арга хэрэгсэл нь гишүүдийг хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх боломж, бололцоог 
дэмжих явдал бөгөөд энэ талаар төрийн бодлогыг хүртээмжтэй, эрх тэгш байхуйц 
зохион байгуулах; 

 Гэр бүлийн боловсролыг сургуулийн бүхий л шатанд тусгай хөтөлбөрөөр 
хэрэгжүүлэх боломж, бололцоог хангах. Мөн насанд хүрэгчид, эцэг эхчүүдэд 
зориулсан гэр бүлийн боловсролыг зөвлөгөө өгөх төв болон олон нийтийн 
мэдээллийг хэрэгслийг ашиглан оновчтой хүргэх; 

 Гэр бүл салалт, түүнээс үүдсэн хүүхдийн хүмүүжил, нийгэм-эдийн засгийн үр 
дагаврыг олон нийтэд сайтар ойлгуулах замаар тус үзэгдлийг багасгах. Гэр бүлийг 
эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг боловсронгуй болгож, зуучлагч нарыг 
мэргэшүүлэх. 

 Гэр бүлийн гишүүд тэр дундаа хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшил, түүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг илрүүлэх үндэсний хэмжээний судалгааг олон улсад хэрэглэдэг 
арга, аргачлалын дагуу зохион байгуулах, хүүхдэд тохиромжтой эерэг хүмүүжлийн 
хандлагыг тодорхойлж, төрийн бодлого, хөтөлбөрт тусгах. 
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 СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 1.
1.1 Үндэслэл 

Нийгмийн үндсэн институтийн нэг болох гэр бүл нь хойч үеийн төлөвшил, хүн амын 
өсөлт, нийгмийн харилцааны суурь орчин юм.  

Монгол Улсын төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичигт “Гэр 
бүл нь хүний хөгжлийн анхдагч орчин, нийгмийн үндсэн нэгж, соѐл, ѐс уламжлал 
өвлөгдөн шинэчлэгдэх аж төрөх ѐсны бичил ахуй мөн” гэж заасан байдаг. Энэхүү 
бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг цаг үеийн байдал, нийгмийн 
хэрэгцээнд нийцүүлэн, гэр бүлийн эрх зүйн орчны шинэчлэл, хөгжлийн нөхцөл байдалд 
тулгуурлан, төлөвлөхөөр тусгагдсан. Соѐл иргэншлийн түүхэн өөрчлөлтийн явцад гэр 
бүлийн бүтэц, харилцаа нь нийгмийн хөгжилтэй уялдан хувьсан өөрчлөгдөж ирсэн. 
Иймээс өрх гэрийн хөгжил, хувьслыг цаг хугацааны үечлэлээр ангилан, харилцааны 
онцлогийг тайлбарлах нь зохимжтой юм. Дотоодын болон олон улсын судалгаа, 
шинжилгээний бүтээлээс харахад гэр бүлийн өөрчлөлт, хөгжлийг хүн ам зүйн болон 
нийгмийн үзэгдлийн нөлөөллөөр тайлбарладаг хандлага түгээмэл байдаг. Онолын хувьд 
гэр бүлийг дараах 2 түвшинд судалж иржээ. 

 Макро түвшин буюу нийгмийн институт хэлбэрээр нийгмийн хөгжил, өөрчлөлт 
шинэчлэлт, хувьсал хөдөлгөөн, ялгарал, аж үйлдвэржилт, хотжилт, нийгмийн 
бүтэцтэй холбон судалж, тайлбарладаг.  

 Микро түвшин буюу нийгмийн бүлэг хэлбэрээр гэр бүлийн бүтэц, харилцаа, 
гишүүдийн эрх үүргийн хуваарилалт, салалт гэх мэт асуудлыг авч үздэг.  
Манай орны хувьд гэр бүлийн харилцааны суурь судалгааг 20043, 20104 онуудад  

Хүн ам, гэр бүлийн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (яам)-ын 
захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн. Үүнээс хойш буюу өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд гэр бүлийн 
харилцаанд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулсан нийгмийн олон үзэгдэл, үйл явдал өрнөн, үр 
дагавар нөлөөлсөөр байгааг дараах зарим тоон мэдээллээс харж болно. Тухайлбал, 

 2010 онд Монгол Улсад нийт 742.2 мянган өрх байсан бол 2017 онд 885.6 болж, 
19.3 хувиар нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тоо 76.8 
мянгад хүрсэн5;  

 Архи, тамхи хэрэглэгчийн нас залуужиж, бага насны хүүхдүүдийн гэмт хэрэгт 
өртөх байдал ихэссэн байна. 2010 онд шүүхээс ял ноогдуулсан 7292 иргэнээс 
353, 2017 онд шүүхээс ял ноогдуулсан 9019 иргэнээс 425 тохиолдол нь насанд 
хүрээгүй иргэд эзэлж байна6; 

 2010 онд гэр бүл цуцлалтын тоо 3054 байсан бол 2017 оны байдлаар 3945 буюу 
22.6 хувиар өссөн7; 

 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 
―мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар 
бэлтгэх, олж авах‖ зүйл ангиар 74 хэрэгт, нийт 138 иргэн шүүхээс ял шийтгүүлсэн 
нь сүүлийн 10 жилийн тохиолдлоос 2.1 дахин их байгаа нь анхаарал татахуйц 
статистик юм; 

 Анхны гэрлэлтийн дундаж нас хойшилж, гэрлэлтээ батлуулахгүйгээр хамтран 
амьдрах хэв шинж хүн амын дунд нэлээд ажиглагдах болсон. Нийт хүн амын 12.8 
хувийг хамтран амьдрагч буюу хууль ѐсоор гэрлэлтээ батлуулаагүй иргэд эзэлж 

                                                 
3 Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал. НХХЯ, Гал голомт хөдөлгөөн. УБ., 2004 
4 Монгол гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал. НХХЯ, ФСЭЗХ. УБ., 2010 
5 https://www.1212.mn/ Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан 
6 Монгол Улсын шүүн таслах ажиллагааны тайлан. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн 
7 https://www.1212.mn/ Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан 
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байгаа бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь 20-35 насныхан байна8. Анхны гэрлэлтийн нас 
хойшилж, эрэгтэйчүүд 26, эмэгтэйчүүд 24 насандаа зонхилон гэрлэх болжээ9. 
Гэрлэх насны хүн амын дунд ганц бие, гэрлээгүй иргэдийн эзлэх жин нэмэгдэх 
хандлага ажиглагдаж байна. Тухайлбал, 1989 онд гэрлэх насны 4 хүн тутмын нэг, 
харин 2013 онд тус үзүүлэлт 3 хүн тутмын нэг нь огт гэрлээгүй байна10; 

 Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд 43.8 хувь, эрэгтэй тэргүүнтэй өрхийн 34.8 хувь нь 
ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай байна. Ядуурлын шугамаас доогуур 
амьжиргаатай өрхийн 12-17 насны хүүхдийн сургуульд хамрагдалтын түвшин 67.0 
хувь байна; 

 Дээд боловсролтой 35-49 насны эмэгтэйчүүдийн 25.0 орчим хувь, 20-34 насны 
эмэгтэйчүүдийн 46 хувь нь өөрөөсөө доогуур түвшний боловсролтой эрэгтэйтэй 
гэрлэжээ11 . 

2013 онд ХАХНХЯ-аас (тухайн үеийн нэрээр) гэр бүлийн хүрээнд тулгамдаж буй 
асуудлыг тодруулах зорилгоор үндэсний хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулан үр дүнг 
нэгтгэн ―Гэр бүлийн үнэ цэнэ - хөгжил шинэчлэл‖ үндэсний чуулганд хэлэлцүүлж зөвлөмж 
гаргасан байдаг. Уг зөвлөмжид эрх зүйн орчныг шинэчлэх, үлгэр дуурайл бүхий нийгмийн 
үүргээ биелүүлсэн гэр бүлийг хүндэтгэн урамшуулах, гэр бүлийн боловсрол олгох 
үндэсний тогтолцоог хөгжүүлэх, мэргэжлийн мэргэшсэн ТББ-ыг байр танхим, төсөв 
хөрөнгөөр дэмжих, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвүүдийг санаачлан, орон нутагт байгуулахыг 
дэмжих, эрэгтэйчүүдийн хөгжил, эрүүл мэндийг анхаарах зэрэг асуудлуудыг онцгойлон 
авч үзэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг онцлон дурджээ.  

Дээр дурдсан баримт, мэдээлэл манай улсын хувьд гэр бүлийн бүтэц, харилцаа, 
боловсролын асуудалд шинжлэх ухаанд тулгуурласан системт бодлого нэвтрүүлж, 
онцгойлон хандах шаардлагатай байгааг илтгэж байна. Иймээс ХНХЯ-ны санаачилга, 
захиалгаар Монгол гэр бүлийн харилцааны хэв маяг, өөрчлөлтийг тодруулах суурь 
судалгааг үндэсний хэмжээнд зохион байгууллаа.   

1.2 Судалгааны зорилго 

Монгол гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, түүнд 
нөлөөлж буй нийгмийн хүчин зүйлсийг судалж, 2004, 2010 оны суурь судалгааны 
ажлуудтай харьцуулж, өөрчлөлтийг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино.  

Судалгааны үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд: 

 Гэр бүлийн бүтэц, хэв маяг, харилцааны өнөөгийн байдал, онцлог, өөрчлөлтийг 
тодорхойлох;  

 Гэр бүлийн харилцааны тулгамдаж буй асуудал, амьдралын мөчлөг хийгээд 
нийгмийн хүчин зүйлс, үзэгдлийн уялдаа холбоог тодруулах, тайлбарлах; 

 Гэр бүлийн гишүүдийн харилцааны үүрэг, хариуцлага, эрх мэдлийг тодорхойлох; 
 Гэр бүлийн үнэт зүйл, ураг төрлийн харилцаа, уламжлалд хандах хандлагыг судлах; 
 Гэр бүлийн боловсрол, чиг хандлага, хүүхдэд ээлтэй орчны өнөөгийн байдлыг 

судлах, 
 Гэр бүлийн талаар баримталж буй төрийн бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилт, түүнд 

олон нийт хандах хандлага, шаардагдаж буй дэмжлэг үйлчилгээг тодорхойлох. 

                                                 
8Б.Оюун-Эрдэнэ. ―Гэр бүлийн боловсрол‖ улирал тутмын сэтгүүл.  
9 Мөн тэнд 
10 МУ-ын 2010 оны хүн ам орон сууцны тооллого 
11 Мөн тэнд 
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1.3 Судлагдсан байдал 

Гэр бүлийн асуудлын хүрээнд дараах томоохон судалгаа, шинжилгээний ажлууд 
хийгдсэн байна.   

Улсын хэмжээнд гэр бүлийн харилцааны өөрчлөлтийн талаар түүвэр судалгааг 2004, 
2010 онуудад ―Гал голомт хөдөлгөөн‖, ШУА-ын Философи, социологи, эрх зүйн хүрээлэн, 
Улаанбаатар Их Сургууль тус тус хийж, гүйцэтгэсэн байна. Эдгээр судалгаанд гэр бүлийн 
харилцааны байдал, хэв маяг, үүрэг, зөрчил, гэр бүл дэх жендерийн асуудал, гэр бүлийн 
харилцаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлон судалсан байна. Энэ нь тус суурь 
судалгааг харьцуулах боломж, бүрдүүлж байгаагаар ач холбогдолтой юм.   

2014 онд судлаач Б.Наранчимэгийн хийсэн ―Монгол дахь гэрлэгсдийн боловсролын 
ижил төстэй байдал судалгаа‖-г дурдаж болно. Тус судалгаанд хүн амын гэрлэлтийг 
боловсролын түвшинтэй холбон үзсэн бөгөөд хосуудын нас, боловсролын түвшний ялгаа 
нь гэрлэлтийн төрөл, хэлбэрээс хамаарч байгааг тодорхойлсон байдаг.  

Гэр бүл судлаач Т.Намжилын ―Монгол гэр бүл‖ цуврал бүтээлүүд, судлаач Б.Оюун-
Эрдэнийн ―Гэр бүлийн боловсрол‖ цуврал бүтээлүүд нь монгол гэр бүлийн харилцааны 
олон талт асуудлыг түүхэн уламжлал, зан заншил, сэтгэл зүйн хүрээнд нарийвчлан  
судалж, шинжилгээ хийсэн байна.  

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан  2010 оны Хүн ам, орон сууцны 
тооллогын үр дүнд үндэслэсэн ―Өрх, гэр бүлийн байдал‖ сэдэвчилсэн тайланд өрхийн 
гишүүдийн хүн ам зүйн болон насны бүтэц, гэрлэлт, үндэстэн, ястны ялгааг тусгажээ.  

1.4 Судалгааны арга  

Судалгаанд хэрэглэгдэх арга зүйг сонгохдоо тухайн асуудлын мөн чанар, 
тайлбарлагдах боломж, харьцуулагдах нөхцөлийг харгалзан сонгов. Судалгаанд тоон 
болон чанарын аргыг хослуулан ашиглаж, баримт өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийлээ.  

Тоон судалгааг бүс, гэр бүлийн бүтцийн онцлогт нийцүүлж, өрхөд суурилан зохион 
байгуулсан бол чанарын судалгааг хоѐр янзын бүлэгт зохион байгууллаа. Юуны өмнө гэр 
бүлийн бүтэц болон амьжиргааны түвшнээс хамаарсан, нийгмийн зарим үзэгдлийн мөн 
чанарыг илэрхийлэх үүднээс тодорхой өрхүүдийг сонгон авч, ганцаарчилсан ярилцлагыг 
хийсэн. Мөн тоон судалгааны үр дүнг бататгах, үнэлэлт дүгнэлт хийх, онолын тайлбар 
өгөх, гэр бүлийн харилцааны зарим өөрчлөлтийг бүрэн гүйцэт илэрхийлэх зорилгоор тус 
асуудлыг хариуцан ажилладаг төрийн үйлчилгээний ажилтан, тухайлан мэргэшин 
судалдаг экспертүүдийн хүрээнд чанарын судалгааны арга болох ганцаарчилсан 
ярилцлагын аргаар судалгааг зохион байгуулсан.   

Судалгаанд гэр бүлийн харилцааны хэв шинжийг судлахдаа дараах олон улсад 
түгээмэл хэрэглэгддэг арга, аргачлалыг мөн ашиглалаа.  

1. Гэр  бүлийн гишүүдийн дасан зохицол, нэгдэл нягтралыг тодорхойлох аргачлал 
(FACES III, Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale)  

Тус аргачлал нь дасан зохицох чанар, нэгдэл нягтралыг тодорхойлох 20 асуулт 
бүхий асуулгаас бүрдсэн. Асуулт бүр тодорхой оноогоор үнэлэгддэг бөгөөд тэдгээрийн 
нийлбэр нь тухайн гэр бүлийн харилцааг 4 түвшинд тодорхойлдог. 

2. Гэр бүлийн хүчирхийллийн модуль (Domestic Health Survey, Domestic Violence Module) 
Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх аргачлал нь 12 асуултын хүрээнд эхнэр/ 

нөхрийн хүчирхийллийг 3 хэлбэрийн (сэтгэл санааны, бие махбодын, бэлгийн) хүрээнд 
тодорхойлдог.  
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3. Хүүхдийн хүмүүжлийн модуль (MICS – Child discipline Module) 
Энэхүү аргачлал нь 11 асуултын хүрээнд эцэг, эхчүүд хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ ямар 

төрлийн арга (бие махбодын, сэтгэл санааны, хүчирхийллийн, хүчирхийллийн бус)  
ашиглаж байгааг тодорхойлдог юм. Эдгээр арга, аргачлалыг ашиглаж, гэр бүлийн 
харилцааны хэв маяг, өөрчлөлтийг илүү тайлбарлахыг зорьсон юм.  

Түүнчлэн судалгааны хүрээнд хоѐрдогч мэдээллийн эх сурвалж болох холбогдох 
статистик тоон мэдээлэл, нэгдсэн тайлан, эрх зүйн баримт бичиг зэрэгт шинжилгээ хийж, 
өмнө нь хийгдсэн 2004, 2010 оны гэр бүлийн харилцааны суурь судалгааны үр дүнтэй 
харьцуулан шинжилсэн болно.   

1.5 Түүврийн зохиомж ба судалгааны хамрах хүрээ  

Судалгааны зорилгыг хангах буюу өрх гэр бүлийн хэлбэр, үндэстэн ястны онцлогийг 
судалгааны үр дүнд тусгах үүднээс түүврийн дизайныг боловсруулахад магадлалт, 
сонголтын техникт зорилтот болон энгийн санамсаргүй түүврийн аргыг ашиглав. 
Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг бага зардлаар зохион байгуулах үүднээс 
хүрээг нийслэл ба аймгууд, дэд бүлгээр хот, хөдөөгөөр ялгаж 2 ба 3 үе шаттай байхаар 
төлөвлөсөн.   

1.5.1 Тоон судалгааны түүврийн хамрах хүрээ  
Монгол Улсын нийт өрх судалгааны эх олонлог болох бөгөөд түүврийн хүрээ нь ҮСХ-

ноос мэдээллэсэн засаг захиргааны нэгжид суурилсан 2017 оны жилийн эцсийн өрхийн 
тоог ашигласан. 

1.5.2 Түүврийн хэмжээ  
Түүврийн хэмжээг улсын хэмжээнд үнэлж 95 хувийн итгэх мужид харьцангуй 

стандарт алдаа 10 хувь байхад түлхүүр үзүүлэлт буюу нийлмэл өрхийг илрүүлэх 
магадлалыг 19.1 хувь гэж таамагласан. Түүврийн дизайныг хөдөөд 3 шаттай байхаар 
төлөвлөж дизайны нөлөөг 2.4 гэж авсан. Түлхүүр үзүүлэлт нь хувийн жингийн үзүүлэлт 
сонгосон учраас түүврийн хэмжээг дараах томьѐогоор тооцсон.  

 

                                          

 

Тооцооноос түүврийн хэмжээ 2033 гарсан бөгөөд тэгшитгэн 2016 өрхөөр тогтов.  

1.5.3 Түүврийн хуваарилалт 
Түүврийн хэмжээг I) нийслэл ба аймгууд II) гэр бүлийн хэлбэрүүдэд хуваарилахад 

хосолмол буюу тэгш ба пропорциональ хуваарилалтын аргуудыг ашиглаж төлөөллийг 
хангахуйц байхаар зохиомжилсон. Нийслэл ба аймгуудад пропорционалиар хуваарилсан 
буюу нийслэлд 816, аймгуудад нийт 1200 өрх, үүнээс тэгш хуваарилалтаар аймаг бүрд 
120 өрхийг судалгаанд хамрууллаа.  

Гэр бүлийн бүтцийг ҮСХ-ны 2010 оны ―Хүн ам, орон сууцны тооллого‖ болон, өмнө 
хийгдсэн гэр бүлийн харилцааны суурь судалгаанд суурилан, тодорхойлсон. Үүнд: 

- Дан буюу эцэг эх, үр хүүхдүүдээс бүрдсэн гэр бүл, 
- Нийлмэл буюу ургийн хэд хэдэн үеийнхэн хамтдаа амьдардаг гэр бүл, 
- Өрөөсгөл буюу эцэг, эхийн аль нэг нь хамт амьдардаггүй гэр бүл. 

Дээрх гэр бүлийн хэлбэрүүдэд түүврийн хэмжээг пропорционалиар хуваарилсан болно.  
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Хүснэгт 1.1. Түүврийн хүрээ, судалгаанд хамрагдах гэр бүл 

№ Гэр бүлийн 
хэлбэр 

Эх олонлог Түүвэрт сонгогдсон өрхийн тоо Бүлгийн 
нэгдсэн дүн Нийслэл Аймаг 

1 Дан 394660 498 732 1230 
2 Нийлмэл 171012 216 318 534 
3 Өрөөсгөл 80750 102 150 252 

Нийт 646422 816 1200 2016 

Түүнчлэн судалгааны хүрээнд хоѐрдогч мэдээллийн эх сурвалж болох холбогдох 
статистик тоон мэдээлэл, нэгдсэн тайлан, эрх зүйн баримт бичиг зэрэгт шинжилгээ хийж, 
харьцуулан шинжилсэн. 

1.6 Үндсэн ойлголтын тайлбар 

Судалгаанд ашигласан ойлголт, ухагдахууныг тайлбарлан бичлээ.   

Гэр бүл Гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон, эд хөрөнгийн бус амины болон эд 
хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр 
бүлийн гишүүд.  

Өрх Нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй хүнс, 
амьдралын наад захын бусад хэрэгцээгээ хамтран хангадаг нэг буюу 
хэсэг бүлэг хүмүүс. 

Ам бүл Нэгэн өрхийн доторх хүмүүс. 

Өрхийн тэргүүн Өрхийн гишүүд өрхийн тэргүүнээ өөрсдөө тогтооно. Өрхийн тэргүүн    
нь тодорхойгүй тохиолдолд өрхийн тэргүүнээр хэнийг сонгохыг 
өрхийн гишүүдийн сайн дурын үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Өрхийн 
тэргүүнээр 16-аас дээш настай, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг буюу 
өрхийн орлогод голлох үүрэгтэй оролцдог, ам бүлийн аль нэг 
гишүүнийг тодорхойлж болно.  

Гэр бүлийн үүрэг  Нийгмийн болон гэр бүлийн гишүүдийн гүйцэтгэх үүргээр 
тодорхойлогдох зан үйлийн хэм хэмжээний нэгдэл. 

Гэр бүлийн үнэт 
зүйл 

Гэр бүлийн гишүүдийн оюун санааны нэгдмэл байдлыг хангаж, 
чиглүүлж байдаг гол хүчин зүйлс. 

Угийн бичиг Ах дүү, төрөл төрөгсдийг хүн бүрээр тэмдэглэж үе улируулан 
хөтөлдөг баримт бичиг 

Гэр бүлийн 
гишүүн 

Гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчилж 
авсан хүүхэд болон төрөл садны хүмүүс. 

Гэр бүлийн 
харилцаа 

Гэр бүлийн гишүүдийн хооронд үүсэх олон талт харилцаа. 

Гэр бүлийн 
орлого 

Гэр бүл, өрхөд албан ба албан бус эх үүсвэрээр мөнгөн ба бусад 
хэлбэрээр орж буй орлого. 
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Өрхийн төсөв Мөнгөн хөрөнгийг бүртгэж, захиран зарцуулах тоон төлөвлөгөө. 
Өрхийн төсвийг орлого, зарлагын тооцоонд үндэслэнэ. 

Гэр бүлийн 
хэлбэр  

Олон янзын хэлбэр хэв маяг бүхий гэр бүлүүдийн ялгаатай онцлог 
шинжийг илэрхийлэх ухагдахуун. 

Дан гэр бүл Эцэг эх, тэдний халамжид буй хүүхдүүдээс бүрдэх гэр бүл.   

Нийлмэл гэр бүл Өргөжсөн, ургийн хэдэн үеийнхэн хамтдаа амьдардаг гэр бүл. 

Өрөөсгөл гэр 
бүл 

1. Эцэг ба хүүхдүүд  

2. Эх ба хүүхдүүд 

3. Бусад /Хүүхдүүд, өвөө эмээ + ач зээ/  

Гэрлэлт Хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоѐр, сайн дурын, 
чөлөөтэй, тэгш эрхийн үндсэн дээр гэр бүл болох зорилгоор хуульд 
заасны дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг хэлнэ.  

Гэр бүлийн 
амьдралын 
мөчлөг   

Гэр бүл үүсэхээс эхлэн мөхөх хүртэлх нийгэм-хүн ам зүйн үечлэлийг 
багтаасан он цагийн дэс дараалал ба гэрлэх, анхны хүүхэд төрөх, 
удаах хүүхэд төрөх, хүүхдүүд гэрлэн өрх тусгаарлах, гэр бүл мөхөх 
зэрэг үе шатууд хамаарна.  

Гэр бүлийн 
зөрчил 

Гэр бүлийн гишүүдийн дотоод харилцаанд үүссэн зөрчил 

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл  

Эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн бусад гишүүн, хамтран амьдрагч, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, тэдгээрийн асрамж, хамгаалалтад 
байгаа этгээд, тухайн гэр бүлд хамт амьдарч байгаа этгээд сэтгэл 
санааны дарамт учруулах, эдийн засаг, бэлгийн эрх чөлөө, бие 
махбодод халдсан үйлдэл, эс үйлдэхүйг учруулахыг хэлнэ. 

Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн 
хохирогч  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас сэтгэл санаа, эдийн засаг, бие 
махбод, бэлгийн халдашгүй байдлаараа хохирсон хүн.  

Сэтгэл санааны 
хүчирхийлэл 

Хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, эсхүл хийхгүй байхыг 
албадах, үл хайхрах, гүтгэх, мөрдөн мөшгөх, заналхийлэх, бусадтай 
харилцахыг хязгаарлах, гутаан доромжлох болон бусад хэлбэрээр 
сэтгэл санааны шаналал үүсгэснийг хэлнэ. 

Бие махбодын 
хүчирхийлэл 

Амь нас, эрүүл мэндэд гэм хор учруулсан, эсхүл учруулж болзошгүй 
аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ. 

Бэлгийн 
хүчирхийлэл 

Эрхшээлдээ байгаа байдлыг далимдуулан бэлгийн шинжтэй аливаа 
үйлдэлд албадахыг хэлнэ.  

Бэлэвсэн Эхнэр/нөхөр нь нас барсан. 

Гэр бүл цуцлалт  Гэрлэлтийг цуцалж хууль эрх зүйн хүрээнд эхнэр, нөхрийн эрх 
үүргийн харилцаагүй болохыг хэлнэ. 
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Гэрлэлтээ 
цуцалсан 

Гэр бүлээ хуулийн дагуу цуцалснаас хойш дахин гэрлэж, хамт 
амьдраагүй хүнийг хугацаа харгалзахгүйгээр цуцалсан гэж үзнэ. 

Хамтран 
амьдрагч  

Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй ч харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэр 
бүлийн харилцаа үүсгэн амьдарч байгаа хүмүүсийг ―батлуулаагүй гэр 
бүлтэй‖ буюу хамтран амьдрагч гэж хэлнэ.  

1.7 Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

Тус судалгааг салбарын яамны захиалгаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
судалгааны институтийн Хүн амын хөгжлийн бодлогын судалгааны сектор судалгааны 
явцын бүхий л үйл ажиллагааг бэлтгэн, ажиллалаа.  Ингэхдээ тоон болон чанарын 
судалгааны асуулга, чиглүүлэх асуултыг боловсруулж, түүврийг зохиомжлон, мэдээлэл 
цуглуулах, мэдээллийг боловсруулах, үр дүн гаргах, нэгдсэн тайлан бичих, тархаах зэрэг 
судалгааны бүхий л үе шатны ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд:  

 
I. Бэлтгэл ажлын хүрээнд: 

 Судалгааны арга зүй боловсруулсан; 
 Түүврийг зохиомжлон, түүвэрлэлт хийсэн; 
 Судалгааны асуулга, нөхөх зааврыг боловсруулсан; 
 Судалгааны мэдээллийг оруулах, шалгах, засварлах, үр дүнгийн хүснэгт гаргах 

программын даалгаврыг бэлтгэсэн; 
 Судалгааны мэдээлэл цуглуулах ярилцлага авагч, багийн ахлагч нарт зориулсан 

сургалт зохион байгуулсан. 

II. Мэдээлэл цуглуулах ажлын хүрээнд: 

 Судалгааны мэдээллийг нийслэл, орон нутагт цуглуулсан. 
 Сонгогдсон 20 өрх болон экспертийн 10 ярилцлагыг нийслэлд зохион байгуулсан. 

III. Мэдээлэл боловсруулалт, тайлан бичих ажлын хүрээнд: 

 Цуглуулсан мэдээллийг шалган, засварлаж, кодолсон; 
 Судалгааны мэдээллийг программд оруулсан; 
 Үр дүнгийн хүснэгтийг боловсруулсан. 

IV. Үр дүнг тархаах, хэвлэн нийтлэх ажлын хүрээнд: 

 Нэгдсэн тайланг бичиж, тархаасан; 
 Анхдагч мэдээллийн нууцлалыг хангасан; 
 Судалгааны бүхий л үе шатны ажилбарыг архивласан. 

Судалгааны мэдээллийн шивэлтийг CSPro, үр дүнг боловсруулж, шинжилгээ хийхэд 
SPSS программ хангамжийг ашигласан.  
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 ГЭР БҮЛ, ХҮН АМ ЗҮЙН ШИНЖ БАЙДАЛ 2.

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар ҮСХ-оос зарласнаар Монгол Улс 3.1 сая хүн 
амтай бөгөөд 885.6 мянган өрхтэй байна. Нийт өрхийн тоог засаг захиргааны нэгжийн 
хувьд тодруулбал:  

Хүснэгт 2.1. Монгол Улсын өрхийн тоо, дүнд эзлэх хувиар, 2017 он 

Аймаг, дүүрэг Тоо Хувь 
Баруун бүс 106 024 12.0 
      Баян-Өлгий 23 626 2.7 
      Говь-Алтай  16 494 1.9 
      Завхан 21 474 2.4 
      Увс 21 796 2.5 
      Ховд 22 634 2.6 
Хангайн бүс 174 558 19.7 
      Архангай 27 550 3.1 
      Баянхонгор 26 270 3.0 
      Булган 19 115 2.2 
      Өвөрхангай 34 173 3.9 
      Хөвсгөл 38 746 4.4 
      Орхон 28 704 3.2 
Төвийн бүс 152 071 17.2 
      Дорноговь 20 844 2.4 
      Дундговь 14 556 1.6 
      Өмнөговь 21 278 2.4 
      Сэлэнгэ 29 912 3.4 
      Төв 29 984 3.4 
      Дархан-Уул 30 133 3.4 
      Говьсүмбэр 5 364 0.6 
Зүүн бүс 66 768 7.5 
      Дорнод 24 058 2.7 
      Сүхбаатар 18 005 2.0 
      Хэнтий 24 705 2.8 
Улаанбаатар 386 218 43.6 
      Хот 584 520 66.0 
      Хөдөө 301 119 34.0 
Улсын дүн 885 639 100.0 

Манай судалгаанд 10 аймгийн 30 сум, 9 дүүргийн 62 хорооны нийт 2016 өрх 
хамрагдсан.  
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Хүснэгт 2.2. Судалгаанд хамрагдсан сум/дүүрэг, баг/хороод 

Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Баг/Хороо 

Дорнод 
Хэрлэн 2, 3, 4 
Баяндун 1, 2, 4 
Цагаан-Овоо 2, 4, 6 

Сүхбаатар 
Баруун-Урт 5, 6, 8 
Дарьганга 1, 2, 3 
Халзан 2, 3, 4 

Архангай 
Эрдэнэбулган 2, 3, 5, 7 
Батцэнгэл 1, 3, 5 
Хайрхан 1, 2, 3 

Хөвсгөл 
Мөрөн 8, 9, 10 
Их-Уул 2, 4, 5 
Цагааннуур 1, 2 

Төв 
Зуунмод 1, 2, 3 
Бүрэн 2, 4, 5 
Жаргалант 2, 3, 4 

Дархан-Уул 
Дархан 1, 3, 5, 15 
Орхон 1, 2 
Шарын гол 1, 2, 3 

Өмнөговь 
Даланзадгад 1, 4, 5, 6 
Манлай 1, 2, 3 
Цогтцэций 2, 3, 4 

Дорноговь 
Сайншанд 1, 2, 4, 6 
Алтанширээ 1, 2, 3 
Замын Үүд 2, 3, 4 

Баян-Өлгий 
Өлгий 1, 6, 9, 13 
Толбо 1, 2, 4 
Цэнгэл 2, 5, 6 

Увс 
Улаангом 4, 6, 9, 11 
Баруунтуруун 2, 3, 4 
Бөхмөрөн 1, 2, 3 

Улаанбаатар 

Хан-Уул 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 
Баянгол 3, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 23 
Баянзүрх 3, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 27 
Сонгинохайрхан 9, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 26 
Сүхбаатар 3, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 20 
Чингэлтэй 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17 
Багануур 1, 2, 3, 4, 5 
Багахангай 1, 2 
Налайх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Эдгээр өрхийн 2016 гишүүдээс асуулгын аргаар тоон мэдээллийг авсан. Судалгаанд 
хамрагдсан өрхийн 84.5 хувь нь эрэгтэй, 15.5 хувь нь эмэгтэй тэргүүнтэй өрхүүд байлаа.  
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Зураг 2.1. Судалгаанд хамрагдсан өрх, өрхийн тэргүүний хүйсээр 

 
Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхүүдийг суурьшлаар харвал 40.5 хувь нь нийслэлийн, 22.3 
хувь нь аймгийн төвийн, 20.2 хувь нь сумын төвийн, үлдсэн 17.0 хувь нь хөдөөгийн өрхүүд 
байлаа. 

Зураг 2.2. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн байршил, өрхийн тэргүүний хүйсээр 

 
Судалгаанд насны бүлгийг сонгохдоо гэр бүл болох хуулийн нас болон 

монголчуудын хандлага, өмнөх суурь судалгаатай харьцуулах боломж зэрэг олон хүчин 
зүйлсийг харгалзан үзэж, 18-34 насны иргэдийг залуу, 35-49 насны иргэдийг дунд, 50 ба 
түүнээс дээш насны иргэдийг ахмад хэмээн ангилан үзлээ. Өрхийн тэргүүний насны 
бүлгээр харвал 32.3 хувь нь залуу буюу 35 хүртэлх насны, 37.6 хувь нь 35-50 насны, 30.1 
хувь нь 50-аас дээш насны ахмад  өрхийн тэргүүнтэй өрхүүд байсан. Эрэгтэй тэргүүнтэй 
өрхүүдийн насны бүлгийн хуваарилалт дээрхтэй ижил бөгөөд өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүдийн хувьд залуу өрх 14.4 хувь, 32.6 хувь дунд, 53.0 хувь нь ахмад насны 
тэргүүнтэй өрхүүд байна.  
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Зураг 2.3. Судалгаанд хамрагдсан өрх, өрхийн тэргүүний хүйс, насны бүлгээр 

 
Өрхийн тэргүүнийг боловсролын түвшнээр авч үзвэл 44.9 хувь нь бүрэн дунд, 16.0 

хувь нь суурь, 8.6 хувь нь техникийн болон мэргэжлийн, 20.6 хувь нь дипломын дээд ба 
бакалавр, 0.9 хувь нь магистр болон түүнээс дээш боловсролтой байгаа бол 6.6 хувь нь 
бага, 2.4 хувь нь огт боловсролгүй байв. 

Зураг 2.4. Судалгаанд хамрагдсан өрх, өрхийн тэргүүний хүйс, боловсролын түвшнээр 

 
Өрхийн тэргүүний гэрлэлтийн байдлаар 83.4 хувь нь гэрлэсэн (69.9 хувь нь 

батлуулсан гэр бүлтэй, 13.5 хувь нь батлуулаагүй гэр бүлтэй), 12.4 хувь нь бэлэвсэн, 2.1 
хувь нь тусгаарласан, 1.2 хувь нь цуцалсан, 0.9 хувь нь огт гэрлээгүй байна. Энэ 
үзүүлэлтийг хүйсээр харвал өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь 50-аас дээш 
настай, 67.4 хувь нь бэлэвсэн эмэгтэйчүүд байна.  
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Зураг 2.5. Судалгаанд хамрагдсан өрх, өрхийн тэргүүний хүйс, гэрлэлтийн байдлаар 

 
Өрхийн тэргүүний эдийн засгийн идэвхийн хувьд 72.5 хувь нь эдийн засгийн идэвхтэй 
(61.5 хувь нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа сүүлийн 7 хоногт хөдөлмөр эрхэлсэн, 11.0 хувь нь 
нь хөдөлмөр эрхлээгүй буюу ажилгүй), 27.5 хувь нь эдийн засгийн идэвхгүй байна. Энэ 
үзүүлэлтийг өрхийн тэргүүний хүйсээр тодруулбал, эрэгтэй тэргүүний 22.3 хувь нь эдийн 
засгийн идэвхгүй, эмэгтэй тэргүүний 55.9 хувь нь эдийн засгийн идэвхгүй байна. Мөн өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдийн талаас илүү хувь нь эдийн засгийн идэвхгүй байгаа нь насны 
хүчин зүйлтэй шууд холбоотой юм.  

Зураг 2.6. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн тэргүүний эдийн засгийн идэвх, хүйсээр 
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 Хүснэгт 2.3. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн тэргүүний шинж байдал, хүйсээр 

 Хүйс Хариулагчийн 
тоо Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй 

БҮГД 100.0 100.0 100.0 2016 

Суурьшил: 

Нийслэл 40.5 40.1 42.8 816 
Аймгийн төв 22.3 22.0 24.0 450 
Сумын төв 20.2 20.4 19.2 408 
Хөдөө 17.0 17.5 14.1 342 

Насны бүлэг 
15-34 32.3 35.6 14.4 651 
35-50 37.6 38.5 32.6 758 
50+ 30.1 25.9 53.0 607 

Боловсролын 
түвшин 

Боловсролгүй 2.4 2.6 1.6 49 
Бага 6.6 6.3 8.3 133 
Суурь 16.0 15.6 17.9 322 
Бүрэн дунд 44.9 45.7 40.9 906 
Техникийн болон 
мэргэжлийн  

8.6 7.3 15.3 173 

Дипломын дээд ба 
бакалавр 

20.6 21.7 14.7 415 

Магистр ба түүнээс дээш 0.9 0.8 1.3 18 

Гэрлэлтийн 
байдал 

Огт гэрлээгүй 0.9 0.2 4.8 18 
Гэрлэсэн/ батлуулсан 69.8 81.3 7.3 1408 
Гэрлэсэн/ батлуулаагүй 13.5 15.1 4.5 272 
Тусгаарласан 2.1 0.5 10.9 43 
Цуцалсан 1.2 0.5 5.1 24 
Бэлбэсэн 12.5 2.3 67.4 251 

Эдийн 
засгийн 
идэвх 

Эдийн засгийн идэвхтэй 72.5 77.7 44.1 1462 
Ажиллагчид 61.5 66.0 37.1 1240 
Ажилгүйчүүд 11.0 11.7 7.0 223 

Эдийн засгийн идэвхгүй 27.5 22.3 55.9 554 

Судалгаанд хамрагдсан өрхийн ам бүлийн тоог суурьшлын бүсээр тодруулсан 
бөгөөд энэ нь гэр бүлийн гишүүдийн харилцааны хэв маягийг судлахад харьцуулахуйц 
нэгэн индикатор болдог билээ. 

Хүснэгт 2.4. Өрхийн бүтэц, ам бүлийн тоо, байршил, бүсээр, хувиар 

 Байршил Бүс Өрхийн 
тоо НИЙТ Хот Хөдөө Баруун Хангайн Төв Зүүн Улаанбаатар 

БҮГД 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2016 

Ам 
бүлийн 
тоо 

1 0.5 0.4 0.7 0.0 0.0 0.6 2.5 0.1 10 
2 8.7 8.4 9.3 9.6 10.7 7.0 11.3 8.1 176 
3 16.9 16.8 17.1 20.0 14.3 15.3 15.5 18.1 341 
4 27.9 27.3 28.8 25.0 34.8 25.9 25.1 28.6 561 
5 23.6 23.1 24.4 21.3 25.0 24.6 25.9 22.6 476 
6 13.0 13.3 12.5 14.2 10.2 15.3 10.0 13.1 263 
7 5.2 6.0 3.9 6.7 3.7 5.8 5.0 4.9 105 
8+ 4.2 4.7 3.3 3.3 1.2 5.4 4.6 4.4 84 

Дундаж  4.5 4.6 4.4 4.4 4.3 4.7 4.4 4.5  

Хүснэгтээс харахад манай судалгаанд хамрагдсан нэг өрх дунджаар 4-5 ам бүлтэй 
байна.  

Судалгаанд хамрагдсан өрхийн сарын дундаж орлого 672.6 мянган төгрөг байсан 
бөгөөд суурьшлаар харвал нийслэлийн өрхүүд хамгийн өндөр (811.6 мянган төгрөг), 
хөдөөгийн өрхүүд хамгийн бага (429.6 мянган төгрөг) орлоготой байна.  
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Зураг 2.7. Өрхийн сарын дундаж орлого, мянган төгрөгөөр 

 
Өрхүүдийн 52.9 хувь нь цалин хөлснөөс, 39.7 хувь нь тэтгэвэр тэтгэмжээс, 31.6 хувь 

нь халамжийн үйлчилгээнээс, 15.3 хувь нь мал аж ахуйгаас, 12.2 хувь нь өрхийн бизнесээс 
орлого олдог гэжээ.   

Зураг 2.8. Өрхийн орлогын эх үүсвэр, хувиар 

 
Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс орлогын ойрын хэдэн жилийн өөрчлөлтийн 

талаар асуухад ихэнх (60.2 хувь) нь хэвэндээ гэж үнэлсэн бөгөөд дөнгөж 15.4 хувь нь 
сайжирсан хэмээн хариулжээ.   

Зураг 2.9. Орлогын үнэлгээ 

 
Харин судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийг амьдардаг орон сууц, төрлөөр ангилан 

харахад ихэнх нь гэрт амьдардаг өрхүүд байна. Энэ нь судалгааны түүврийн онцлогтой 
шууд хамааралтай.  
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Зураг 2.10. Өрхийн байр, сууцны байдал, хувиар 

 
Тэдний 42.4 хувь нь гэрт, 26.8 хувь нь сууцны тусдаа байшин, 23.2 хувь нь орон 

сууцны байшин, 6.2 хувь нь бие даасан тохилог сууц, 0.9 хувь нь нийтийн байранд аж 
төрж байна. 
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 ГЭР БҮЛИЙН БҮТЭЦ, АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ 3.

3.1. Гэр бүлийн бүтэц, өөрчлөлтийн шинж байдал 

Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуульд гэр бүлийг ―гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон, 
эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал 
бүхий гэр бүлийн гишүүд―12 гэж тухайлан заасан. Социологийн шинжлэх ухаанд гэр бүл 
гэдэг ухагдахууныг ―гэрлэлт, үрчлэлт, цусан төрлийн холбоогоор холбогдож, харилцан 
үүрэг хүлээж, туслалцан дэмждэг, нэгдмэл ахуй амьдралтай бүлэг хүмүүсийн нэгдэл‖13 
хэмээн ойлгож, тайлбарладаг.     

Хүн төрөлхтний нийгмийн түүхэн үйл явцаас харвал гэрлэлтийн утга учрыг чөлөөт 
байдал, нийгмийн гэрээ ба ѐс суртахуун, шашин, харилцан тэгш эрх гэсэн таван түвшнээр 
тодорхойлж байсан бөгөөд тухайн цаг үе, нөхцөл байдлаа дагаад аль нэг болон нэжгээд 
түвшин нь илүү чухалчлагдан, давамгайлах маягаар хувьсан, өөрчлөгдөж иржээ. XX 
зуунаас хүний нийгэмд гэрлэлтийн ―харилцан тэгш эрх ба сэтгэл ханамж‖–ийн түвшнийг 
ихээхэн чухалчилж, эрх тэгш анхаарал халамж ба хүндлэл нь гэрлэлтийн суурь үндэс 
болж ирсэн байна. Гэрлэлт нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн нэгдэл гэсэн бүтцийн тал чухал 
ч түүнээс илүүтэйгээр гэрлэлтийн үр дүнд бий болох гишүүдийн үүрэг, роль онцгойлогдох 
болсон. Эсрэг хүйсийн болон ижил хүйсийн гэр бүлийн амьдралын хэв маяг, харилцаа, 
харилцан үйлчлэлийн талаар хийсэн судалгаанд гэрлэлт нь хүмүүс хоорондын дотносол, 
харилцан ойлголцол дээр тулгуурлан оршин тогтнодог болохыг онцолжээ. 

Орчин үед гэр бүлийг бүтэц, хэв маяг, харилцааны олон талт онцлогоос нь 
хамааруулан ангилж байна. Гэр бүлийн бүтэц, ялгаа нь нийгэмд болж буй өөрчлөлтөөс 
үүдэлтэйгээр гэрлэлт, оршин амьдрах газар, өв залгамжлал хуваарилах зарчмаараа 
ялгагдан, олон хэв маягт хуваагдан иржээ.14 Мөн гэр бүлийн бүтэц, харилцаа, хэв маягт 
эдийн засаг, нийгмийн тогтолцоонд бий болж буй өөрчлөлт голлон нөлөө үзүүлдэг 
байна.15  Өөрөөр хэлбэл тухайн нийгэм дэх гэр бүлийн бүтцийн өөрчлөлт, зонхилох 
хэлбэр зэрэг нь нийгмийн шууд тусгал, нөлөө байдаг. Иймээс онолын ном бичигт ч энэ 
талаар бичиж, тэмдэглэсэн зүйлс олон.  

Судлаачид гэр бүлийг бүтцийн хувьд үндсэн 2 хэв маягт ангилдаг. Үүнд:  
 Дан – эцэг эх, тэдний халамжид буй хүүхдүүдээс бүрдэх гэр бүлийг нэрлэнэ.16   
 Нийлмэл – гурав эсвэл түүнээс олон үеийнхэн нэгэн орон гэрт амьдардаг гэр бүлийг 

нэрлэнэ.17  

Дээрх үндсэн бүтцээс бүтэн буюу гэр бүл нь эцэг эх болон хүүхдээс бүрдсэн,  
өрөөсгөл буюу салалт, нас баралтын улмаас эцэг, эхийн аль нэг нь хамт амьдрахгүй 
байгаа гэр бүлийн хэлбэрүүдэд хувааж, тодорхойлдог.  

Судалгаанд гэр бүлийн бүтцийг статистик мэдээний баталгаат байдал, хүртээмжээс 
үүдэн ҮСХ-ны 2010 оны ―Хүн ам, орон сууцны тооллого‖ болон өмнө хийгдсэн гэр бүлийн 
харилцааны суурь судалгаанд суурилан тодорхойлсон. Үүнд: 

- Дан буюу эцэг эх, үр хүүхдүүдээс бүрдсэн гэр бүл, 
- Нийлмэл буюу өргөжсөн, ургийн хэд хэдэн үеийнхэн хамтдаа амьдардаг гэр бүл, 
- Өрөөсгөл буюу эцэг, эхийн аль нэг нь хамт амьдардаггүй гэр бүл. 

                                                 
12 https://www.legalinfo.mn/ Гэр бүлийн тухай хууль. 3 дугаар зүйл 
13 Т.Бүрэнжаргал. ―Гэр бүлийн социологи‖ УБ.,2005.7 дахь тал 
14 Мөн тэнд. 75 тал  
15 Монголын нийгмийн өөрчлөлт. УБ., 2000. 205 дахь тал 
16 Н.Смелзер. ―Социологи‖. УБ., 2001. 295 дахь тал  
17 А.Гидденс. ―Социологи‖. УБ., 2006. 316 дахь тал 
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Энэхүү ангиллын дагуу эх олонлогт суурилан, түүврийн хэмжээгээ тооцсоныг арга 
зүйн хэсэгт тайлбарлан бичсэн. Харин улс дамнасан гэр бүл, олон соѐлт гэр бүл, ижил 
хүйстнүүдийн харилцаа гэх зэрэг орчин үеийн гэр бүлийн хэв маягуудыг тухайлсан 
аргачлалаар тусад нь судлах шаардлагатай гэж үзсэн болно. 

ҮСХ-ны 2010 оны хүн амын тооллогын дүнгээс харахад гэр бүлийн бүтцийн хувьд 
дан буюу ам бүлээрээ амьдарч буй өрх давамгайлж, нийлмэл өрхийн тоо удаалсан 
байгаа.   

Хүснэгт 3.1. Өрхийн тоо, бүтцээр 

№ Гэр бүлийн хэлбэр Эх олонлог Хувь 

1 Дан 394660 61.0 
2 Нийлмэл 171012 26.5 
3 Өрөөсгөл 80750 12.5 

Нийт 646422 100.0 

Харин бидний судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүд хэлбэрийн хувьд дан 64.8 хувь, 
нийлмэл 17.4 хувь, өрөөсгөл гэр бүл 17.3 хувь тус тус хамрагджээ.  

Зураг 3.1. Гэр бүлийн хэлбэр, хувиар 

 

Харин гэр бүлийн хэлбэр, насны бүлгийн хувьд тодруулбал, бүхий л насныхны дунд 
дан гэр бүл давамгайлсан бол ахмад гэр бүлийн хувьд нийлмэл (25.4 хувь), өрөөсгөл (32.9 
хувь) гэр бүл нэлээд өндөр хувьтай байна. 

Зураг 3.2. Гэр бүлийн хэлбэр, насны ангиллаар, хувиар 

 
Ахмад настай гурван гэр бүл тутмын нэг нь өрөөсгөл, дөрвөн гэр бүл тутмын нэг нь 

нийлмэл гэр бүл байгаа нь манай орны болон Азийн улсуудын соѐл, өв уламжлалтай 
шууд холбоотой, нэг талаар гэр бүлийн харилцааны өвөрмөц хэв маягийг агуулдаг билээ. 
Энэ ч үүднээс залуу болон дунд насны гэр бүлд нийлмэл гэр бүл 10 гаруй хувийг 
бүрдүүлж байна. Залуу болон дунд насны гэр бүлд нийлмэл буюу ураг төрлийн 
холбоотойгоор хамтран амьдрах нь нэг талаас өв уламжлал, эдийн засгийн эерэг нөлөөг 
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үзүүлэх хэдий ч, нөгөө талаас гэр бүлийн харилцаа, хүүхдийн хүмүүжил зэрэгт олон талын 
нөлөө үзүүлэх  хандлага өмнөх судалгаануудын дүнгээс ажиглагдсан.  

Судалгаанд хамрагдсан залуу таван гэр бүлийн дөрөв нь дан гэр бүл байна. Дунд 
насныхны дунд ч энэ үзүүлэлт өндөр байгаа юм.  

Залуу болон дунд насныхны хувьд нийлмэл хэлбэрээр амьдардаг гэр бүлүүдийн 
шалтгааныг тодруулахаар чанарын судалгааны арга буюу өрхийн болон экспертийн 
ярилцлагаар гүнзгийрүүлэн судалсан.  

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн Т.О-ийн ярилцлагаас: 
“Бид олуулаа, хадмуудын хамт амьдардаг. Манай хүүхэд насны хувьд жаахан 
тул хадмуудаар асруулах шаардлагатай байгаа. Нөгөө талаас санхүүгийн 
хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалж тусдаа гарах боломж одоогоор алга. 
Хадмуудын хамтаар амьдрахад гэр бүлийн харилцаанд асуудал үүсдэг. Хадам 
аав, ээж хүүхэд харж байгаа тул гомдоллож, дургүйцлээ илэрхийлдэг харин 
бидний хувьд албаны болон ахуйн ажлыг нэгэн зэрэг зохицуулах амар биш..” 

Сүхбаатар дүүргийн иргэн Т.Ө-тэй хийсэн ярилцлагаас:  
“Манай гэр бүл тодорхой хугацаанд хадмуудын хамтаар амьдарсан. Тухайн 
үед хадмууд юу идэх, юу өмсөхийг зааж, улмаар маргаан их гарч, нөхөр бид 
хоѐрын харилцаанд сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Тусдаа амьдарч эхэлснээс хойш 
харилцаа сайжирсан.” 

“Good neighbors” ОУБ-ын н зөвлөх Х.Б-тай хийсэн ярилцлагаас:  
“Залуу гэр бүлүүд нийлмэл хэлбэрээр амьдрахын үндсэн шалтгаан нь 
санхүүгийн боломж хязгаарлагдмал байдлаас улбаатай. Залуучууд эдийн 
засгийн хувьд хараахан бие дааж амжаагүй, харин  байр, орон сууцны төлбөр 
өндөр байдал үүнд хүргэж байна.”  

Өрхийн эдийн засгийн чиглэлээр мэргэшсэн судлаач Б.О-тэй хийсэн  
ярилцлагаас:  
“2 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй хэр нь өрх тусгаарлаагүй, аав ээжийн 
хамтаар амьдарч буй гэр бүлүүд ихэвчлэн төсвийн төлөв нь тодорхой бус 
буюу дундын эсхүл тусдаа болон холимог хуваарилалттай амьдардаг. Үүнээс 
хамаарч өрхийн санхүү захиран зарцуулалтын зөрчил үүсдэг. Тийм учраас 
нийлмэл гэр бүлээр амьдарч байгаа хүмүүс хоорондоо тодорхой хэмжээний 
зөвшилцөл, хуваарилалт бий болгох хэрэгтэй. Жишээлбэл, хэн нь хүнс, хэн 
нь байрны төлбөрийг хариуцах талаар зөвшилцөх шаардлагатай. Хадмууд 
эсвэл хүүхдийн гэр бүл дангаараа төлбөр төлдөг байдлаас болж гэр бүлийн 
маргааны давтамж өсөх хандлагатай байдаг.” 

Гэр бүлийн бүтцийн өөрчлөлтийг нарийвчлах үүднээс бид гэрлэлтийн байдлыг 
тодруулсан. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 69.9 хувь нь гэрлэсэн бөгөөд гэрлэлтээ 
батлуулсан, 13.5 хувь нь гэрлэсэн боловч гэрлэлтээ батлуулаагүй, 12.4 хувь нь бэлэвсэн, 
2.1 хувь нь тусгаарласан, 1.2 хувь нь цуцалсан, 0.9 хувь нь огт гэрлээгүй байна. Энэхүү 
үзүүлэлтэд нийслэл, орон нутгийн ялгаа байдаг эсэхийг тандан үзлээ.  

Гэр бүл нь нийгмийн суурь институтийн нэг учраас хөгжлийн явцад тухайн нийгэмд 
гарч буй өөрчлөлтийг өөртөө шингээж, тусгал нь болж байдаг. Сүүлийн жилүүдэд манай 
нийгэмд ажиглагдаж буй гэр бүлийн нэг хэлбэр бол хамтран буюу гэрлэлтээ батлуулаагүй 
амьдрах явдал юм. Хамтран амьдрах нь барууны орнуудад өргөн ажиглагддаг хэлбэр.18 

                                                 
18 А.Гидденс. ―Социологи‖. УБ., 2006. 337 дахь тал 
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Энэхүү амьдралын хэв маяг нь залуучууд гэр бүл болохоос өмнө бие биеэ таних 
шалтгаанаас үүдэлтэй юм. 

Д.Попноу, Б.Дефо Уайтхед нар19 хамтран амьдрахуйг хосууд хоорондын харилцаа 
болон салалт үүсэхэд нөлөөлдөг хэмээн үзжээ. Энэ хэлбэрийн хосуудын аз жаргалын 
түвшин бага, депрессид өртөх байдал нь түгээмэл, бие махбод, бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртөх байдал их, хадмуудтай харилцах харьцаа сул гэх шинжүүдийг агуулдаг гэсэн 
дүгнэлт хийгджээ. 

Энэхүү хэлбэр нь эрдэмтэн, судлаачдын анхаарлыг нэлээд татаж, олон талаар 
тайлбарлагддаг бөгөөд гэр бүлийн харилцааны эрх зүйн хувьд сөрөг үр дагаврыг авчрах 
магадлал өндөр байдаг. Монгол Улсын гэр бүлийн тухай хуульд хамтран амьдрах хэлбэр, 
түүнтэй холбоотой харилцааны зохицуулалт тусгалаа олоогүй бөгөөд анхаарал шаардсан 
нийгмийн үзэгдэл болсон нь манай судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 13.5 хувь нь энэхүү 
хэлбэрийн гэр бүлд амьдарч байгаагаар тайлбарлагдана. Тус амьдралын хэв маяг нь 
2004 оны ―Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал судалгаа‖-нд дурдсанаар тухайн үед 
12.8 хувийг эзэлж байна хэмээн дүгнэсэн байдаг.20 Өөрөөр хэлбэл тус судалгаанаас хойш 
14 жилийн хугацаанд хамтран амьдарч буй гэр бүлийн тоо дорвитой буураагүй байна.   

Зураг 3.3. Гэрлэлтийн байдал суурьшлын бүсээр, хувиар 

 
Судалгааны дүнгээс харахад хамтран амьдрах хэлбэр нийслэлд давамгайлдаг аж.  

Гэр бүлийн хамтран амьдрах хэлбэрийн практикт ажиглагддаг нэг асуудал бол эрх 
зүйн болон нийгмийн харилцаанд хамтын амьдрал дуусгавар болсон үед эд хөрөнгө, 
хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлагад сөрөг нөлөө үзүүлэх хандлагатай. Судалгаанд 
хамрагдсан эдгээр гэр бүл дунджаар 5 жил, хамгийн их нь 40 жил амьдарч байна. Цаашид 
гэрлэлтээ батлуулах сонирхол байгаа эсэхийг асуухад, тэдний 81.6 хувь нь гэрлэлтээ 
батлуулах бодолтой гэсэн нь сайшаалтай бөгөөд 18.4 хувь нь үгүй гэж хариулсан.  

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн Т.О-ын ярилцлагаас: 
“Гэрлэлтээ батлуулаагүй байгаа. Цаг зав болохгүй байна. Би Архангай 
аймгийн харьяалалтай, хот руу шилжүүлэг хийх гэтэл сонгуулиар шилжих 
хөдөлгөөн зогссон байгаа, харин гэрлэлтээ батлуулахын тулд хотод албан 
ѐсны хаяг дээр шилжилт хийлгэсэн байх шаардлагатай. Би хотод ирээд 

                                                 
19 Poptnoe D., Whitehead B.D. Should we live together//Rutgers University: The National Marriage Project: 
Publication   
20 ―Гэр бүлийн харилцааны суурь судалгаа‖.УБ.,2004.17 дахь тал 
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жирэмсэн болж, хүүхдээ нэг жил хараад шууд ажилдаа орсон. Гэрлэлтээ 
батлуулах бодолтой байгаа.” 

Хан-Уул дүүргийн иргэн А.Э-ийн ярилцлагаас: 
“Миний бодлоор гэрлэлт нь хүний амьдралд ганц л тохиолдох зүйл учраас 
хамгийн гоѐ, аз жаргалтай агшин байх ѐстой. Хуримаа хийх тэр өдрөө 
гэрлэлтээ батлуулбал мэдрэмжийн болоод ач холбогдлын хувьд илүү гэж 
бодож байна. Гэрлэлтээ батлуулсан, хуримаа хийсэн өдрүүд тусдаа байх нь 
утгагүй, ялангуяа эмэгтэй хүний хувьд хуримын даашинзтай зогсох 
амьдралын чухал өдөр.. Манай эхнэр гэрлэлтээ батлуулъя, юуг хүлээсэн юм 
бэ гэдэг. Энэ нь гэрлэлтээ батлуулахгүй байж байгаад салах эрсдэлтэй 
гэсэн эмэгтэйчүүдийн нийтлэг үзэл байх. Хадам ээж ч бас гэрлэлтээ 
батлуул гэсэн байр суурьтай байдаг.”  

Гэрлэлтээ батлуулах сонирхлоо илэрхийлсэн иргэдийг хүйсээр ангилан, ялгаа 
байдаг эсэхийг харлаа.  

Зураг 3.4. Гэрлэлтээ батлуулах бодолтой эсэх, хүйсээр, хувиар 

 
Хамтран амьдарч байгаа ч гэсэн цаашид гэр бүлээ батлуулах бодолгүй байгаа гэж 

хариулсан иргэдийн ихэнх нь эрэгтэйчүүд байна.  

Эдгээр гэр бүлээ бүртгүүлэхгүй байгаа иргэдийн шалтгааныг мөн тодруулсан бөгөөд 
ихэнх нь шилжих хөдөлгөөн хийлгээгүй гэсэн байна. 

Зураг 3.5. Гэрлэлтээ батлуулаагүй шалтгаан, хувиар 
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хувь нь өмнөх эхнэр, нөхрөөсөө гэрлэлтээ цуцлуулаагүй, 7.7 хувь бусад шалтгааныг 
дурджээ. Харин 16.5 хувь нь ямар ч шалтгаан байхгүй гэсэн бол 3.3 хувь нь хариулахаас 
татгалзсан.  

Эдгээр хамтран амьдрагчдын нийгэм болон эрх зүйн харилцаанд түгээмэл 
тохиолдож буй асуудлын талаар экспертүүдээс мөн тодруулсан.  

Гэр бүл судлаач, Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн багш Т.Н-тай 
хийсэн ярилцлагаас: 
“Хамтран амьдрах хэлбэр эртнээс үүдэлтэй. Жишээлбэл, хавсарга нөхөр, 
эхнэр, хавсарга гэр бүл гэж манай эх сурвалжид байна. Эхнэртэй мөртөө 
давхар өөр эхнэртэй, цаашлаад хоѐр гурван айлын өрхийн тэргүүн болж 
ирсэн уламжлал ч бий. Хамтран амьдрах хэлбэр нь гэрлэлтийн урьдчилсан 
нөхцөл хэр тохиромжтой талаар мэдэж авах,  боломж олгодог. Өнөө цагт 
хүний хувийн эрхийн асуудал гэж ярих байх. Хамтран амьдрах хэлбэр цаашид 
буурахгүй, шалтгаан нь хүний эрх чөлөөтэй байдлаас хамаарах учраас 
хоорондоо гэрлэнэ үү, сална уу, тухайн хүмүүсийн асуудал болоод байна.  
Тийм учраас Монгол Улсыг цаашид сайхан авч явъя гэвэл тэр ард түмэнд 
зөвлөмж хэлбэрээр уриалах хэрэгтэй. Тоонотой гэрт толгой холбосон хос 
баганат гэр бүлээ авч явцгаая гэдэг уриалга гаргах хэрэгтэй, хос гэр бүл 
тавин хувиас илүү байж л энэ эрин зуунд монгол гэр бүл явна. Үүнээс бага 
байх тохиолдолд, өөрөөр хэлбэл, хамтран амьдрагч хэлбэр хэт ихээр 
дэлгэрвэл гэр бүл олон янзын хэлбэрээр амьдардаг монгол гэр бүл болно” 

Хэдийгээр гэр бүлийн тогтвортой байдал хосуудын харилцаанаас хамаарах ч 
гэрлэлтээ албан ѐсоор батлуулах нь бат бэх харилцаанд нөлөөлдөг хэмээн үздэг 
судлаачид цөөнгүй. Нэг талаас хамтран амьдрахуйг сонгоход нөлөөлж буй хүчин зүйл нь 
амьдралын ханиа таних хугацааг бий болгодог давуу талтай ч гэрлэсний дараах 
хариуцлагаас зайлсхийх, хүсээгүй жирэмслэлт, хүүхдийн өмнө хүлээх үүрэг, хариуцлагыг 
бууруулах зэрэг эрсдэлийг дагуулж болзошгүй.  

Бид энэхүү хэлбэрийн гэр бүлүүд ихэвчлэн хүүхэдгүй бөгөөд дөнгөж амьдралаа 
эхлүүлж буй залуу хосууд байхаар таамагласан боловч судалгаанд хамрагдсан хамтран 
амьдрагчид нас болон хүүхдийн тооны хувьд харилцан адилгүй байлаа. Өөрөөр хэлбэл, 
хүүхэдтэй болсон ч  гэрлэлтээ батлуулах ажил хойш тавигдсаар байна. Хамтран 
амьдрагчдын албан ѐсны тоо баримт байхгүй тул цаашид энэ тал дээр анхаарал 
хандуулах, эрхзүйн орчинд тус хэлбэрийн гэр бүлийн гишүүдийн хүүхдийн өмнө хүлээх 
хариуцлага бүрийг албан ѐсны гэр бүлтэй ижилхэн хүлээх талаар тусгах шаардлага үүсэж 
байгааг дурдах нь зүйтэй.  

Тусгаарласан болон цуцалсан байдлыг тайлангийн дараагийн бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй 
авч үзэх бөгөөд огт гэрлээгүй 0.9 хувийг насны бүлгийн хувьд тодрууллаа. 

Зураг 3.6. Огт гэрлээгүй иргэд, насны бүлгээр, хувиар 
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Судалгаанд хамрагдсан огт гэрлээгүй өрхийн тэргүүний тал нь 25-34 насныхан 
байна. Харин 16.5 хувь нь 45 ба түүнээс дээш настай байна. Мөн огт гэрлээгүй иргэдийг 
боловсролын хувьд харвал 77.8 хувь буюу таван хүн тутмын дөрөв нь бүрэн дунд, түүнээс 
доош боловсролтой иргэд байлаа.  

3.2. Амьдралын мөчлөг, шинж байдал 

Хүний амьдралд гэр бүл, түүний үнэ цэнэ чухал байр суурь эзэлдэг бөгөөд энэхүү 
гэр бүлийн амьдрал нь тодорхой мөчлөгт хуваагдан, нийтлэг шинжээр тайлбарлагддаг.  

Аливаа гэр бүл амьдралын явцад харилцан адилгүй үе шатыг дамждаг бөгөөд энэ үе 
шатыг социологийн шинжлэх ухаанд гэр бүлийн амьдралын мөчлөг хэмээн авч үздэг юм. 
Гэр бүлийн мөчлөг нь гэр бүл үүсэхээс эхлэн дуусгавар болох хүртэлх нийгэм-хүн ам зүйн 
үеийн үечлэлийг багтаасан он цагийн дэс дараалал гэж ойлгож болно. Энэхүү үечлэлд 
гэрлэх, анхны хүүхэд төрөх, удаах хүүхдүүд төрөх, хүүхдүүд гэрлэн өрх тусгаарлах, гэр 
бүл дуусгавар болох зэрэг үе шатууд багтдаг. Гэр бүлийн амьдралын хэв маяг, нөхцөл 
байдал, амьжиргаа нь мөчлөг болгонд ялгаатай байдаг.21 Гэхдээ гэр бүлийн амьдралын 
мөчлөгийг судлаачид шалгуур болгож буй үзүүлэлтээсээ хамаарч харилцан адилгүй 
ангилдаг. 

Гэр бүлийн амьдралын мөчлөг – гэр бүл анх бий болсон цагаас мөхөх хүртэлх 
туулах тодорхой үе шатуудын дарааллыг нэрлэнэ. Энэхүү нэр томьѐог анх Э.Дюваль, 
Р.Хипл22 нар дурджээ. Гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийн асуудлын талаар хөндсөн 
судлаач Э.Дюваль23, Б.Картер,М.Макголдрик24 нарын ажлуудтай танилцахад гэр бүлийн 
амьдралын мөчлөгийг олон янзын үеүдэд хувааж, харилцан адилгүй шалгуур үзүүлэлтээр 
тайлбарласан байдаг. Жишээ нь: 

 Гэр бүл хүүхэдтэй эсэх, хүүхдийн насны ангиллаар; 
 Хосуудын насны ангиллаар; 
 Хамтран амьдарсан хугацаагаар; 
 Гэр бүлийн бүтцийн өөрчлөлтөөр; 
 Гэр бүлийн гишүүдийн харилцаанд гарч буй өөрчлөлтөөр. 

Харин манай орны эрдэмтэд, судлаачид энэхүү асуудлыг мөн хөндөн, судалсан 
бөгөөд судлаач Н.Хавх гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийг эхний буюу доод нэгдлийн үе 
(хоѐр биеийг холбогч сэтгэл санааны нэгдэл) тэмцлийн шат (энэ үеэс амьдралын зөрчил 
бий болно), дээд нэгдлийн үе (эмээ өвөө болох үе) хэмээн гурав ангилан үзжээ.25 Харин 
Ц.Хурцбилэг гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийг гэр бүл болсон үеэс анхны хүүхэд төрөх үе, 
анхны хүүхэд гэрлэх буюу өрх тусгаарлах, бүх хүүхэд өрх тусгаарласан эцэг, эхийн аль нэг 
нь нас барах хүртэлх үе хэмээн ангилсан байна26. Д.Тунгалаг гэр бүлийн амьдралын 
мөчлөгийг амьдралын эхэн, дунд, тогтсон амьдрал хэмээн гурав ангилсан байдаг.  

Гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийн онолыг судалж, тус судалгааны хамрах хүрээ, 
онцлогийг харгалзан үзсэнээр гэр бүлийн харилцааг гишүүдийн насны бүлгийн хүрээнд 
залуу, дунд, ахмад гэр бүл хэмээн ангиллаа. Энэхүү ангиллыг авч үзэхдээ хосуудын насыг 
шалгуур үзүүлэлт болгосон. ―Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай‖ хуулийн 3.1 дүгээр 

                                                 
21 Т.Бүрэнжаргал. Гэр  бүлийн социологи. УБ., 2005. 110 дахь тал.  
22 Duvall, E. M. & Hill, R. L. Report of the Committee on the Dynamics of Family Interaction. Washington, D.C. 
National Conference on Family Life, 1948 
23 Duval, E. M. Family development. Philadelphia Lippincott, 195 
24 Carter B. & McGoldrick M. (eds.) The changing family life cycle — a framework to family therapy. Boston: Allyn & 
Bacon, 1988. 
25 Н.Хавх. Эр хүнд оюун санааны, эм хүнд сэтгэлийн баялгийг байгаль илүү заяажээ. //‖Хос мөр‖ сэтгүүл. УБ., 
1994. №1. 2-3 дахь тал. 
26 Ц.Хурцбилэг. ―Социологи‖. Улс төрийн боловсролын академи.Лекцийн цуврал. УБ., 1995. №4.  
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заалтын дагуу 18-34 насыг залуу, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн насыг харгалзан 50-аас 
дээш насныхныг ахмад үе, харин эдгээр насны бүлгийн завсрын үе болох 35-49 
насныхныг дунд үе хэмээн ангилан үзсэн болно.  

Зураг 3.7. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн тэргүүний эхнэр/нөхөр, хамтран 
амьдрагчтайгаа хамт амьдарсан хугацаа, өрхийн тэргүүний насны бүлэг, жилээр 

 
Энэхүү амьдралын мөчлөгөөр тодруулбал судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 652 

(32.3 хувь) залуу, 758 (37.6 хувь) дунд, 607 (30.1 хувь) ахмад гэр бүлийн төлөөлөл байв. 

3.2.1 Залуу гэр бүл  
Монгол Улсын нийт хүн амын 64.2 хувь буюу 2,039 мянган иргэн залуучуудын 

төлөөллийг бүрдүүлж байна.27  

1970 – аад оны сүүлчээс гэр бүл судлалын шинжлэх ухаанд хамгийн их хэрэглэгдэх 
болсон солилцооны онол нь хосуудын хооронд сэтгэл зүйн болон үр ашигтай харилцан 
солилцоо хэрхэн явагдаж байгаа нь чухал гэж үздэг.  

Энэхүү онол нь залуу хосуудын харилцаа, харилцан үүрэг хүлээж, бэрхшээлийг 
давах итгэл найдвар дээр суурилсан солилцоонд үндэслэн явагддаг учраас хамгийн эмзэг 
хэмээн тайлбарладаг. Иймээс хамтын амьдралын эхний 5 жил хамгийн их хямралтайд 
тооцогддог бөгөөд харилцан солилцоо, үр ашгийг авчрахгүй бол аюултай гэж 
тайлбарладаг байна.  

Энэхүү судалгаанд хамрагдсан 34 хүртэлх насны гэр бүлийн хувьд ихэнх нь (88.8 
хувь) 10 хүртэлх жил хамт амьдарчээ. 

Залуу гэр бүлүүдийг санхүүгийн хувьд бие дааж амжаагүй, анхны хүүхдээ төрүүлсэн 
хосууд бүрдүүлж байдаг тул хүүхэд харах, амьдрах сууцтай болох, хөдөлмөр эрхлэх 
хэрэгцээ шаардлага үүссэн, харилцааны хувьд нэлээд тогтворгүй үе болдог байна. Энэ нь 
бусад насны гэр бүлүүдээс ялгарах шинж нь болно.  

 

 

                                                 
27 Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Монгол Улсын хүн амын тоо, насны бүлгээр. http://1212.mn/ 2018 оны 
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заалтын дагуу 18-34 насыг залуу, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн насыг харгалзан 50-аас 
дээш насныхныг ахмад үе, харин эдгээр насны бүлгийн завсрын үе болох 35-49 
насныхныг дунд үе хэмээн ангилан үзсэн болно.  

Зураг 3.7. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн тэргүүний эхнэр/нөхөр, хамтран 
амьдрагчтайгаа хамт амьдарсан хугацаа, өрхийн тэргүүний насны бүлэг, жилээр 

 
Энэхүү амьдралын мөчлөгөөр тодруулбал судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 652 

(32.3 хувь) залуу, 758 (37.6 хувь) дунд, 607 (30.1 хувь) ахмад гэр бүлийн төлөөлөл байв. 

3.2.1 Залуу гэр бүл  
Монгол Улсын нийт хүн амын 64.2 хувь буюу 2,039 мянган иргэн залуучуудын 

төлөөллийг бүрдүүлж байна.27  

1970 – аад оны сүүлчээс гэр бүл судлалын шинжлэх ухаанд хамгийн их хэрэглэгдэх 
болсон солилцооны онол нь хосуудын хооронд сэтгэл зүйн болон үр ашигтай харилцан 
солилцоо хэрхэн явагдаж байгаа нь чухал гэж үздэг.  

Энэхүү онол нь залуу хосуудын харилцаа, харилцан үүрэг хүлээж, бэрхшээлийг 
давах итгэл найдвар дээр суурилсан солилцоонд үндэслэн явагддаг учраас хамгийн эмзэг 
хэмээн тайлбарладаг. Иймээс хамтын амьдралын эхний 5 жил хамгийн их хямралтайд 
тооцогддог бөгөөд харилцан солилцоо, үр ашгийг авчрахгүй бол аюултай гэж 
тайлбарладаг байна.  

Энэхүү судалгаанд хамрагдсан 34 хүртэлх насны гэр бүлийн хувьд ихэнх нь (88.8 
хувь) 10 хүртэлх жил хамт амьдарчээ. 

Залуу гэр бүлүүдийг санхүүгийн хувьд бие дааж амжаагүй, анхны хүүхдээ төрүүлсэн 
хосууд бүрдүүлж байдаг тул хүүхэд харах, амьдрах сууцтай болох, хөдөлмөр эрхлэх 
хэрэгцээ шаардлага үүссэн, харилцааны хувьд нэлээд тогтворгүй үе болдог байна. Энэ нь 
бусад насны гэр бүлүүдээс ялгарах шинж нь болно.  

 

 

                                                 
27 Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Монгол Улсын хүн амын тоо, насны бүлгээр. http://1212.mn/ 2018 оны 
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Зураг 3.8. Залуу гэр бүлд шаардлагатай дэмжлэг, хувиар 

 

―Шинээр гэр бүл болж буй хосуудад ямар дэмжлэг хамгийн чухал вэ?‖ асуултад 
залуу гэр бүлүүд ажлын байр, орлого нэмэгдүүлэх боломжийг өргөжүүлэх, орон сууцны 
хөнгөлөлт зэрэг дэмжлэгийг чухалчилсан байна. Энэхүү үзүүлэлтийг 2010 оны суурь 
судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад хүсэмжилж буй дэмжлэгийн төрөл төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй ч эрэмбэ, дараалалд өөрчлөлт оржээ.  

Зураг 3.9. Залуу гэр бүлд шаардлагатай дэмжлэг, оноор, хувиар 

 
Ажлын байраар хангах дэмжлэг хамгийн чухал болж, орон сууцтай болох дэмжлэг нь 

22.2 хувиар буурсан байгаа нь анхаарал татлаа. Энэ нь залуусын үзэл бодолд төрөөс 
санхүүгийн бэлэн дэмжлэг бус материаллаг хэрэгцээг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг 
хүсэж буй эерэг хандлага юм.  

Энэ талаар чанарын судалгаанаас тодруулан, сийрүүлье. 
Хан-Уул дүүргийн иргэн Х.Э-ийн ярилцлагаас: 
“Өнөөгийн залуучуудад гэр бүлүүдийн хувьд тулгамдаж буй асуудал нь 
байрны урьдчилгаа. Бидэнд банкны нөхцөл, шаардлагыг хангах боломж 
төдийлөн бүрддэггүй. Иймд төрөөс орон сууцны бага хүүтэй зээлийн 
үйлчилгээг хэрэгжүүлж, бодлого боловсруулбал ач холбогдол ихтэй. 2 өрөө 
байр хамгийн багадаа 60 гаруй саяын үнэтэй байна, нийгмийн даатгал 
төлдөггүй хүний хувьд зээл авахад орлого нотлох зүйл байхгүй гэх зэрэг 
хүндрэлүүд тулгамддаг.” 
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Судалгааны үр дүнгээс харахад залуучуудын 50.8 хувь нь ажлын байраар хангах 
дэмжлэг, 22.5 хувь орон сууц хүссэн бол 16.3 хувь орлого нэмэгдүүлэх боломж хүсжээ. 
Эндээс манай өнөөгийн залуучуудын хувьд материаллаг хэрэгцээгээ хангах нь нэн 
тэргүүний асуудал болсныг харж болно. Үр хүүхдээ зөв өсгөн хүмүүжүүлэх, өөрсдөө сурч 
боловсорч хөгжих нь чухал ч анхдагч хэрэгцээ буюу ажлын байр, орлого, орон байртай 
байх хэрэгцээ хангагдаагүй тул оюуны хэрэгцээ буюу хөгжих хэрэгцээ үүсэхгүй байна.  

Дэлхийн ихэнх улс орны гэр бүлийн бодлогод залуу гэр бүлийн дэмжлэг томоохон 
байр суурийг эзэлдэг. 

Залуучуудын гэрлэлтэд хандах ―эрүүл, зөв ойлголт‖ нь өөрийн гэр бүлийг зөв 
эхлүүлэн үргэлжлүүлэх үндэс болохоос гадна нийгмийн харилцааны тогтвортой байдалд ч 
чухал нөлөөтэй гэж үздэг учраас гэрлэхээс нь өмнө гэр бүлийн боловсрол олгодог. Харин 
гэрлэснийх нь дараа анхны бэрхшээлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлдэг. Энэ нь өрхийн 
санхүү болон хүүхэд төрүүлж асарч өсгөх байдал дээр голлон төвлөрдөг . Манай улсын 
хувьд ч залуу гэр бүлийг ажил орлоготой байх тал дээр голлон анхаарах шаардлагатай 
байна. Залуу гэр бүлд чиглэсэн дэмжлэг хэрэгжүүлснээр гэр бүлд үүсэх олон сөрөг 
асуудлаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үздэг.  

3.2.2 Дунд насны гэр бүл  
 Энэхүү судалгаанд дунд насны гэр бүлийг 35-49 насны иргэдийг хамруулан 

тооцлоо. Судалгаанд хамрагдсан дунд насны гэр бүлийн бүлгийг дунджаар 11 жил хамт 
амьдарч байгаа хосууд бүрдүүлсэн байна. Энэ насны эцэг, эхчүүдийн хувьд хүүхэд нь 
өсвөр насанд хүрэх, өөрийн гэр бүлээ зохиож, төрсөн эцэг эхээ орхин тусдаа гарах үе 
шаттай холбоотой сэтгэлзүйн хямралтай тулгардаг байна.28  

Дунд нас нь зарим нэгэнд ололт амжилтын үе байхад нөгөө нэгэнд нь түгшүүр, 
сэтгэл хангалуун бус байдлын үе болдог. Бие хүний хөгжлийн онолуудад дунд насны 
онцлогийг дараах байдлаар тайлбарладаг. Бие махбод болон сэтгэл санааны 
мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарч эхэлснээр дунд насны үе эхлэх бөгөөд хосуудын хоорондын 
харилцаа сэтгэл хөдлөлөөр бус дасан зохицол, хамтын үүрэг хариуцлагаар илүү 
холбогддог гэж үздэг.  

Дэлхийн олон орнуудад дунд насны хямралыг даван туулахад чиглэсэн сургалт, 
зөвлөгөөний хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Ахмад насны эцэг, эхээ асрах, үр хүүхдээ амьдралд 
бэлдэж тусгаарлах, бие физиологи, сэтгэл зүйн шилжилт өөрчлөлтийг даван туулах зэрэг 
асуудлуудаас хамаарч дунд насны гэр бүл маш их ачаалалтай амьдардаг. Дунд насны гэр 
бүл орлого болон нийгмийн байр суурийн хувьд тогтсон байдаг тул тэдэнд чиглэсэн үйл 
ажиллагаа  ихэвчлэн сэтгэл зүйн дэмжлэг байдаг.  

Чанарын судалгаанд дунд насны төлөөлөл хамрагдсан бөгөөд тэд дараах нийтлэг 
санал бодлыг бататган, илэрхийлж байсан.   

Иргэн О.Б-ийн ярилцлагаас: 
“Бид хөдөөгийн малчин гэр бүл. Том хүүхэд оюутан, Дарханд сурч байгаа. 
Бага хүүхэд маань саяхан сургуульд орсон тул нөхөр мал дээр ганцаараа 
үлдээд би хичээлийн жилийн хугацаанд сумын төвд амьдрах шаардлагатай 
болсон. Бид 4 гурван тийш салж амьдарч байгаа нь өрхийн санхүү, мал аж 
ахуйн асуудал болон гэр бүлийн харилцаанд муугаар нөлөөлж байна. Энэ 
талаас, ялангуяа малчин айлын хүүхдийг сумын төвд биш багийн төвд 

                                                 
28 Duvall, E. M. & Hill, R. L. Report of the Committee on the Dynamics of Family Interaction. Washington, D.C. 
National Conference on Family Life, 1948 
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сургах, эсхүл гэрээр боловсрол олгох арга зам хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
байна. Орон нутагт энэ асуудал нэлээд бэрхшээл дагуулдаг.” 

Чингэлтэй дүүргийн иргэн Ч.Г-ийн ярилцлагаас:  
“Төрөөс санхүүгийн бололцоо муутай, зорилтот гэр бүлүүдэд чиглэсэн 
үйлчилгээнд анхаарал хандуулмаар байна. Жишээлбэл, хүүхэд нь сурлага 
сайтай бол үнэгүй боловсрол олгоод, эргээд тэр хүүхэд ажилд орсноор нөхөн 
төлдөг механизмтай болох гэх мэт. Одоо харахад хүүхдээ сургаж чадахгүй, 
хохироож байгаа эцэг, эхчүүд маш их байна. Төрөөс хүүхдийн мөнгө болон 
бусад халамжийн мөнгө авч байгаа хүмүүс, ялангуяа залуучууд ажилгүй л 
суугаад байя гэсэн бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй болчихсон байна.” 

3.2.3 Ахмад насны гэр бүл 
Тус судалгаанд бид ахмад насны гэр бүлийг 50-аас дээш насныхнаар төлөөлүүлэн 

авч үзлээ.  

Ахмад настан бол сэтгэл зүй, бие махбодын хувьд өөрчлөгдөж буй хүн бөгөөд 
нийгмийн өөрчлөлтөө дагаад нийгмийн харилцаа нь өнгөрсөн үед харьяалагддаг. Олон 
улсын хөгшрөлтийн талаарх эрдэм шинжилгээний хурлаас /1951 он/ ахмад настнуудыг: 

1. Орчны өөрчлөлтөд тохиромжтой хандах бие махбодын боломж дутагдалтай хүн, 
2. Өөрийгөө дүгнэх чадвар буурч яваа хүн, 
3. Бие махбод, эрхтний систем доройтож буй хүн, 
4. Амьдралд хандах, тохирох идэвхээр дутагдмал болж буй хүн, 
5. Эд эс болон эрхтний удаан байх чадвар багасаж буй хүн хэмээн тодорхойлжээ.  

Гэр бүлийн амьдралын мөчлөг нь өтөл нас буюу тэтгэврийн насны үеэр бүрэн төгс 
болдог. Тэтгэвэрт гарснаар өндөр настнууд ганцаардаж, сэтгэл санааны хямралд ордог. 
Энэ байдал нь тухайн өндөр настанд төдийгүй гэр бүл  дэх асрамж, халамж, өндөр 
настныг хамгаалах бодлого, нийгмийн байдалд ч ихээхэн нөлөөлнө. Тиймээс ахмадууд, 
мөн нийгмийн зүгээс тэднийг үзэх үзэл, хандлагыг өөрчлөх бодит дэмжлэг, үйлчилгээг 
хөгжүүлэх шаардлагатай. Ахмадуудад зориулсан хөтөлбөрүүд нь тэднийг нийгмийн 
идэвхтэй байлгаж сэтгэл санааг нь дэмжсэнээр эрүүл байх нөхцөл бололцоог бүрдүүлж, 
үр хүүхдэд болон нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт ирэх ачааллыг бууруулдаг. Манай 
улсын хувьд ахмадуудад чиглэсэн эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх тухайлсан 
үйлчилгээ нэн чухал байна. 

Харин чанарын судалгаанд ахмад насны гэр бүлийн төлөөллийн санал бодлыг 
дараах байдлаар тоймлон оруулъя.  

Сүхбаатар дүүргийн Т.Ю-ийн ярилцлагаас: 
“Хүргэн бэрүүдээ хараад байхад багаас нь гэр бүлийн боловсролыг олгох нь 
маш чухал юм шиг санагдсан. Жишээлбэл, 13 наснаас гэр бүлийн харилцаа, 
нөхөн үржихүйн асуудлын талаар хичээл орох хэрэгтэй байна. Энэ жилээс 
БСШУЯ-аас хичээлийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн хичээл орсон сурагтай 
байсан. Гэр бүлд чиглэсэн төвүүдтэй болмоор байна, Гал голомт 
хөдөлгөөний тэргүүн гэх мэт олон жил энэ асуудлаар судалсан хүнээр 
чиглүүлээд байж болно доо. Дээр үед бид нарт лекц ордог байсан, одоо бол 
иргэд багийн хуралд ч ирэхгүй байна. Гэр бүл маш чухал нарийн асуудал шүү 
дээ. Нэгдүгээрт, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар төвүүдтэй 
болох хэрэгтэй байна. Хоѐрдугаарт, эрдэмтэд, тус асуудлаар мэргэшсэн 
хүмүүсээр хичээл заалгамаар байна. Мөн ахмадууд сургалтад ирж, өөрсдийн 
амьдралын туршлагаас залуучуудтай хуваалцвал үр дүнтэй.” 
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Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын иргэн Н.З-ийн ярилцлагаас:  
“Би тэтгэвэрт гарчихсан, хүүхдүүд, хүргэн бэрүүдтэйгээ хамт амьдарч 
байна. Гэртээ сууж байгаа юм чинь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл бичтэл 
араас нь маш их материал нэхэгддэг юм байна лээ. Их чирэгдэлтэй болохоор 
нь оролцоогүй. Эзэмшсэн мэргэжлээрээ хүүхэд харах үйлчилгээний ажлыг 
хийе гэж бодоод очтол заавал сургалтад хамрагдаж, сертификат авсан 
байх ѐстой гэсэн. Хөдөлмөр эрхлэх гэхээр ийм асуудлууд үүсэж байна. Сумд 
бол дэлгүүрт зогсох ажил байвал байна, гэхдээ бидний насныхан олон цагаар 
зосдог тийм ажил хийж чадахгүй шүү дээ. Хөдөлмөр эрхлэх өөр боломжууд 
байхгүйн улмаас ач зээгээ хараад л байж байна.” 

Хан-Уул дүүргийн О.Б-ын ярилцлагаас: 
“Ахмад настай хүн хүүхдийнхээ гэр бүлтэй нийлмэл байдлаар амьдрах маш 
хүндрэлтэй. Бүх зүйл дээр ялгаа гардаг. Хэрэглээ болон хэв маягийн хувьд 
зөрчил үүснэ. Жишээлбэл, тэд нарын хийж байгаа хоол, авч байгаа хүнс, үзэж 
байгаа суваг гээд өдөр тутмын амьдралын хэв маягаас хамаарсан зөрчил их 
үүснэ. Сүүлдээ хүргэн/бэрүүд бүү хэл, төрсөн хүүхэд нь ч гэрт сууж байгаа 
ажилгүй настан гэж үзээд хүүхдээ асруулж, гэр орны ажилд албатай мэт 
зараад эхэлдэг. Миний бодлоор залуучууд гэр бүлтэй болоод тусдаа гарах нь 
л зөв гэж үзэж байна. Хосуудын хооронд хэрүүл гарахад яалт ч үгүй хүүхдээ 
өмөөрнө, энэ мэтчилэн зөрчил, маргаан их тохиолдоно.” 

Харин энэ бүлгийн гэр бүлийн талаар үзэл бодлоо хэрхэн илэрхийлсэн талаар 
тодруулъя.  

“Good neighbors” ОУБ-ын зөвлөх Х.Б-тай хийсэн ярилцлагаас: 
“Ахмад гэр бүлүүдэд тохиолддог хүндхэн асуудлуудын нэг бол бэлэвсрэх юм. 
Ихэвчлэн эрчүүд нь өөд болоод настай эмгэн ганцаараа үлддэг. Ингээд насны 
эцэст ганцаар үлдэж буй ахмад настанд, ярилцаад, цайгаа хуваагаад суух 
хүнтэй болох хувь хүний хэрэгцээ үүсдэг. Гэтэл энэ талаар манай уламжлал 
сэтгэлгээ нь ахмад настай хүн дахиж гэр бүл үүсгэх талаар сөрөг ойлголт, 
хандлагатай хүлээж авдаг. Энэ бол хоцрогдсон хандлага,  тэгж байж л тэр 
хүн ганцаардлаа даван туулна. Хэрэв бэлбэсэрсэн өндөр настнуудыг урт 
амьдруулъя гэвэл ахмадуудын чөлөөт цагийн танхим бий болгох, өдрийнхөө 
цагийг үе тэнгийн хүмүүстэйгээ ярилцаж, тоглоод өнгөрөөх боломж 
бүрдүүлэх нь зөв.”  

Гэр бүлийн амьдралын мөчлөгтэй холбогдон, судлагдаж байдаг асуудал бол гэр 
бүлийн харилцааны хямрал юм.  

Судлаачид гэр бүлийн мөчлөгийн өөрчлөлт буюу нэг үеэс нөгөөд  шилжих явцад бий 
болох хосуудын сэтгэлзүйн хүндрэлийг гэр бүлийн харилцааны хямрал гэж нэрлэдэг. Гэр 
бүлийн харилцааны хямралыг судлаачид хэвийн болон хэвийн бус гэж ангилан авч 
үздэг.29   

Гэр бүлийн харилцааны хэвийн хямрал нь гэр бүлд нийтлэг тохиолддог, ―байгалийн‖ 
хямрал гэж ойлгоно. Харин харилцааны хэвийн бус хямралын хувьд гэнэтийн 
тохиолдлоос үүдэлтэйгээр зөвхөн тодорхой гэр бүлд бий болдог онцлогтой. Энэ нь эрүүл 
мэндийн, ахуйн асуудал болон эргэн тойрны харилцаанд оролцогч гуравдагч этгээдийн 
зөрчилдөөнтэй байдал, нийгэм-эдийн засгийн хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бий болдог. 
Нөлөөлөгч хүчин зүйлийг дараах байдлаар ангилах боломжтой:  

                                                 
29 Erik H. Erikson. Identity, youth and crisis. New York: W. W. Norton Company, 1968 



Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт

СУДалгааны тайлан   36

Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт 

 

36 | 
 

 Гэр бүлийн аль нэг гишүүн нь нас барах, гэр бүлээс гадуурх харилцаа, салалт, 
гэнэтийн эрүүл мэндийн асуудал, нийгэмд эзлэх байр суурьт өөрчлөлт гарах, 
гэнэтийн цочром үйл явдлаас шалтгаалсан үзэгдлүүд; 

 Бие, сэтгэл санааны ачаалал ихсэх, ахуйн асуудал, гэр бүлийн гишүүд хоорондын 
урт хугацааны зөрчилдөөн зэрэг.   

Судалгаанд гэр бүлийн амьдралын мөчлөгт бий болдог хямралыг В.Сатирын30 
онолтой (гэр бүлийн хэвийн хямралын үе шат) холбон, харилцаанд гарах өөрчлөлтийг 
тодруулахыг хичээсэн боловч үнэлэх боломжтой мэдээлэл хомс тул нэгтгэн дүгнээгүй юм. 
Гэхдээ тус онолын тайлбар буюу гэр бүлийн амьдралын мөчлөгөөс хамаарч илрэх 
хямралын шинж байдлыг сийрүүлсэн бөгөөд төрөөс баримтлах бодлогод анхаарвал 
зохистой гэдэг үүднээс орууллаа.  

Хүснэгт 3.2. Гэр бүлийн харилцааны хямрал (В.Сатирын онолын дагуу)    

Амьдралын 
мөчлөг 

Хямралын үе 

Залуу гэр бүл 

Анхны хүүхэд төрөх үе. Хүүхэд төрөхөд гэр бүлийн харилцааны хэв маяг нь 
хувь хүний амиа хичээсэн шинж байдлаас нийтийн ашиг сонирхолд 
нийцүүлэх хэлбэрлүү шилждэг. Өөрөөр хэлбэл хосууд хүүхдийн хэрэгцээ, 
шаардлагад нийцүүлж, өөрсдийн үүрэг, хариуцлагыг дахин өөрчлөх 
шаардлагатай болдог. 
Хүүхдийн хэл яриа хөгжих үе. Хүүхдийн хэл, ярианы хөгжил нь эцэг, 
эхчүүдтэй харилцах харилцаанаас хамаардаг бөгөөд тэдний зүгээс нэлээд 
чармайлт шаардлагатай болдог. 
Хүүхэд өөрийн хүрээлж буй орчинтой дасан зохицох үе. Энэ шатанд эцэг, 
эхчүүд сургуулийн болон бусдын орчинд дасан зохицох, тухайн орчны дэг, 
журмын талаар мэдлэгтэй болдог. Эдгээр өөрчлөлт, шилжилтээс хамаарч 
гэр бүлийн хосуудын харилцааны тодорхой хямрал бий болдог.  

Дунд насны гэр 
бүл 

Хүүхэд өсвөр насанд шилжих үе. Энэ үед хүүхдийн өсвөр насны сэтгэлзүйн 
онцлогоос шалтгаалж эцэг-хүүхэд, эх-хүүхэд, хүүхдүүд хоорондын 
харилцааны зөрчил үүсэх хандлага ажиглагддаг. Хүүхэд шүүмж хүлээж авах 
байдал эмзэг болж, эцэг эхчүүд өөрсдийн эрх мэдлийн төлөө тэмцэх, 
сэтгэлзүйн тогтворгүй байдлын шинж илэрч, улмаар гэр бүлийн сэтгэлзүйн 
микро орчин доройтох хандлагатай.  
Анхны буюу насанд хүрсэн хүүхэд өөрийн төрж, өссөн гэр бүлээ орхих үе. 
Энэ үед эцэг, эхчүүд ―хоосон үүр‖ гэж нэрлэгдэх синдром, сэтгэл санааны 
хямралд ордог.   
Анхны буюу насанд хүрсэн хүүхэд өөрийн гэр бүлээ зохиох үе. Хосуудын 
хувьд энэ үед шинэ хүмүүстэй харилцаа тогтоох, гэр бүлийн хүрээлэлд өөр 
нэгнийг оруулах шаардлага бий болдог.  
Эмэгтэйчүүдэд биологийн хувьд цэвэршилт явагдах үе. Энэ үед нөхөн 
үржихүйн нас дуусаж, бие организмд гарах өөрчлөлтүүдийг хүндээр хүлээж 
авдаг.  

Ахмад насны 
гэр бүл 

Эрчүүдийн хувьд бэлгийн харилцааны идэвх буурах үе. 
Ач, зээ төрөх үе. Өвөө, эмээ болж үүрэг, хариуцлага өөрчлөгдөх шаардлага 
бий болдог.  
Хосуудын аль нэг нь нас барах үе. Энэ үед маш хүнд хямрал тохиолдож, ойр 
дотнын бусад хүмүүсийн дэмжлэг ихээр шаардлагатай болдог байна.   

Хэдийгээр гэр бүлүүдийн амьдралын мөчлөг ерөнхийдөө төсөөтэй боловч гэр 
бүлийн хэлбэр, онцлогоос хамаарч цаг хугацааны хувьд өөр байдлаар өрнөх боломжтой. 

                                                 
30 Satir, V. The New Peoplemaking. Mountain View. Calif.: Science andf Behavior Books. 1988. 
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Тус судалгаанд бид гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийг насны бүлгээр авч үзсэн учраас 
харилцааны хямралын тохиох ерөнхий төлөвийг тоймлон оруулав. Эдгээр харилцаанд 
гарах өөрчлөлтөөс харахад дунд насны гэр бүлийн хувьд харилцааны хямралын олон 
янзын хэлбэр илэрдэг бөгөөд гишүүд сэтгэлзүйн хувьд илүү ачаалалтай болдог онцлогтой. 
Гэр бүлийг амьдралын мөчлөг, тэр дундаа хямралын үеийг нарийвчлан судалж, төрөөс 
баримтлах бодлогод ашиглан, үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх боломжтой. 
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 ГЭР БҮЛИЙН УЛАМЖЛАЛ, ЭРХЭМЛЭХ ЗҮЙЛСИЙН ХАНДЛАГА 4.

4.1 Угийн бичиг хөтлөлт 

Уламжлал нь нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд илэрч байдаг. Уламжлал, зан 
заншилд өрх гэр, хүмүүсийн харилцаа, нийгмийн амьдралын материаллаг ба оюун 
санааны тусгал биеллээ олсон байдаг. Уламжлал нь эх оронч, энэрэнгүй үзэл, хөдөлмөрч 
чанар зэрэг ѐс суртахууны ойлголт, зарчим, хэм хэмжээгээр баталгааждаг. Гэр бүл 
судлаач Т.Намжил гэр бүлийн уламжлалыг өвөг дээдсээс тодорхой түүхэн хугацааг 
туулсан, эрхэмлэн дээдэлж, өвлүүлэн, баяжуулж байдаг хүмүүжлийн үйл ажиллагаа 
хэмээн тайлбарлажээ.31 Харин гэр бүлийн уламжлалын үндсэн үүргийн талаар эрдэмтэн, 
судлаачид хэрхэн тайлбарласныг дараах байдлаар тоймлох боломжтой.  

 Уламжлалын дахин давтагдах шинж  нь нийгмийн харилцааг бэхжүүлдэг, 
 Хүмүүс хоорондын харилцаанд хэмжүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг, 
 Аман болон бичмэл хэлбэрээр мэдээлэл дамжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг, 
 Удмын үнэт зүйлийг дамжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг, 
 Үе хоорондын харилцааг бэхжүүлдэг.  

Нүүдлийн соѐл иргэншлийн өв тээгч Монголчуудын хувьд гэр бүлийн амьдралд үр 
хүүхэд нь эцэг, эхийгээ хүндэтгэн, дээдлэх, эв эеийг хичээх, эрдэм номыг эрхэмлэх, өв 
уламжлалаа нандигнах соѐл, заншил нь монгол гэр бүлийн үнэт зүйл юм. Гэр бүл бүхэн 
үнэт зүйлсээ дээдлэн хүндэтгэж, үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээх нийгмийн үүрэгтэй 
хэмээн үзэж, угийн бичгийг хөтлөх үйлийг хэрэгжүүлдэг байсан уламжлалтай.  

Угийн бичиг нь түүх соѐлын ач холбогдлыг агуулахын хажуугаар удмын эрүүл 
мэндийн байдлыг мэдэх арга хэрэгсэл болдгоороо онцлогтой юм. Өөрийн удам судраа 
сайн мэдэж, угийн бичиг хөтөлснөөр удамшлын өвчнөөс сэргийлэх, хосуудын цус 
ойртолтыг хянах боломжтой гэж судлаачид үздэг байна. Төрөл төрөгсөд хоорондын 
гэрлэлтийг шууд болон алсуур цус ойртолт гэж ялгаатайгаар ангилан үздэг байна. Цус 
ойртох үзэгдэл нь хүний биологийн төрөлхийн хэвийн шинж чанарыг доройтуулах, 
удамшлын согог үүсгэх, амьдрах чадварыг багасгах зэрэг сөрөг нөлөөг дагуулдгаараа 
уршигтай байдаг. Цус ойртолтоос сэргийлэх үндсэн аргуудын нэг нь ургийн овог хэрэглэх, 
угийн бичиг хөтлөх юм. Гэхдээ манай оронд 5 хүн тутмын нэг нь Боржигон овогтой (669,3 
мянга32) байгаа нь ургийн овгоор баримжаалж, цус ойртолтоос хамгаалах боломжгүй 
байна. Иймд хамгийн хялбар, найдвартай аргын нэг бол угийн бичиг хөтлөх болж байгааг 
эрдэмтэн, судлаачид цөөнгүй тэмдэглэсэн байдаг.  

Монгол хэлний их тайлбар тольд ураг төрөл нь цусан төрлийн холбоо бүхий 
хамаатан хүмүүс33 хэмээн тодорхойлсон байдаг. Ураг төрөл, цусан ба ясан төрлийн 
мэдлэг, дээд үеэ таньж мэдэх нь Монголчуудын нэн эртнээс эрхэмлэж ирсэн өв уламжлал 
юм. Энэхүү өв уламжлал нь ураг төрөл, ахан дүүсээ мэдэлцэн, дэм дэмдээ амьдрахын 
зэрэгцээ эцэг эх, үр хүүхдийн харилцаа, цус ойртолтоос сэргийлсэн томоохон соѐлын өв 
гэдгийг эрдэмтэн, судлаачид олноор тэмдэглэн үлдээжээ.  

                                                 
31 Т.Намжил. Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлал. УБ., 1996. 7 дахь тал 
32 https://www.1212.mn/ Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. 
33 Монгол хэлний их тайлбар толь.  
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2010 оны судалгааны үр дүнгээс харахад цус ойртолт ихэнх газар нутгийн хувьд 4-5 
дахь үедээ хоорондоо гэрлэх хандлагатай байсан.34 Улмаар ураг зулбах, амьгүй хүүхэд 
төрөх, эндэх эрсдэл гэх  сөрөг дагавар гарч байдгийг генетикийн шинжлэх ухаан нотолсон.  

Угийн бичиг хөтлөх, сурталчлах ажлыг 1990-ээд оноос эхлэн нийгмийн тогтолцоо 
шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан төрийн бодлогын түвшинд авч үзэж төрөөс бодлого, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон. Монгол Улсын Засгийн газраас 1997 онд угийн бичиг 
хөтлүүлэх нь төрийн бодлогын түвшинд тавигдах зорилт болж байсан бол Засгийн газрын 
2007 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 257 дугаар тогтоолоор ―Угийн бичиг хөтлөх 
журам‖-ыг шинэчлэн баталж, гэр бүл бүрд угийн бичиг хөтлөх дэвтэр тараасан ч бүх 
нийтийг төдийлөн хамарч чадаагүй байдаг. Гэхдээ эдгээр төрийн бодлогын үр дүнд зарим 
аймаг, сумдад ургийн баяр, наадгай болж, тэмдэглэх болсон нь ажиглагддаг.  

Бид энэхүү угийн бичиг хөтлөх, ач холбогдлыг таниулах төрийн бодлогын талаар 
олон нийт хэрхэн хүлээж авч, хэрэгжүүлдэг талаар тандан судалсан. 

Судалгаанд хамрагдагчдыг 11.5 хувь нь гэр бүлийн уламжлалт угийн бичиг хөтөлдөг 
гэсэн бол дийлэнх буюу 88.5 хувь нь хөтөлдөггүй гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл, 
төрөөс бодлого болгон сурталчлан ажилласан ч энэхүү ажлын ахиц төдийлөн сайн биш 
байна. Энэхүү үзүүлэлт өмнөх суурь судалгаанд ямар түвшинд байсныг харьцуулан 
харъя.   

Зураг 4.1. Угийн бичиг хөтлөлт, судалгаа явагдсан онуудаар 

 
Угийн бичиг хөтлөх өв уламжлал төдийлөн сайн сэргэхгүй байгаа нь өмнөх 

судалгаанаас харагдаж байна. Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн тоо 2004 онд 8.2 хувь, 2010 
онд 14.7 хувь байсан бол 2018 оны судалгаагаар 3.2 хувиар буурсан байна.  

Бид угийн бичиг хөтлөх соѐлд насны ялгаа байдаг эсэхийг тодрууллаа. Судалгаанд 
хамрагдсан өрхийн тэргүүний насны бүлгээр авч үзвэл нас ахих тутам угийн бичиг хөтлөлт 
нэмэгдэх хандлагатай байна.  

Зураг 4.2. Угийн бичиг хөтлөгч, өрхийн тэргүүний насны бүлгээр  

 
                                                 

34 Э.Энхмаа. Монголын хүн амын генетик тогтоц, уур амьсгалын хахиршилт ба өвчлөл нас баралтын хам 
холбоог газарзүйгээр мөшгөн судалсан нь. Докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. УБ., 2010. 279 х 
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Угийн бичиг хөтлөлтийг хугацааны хувьд тодруулахад хоѐр өрх тутмын нэг буюу 53.7 
хувь нь сүүлийн жилүүдээс хөтөлж эхэлсэн, харин 46.3 хувь эртнээс уламжилж ирсэн 
угийн бичигтэй гэж хариулсан байна. Харин угийн бичиг хөтөлдөггүй гэр бүлүүдийн 51.6 
хувь нь цаашид угийн бичиг хөтлөх бодолгүй, 48.4 хувь нь хөтлөх төлөвлөгөөтэй гэж 
хариулжээ.   

4.2 Ураг төрлийн харилцаа 

Монголчуудын гэр бүлийн уламжлалт харилцааны томоохон онцлог бол нүүдэлчин 
амьдралын хэв маягт нийцсэн, мал аж ахуйд тохирсон байдагт оршино. Үүний нэгээхэн 
илрэл бол эцэг эх, ах дүү, бусад төрөл төрөгсдийн харилцаа холбоо, хамаарал  нягт байж 
ирсэн. Иймээс ч бид ураг төрлөө хүндэтгэн, удам судраа дээдэлж, хүндэтгэдэг.  

Дээрх өв уламжлалын хандлагыг өнөөгийн гэр бүлийн түвшинд тодруулах үүднээс 
судалгаанд оролцогчдоос өөрсдийн удам, түүх намтрын талаарх мэдлэгийг тодруулсан. 
Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 13.0 хувь нь л өөрийн удам, намтраа сайн мэднэ гэсэн 
бол 64.8 хувь нь ерөнхий мэдлэгээс цаашгүй, 22.2 хувь нь огт мэдэхгүй гэж хариулсан 
байна.  

Зураг 4.3. Удам, намтраа мэддэг эсэх, өрхийн тэргүүний насны бүлгээр, хувиар 

 
Удам, судрын мэдлэг, түүнд өгч буй ач холбогдлын талаар судалгаанд оролцогчдыг 

боловсролын түвшнээр харьцууллаа.   

Хүснэгт 4.1. Удам судрын талаарх мэдлэг, хариулагчийн боловсролын түвшнээр 

Боловсролын түвшин Сайн мэднэ Ерөнхийд нь 
мэднэ Мэдэхгүй 

Боловсролгүй 18.4            30.6 51.0 
Бага 12.8            58.6 28.6 
Суурь 5.3            66.8 28.0 
Бүрэн дунд 10.2            65.2 24.6 
Техникийн болон мэргэжлийн  15.6            64.2 20.2 
Дипломын дээд, бакалавр 22.7            68.9 8.4 
Магистр ба түүнээс дээш 33.3            61.1 5.6 

Дээрх дүнгээс харахад иргэдийн боловсролын түвшин дээшлэх тусам удам, судраа 
мэдэх хандлага өссөн байгаа нь харагдаж байна. 

Нүүдэлчин соѐлын улбаа болох төрөл садны хэлхээ, холбоог өнөөгийн гэр бүлд 
хэрхэн уламжлан ирсэн болохыг тодруулах үүднээс судалгаанд оролцогчдоос асуусан.  
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Зураг 4.4. Төрөл садны холбоо харилцаа, хувиар 

 
Судалгаанд оролцогч гэр бүлийн 29.3 хувь нь төрөл, садантайгаа байнгын ойр дотно 

харилцаатай байдаг, 36.3 хувь нь холбоотой байдаг, 21.8 хувь нь зөвхөн баяр ѐслол 
болон хурим, оршуулга зэрэг тэмдэглэлт үйлээр л холбогддог, 5.1 хувь нь огт холбоогүй 
гэж хариулсан.  

Гэр бүлийн энэхүү харилцааны хандлагыг тодруулах үүднээс 2004 оны гэр бүлийн 
харилцааны суурь судалгаатай харьцуулан үзлээ.  

Хүснэгт 4.2. Төрөл садны холбоо, харилцаа 

Төрөл садны холбоо, харилцаа 2004 он 2018 он 

Байнгын ойр дотно харилцаатай 24.0 29.5 
Байнга харилцаад байдаггүй ч холбоотой байдаг 42.1 36.3 
Зөвхөн баяр ѐслол болон хурим, оршуулгын үеэр л уулздаг  5.3 21.8 

Мэддэг, харилцаагүй 28.6 7.2 
Ямар ч холбоогүй 0 5.1 
Нийт 100 100 

Хоѐр суурь судалгааны дүнгээс харахад төрөл, садан хоорондын ойр дотно 
харилцаатай гэр бүлийн тоо бага хувиар нэмэгдсэн хэдий ч, зөвхөн тэмдэглэлт үйл 
явдлаар уулздаг, огт харилцахаа больсон иргэдийн хандлага нэлээд хувиар нэмэгдсэн нь 
анхаарал татаж байна. Өөрөөр хэлбэл, нүүдэлчин монголчуудын төрөл, саднаа гэдэг 
үзэл, гэр бүлийн харилцаа биднээс холдож буйг харуулж байна.  

Төрөл, садантайгаа уулздаг уламжлалт баярыг өнөөгийн гэр бүлүүд хэрхэн 
тэмдэглэдэг болохыг мөн тодрууллаа.   

Зураг 4.5. Уламжлалт баярыг тэмдэглэж буй хэлбэр, хувиар 
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Судалгаанд оролцогчдын таван гэр бүл тутмын гурав нь уламжлалт баярыг өргөн 
тэмдэглэдэг болохоо илэрхийлсэн байна. Харин гурван гэр бүл тутмын нэг нь ѐс заншлаа 
хүндэлж ѐсолдог гэж, 3.3 хувь нь огт тэмдэглэдэггүй гэжээ.   

4.3 Гэр бүлийн эрхэм зүйлс, хандлага  

Монголын гэр бүлийн харилцааны өөрчлөлт, шинж байдлын суурь судалгаа бүрд 
тодруулдаг томоохон ухагдахуун бол гэр бүлийн эрхэмлэх зүйлс, үнэт зүйлийн чиг 
хандлага билээ. Үнэт зүйл буюу эрхэмлэл бол тухайн гэр бүлийн харилцааны уламжлал, 
шинэчлэлтэй шууд холбогддог, нийгэм, эдийн засгийн тусгалаар баяжигдан, өөрчлөгдөж 
байдаг ойлголт. Энэ ч үүднээс бид өнөөгийн гэр бүлийн эрхэмлэн дээдэлдэг зүйлсийг 
тодруулан асуулаа.   

Зураг 4.6. Гэр бүлийн эрхэмлэн дээдэлдэг зүйлс, хувиар 

 
Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь манай гэр бүлийн үнэт зүйл нь эрүүл мэнд, гэр 

бүлийн гишүүд бид хэмээн хариулжээ. Удаагаар боловсрол, шударга ѐсыг дээдэлдэг үзэл 
байлаа. Гэр бүлийн эрхэмлэн, хүндэтгэдэг зүйлсийн хандлагыг тодруулах үүднээс 2010 
оны суурь судалгаатай харьцууллаа.  

Хүснэгт 4.3. Гэр бүлийн эрхэм зүйлс, хувиар  

Эрхэмлэн дээдэлдэг зүйлс 2010 он 2018 он 
Материаллаг хэрэгцээ   
  Наад захын хэрэгцээний зүйлээр гачигдахгүй байх  17.0 13.1 
  Өөрийн гэсэн гэр оронтой байх 41.5 23.0 
  Амьдралын ая тухтай байдал  47.9 29.8 
  Эд хөрөнгө мөнгөтэй байх 14.6 8.6 
Сэтгэл санааны хүчин зүйл   
  Биесээ ойлгож, хүндэлдэг байх 23.8 13.3 
  Бие биеэ хайрлах   34.0 15.4 
Идэвх, зүтгэл, санаа зорилго  
  Амьдралын идэвх, зүтгэлтэй байх 10.9 10.7 
Бэлгийн харилцаа  
  Бэлгийн харилцаанд ханамжтай байх  8.3 2.1 
Үр хүүхэд, гэр бүлийн бат бэх байдал 
  Үр хүүхэдтэй байх  23.3 15.6 
  Гэр бүлийн тогтвортой байдал 15.2 23.4 
  Элэг бүтэн хамтдаа байх  24.5 54.9 
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 Харьцуулалтаас харахад материаллаг хэрэгцээг эрхэмлэн дээдлэх байдлын хувь, 
хэмжээ нэлээд буурчээ. Гэхдээ ерөнхий дүнгээр томоохон хувийг эзэлсэн хэвээр байна. 
2010 оны судалгаатай харьцуулбал гэр бүлийн үнэт зүйлсийн эхний эрэмбэд эрүүл мэнд, 
гэр бүлийн гишүүд гэсэн хариулт нэлээд жин дарж, эрэмбэлэгдсэн байна. Харин 2010 онд 
гэр бүлийн үнэт зүйлийн нэг бол хууль ѐсыг дээдлэх гэж судалгаанд оролцогчдын зөвхөн 
1.2 хувь нь хариулсан байдаг. 2018 оны энэхүү судалгаанд гэр бүлийн үнэт зүйлийн нэг 
бол шударга ѐсыг эрхэмлэх гэж 22.7 хувь нь хариулжээ. Энэ үзүүлэлт өссөн байгаа нь 
иргэд хуулийн хэрэгжилтийн шударга байдлыг хүсэмжлэх нь нэмэгдэж байгааг харуулж 
байна. 

Бид дээрх хандлагыг нягтлах үүднээс судалгаанд оролцогч гэр бүлийн гишүүдээс гэр 
бүлийн хувьд хамгийн шаардлагатай зүйлсийг олон сонголттой асуултаар тодруулсан юм.  

Зураг 4.7. Гэр бүлийн нэн шаардлагатай зүйлс, хувиар 

 
Өнөөгийн гэр бүлийн хувьд хамгийн хэрэгцээт зүйл бол элэг бүтэн хамтдаа байх 

хэмээн хоѐр хүн тутмын нэг нь хариулсан байна. Мөн тэд амьдралын ая тухтай байдал, 
гэр бүлийн тогтвортой байдал, өөрийн гэсэн орон байртай байх зэргийг тэргүүн эгнээд 
дурдсан байна.  

Гэр бүлийн нэн шаардлагатай зүйлсийн үзүүлэлтийг 2010 оны суурь судалгаатай 
харьцуулан, өөрчлөлт гарсан эсэхийг үзье.   
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Зураг 4.8. Гэр бүлийн нэн шаардлагатай зүйлс, оноор, хувиар  

 
Энэхүү харьцуулалтаас харахад 2010 онд гэр бүлийн хувьд материаллаг хэрэгцээ 

буюу амьдралын ая тухтай байдал, өөрийн гэсэн гэр оронтой болох зэрэг шаардлага 
хамгийн өндөр хувийг эзэлж байсан бол 2018 оны судалгаагаар хэдийгээр нийгэм, эдийн 
засгийн олон асуудал байгаа ч элэг бүтэн хамтдаа байх, үр хүүхэдтэй болох зэрэг гэр 
бүлийн бат бэх харилцааны асуудал чухлаар тавигдсан байна. Сүүлийн үед хүүхдийн  
эсрэг үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн давтамж, мэдээлэл нэмэгдэж байгаа явдал нь аливаа 
гэр бүлийн хувьд аюулгүй байх буюу элэг бүтэн хамтдаа байх хэрэгцээ нэн тулгамдсан 
шаардлагатай зүйл болж судалгааны үр дүнд нөлөөлсөн байхыг үгүйсгэхгүй юм.   

Гэр бүлийн харилцааны суурь судалгаанд өнөөгийн гэр бүлийн хамгийн их санаа 
зовнидог зүйлсийг олон сонголттой асуултаар эрэлхийлсэн.  

Зураг 4.9. Гэр бүлийн хувьд хамгийн ихээр санаа зовоож буй зүйлс, хувиар 

 
 

Тулгамдсан асуудлын түрүүнд материаллаг хэрэгцээ болон наад захын хэрэгцээний 
асуудал жин даран, эрэмбэлэгдлээ. Тэдний гурван гэр бүл тутмын нэг нь санхүүгийн, 
таван гэр бүл тутмын нэг нь орон байрны асуудал юуны өмнө ихээр санаа зовоож байна 
хэмээн хариулсан байна. Харин удаах байранд гэр бүлийн гишүүдийн боловсролын 
асуудал оржээ.  
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Хэдийгээр эрхэмлэн дээдэлдэг зүйлс нь элэг бүтэн амьдрал, үр хүүхэд хэмээн 
хариулсан ч бодит амьдралд тулгамдаж, шийдвэрлэхийг зорьж буй асуудал нь өнөөх л 
материаллаг хэрэгцээ, шаардлага байсаар байна.  

Энэ нь өрхийн орлогын хэмжээ, ядуурлын түвшнээр илэрхийлэгдэнэ. ҮСХ-ны 
―Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа‖-ны 2016 оны үр дүнгээс манай орны ядуурлын 
хамралтын хүрээ 29.6 хувь болж, 2014 оноос даруй 8.0 пунктээр өссөн юм. Өөрөөр 
хэлбэл, ядуурлын шугамаас доогуур 900.000 гаруй мянган иргэн амьдарч байна.  

Судалгаанд хамрагдагчдын амьдралын ханиа сонгоход эрхэмлэн, чухалчилж байгаа 
зүйлсийг тодорхойлох зорилго бүхий асуултыг мөн тодруулсан.  

Зураг 4.10. Гэр бүл үүсгэж байгаа залуучуудад ханиа сонгохдоо чухалчилдаг зүйлс, 
хувиар 

 
Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүд эхнэр, нөхрөө сонгохдоо удам гарал (57%), 

харилцаа хандлага (49%), сэтгэл (28.7%) гэх мэт уламжлалт зүйлсийг чухалчилдаг хэмээн 
хариулсан байна.   

Аливаа гэр бүлийн хувьд гарал үүсэл, үзэл бодлын ижил бус байдал үнэт зүйлийн 
зөрүүг үүсгэх байдал ажиглагддаг. Гэр бүлийн гишүүдийн  үнэт зүйлийн ялгаатай байдал 
харилцаан дах зөрчлийн нэг шалтгаан болж, сөргөөр нөлөөлдөг талаар экспертийн 
судалгаанд мөн хөндөгдсөн.    

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдвэрлэгддэг нийт гэр бүлийн маргааны голлох 
шалтгаан буюу 60 гаруй хувьд нь үзэл бодлын ялгаатай байдлын зөрчил, 20 
гаруй хувь нь согтууруулах ундааны хэрэглээ, хардалтаас улбаатай, мөн 
цөөн хувийг нь хөндлөнгийн хүний оролцоо эзэлж байна. Үзэл бодлын 
ялгаанаас шалтгаалсан зөрчилтэй хосуудтай ярилцаад үзэхэд нэгдүгээрт, 
гэр бүлийн харилцааны суурь ойлголт тэдэнд байдаггүй, нэг өдөр гүйж 
яваад, таалагдлаа гээд л гэрлэчхэж байгаа юм. Эхнэр, нөхөр болсны дараа 
ямар хариуцлага хүлээж байгаа талаар ойлголтгүй, хоорондоо ярилцдаггүй, 
юуны талаар ярих ѐстойг ч мэддэггүй. Ингээд хосуудын хэн хэн нь өөрсдийн 
хүмүүжил, өссөн орчин, эрхэмлэдэг үнэт зүйл, үнэмшлээрээ амьдрах гээд 
зүтгэсээр, зөрчил, маргаан үүсэх үед ихэвчлэн лам, бөө, найз нөхөд гээд 
буруу хүмүүсээс зөвлөгөө аваад эхэлдэг. Мөн гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвүүд 
хязгаарлагдмал, байгаа хэд нь төдийлөн чанартай ажиллахгүй.ЕБС, их дээд 
сургуулийн боловсролд ирээдүйн гэр бүлийг бэлтгэхгүй байна.”  
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 ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА 5.
5.1 Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн төрх 

Гэр бүлийн харилцааны хамгийн чухал зүйл бол зөв зан харилцаа, хүндлэл, ѐс 
суртахуун юм. Гэр бүл доторх харилцаа нь гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл зүйн уур амьсгал, 
зан суртахууны төлөвшлөөс ихээхэн хамаардаг. Гэр бүлийн харилцааг тодорхойлох 
зорилгоор бид энэхүү судалгаандаа олон улсад түгээмэл ашиглагддаг Д.Олсоны FACES 
аргачлалын 3 дахь хувилбарыг ашигласан.  

Д.Олсоны гэр бүлийн загвар нь гэр бүлийн харилцааг нэгдэл нягтрал, дасан зохицох 
чанар гэсэн хоѐр талаас авч үздэг. Ингэхдээ гэр бүлийн нэгдэл нягтралыг тодорхой шинж 
чанараар нь хамгийн багаас дээд түвшний хооронд (тусгаарлагдсан, салангид, нэгдмэл, 
өндөр түвшний нэгдмэл) ангилан авч үздэг. Түүнчлэн, гэр бүлийн дасан зохицох чанарыг 
хөшүүн, тогтсон, уян хатан, эмх замбараагүй гэх 4 түвшнээр авч үздэг ба энэ нь гэр 
бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагад гарч буй өөрчлөлтийг тодорхойлоход ашиглагдаг. 
Нэгдэл нягтралын (салангид, нэгдмэл) болон дасан зохицох чанарын (тогтсон болон уян 
хатан)  дунд түвшнүүд нь харилцааны тэнцвэртэй гэж тооцогдох ба гэр бүлийн хамгийн 
тохиромжтой төлөвийг илэрхийлдэг. Харин салангид ба эмх замбараагүй төлөв нь гэр 
бүлийн харилцааны доголдолтой бөгөөд асуудалтай байгааг илэрхийлдэг.  

Д.Олсон гэрлэлтийн явцад хосууд ихэвчлэн өөрсдийн өссөн орчны шинжийг 
агуулсан, тогтсон төрлийн гэр бүлийг бий болгодог гэжээ. Хосуудын угсаа гарал, гэр 
бүлийн харилцааны талаарх хүлээлт нь зөрүүтэй байх тохиолдолд тэдэнд гэр бүлийн 
хамтын хэв маягийг бүтээхэд төвөгтэй байдаг.  

Д.Олсоны загвар бүтцийн онолыг гэр бүлийг амьдралын мөчлөгөө өнгөрүүлж буй үйл 
явцтай нэгтгэх боломжийг бүрдүүлдэг. Өмнө хийгдсэн судалгааны ажлуудын дүнгээс 
үзэхэд гэр бүлийн нэгдэл нягтрал залуу гэр бүлийн хувьд өсөж, өсвөр насны хүүхэдтэй гэр 
бүлийн хувьд хамгийн их буурч, харин хүүхэд нь хүнтэй сууж, төрсөн гэрээ орхих үед 
дахин өсөж эхэлдэг байна. Түүнчлэн, гэр бүл хүүхэдтэй болж, асрах үед тодорхой 
хугацааны турш хөшүүн хэлбэрт шилждэг байна. 

Зураг 5.1. Д.Олсоны загвар 
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Энэхүү загварын дагуу Д.Олсон дараах таамаглалыг дэвшүүлсэн байна.   

1. Тэнцвэртэй төрлийн гэр бүлүүд бусад төрлүүдтэй харьцуулахад амьдралын 
мөчлөгийг хэвийн байдлаар (нормын дагуу) туулдаг. 

2. Стресс, бухимдлын үе, амьдралын мөчлөгийн зорилго өөрчлөгдөх үед тухайн 
нөхцөлд дасан зохицож, гэр бүлийн нэгдмэл, уян хатан байдал хувьсан өөрчлөгддөг. 
Тэнцвэртэй гэр бүлүүд энэхүү тохиолдолд тодорхой хугацаанд тэнцвэргүй түвшин  
рүү шилжих хандлагатай байдаг. 

3. Эерэг харилцааны ур чадвар нь тэнцвэртэй байхад тус болдог байна. Тэнцвэртэй 
гэр бүлд энэ түвшин нь хурдан өөрчлөгддөг. Харин тэнцвэргүй гэр бүлийн харилцаа 
холбоо бага байдаг нь тэнцвэртэй гэр бүлийн хэлбэрт шилжих боломжийг үгүй хийж, 
улмаар тухайн түвшиндээ үлддэг байна.    

Судалгааны асуулгад FACES III аргачлалын 20 асуулт бүхий асуулгын дагуу гэр 
бүлийн харилцааг судаллаа(Асуулгыг хавсралтын хэсгээс харна уу).  

Хүснэгт 5.1. FACES III аргачлалын асуулгын хуудас дахь байрлал  

Ангилал Үзүүлэлт Асуултын дугаар 

Гэр бүлийн нэгдэл 
нягтрал 

Сэтгэл хөдлөлийн холбоо 1, 11, 19 

Гэр бүлийн харилцааны хүрээ 5, 7 

Гэр бүл доторх шийдвэр гаргах байдал 17 

Чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх байдал 9 

Гэр бүлийн гишүүдийн хүрээлэл 3 

Амралт болон гэр бүлийн гишүүдийн сонирхол 13, 15 

Дасан зохицох 
чанар 

Гэр бүл дахь манлайлал 6, 18 

Хяналт 2, 12 

Хүүхдийн хүмүүжил 4, 10 

Үүрэг, хариуцлага 8, 16, 20 

Гэр бүлийн дотоод дүрэм 14 

Тус аргачлалын дагуу асуулт бүр 5 баллаар (огт үгүйгээс - үргэлж), 1-5 оноогоор 
үнэлэгдэнэ.  

Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийг тус аргачлалын дагуу үнэлэхэд нэгдэл нягтралын 
хувьд өнөөгийн монгол гэр бүлийн 2 тутмын нэг нь салангид (50.3 хувь) төрөлд хамаарч 
байна.  
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Зураг 5.2. Гэр бүлийн нэгдэл нягтралын төрөл, хувиар  

 
Дээрх зургийн дагуу монгол гэр бүлийн нэгдэл нягтралын байдал тэнцвэртэй 

түвшинд хамаарч байна. Энэ төрлийн гэр бүлийн гишүүд тодорхой хэмжээний сэтгэл 
хөдлөлийн саланги байдалтай.  

Хэдийгээр гэр бүлийн гишүүдийн хувьд тус тусдаа цагийг өнгөрүүлэхийг чухалчилдаг 
ч тэд хамтдаа асуудлын талаар ярилцах, дэмжлэг үзүүлэх, хамтын шийдвэр гаргах 
чадвартай байдаг. 

Судалгаанаас гэр бүлийн нэгдэл нягтралын төрөл нь эзэмшсэн боловсролын 
түвшнээс хамаарч ялгаатай байгаа юм. Гэр бүлийн гишүүдийн буюу эцэг/эхийн 
боловсролын түвшний зэргээс хамаарч ялгаатай байгааг харах боломжтой.  

Зураг 5.3. Гэр бүлийн нэгдэл нягтралын төрөл, боловсролын түвшнээр  

 
Түүнчлэн, гэр бүлийн нэгдэл нягтралын түвшнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалтай 

харьцуулахад их хэмжээний зөрүү гараагүй ч хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүлийн хувьд 
тусгаарлагдсан гэр бүлийн харилцааны хэлбэрийн түвшин бага, харин нэгдмэл, өндөр 
түвшний нэгдмэл хэлбэрүүд их байгааг харах боломжтой.  
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Зураг 5.4. Гэр бүлийн нэгдэл нягтралын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар 

 
Харин дасан зохицох чанарын хувьд эмх замбараагүй гэр бүлийн хэлбэр 

давамгайлсан (73.1 хувь) байгааг харах боломжтой (Зураг 5.5). Өөрөөр хэлбэл, энэ 
хэлбэрийн гэр бүлүүд нь тодорхой манлайлагч гишүүн байхгүй, дотоод үүрэг хариуцлагын 
хувьд тогтсон хариуцагч үгүй, гэр бүлийн дотоод дүрэм уян хатан бөгөөд үүнээс 
шалтгаалж өөрчлөлтүүд гарах нь олонтоо байдаг байна.  

 Зураг 5.5. Гэр бүлийн дасан зохицох чанарын төрөл, хувиар  

 
Гэхдээ дасан зохицох чанарын төрөл тухайн гэр бүлийн хосуудын хамтдаа 

амьдарсан хугацаанаас хамаарч өөр байгааг дурдах нь зүйтэй. Тухайлбал, гэр бүлийн 
амьдарсан жил их байхын хэрээр ―эмх замбараагүй‖ төрөл давамгайлж байна. 

Зураг 5.6. Гэр бүлийн дасан зохицох чанарын төрөл, хамт амьдарсан хугацаагаар 
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Өөрөөр хэлбэл, гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага болон шийдвэр гаргах, 
өөрчлөлтөд дасан зохицох байдал нь хамтдаа амьдрах хугацаа нэмэгдэх тусам чөлөөт 
хэлбэр лүү шилжиж байна хэмээн дүгнэх боломжтой юм. Харин 13 болон түүнээс дээш 
жил амьдарсан гэр бүлүүдийн хувьд эмх замбараагүй (50 хувь), тогтсон (50 хувь) 
хэлбэрүүд аль аль нь байдаг аж. Энэ үед тухайн гэр бүлүүд нэг талаасаа тодорхой гэр 
бүлийн баримтлах зарчим болон асуудлыг шийдвэрлэх арга барилтай болсон, харин 
нөгөө талаасаа чөлөөт байдал ч хадгалагдсаар байгаа юм.  

Ийнхүү өнөөгийн монгол гэр бүлийн харилцааны хэв маягийг харахад ихэнх нь дунд 
түвшний тэнцвэртэй гэр бүлийн төрөлд хамаарч байна.  

Зураг 5.7.Гэр бүлийн төрөл, хувиар 

 
Энэхүү төрлийн гэр бүлүүд нэг талаасаа өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, 

нөгөө талаас өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломж хязгаарлагдмал, харилцаа холбоо 
тааруу (гэр бүлийн гишүүд өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, хоорондын харилцааны 
талаар санал бодлоо хэлэлцэх боломж бага) юм. Энэхүү тохиолдолд гэр бүлийн 
гишүүдийн илэн далангүй байдал буурч, улмаар хөндийрөл үүсэх хандлагатай байдаг. 
Энэ нь ихэвчлэн эцэг/эх- хүүхдийн хоорондын харилцаанд тусгалаа олдог байна. 
Монголчуудын эрт үеэс ахмад хүнийг хүндлэх, ах эгч хүний үгийг дээдэлж ирсэн  
харилцааны онцлог нь ―дунд түвшний тэнцвэртэй‖ гэр бүлийн хэлбэрт таарч байгааг 
тайлбарлах боломжтой.  

Гэр бүл нь өөрийн гэсэн онцлог бүтэцтэй, олон талт функцтэй, хүмүүс хоорондын 
систем юм. Нийгмийн сөрөг болон эерэг өөрчлөлт нь гишүүдийн хоорондын харилцаанд 
нөлөөлдөг. Гэр бүл нь гэрлэлт, үрчлэлт, цусан төрлийн холбоогоор холбогдож харилцан 
үүрэг хүлээж, туслалцан дэмждэг нэгдмэл ахуй амьдралтай бүлэг хүмүүсийн нэгдэл гэсэн 
тодорхойлолтоос үзэхэд гэр бүлийн анхдагч суурь нь гэрлэлт юм. Тийм ч учраас эхнэр-
нөхрийн хоорондын харилцааг гэр бүлийн судлагдахууны үндсэн объектоор ойлгох 
боломжтой.    

Хосуудын харилцааны хэв маягийг судлахын хүрээнд зөрчлийг шийдвэрлэх арга35, 
зан байдлын хэлбэр36, хосуудын харилцааны ангиллыг37 мөн олон улсад хэрэглэгддэг 
онолын талаас нь судаллаа.  

Судлаачдын боловсруулсан загварыг шинжилж, энэхүү судалгааны арга зүйн 
онцлогт тохиромжтой эсэхийг харьцуулан дүгнэсний үндсэнд АНУ-ын сэтгэл засалч, 

                                                 
35 R.H.Kilmann & K.W.Thomas, ―Interpersonal Conflict-Handling Behavior as Reflections of Jungian Personality 
Dimensions,‖ Psychological Reports, 37, 1975, pp. 315-318. 
36 Kilmann, R. H., and Thomas, K. W. "Developing a Forced-Choice Measure of Conflict-Handling Behavior: The 
MODE Instrument," Educational and Psychological Measurement, Vol. 37, No. 2 (1977), 309-325. 
37 Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. 
Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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сэтгэл зүйн ухааны доктор Ж.Готманы ангилсан эхнэр-нөхрийн харилцааны төрлийг 
тодорхойлох аргачлалыг ашиглалаа.38  

Ж.Готтман гэр бүлийн харилцааг урт хугацааны турш судалсны үндсэнд 5 төрлийн 
(аз жаргалтай гурван, аз жаргалгүй хоѐр төрөл) ангилал боловсруулжээ.    

1. ―Зөрчлөөс зайлсхийгч‖ хосууд 
Энэ төрлийн хосууд бие биедээ маш бага шаардлага тавьдаг бөгөөд үүний оронд 

тэднийг холбож буй зүйлсэд илүү ач холбогдол өгдөг. Эдгээр хосууд өөрсдийн хүсэж буй 
зүйлээ бие биедээ нээлттэй илэрхийлэхээс зайлсхийдэг бөгөөд  хоорондын харилцаандаа 
сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг.Сэтгэл хөдлөл багатай хэдий ч тэдний харилцаанд 
анхаарал, халамж ажиглагдана. 

2. ―Тэсрэмтгий‖ хосууд 
Эдгээр хосууд маш өндөр сэтгэл хөдлөлтэй. Маргааны үед өөрсдийн үзэл бодлоо 

хамгаалж, зөвтгөх хандлагатай. Хосуудын хувьд нэг талаас уур бухимдалтай харилцааны 
хэв маяг, нөгөө талаас зөрчил маргаанаас үүдсэн үр дагаврыг цочир, эмзэг байдлаар 
хүлээж авах шинжүүд ажиглагддаг.     

3. ―Зөвшилцөгч‖ хосууд  
Энэ төрлийн хосууд бие биеийнхээ үзэл бодлыг ойлгох гэсэн эрмэлзэлтэй, нэгнээ 

дэмждэг. Зөрчил маргааны үед өөрийн үзэл бодолд бат зогсох хандлагатай. Харин 
маргааны эцэст ихэвчлэн хамтын зөвшилцөл олдог. Энэ төрлийн харилцаа нь хүндэрсэн 
тохиолдолд эрх мэдлийн тэмцэл бий болох сул тал бий.  

4. ―Тэмцэлдэгч‖ хосууд 
Энэ төрлийн хосууд ―зөвшилцөгч‖ хосуудтай ижил төстэй бөгөөд тэдний харилцаанд 

шүүмжлэл, гомдлын шинж байдлаар   ялгаатай. Зөрчил, маргааны үед хосууд өөрсдийн 
үзэл бодол дээр бат зогсдог байна. Ийм тохиолдолд сэтгэл санааны дэмжлэг, харилцан 
ойлголцол байхгүй бөгөөд үл хүндлэл, үзэн ядалт ихтэй байдаг байна.  

5. ―Тэмцэлдэгч-тусгаарлагдмал‖ хосууд  
Энэ төрлийн хосуудын харилцаа тэмцэл ихтэй, зөрчил маргааны үед сэтгэл зүйн 

хүнд дайралтууд хийж, нэг нэгэндээ буулт хийлгүйгээр маргаан өндөрлөх нь бэрх байдаг. 
Улмаар ганцаардлын мэдрэмж авчирч, салах магадлал бий болдог байна. ―Тэмцэлдэгч‖ 
хосуудтай харьцуулахад энэ төрлийн хосууд уур бухимдлаа захиран зохицуулж чаддаггүй.  

Эдгээрээс 4 төрлийг авч, энэхүү судалгаанд хамрагдагсдыг аргачлалын дагуу 
үнэлэн, тодорхойллоо. Ингэхдээ ―тэмцэлдэгч‖ болон ―тэмцэлдэгч-тусгаарлагдмал‖ 
төрлүүдийг нэгтгэн, 4 ангилалд авч үзлээ. Энэхүү зорилгоор хосуудын хэв маягийг онолын 
шинж байдлын дагуу хүснэгтэд дурдсан гурван асуултаар хэмжсэн. Асуулт бүр дөрвөн 
хариулттай, хариулт бүрийг 1-4 баллаар үнэлсэн (Асуулгыг хавсралтаас харна уу).  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

38 Carrere, S., and Gottman, J.M., (1999). Predicting Divorce among Newlyweds from the First Three Minutes of a 
Marital Conflict Discussion, Family Process, Vol. 38(3), 293-301 
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Хүснэгт 5.2. Хосуудын хэв маягийг тодорхойлох арга 

                                     Хэв маяг                                                                                                                                
 
Асуулт                                            

Тэмцэлдэгч 
(13-16) 

Зөвшилцөгч 
(9-12) 

Тэсрэмтгий 
(5-8) 

Зөрчлөөс 
зайлсхийгч 

(1-4) 
Гэрт нь мөнгө хүрэлцэхгүй 
тохиолдолд таны 
нөхөр/эхнэр зөвхөн өөрт 
хэрэгтэй зүйлд зарцуулсан 
тохиолдолд та яах вэ? 
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Гэрт нь мөнгө хүрэлцэхгүй 
тохиолдолд та зөвхөн өөрт 
хэрэгтэй зүйлд зарцуулсан 
тохиолдолд таны 
нөхөр/эхнэр яах вэ? 
Таны нөхөр/эхнэр танд 
найзуудтайгаа уулзана гэж 
хэлээд таны танихгүй эр/эм 
хүнтэй хамт сууж байвал та 
яах вэ?  

Судалгааны дүнгээс харахад монгол гэр бүлийн дунд зөвшилцөгч хосын харилцаа 
хамгийн өндөр хувийг (51%), тэсрэмтгий (32%), зөрчлөөс зайлсхийгч (15%) төрлийн хосууд 
удаалсан, харин тэмцэлдэгч төрлийн хосууд хамгийн бага хувийг (2%) эзэлсэн байна. 

Зураг 5.8. Хосуудын хэв маяг, хувиар 

 
Энэхүү аргачлалын дагуу Монголын гэр бүлийн эхнэр-нөхрийн харилцааны төрлийг 

АНУ-ын сэтгэлзүйн ухааны доктор Ж.Готманы ангилсан онолын дагуу тодорхойлбол, 
хосуудын харилцаанд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх байдал тэмцлийн шинж агуулсан 
харилцаатай, зөрчил маргааны үед буулт хийхийг хүсдэггүй шинжүүдийг агуулж байна. 

Гэр бүлийн харилцааны тус аргачлалуудын дагуу Монгол гэр бүлийн харилцааны 
онцлогийг илэрхийлсэн бөгөөд төрийн бодлогын хувьд гэр бүлийн харилцааны онцлогт 
суурилсан, гишүүд дасан зохицох, ойлголцож зөвшилцөхөд дэмжлэг болохуйц сургалт, 
зөвлөгөөний ажлын хүртээмжийг сайжруулах, тэгш хүргэх нь нэн чухал болох нь харагдаж 
байна.   
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5.2 Гэр бүл дэх эрх мэдлийн хуваарилалт 

Монголчууд эртнээс өрхийн тэргүүний үүрэг, ролийг чухалчлан үздэг уламжлал, 
түүхтэй. Гэр бүлд өрхийн тэргүүн чухал байр суурийг эзлэх бөгөөд томоохон асуудалд 
шийдвэр гаргахад голлон нөлөөлөх хандлагатай. Энэхүү олон жилийн уламжлалыг 
өнөөгийн гэр бүл хэрхэн тээж байгаа, чиг хандлагын өөрчлөлтийг тандах үүднээс өрхийн 
тэргүүний талаар дараах байр суурийг тодрууллаа.    

Зураг 5.9. Өрхийн тэргүүн хэн байвал зохимжтой эсэх, хувиар 

 
Өнөөгийн Монголын гэр бүлийн гишүүдийн арван хүн тутмын ес нь өрхийн тэргүүн нь 

нөхөр буюу эр хүн байх ѐстой хэмээх уламжлалт үзэл зонхилсоор байна. Энэ нь эцгийн 
эрхт ѐсноос улбаатай уламжлалт шинж хадгалагдаж буйн илэрхийлэл. Харин эхнэр хүн 
эсхүл гэр бүлийн ахмад гишүүн байх ѐстой гэж үзсэн иргэд мөн 2.0, 2.5 хувь тус тус байна. 
Энэхүү хандлага гэр бүлийн суурь судалгааны 2004, 2010 оны үр дүнг давтсан байна. 
Өөрөөр хэлбэл 2004 - 2018 оны хооронд өрхийн тэргүүн эрэгтэй хүн байх ѐстой гэсэн 
уламжлалт хандлага төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна.  

Өрхийн тэргүүний гүйцэтгэх үүргийн талаар бид өнөөгийн гэр бүлийн гишүүд хэрхэн 
үзэж буйг мөн тодруулсан.  

Зураг 5.10. Өрхийн тэргүүний голлох үүрэг, хувиар 

 
Судалгаанд хамрагдсан иргэд ―гэр бүлээ хайрлах‖, ―өндөр хариуцлага хүлээх‖, 

―асуудлыг голлож шийдвэрлэх чадвар‖, ―амьдралын нуруутай байдал‖, ―гэр бүлийн 
аюулгүй байдлыг хангах‖ нь өрхийн тэргүүний голлох үүрэг гэж хариулсан байна.  Мөн гэр 
бүл дэх чухал асуудлаар ихэвчлэн хэн шийдвэр гаргадаг талаар тандан судалсан.  
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Санхүүг барьдаг байх  
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Зураг 5.11. Шийдвэр гаргалт, хувиар 

 
Гэр бүл дэх чухал асуудлаар нөхөр, эхнэр болон гэр бүлийн бүх гишүүд хамтарсан 

байдлаар шийдвэр гаргах байдал зонхилох хандлагатай байгааг зургаас харж болно. 
Энэхүү хандлага 2010 оны судалгааны дүнд мөн ажиглагдсан бөгөөд хариулагчийн хувь, 
хэмжээ ойролцоо байна. Мөн орчин үеийн гэр бүл дэх эмэгтэйчүүдийн үүрэг, оролцоо 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь харагдаж байна.  

5.3 Гишүүдийн үүрэг, хариуцлага 

Гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг Монгол Улсын ―Гэр бүлийн тухай‖ хуульд 
дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг. Тухайлбал, тус хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2-т 
―гэрлэгчид нь гэр бүлээ төлөвлөх, оршин суух газар, эрхлэх ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй 
сонгох, хуваарьт эд хөрөнгөтэй байх, дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөө эзэмших, 
ашиглах, захиран зарцуулах, материалын болон сэтгэл санааны хохирлоо буруутай 
этгээдээс гаргуулах тэгш эрхтэй‖, 10.3-т ―гэрлэгчид нь бие биедээ үнэнч байх, хүүхдээ 
өсгөн хүмүүжүүлэх, гэр бүлийн гишүүд нь бие биеэ халамжлах, хүндэтгэх, тэжээн тэтгэх, 
туслах, гэр бүлд шаардагдах эдийн засгийн нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэн нэгнийхээ эрхийг 
зөрчихгүй, бие биеэ аливаа хэлбэрээр хүчирхийлэхгүй байх, угийн бичиг хөтлөх үүргийг 
адил хүлээнэ‖ хэмээн эхнэр, нөхрийн эрх, үүргийг заасан байдаг. Мөн тус хуульд эцэг, эх 
болон хүүхдийн эрх, үүрэг, төрөл, төрөгсдийн эрх, үүрэг гээд гэр бүлийн харилцаанд үүсэх 
олон эрх, үүргийн зохицуулалтыг тусгасан. 

Өмнөх бүлэгт бид өрхийн тэргүүний гэр бүлд гүйцэтгэх үүргийг авч үзсэн бөгөөд энэ 
хэсэгт гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөрийн хуваарь, түүнийг өнөөгийн гэр бүлийн гишүүд 
хэрхэн ойлгож, ханддаг болохыг тодруулъя.  

Зураг 5.12. Гэрийн ажлыг хэн хийх ѐстой эсэх, хувиар 
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Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн дийлэнх (87.8 хувь) нь гэрийн ажлыг хатуу зааглах 
шаардлагагүй гэж хариулсан байна. Харин 12.2 хувь нь тодорхой хэмжээнд, эсхүл эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүс өөр, өөрийн ажил, үүрэгтэй байх ѐстой гэж үзсэн байна. Гэрийн ажлыг хэн 
хийх ѐстой талаарх үзүүлэлт өмнөх 2010 оны судалгаанд мөн хөндөгдөн, судлагдсан 
асуудал бөгөөд тэр үед 84.0 хувь нь хатуу зааглах шаардлага байхгүй гэж үзэж байжээ. 
Асуудлын тухай ерөнхийлөн ярилцахад зарчмын зүйл ярих боловч хэрэг дээрээ огт өөр 
хандлагатай байдаг үзэгдэл манай амьдралд бишгүй тохиолддог. Гэр бүлд эмэгтэй, 
эрэгтэй хүмүүсийн гүйцэтгэх үүргийн тухайд хэвшсэн ойлголт одоо ч хэвээрээ байгаа нь 
нарийвчлан тодруулахад ажиглагдсан болно. 

Гэрийн ажлыг гишүүдийн хувьд хязгаарлах шаардлагатай гэж үзсэн хариулагч 
нараас эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс ямар ажил хийх шаардлагатай талаар тодрууллаа. 

Зураг 5.13. Эмэгтэй хүний хувьд зайлшгүй хийх ѐстой ажлууд, хувиар 

 
Судалгаанд хамрагдагсдын үзэж буйгаар эмэгтэй хүний хийх гэрийн ажил нь 

цэвэрлэгээ хийх, хүүхдээ асарч, халамжлах, өрхийн санхүүг төлөвлөх зэрэг ажлуудыг 
нэрлэсэн байна.  

Зураг 5.14. Эрэгтэй хүний хувьд зайлшгүй хийх ѐстой ажлууд, хувиар 

 
Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд гэрээс гадуурх ажил буюу орлого олох, үр хүүхдээ 
хүмүүжүүлэх, амьдрах орчноо бэлтгэх ажлууд нэрлэгджээ.  

Сонгинохайрхан дүүргийн Б.О-той хийсэн ярилцлагаас:  
“Манай нөхөр бид 2 хоѐулаа хөдөлмөр эрхэлж байна. Би ажлаа тараад 
хүүхдүүдээ цэцэрлэгээс аваад гэртээ ирж, гэрийн ажлаа хийнэ. Үүний 
хажуугаар хүүхдийн хичээлийг давтуулна. Ингээд харахад эмэгтэй хүн дээр 
илүү их ачаалал ноогдож байгаа шиг санагддаг. Нөхөртөө энэ талаар 
хэлэхэд ажил хийгээд ядарч байна гэсэн тайлбар тавьж уурладаг. Эрчүүд 
хүүхэд болон гэрийн ажлыг хялбараар хардаг юм шиг санагддаг. Хэрвээ би 
ажлаасаа гараад гэртээ суувал нөхөр ганцаараа мөнгө олж байгаа гэдэг 
утгаараа дээрэнгүй хандлагатай болно.” 
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Гэр бүлийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг хэсэг бол эдийн засаг буюу хамтын аж ахуй 
эрхлэх, орлого олох, төсвийг захиран зарцуулах үүрэг. Үүний хүрээнд бид санхүүгийн 
зарцуулалт болон хяналтыг өнөөгийн гэр бүлийн хувьд хэн гүйцэтгэж байгааг тодруулах 
зорилгоор дараах асуултыг тодруулсан.  

Зураг 5.15. Гэр бүлийн санхүүг захиран зарцуулж буй гишүүн,  хувиар 

Энэхүү дүнгээс үзэхэд хүйсийн 
хувьд эмэгтэйчүүд (44.3%) хэрэгжүүлэх 
нь тохиромжтой гэсэн хандлага 
ажиглагдаж байна. Харин хамтдаа 
шийдвэрлэх нь зөв гэсэн хариулт 
удаалжээ.  

 

 

Энэ талаар тухайн асуудлаар олон жил судалгаа, шинжилгээний ажил хийсэн 
мэргэжилтний ярилцлагаас сийрүүлье. 

Өрхийн эдийн засгийн чиглэлээр мэргэшсэн судлаач Б.О.-тэй хийсэн 
ярилцлагаас: 
“Өрхийн төсвийг захиран зарцуулах тал дээр санхүүгийн сахилга баттай нь 
байхад тохиромжтой гэж үздэг. Заавал эмэгтэй эсхүл эрэгтэй нь зарцуулах 
шаардлагатай гэдэг үзэл буурсан. Эрэгтэй хүн орлогоо олоод эмэгтэй нь 
санхүүгээ барьдаг гэсэн ойлголт бага зэрэг өөрчлөгдсөн харагдаж байгаа. 
Сүүлийн жилүүдэд эрчүүд санхүүгийн сахилга баттай болж байна. Залуу 
хүмүүсийн хувьд хоорондоо ярилцаад хэн тооцоо сайтай, хүртээмжтэй 
хуваарилж байгаа нь санхүүгээ зохицуулбал тухайн өрх эдийн засгийн 
хямралд орохгүй байхаас урьдчилан сэргийлэх арга зам болж өгдөг.” 

Экспертийн ярилцлагаас үзэхэд өрхийн төсвийн зарцуулалтыг аль чамбай нь 
гүйцэтгэх тохиромжтой гэсэн бол судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүд эмэгтэй хүнийг 
онцолсон байдал эхнэрийг гэр бүлийн хэрэгцээ, шаардлагын талаар сайн мэддэг, 
зохистой зарцуулалт хийх нь илүү хэмээн үнэлжээ. 

5.4 Хүүхдийн хүмүүжил  
Монгол Улс хүн ам зүйн хувьд хүүхэд, залуучуудын орон бөгөөд 2018 оны байдлаар 

нийт хүн амын тоо 3177,8 мянга байгаагаас 1153,4 мянга буюу 36 хувийг 0-18 насны 
хүүхдүүд эзэлж байна.    

Эцэг эхчүүдийн хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх ойлголт, мэдлэг харилцан адилгүй. 
Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар иргэд, олон нийт янз бүрийн утгаар тайлбарлах нь олонтоо. 
Учир нь нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны олон урсгал хүүхдийн хүмүүжлийг тал 
бүрээс нь судалж, өөр өөрөөр тайлбарладаг нь олон нийтийн дунд тухайн асуудлын 
ойлголтод бэрхшээл учруулдаг. Иймд хүмүүжил, төлөвшил, нийгэмшил гэсэн ойлголтыг 
гүн гүнзгий ойлгож, ухамсарлах нь эцэг, эхчүүдийн хувьд юу юунаас чухал юм.  

Хүмүүжил гэсэн үг нь эртний монгол ―хүмүүн‖ гэдэг үгнээс гаралтай гэж судлаачид 
үздэг. Хүмүүжүүлэх гэдэг нь хүнжүүлэх гэсэн утгатай. Хүмүүжил нь нийгмийн амьдралд 
хүний биеэ авч явах дадлага, чадвар, төлөвшсөн зан чанар гэсэн тайлбартай.39  

  

                                                 
39 Монгол хэлний их тайлбар толь 
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Гэр бүл нь хүүхдийн хувьд хувь хүний зан чанарыг олж авах, амьдралд хандах 
хандлага төлөвших анхан шатны суурь нөхцөл болдог. Энэ үед эцэг, эхчүүд голлох 
үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд тэдний хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшилд тавих анхаарал, хүүхэд 
хүмүүжүүлэх арга барил, хандлагаас ихээхэн хамаардаг. Тухайлбал, АНУ-ын сэтгэл 
засалч В.Сатир таагүй уур амьсгалтай гэр бүл нь үнэлэмж муутай, гэмт хэрэгтэн, 
согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын хамаарал бүхий нийгмийн асуудалтай 
хүүхдийг бий болгодог хэмээн тэмдэглэжээ.40 Тиймээс хүүхдийн насны онцлогт нийцүүлж 
зөв төлөвшил олгох нөхцөл бүрдүүлэх нь эцэг, эхийн чухал үүрэг юм.  

Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар Б.Бор, Ц.Гүррагчаа41, Ц.Хатантөмөр42, Т.Намжил43 нар 
судалж, цөөнгүй эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд бичжээ. Монголчуудын уламжлалт 
хүмүүжлийн талаар судлахад үлгэрлэх, үг хэлээр сургамжлах замаар сайшаан 
урамшуулах эсхүл хориглон цээрлэх аргыг эрт дээр үеэс ашиглан иржээ44. Хүүхдийг 
хүмүүжүүлэх уламжлалт хэв маяг нь амаар тайлбарлан таниулах, биеэр үлгэрлэх, өөрөөр 
нь ухамсарлуулж, дасган хэвшүүлэх байдлаар илэрч ирсэн. Гэрийн сургаал гэдэг нь эцэг 
эх, ахмад настныг хүндлэх ѐс журамд сургах, эх оронч, хөдөлмөрч, хүнлэг энэрэнгүй 
үзлээр хүмүүжүүлдэг, сайн муугийн ялгаа, заагийг ухааруулдаг, нэр төрийг эрхэмлэдэг, 
зөв харилцаанд төлөвшүүлдэг байна. Энэ ч утгаар монголчуудын хэлц үгэнд ―Эх нь бөөр 
алаг бол, унага нь шийр алаг―, ―Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унаганаасаа‖ хэмээн 
нэрийдэж ирсэн.   

Гэр бүл судлаач Т.Намжил бичихдээ хүүхдийг багаас нь хатуу арьс, ширмэл ширдэг 
дээр унтуулж биеийг нь чангаруулж, 2-3 наснаас нь эхэлж хурга, ишигний зүс нүдлүүлж, 
гар хөлийн үзүүрт хөдөлгөн, юм дөхүүлэх, ойртуулах‖ зэрэг хүч чадалд нь тохирсон ажил 
хийлгэдэг байсан нь ―хүүхэд хөдөлнө гэдэг бол хөдөлмөрлөх үндэс эхэлж байна‖ гэсэнтэй 
холбоотой юм. Мөн ―Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал‖, ―Ажил хийвэл ам тостоно‖ 
гэж ардын зүйр цэцэн үгэнд хөдөлмөрт суралцах монголчуудын нүүдлийн амьдралтай 
салшгүй холбоотой бөгөөд амьдралаа авч явахын анхдагч хэрэгцээг хангах нөхцөл болох 
талаар ойлгуулдаг байсан гэж онцлон тэмдэглэсэн байдаг.  

Д.И.Майский бүтээлдээ монголчуудын талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар 
дурдахдаа:   

 3-4 наснаас эхлэн хурга тугал хариулах ажилд сургана,  
 6-7 насанд хурдан морь унуулж, адуу тэмээ хариулж, мөн аргал түлш түүх зэрэг 

гэр ахуйн хөдөлмөрт сургана,  
 15-16 насанд хөвгүүдийг мал аж ахуйн арга ажиллагаанд бүрэн сургаж, охидыг 

оѐж хатгах, сүү цагаан идээ боловсруулах ажилд дадлагажуулдаг хэмээн 
тэмдэглэсэн байдаг.45  

Судлаачдын тэмдэглэснээр хувь хүний зан суртахуун төлөвших макро орчин нь гэр 
бүл, харин дам нөлөөлөгч микро орчин нь сургууль, хамт олон, найз нөхөд болон 
нийгмийн бусад нөлөөлөл хамаардаг гэжээ.46 Тиймээс ахмадууд хүүхдийн дэргэд зүй бус 
үг хэрэглэх, маргалдах, таагүй уур амьсгал бий болгох зэргийг цээрлэдэг байжээ.   

Хүүхэд бол амьдарч буй гэр бүлийн гишүүдийн тусгал билээ. Энэ үүднээс эцэг, 
эхчүүд хүүхдүүдийнхээ дэргэд гаргаж буй үйлдлийг давтамжаар нь тандан, тодрууллаа.  

                                                 
40 Satir, V. The New Peoplemaking. Mountain View. Calif.: Science and Behavior Books. 1988. 
41 Б.Бор, Ц.Гүррагчаа. Хүүхдийн хүмүүжлийн зарим асуудал. УБ. 1972  
42 Ц.Хатантөмөр. Гэр бүл дэх хүүхдийн хүмүүжил. УБ. 1978 
43 Т.Намжил. Монгол гэр бүлийг сурган хүмүүжүүлэх зүй. УБ. 2006 
44 Ч.Дандаа. Товчоо ашдын ѐс. УБ. 78 х 
45 И.Майский. Орчин үеийн Монгол (Автономит Монгол 20-р зууны гараан дээр). Согоо нуур. УБ. 2001.   
46 Д.Тунгалаг. ―Гэр бүлийн ѐс суртахуун‖. УБ. 2000. 37 дахь тал 
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Гэр бүл нь хүүхдийн хувьд хувь хүний зан чанарыг олж авах, амьдралд хандах 
хандлага төлөвших анхан шатны суурь нөхцөл болдог. Энэ үед эцэг, эхчүүд голлох 
үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд тэдний хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшилд тавих анхаарал, хүүхэд 
хүмүүжүүлэх арга барил, хандлагаас ихээхэн хамаардаг. Тухайлбал, АНУ-ын сэтгэл 
засалч В.Сатир таагүй уур амьсгалтай гэр бүл нь үнэлэмж муутай, гэмт хэрэгтэн, 
согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын хамаарал бүхий нийгмийн асуудалтай 
хүүхдийг бий болгодог хэмээн тэмдэглэжээ.40 Тиймээс хүүхдийн насны онцлогт нийцүүлж 
зөв төлөвшил олгох нөхцөл бүрдүүлэх нь эцэг, эхийн чухал үүрэг юм.  

Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар Б.Бор, Ц.Гүррагчаа41, Ц.Хатантөмөр42, Т.Намжил43 нар 
судалж, цөөнгүй эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд бичжээ. Монголчуудын уламжлалт 
хүмүүжлийн талаар судлахад үлгэрлэх, үг хэлээр сургамжлах замаар сайшаан 
урамшуулах эсхүл хориглон цээрлэх аргыг эрт дээр үеэс ашиглан иржээ44. Хүүхдийг 
хүмүүжүүлэх уламжлалт хэв маяг нь амаар тайлбарлан таниулах, биеэр үлгэрлэх, өөрөөр 
нь ухамсарлуулж, дасган хэвшүүлэх байдлаар илэрч ирсэн. Гэрийн сургаал гэдэг нь эцэг 
эх, ахмад настныг хүндлэх ѐс журамд сургах, эх оронч, хөдөлмөрч, хүнлэг энэрэнгүй 
үзлээр хүмүүжүүлдэг, сайн муугийн ялгаа, заагийг ухааруулдаг, нэр төрийг эрхэмлэдэг, 
зөв харилцаанд төлөвшүүлдэг байна. Энэ ч утгаар монголчуудын хэлц үгэнд ―Эх нь бөөр 
алаг бол, унага нь шийр алаг―, ―Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унаганаасаа‖ хэмээн 
нэрийдэж ирсэн.   

Гэр бүл судлаач Т.Намжил бичихдээ хүүхдийг багаас нь хатуу арьс, ширмэл ширдэг 
дээр унтуулж биеийг нь чангаруулж, 2-3 наснаас нь эхэлж хурга, ишигний зүс нүдлүүлж, 
гар хөлийн үзүүрт хөдөлгөн, юм дөхүүлэх, ойртуулах‖ зэрэг хүч чадалд нь тохирсон ажил 
хийлгэдэг байсан нь ―хүүхэд хөдөлнө гэдэг бол хөдөлмөрлөх үндэс эхэлж байна‖ гэсэнтэй 
холбоотой юм. Мөн ―Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал‖, ―Ажил хийвэл ам тостоно‖ 
гэж ардын зүйр цэцэн үгэнд хөдөлмөрт суралцах монголчуудын нүүдлийн амьдралтай 
салшгүй холбоотой бөгөөд амьдралаа авч явахын анхдагч хэрэгцээг хангах нөхцөл болох 
талаар ойлгуулдаг байсан гэж онцлон тэмдэглэсэн байдаг.  

Д.И.Майский бүтээлдээ монголчуудын талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар 
дурдахдаа:   

 3-4 наснаас эхлэн хурга тугал хариулах ажилд сургана,  
 6-7 насанд хурдан морь унуулж, адуу тэмээ хариулж, мөн аргал түлш түүх зэрэг 

гэр ахуйн хөдөлмөрт сургана,  
 15-16 насанд хөвгүүдийг мал аж ахуйн арга ажиллагаанд бүрэн сургаж, охидыг 

оѐж хатгах, сүү цагаан идээ боловсруулах ажилд дадлагажуулдаг хэмээн 
тэмдэглэсэн байдаг.45  

Судлаачдын тэмдэглэснээр хувь хүний зан суртахуун төлөвших макро орчин нь гэр 
бүл, харин дам нөлөөлөгч микро орчин нь сургууль, хамт олон, найз нөхөд болон 
нийгмийн бусад нөлөөлөл хамаардаг гэжээ.46 Тиймээс ахмадууд хүүхдийн дэргэд зүй бус 
үг хэрэглэх, маргалдах, таагүй уур амьсгал бий болгох зэргийг цээрлэдэг байжээ.   

Хүүхэд бол амьдарч буй гэр бүлийн гишүүдийн тусгал билээ. Энэ үүднээс эцэг, 
эхчүүд хүүхдүүдийнхээ дэргэд гаргаж буй үйлдлийг давтамжаар нь тандан, тодрууллаа.  

                                                 
40 Satir, V. The New Peoplemaking. Mountain View. Calif.: Science and Behavior Books. 1988. 
41 Б.Бор, Ц.Гүррагчаа. Хүүхдийн хүмүүжлийн зарим асуудал. УБ. 1972  
42 Ц.Хатантөмөр. Гэр бүл дэх хүүхдийн хүмүүжил. УБ. 1978 
43 Т.Намжил. Монгол гэр бүлийг сурган хүмүүжүүлэх зүй. УБ. 2006 
44 Ч.Дандаа. Товчоо ашдын ѐс. УБ. 78 х 
45 И.Майский. Орчин үеийн Монгол (Автономит Монгол 20-р зууны гараан дээр). Согоо нуур. УБ. 2001.   
46 Д.Тунгалаг. ―Гэр бүлийн ѐс суртахуун‖. УБ. 2000. 37 дахь тал 
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Зураг 5.16. Эцэг хүн хүүхдийн дэргэд гаргадаг үйлдлийн давтамж, хувиар 

 

 
Эрэгтэйчүүдийн хувьд хүүхдийнхээ дэргэд графикт тусгагдсанаар зүй бус үг хэллэг 

ашиглах, согтууруулах ундаа хэрэглэх, тамхи татах, хүүхдээ зодох зэрэг үйлдлүүдийг 
зарим үед гаргадаг болохоо илэрхийлсэн байна.  

Л.Эрдэнэбаяр, К.Елена, С.Мөнхтуяа нарын 2013 онд хийсэн ―Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 6-11 дугаар ангийн охидын тамхины хэрэглээний тархалт, эрсдэлт хүчин 
зүйлс‖ сэдэвт судалгааны дүнгээс үзэхэд 6-11 дүгээр ангийн хүүхдүүдийн гурван хүүхэд 
тутмын нэг буюу 33.7 хувь нь тамхи татаж байна гэсэн дүгнэлт гарчээ. Тамхи татаж буй 
сурагч нарын 64 хувь буюу таван хүүхэд тутмын гурван хүүхдийн гэр бүлийн аль нэг 
гишүүн нь тамхи татдаг байна.47 Манай судалгааны хувьд эрчүүдийн 46.3 хувь нь 
хүүхдийнхээ дэргэд тамхи татдаг гэж хариулсан байна.  

Зураг 5.17. Эх хүн хүүхдийн дэргэд гаргадаг үйлдлийн давтамж, хувиар 

 

Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд зүй бус үг хэллэг ашиглах, хүүхдээ зодох үйлдлийг 
түгээмэл гаргадаг байна. ―Ухаантай хүн үгээрээ, ууртай хүн нударгаараа‖ гэсэн зүйр үг нь 
зодуурыг хүүхдийн хүмүүжилд ашиглахыг цээрлэсэн уламжлалт хандлага юм. Харин 

                                                 
47 Л.Эрдэнэбаяр, К.Елена, С.Мөнхтуяа. ―Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-11 дугаар ангийн охидын 
тамхины хэрэглээний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг судалсан нь‖. Монголын анагаах ухаан. 2013, 1(163). 
http://mongolmed.mn/article/2755 
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орчин үеийн нийгэмд гарч буй өөрчлөлт, гэр бүлд нөлөөлж байгаа санхүүгийн бэрхшээл, 
ажилгүйдэл зэргээс үүдэлтэй бухимдал нь гэр бүлийн орчин, тэр дундаа хүүхдэд маш 
ихээр нөлөөлж байгааг судалгаанд оролцсон экспертүүд мөн дурдаж байлаа.   

Хууль сахиулах байгууллагын мэргэжилтэн Б.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Насанд хүрээгүй хүн гэмт хэрэг үйлдэж байгаа шалтгааныг эрэмбэлбэл 
нэгдүгээрт, гэр бүлийн орчны нөлөөллөөс үүдэлтэй байдаг. Цагдаагийн 
байгууллагад бүртгэгдсэн хүүхэд гэмт хэрэгт холбогдох тохиолдлуудтай 
танилцахад хүүхдийн хүмүүжилд түгээмэл ажиглагддаг зүйлс нь хүүхдийн 
дэргэд эцэг эх, асран хамгаалагч нар зодолддог, хэрүүл маргаандаа зүй бус үг 
ашигладаг, гэр бүлийн орчин, нөхцөл байдал тааруу зэрэг шинж байдаг. Гэр 
бүлийн буруу үлгэр дуурайл, эцэг эхийн салалт, таарамжгүй харилцаанаас 
үүдэлтэйгээр хүүхэд тэдний тусгал нь болж явдаг. Харьцангуй цөөн 
тохиолдолд л даруухан, томоотой хүүхдүүд гэнэт тэсэрч, гэмт хэрэгт 
холбогддог.” 

Эцэг, эхчүүд хүүхдийн дэргэд гаргадаг сөрөг зуршил, үйлдлийг тэдний эзэмшсэн 
боловсролын түвшинтэй харьцуулан тодрууллаа.  

Хүснэгт 5.3. Эцэг, эхчүүд хүүхдийн дэргэд гаргаж буй үйлдэл, давтамжаар, боловсролын 
түвшнээр 

Эцэг, эхийн хүүхдийн 
дэргэд гаргаж буй үйлдэл, 

давтамжаар 

Боловс
ролгүй 

Бага Суурь Бүрэн 
дунд 

Техникийн 
болон 

мэргэжлийн 

Дипломын 
дээд ба 

бакалавр 

Магистр 
ба түүнээс 

дээш 

Зүй бус үг 
хэллэг 

хэрэглэх 

Огт үгүй 53.1 51.9 47.8 46.2 51.4 56.1 44.4 
Зарим 
үед 

46.9 47.4 50.9 53.2 46.8 43.6 55.6 

Байнга 0.0 0.8 1.2 0.6 1.7 0.2 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Согтууруулах 
ундаа 

хэрэглэх 

Огт үгүй 75.5 72.9 68.6 65.0 69.9 69.6 55.6 
Зарим 
үед 

24.5 27.1 30.7 34.8 28.9 29.9 44.4 

Байнга 0.0 0.0 0.6 0.2 1.2 0.5 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Хүүхдийнхээ 
дэргэд 

бусадтай 
муудалцах 

Огт үгүй 81.6 70.7 72.4 69.9 73.4 77.3 72.2 
Зарим 
үед 

18.4 28.6 27.3 29.9 26.6 22.4 27.8 

Байнга 0.0 0.8 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Тамхи татах 

Огт үгүй 81.6 81.2 78.6 80.8 77.5 87.2 83.3 
Зарим 
үед 

4.1 6.8 7.8 9.6 12.1 6.7 5.6 

Байнга 14.3 12.0 13.7 9.6 10.4 6.0 11.1 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Хүүхдээ зодох 

Огт үгүй 69.4 66.9 67.7 59.6 71.1 65.3 88.9 
Зарим 
үед 

30.6 33.1 32.0 40.1 28.9 34.7 11.1 

Байнга 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Хоорондоо 
зодолдох 

Огт үгүй 91.8 88.7 90.4 89.3 87.3 91.8 94.4 
Зарим 
үед 

8.2 10.5 9.6 10.7 12.1 8.2 5.6 

Байнга 0.0 0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Бие биеэ 
бусдын өмнө 

зэмлэх 

Огт үгүй 83.7 69.9 71.4 70.6 75.1 76.1 88.9 
Зарим 
үед 

16.3 29.3 28.3 29.0 23.7 23.9 11.1 
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Байнга 0.0 0.8 0.3 0.3 1.2 0.0 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Бусдыг 
айлгаж 

сүрдүүлэх 

Огт үгүй 95.9 96.2 96.9 97.4 95.4 97.3 88.9 
Зарим 
үед 

4.1 3.8 3.1 2.6 4.6 2.7 11.1 

Байнга 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Гэрийн ахмад 
настныг 
загнах, 

буруушаах, үл 
тоомсорлох 

Огт үгүй 83.7 95.5 95.7 94.4 94.8 94.7 94.4 
Зарим 
үед 

16.3 4.5 4.3 5.5 4.6 5.3 5.6 

Байнга 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Дээрх хүснэгтийн дүнгээс хүүхдийн дэргэд сөрөг үйлдэл гаргаж буй эцэг эхчүүдийн 
боловсролын түвшин харилцан адилгүй ч давтамжийн хувьд дээд хүртэлх боловсролын 
түвшинтэй эцэг, эхчүүд хамгийн ихээр үйлддэг байна. Түүнчлэн, насны бүлгийн хувьд авч 
үзэхэд 30 ба түүнээс дээш насныхан, гэр бүлийн хэлбэрийн хувьд нийлмэл болон 
өрөөсгөл гэр бүлийн гишүүд, хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд хөдөлмөр эрхлээгүй, ам бүлийн 
тооны хувьд 4 ба түүнээс дээш гишүүдтэй гэр бүлийн дунд дээрх үйлдлүүдийг гаргах 
байдлын давтамж ихээхэн ажиглагдаж байна.  

Бид хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа тохиолдлуудыг сайтар судалж, тухайн 
хүүхдийн гэр бүлийн харилцааны нөхцөл байдал, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг бүрэн дүүрэн 
тодруулах шаардлагатай юм. Харамсалтай нь Монгол Улсад хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, 
мөлжлөг, дарамт тохиолдож байгаагийн үндсэн гол шалтгаануудын талаарх судалгаа, 
шинжилгээний ажлууд дутагдаж байгаа нь эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн тусгай 
хэрэгцээг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулах, төлөвлөх ажилд 
сөргөөр нөлөөлж байна.  

Чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хэлбэр нь хүүхдийн хүмүүжил, нийгэмшилд нөлөөлөгч 
хүчин зүйл юм. Эцэг, эхийг чөлөөт цагаараа хүүхэдтэйгээ хэрхэн цагийг өнгөрүүлдэг, 
тэдний хүмүүжил, боловсрол, танин мэдэхүйд нөлөөлдөг эсэхийг олон сонголттой 
асуултаар тодруулсан.  

Зураг 5.18. Чөлөөт цагаа хүүхэдтэйгээ өнгөрүүлж буй байдал, хувиар 

 

Судалгаанд хамрагдсан эцэг, эхчүүд чөлөөт цагаараа хүүхэдтэйгээ хамт зурагт үзэх, 
тоглох, хичээлийг нь хийлгэх, зугаалах зүйлст хамгийн их цаг зарцуулдаг гэж өөрсдийгөө 
тодорхойлжээ. Бид судалгаандаа энэхүү асуудлыг улам нарийвчлан, олон улсад 
хэрэглэгддэг арга, аргачлалын дагуу үнэлэхийг зорьсон.  

Энэ асуудлаар олон судлаач, эрдэмтэд анхаарлаа хандуулан, судалдаг бөгөөд 
тэдгээрээс АНУ-ын сэтгэл судлаач Д.Бомриндын эцэг, эхийн хүмүүжлийн хэв маягийн 
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ангиллыг онцлон авч үзье. Тэрбээр дараах гурван янзын хүмүүжлийн хэв маягийг ангилан, 
судалсан байна.  

 Захиргаадсан хэв маяг  
 Хүлээн зөвшөөрөгдсөн/ эрх мэдэлтэн хэв маяг  
 Хүлцэнгүй (зөвшөөрөгч) хэв маяг гэж.48  

Харин Э.Маккоби, Д.Мартин нар Д.Бомриндын санал болгосон эцэг, эхийн хэв 
маягуудыг түвшний хувьд нарийвчлан үл хайхрагч төрлийг нэмж, хөгжүүлжээ.49  

Хүснэгт 5.4. Эцэг, эхийн хүмүүжлийн арга барил50  

Эцэг, эхийн хэв 
маяг 

Шинж байдал 

Захиргаадсан 
 

Эцэг эхчүүд өөрийн хувийн сонирхолд нийцсэн байдлаар хүмүүжүүлэх арга 
давамгайлдаг. Хүүхдийн өмнөөс эцэг эхчүүд шийдвэр гаргах, бүх эрх 
мэдлийг төвлөрүүлж, зөвхөн дээрээс доош чиглэсэн харьцааг голлон 
хэрэглэдэг.  
Хүүхдийн үзэл бодлыг төдийлөн харгалзахгүйгээр хувийн туршлагаар 
ганцаараа захирах сонирхолтой.    
Энэхүү хэв маягийн эцэг эхчүүд хүүхдийн хүмүүжилд ихэвчлэн өөрийн 
тогтоосон стандарт хандлагаар хандах арга барил ашигладаг.  

Хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн/ 

эрх мэдэлтэн 
 

Найрсаг байдлаар удирдах арга барил давамгайлдаг. Хүүхдэд зарим 
талаар шийдвэр гаргах, итгэл хүлээлгэх боломж олгодог. Хүүхдийн 
асуудалд хатуу хяналт тавих боловч зарим тохиолдолд доороос дээш 
чиглэсэн харьцааг хүлээн зөвшөөрөх нь ч бий.  
Эцэг эхчүүд тодорхой хэмжээний хяналтыг гартаа авдаг ч хүүхдийн үзэл 
бодлыг хүлээж авдаг.  
Хүмүүжлийн ерөнхий чиглэлийг өгдөг, хяналт тавьдаг хэр нь хүүхэд өөрөө 
шийдвэр гаргах боломжийг зарим тохиолдолд олгодог. 
Өндөр түвшний хяналт, сулавтар дотносол.  

Хүлцэнгүй 
(зөвшөөрөгч) 

Хүүхэдтэй аль болох зөвшилцсөн арга барилтай, шаардлага бага тавьдаг,  
Бага түвшний хяналт, дулаан харилцаа. 

Үл хайхрагч Хараа хяналтын түвшин бага, халамж, хайхрамжгүй байдал.  

Мөн ―хүлээн зөвшөөрөгдсөн/эрх мэдэлтэн‖ хэв маягийн эцэг эхчүүдийн хувьд 
хүүхдэдээ хандуулах анхаарлын түвшин өндөр, хүүхдээс хүлээлт ихтэй гэж тооцогддог нь 
судлаачдын үзэж буйгаар эерэг нөлөөтэй байна. Харин ―хүлцэнгүй‖, ―үл хайхрагч‖ хэв 
маягуудын хүүхдээсээ хүлээлт багатай, мөн ―захиргаадсан‖ болон ―үл хайхрагч‖ эцэг 
эхчүүдийн хүүхдэдээ үзүүлж буй дэмжлэгийн түвшин бага, зөвхөн эцэг, эх гэсэн байр 
сууринд гол анхаарлаа хандуулж байдаг шинжүүд нь сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай 
байна.  

Дээрх хүмүүжлийн хэв маягийг тодорхойлох зорилгоор эцэг, эхийн хэв маягийн 
онолын шинж байдлыг тодруулах хүснэгтэд дурдсан дөрвөн асуултаар хэмжсэн. Асуулт 
бүр дөрвөн хариулттай, хариулт бүрийг 1-4 баллаар үнэлж, дүгнэсэн(Асуулгыг хавсралтын 
хэсгээс харна уу).  

  

                                                 
48 Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior, Child Development, 37(4), 887-
907. 
49 Maccoby, EE and Martin, JA. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. 
50 https://www.unicef.org/ Child Disciplinary practices at home  
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Хүснэгт 5.5. Эцэг эхийн хүмүүжлийн хэв маягийг тодорхойлох арга  

                                  Хэв маяг                
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Хүүхэд тань удаа дараа 
гэрийн даалгавар хийгээгүй 
тохиолдолд та яах вэ? 

Төвлөрөл шаардсан ажил 
хийж байх үед хүүхэд тань 
шуугиад байвал та яах вэ? 

Таны гаргасан шийдвэрийг 
хүүхэд тань зөвшөөрөхгүй 
байвал та яах вэ? 

Судалгааны дүнгээс харахад, Монголын гэр бүлийн эцэг, эхийн хүмүүжлийн хэв 
маягийн хувьд дийлэнх (54.7 хувь) нь хүлцэнгүй, харин 34.9 хувь нь хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн/ эрх мэдэлтэн хэв маягаар хүүхдээ хүмүүжүүлж байна. 

Зураг 5.19. Эцэг, эхийн хүмүүжлийн хэв маяг, хувиар 

 
Эцэг эхчүүдийн дунд хүүхэдтэй аль болох зөвшилцөх, тэднийг сонсож, шаардлага 

бага тавьдаг хандлага давамгайлж байна. Гэхдээ цөөнгүй эцэг, эхчүүд хүүхдэд хатуу 
хяналт тавих боловч, тэдний шийдвэрийг хүндэтгэдэг гэсэн байна.   

Бид эцэг, эхийн энэхүү хатуу хяналтыг тодруулан, шийтгэлийн ямар төрлийг 
түгээмэл ашигладаг болохыг мөн асуулаа.  

Монгол Улс НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод нэгдэн орж, Хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай хуулийг 1996 оноос батлан хэрэгжүүлж, хүүхэд бүрийг аливаа 
хүчирхийллээс ангид байлгах тухай баталсан билээ. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиар 
хүүхдийн язгуур эрх, эрх ашгийг хангах, хамгаалах, хуулийн этгээдийн үүрэг, оролцоо, 
хариуцлагыг хуульчилсан бөгөөд нийгмийн бүхий л орчинд хүүхдийн эсрэг бүх төрлийн 
хүчирхийллийг хориглосон байдаг. Тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8-д ―хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийлэл‖ гэж санаатай эсхүл санамсаргүйгээр хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, хөгжил, 
бие махбод, сэтгэл санаанд хор хохирол учруулах, үл хайхрах байдал, бие махбодын 
шийтгэл, сэтгэл санааны дарамтыг‖ хэлнэ хэмээн заасан байдаг.  
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Энэхүү судалгааны хүрээнд эцэг, эхчүүд хүүхдийн хүмүүжилд ашигладаг аргыг 
судлах зорилгоор олон улсын НҮТС-д (MICS) ашиглагддаг тусгай асуулгаар тодруулсан.  

Зураг 5.20. 1-14 насны хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга, хувиар 

 
Энэхүү дүнгээс харахад судалгаанд хамрагдсан эцэг, эхчүүд хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ 
ихэвчлэн хүчирхийллийн шинжтэй шийтгэлийн аргуудыг хавсран хэрэглэж байна. 1-14 
насны хүүхдийн 66.7 хувьд нь бие махбодын шийтгэлийн, 21.3 хувьд нь сэтгэл санааны 
шийтгэлийн арга хэрэглэсэн байна. Энэ нь хүүхэд өөрийн гэсэн үзэл бодолгүй, асуудал 
шийдвэрлэх чадвар дутмаг, бусдаас хараат хүн болж өсөхөд нөлөөлдөг болохыг 
судлаачид тэмдэглэжээ.  

 Хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ ашиглаж буй арга нь эцэг, эхчүүдийн боловсролын 
түвшнээс хамаардаг эсэхийг мөн тодрууллаа.  

Зураг 5.21. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга, эцэг эхийн боловсролын түвшнээр 

 

Судалгааны дүнгээс харахад эцэг, эхийн боловсролын түвшнээс үл хамааран, 
хүүхдийн хүмүүжилд бие махбодын шийтгэлийн арга зонхилж байна. Ам бүлийн тоогоор 
харьцуулахад ч мөн адил бие махбодын шийтгэлийн арга ихээхэн хувийг эзэлж байгааг 
харах боломжтой (Зураг 5.22).  
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Зураг 5.22. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга, ам бүлийн тоогоор  

 
Хууль сахиулах байгууллагын мэргэжилтэн Б.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Гэр бүлийн, тэр дундаа хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хувьд зөвхөн 
согтууруулах ундааны хэрэглээтэй, амьжиргааны түвшин доогуур, хөдөлмөр 
эрхлээгүй гэр бүлүүдэд үйлдэгддэг үзэгдэл биш. Амьжиргааны түвшин 
харьцангуй дээгүүр гэр бүлүүдэд хүчирхийлэл нуугдмал байдалтай оршдог 
онцлогтой. Эцэг, эх нь орлого ихтэй,  өндөр албан тушаал, өндөр түвшний 
боловсролтой хэр нь хүүхдээ хүчирхийлж байгаа гэр бүлүүд ч байна. 
Асуудлын гол шалтгаан нь өнөөгийн нийгэмд массаараа ѐс суртахууны 
асуудалтайд оршиж байна.” 

Эцэг эхчүүдийн баримталж буй хүмүүжлийн арга нь тэдний өссөн гэр бүлийн уур 
амьсгалын тусгал болдог. Багадаа аливаа хүчирхийллийн шинжтэй шийтгэл амсаж байсан 
хүүхдүүд өөрийн эцэг, эхийн хүмүүжлийг хүлээн зөвшөөрөх, зөвтгөх, хүчирхийллийн шинж 
агуулсан гэж тооцохгүй тохиолдол цөөнгүй байсаар байна.  

Баянгол дүүргийн 20-р хорооны иргэн Ө.А-ийн ярилцлагаас: 
“Бид нар багадаа зодуулж л өссөн, харин ч үүний ачаар өдий зэрэгтэй яваа 
гэж би хувьдаа боддог. Ер нь хүүхдийг ширүүн гараар өсгөхөд гэмгүй. 
Загнуулж үзээгүй, эрх өссөн хүүхдүүд амьдрал дээр сайн яваа нь хаана байна? 
Дандаа л бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй, үг даадаггүй, ажил, амьдрал мэддэггүй 
хүмүүс л болж хувирдаг.” 

Сонгинохайрхан дүүргийн Б.О-тай хийсэн ярилцлагаас:  
“Хүүхэд хичээлээ давтахгүй, гэрээ буулгах тохиолдолд заримдаа гар хүрдэг. 
Ер нь заримдаа чанга гар хэрэгтэй.” 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинж агуулсан хүмүүжил болон таагүй уур амьсгал дунд 
өсөж буй хүүхдийн зан суртахуун эвдрэх, сэтгэлийн санааны доголдол үүсэх магадлал 
өндөр байдаг. Улмаар гэмт хэрэг үйлдэх, гэрээсээ дайжих, тэнэмэл амьдралтай болох 
нөхцөлд хүргэдэг талаар холбогдох тоо, баримтууд ч бий. Монгол Улсад 2012-2016 оны 
хооронд амиа хорлосон нийт 2055 тохиолдлоос 10-25 насны 605 (29.44%), 10-14 насны 78 
(3.8%) хүүхэд байжээ.  

Өсвөр насны хүүхдүүдийн амиа хорлоход хүргэсэн шалтгаан, нөлөөлөл нь тэдний 
хүмүүжил, өссөн орчин, гэр бүлийн хүчирхийлэл, эцэг эхийн анхаарал халамж дутмаг, 

16.3 9.1 7.7 8 7.7 6.1 

28.5 

28.1 

20.7 21.2 15.5 
26.9 

18.2 

68.6 
54.1 

67.7 67 72 
62.8 

72.7 

2.9 1.5 2.5 4.1 4.5 2.6 3 

0

20

40

60

80

100

2 3 4 5 6 7 8,+

хүчирхийллийн бус сэтгэл санааны бие махбодын ямар нэг хүчирхийллийн 



Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт

СУДалгааны тайлан                                                                                                                                   65

Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт 

 

65 | 
 

өөрт тулгамдаж буй асуудлынхаа талаар эцэг, эхдээ ярьдаггүй гэх мэт хүчин зүйлтэй 
холбоотой байсан байна.51 

2017 онд Хүний эрхийн үндэсний комисс, Good neighbors ОУБ хамтран хийсэн 
―Хүүхдийн эрхийн мэдлэг, хандлага, хэрэглээ судалгаа‖-аас үзэхэд асуулгад оролцсон 
нийт хүүхдийн 17.2% нь хүчирхийлэлд өртөж байгаагүй гэсэн бол үлдэх (82.8%) 
хүүхдүүдийн  62% үг хэлээр доромжлуулах, 50.2% нь чимхүүлэх, 43.5% нь цохиж зодуулах 
гэсэн бие махбод, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртөж байсан нь хамгийн их давтамжтай 
үзүүлэлт болж байна. Цаашлаад, тэдний 27.8% нь үл хайхрах, 24.8% нь бусад 
хүүхдүүдтэй харьцуулагдан гоочлуулах, 22.9% нь айлган сүрдүүлэх, 19.2% нь 
заналхийлэх, 18.2% нь хөгжих эрхээ эдэлж чадахгүй байх, 17.1% нь ялгаварлан 
гадуурхагдах, 14.7% нь биеийн нууц эмзэг хэсэгт нь хэн нэгэн хүрч, бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртсөн, 10.0% нь эцэг эхээрээ хангалттай хайрлуулж чадахгүй байх, 5.9% нь хүнд нөхцөлд 
хүчээр ажил хийх, 4.8% нь гэрээсээ хөөгдөх  гэсэн хүчирхийллийн хэлбэрүүдийг 
амьдралдаа амсаж байсан байдаг.  

Өөрөөр хэлбэл, асуулгад хамрагдсан 10 хүүхэд тутмын 8 нь ямар нэг байдлаар 
хүчирхийлэлд өртсөн гэж хариулсан байх бөгөөд тэдний 2 хүүхэд тутмын 1 нь ямар нэг 
байдлаар бие махбодын хүчирхийлэлд, 4 хүүхэд тутмын 3 нь сэтгэл санааны 
хүчирхийлэлд, 3 хүүхэд тутмын 1 нь үл хайхрах хүчирхийлэлд, 8 хүүхэд тутмын 1 нь 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан гэж хариулсан байна. Давтамжийн хувьд хүүхдүүд 
бие махбодын хүчирхийлэлд хамгийн их өртдөг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн гэр бүл, 
сургуулийн орчинд үйлдэгддэг гэжээ. Энэ бүгдийг бид суурь судалгаандаа дурдаж, 
асуудлыг олон талт байдлаар харах боломжийг олгохыг зорьсон болно.    
5.5 Нөхөн үржихүйн талаар  

Судалгаанд хамрагдагчдын хувьд гэр бүл зохиох хамгийн тохиромжтой насыг 23 
хэмээсэн бол хүүхэдтэй болоход тохиромжтой насыг 24 гэж үзжээ. Харин гэр бүл зохиох 
болон хүүхэд гаргах тохиромжтой насны талаар судалгаанд оролцогчдыг боловсролын 
түвшин, гэр бүлийн бүтэц, насны бүлгээр харьцуулан үзэхэд төдийлөн ялгаа харагдсангүй. 
ҮСХ-оос 2013 онд хийгдсэн ―Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа‖-нд хамрагдсан 
иргэдийн анхны төрөлтийг насаар нь тодруулахад 25 насандаа төрсөн тохиолдол хамгийн 
их 74.3 хувийг эзэлж байжээ.52 Өөрөөр хэлбэл Монголын гэр бүлийн дунд анхны хүүхэд 
гаргах хамгийн тохиромжтой насыг 24-25 нас хэмээн үзэж, түүнд тохирсон гэр бүлийн 
төлөвлөлт хийдэг хандлага давамгайлж байна.  

Мөн судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүдийн дийлэнх нь 4 хүүхэдтэй байх нь хамгийн 
тохиромжтой гэж үзсэн байна. Харин одоо нэмж хүүхэдтэй болох төлөвлөгөө байгаа 
эсэхийг тодруулахад дийлэнх (66.4 хувь) нь үгүй, 33.6 хувь нь тийм гэсэн хариулт өгсөн.  

Сонгинохайрхан дүүргийн Б.О-тай хийсэн ярилцлагаас:  
“Миний бодлоор эрт тэтгэвэрт гарах боломжийг харгалзвал 4 хүүхэдтэй 
байх хамгийн тохиромжтой санагддаг. Гэхдээ үүний хажуугаар олон хүүхэд 
төлөвлөхөд санхүүгийн боломж, ажил - гэр бүлийн ачааллыг зохицуулах 
чадвартай байх шаардлагатай байдаг. ” 

Гэр бүлийн зохимжит хүүхдийн, төлөвлөж буй хүүхдийн тооны зөрүү судалгаанд 
оролцогчдын дунд нэлээд байгаа бөгөөд үүний шалтгааныг мөн тодруулсан.  

 

                                                 
51 http://www.prosecutor.mn/a/1740?view=articlePrint Монгол Улсын прокурорын ерөнхий газар. Сургалт, 
судалгааны төв 
52 Үндэсний статистикийн хороо. ―Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа‖. УБ., 2013.186 дахь тал 
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Зураг 5.23. Зохимжит тооны хүүхэдтэй болохгүй байгаа шалтгаан, хувиар 

 

Өөрийн зохимжтой хэмээн үзсэн тооны хүүхэдтэй болохгүй байгаа шалтгааныг  
эрүүл мэндийн болон санхүүгийн хувьд боломжгүй хэмээн 60.2 хувь нь тодорхойлсон 
байна. Харин хариулагчдыг нөхөн үржихүйн буюу 50 хүртэлх нас болон түүнээс дээш 
насны хувьд ангилж үзэхэд дараах ялгаа харагдсан.  

Зураг 5.24. Зохимжит тооны хүүхэдтэй болоогүй шалтгаан, насны бүлгээр  

 
Дээрх хариултаас харахад 49 хүртэлх насны хариулагчдын хувьд зохимжит тооны 

хүүхэдтэй болохгүй байгаа шалтгаанд эрүүл мэндийн асуудал (41.8%), санхүүгийн байдал 
(20.7%), ажил байдал (20.5%) зэргийг дурдсан байна.  

Монголын гэр бүлийн гишүүдийн хүүхдэд олгох үнэт зүйлсийн хандлагыг мөн 
тодруулан, эрэмбэлэн харлаа.  
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Зураг 5.25. Эцэг эхээс хүүхдэд олгох үнэт зүйлс, хувиар 

 
Гэр бүлийн гишүүд хүүхдэдээ юуны өмнө хүмүүжил, боловсролыг чухалчлан үзнэ 

гэжээ. Зөв хүмүүжилтэй, өндөр боловсролтой ирээдүйн иргэнийг бэлдэх нь хамгийн чухал 
гэж дийлэнх олонх нь үзсэн байна. Харин судалгаанд хамрагдсан эцэг, эхчүүдийн хувьд 
хүүхдэд хүмүүжил, боловсролын дараа хайр болон эрүүл мэндийг чухалчлан үздэг гэжээ. 
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 ГЭР БҮЛД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ 6.

6.1 Гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлж буй нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл  

Судалгааны энэ бүлэгт Монголын гэр бүлийн харилцаанд тулгамдаж буй өнөөгийн 
асуудал, түүний илрэх хэлбэр, шалтгааныг тоймлон, тандсан. Монголын нийгэмд 
ажиглагдаж буй сөрөг асуудлаас тухайн гэр бүлд хамгийн ихээр нөлөөлж буйг тодрууллаа.   

Зураг 6.1. Гэр бүлд хамгийн их нөлөөлж буй асуудал, хувиар 

 
Гэр бүлийн харилцаанд хамгийн их сөргөөр нөлөөлдөг нийгмийн тусгал бол үнийн 

өсөлт, ажилгүйдэл, зээл хэмээн иргэд үзжээ. Энэхүү харилцаанд нөлөөлөгч нийгмийн 
хүчин зүйлсийг 2010 оны суурь судалгааны дүнтэй харьцуулан, өөрчлөлтийг харлаа.  
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Хүснэгт 6.1. Гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлж буй асуудлын харьцуулсан дүн 

Сөргөөр нөлөөлөгч хүчин зүйлс 2010 он 2018 он 

Ажилгүйдэл 40.3 42.3 
Ядуурал 22.5 15.5 
Гэмт хэргийн өсөлт 3.8 5.8 
Үнийн өсөлт 63.3 54.0 
Хамт олны таагүй уур амьсгал 2.6 5.1 
Хотжилт, орчны сөрөг нөлөөлөл 8.2 11.4 
Гадаадад удаан хугацаагаар тусдаа амьдрах 
явдал ихэссэн 

1.7 3.8 

Татварын ачаалал 7.4 6.8 
Улс төрийн тогтворгүй байдал 9.2 13.5 
Авлига 7.9 3.9 
Архидалт 13.6 19.1 
Нийгмийн бухимдал, стресс 16.9 - 
Мэдээллийн хэрэгслийн сөрөг нөлөөлөл 2.2 8.5 
Хуулийн хэрэгжилт муу 8.7 13.6 
Нийгмийн үйлчилгээний ачаалал их 3.4 - 
Төрийн үйлчилгээний хүнд суртал 18.8 25.3 
Нийгмийн таагүй уур амьсгал 10.8 15.3 
Орон сууцны зээл - 6.8 
Хэрэглээний зээл - 29.8 
Нөлөөлдөггүй - 4.6 
Бусад 0.1 2.3 

2010 оноос 2018 он хүртэл гэр бүлийн харилцаанд сөргөөр нөлөөлж буй нийгмийн 
хүчин зүйлсийг өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, ажилгүйдэл, 
согтууруулах ундааны хэрэглээ тэргүүлсээр байгаа нь харамсалтай. Харин 2018 оны 
судалгаанд хэрэглээний зээлийн сөрөг үр дүн гэсэн сонголтыг оруулахад нийт судалгаанд 
оролцогчдын бараг гурван хүн тутмын нэгийг сонгоход хүргэсэн байна.  

Гэр бүлийн гишүүдийн харилцаанд шинээр бий болж, нийгмийн анхаарлын төвд 
орсон асуудал бол хүүхдүүдийн видео тоглоомын хэрэглээ билээ. Бид энэхүү 
судалгаандаа уг асуудлыг мөн хөндөн, судалсан.  

Судалгаанаас харахад хүүхдүүд нь видео тоглоомд зарцуулдаг давтамж нь өдөр бүр 
тоглодог гэж 7.0 хувь нь, 7 хоногт 2-3 удаа гэж 9.1 хувь нь 7 хоногт 1 удаа гэж 1.1 хувь нь 
хариулсан. Судалгаа нь үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдаж, хөдөө орон нутаг, бүхий 
л насны гэр бүлийг хамарсан бөгөөд үүнээс үүдэлтэй хүүхдүүдийн видео тоглоомд 
тоглодог байдлын хувь, хэмжээ харьцангуй бага гарсан байх үндэслэлтэй. Гэхдээ эдгээр 
хүүхдүүд нь видео тоглоом харьцангуй их давтамжтай тоглодог гэр бүлийг цааш 
нарийвчлан авч, үзлээ.   

Хүүхдүүдийн видео тоглоом тоглодог орчны талаар эцэг, эхчүүдээс тодруулахад 
тэдний ихэнх нь гэрийн орчинд тоглодог гэж хариулжээ.  
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Зураг 6.2. Видео тоглоом голчлон тоглодог орчин, хувиар 

 

Ихэнх гэр бүл буюу 64.2 хувь нь хүүхдээ видео тоглоом тоглохыг хорьдог гэж 
хариулсан байна. Видео тоглоомоор тоглохыг хориглодог шалтгаанаа эцэг, эхчүүд 
хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буйтай холбон тайлбарласан.   

Харин видео тоглоом тоглуулж буй эцэг эхчүүдийн хувьд бага хугацаагаар 
тоглуулахад буруудахгүй хэмээн үзсэн бөгөөд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхэд дэмтэй, 
саатуулах, эрхлүүлэх зорилгоор тоглуулдаг  болохоо хэлжээ.     

Хүүхдээ видео тоглоом тоглуулахыг хориглодог эцэг эхчүүдийн хувьд тоглож буй 
төхөөрөмжийг хураах, интернэтийг салгах, хор хөнөөлийн талаар хэлж, тайлбарлах 
замаар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьдог гэж хариулжээ.  

Зураг 6.3. Видео тоглоом тоглуулахыг хориглодог байдал, хувиар 

 
Видео тоглоом тоглуулахгүй байх талаар эцэг эхчүүд тоглоом устгах, сүлжээг нь 

салгах байдлаар арга хэмжээ авдаг байна. Харин ингэж видео тоглоомыг хориглосноор 
эцэг эх, хүүхдийн харилцаанд ямар нэгэн өөрчлөлт гарсан хэмээн эцэг, эхчүүдийн 39.0 
хувь нь үзсэн байна.   

Зураг 6.4. Видео тоглоом хориглосноос үүдсэн гэр бүлийн харилцаа, хувиар 
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Видео тоглоомоос үүдэж, гэр бүлийн харилцаанд маргаан нэмэгдэх (16.5 хувь), 
хоорондоо бага ярилцах (15.8 хувь), үл ойлголцох (3.0 хувь) болон бусад (3.7 хувь) 
төрлийн сөрөг нөлөө бий болсон гэж үзсэн байна. 

Бид нийгэмд түгээмэл байдаг тамхи болон согтууруулах ундааны хэрэглээг мөн гэр 
бүлийн түвшинд эцэг, эхчүүдээс тодруулсан. Хэдийгээр энэхүү нийгмийн үзэгдэл нь далд 
хэлбэртэй, өөрсдийнхөө хэрэглээг нуух тохиолдол түгээмэл ч гэсэн аль болох энгийн, 
үнэн зөв мэдээлэл авахаар судалгааны асуулгыг зохиомжилсон болно.  

Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн тамхины хэрэглээг юуны өмнө 
тодрууллаа.  

Зураг 6.5. Гэр бүл дахь тамхины хэрэглээ 

 
Нийт гэр бүлийн 29.7 хувийн өрхийн аль нэг гишүүд нь тамхи татдаг байна. Харин 

70.3 хувь нь тамхи татдаг гишүүн байхгүй хэмээн хариулжээ.   

Тамхины хэрэглээтэй гэр бүлийн хувьд эмэгтэйчүүд өдөрт дунджаар 8, эрэгтэйчүүд 
12 ширхэг тамхи татдаг гэсэн байна. Мөн гэр бүлийн гишүүдийн согтууруулах ундааны 
хэрэглээ, түүнээс үүдэх үр дагаврыг тандан үзсэн.  

Зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээр нийгэмд ажилгүйдэл, ядуурал, нийгмийн аноми 
байдал газар авсантай холбоотойгоор архидалт нийгмийн хамгийн хурц, эмзэг асуудал 
болсоор өдийг хүрсэн.53 Согтууруулах ундааны хэрэглээ нь ажилгүйдэл, ядуурлаас үүсэх 
бөгөөд нийгэмд олон төрлийн сөрөг харилцааны үр дагаврыг таригч билээ.  Согтууруулах 
ундааны хэрэглээ зөвхөн хэрэглэгчид сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй гэр бүлийн орчин, 
харилцаанд ч адил хор уршгаа түгээж байдаг.  

Манай улс согтууруулах ундааны хэрэглээгээр Зүүн Азийн (Номхон далайн баруун 
хэсэг) орнуудаас 13-р байранд жагсаж байна.54 2006 оны байдлаар нийт хүн амын 13.6 
хувь нь архинд донтох эмгэгтэй байгаа нь 1997 оны үзүүлэлтээс (6.4%) 2 дахин ихэссэн 
дүн юм.55 Архидан, согтуурал нь нийгмийн болон гэр бүлийн харилцаанд сөргөөр 
нөлөөлөхийн зэрэгцээ удамшил, ураг төрөлд ч сөргөөр нөлөөлдөг. Оюуны хомсдолтой 
хүүхдүүдийн эцэг эхийн 58.4% нь архи хэтрүүлэн хэрэглэгчид байна гэсэн судалгаа, 
шинжилгээний ажил бий.56  

Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн 120 хараа хяналтгүй хүүхдийн эцэг эхчүүдийн 
83.0 хувь нь архины хамааралтай байснаас гадна эдгээр хүүхдүүдийн 81.0 хувь нь 
согтууруулах ундаа, тамхи болон видео тоглоомд донтох, гадуур тэнэх хавсарсан хам 
шинжийн хамааралтай байдаг.57  

 
                                                 

53 Ж.Батжаргал. ШУА ФСЭЗ. ―Философи эрхийн судлал‖. УБ., 2015. 127 дахь тал 
54 Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization 
55 Монгол Улсын нийт хүн ам дахь согтууруулах ундааны хэрэглээ, хэв маяг, хор хөнөөлийн эпидемиологийн 
судалгаа. ЭМЯ, ДЭМБ, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 
56 ЭМШУИС-ийн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхим 
57 НХХЯ. ―Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал‖.УБ. 2004.  
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Зураг 6.6. Гэр бүл дахь согтууруулах ундааны хэрэглээ 

 
Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн 31.9 хувь нь ―манай гэр бүлд дор хаяж нэг 

гишүүн согтууруулах ундаа хэрэглэдэг‖ гэж хариулсан.   

Согтууруулах ундааны хэрэглээний шалтгаануудыг судлахад хосуудын хувь хүний 
хүчин зүйл тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг байна. Эрэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин 
бага байгаа нь гэр бүлийн амьдралын хэм хэмжээг алдагдуулах, хосуудын зөрчлийг 
хурцатгах, өрхийн тэргүүний нэр хүнд буурах төдийгүй нийгэмд ч хохиролтой байна 
хэмээн судлаачид тэмдэглэсэн байдаг.58  

Баянзүрх дүүргийн 14-р хорооны иргэн Г.С-ын ярилцлагаас: 

“Социализмын үед бүгд ажил төрөлтэй байсан учраас гэр бүлийн гишүүд, 
тэр дундаа хосуудын хоорондын харилцаа сайн байсан бөгөөд согтууруулах 
ундааны хэрэглээ ч бага байсан. Өнөөгийн нийгмийн хамгийн том асуудал 
ажилгүйдэл, ядуурал, түүнээс эхлэлтэй архидалт болж байна.” 

Гэр бүлийн аль нэг гишүүн согтууруулах ундаа хэрэглэснээр тодорхой асуудлууд гэр 
бүлийн харилцаанд үүсдэг эсэхийг мөн тандан, тодруулсан.   

Зураг 6.7. Согтууруулах ундааны хэрэглээнээс шалтгаалсан асуудлууд 

 
Согтууруулах ундааны хэрэглээнээс үүдсэн асуудлыг эрэмбэлбэл, гэр бүлийн 

харилцааны (12.3%), санхүүгийн (9.3), эрүүл мэндийн (6.5%), хүчирхийллийн (2.6%) гэх 
хэлбэр шинжтэй байгааг гэр бүлийн гишүүд илэрхийлсэн байна.  

Нийгэмд илэрч буй согтууруулах ундааны хэрэглээний талаар гэр бүлийн асуудлаар 
дагнан судалж, зөвлөгөө өгдөг экспертийн ярилцлагаас сийрүүлье.  

Сэтгэл зүйч Ш.Б.-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Гэр бүлийн аль нэг гишүүн согтууруулах ундаа хэрэглэхэд бусад гишүүдэд 
давхар хамаарал бий болох талаар ойлголт байдаг. Хамт байгаа гишүүд 
өөрсдөө ч энэ талаар мэдэрдэггүй. Согтууруулах ундаа хэрэглэгчийн зан 

                                                 
58 Д.Тунгалаг ―Гэр бүлийн ѐс суртахуун‖. УБ. 2000. 26 дахь тал 
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ааш төдийгүй хамт байгаа хүмүүсийнх ч мөн адил өөрчлөгдөж, улмаар бага 
насны хүүхдүүдийн төлөвшилд хор уршигтай. Энэ талаар хүмүүст ойлголт, 
мэдлэг байдаггүй. Олон жил ийм байдал үргэлжилснээр хүүхдүүд болон бусад 
гишүүд хэвийн зүйл хэмээн ойлгож эхэлдэг. Улмаар гэр бүлийн бусад 
гишүүдэд ч давхар эмчилгээ шаардлагатай болдог.” 

Тамхи, согтууруулах ундааны хэрэглээнээс гадна өнөөгийн нийгэмд хохирол, хөнөөл 
учруулж буй нэг үзэгдэл нь хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээ юм. Иймд бид 
энэхүү судалгаанд тус асуудлыг хөндөхийг эрмэлзсэн боловч энэ нь нэлээд нууцлагдмал 
шинжтэй байна. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 0.5 хувь нь амьдралдаа мансууруулах 
бодис хэрэглэж үзжээ. Хэрэглээний хувьд каннабис, кокайн, марихуан, айс гэх төрлүүдээс 
хэрэглэсэн байна.     

Гэр бүлийн харилцаанд сөргөөр нөлөөлж буй зүйлсийн хүрээнд гэр бүлээс гадуурх 
харилцааны асуудлыг мөн хөндсөн. Гэр бүлээс гадуурх харилцааны талаар судалгаанд 
хамрагдагсдын 7.5 хувь нь байх боломжтой зүйл гэж үзсэн бөгөөд 92.5 хувь нь үгүйсгэсэн 
байр суурьтай байна. Гэр бүлээс гадуурх харилцааг байх боломжтой гэж үзсэн хүмүүсийн 
дунд эрчүүд, тэр дундаа дунд насныхан давамгайлжээ. 

Зураг 6.8. “Гэр бүлээс гадуурх харилцаа байх боломжтой” гэсэн хариулт өгсөн иргэд, 
насны бүлэг, хүйсээр 

 
Мөн судалгаанд хамрагдагсдын 17.6 хувь нь гэр бүлээс гадуурх харилцаатай байдаг 

танил, найз нөхөдтэй гэж хариулсан байна. Харин гэр бүлээс гадуурх харилцааны 
шалтгааны талаар тодруулахад тэд дараах ойлголттой байна.  

Зураг 6.9. Гэр бүлээс гадуурх харилцаанд нөлөөлж буй асуудал, хувиар 

 
Гэр бүлээс гадуурх харилцаа үүсэхэд хайр, халамжийн дутагдал (63.1%), гишүүдийн 

шилжих хөдөлгөөн (24.9%), үр хүүхэдгүй байх (18.7%), бэлгийн харилцааны таарамжгүй 
байдал (16.2%), зан, үзэл бодлын зөрүүтэй байдал (9.4%) хамгийн ихээр нөлөөлдөг гэж 
тэд үзжээ.  Энэ талаар эксперттэй хийсэн ярилцлагаас сийрүүлье. 
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Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Чи өдөр болгон гурилтай хоол идээд байвал дургүй чинь хүрнэ биз дээ гэж 
гэр бүлээс гадуурх харилцааг тайлбарладаг шүү дээ. Харин сэтгэл судлалд 
юу гэж үздэг гэхээр тухайн “хоолыг” янз бүрээр хийж, амталж, өөрийнхөө 
аппетит-д нийцүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хоѐулаа хичээх, бие биеэ 
ойлгох, дэмжих хэрэгтэй. Гэр бүлээс гадуурх харилцаа гэх асуудал үүсэж 
байгаагийн 97.0 хувь нь цэвэр сэтгэл зүйн шалтгаанаас үүддэг. Бие биеэ 
дутуу ойлгож, ойлгуулснаас, өөрийгөө хангалттай сайн илэрхийлж чадаагүй 
байдлаас, аль нэг дутуугийн комплексоос, нээлттэй харилцаа үгүйгээс гэх 
мэт зүйл нөлөөлдөг. Үлдсэн 3 хувь нь бэлгийн дон гэж тайлбарладаг. Хэрвээ 
сэтгэл зүйн талын эдгээр зүйлсийг бие биедээ өгч чадвал гэр бүлээс гадуурх 
харилцаа үүсэхгүй. Эр хүн болгон биологи талаасаа ийм онцлогтой гэж 
бодож болохгүй. Яагаад зарим гэр бүлүүд хууран мэхлэлтгүйгээр 30-40 жил 
амьдраад байна вэ? Тэгэхээр шалтгаан нь сэтгэл зүйн л асуудал байдаг, 
нөхөр эсхүл эхнэрээ хуурч байгаа нь биологи, физиологийн хэрэгцээ биш.” 

Гэр бүлээс гадуурх харилцаанд нөлөө үзүүлж буй шилжих хөдөлгөөний талаар мөн 
эксперт дараах байдлаар санал, бодлоо илэрхийлсэн.  

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Х-тай хийсэн ярилцлагаас: 
“Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар шийдвэрлэгдэж байгаа гэр бүлийн 
маргаанд шилжих хөдөлгөөнөөс үүдсэн маргаан шийдвэрлэгдэх нь тун ховор. 
Иймэрхүү төрлийн гэр бүлийн маргаан эвлэрүүлэн зуучлагдахаас илүү 
шүүхээр шийдвэрлэгддэг гэсэн үг. Учир нь гадагшаа явсан хүмүүс олон жил 
хол амьдарчихсан, зарим нь тус тусдаа өөрийн гэсэн амьдрал зохиогоод, үр 
хүүхэдтэй болчихсон байдаг.” 

Шилжих хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй гэр бүлийн маргааныг сэтгэлзүйн онолын хувьд 
хэрхэн тайлбарладаг талаар мөн экспертээс тодрууллаа. 

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас:  
“Гэр бүл гэдэг ойлголтод 3 чухал асуудал байдаг. Бие махбодын контакт, 
үнэт зүйл, харилцааны гэсэн. Энэ 3 зүйл бүрдсэнээр гэр бүл тогтвортой 
байх боломжтой. 3 болон түүнээс дээш жил тусдаа амьдарчихсан хосуудын 
хувьд бие махбодын контакт байхгүй болчихдог, харилцааны хувьд 
хөндийрөл үүсдэг. Тэгээд энэ 2 зүйлийн хэмжээ багасахаар аяндаа үнэт зүйл 
нь өөрчлөгдөж эхэлдэг. ”Бие холдвол сэтгэл холдоно” гэж ардын үг байдаг 
даа.” 

Баянзүрх дүүргийн Г.Ө-тэй хийсэн ярилцлагаас:  
“Би орон нутгаас нийслэл рүү хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор шилжин ирсэн. 
Хүүхдүүд маань том болоод тусдаа гарч, эхнэр суманд ганцаараа үлдсэн. Би 
шилжин ирээд ойролцоогоор жил болох гэж байна. Сүүлийн үед танилуудаас 
эхнэр маань өөр хүнтэй уулзаж байгаа талаар сонсогдох болсон. Эхэндээ 
уурлаж байсан, одоо ч тэгээд эвлэрч байна даа.” 

Гэр бүлийн аль нэг гишүүн урт хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх, боловсрол эзэмших 
зорилгоор шилжих хөдөлгөөн хийх нь гэр бүлийн гишүүдийн харилцааны тэнцвэр тогтоогч 
зүйлсэд өөрчлөлт орж, улмаар хөндийрөл үүсдэг байна.  
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6.2 Гэр бүлийн зөрчил маргаан, хүчирхийллийн илрэх хэлбэр  

Гэр бүлийн харилцаанд олон төрлийн зөрчил, маргаан тохиолддог. Тухайлбал, гэр 
бүлийн амьжиргааны чанар ба түвшин нь зөрчил маргаан үүсэхэд нөлөө үзүүлдэг. Хосууд 
хоорондын сөргөлдөөн, бага насны хүүхдүүдийн гэмт хэрэгт холбогдох, өртөх байдал, 
амиа хорлолт, гэр бүл дахь хүчирхийлэл болон нийгмийн үнэлэмжийн гажуудал гэх 
үзэгдлүүд нь үүний илрэл болж байгаа юм. Гэр бүлийн зөрчил, маргааны талаар 
эрдэмтэн, судлаачид олон талаас судлан, дүгнэсээр ирсэн. Гэр бүл нь гишүүдийн таатай 
амьдрах, үр удмаа залгуулж, өв соѐлоо хадгалан, уламжлуулах үүрэгтэй. Харин нийгэм 
өөрчлөгдөхийн хэрээр гэр бүлийн дотоод харилцааны шинж байдал, гэр бүлийн үнэт 
зүйлсэд өөрчлөлт гарч байдаг.   

Гэр бүл дэх зөрчил, маргааны шалтгаан олон талтай байдаг, жишээлбэл харилцан 
үл ойлголцол, санхүүгийн хүрэлцээгүй байдал гэх зэрэг олон талаас нь тайлбарлан 
судалдаг байна. Харин энэхүү судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүдийн хувьд зөрчил 
маргааны шалтгааныг дараах байдлаар хариулсан.    

Зураг 6.10. Зөрчил, маргааны шалтгаан, хувиар 

 
Гэр бүлийн зөрчил, маргааны шалтгааныг эрэмбэлбэл санхүүгээс үүдэлтэй (41.4%), 

согтууруулах ундааны хэрэглээнээс (15.7%), хүүхдийн асуудлаар (15.3), өр зээл (13.9%), 
үзэл бодлын зөрчлөөс (11) гэж хариулжээ. Үүсэж байгаа зөрчил, маргааныг гэр бүлийн 
гишүүдээр нь харьцуулахад ихэвчлэн эхнэр-нөхрийн хооронд (79.9%) эцэг, эх болон 
хүүхдүүд (19.1%), хадам, хүргэн бэрүүдийн (7.1%) хооронд зонхилж байна.       

Зураг 6.11. Гэр бүлийн сөргөлдөөн үүсэж буй гишүүд, хувиар 
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Гэр бүлийн гишүүдийн боловсролын түвшний ялгаа нь зөвхөн цалингийн асуудал 
төдийгүй амьдралын ухаан, зан суртахууны төлөвшил, ѐс суртахууны ялгаа, заагийг бий 
болгодог бөгөөд үүнээс үүдэлтэй сэтгэл санааны таагүй байдал бий болдог гэж судлаач 
нар үздэг. Энэ нь гэр бүлийн маргааны нэг шалтгаан болж, бие биеэ үл хүндэтгэх, эрх 
мэдэл, байр сууриа булаацалдахад хүргэдэг.59 Энэ талаар гэр бүлийн чиглэлээр 
мэргэшсэн сэтгэл зүйчээс тодруулсан. 

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Тогтвортой гэр бүлүүдийн онцлогийг судлахад боловсролын түвшин, нас, 
нийгмийн гарал үүсэл, гэр бүлийн хүмүүжил ойролцоо байдаг. Ялангуяа хөдөө 
орон нутагт байдаг гэр бүлүүдийн харилцаа тогтвортой байх магадлал 
өндөр гэж үздэг.” 

Гэр бүлийн зөрчил, маргааны илрэх хэлбэр нь уурлах, бухимдах бөгөөд энэ байдал 
сэтгэл түгшсэн үетэй холбоотой үүсдэг. Сэтгэлийн хямрал нь гэр бүлийн зөрчлийн нэг 
шалтгаан болж олон хэлбэрээр илэрдэг бөгөөд судлаачид дараах байдлаар ангилдаг.  

 Хувь хүний зөрчил, 
 Гэр бүлийн гишүүд хоорондын зөрчил буюу эхнэр-нөхөр, эцэг/эх-хүүхэд, хадмууд-

хүргэн/бэрүүд гэх мэт, 
 Гэр бүл хоорондын буюу нэг гэр бүл нөгөө гэр бүлтэй зөрчилдөх, 
 Гадаад орчинтой холбоотой (гэр бүлээс гадуурх, гадны нөлөөтэй бий болсон). 

Гэр бүлд үүссэн зөрчил, маргааны илрэх хүнд хэлбэр нь хүчирхийлэл юм. 
Хүчирхийлэл нь гэр бүлийн аль нэг гишүүн бусдад сэтгэл санаа, бие махбод, бэлгийн 
болон эдийн засгийн хувьд дарамт үзүүлэх байдлаар тайлбарлагдана. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл нь нуугдмал шинжийг агуулдаг бөгөөд энэ нь сэтгэл санааны хямрал, тухайн 
орчинд өсөж торниж буй хүүхдийн хүмүүжилд доголдол үүсгэдэг тул хор уршиг ихтэй, 
сэтгэцийн эмгэг үүсгэдэг тул хүнд хэлбэрийн сөрөг үр дагавартайд тооцогддог.60  

Монгол Улсын ―Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖ хуульд хүчирхийллийн 
дараах хэлбэрийг дурдсан байдаг. Үүнд:  

 Бие махбодын хүчирхийлэл буюу хосуудын аль нэг нь нөгөөхөө өөрийн эрхшээлд 
байлгах болон гэр бүлийн харилцаанд давамгай байдал тогтоох зорилгоор хүч 
хэрэглэсэн, биед нь халдах; 

 Сэтгэл санааны хүчирхийлэл буюу айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрдөн 
мөшгөх, доромжлох, нэр төр алдар хүндийг нь гутаах, ах дүү, хамт олноос нь 
тусгаарлах, хүсэл зоргынх нь эсрэг үйлдэл хийлгэхийг албадах, тулган шаардах 
зэргээр үг яриа, үйл хөдлөл - өөрөө сэтгэл санааны дарамтад оруулах;  

 Эдийн засгийн хүчирхийлэл буюу хөдлөх ба үл хөдлөх, түүнчлэн мөнгө хөрөнгө, 
цалин хөлсийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг хууль бусаар 
хязгаарлах; 

 Бэлгийн хүчирхийлэл буюу бэлгийн халдашгүй байдал, бэлгийн эрх чөлөөг 
зөрчсөн, бэлгийн харилцаанд оруулахыг завдсан, оруулсан, бэлгийн шинжтэй 
бусад үйлдэлд уруу татсан, шаардсан зэрэг үйлдэл зэргийг авч үздэг байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь зөвхөн хохирогчийн бие махбодын болон сэтгэцийн 
эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засгийн бие даасан, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөөд 
зогсохгүй, тухайн хүчирхийлэлтэй гэр бүлд өсөн торниж байгаа хүүхэд, залуучуудын бие 
махбод, эрүүл мэндийн хэвийн хөгжил, нийгэмших үйл явцад сөргөөр нөлөөлдөг болохыг 

                                                 
59 Д.Тунгалаг ―Гэр бүлийн ѐс суртахуун‖. УБ. 2000. 27 дахь тал 
60 ―Стратеги академи. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж‖-д хийсэн хөндлөнгийн 
үнэлгээний тайлан. УБ. 2018. 25 дахь тал 
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үндэсний болон олон улсын судалгааны дүн харуулж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хор уршиг хүүхдийн хөгжил болон, амьдралд нь удаан хугацааны туршид нөлөөлнө. Тэд 
орчиндоо дасан зохицох чадвар муу, эсвэл хэт их хөдөлгөөнтэй, байнга айдастай байх, 
танин мэдэхүйн хөгжил удаашралтай, сэтгэл санаа тогтворгүй, сурлага муу, хэрцгий зан 
авир гаргадаг ба сахилга, бат муу-хөдөлгөөнтэй хүүхэд гэж ихэвчлэн нэрлэгддэг байна. 

2017 оны гэмт хэргийн статистик мэдээнд нийт 32259 гэмт хэргийн 1286 (3.9 хувь) нь 
гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэж тэмдэглэгджээ.61 Энэ төрлийн гэмт 
хэргийн давтамжийг сүүлийн жилүүдээр харьцуулан, харлаа.    

Зураг 6.12. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо, жилээр 

 
Дээрх үзүүлэлтийг харахад гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт 

хэргийн тоо жил бүр харилцан адилгүй ч, 2013 оноос хойш өсөх хандлага ажиглагдаж 
байна.  

2017 онд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирсон 10 хүн тутмын 7 нь бие 
махбодын хүчирхийлэлд өртсөн бөгөөд харин энэхүү 7 хүний 5 нь эмэгтэйчүүд байсан 
байна.62 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 1286 гэмт хэргийн 1117 буюу 86.9 
хувь нь хөнгөн, 82 буюу 6.4 хувь нь хүндэвтэр, 65 буюу 5.1 хувь нь хүнд, 22 буюу 1.7 хувь 
нь онц хүнд гэмт хэргүүд эзэлжээ.63 2018 онд бүртгэгдсэн нийт гэмт хэрэгт 33566 иргэн 
өртөж хохирсноос гэр бүлийн хүчирхийлэлд 797 иргэн, түүний 738 буюу 92.4 хувь нь 
эмэгтэйчүүд, 51 буюу 6.4 хувь нь хүүхэд байна.64  

Судлаачдын үзэж буйгаар гэр бүлийн зөрчил даамжирсан тохиолдолд гэмт хэрэг 
үйлдэхэд нөлөөлдөг байна. Энэ нь хүүхдийн хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх ба эцэг, эхийн 
таарамжгүй байдал, хүүхэдтэйгээ зүй бусаар харьцах, хүчирхийлэх, хайхрахгүй байх, гэр 
бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зэрэг хэлбэрээр илэрдэг байна.  

Бид судалгаандаа нийгмийн энэхүү сөрөг үзэгдлийг илүү танин мэдэх, олон улсад 
харьцуулах боломж, бололцоог хайх үүднээс гэр бүлийн хүчирхийллийг судлах аргачлал 
буюу DHS–д ашиглагддаг Domestic violence module аргачлалыг ашигласан (Зураг 54). Тус 

                                                 
61 http://www.1212.mn/ Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
62 Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо. Гэмт хэрэг – 2017. УБ. 2018 
63 мөн тэнд 
64 http://police.gov.mn/ Улсын хэмжээнд 2018 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ 
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аргачлал нь эмэгтэйчүүдэд суурилсан боловч 2006 оноос зарим орнуудын хувьд хүйс 
харгалзалгүйгээр ашигласныг дурдах нь зүйтэй.65    

Аргачлалын хүрээнд дараах үзүүлэлтүүдийг тодруулсан. Үүнд: 

1. Хүчирхийллийн хэлбэр. Хүчирхийллийн хохирогчид сэтгэл санааны, бие махбодын, 
бэлгийн хэлбэрүүдээр тодорхойлно. 

2. Хүчирхийллийн давтамж. Хүчирхийллийн давтамжийг сүүлийн 12 сарын хугацаагаар 
тооцдог байна.  

Хүснэгт 6.2. Хүчирхийллийн модулийг ашиглах арга  
Асуулт/ Үйлдэл Хүчирхийллийн хэлбэр,  түүнийг 

тооцох шалгуур 
A)Таныг бусдын өмнө/ нүдэн дээр доромжилсон үг 
хэлсэн/ үйлдэл гаргаж байсан уу? A, B, C тохиолдлоос хамгийн багадаа 

аль нэг нь үйлдэгдсэн тохиолдолд 
сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртсөн 

гэж үзнэ. 

B) Ойр дотны хүнийг тань заналхийлж, хохирол 
учруулж/ бие махбодыг нь гэмтээж байсан уу? 
C) Таныг доромжилж, сэтгэл санаанд тань таагүй 
мэдрэмж төрүүлж байсан уу? 
D) Түлхэх, сэгсрэх эсхүл ямар нэгэн зүйл тань руу 
шидэж байсан уу?  

D-J дугаар дахь үйлдэл бүгд 
тохиолдсон үед бие махбодын 
хүчирхийлэлд өртсөн гэж үзнэ. 

E) Алгадаж байсан уу? 
F) Таны гарыг мушгиж эсхүл үснээс тань зулгааж 
байсан уу?  
G) Гараа зангидаж эсхүл таныг бэртээхүйц ямар нэг 
зүйлээр цохиж байсан уу?  
H) Таныг цохиж, чирж, зодож байсан уу? 
I) Зориудаар багалзуурдах, түлэх үйлдэл гаргаж 
байсан уу? 
J) Хутга, буу болон бусад зэвсэг ашиглан тань руу 
заналхийлж эсхүл дайрч байсан уу? 
K) Хүсээгүй байхад тань биеийн хүч ашиглан бэлгийн 
хавьталд орохыг хүчилж байсан уу?  

K, J дугаар дахь үйлдлийн аль нэгийг 
эсхүл хоѐулаа үйлдэгдсэн тохиолдолд 

бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж 
үзнэ. 

L) Таныг хүсээгүй байхад аливаа бэлгийн үйлдэл 
хийхийг Танаас шаардаж байсан уу? 

Нийт судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн 639 (31.6%) нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд сүүлийн 12 сарын хугацаанд ямар нэг байдлаар өртсөн гэж хариулсан 
байна. Харин хүчирхийллийн хохирогчдын 239 (37.4%) эрэгтэй, 400 (62.6%) эмэгтэй 
байлаа.   

ҮСХ-ийн 2017 оны гэмт хэргийн мэдээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдын 
хүчирхийллийн хэлбэрээр бие махбодын (70.3 хувь), сэтгэл санааны (27.6 хувь), бэлгийн 
(2.5 хувь), эдийн засгийн (0.6 хувь) гэж ангилан үзсэн байна.66  

Харин энэхүү судалгааны хувьд хүчирхийллийн хохирогчдыг хэлбэрээр нь ангилахад 
дараах үр дүн гарсан.  

                                                 
65 Kishor, Sunita and Sarah E.K. Bradley. 2012. Women’s and Men’s Experience of Spousal Violence in Two African 
Countries: Does Gender Matter? DHS Analytical Studies No. 27. Calverton, Maryland, USA: ICF International. 
66 Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо. Гэмт хэрэг – 2017. УБ. 2018 
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Зураг 6.13.Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид хүчирхийллийн хэлбэрээр, хувиар 
 

Нийт хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлийн гишүүдийг хүчирхийллийн хэлбэрээр нь авч 
үзэхэд сэтгэл санааны хүчирхийлэл давамгайлсан (87.5%) бөгөөд энэ нь бусдаасаа илүү 
хор хөнөөлтэй хэмээн судлаачид тэмдэглэдэг.67  

Учир нь энэ хэлбэр бусдад төдийлөн ажиглагдаад байдаггүй ч тухайн хүнийг сэтгэл 
санааны байнгын дарамтад байлгаж, улмаар тэдний оюун санаа хийгээд бие организмд 
хохирол учруулдаг гэмтэй. Энэхүү хэлбэрийн хүчирхийллийн хохирогчдын нийтлэг шинж 
нь айдас, түгшүүр, болгоомжлол, уйтгарлал зэрэг юм. Харин бэлгийн хүчирхийлэл бага 
хувь эзэлж байгаа нь тус хүчирхийллийн хэлбэр нь нууцлагдмал шинжтэй холбон 
тайлбарлах боломжтой. Бие махбодын, бэлгийн хэлбэрийн хүчирхийлэл ч сэтгэл санааны 
хүчирхийллийг дагуулдаг болохыг дурдах нь зүйтэй.  

Хүчирхийллийн хохирогчдыг хүйсээр харьцуулбал, хүчирхийллийн бүхий л хэлбэрт  
эмэгтэйчүүдийн хохирох байдал эрчүүдийг бодвол хамаагүй илүү байгаа нь ажиглагдаж 
байна.   

Зураг 6.14. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид хүчирхийллийн хэлбэр, хүйс, хувиар  

 
Хүчирхийллийн хохирогчдыг насны бүлгээр харуулъя.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 МУИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг 179 (9). УБ. 2001 
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Зураг 6.15. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр, хувиар 

 
Хүчирхийллийн улмаас хохирсон гэр бүлийн гишүүдийн насны хувьд залуу гэр бүлд 

бэлгийн болон бие махбодын хүчирхийлэлд, харин сэтгэл санааны хүчирхийлэлд дунд 
болон ахмад настнууд илүү өртөж байгаа нь судалгааны харьцуулалтаас харагдаж байна. 
Хүчирхийллийн хохирогчдыг тэдний эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй харьцуулан, 
тодрууллаа (Хүснэгт 6.3).  

Хүснэгт 6.3. Хүчирхийллийн хохирогчид хүчирхийллийн хэлбэр, боловсролын түвшнээр 

Хариулагчийн эзэмшсэн 
боловсролын түвшин 

Сэтгэл 
санааны 

хүчирхийлэл 

Бие 
махбодын 

хүчирхийлэл 

Бэлгийн 
хүчирхийлэл 

Хүчирхийлэлд 
өртсөн 

Боловсролгүй  2.3 2.3 0.0 2.5 
Бага 6.5 4.9 10.7 6.6 
Суурь 13.4 16.1 25.0 14.3 
Бүрэн дунд 49.1 50.6 42.9 49.4 
Техникийн болон 
мэргэжлийн 

8.8 8.3 7.1 8.6 

Бакалавр 19.7 17.2 14.3 18.3 
Магистр ба түүнээс дээш 0.2 0.6 0.0 0.3 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 

Хүчирхийллийн хохирогчдын хувьд бүрэн дунд боловсролтой иргэд нэлээд өртдөг 
болох нь хүснэгтээс харагдаж байна. Гэрлэгсдийн боловсролын түвшний зөрүүтэй 
байдлаас үүдэж тухайн гишүүний гэр бүлд эзлэх байр суурь, эрх мэдэл, гэр бүлийн 
харилцаан дахь асуудал үүсэхэд нөлөөлөх боломжтой талаар судлаач Б.Наранчимэг 
тэмдэглэсэн байдаг.68  

Хүчирхийлэл үүсэж буй гэр бүлүүдийн шинж, байдлын талаар хууль сахиулах 
байгууллагын мэргэжилтнээс тодрууллаа.   

Хууль сахиулах байгууллагын мэргэжилтэн Б.Б-той хийсэн экспертийн 
ярилцлагаас:  
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл зөвхөн согтууруулах ундааны хэрэглээ, 
амьжиргааны түвшин, ажилгүйдэлтэй холбоотой, эдгээр асуудалтай гэр 
бүлийн дунд үйлдэгдээд зогсохгүй санхүүгийн бололцоо өндөртэй гэр бүлийн 
хувьд маш их амь бэхтэйгээр, нуугдмал оршсоор байгаа. Гол шалтгаан нь 
согтууруулах ундааны хэрэглээ, баян ядуугийн ялгаа, боловсролын түвшин 
бус ѐс суртахууны асуудал юм. Гадны өндөр боловсрол эзэмшсэн гэр бүлдээ 
зүй бус хандлага гаргаж, хүчирхийлэл үйлдэх тохиолдол цөөнгүй.” 

                                                 
68 Б.Наранчимэг (2014). Монгол дахь гэрлэгсдийн боловсролын ижил төстэй байдал. Монголын хүн амын 
сэтгүүл. Дугаар 418 (24). 27-38.  
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Чанарын ярилцлагаас үзэхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл нь тодорхой аж байдлын 
онцлогоос гадна нас, албан тушаал харгалзалгүйгээр тохиолдог үзэгдэл болохыг 
тайлбарлалаа. Харин хүчирхийллийн асуудалд холбогдож байсан хүнтэй ярилцахад 
хууль, эрх зүйн орчны талаар санал бодлоо илэрхийлсэн.  

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн Т.О-тай хийсэн ярилцлагаас:  
“Гэр бүлийн хүчирхийллийг шийдвэрлэх шатанд буюу нөхцөл байдлын үнэлгээ 
явуулахдаа эмэгтэй хүнийг хамгаалсан байр суурь давамгайлах хандлагатай 
санагддаг. Үнэндээ тухайн эрэгтэйчүүд ч  хохирох тохиолдлууд бий. Бие, 
физиологийн хувьд эмэгтэй хүнээс хүчтэй учраас эрэгтэй хүн л хүчирхийлэл 
үйлдэгч гэсэн ойлголт нийгэмд нийтлэг байна.”   

Баянзүрх дүүргийн Б.Ө-тэй хийсэн ярилцлагаас:  
“Би нөхөртөө хутга тулгуулаад зогсож байсан тохиолдол бий. Өөдөөс нь 
эсэргүүцэл үзүүлбэл амийг минь хөнөөгөөд, хүүхэд маань өнчрөхөөс айсан. Би 
энэ талаар холбогдох байгууллагад хандаагүй. Энэ мэтчилэн далд хэлбэрээр 
хүчирхийлэл маш их байгааг үгүйсгэх боломжгүй.” 

Гэр бүлийн зөрчил, маргаан даамжирснаар салалт бий болдог. Гэр бүл салалтын үр 
дагавар хосуудын сэтгэл санаа, эд хөрөнгийн асуудалд хохирол учруулахын зэрэгцээ үр 
хүүхдийн хөгжил, хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай юм. Манай орны  гэр бүл 
цуцлалтын тоог сүүлийн жилүүдээр харъя.  

Зураг 6.16. Гэр бүл цуцлалтын тоо, жилээр  

 
Дээрх графикаас харахад гэр бүлийн цуцлалтын тоо жил бүр харилцан адилгүй ч, 

2012 оноос хойш өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Харин гэр бүлийн цуцлалтын 
тохиолдлыг хосуудын хамт амьдарсан жилээр харьцуулбал 10 болон түүнээс дээш 
жилийн хугацаанд амьдарсан гэр бүлийн салалтын тоо өндөр байна. 
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Зураг 6.17. Гэр бүл цуцлалт, хамт амьдарсан жилээр  

 
Энэ талаар гэр бүлийн маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, гэр бүлийн 

зөвлөх, сэтгэл зүйч нартай хийсэн ярилцлагаас сийрүүлье. 

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Х-тай хийсэн ярилцлагаас: 
“Хариуцсан ажлынхаа хүрээнд харж байхад ихэвчлэн 7-10 жилийн хооронд 
амьдарсан хүмүүс гэрлэлтээ цуцлуулахаар ханддаг. Энэ нь харилцааны 
тодорхой хямралын асуудалтай холбоотой амьдралын мөчлөг юм шиг 
санагддаг. Гэр бүлийн харилцаанд энэ үед өөрчлөлт бий болдог байх.” 

“Good neighbors” ОУБ-ын гэр бүлийн зөвлөх Х.Б-тай хийсэн ярилцлагаас: 
“Гэр бүлийн боловсролыг олгосноор нэгдүгээрт, гэр бүлийн тогтвортой 
байдлыг бий болгоно. Жижиг зүйлээс болж салахаа болино, залуучууд маань 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн онцлог шинж болон харилцаанд илэрдэг 
зүйлсийн талаар мэддэггүй учраас нэгэндээ гомддог, туньдаг ч юм уу 
амархан зүйлээс болоод салаад байна. Гэр бүлийн боловсролын талаар 
мэдэхгүй байгаа учраас л Ромео, Жульетта нарын дүрд тоглоод байна. 
Өөрийгөө мэдэхгүй байж чинээлэг айлын охинд сэтгэлтэй болоод, тэр 
айлаасаа хөөгдөх жишээний, гарал үүслийн зөрүүтэй байдлаа үл ойшоож, 
хүчээр нийлүүлэх гээд  чанаргүй гэр бүл бий болгоод, үүнээс болоод асуудал 
үүсээд байна. Гэр бүлийн боловсролыг чанартай ойлгоод ирвэл харилцаанд 
гарч буй тодорхой зөрчилдөөнийг ч хэрхэн шийдвэрлэх талаар мэдлэгтэй 
болох юм.” 

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Хамтын амьдралын эхний 3 жилд асуудал бага гарна, угаасаа мөчлөг нь  
романтик үе гэж нэрлэгддэг. 3 дах жилээс асуудлууд гарч ирнэ. Энэ үед 
асуудлыг шийдвэрлэж байгаа байдал, гэр бүлийн талаарх суурь ойлголт, гэр 
бүлийн үнэт зүйлийн талаарх мэдлэг, бие биеийнхээ хувьд ямар байр суурь 
эзэлж байгаа гэх асуудлууд хуримтлагдаж явсаар 3 дахь жилдээ илэрдэг. Энэ 
үед зарим хосууд 2 хүүхэдтэй болсон байдаг. Тэгээд бие биеэ инстинктээрээ 
өөрчлөх гэж үзнэ. Ингэсээр 10 жил өнгөрдөг. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
харилцааг загварчилсан зүйл байхгүй. Харилцаанд тулгамдаж байгаа гол 
асуудлаа ойлгохгүй байсаар, зөрчил маргаан үүсэхэд лам, бөө эцэг, эх, найз 
нөхдөөсөө асууж, зөвлөгөө авах  хандлагатай байдаг, эндээс зөв шийдлийг 
олж авч чадахгүй л дээ. Мэргэжлийн сэтгэл судлаач л чиглүүлж, нөлөөлж 
чадна шүү дээ. Зөв арга хэмжээ аваагүйгээс болоод л 10-аас дээш жил 
амьдарсан гэр бүлүүд салаад байгаа юм.”  
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Сэтгэл зүйчийн үзэж буйгаар гэр бүлийн харилцаанд хувь хүний зан чанарын онцлог, 
ялгаатай байдал, үнэт зүйлсийн зөрүү эхний жилүүдэд мэдрэгддэггүй боловч тодорхой 
хугацаа өнгөрснөөр асуудал хурцлагдаж, салалт бий болдог байна.  

Гэр бүл цуцлалтын үйл явцад хүүхдийн асуудал хамгийн их хөндөгддөг. Энэ талаарх 
иргэдийн үзэл бодлыг тандахад хүүхдээ бодоод салахгүй байсан нь дээр (53.1%) гэсэн 
хариулт зонхилж, таарамжгүй тохиолдолд салах шаардлагатай гэж 44.6 хувь нь 
хариулжээ. Харин энэ талаар гэр бүлийн чиглэлээр мэргэшсэн сэтгэл зүйч дараах 
тайлбарыг хэллээ. 

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Хүүхдээ бодоод салахгүй байгаа гэр бүлд харилцааны хувьд хөндий, биеийн 
контакт байхгүй, үнэт зүйлийн хувьд тусдаа хувь хүмүүсээс бүрдсэн орчин 
бий болдог Ийм төрлийн гэр бүлд эерэг дулаан уур амьсгал, нэгдсэн зорилго 
үгүй болсон байдаг. Энэ байдал удаан үргэлжилснээр тухайн гэр бүлд өсөж 
байгаа хүүхдүүдийн бусадтай харьцах харилцааны загвар эцэг эхээсээ 
үлгэрлэн өөрчлөгддөг. Үүнийг сэтгэл судлалд тусгаарлагдмал хэв шинжийн 
хүн гэдэг ойлголтоор тодорхойлдог. Энэхүү төрлийн хүмүүс бусдын сэтгэл 
хөдлөлийг ойлгохгүй эсвэл өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлж 
чаддаггүй, зай барьсан шинжтэй болж хувирдаг. Насанд хүрсэн хойно олон 
янзаар илэрнэ, жишээлбэл, гаж үйлдэлтэй гэх мэт. Хүүхдээ бодоод салахгүй 
байгаа гэр бүлүүдийн хувьд эдийн засгийн хүчин зүйл ихээр нөлөөлж байгаа 
харагддаг, мөн хүүхдэдээ эцэг эх нь элэг бүтэн хамт амьдарч байгаа мэт 
ойлголт төрүүлэх, бусдаас санаа зовох гэх зэрэг шалтгаанууд хамаарна. 
Насанд хүрсэн хойно эдгээр хүүхдүүд өөрийн өсөж, хүмүүжсэн гэр бүлийнхээ 
харилцааг хуулбарлаж, яг л тийм гэр бүлийг бий болгодог. Учир нь тэр хүнд 
хэвийн харилцаа гэдэг ойлголт үгүй болсон байдаг.” 

Гэр бүл салалтыг нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлт, шинж байдалтай уялдуулан 
судлах шаардлагатай юм. Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүдийн үзэж буйгаар гэр бүл 
салахад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг дараах байдлаар үзсэн байна.  

Зураг 6.18. Гэр бүл салахад хүргэдэг хүчин зүйлс, хувиар 

 
Гэр бүл салахад анхаарал, халамжийн дутмаг байдал, эрүүл мэндийн онцлог, гэр 

бүлийн хүчирхийллийн асуудал хамгийн ихээр нөлөөлдөг гэж үзсэн байна. 2010 онд 
хийгдсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд гэр бүл цуцлалтын голлох шалтгаан буюу  үзэл 
бодлын зөрүү, согтууруулах ундааны хэрэглээ дорвитой өөрчлөгдөөгүй харагдаж байна. 
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Зураг 6.19. Гэр бүл салалтын шалтгаан, харьцуулсан дүнгээр 

. 
Гэрлэлтээ цуцалсан болон тусгаарласан хүмүүсээс тухайн салалтын санаачлагчаар 

нь тодруулахад эмэгтэйчүүд өндөр хувьтай (50.7%) байна. Харин хосууд хамтран салах 
шийдвэрийг гаргах тохиолдол цөөн (17.9%) байна.  

Зураг 6.20. Гэр бүл салалт санаачлагчаар, хувиар 

 
Гэр бүл цуцлалтын асуудлын хүрээнд аль нэг талын шийдвэр давамгайлах буюу 

хамтарч гаргаагүй тохиолдолд дээрх дурдсанчлан харилцан тохиролцох, үзэл бодлоо 
хэлэлцэхгүйн улмаас аль нэг тал нь хохирч үлдэх, хүүхдэд ээлгүй гэр бүл бий болох 
талтай.  

Сонгинохайрхан дүүргийн Б.О-тай хийсэн ярилцлагаас:  
“Салснаас хойш хүүхдээ ажиглаад байхад бусад элэг бүтэн өсөж байгаа 
хүүхдүүдийн хажууд цаанаа л нэг гунигтай, өөртөө итгэл муутай харагдах 
болсон. Манай шинэ нөхөртэй огт ярилцдаггүй, төрсөн эцэг нь ч уулздаггүй. 
Ер нь анхнаасаа л ханиа сайн сонгохгүй бол гэр бүл сална, дунд нь хүүхэд 
хохирно, анхны амьдралыг ч гүйцэхгүй шүү дээ.” 

Сүхбаатар дүүргийн Б.Ө-тэй хийсэн ярилцлагаас:  

“Хүүгийн эцэг бидэнд тус болдоггүй. Хоосон хонож байсан ч үе бий . Миний л 
амьдрал учраас би өөрөө тэмцэх ѐстой юм байна гэж ойлгож, хүүхдийнхээ 
төлөө зүтгэсэн.” 
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Баянзүрх дүүргийн А.О-той хийсэн ярилцлагаас:  

“Гэр бүл салсан ч хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлагыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй 
гэж үзэж байна. Гэтэл хүмүүс хариуцлага дор мөнгө ойлгож байна. Энэ нь 
харилцаа гэсэн үг шүү дээ. Санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ гээд сэтгэл санаанд 
бий болсон хямрал, шархийг эдгээж чадахгүй шүү дээ. Намайг жирэмсэн 
болоод төрснөөс хойш хүүхэдтэйгээ огт уулзаагүй, нэг ч удаа санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлээгүй. Энэ бол маш хэцүү асуудал.” 

Монгол Улсад 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ний өдрөөс эвлэрүүлэн зуучлалын тухай 
хууль батлагдан хэрэгжиж эхэлснээр гэр бүлийн маргааныг тус ажиллагаагаар 
шийдвэрлэдэг болсон. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 132 дугаар 
зүйлийн 132.4 буюу ―гэр бүлийн тухай хуульд заасны дагуу гэрлэгчид эвлэрэх боломжгүй 
буюу хэн нэгний байнгын хүчирхийлэл дарамтаас болж гэр бүлийн гишүүдийн амь нас, 
эрүүл мэнд, хүүхдийн хүмүүжилд ноцтой аюул, хор уршиг учирч болзошгүй, эсхүл 
учирсан‖-аас бусад гэр бүлийн харилцаанаас үүсэн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах 
ажиллагаагаар хэрэгжүүлнэ гэж тусгасан байна. Гэр бүлийн харилцаанаас үүдсэн 
маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг заавал хэрэглэдэг байна. Харин гэрлэгчдийн хэн нэгний 
байнгын хүчирхийллийн дарамтад байдаг, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тохиолдолд 
эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэхгүйгээр шүүх шийдвэрлэдэг журамтай. Эвлэрүүлэн 
зуучлалыг иргэний эрхзүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, гэр бүлийн 
харилцаанаас үүссэн маргаанд хэрэглэхээр хуульчилсан. 2017 онд эвлэрүүлэн зуучлагчид 
гаргасан өргөдлөөр шийдвэрлэсэн нийт 13737 өргөдлийн 2859 буюу 21.0 хувь нь гэр 
бүлийн эрх зүйн маргаан эзэлж байна. Гэр бүлийн нийт маргааны 403 буюу 16.4 хувийг 
шүүх хурлаас өмнө эвлэрүүлэн, зуучлан шийдвэрлэсэн байна.69 Бид энэхүү ажиллагаанд 
оролцож буй гэр бүлүүдийн онцлог, тулгамдаж буй бэрхшээлийг экспертүүдээс мөн 
тандан судаллаа.  

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Х-тай хийсэн ярилцлагаас: 
“Ихэнх хосууд шийдвэрээ аль хэдийнээ гаргачихсан л орж ирдэг. Заавал 
эвлэрүүлэн зуучлалаар орох шаардлагагүй, шийдвэрийг 1-2 сар биш  олон жил 
бодсоны эцэст гаргаж байгаа эцсийн шийдвэр шүү дээ гэж хэлдэг. Ерөнхийд 
нь эдгээр гэр бүлийн маргаануудыг ажилласан хугацааны хүрээнд харахад 
ЕБС-д гэр бүлийн боловсрол олгох мөн гэр бүлийн суурь хүмүүжлийг эцэг, эх 
нь тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор залуус ханиа сонгохдоо мэдрэмж, 
мэдлэг байхгүй, улмаар хэврэг гэр бүлийг бий болгоод байна шүү дээ. Өссөн 
орчин, ар гэрийн хүмүүжил гэж маш том нөлөөлөгч хүчин зүйл байна”  

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэх, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцож 
байгаа хосуудын аль нэг нь хамт амьдрах хүсэлтэй байвч, нөгөөх нь 
хэдийнээ шийдвэрээ гаргачихсан байдаг. Энэ ажиллагааны хүрээнд иргэдэд 
сэтгэл зүйн үйлчилгээнд хамруулдаг. Харин сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ 
гэдэг чинь харилцаанд оролцогч хоѐр талын сайн дурын үндсэн дээр байх 
ѐстой. Хосууд салахдаа дор хаяж 2-3 жилийн өмнө шийдвэрээ гаргачихсан 
байдаг учраас хүндрэл бий болдог. Хосууд бие биеэсээ юуг хүлээж байгаа, 
тулгамдаж буй асуудал юунаас үүссэн, зан, харилцааны онцлог юу байна, 
цаашид өөрчлөх боломж байгаа эсэх гээд эдгээр зүйлсийг олж харах 
шаардлагатай. Мөн хосууд эвлэрлээ гэхэд эрсдэл байгаа эсэх, эрсдэлийн 
үнэлгээг үнэн бодитой хийх нь маш чухал. Гадаад орнуудад гэр бүлийн 
                                                 

69 Монгол Улсын шүүхийн 2017 оны шүүн таслах ажиллагааны тайлан. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, 
сургалтын хүрээлэн.  
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асуудлаар дагнасан шүүх байдаг, тэнд зөвхөн хүүхдийн асуудал дээр 
ажилладаг шүүгч нар, сэтгэл судлаач нийгмийн ажилтан гээд бүгд 
цогцоороо хүүхдийн асуудал дээр дагнаж ажиллах жишээтэй. Дагнасан 
байхгүй бол нэг нь гэр бүлийн, нөгөөх нь эд хөрөнгийн гэх маргаануудтай 
нэгэн зэрэг ажиллаж байгаа нь ачаалал үүсгэж байгаа харагддаг. Цаашдаа 
эвлэрүүлэн зуучлагч, сэтгэл судлаач, шүүгч нарыг тухайн асуудлаар нь 
дагнан, мэргэшүүлмээр байна. Тэгснээр асуудлыг мэргэжлийн түвшинд 
шийднэ, мөн гэр бүлийн боловсролыг бүх шатанд сэтгэл судлаач, нийгмийн 
ажилтнуудыг оролцуулсан үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах хэрэгтэй. 
Эхнэр нөхөр, аав ээж байхад бэлтгэх цогц хөтөлбөрүүдийг шат шатанд нь 
боловсруулж явуулбал энэ асуудал аажимдаа дээрдэж, салалт ч багасна.”  

 

  

Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт 

 

87 | 
 

 ТӨРӨӨС ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО 7.

7.1 Гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал 

Гэр бүлийн харилцаа, түүний төрийн зохицуулалт нь маш өргөн агуулга, үйл 
ажиллагааны цогц шийдлээр тайлбарлагдах ухагдахуун юм. Төрөөс гарч буй бодлогын 
ихэнх нь хүн, түүний хөгжлийн төлөө, харин гэр бүлийн гишүүд бол энэхүү нийгмийн эд эс 
болсон иргэн билээ.  

Монгол Улс Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, баталгааг бүрдүүлэх 
үүргийн дагуу Гэр бүлийн тухай хуулийг 1999 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхэлж, 
даган мөрдүүлсэн.70 Тус хуулиар ―гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин 
төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцөлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн 
болон эд хөрөнгийн бус харилцаа, хүүхэд үрчлэх, гэр бүлдээ авч, асран хүмүүжүүлэх, 
тэжээн тэтгэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үйл ажиллагаатай холбогдсон 
харилцааг зохицуулах‖ зорилготой. ―Гэр бүлийн тухай‖ хуулийн хэрэгжилтээс хойших 
хугацаанд Иргэний, Нотариатын тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай, Хүүхэд хамгааллын 
тухай, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хууль батлагдсантай 
холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүд орсоор иржээ.  

Гэр бүлийн харилцаанд хамаарах эрх зүйн баримт бичгээс дурдвал, ―Жендерийн эрх 
тэгш байдлыг хангах тухай‖, ―Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖, ―Хүүхдийн эрхийн 
тухай‖, ―Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖ хуулиудыг нэрлэх боломжтой. 
―Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай‖ хуулийн 14 дүгээр зүйлд гэрлэлт, цуцлалт, 
гэр бүл төлөвлөлт, хүсээгүй жирэмслэлтээс хамгаалах, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн 
захиран зарцуулалт зэрэгт эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрх, оролцооны талаар 
хуульчилжээ. ―Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖ хуулиар гэр бүлийн 
хүчирхийллийг хориглох, хохирогчийн эрхийг хангах, гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох, гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах, хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зохицуулалт, төрийн зүгээс хүлээх үүрэг, 
төрийн албан хаагчдын үүрэг, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг тодорхойлж өгсөн. 
Түүнчлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх зохицуулалтын талаар ―Эрүүгийн тухай‖, 
―Захиргааны хариуцлагын тухай‖, ―Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай‖, ―Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай‖, ―Зөрчлийн тухай‖ хуульд тусгагдсан болно. ―Хүүхдийн эрхийн 
тухай‖ хуулийн хүрээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, 
эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг 
тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгоход чиглэсэн. ―Хүүхэд 
хамгааллын тухай‖ хуульд хүүхдийг хүчирхийллийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хариу үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулах, төрийн зүгээс үзүүлэх үйлчилгээг тодорхойлсон байдаг.  

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан ―Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл‖-д гэр бүлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг төсөл боловсруулж, батлах талаар тусгасан. 

Энэхүү ажлын хүрээнд ХНХЯ-аас гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулан, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. Тус хуулийн зорилго нь  Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ болон бодлогын баримт бичгүүдэд заасан 
зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн шинэтгэл бий болгоход оршино.  
Хуулийн төслийн гол үзэл баримтлал, өөрчлөлтийг дараах байдлаар дүгнэж болно. 

                                                 
70 https://www.legalinfo.mn/ Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. Гэр бүлийн тухай хууль 
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 ТӨРӨӨС ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО 7.

7.1 Гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал 

Гэр бүлийн харилцаа, түүний төрийн зохицуулалт нь маш өргөн агуулга, үйл 
ажиллагааны цогц шийдлээр тайлбарлагдах ухагдахуун юм. Төрөөс гарч буй бодлогын 
ихэнх нь хүн, түүний хөгжлийн төлөө, харин гэр бүлийн гишүүд бол энэхүү нийгмийн эд эс 
болсон иргэн билээ.  

Монгол Улс Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, баталгааг бүрдүүлэх 
үүргийн дагуу Гэр бүлийн тухай хуулийг 1999 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхэлж, 
даган мөрдүүлсэн.70 Тус хуулиар ―гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин 
төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцөлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн 
болон эд хөрөнгийн бус харилцаа, хүүхэд үрчлэх, гэр бүлдээ авч, асран хүмүүжүүлэх, 
тэжээн тэтгэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үйл ажиллагаатай холбогдсон 
харилцааг зохицуулах‖ зорилготой. ―Гэр бүлийн тухай‖ хуулийн хэрэгжилтээс хойших 
хугацаанд Иргэний, Нотариатын тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай, Хүүхэд хамгааллын 
тухай, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хууль батлагдсантай 
холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүд орсоор иржээ.  

Гэр бүлийн харилцаанд хамаарах эрх зүйн баримт бичгээс дурдвал, ―Жендерийн эрх 
тэгш байдлыг хангах тухай‖, ―Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖, ―Хүүхдийн эрхийн 
тухай‖, ―Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖ хуулиудыг нэрлэх боломжтой. 
―Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай‖ хуулийн 14 дүгээр зүйлд гэрлэлт, цуцлалт, 
гэр бүл төлөвлөлт, хүсээгүй жирэмслэлтээс хамгаалах, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн 
захиран зарцуулалт зэрэгт эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрх, оролцооны талаар 
хуульчилжээ. ―Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай‖ хуулиар гэр бүлийн 
хүчирхийллийг хориглох, хохирогчийн эрхийг хангах, гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох, гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах, хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зохицуулалт, төрийн зүгээс хүлээх үүрэг, 
төрийн албан хаагчдын үүрэг, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг тодорхойлж өгсөн. 
Түүнчлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх зохицуулалтын талаар ―Эрүүгийн тухай‖, 
―Захиргааны хариуцлагын тухай‖, ―Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай‖, ―Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай‖, ―Зөрчлийн тухай‖ хуульд тусгагдсан болно. ―Хүүхдийн эрхийн 
тухай‖ хуулийн хүрээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, 
эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг 
тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгоход чиглэсэн. ―Хүүхэд 
хамгааллын тухай‖ хуульд хүүхдийг хүчирхийллийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хариу үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулах, төрийн зүгээс үзүүлэх үйлчилгээг тодорхойлсон байдаг.  

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан ―Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл‖-д гэр бүлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг төсөл боловсруулж, батлах талаар тусгасан. 

Энэхүү ажлын хүрээнд ХНХЯ-аас гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулан, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. Тус хуулийн зорилго нь  Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ болон бодлогын баримт бичгүүдэд заасан 
зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн шинэтгэл бий болгоход оршино.  
Хуулийн төслийн гол үзэл баримтлал, өөрчлөлтийг дараах байдлаар дүгнэж болно. 

                                                 
70 https://www.legalinfo.mn/ Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. Гэр бүлийн тухай хууль 
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Үүнд:  

 Хуулийн зорилгыг шинэчлэн тодорхойлж, төрөөс гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, гэр 
бүлийн гишүүдийн эрх, хууль ѐсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилтыг тусган 
өргөжүүлэх; 

 Төрөөс гэр бүлийн тогтвортой хамтын амьдралыг дэмжих, гэр бүлийн талаар явуулж 
буй бодлого, үйлчилгээг гэр бүлд шуурхай хүргэх үүрэг бүхий гэр бүлийн хөгжлийг 
дэмжих төрийн байгууллагын чиг үүргийг хуульчилж, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжил, хамгааллын чиглэлээр дагнасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй төрийн 
захиргааны байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг хуулиар баталгаажуулах; 

 Гэрлэлт сайн дурын үндсэн дээр байх зарчимд нийцүүлэн гэрлэлт зуучлалын 
үйлчилгээ эрхлэхийг хориглох, цус ойртолт, удамших хандлагатай халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээг 
өргөжүүлэх; 

 Гэр бүлийн гишүүдийн, тэр дундаа эцэг, эхийн хүлээх үүргийг нэмэгдүүлж, хүүхэд 
эрүүл, аюулгүй орчинд өсөж бойжих нөхцөлийг хангах, хүмүүжлийн эерэг аргыг 
хэрэглэх, хүүхдэд ѐс заншил, түүх соѐлын уламжлал, суурь боловсрол эзэмшүүлэх, 
амьдрах арга ухаанд сургах, хөдөлмөрт бэлтгэх зэрэг үүргээ биелүүлэхэд нь төрөөс 
дэмжлэг үзүүлэх нөхцөл, журмыг тодорхойлох; 

 Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг гэр бүлдээ авч хүмүүжүүлж буй асралт гэр бүлд 
тавигдах шалгуур болон төрөөс үзүүлэх дэмжлэг, хяналтын зохицуулалтыг тусгах; 

 Хүүхэд үрчлэлт нь хүүхдийн язгуур ашиг сонирхолд нийцсэн байх зарчмын дагуу 
нөхцөл байдлын үнэлгээг үндэслэн үрчлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх, үрчлэгдсэн 
хүүхдийн нөхцөл байдалд тогтмол хяналт тавих журмыг хуульчлах; 

 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй этгээд оролцсон гэр бүлийн харилцааг нарийвчлан 
зохицуулж, гадаадын харьяат иргэнд хүүхэд үрчлүүлэх, үрчлэгдсэн хүүхдийн нөхцөл 
байдалд тавих хяналтыг сайжруулах; 

 Иргэдэд гэр бүлийн боловсролыг албан болон албан бус хэлбэрээр бүх түвшинд 
олгох, гэр бүлийн боловсрол олгох төвүүдийг байгуулж ажиллуулах, энэ чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-тай хамтран ажиллах эрх зүйн үндсийг шинээр бий 
болгоно. Мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гэр 
бүлийг дэмжих үйлчилгээг урамшуулах, хөхиүлэн дэмжих эрх зүйн үндсийг хуульд 
шинээр зохицуулах. 

Түүнчлэн УИХ-ын 2003 оны 16 дугаар тогтоолоор батлагдсан ―Монгол Улсын төрөөс 
гэр бүлийн хөгжлийн талаар баримтлах бодлого‖-д гэр бүлийн амьдралын түвшнийг 
тасралтгүй дээшлүүлж, гэр бүлийн харилцаа, ѐс зүйн эрүүл орчин, таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлэх замаар монгол хүний хөгжлийг дэмжих, гэр бүлийн амьдралын түвшнийг 
тасралтгүй дээшлүүлэхээр тодорхойлжээ. Тус бодлого нь дараах агуулгатай. Үүнд:  

 Гэр бүлийг бэхжүүлэх эрх зүй, эдийн засаг, дэвшилт уламжлал, зан заншлыг 
өвлүүлэх орчныг бүрдүүлэх,  

 Гэр бүлийн харилцаанд жендерийн тэгш байдлыг хангаж, эцэг, эх, нөхөр, эхнэрийн 
нэр хүнд, гэр бүлийн бусад гишүүддээ хандах хандлага, боловсролыг дээшлүүлэх,  

 Гэр бүлийн харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, хүүхэд эмэгтэйчүүд, 
ахмад настны эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох,  

 Гэр бүлийн маргааныг гэр бүлийн асуудлаар мэргэшсэн шүүгч шийдвэрлэдэг болох.  
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Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 - 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт71 
гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, гэр бүл, 
хүүхэд залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын бүтцийг бий болгох талаар 
тусгасан байдаг. Засгийн газраас 2004 оныг гэр бүлийн хөгжлийн жил болгон, цаашид жил 
бүр ―Гэр бүлийн өдөр‖-ийг тэмдэглэхээр зарлаж, уг тогтоолын дагуу үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлсэн.  

Харин 2005 онд Засгийн газраас хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар ―...хүүхэд 
эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах Үндэсний 
хөтөлбөр‖-ийг баталсан.72 Тус хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг хамгаалах, 
холбогдох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааны чиглэл 
тодорхойлогдсон юм.  

Түүнчлэн Монголын гэр бүлийн амьдралын таатай орчныг бүрдүүлэх чиглэлийн 
хүрээнд ―Орон сууцыг хөгжүүлэх улсын сан‖ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, ―Гэр хорооллын 
нөхцөлийн сайжруулах төсөл‖, ―Түрээсийн орон сууц‖ үндэсний хөтөлбөрийг зэргийг 
батлан, хэрэгжүүлсэн байдаг.  

Гэр бүлийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс 
ХНХЯ, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй хамран ажиллах гэрээ байгуулж, гэр бүлийн 
хүчирхийллийн хохирогчдыг хамгаалах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн. 

2006 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан ―Эх, хүүхдэд тэтгэмж олгох, хүүхэд, 
гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай‖ хууль, Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 6 
дугаар сарын 47 дугаар тогтоолыг үндэслэж шинээр гэрлэгчид, 0-18 нас хүртэлх насны 
иргэд тус бүрд мөнгөн тэтгэмж олгож эхэлсэн. Харин тус хуулийг 2009 оны 11 дүгээр 
сарын 25-ны өдрөөс хүчингүйд тооцож, 2009 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 82 дугаар 
тогтоолоор шинээр гэрлэгчдэд олгох мөнгөн тэтгэмжийг олгох заалтыг хэрэгсэхгүй 
болгожээ.    

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 2 дугаар сарын тогтоолоор ―Өрхийн 
хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр‖-ийг батлагдаж байсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 
боловсрол, эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, санхүүгийн зэрэг 
үйлчилгээг өрхийн гишүүдийн хүсэл, хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүргэж, өрхийн 
хөгжлийг дэмжиж, амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх зорилготой байлаа. Тус хөтөлбөрт 
Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалын дагуу өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох 
судалгаанд хамрагдсан, ядуурлын шугамаас доогуур нийт өрхийн 15-аас доошгүй хувь 
буюу 130.0 мянга орчим өрхийг эхний ээлжид хамруулах зорилтот бүлгийг нарийвчлан 
тодорхойлж, хүргэх үйлчилгээг тогтоожээ.   

Монгол Улсын Засгийн Газраас 2014 оныг мөн Гэр бүлийг дэмжих жил болгон 
зарласан. Үүний хүрээнд Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, 
―Миний гэр бүл‖ хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлжээ.  

2015 оны 9 дүгээр сарын 25‐ны өдөр Ерөнхий Ассамблейн хурлаар ―Эх дэлхийгээ 
шинэчилье: Тогтвортой Хөгжлийн Хөтөлбөр-2030‖ баталсан бөгөөд үүнд 193 орон нэгдэж, 
2030 он хүртэл дэвшүүлсэн 17 зорилгыг хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. ―Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030‖ хөтөлбөрийг УИХ-ын 2016 оны 19 
дүгээр тогтоолоор баталсан. Тус хөтөлбөрт ―Монгол Улс 2030 онд нэг хүнд ногдох 
орлогоороо дунд орлоготой  орнуудын тэргүүлэх эгнээнд хүрсэн, тогтвортой  өсөж байгаа 
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Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 - 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт71 
гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, гэр бүл, 
хүүхэд залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын бүтцийг бий болгох талаар 
тусгасан байдаг. Засгийн газраас 2004 оныг гэр бүлийн хөгжлийн жил болгон, цаашид жил 
бүр ―Гэр бүлийн өдөр‖-ийг тэмдэглэхээр зарлаж, уг тогтоолын дагуу үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлсэн.  

Харин 2005 онд Засгийн газраас хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар ―...хүүхэд 
эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах Үндэсний 
хөтөлбөр‖-ийг баталсан.72 Тус хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг хамгаалах, 
холбогдох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааны чиглэл 
тодорхойлогдсон юм.  

Түүнчлэн Монголын гэр бүлийн амьдралын таатай орчныг бүрдүүлэх чиглэлийн 
хүрээнд ―Орон сууцыг хөгжүүлэх улсын сан‖ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, ―Гэр хорооллын 
нөхцөлийн сайжруулах төсөл‖, ―Түрээсийн орон сууц‖ үндэсний хөтөлбөрийг зэргийг 
батлан, хэрэгжүүлсэн байдаг.  

Гэр бүлийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс 
ХНХЯ, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй хамран ажиллах гэрээ байгуулж, гэр бүлийн 
хүчирхийллийн хохирогчдыг хамгаалах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн. 

2006 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан ―Эх, хүүхдэд тэтгэмж олгох, хүүхэд, 
гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай‖ хууль, Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 6 
дугаар сарын 47 дугаар тогтоолыг үндэслэж шинээр гэрлэгчид, 0-18 нас хүртэлх насны 
иргэд тус бүрд мөнгөн тэтгэмж олгож эхэлсэн. Харин тус хуулийг 2009 оны 11 дүгээр 
сарын 25-ны өдрөөс хүчингүйд тооцож, 2009 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 82 дугаар 
тогтоолоор шинээр гэрлэгчдэд олгох мөнгөн тэтгэмжийг олгох заалтыг хэрэгсэхгүй 
болгожээ.    

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 2 дугаар сарын тогтоолоор ―Өрхийн 
хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр‖-ийг батлагдаж байсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 
боловсрол, эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, санхүүгийн зэрэг 
үйлчилгээг өрхийн гишүүдийн хүсэл, хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүргэж, өрхийн 
хөгжлийг дэмжиж, амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх зорилготой байлаа. Тус хөтөлбөрт 
Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалын дагуу өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох 
судалгаанд хамрагдсан, ядуурлын шугамаас доогуур нийт өрхийн 15-аас доошгүй хувь 
буюу 130.0 мянга орчим өрхийг эхний ээлжид хамруулах зорилтот бүлгийг нарийвчлан 
тодорхойлж, хүргэх үйлчилгээг тогтоожээ.   

Монгол Улсын Засгийн Газраас 2014 оныг мөн Гэр бүлийг дэмжих жил болгон 
зарласан. Үүний хүрээнд Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, 
―Миний гэр бүл‖ хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлжээ.  

2015 оны 9 дүгээр сарын 25‐ны өдөр Ерөнхий Ассамблейн хурлаар ―Эх дэлхийгээ 
шинэчилье: Тогтвортой Хөгжлийн Хөтөлбөр-2030‖ баталсан бөгөөд үүнд 193 орон нэгдэж, 
2030 он хүртэл дэвшүүлсэн 17 зорилгыг хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. ―Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030‖ хөтөлбөрийг УИХ-ын 2016 оны 19 
дүгээр тогтоолоор баталсан. Тус хөтөлбөрт ―Монгол Улс 2030 онд нэг хүнд ногдох 
орлогоороо дунд орлоготой  орнуудын тэргүүлэх эгнээнд хүрсэн, тогтвортой  өсөж байгаа 
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эдийн засгийн олон салбартай, нийгмийн хүрээнд дундаж болон чинээлэг дундаж 
давхарга давамгайлсан, экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалсан, тогтвортой ардчилсан 
засаглалтай улс болно‖ хэмээн зорилгыг тодорхойлжээ. Хөтөлбөрийн хүрэх зорилтуудын 
хүрээнд ядуурлын бүх төрлийг эцэс болгох, орлогын тэгш бус байдлыг багасгаж, нийт хүн 
амын 80 хувь нь дундаж чинээлэг дундаж давхаргын ангилалд багтсан байх, суурь болон 
мэргэжлийн боловсролд хамрагдалтын түвшинг 100 хувьд хүргэх, монгол хүний эрүүл, урт 
удаан амьдрах нөхцөлийг хангаж, дундаж наслалтыг 78-д хүргэх, хүний хөгжлийн өндөр 
үзүүлэлт бүхий эхний 70 орны нэг болно хэмээсэн байгаа нь монгол хүн, гэр бүлийн 
хөгжлийг дэмжих төрийн бодлогын үндсэн суурь гэж үзэж болно. 

Цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүдийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2015 онд 
Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль батлагдаж, 2016 оноос хэрэгжиж эхэлснээр 
тухайн жилдээ 5496 хүүхэд тус үйлчилгээг хүртсэн байна.   

Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Эрүүгийн хуульд хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийг бие 
даасан бүлэг болгон, 2015 онд шинэчлэн баталсан. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хуульд хүүхдийг гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах, хүүхдийг тусгай 
хамгаалалтаар хангах зохицуулалтуудыг тус тус хуульчилж, Монгол Улс хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллийг бүх орчинд хуулиар хориглосон дэлхийн 49 дэх орон болсон юм.  

15-18 насны хүүхдийн сурч хөгжих хэрэгцээг тодорхойлж амьдрах ур чадварыг 
эзэмшүүлэх чадварыг төлөвшүүлэх зорилгоор 2015 онд Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, 
НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран ―Миний ертөнц‖ хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн.  

Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоолоор ―Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар 
баримтлах бодлого‖-ыг батлан хэрэгжүүлж байна. Тус бодлого нь 6 үндсэн чиглэлд үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсний дотор гэр бүлийн амьдралын таатай орчныг 
бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулахаар тусгасан. Бодлогын тус баримт бичигт 
иргэдэд гэр бүлийн боловсролыг хүүхэд наснаас нь олгох, гэр бүлийн тогтвортой 
харилцааг дэмжиж, амьжиргааны тогтвортой эх үүсвэртэй болгох зэргээр гэр бүлийг 
дэмжсэн, нийгэм дэх дундаж давхаргыг нийт хүн амын 60 хувьд хүргэх зэрэг томоохон 
зорилтыг дэвшүүлсэн байдаг. Ингэж Монголын гэр бүлийг дэмжсэнээр хүн амын удмын 
санд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх, цус ойртолтыг 
үгүй болгох зэрэг тодорхой арга хэмжээг тусгасан байна. Харин бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах төсөв, хөрөнгийг жил бүрийн улсын болон орон нутгийн төсөвт тусган 
хэрэгжүүлэхээр заасан байна.   

Улсын Их Хурлаас 2016 онд Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай 
хуулиудыг баталсан. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр /2016-2020 
он/‖-ийн 3.4-т гэр бүлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон. Үүнд гэр 
бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, бат бөх хариуцлагатай гэр бүлийг дэмжин, хүүхдийн 
эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр 
хангах зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Ингэхдээ гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал 
эрхэлсэн төрийн байгууллагын бүтцийг бий болгон, төрийн үйлчилгээг хүргэхээр ажиллаж 
байгаа юм. Энэ ч үүднээс 2016 онд Засгийн газрын 4 дүгээр тогтоолоор Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлагийн бүтцэд ―Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар‖-ыг 
байгуулсан. Тус агентлаг нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх, үндсэн нэгжийн нэг болсон. 
Хэрэгжүүлэгч агентлагтай болсноор гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн олон талт үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа юм. 

Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор ―Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын 
үндэсний хөтөлбөр‖-ийг баталсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд ―Гэр бүлийг дэмжих 



Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт

СУДалгааны тайлан                                                                                                                                   91

Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт 

 

91 | 
 

туршилтын хөтөлбөр‖-ийг чиглэлийн агентлагийн 2018 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусган, гэр бүлийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, нийгмийн суурь 
үйлчилгээнд холбон зуучлах чадвартай ―Гэрээр айлчлагч‖ нарыг тусгай сургалтын дагуу 
бэлтгэж, 270 өрхөд хүрч ажилласан үр дүн гарчээ. 1620 өрхөөс гэр бүлд хийсэн нөхцөл 
байдлын үнэлгээний дагуу сэтгэл зүйн үйлчилгээ авах нэн шаардлагатай гэр бүлд 
харилцааны эерэг хэлбэрүүдийг төлөвшүүлэх, гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл зүйн хямрал, 
гутралыг багасгах, сөрөг зан үйлийг эергээр удирдах дадал эзэмшүүлэх үйлчилгээг 
хүргэсэн байна.  

Засгийн газрын 2017 оны 129 дүгээр тогтоолын хавсралтаар Жендерийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг баталж, эрэгтэй, эмэгтэй хүний гэр бүл, нийгэмд 
гүйцэтгэх үүрэг, оролцооны талаарх ойлголтыг өөрчлөхөд чиглэсэн жендерийн 
боловсролыг бүх нийтэд олгох сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх, 
хүчирхийлэл болон ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх цогц 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гэсэн гэр бүлд хамаатай зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна.  

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулахад хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг 
нийгэмд таниулах, сурталчлах, хүн бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Монголын сурагчдын холбоо, ЦЕГ, Соѐл, урлагийн 
газартай хамтарч ―Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах‖ нэг сарын хугацаатай аяныг 
2017 онд зохион байгуулжээ.  

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах, эцэг эхчүүдийг хүмүүжлийн эерэг аргад 
төлөвшүүлэх зорилгоор 2018 онд Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар Дэлхийн 
зөн ОУБ-тай хамтран ―Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга‖ үндэсний аяныг анх удаа зохион 
байгуулжээ.  

Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын даргын 2014 оны Б/49 тоот тушаалыг үндэслэн 
Хүүхдийн тусламжийн утас ―108‖ ажиллуулж эхэлсэн. Засгийн газрын 2016 оны 55 тоот 
тогтоолоор Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэд ―Хүүхдийн тусламжийн 
108 утасны үйлчилгээний төв‖-ийг хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар хүүхэд, иргэн 
байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч, мэргэшсэн төрийн байгууллын үйлчилгээнд холбох, 
хяналт тавих зорилгоор байгуулан, ажиллаж байна. Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд 2018 
онд 160 гаруй мянган дуудлага хүлээн авч, нийт тохиолдлын 66.0 хувьд үйлчилгээ үзүүлж, 
шийдвэрлэсэн байна.73 

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа болон хүчирхийлэл дарамтад өртсөн, гэмт хэрэгт 
холбогдсон, хөдөлмөр эрхлэгч охид, эмэгтэйчүүдийг хүний наймаа, бэлгийн мөлжлөгт 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх талаар хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх зорилгоор Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хүйсийн тэгш эрхийн 
төв ТББ хамтран 2018 онд ―Бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
нийгмийн салбарын оролцоо‖ чуулганыг зохион байгуулсан. 

Төрөөс гэр бүлийн чиглэлээр баримталж буй бодлогын хэрэгжилт нь амжилттай 
байгаа орнуудын туршлагаас үзэхэд залуу гэр бүлд чиглэсэн тусгай хөтөлбөр, үйл 
ажиллагааны хувьд нэлээд онцлогтой байна.74 Тухайлбал, гэрлэлтээ албан ѐсоор 
батлуулсан хосуудад боловсрол эзэмших тэтгэлэг, хүүхэд асрах үйлчилгээ болон төрөл 
бүрийн мөнгөн тэтгэмж, орон сууцтай болоход таатай нөхцөл зэргийг бүрдүүлж өгдөг 
байна. Манай Улсын хувьд төрөөс хүн амын талаар баримтлах бодлогод гэр бүлийн 

                                                 
73 http://mlsp.gov.mn/nnews/424 
74 П.Нарантуяа. Залуу гэр бүлийг дэмжих төрийн бодлогын талаар бусад орны зохицуулалт, эрх зүйн орчны 
асуудал. Харьцуулсан судалгаа. Улсын Их Хурлын Тамгын газрын судалгаа шинжилгээний хэлтэс. УБ. 2013. 
27-36 
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хөгжлийг хангах чиглэлд ―Гэр бүл эдийн засгийн талаар бие даан хөгжих чадавхаа 
дээшлүүлэх, өмч хөрөнгөө өсгөн арвижуулах талаар шударга санаачилга гаргах үйл 
ажиллагаанд нь төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ‖ гэж тусгасан. 

 Харин энэ талаар гэр бүлд газар тариалан, бизнес эрхлэхэд зээл олгох эдийн засаг, 
эрх зүйн орчин бүрдээгүй байгаа нь бие даан амьдрах, төлөвших үйл явцад хүндрэл 
учруулж байна. 2010 онд хийгдсэн судалгааны ажлын75 үр дүнгээс харахад гэр бүлд 
тулгамдаж буй томоохон асуудал нь санхүүгийн (67.7%), байр, орон сууц (31.8%) байжээ. 
Залуучуудын хувьд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэнээр өрхийн орлого амьжиргаа 
дээшлүүлж ахуй нөхцөлөө сайжруулах, бие даасан орон байртай болох зэрэг асуудлыг 
шийдвэрлэх чадвартай болох юм.   

Зураг 7.1. Гэрлэлтийн тоо, жилээр  

 
 Монгол Улсад 2006 оноос гэрлэлтийн тоо эрс нэмэгдэж, 2010 оноос буурчээ. 

Энэхүү тооны томоохон өөрчлөлтийн шалтгаан бол ―Эх, хүүхдэд тэтгэмж олгох, хүүхэд, 
гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай‖ хуулийн 4-р зүйлд ―...хүүхэд сар тутам тэтгэмж 
авах эрхтэй‖, ―...шинээр гэрлэгчид төрөөс нэг удаа мөнгөн тусламж авах эрхтэй‖ гэж 
заасны дагуу хүүхэд, шинээр гэр бүл бологсдод мөнгөн тэтгэмж олгогдож эхэлсэн 2006 он, 
тус хөтөлбөр зогссон 2009 оноор тайлбарлагдах боломжтой. Дээрх гэрлэлтийн тооны 
динамикаас төрөөс бэлэн тэтгэмж олгох нь гэр бүлийн тоог нэмэгдүүлэх хандлагатай ч 
гэрээний үндсэнд гэр бүл үүсгэх хандлага бий болох эрсдэлтэйг харж болно.  

Төрөөс гэр бүлийн бат бэх харилцааг дэмжих бодлогын үндэс бол гэр бүлийн 
гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэх, орлого олох боломж, нөхцөлийг хангах, залуу гэр бүлийн 
орон байрны дэмжлэг, зээлийн нөхцөлийн уян, хатан байдал зэрэг гэдгийг олон 
судалгааны дүнгээс харж болно. Манай улс хүн ам зүйн хувьд залуучууд давамгайлж 
ирсэн хэдий ч, 2040 онд ахмад настнуудын тоо 20 хувь болж өсөх хандлагатай байна.76 
Иймд төрөөс гэр бүлийн талаар баримталж буй бодлого, бусад хууль эрх зүйн баримт 
бичигт залуу гэр бүлд чиглэсэн хөтөлбөр, үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр нарийвчлан судалснаар хэрэгжүүлэх хэрэгцээ нэлээд байгаа юм.   

 

 

 

 

                                                 
75 Монгол гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал. НХХЯ, ФСЭЗХ. УБ., 2010. 
76 Үндэсний статистикийн хороо. Монгол Улсын хүн амын хэтийн тооцоо. УБ. 2008. 
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7.2 Төрөөс гэр бүлд шаардлагатай дэмжлэг ба олон нийтийн санал бодол   

Тайлангийн тус дэд хэсэгт төрөөс гэр бүлд шаардлагатай дэмжлэг, тусламжийн 
талаар гэр бүлийн төлөөлөл хэрхэн илэрхийлснийг сийрүүлэх болно.  

Дээр дурдсан гэр бүлийн хөгжлийн талаарх төрөөс явуулж буй олон талт бодлогод 
ямар зүйл, заалтыг дэлгэрүүлэн, тусгахыг хүсэж буйг тодруулсан.   

Зураг 7.2. Эрх зүйн баримт бичигт тусгахыг хүссэн зүйл, заалтын агуулга, хувиар 

  
Судалгаанд хамрагдсан иргэд гэр бүлийн харилцааг зохицуулагч эрх зүйн баримт 

бичигт гэр бүлийн хүчирхийллийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох (22.5 хувь), хуулийн 
хэрэгжилтийг сайжруулах (12.2 хувь), гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг 
нарийвчлан тусгах (12 хувь), гэр бүлийн боловсрол олгох (9.7 хувь), гэр бүлийн орчин дахь 
согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах талаар арга хэмжээг авах (8.9 хувь), гэр бүл 
цуцлалтыг багасгах, хариуцлагын механизмыг нэвтрүүлэх (8.3 хувь), гэр бүлийн 
гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг бүрдүүлэх (6 хувь), гэр бүлээс гадуурх 
харилцааг бууруулах (5.6 хувь) гэх зэрэг саналыг илэрхийлсэн.  

Мөн гэр бүлийн зүгээс төрөөс ямар төрлийн дэмжлэг авахыг хүсдэг болохыг 
тодруулахад зонхилох хувь (57.5) нь ажилгүйдлийг бууруулж, өрхийн орлогын эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх талаар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг онцолжээ.   

Зураг 7.3. Төрөөс үзүүлэх дэмжлэг, хувиар 
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Түүнчлэн гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг 
нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааны ажлыг идэвхжүүлэх 
зэрэг дэмжлэгийг дурдсан байна.  

Гэр бүлийн хөгжилд чиглэсэн ямар төрлийн үйлчилгээ олон нийтийн дунд 
хэрэгцээтэй болохыг мөн тандан асуулаа.  

Зураг 7.4. Гэр бүлийн хөгжилд чиглэсэн нийгмийн хэрэгцээт үйлчилгээ, хувиар 

 

Гэр бүлийн хувьд хамгийн хэрэгцээт үйлчилгээ нь дээр дурдсаны адил өрхийн 
орлогыг нэмэгдүүлэх хэмээн 55.4 хувь нь хариулсан байна. Мөн гэр бүлийн боловсрол 
олгох гэж 18.6 хувь, гэр бүлийн харилцааны зөвлөгөө өгөх гэж 12.5 хувь, сэтгэл заслын 
зөвлөгөө гэж 5.2 хувь нь тус тус хариулсан байна.  

Монгол орон бол залуучуудын орон бөгөөд нийт хүн амын 64.1 хувийг энэ бүлгийн 
иргэд эзэлж байгаа талаар дээр дурдсан. Иймээс залуу гэр бүлд чиглэсэн дэмжлэг, 
хөтөлбөрийг иргэд хэрхэн үзэж, ханддаг болохыг мөн тодрууллаа.  

Зураг 7.5. Гэр бүлийн төрөөс хүсэж буй дэмжлэг, хувиар 

 
Судалгаанд оролцогчид дээрх асуултад ажлын байраар хангаж, орлого нэмэгдүүлэх 

бодлого төрийн нэн тэргүүний зорилт болон хэрэгжүүлэхийг хүссэн байна. Мөн дөрвөн гэр 
бүл тутмын нэг нь залуу гэр бүлийг орон сууцтай болоход чиглэсэн дэмжлэгийг бодлого 
болгон, тууштай хэрэгжүүлээсэй хэмээжээ.  

Тэд төрөөс гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэснээр 
гэр бүлийн харилцаа сайжирч, улмаар согтууруулах ундааны хэрэглээ буурна хэмээн 
чанарын судалгаанд дурдсан байна.  
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Чингэлтэй дүүргийн 10-р хорооны иргэн Г.А.-ийн ярилцлагаас: 
“90-ээд оноос өмнөх үед гэр бүлүүдийн тогтвортой амьдарч байсны гол 
шалтгаан нь бүгд эрхэлсэн ажилтай, завгүй байсан. Хэрвээ эхнэр, нөхөр 
хоѐулаа ажилтай байх юм бол ямар завандаа хэрэлдэж, муудалцах вэ дээ? 
Тиймээс хамгийн нэгдүгээрт хүмүүсийг ажилтай болгох талаар л төр 
ажилламаар санагдаж байна. Нэн түрүүнд эмзэг гэр бүлүүдийг ажлын 
байраар хангах хэрэгтэй”  

Гэр бүлийн талаарх баримталж буй бодлого нь амжилттай хэрэгжиж буй орнуудад 
нийтлэг ажиглагддаг зүйл бол гэр бүлийн боловсролыг чухалчлан үзэх асуудал юм. Манай 
орны хувьд төрөөс хүн амын чиглэлээр баримталж буй бодлогод гэр бүлийн боловсролын 
асуудлыг тусгасан байдаг.  

Төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлогын талаар цөөнгүй эрдэмтэн, судлаачид 
ч энэ асуудалд анхаарал хандуулах шаардлагатай талаар дурдаж, ―нийгмийн улс төрийн 
бодлогын бүхий л үйл ажиллагаа нь гэр бүлийн хэмжээ, тогтворт байдал, эрүүл мэнд 
болон чинээлэг хангалуун байдал зэрэгт шууд болон дам байдлаар нөлөөлнө‖77 гэж 
тэмдэглэсэн байдаг. Монгол Улсын төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлогод Гэр 
бүлийг бэхжүүлэх орчныг бүрдүүлэх гэсэн чиглэл тусгагдсан байдаг. Тус чиглэлийг 
хэрэгжүүлэх арга замын нэг нь гэр бүлийн дотоод зөрчил, сэтгэл зүйн хямралаас гарах, 
маргааныг эв эеэр шийдвэрлэхийг эрмэлзэхэд туслах зорилгоор гэр бүлийн боловсролыг 
бүх шатны албан болон албан бус сургалтаар олгоно хэмээн тусгасан байдаг. Бид энэхүү 
судалгаандаа гэр бүлийн боловсролын талаарх олон нийтийн санал бодлыг мөн 
тодруулахыг эрмэлзсэн.  

Судалгаанд оролцогчид гэр бүлийн боловсролыг СӨБ, ЕБС болон Их дээд 
сургуулийн хөтөлбөрт тусгах (39.4 хувь), гэр бүлд зөвлөгөө өгөх байгууллагын хүрээнд 
иргэдтэй ажиллах (31.6), гэр бүлийн орчинд эцэг, эх нь хүүхэдтэйгээ ярилцах байдлаар 
анхан шатны ойлголт өгөх (18.8 хувь), олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж 
сонирхолтой байдлаар олгох (11.7 хувь) нь илүү үр дүнтэй гэж үзсэн байна.  

Зураг 7.6. Гэр бүлийн боловсролыг түгээх хэлбэр, хувиар 

 
Харин гэр бүл судлаач болон бусад экспертүүдтэй хийсэн ярилцлагаас дүгнэхэд 

өнөөгийн нийгэмд үүсэж байгаа бүхий л үзэгдлийн үндсэн суурь, шалтгаан нь гэр бүлийн 
талаарх зөв ойлголт, эцэг эх байх үүрэг, хариуцлагын мэдлэг дутмагаас, гэр бүл 
төлөвлөлтийн талаарх ойлголт муу зэргээс үүдэлтэй болохыг дурдаж байсан. Энэ бүгд нь 
гэр бүлийн суурь боловсрол алдагдсан, дутмаг ойлголтоос үүдэж гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
гэмт хэрэгт өртөх, үйлдэх зэрэг нийгмийн хурц үзэгдлүүд бий  болдог хэмээн өгүүлж 
байсан. Судлаачдын үзэж буйгаар гэр бүлийн боловсрол нь гэр бүлийн гишүүдийн 
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харилцаа, хайр энэрлээс гадна өрхийн төсвийн талаарх ойлголт, нөхөн үржихүйн талаарх 
мэдлэг, гэр бүлийн эрх зүйн баримт бичиг зэргийг хамруулсан маш өргөн утга, агуулга 
бүхий ухагдахуун юм.  

Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүд болон энэ чиглэлээр мэргэшсэн 
экспертүүдтэй хийсэн чанарын судалгаанаас харахад гэр бүлийн боловсролыг олгохдоо 
хоѐр хэлбэрээр хэрэгжүүлбэл ихээхэн ач холбогдолтой талаар дурдсан байна. Нэг талаас 
сургуулийн өмнөх, ерөнхий боловсролын системд гэр бүлийн боловсрол гэдэг ойлголтыг 
хичээлийн хөтөлбөрт тусгах хэрэгтэй юм.   

Нөгөө талаас гэр бүлийн боловсролыг олгоход мэргэжлийн сэтгэл зүйчдийг бэлтгэх 
нь чухал бөгөөд ингэснээр зөв чиг баримжаатайгаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
зөвлөгөө, мэдээллийг өгөх төвүүдийг чанаржуулах, тэдэнд хяналт тавих шаардлагатай 
талаар мөн санал хэлсэн юм. Учир нь гэр бүлүүдийн харилцааны систем, үйл ажиллагаа 
ерөнхий хэлбэртэй хэдий ч хувь хүн болоод гэр бүлийн гишүүдийн зан чанар, үнэлэмж, 
өссөн орчны ялгаа гэх мэт олон зүйлсээс хамаарч маш төвөгтэй харилцааны системд 
оршин тогтнодог байна. Иймд тухайн гэр бүлийн харилцааны онцлогийг сайтар судалж, 
мэргэжлийн арга техникийг ашиглан, тодорхой арга, аргачлалаар зөвлөгөөг олгох нь 
тулгарсан бэрхшээл, хүндрэлээс гарах оновчтой зам болох талаар тайлбар өглөө.  

Сэтгэл зүйч Ш.Б-той хийсэн ярилцлагаас: 
“Хуулийн шинэчилсэн найруулгын хүрээнд гэр бүлд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 
мэргэшсэн, мэргэжлийн сэтгэл зүйчээр хүргэхийг журамлах, хуульчлах 
шаардлагатай. Жишээлбэл, хороо, дүүргийн нийгмийн ажилтан гэр бүлд 
зөвлөгөө өгнө гэдэг ойлголт их дутагдалтай, тухайн гэр бүлд зөв 
оношилгоо, баримжаа, зөвлөгөөний арга, техник сонгогдохгүйн улмаас 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэн зөв, үр дүнтэй байж чадахгүй.” 

Гэр бүлийн боловсролын ач холбогдлыг судалгаанаас дараах байдлаар тоймлох 
боломжтой. Үүнд:  

 Хүүхдэд багаас нь гэр бүлийн боловсрол олгосноор гэр бүлийн эдийн засаг, үүрэг 
хариуцлага, нөхөн үржихүйн мэдлэгийг эзэмшсэнээр гэр бүлийн тогтвортой 
харилцааны суурь болж, эрсдэлээс сэргийлэх арга зам болно; 

 Эцэг, эхэд гэр бүлийн боловсролыг сурталчлан, таниулснаар бага насны 
хүүхэдтэй харьцах харилцааны талаар чиг баримжаа эзэмших, хүүхдийн 
хүмүүжлийн эерэг аргуудад суралцах, гэр бүлд тохиолдох асуудалд хосууд эвтэй 
байдлаар шийдвэрлэх арга, замд төлөвших ач холбогдлыг дурдаж болно.  

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын зөвлөх В.У.-тай хийсэн 
ярилцлагаас:  
“Гэр бүлийн боловсрол олгох нь иргэдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ач 
холбогдолтой. Үүнийг хороо, дүүргүүдэд гэр бүлд насан туршин боловсрол 
олгох төвүүд байгуулж, эцэг эхчүүдэд сургалт зохион байгуулах байдлаар 
хэрэгжүүлэх ь тохиромжтой. Мөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болох 
телевиз, радиогоор гэр бүлийн асуудлаар мэргэшсэн судлаач нарыг урьж, 
ярилцлага өрнүүлэх байдлаар иргэдэд мэдээлэл түгээвэл үр дүнтэй гэж үзэж 
байна.” 

ОУБ-ын гэр бүлийн зөвлөх Х.Б-тай хийсэн ярилцлагаас: 
“Бид гэр бүлийн хүчирхийлэл, харилцааны асуудлаас үүдэлтэй салалт, үзэл 
бодлын зөрчил гэх асуудлуудын талаар маш их ярьж байна. Эдгээр 
үзэгдлүүдийн шалтгааныг согтууруулах ундааны хэрэглээ, ядуурал, шилжих 
хөдөлгөөн зэрэгтэй холбон ойлгож, эрдэмтэд судлаачид хүртэл судалгааны 
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бүтээлүүддээ тийм дүгнэлт хийгээд байна. Өөрөөр хэлбэл, үзэгдэлд 
анхаарлаа хандуулах боловч суурь шалтгааныг нь хайхрахгүй байна. Орчин 
цагийн хурдацтай харилцааны нөлөөлөл гэр бүлийн харилцаанд ч тусгалаа 
олно., Харин үүнд дасан зохицох гэр бүлийн боловсрол, мэдлэг чадвар 
хэрэгтэй болоод байна. Тэгэхээр энэ их хурдацтай, ээдрээтэй, маш их 
зөрчилтэй нийгмийн харилцаанд гэр бүлийн харилцаагаа ижил хэмжээнд 
аваад явах мэдлэг, чадвар, дадлыг олгох цогц, системтэй сургалтыг гэр 
бүлийн боловсрол гэж байгаа юм. Гэр бүлийн боловсрол олгосноор эцэг, эх 
байх үүргээ ухамсарладаг болж, жишээлбэл, хүүхэд нь хүмүүжил муутай 
байхад алдааг өөрөөсөө хайх ухамсартай болно.. Улмаар харилцаа, хандлага 
ч сайжирна”  

Өсвөр насны охидын жирэмслэлт, үүнээс шалтгаалсан чанаргүй гэрлэлт бий болох, 
хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлагад сөрөг нөлөөтэй болох талаар дээрх бүлгүүдэд бичсэн. 
Эдгээр үзэгдлүүд мөн адил гэр бүлийн боловсрол хэрэгжихгүй байгаатай холбоотой гэж 
экспертүүд үзсэн. Түүнчлэн өнөөгийн гэр бүл цуцлалтын тоо болон гэр бүлийн 
харилцааны асуудлын улмаас гарч буй гэр бүлийн хүчирхийлэл, үүнээс үүдэлтэй гэмт 
хэрэг зэрэг нь гэр бүл төлөвлөлтийн суурь ойлголт байхгүйгээс үүдэлтэй, мөн судлах 
хэрэгцээ, шаардлагын илрэл хэмээн энэ чиглэлээр мэргэшсэн экспертүүд онцлон, 
дурдлаа.  

  



Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт

СУДалгааны тайлан   98

Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт 

 

98 | 
 

 ДҮГНЭЛТ 8.

―Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт судалгаа‖-ны үр дүнгээр 
дараах дүгнэлтэд хүрлээ.  

 Өнөөгийн гэр бүлийн бүтэц, хэв маягт дан гэр бүл буюу эхнэр, нөхөр, үр 
хүүхдийн хамт амьдардаг хэлбэр давамгайлж байна. Гэхдээ нийгмийн харилцаа, эдийн 
засгийн нөлөөллөөс үүдэлтэй нийлмэл гэр бүлийн бүтэц тодорхой хувийг бүрдүүлсэн 
хэвээр байна. Үүний үндсэн шалтгаан нь орон гэр худалдан авах хүрэлцээний хомсдол, 
хүүхэд харах хүнгүй зэрэг эдийн засгийн учир шалтгаан зонхилон байна.  

 Монгол гэр бүлийн төр, засгаас зохицуулалт хүсэж, дэмжин ажиллахыг хүссэн 
гол асуудал бол гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг өсгөх, орлого 
нэмэгдүүлэх асуудал байна. Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх олон талт ажлыг зохион 
байгуулахгүй бол оюуны хэрэгцээ буюу сурч хөгжих, үр хүүхдэдээ анхаарах хэрэгцээ гарч 
ирэхгүй гэдэг нь судалгаанаас харагдаж байна. Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг 
бууруулах, гэр бүлийн амьдралын сөрөг асуудлыг багасгахад тэдний анхдагч хэрэгцээгээ 
хангахад дэмжлэг үзүүлэх асуудал нэн тулгамдсан асуудал болжээ. 

 Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн 13.5 хувь нь хамтран амьдардаг бөгөөд 
гэрлэлтээ албан ѐсоор батлуулаагүй байлаа. Гэр бүлийн энэхүү хэлбэр нь 2004 оны ―Гэр 
бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал судалгаа‖-нд мөн 12.8 хувийг эзэлж байсан байна. 
Өөрөөр хэлбэл тус судалгаанаас хойш 14 жилийн хугацаанд хамтран амьдарч буй гэр 
бүлийн тоо дорвитой буурсангүй. Тэдний хоѐр хүн тутмын нэг нь бүртгүүлж амжаагүй 
гэсэн ерөнхий шалтгаанаар гэр бүлээ албан ѐсоор батлуулаагүй гэсэн бол 11.8 хувь нь 
шилжих хөдөлгөөн хийлгээгүй, 9.6 хувь нь өмнөх эхнэр, нөхрөөсөө гэрлэлтээ 
цуцлуулаагүй, 7.7 хувь бусад шалтгааныг дурджээ. Харин 16.5 хувь нь ямар ч шалтгаан 
байхгүй гэсэн бол 3.3 хувь нь хариулахаас татгалзсан байна. Гэр бүлийн хамтран амьдрах 
хэлбэрийн практикт ажиглагддаг нэг асуудал бол гэр бүлийн хамтын амьдрал төгсгөл 
болох үед эд хөрөнгө, үр хүүхдийн харилцаанд хариуцлага үүрэх явдал нэлээд эргэлзээ, 
сөрөг үр дагаврыг эрх зүйн болон нийгмийн харилцаанд авчирдаг тул зайлшгүй 
зохицуулалт шаардсан нийгмийн үзэгдэл болохыг экспертүүд онцлон дурдсан байна.  

 Судалгааны үр дүнгээс харахад залуучуудын 50,8 хувь нь ажлын байраар хангах 
дэмжлэг, 22,5 хувь орон сууц хүссэн бол 16,3 хувь орлого нэмэгдүүлэх боломжийг төр 
засгаас хүсжээ. Харин сурч хөгжих, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж, хөгжүүлэх асуудалд 
дэмжлэг бага хүсжээ. Эндээс манай өнөөгийн залуучуудын хувьд материаллаг хэрэгцээгээ 
хангах нь нэн тэргүүний асуудал болсныг харж болно. Үр хүүхдээ зөв өсгөн хүмүүжүүлэх, 
өөрсдөө сурч боловсорч хөгжих нь чухал ч анхдагч хэрэгцээ буюу ажил орлого, орон 
байртай байх хэрэгцээ хангагдаагүй тул оюуны хэрэгцээ буюу хөгжих хэрэгцээ үүсэхгүй 
байна.  

 Залуу гэр бүлд шаардлагатай дэмжлэгийг тодруулахад ажлын байраар хангах 
нь хамгийн чухал хэмээн хариулж, харин өмнөх суурь судалгаатай харьцуулахад орон 
сууцтай болох дэмжлэг нь 22.2 хувиар буурсан байна. Энэ нь залуусын үзэл бодолд 
төрөөс санхүүгийн бэлэн дэмжлэг бус материаллаг хэрэгцээг хангах нөхцөлийн бүрдүүлэх 
ажлын байрны зохицуулалт хүсэж буй эерэг хандлага юм.  

 Гэр бүлийн амьдралын мөчлөгтэй холбогдон, судлагдаж байдаг асуудал бол гэр 
бүлийн харилцааны хямрал юм. Залуу гэр бүлийн хувьд дасан зохицох үеийн 
бэрхшээлийг туулдаг бол дунд насны гэр бүлүүд нь бие физиологи, сэтгэл зүйн өөрчлөлт, 
аав ээжийг асрах, үр хүүхдээ тусад нь гаргах үеийн хямралыг туулдаг байна. Харин ахмад 
гэр бүлийн хувьд нийгмийн байр суурь, эрүүл мэнд болон үр хүүхдээс хүлээх хүлээлт 
дэмжлэгтэй холбоотой хямралыг туулдаг байна. Иймээс төрөөс гэр бүлийн талаар 
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баримтлах бодлого, гэр бүлд чиглэсэн хөгжлийн болон дэмжин туслах үйлчилгээ нь гэр 
бүлийн амьдралын мөчлөгийн тодорхой хэрэгцээнд суурилах нь зүйтэй байна. 

 Гэр бүлийн үнэт зүйл, эрхэмлэн дээдэлдэг зүйлсийн талаар тодруулахад эрүүл 
мэнд болон гэр бүлийн гишүүдийг чухалчлан үзэх хандлага давамгайлж байна. Энэхүү 
үзүүлэлтийн хувьд 2010 оны судалгаанд материаллаг хэрэгцээ буюу амьдралын ая тухтай 
байдал, өөрийн гэсэн гэр оронтой болох зэрэг шаардлага хамгийн өндөр хувийг эзэлж 
байсан юм. 2018 оны судалгаанд гэр бүлийн харилцаанд дээрх асуудал тодорхой хувийг 
эзэлсэн хэдий ч, гэр бүлийн ихэнх нь элэг бүтэн хамтдаа байх, үр хүүхэдтэй болох зэрэг 
гэр бүлийн бат бэх харилцааны асуудлыг онцлон чухалчилсан байна. 

 Тулгамдсан асуудлын түрүүнд харин материаллаг хэрэгцээ болон наад захын 
хэрэгцээний асуудал жин даран, эрэмбэлэгдлээ. Судалгаанд хамрагдсан гурван гэр бүл 
тутмын нэг нь санхүүгийн, таван гэр бүл тутмын нэг нь орон байрны асуудал юуны өмнө 
ихээр санаа зовоож байна хэмээн хариулсан байна. Харин удаах байранд гэр бүлийн 
гишүүдийн боловсролын асуудал хэмээн хариулжээ. Үүнээс харахад хэдийгээр эрхэмлэн 
дээдэлдэг, үнэт зүйлс нь элэг бүтэн амьдрал, үр хүүхэд хэмээн хариулсан ч бодит 
амьдралд тулгамдаж буй, шийдвэрлэхийг зорьж буй асуудал нь өнөөх материаллаг 
хэрэгцээ, шаардлага байсаар байна. 

 2010 онд гэр бүлийн үнэт зүйлийн нэг бол хууль ѐсыг дээдлэх гэж судалгаанд 
оролцогчдын зөвхөн 1.2 хувь нь хариулсан байдаг. 2018 оны энэхүү судалгаанд гэр 
бүлийн үнэт зүйлийн нэг бол шударга ѐсыг эрхэмлэх гэж 22.7 хувь нь хариулжээ. Энэ 
үзүүлэлт өссөн байгаа нь иргэд хуулийн хэрэгжилтийн шударга байдлыг хүсэмжлэх нь 
нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

 Судалгаанд хамрагдагсдын 11.5 хувь нь гэр бүлийн уламжлалт угийн бичиг 
хөтөлдөг гэсэн бол дийлэнх буюу 88.5 хувь нь хөтөлдөггүй гэж хариулсан байна. Угийн 
бичиг хөтөлдөг өрхийн тоо 2010 онд дөнгөж 14.7 хувь байсан бол 2018 оны судалгаагаар 
3.2 хувиар буурсан байна. Харин 2004 онд тус үзүүлэлт 8.2 хувь байсан байна. Төрөөс 
бодлого болгон сурталчлан ажилласан энэхүү ажлын ахиц төдийлөн сайн биш байна. 

  Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн 64.8 хувь нь өөрийн удам судрын талаар 
ерөнхий мэдлэгтэй байна. Залуучуудын хувьд нас залуужих тусам, удам судраа мэдэх 
хувь, хэмжээ буурч байна. Төрөл, садан хоорондын ойр дотно харилцаатай гэр бүлийн тоо 
бага хувиар нэмэгдсэн хэдий ч, зөвхөн тэмдэглэлт үйл явдлаар уулздаг, огт харилцахаа 
больсон иргэдийн хандлага нэлээд хувиар нэмэгдсэн нь анхаарал татаж байна. 
Судалгаанд оролцогчдын таван гэр бүл тутмын гурав нь уламжлалт баярыг өргөн 
тэмдэглэдэг болохоо илэрхийлсэн байна. Харин гурван гэр бүл тутмын нэг нь ѐс заншлаа 
хүндэлж ѐсолдог, 3.3 хувь нь огт тэмдэглэдэггүй гэжээ. 

 Өнөөгийн Монголын гэр бүлийн арван хүн тутмын ес нь өрхийн тэргүүн нь нөхөр 
буюу эр хүн байх ѐстой хэмээн уламжлалт үзэл зонхилсоор байна. 2004-2018 оны хооронд 
өрхийн тэргүүн эрэгтэй хүн байх ѐстой гэсэн уламжлалт хандлага төдийлөн өөрчлөгдөөгүй 
нь суурь судалгаануудаас харагдаж байна. Өрхийн тэргүүний гол үүргийн хувьд 
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн үзэж буйгаар гэр бүлээ хайрлах, өндөр хариуцлага 
хүлээх чадвар, асуудлыг голлож шийдвэрлэх чадвар, амьдралын нуруу, гэр бүлийн 
аюулгүй байдлыг хангах зэрэг шинж чанарыг чухалчилжээ.  

 Гэр бүл дэх чухал асуудалд өнөөгийн гэр бүлийн хувьд нөхөр, эхнэр болон гэр 
бүлийн бүх гишүүд хамтарсан байдлаар шийдвэр гаргах байдал зонхилох хандлагатай 
бөгөөд орчин үеийн гэр бүлд эмэгтэйчүүдийн үүрэг, оролцоо нэмэгдэж байна.   

 Үүрэг хариуцлагын хувьд гэрийн ажлыг хатуу зааглах шаардлагагүй гэж үзсэн 
бөгөөд энэ үзүүлэлт 2010 оны дүнгээс 3.8 хувиар өссөн байна.  
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 Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн хувьд гэр бүл зохиоход хамгийн 
тохиромжтой нас 23, харин хүүхэдтэй болоход тохиромжтой насыг 24 гэж үзжээ. Харин 
эхнэр, нөхрөө сонгохдоо удам гарал (57%), харилцаа хандлага (49%), сэтгэл (28.7%) гэх 
мэт уламжлалт зүйлсийг чухалчилдаг хэмээн хариулсан байна. 

 Судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн харилцааны шинж байдлыг 
Канадын сэтгэл зүйч Д.Олсоны онолын дагуу үнэлэхэд өнөөгийн Монгол гэр бүлийн ихэнх 
нь дунд түвшний тэнцвэртэй гэр бүлийн төрөлд хамаарч байна. Энэхүү төрлийн гэр 
бүлүүд нэг талаасаа өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, нөгөө талаас өөрийгөө 
чөлөөтэй илэрхийлэх боломж хязгаарлагдмал, харилцаа холбоо тааруу (гэр бүлийн 
гишүүд өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, хоорондын харилцааны талаар санал бодлоо 
хэлэлцэх боломж бага). Энэхүү тохиолдолд гэр бүлийн гишүүд зарим зүйлээ бие биеэсээ 
нуух, улмаар үзэл бодлоо солилцохгүй байснаар хөндийрөл үүсэх хандлагатай байдаг. 
Энэ нь ихэвчлэн эцэг, эх, хүүхдийн хоорондох харилцаанд тусгалаа олдог байна. 

 Монголын гэр бүлийн эхнэр-нөхрийн харилцааны төрлийг АНУ-ын сэтгэлзүйн 
ухааны доктор Ж.Готманы ангилсан онолын дагуу тодорхойлбол ―зөвшилцөгч‖ хосын 
харилцаа хамгийн өндөр хувийг, түрэмгийлэгч, зайлсхийсэн төрлийн хосууд удаалсан, 
харин тэмцэгч төрлийн хосууд хамгийн бага хувийг эзэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл гэр 
бүлийн хосуудын харилцаанд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх байдал тэмцлийн шинж 
агуулсан харилцаатай, зөрчил маргааны үед буулт хийхийг хүсдэггүй шинжүүдийг 
агуулдаг байна. 

 Хүмүүжлийн хэв маягийн хувьд судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн хувьд 
хүлцэнгүй хэлбэр зонхилж (54.7) байна. Мөн эцэг, эхчүүд хүүхдийнхээ дэргэд зүй бус үг 
хэллэг ашиглах, согтууруулах ундаа хэрэглэх, хүүхдээ зодох үйлдлүүдийг зарим 
тохиолдолд гаргадаг байна. Харин эцэг, эх – хүүхдийн харилцаанд хүүхдийн боловсрол, 
хүмүүжлийн асуудлыг хамгийн ихээр чухалчилжээ. 

 Судалгаанд хамрагдсан эцэг, эхчүүд хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ ихэвчлэн 
хүчирхийллийн шинжтэй шийтгэлийн аргуудыг хавсран хэрэглэж байна. 1-14 насны 
хүүхдийн 66.7 хувьд нь бие махбодын шийтгэлийн, 21.3 хувьд нь сэтгэл санааны 
шийтгэлийн арга хэрэглэсэн байна.  

 Бага насны хүүхдийн видео тоглоомын хэрэглээг эцэг, эхчүүдийн 64.2 хувь эрүүл 
мэндэд сөрөг нөлөөтэй гэх шалтгаанаар хорьдог ба тоглож буй төхөөрөмжийг хураах, 
интернэт салгах  зэрэг арга хэрэглэдэг байна.  

 Судалгаанд хамрагдсан нийт гэр бүлээс 31.9 хувийн аль нэг гишүүн нь 
согтууруулах ундаа хэрэглэдэг бөгөөд энэхүү үзэгдэл нь гэр бүлийн харилцаанд 
нөлөөлөгч хүчин зүйл болдог гэж тэд үзсэн. Эксперт болон чанарын судалгаанд 
хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн үзэж буйгаар согтууруулах ундааны хэрэглээнд 
нөлөөлөгч гол зүйл нь ажилгүйдэл гэж тэд тодорхойлсон.  

 Орчин үеийн гэр бүлийн хувьд зөрчлийн үндсэн шалтгаан нь санхүүтэй 
холбоотой холбоотой бөгөөд ихэвчлэн (79.9 хувь) эхнэр - нөхрийн хооронд үүсдэг аж.  

 Гэр бүл цуцлалтад анхаарал, халамж, эрүүл мэндийн байдал, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл хамгийн ихээр нөлөөлдөг гэж тэд үзжээ.  

 Судалгаанд хамрагдагсдын 17.6 хувь нь гэр бүлээс гадуурх харилцаатай байдаг 
танил, найз нөхөд байдаг гэж хариулжээ, мөн энэхүү үзэгдэлд нөлөөлж буй чухал зүйл нь 
хайр халамж дутсантай холбоотой хэмээн үзсэн байна.  

 Гэр бүлд зөрчил маргаан үүсгэгч хүчин зүйлүүдийг эрэмбэлбэл санхүү (41.4%), 
согтууруулах ундааны хэрэглээ (15.7%), хүүхдийн асуудал (15.3), өр зээл (13.9%), үзэл 
бодлын зөрчлөөс (11) байна. Үүсэж байгаа зөрчил, маргааныг гэр бүлийн гишүүдээр нь 
харьцуулахад ихэвчлэн эхнэр-нөхрийн хооронд (79.9%) эцэг, эх болон хүүхдүүд (19.1%), 
хадмууд болон хүргэн бэрүүдийн (7.1%) хооронд хамгийн ихээр үүсдэг байна.       
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 Нийт судалгаанд хамрагдсан гэр бүлийн гишүүдийн 31.6 хувь нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд сүүлийн 12 сарын хугацаанд ямар нэг байдлаар өртсөн гэж хариулсан 
байна. Тэдгээрийн 51.2 хувь нь бие махбодын, 44.0 хувь нь сэтгэл санааны, 4.4 хувь нь 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн. Хүйсийн хувьд судалгаанд хамрагдсан нийт 748 
эрэгтэйчүүдийн 239 буюу 37.4 хувь, мөн 1269 эмэгтэйчүүдээс 400 буюу 62.6 хувь нь 
хүчирхийллийн улмаас хохирсон байна.   

 Хүчирхийллийн хохирогчдыг хүйсээр харьцуулбал, хүчирхийллийн бүхий л 
хэлбэрт эмэгтэйчүүдийн өртөх байдал эрчүүдийг бодвол хамаагүй илүү байгаа нь 
ажиглагдаж байна.  Хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлийн гишүүдийн насны хувьд залуу гэр 
бүлд бэлгийн болон бие махбодын хүчирхийлэлд, харин сэтгэл санааны хүчирхийлэлд 
дунд болон ахмад настнууд илүү өртөж байгаа нь судалгааны харьцуулалтаас харагдаж 
байна. 

 Гэрлэлтээ цуцалсан болон тусгаарласан хүмүүсээс тухайн асуудлыг 
санаачлагчаар нь тодруулахад эмэгтэйчүүд өндөр хувьтай (50.7%) байна. Харин 
хамтарсан шийдвэрийг гаргах тохиолдол цөөн (17.9%) байна. 

 Монгол гэр бүл оршин тогтнож ирсэн түүхэн хугацаанд иргэншлийн өвөрмөц дүр 
төрхөөрөө ураг төрлийн холбоонд үндэслэн уламжлалт хүмүүжил ѐс заншил, хуулийн хэм 
хэмжээгээр гэр бүлийн боловсролыг хойч үедээ олгож, тэднийг амьдралын ухаанд сургаж 
ирсэн. Харин орчин үед амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөн гэр бүлийн асуудал олон талтай 
болсон нөхцөлд цөөн хүн амтай манай орны хувьд гэр бүлийн боловсролыг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй, гэр бүлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байдлаар иргэдэд олгох нь 
улс орон хийгээд хүний хөгжлийн чухал хөшүүрэг болох юм. 

 Гэр бүлийн талаарх үзэл хандлага хэвшмэл байдлаас аажмаар өөрчлөгдөж 
байгаа нь ажиглагдаж байна. Ингэхдээ гэр бүлийн эрхэм нандин чанар алдагдаж,  үнэнч 
бус байдал, материаллаг сонирхолд тулгуурлах, гэр бүлийн хариуцлагаас зайлсхийх, 
бэлгийн харилцааны хувьд чөлөөт байдлыг эрхэмлэсэн, аминч үзэл давамгайлах 
хандлага бий болж байна.  
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 САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 9.

Судалгаанаас дараах санал, зөвлөмжийг тоймлон хүргэж байна.   

Бодлого төлөвлөлтийн түвшинд: 

 Төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлогыг шинэчлэн батлах, хэрэгжүүлэх үйл 
явцад салбар дундын оролцоог нэмэгдүүлэх; 

 Гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах, хянах, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, гэр бүлийн 
хэрэг маргааны шийдвэрлэлт, хүний эрх, хүүхдийн эрхийн хамгааллын асуудлын үр 
дүнг сайжруулах, сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх; 

 Гэр бүлийн хөгжлийн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч институтийн хүний 
болон санхүүгийн чадавхыг дэмжих, эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах; 

 Төр болон хувийн хэвшлийн ААНБ-уудад ажилтны гэр бүлийн тулгамдаж буй 
асуудалд анхаарал хандуулах, амьдралын нөхцөл, боломжийг дэмжихийг уриалах, 
ийм төрлийн зардалд татварын таатай орчин бүрдүүлэх; 

  Гэр бүлийн боловсрол олгох зөв тогтолцоог насны бүлэгт бүрд хүртээмжтэй 
байхуйц хэлбэр, хэв маягаар бий болгох, энэ чиглэлийн байгууллагуудын уялдаа 
холбоог хөгжүүлэх, туршлага солилцох боломж, бололцоог хангах; 

 Залуу гэр бүл болон өрхийн амьжиргааны түвшин бага, олон хүүхэдтэй өрх зэрэг 
зорилтот бүлгийн гэр бүлийг орон сууцтай болгох зорилго бүхий урт хугацааны 
хөнгөлөлттэй зээл, санхүүгийн бусад дэмжлэгийг бий болгосон тусгай хөтөлбөрийг 
боловсруулан, хэрэгжүүлэх; 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд хариуцлагын 
механизмыг сайжруулах, далд хэлбэрт буй хүчирхийллийг илрүүлэх боломжийг 
нэмэгдүүлэх. Хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байранд хүлээж авах 
нөхцөл, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.  

Бодлого хэрэгжүүлэх түвшинд: 

 Гэр бүлийн харилцааны хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын хүний 
нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, мэргэшүүлэх, үйлчилгээний ажилтны зорилтот 
бүлгийн гэр бүлийн гишүүдтэй ажиллах ажлын нөхцөлийг хангах; 

 Гэр бүл болон гэр бүлийн гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн олон улсын 
хөгжлийн хөтөлбөрт Монгол Улсын оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнээ 
чадавхжуулах; 

 Гэр бүлийн боловсролыг сургуулийн бүхий л шатанд тусгай хөтөлбөрөөр 
хэрэгжүүлэх боломж, бололцоог хангах. Мөн насанд хүрэгчид, эцэг эхчүүдэд 
зориулсан гэр бүлийн боловсролыг зөвлөгөө өгөх төв болон олон нийтийн 
мэдээллийг хэрэгслийг ашиглан оновчтой хүргэх; 

 Төрөөс гэр бүлийн талаар баримталж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд гэр бүлд 
чиглэсэн үйлчилгээг хүргэх мэргэжлийн гэр бүл судлаач, сэтгэл зүйч, нийгмийн 
ажилтныг салбар бүрийн онцлогт тохируулан ажиллуулах; 

 Гэр бүлээсээ алс ажиллаж буй ажиллагсдын гэр бүлийн асуудлыг анхаарах, гэр 
бүлд ээлтэй ажлын гүйцэтгэлийн системд шилжих, ажлын байранд сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө өгөх төвүүдийг ажиллуулахад анхаарах; 
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 Монгол гэр бүлийн амьжиргаа болон амьдралын нөхцөл, боломжийг дэмжих чухал 
арга хэрэгсэл нь гишүүдийг хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх боломж, бололцоог 
дэмжих явдал бөгөөд энэ талаар төрийн бодлогыг хүртээмжтэй, эрх тэгш байхуйц 
зохион байгуулах; 

 ААНБ-ын гэр бүлийн гишүүдийн хэрэгцээнд хандсан үйл ажиллагааны олон талт 
эрмэлзэл, манлайллыг төрөөс дэмжих, зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулах. 
Мөн гэр бүлийн хөгжил, боловсрол, сургалт, зөвлөгөөний чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулж буй мэргэшсэн төрийн бус байгууллагуудыг дэмжсэн санхүүгийн тусгай 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; 

 Монгол гэр бүлийн дэвшилт өв уламжлалыг тээгч, угийн бичиг хөтлөлтийн ач 
холбогдлыг олон нийтэд энгийн замаар сурталчлах, ойлгуулах. Мөн орчин үеийн 
техник, технологийн дэвшил, программын туслалцаатайгаар угийн бичиг 
хөтлөлтийн шинэ, хялбар хэв маягийг түгээх, сурталчлах;  

 Гэр бүл салалт, түүнээс үүдсэн хүүхдийн хүмүүжил, нийгэм-эдийн засгийн үр 
дагаврыг олон нийтэд сайтар ойлгуулах замаар тус үзэгдлийг багасгах. Гэр бүлийг 
эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг боловсронгуй болгож, зуучлагч нарыг 
мэргэшүүлэх; 

 Салбарын хүрээнд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхэд хамгааллын тухай 
хууль зэрэг эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийн уялдаа, зохицуулалтыг хангах, 
хяналт, үнэлгээг тогтмол хийх; 

 Гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалт, бусад хууль тогтоомж, аз жаргалтай гэр бүлийн 
харилцааны талаар олон нийтэд зориулсан ном, товхимол бэлтгэх, сургалт, 
сурталчилгааны материал, аргачлал боловсруулах ажлыг дэмжих; 

Судалгаа, шинжилгээний ажлын хүрээнд: 
 Гэр бүлийн харилцааны суурь судалгаа, шинжилгээний ажлыг тодорхой 

давтамжтайгаар хийх, шаардагдах зардлыг төсөвт тусгах. Түүнчлэн суурь 
судалгаанд суурилан гэр бүлийн бүтэц, харилцааны хэлбэр, онцлог бүрээр 
сэдэвчилсэн судалгааны ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг төрийн бодлогод 
ашиглах; 

  Гэр бүлийн салалтын тоо баримт, шалтгаанд дүн шинжилгээ тогтмол хийх. 
Ингэснээр гэр бүлийн мөчлөгөөс хамаарсан харилцааны онцлогийг олон нийтэд 
таниулах, ойлгуулах талаар сургалт, сурталчилгааны ажлын зөв хандлага, 
чиглэлийг тодорхойлох; 

 Гэр бүлийн тухай хууль болон иргэний хуульд гэр бүлийн хамтран амьдрагчийн хэв 
маяг, харилцааны талаар зохицуулалтыг тандсан судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
нарийвчлан хийж, эрх зүйн хийдлийг арилгах санал, зөвлөмж боловсруулах; 

 Гэр бүлийн гишүүд тэр дундаа хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшил, түүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг илрүүлэх үндэсний хэмжээний судалгааг олон улсад хэрэглэдэг 
арга, аргачлалын дагуу зохион байгуулах, хүүхдэд тохиромжтой эерэг хүмүүжлийн 
хандлагыг тодорхойлж, төрийн бодлого, хөтөлбөрт ашиглах. 
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ХАВСРАЛТ 
 

1.18. Та өөрийн өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлно уу? 

Хариулт Тоо Хувь 

Чинээлэг 10 0.5 
Дунджаас дээгүүр 93 4.6 
Дундаж орлогын түвшин 1221 60.6 
Дундаас доогуур орлогын түвшин 637 31.6 
Ядуу 55 2.7 
Нийт 2016 100.0 
 
1.19. Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад танай гэр бүлийн эдийн засгийн байдал 
хэр зэрэг өөрчлөгдсөн бэ? 

Хариулт Тоо Хувь 
Сайжирсан 311 15.4 
Хэвэндээ 1215 60.2 
Дордсон 490 24.3 
Нийт 2016 100.0 
 
1.20. Танай гэр бүлээс гадаад улс руу явсан хүн бий юу?  

Хариулт Тоо Хувь 
Тийм - Боловсрол эзэмших 38 1.9 
Тийм - Хөдөлмөр эрхлэх 52 2.6 
Тийм - Эрүүл мэнд 2 0.1 
Тийм - Бусад  6 0.3 
Үгүй 1918 95.1 
Нийт 2016 100.0 

 
1.25. Та ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй юу?  

Хариулт Тоо Хувь 
Тийм 147 7.3 
Үгүй 1870 92.7 
Нийт 2016 100.0 

 

1.26. Таны хөгжлийн бэрхшээл төрөлхийнх үү, олдмол уу? 
Хариулт Тоо Хувь 

Төрөлхийн 24 16.3 
Олдмол 123 83.7 
Нийт 147 100.0 
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1.28. Та эзэмшсэн боловсролынхоо дээд түвшнийг нэрлэнэ үү? 
Хариулт Тоо Хувь 

Бүрэн дунд 906 44.9 
Дипломын дээд ба бакалавр 415 20.6 
Суурь 322 16.0 
Техникийн болон мэргэжлийн  173 8.6 
Бага 133 6.6 
Боловсролгүй 49 2.4 
Магистр ба түүнээс дээш 18 0.9 
Нийт 2016 100.0 

 

     1.29. Таны яс, үндэс 

Хариулт Тоо Хувь 
Халх 1471 73.0 
Буриад 90 4.5 
Үзэмчин 4 0.2 
Казак 124 6.2 
Дарьганга 84 4.2 
Дөрвөд 83 4.1 
Өөлд 1 0.0 
Захчин 5 0.2 
Дархад 29 1.4 
Баяд 57 2.8 
Тува 20 1.0 
Мянгад 3 0.1 
Торгууд 6 0.3 
Бусад 39 1.9 
Нийт 2016 100.0 

 
 2.1. Та сүүлийн 7 хоногт ажил эрхэлсэн үү? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 1209 60.0 
Үгүй 807 40.0 
Нийт 2016 100.0 
 
2.2. Та сүүлийн 7 хоногт хөдөлмөр эрхлээгүй боловч тогтсон ажилтай юу? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 31 3.8 
Үгүй 776 96.2 
Нийт 807 100.0 
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2.3. Та сүүлийн 7 хоногт ажил хийхэд бэлэн үү? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 230 29.6 
Үгүй - Гэрийн ажилтай 37 4.8 
Үгүй - Суралцдаг 4 0.5 
Үгүй - Тэтгэвэрт 278 35.8 
Үгүй - Өндөр настан 15 1.9 
Үгүй - Хөгжлийн бэрхшээлтэй 75 9.7 
Үгүй - Ажил хийхийг хүсээгүй 10 1.3 
Үгүй - Хүүхэд асарсан 51 6.6 
Үгүй - Өвчтэй байсан 25 3.2 
Үгүй - Өвчтөн, өндөр настан асарсан 3 0.4 
Үгүй - Бусад 48 6.2 
Нийт 776 100.0 

 

2.4. Та ирэх 14 хоногт ажил хийхэд бэлэн үү? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 233 30.0 
Үгүй - Гэрийн ажилтай 32 4.1 
Үгүй - Суралцдаг 3 0.4 
Үгүй - Тэтгэвэрт 281 36.2 
Үгүй - Өндөр настан 13 1.7 
Үгүй - Хөгжлийн бэрхшээлтэй 77 9.9 
Үгүй - Ажил хийхийг хүсээгүй 10 1.3 
Үгүй - Хүүхэд асарсан 53 6.8 
Үгүй - Өвчтэй байсан 25 3.2 
Үгүй - Өвчтөн, өндөр настан асарсан 3 0.4 
Үгүй - Бусад 46 5.9 
Нийт 776 100.0 
 
2.5. Таны ажилгүй байгаа шалтгаан юу вэ?  

Хариулт Тоо Хувь 

Хөдөлмөрийн нас хүрээгүй 1 0.1 
Суралцдаг 4 0.5 
Тэтгэвэрт гарсан 289 37.2 
Өвчтэй 32 4.1 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 86 11.1 
Жирэмсэн/хүүхэд асарсан 51 6.6 
Бусдыг асарсан 13 1.7 
Тухайн жилд цэргээс халагдсан 1 0.1 
Шилжин суурьшсан 1 0.1 
Аав, ээж, гэр бүл, үр хүүхдээ дагаад 1 0.1 
Хүүхдээ сургуульд сургахаар 13 1.7 
Гадаадад амьдарч байгаад ирсэн 2 0.3 
Засан хүмүүжүүлэх газраас суллагдсан 1 0.1 
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Байгууллага татан буугдсан 1 0.1 
Цомхотголд орсон 6 0.8 
Улирлын чанартай ажил хийдэг болохоор 21 2.7 
Мэргэжил, дадлага туршлага байхгүй 11 1.4 
Мэргэжилд тохирох ажил олдохгүй 5 0.6 
Ажил хайгаад олдохгүй байгаа 142 18.3 
Байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэлд өртөж малгүй 
болсон 1 0.1 

Ажиллах сонирхолгүй байсан 11 1.4 
Цалин бага учраас 5 0.6 
Ажил олгогчийн тавьсан шаардлагад тэнцэхгүй 
байгаа учраас 24 3.1 

Бусад 54 7.0 
Нийт 776 100.0 

 

2.6. Таны ажилгүй байгаа хугацаа 
Хариулт Тоо Хувь 

1 сараас бага 19 2.4 
1-2 сар 23 3.0 
3-5 сар 22 2.8 
6-11 сар 27 3.5 
1-2 жил 140 18.0 
3 ба түүнээс дээш жил 545 70.2 
Нийт 776 100.0 

 

2.7. Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус дараах хэлбэрээс алинд хамаарах вэ?  
Хариулт Тоо Хувь 

Цалин хөлстэй ажиллагч 744 60.0 
Ажил олгогч 6 0.5 
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 205 16.5 
Нөхөрлөл, хоршооны гишүүн 1 0.1 
Мал аж ахуй эрхлэгч 271 21.9 
Өрхийн үйлдвэр, үйлчилгээнд цалин хөлсгүй 
оролцогч 

4 0.3 

Эдгээр статуст хамрагдах боломжгүй ажиллагч 9 0.7 
Нийт 1240 100.0 

 

2.10. Таны ажлын байрны хэлбэр алинд хамаарах вэ? 

Хариулт Тоо Хувь 

Байнгын 1062 85.6 
Улирлын чанартай 136 11.0 
Түр 36 2.9 
Цагийн 6 0.5 
Нийт 1240 100.0 
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2.12. Таны эрхэлдэг бизнес- аж ахуйн ажилладаг байгууллагын хариуцлагын 
хэлбэр юу вэ? 

Хариулт Тоо Хувь 

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн 
газар 

70 5.6 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой 
үйлдвэрийн газар 

11 0.9 

Төсөвт байгууллага 271 21.9 
Төрийн бус байгууллага 23 1.9 
Хувийн аж ахуй нэгж 377 30.4 
Хувь хүн/иргэн 488 39.4 
Нийт 1240 100.0 

 

3.1. Таны гэрлэлтийн байдал 

Хариулт Тоо Хувь 

Огт гэрлээгүй 18 0.9 
Гэрлэсэн/батлуулсан 1408 69.9 
Гэрлэсэн/батлуулаагүй 272 13.5 
Тусгаарласан 43 2.1 
Цуцалсан 24 1.2 
Бэлэвсэн 251 12.5 
Нийт 2016 100.0 

 

3.2. Та эхнэр/нөхөр, хамтран амьдрагчтайгаа хамт амьдраад хэр удаж байна 
вэ?  

Хариулт Тоо Хувь 

1-5 жил 663 39.8 
6-10 жил 329 19.8 
11-15 жил 190 11.4 
16-20 жил 141 8.5 
21-25 жил 85 5.1 
26-аас дээш 256 15.4 
Нийт 1664 100.0 
 
 
3.3. Та болон хамтран амьдрагч гэрлэлтээ батлуулах бодолтой юу? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 222 81.6 
Үгүй 50 18.4 
Нийт 272 100.0 
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3.4. Ямар шалтгааны улмаас гэрлэлтээ батлуулаагүй вэ? 

Хариулт Тоо          Хувь 

Эхнэр, нөхөр өмнөх гэрлэлтээ цуцлуулаагүй 26 9.6 
Шилжих хөдөлгөөн/шилжүүлэг хийлгээгүй 32 11.8 
Бүртгүүлж амжаагүй 139 51.1 
Шалтгаангүй 45 16.5 
Татгалзсан  9 3.3 
Бусад  21 7.7 
Нийт 272 100.0 

 

3.5. Та ямар шалтгааны улмаас гэрлэлтээ цуцалсан бэ? 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

Архидан согтуурлаас болж 21 32.3 
Үзэл бодол, зан байдлын тохиромжгүйн 
улмаас 21 32.3 

Хууран мэхлэлт, хардалтын улмаас 14 21.5 
Бусад  10 15.4 
Татгалзсан/хариулаагүй 7 10.8 
Санхүүгийн асуудлаас болж 5 7.7 
Хадмуудын оролцооноос болж 4 6.2 
Шилжих хөдөлгөөн 3 4.6 
Хайр сэтгэл үгүй болсноос 3 4.6 
Нийгэмд эзлэх байр суурийн ялгаанаас 1 1.5 
Үр хүүхэдгүйн улмаас 1 1.5 
Нийт 90 138.5 

 

3.6. Та ямар шалтгааны улмаас гэрлэлтээ цуцалсан бэ? 
Хариулт Тоо Хувь 

Хариулагч өөрөө 31 46.3 
Нөхөр/эхнэр 17 25.4 
Хоѐулаа 12 17.9 
Нөхөр/эхнэр-ийн гэр бүлийнхэн 1 1.5 
Татгалзсан/хариулаагүй 5 7.5 
Бусад  1 1.5 
Нийт 67 100.0 

 

4.1. Танай гэр бүл угийн бичиг хөтөлдөг үү? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 231 11.5 
Үгүй 1785 88.5 
Нийт 2016 100.0 
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4.1.А. Тийм бол хэзээнээс хөтөлж эхэлсэн бэ? 
Хариулт Тоо Хувь 

Эртнээс уламжилж ирсэн угийн бичигтэй 107 46.3 
Саяхнаас хөтлөх болсон 124 53.7 
Нийт 231 100.0 

 

4.1.B. Үгүй бол хөтлөх бодолтой байдаг уу? 
Хариулт Тоо Хувь 

Хөтлөх бодолтой байна 864 48.4 
Хөтлөх бодолгүй байна 921 51.6 
Нийт 1785 100.0 

 

4.2. Та өөрийн удам судар, түүх намтрын талаар хэр зэрэг мэдлэгтэй вэ? 
Хариулт Тоо Хувь 

Сайн мэднэ 262 13.0 
Ерөнхийд нь мэднэ 1307 64.8 
Мэдэхгүй 447 22.2 
Нийт 2016 100.0 

 

4.3. Та төрөл садантайгаа(холын) ихэвчлэн ямар харилцаатай байдаг вэ? 
Хариулт Тоо Хувь 

Байнгын ойр дотно харилцаатай 596 29.5 
Байнга харилцаад байдаггүй ч холбоотой 
байдаг 

732 36.3 

Зөвхөн баяр ѐслол болон хурим, оршуулгын 
үеэр л уулздаг 

439 21.8 

Мэддэг, харилцаагүй 146 7.2 
Ямар ч холбоогүй 103 5.1 
Нийт 2016 100.0 

 

4.4. Танай гэр бүл уламжлалт баяр цагаан сарыг хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? 

Хариулт Тоо Хувь 

Өргөн тэмдэглэдэг 1262 62.6 
Ёс заншлаа хүндэлж ѐсолдог 675 33.5 
Шинэ хэлбэрээр тэмдэглэдэг 12 0.6 
Тэмдэглэдэггүй 67 3.3 
Нийт 2016 100.0 
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5.2 Танай гэр бүлд дараах сөрөг асуудлаас гэр бүлийн харилцаанд хамгийн нөлөөлж 
буй ямар асуудал байгаа вэ? /Олон сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын хувь 
Хотжилт/хүрээлэн буй орчин 4.0 11.4 
 Хамт олны таагүй уур амьсгал 99 5.1 
Нийгмийн бухимдал, таагүй уур амьсгал 299 15.3 
Мэдээллийн хэрэгслийн сөрөг нөлөөлөл 167 8.5 
Хуулийн хэрэгжилт муу 266 13.6 
Төрийн үйлчилгээний хүнд суртал 494 25.3 
Ажилгүйдэл 827 42.3 
Ядуурал 302 15.5 
Архидалт 374 19.1 
Гэмт хэргийн өсөлт 113 5.8 
Улс төрийн тогтворгүй байдал 263 13.5 
Ар гэрээсээ хол амьдрах, хөдөлмөр эрхлэх      74 3.8 
Үнийн өсөлт 1056 54.0 
 Татварын ачаалал 132 6.8 
Шилжилт хөдөлгөөн 24 1.2 
Авилга 76 3.9 
Орон сууцны зээл 133 6.8 
Хэрэглээний зээл 582 29.8 
Нөлөөлдөггүй 90 4.6 
Бусад 45 2.3 
Нийт 5639 288.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Та амьдралдаа хэр зэрэг сэтгэл ханамжтай вэ? 

  
Маш 

их Их Дунд Бага Огт сэтгэл 
ханамжгүй Нийт 

Оршин суугаа газар 17.8 55 20.4 5.1 1.6 100 
Ажил, мэргэжил 15 46 22.7 10.6 5.8 100 
Байр сууц 13.6 50.4 26.1 8 1.9 100 
Хоол хүнс 12.6 58.4 22.5 5.4 1.1 100 
Эрүүл мэнд  8.4 46.3 32.1 11.1 2.1 100 
Өрхийн орлого, санхүү  4.1 23.2 42.5 24.3 5.9 100 
Хүүхдийн сурлага, хүмүүжил  11.7 58.5 23.7 4.5 1.6 100 
Гэр бүлийн амьдрал 17 54.3 23 4.1 1.6 100 
Нийгмийн байр суурь 7.3 41.3 38.9 10.2 2.3 100 
Эд хөрөнгө, материаллаг зүйлс 7.2 45 36.3 9.6 1.9 100 
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5.3. Танай гэр бүлд дараах сөрөг асуудлаас гэр бүлийн харилцаанд хамгийн 
нөлөөлж буй ямар асуудал байгаа вэ? /Олон сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

Санхүүгийн асуудал 29.6 32.3 
Эрүүл мэндийн асуудал 161 8.0 
Төрийн үйлчилгээ 23 1.1 
Боловсролын асуудал 106 5.3 
Гэр бүлийн асуудал 103 5.1 
Орон байрны асуудал 186 9.2 
Хүрээлэн буй орчин 97 4.8 
Архидалт 38 1.9 
Ажилгүйдэл 340 16.9 
Байхгүй 400 19.8 
Бусад 93 4.6 
Нийт 2198 109.0 
 
5.4. Таны бодлоор гэр бүлийн хувьд хамгийн шаардлагатай зүйл юу вэ? /Олон 
сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

Элэг бүтэн хамтдаа байх  1084 54.9 
Амьдралын ая тухтай байдал  589 29.8 
Гэр бүлийн тогтвортой байдал  462 23.4 
Өөрийн гэсэн гэр оронтой байх  455 23.0 
Үр хүүхэдтэй байх  309 15.6 
Бие биенээ хайрлах  304 15.4 
Биесээ ойлгож, хүндэлдэг байх 263 13.3 
Наад захын хэрэгцээний зүйлээр 
гачигдахгүй байх  258 13.1 
Бие биедээ итгэдэг байх  259 13.1 
Нэг санаа зорилготой байх  228 11.5 
Амьдралын идэвх, зүтгэлтэй байх  211 10.7 
Эд хөрөнгө мөнгөтэй байх  169 8.6 
Эрүүл байх 60 3.0 
Бусад  59 3.0 
Бэлгийн харилцаанд ханамжтай байх  42 2.1 
Нийт 4752 240.5 
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5.6.- Таны бодлоор гэр бүл дэх сөргөлдөөн ихэвчлэн хэний хооронд зонхилж үүсдэг 
вэ? /Олон сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

Эхнэр-нөхөр 1308 79.9 
Эцэг/эх - хүүхэд 313 19.1 
Хойд эцэг/эх - хүүхэд 55 3.4 
Хүүхэд - хүүхэд 59 3.6 
Хадам аав/ээж - хүргэн/бэр 116 7.1 
Өвөө/эмээ - ач/зээ 19 1.2 
Хүргэн - бэр 20 1.2 
Сөргөлдөөн үүсдэггүй. 179 10.9 
Бусад  8 0.5 
Нийт 2077 126.8 

 

5.7. Таны амьдралд асуудал тулгарвал та эн тэргүүнд хэнд хандах вэ? /Олон 
сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Хувь 

Нөхөр/эхнэртээ 999 49.6 
Ээж, аавдаа 425 21.1 
Хүүхдүүддээ 276 13.7 
Хамаатан садандаа 166 8.2 
Бусад  150 7.4 
Нийт 2016 100.0 

 

    5.8. - Танай гэр бүлийн эрхэмлэн дээдэлдэг зүйл юу вэ? /Олон сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын хувь 

Эд хөрөнгө, бэл бэнчин 135 6.7 
Нийгэмд эзлэх байр суурь 160 8 
Эрүүл мэнд 1441 71.9 
Шударга ѐс 458 22.9 
 Боловсрол 775 38.7 
Хүний эрх, эрх чөлөө 139 6.9 
Авьяас чадвар, бүтээл туурвил 56 2.8 
Гэр бүл 1165 58.2 
Найз нөхөд 124 6.2 
Бусад  89 4.4 

Нийт 4542 226.8 
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 5.11. Та өөрийн гэр бүлээ тодорхойлно уу 

Хариулт Дундаж  

Танай гэр бүлийн хэн нэгэнд тусламж хэрэгтэй үед гэр бүлийнхээ бусад 
гишүүдэд ханддаг уу? 3.5 

Гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хүүхдийнхээ санал бодлыг хэр 
сонсдог вэ? 3.2 

Гэр бүлийн гишүүдийнхээ найз нөхдийг нь хүлээн зөвшөөрдөг үү? 3.6 
Хүүхэд тань өөрийнх нь хүмүүжлийн асуудалд санал бодлоо илэрхийлдэг 
үү? 2.9 

Та ихэнх зүйлийг зөвхөн гэр бүлийнхэнтэйгээ хийхийг илүүд үздэг үү? 3.9 
Гэр бүлийн гишүүн бүр өөрийн чаддаг зүйлсээрээ гэр бүлээ манлайлдаг 
уу? 3.7 

Гэр бүлийнхэндээ хандах хандлага нь бусад хүмүүст хандах хандлагаас 
илүү дотно байдаг уу? 4.1 

Гэр бүлийн дотоод асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон төрлийн арга замыг 
эрэлхийлдэг үү? 3.5 

Чөлөөт цагаа гэр бүлийнхэнтэйгээ өнгөрүүлэх дуртай юу? 4.0 
Хүүхдэдээ оногдуулах шийтгэлээ түүнтэй зөвлөж байж тогтоодог уу? 2.6 
Гэр бүлийн гишүүд нэг нэгэндээ халуун дотно ханддаг уу? 4.0 
Гэр бүлийн тодорхой асуудлуудад хүүхдүүд шийдвэр гаргадаг уу? 2.9 
Тэмдэглэлт баяр ѐслолоор гэр бүлээрээ цугларч чаддаг уу? 4.0 
Монгол гэр бүлийн ѐс заншил, уламжлалт хэв маягт хэт баригдмал биш, 
уян хатан байдлаар ханддаг уу? 3.4 

Гэр бүлээрээ хийх зүйлсийг төвөг багатайгаар хялбархан бодож олдог уу? 3.6 
Гэрийн ажлыг нэг нь нөгөөдөө даатгах боломжтой юу? 3.5 
Өрхийн нэг гишүүний гаргасан шийдвэрт бусад нь зөвлөгөө өгдөг үү? 3.6 
Гэр бүлд хэн нь манлайлагч вэ гэдэг нь тодорхой байдаг уу? 2.0 
Гэр бүлдээ цаг зарцуулж, хамтдаа байхыг танай гэр бүлийн гишүүд 
чухалчилдаг уу? 3.9 

Хэн ямар гэрийн ажил хийдэг нь тодорхой байдаг уу? 3.5 

 

5.15. Танайх гэр бүлийн орчинд цахим сүлжээ ашигладаг уу? 

Хариулт Тоо Хувь 

Тийм 1242 61.6 
Үгүй 774 38.4 
Нийт 2016 100.0 

 

5.21.1. Таны бодлоор цахим сүлжээ ямар нөлөөтэй вэ? /Олон сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

Хэрэгцээт мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай олж авах, 
сурах 1064 63.9 
Дотнын хүмүүс, нийгэмтэйгээ холбоотой байх 275 16.5 
Ажлын хэрэгцээнд, зар сурталчилгаа байршуулах, 
худалдан авалт хийх 110 6.6 
Бусад 42 2.5 
Нөлөөлдөггүй, ашигладаггүй 119 7.2 
Мэдэхгүй 330 19.8 
Нийт 1940 116.6 
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5.22. Таны бодлоор цахим сүлжээний хэрэглээнээс шалтгаалж сөргөлдөөн ихэвчлэн 
хэний хооронд үүсдэг вэ? /Олон сонголттой асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

 Эхнэр-нөхөр 570 36.9 
Эцэг/эх - хүүхэд 604 39.1 
Хойд эцэг/эх - хүүхэд 12 0.8 
 Хүүхэд - хүүхэд 148 9.6 
 Хадам аав/ээж - хүргэн/бэр 12 0.8 
 Өвөө/эмээ - ач/зээ 30 1.9 
Бусад  525 34 
Нийт 1901 123.1 

 

6.1. Таны бодлоор өрхийн тэргүүн хэн байх ѐстой вэ?  

Хариулт Тоо Хувь 

Нөхөр 1815 90.0 
Эхнэр 41 2.0 
Гэр бүлийн хамгийн ахмад хүн 50 2.5 
Хэн нь ч байж болно 69 3.4 
Бусад  41 2.0 
Нийт 2016 100.0 

 

6.2. - Таны бодлоор өрхийн тэргүүний хамгийн гол үүрэг юу вэ? /Олон сонголттой 
асуулт/ 

Хариулт Тоо Тохиолдлын 
хувь 

Бүх л асуудлыг голлож шийддэг байх 678 33.7 
Өрхийн мөнгө, тооцоог барьдаг байх 231 11.5 
Гэрийн ажлыг зохицуулж, голлож хийдэг байх 293 14.5 
Өрхийн орлогын ихэнхийг нь олдог байх 434 21.5 
Гэр бүлдээ хайр халамжтай, нэр хүндтэй байх 776 38.5 
 Мэдлэг боловсрол өндөртэй байх 81 4 
Гэр бүлийн гишүүдийн өмнө илүү өндөр хариуцлага 
хүлээдэг байх 771 38.3 
Амьдралын нуруутай, ухаалаг, овсгоотой байх 555 27.6 
Хүүхдийг хүмүүжүүлдэг байх 457 22.7 
Амьдрах сууцаа бэлдэх 96 4.8 
Гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг хангадаг 
байх 508 25.2 
Бусад 13 0.6 
Нийт 4893 242.9 
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6.3. Танай гэр бүл дэх чухал асуудлаар ихэвчлэн хэн шийдвэр гаргадаг вэ? 

Хариулт Тоо Хувь 

Хариулагч өөрөө 633 31.4 
Нөхөр/эхнэр 335 16.6 
Нөхөр, эхнэр хамтарч шийдвэр гаргадаг 834 41.4 
Хүүхдийн шийдвэрт нийцүүлдэг 55 2.7 
Гэр бүлийн бүх гишүүд нийлж шийдвэр гаргадаг 138 6.8 
Ахмад настны үгээр 21 1.0 
Нийт 2016 100.0 
 
6.4. Гэрийн ажлыг эрэгтэй, эмэгтэй хүнийх гэж зааглахыг та юу гэж боддог вэ?  

Хариулт Тоо Хувь 

Хатуу зааглах хэрэггүй, хэн боломжтой нь хийж 
болно 

1771 87.8 

Тодорхой хэмжээнд зааглах хэрэгтэй 128 6.3 
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс өөр өөрийн ажил, үүрэгтэй 
байх ѐстой 

114 5.7 

Бусад 3 0.1 
Нийт 2016 100.0 

                

  6.6. Таны бодлоор гэр бүлийн санхүүгийн зарцуулалтыг хэн зохицуулж, хянах ѐстой вэ? 

Хариулт Too Хувь 

Нөхөр 26 22.6 
Эхнэр 51 44.3 
Нөхөр/эхнэр хамтдаа 38 33.0 
Нийт 115 100.0 
   
7.2. Та дахиж хүүхэдтэй болох төлөвлөгөөтэй юу? 

 Хариулт Too Хувь 
Тийм 677 33.6 
Үгүй 1339 66.4 
Нийт 2016 100.0 

 
8.4. Хүүхэд тань хүмүүжил муутай хүүхдүүдтэй нийлж байвал та ямар арга хэмжээ авах вэ? 

Хариулт Too Хувь 

Дахиж найзлахыг нь хориглоно, хүүхэд эцэг эхийнхээ 
үгийг сонсох  

563 27.9 

Яагаад найзлах нь буруу болохыг тайлбарлана, 
уулзуулахаас зайлсхийх 

1132 56.2 

Хүүхэд хэнтэй найзлах нь өөрийнх нь шийдвэр 115 5.7 
Асуудал үүсгэхгүй л байвал хэнтэй найзлах нь чухал 
биш 

158 7.8 

Бусад 48 2.4 
Нийт 2016 100.0 
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8.5. Хүүхэд тань удаа дараа гэрийн даалгавар хийгээгүй тохиолдолд та яах вэ? 
Хариулт Too Хувь 

Загнана, шаардлагатай тохиолдолд шийтгэнэ 631 31.3 
Дэргэд нь сууж, хичээл нь хийлгэнэ 857 42.5 
Хичээл хийгээгүй шалтгааныг нь зөвөөр ойлгоно 331 16.4 
Багшид нь даатгана 108 5.4 
Бусад 89 4.4 
Нийт 2016 100.0 

   

8.6. Төвлөрөл шаардсан ажил хийж байх үед таны хүүхэд шуугиад байвал та яах вэ? 
Хариулт Too Хувь 

Дуугаа өндөрсгөнө, шаардлагатай тохиолдолд 
шийтгэнэ 

776 38.5 

Ажил нь чухал болох талаар тайлбарлаж, ойлгуулна 854 42.4 
Ажлаа орхиод түүнд цаг гаргаж, аргадна 156 7.7 
Чимээгүй орчинд очиж, ажлаа үргэлжлүүлнэ 194 9.6 
Бусад 36 1.8 
Нийт 2016 100.0 

   

8.7. Таны гаргасан шийдвэрийг хүүхэд тань хүлээн зөвшөөрөхгүй байвал та яах вэ? 
Хариулт Too Хувь 

Өөрийн гаргасан шийдвэрийг хатуу тулгана 314 15.6 
Өөрийн шийдвэрийг зөв болохыг тайлбарлаж 
ойлгуулна 1005 49.9 

Ярилцаж, хамтран шийдвэр гаргана 550 27.3 
Түүний шийдвэр надад хамаагүй 75 3.7 
Бусад  72 3.6 
Нийт 2016 100.0 
 
8.8. Та хүүхдээ видео тоглоом тоглохыг зөвшөөрдөг үү? 

Хариулт Too Хувь 
Тийм 307 15.2 
Үгүй 1709 84.8 
Нийт 2016 100.0 

   

8.9. Таны хүүхэд ямар давтамжтай видео тоглоом тоглодог вэ? 
Хариулт Too Хувь 

Огт тоглодоггүй 1521 75.5 
Өдөр бүр 142 7.0 
7 хоногт 2-3 удаа 184 9.1 
7 хоногт 1 удаа 91 4.5 
Сард 2-3 удаа 22 1.1 
Сард 1 удаа 22 1.1 
Мэдэхгүй 34 1.7 
Нийт 2016 100.0 
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8.10. Та хүүхдээ видео тоглоом тоглуулахгүй байх талаар ямар нэг арга хэмжээ авдаг 
уу? 

Хариулт Too Хувь 

Тийм 296 64.2 
Үгүй 165 35.8 
Нийт 461 100.0 

   

8.13. Танай хүүхэд видео тоглоом тоглосноор гэр бүлийн харилцаанд ямар өөрчлөлт 
гарсан бэ?  

Хариулт Too Хувь 

Бага ярилцдаг болсон 73 15.8 
Ойлголцохоо больсон 14 3.0 
Маргаан ихэссэн 76 16.5 
Өөрчлөлт гараагүй 281 61.0 
Бусад 17 3.7 
Нийт 461 100.0 

   

9.1. Та болон танай гэр бүлийн хүн тамхи татдаг уу? 

Хариулт Too Хувь 

Хэрэглэдэг хүн байхгүй 1022 50.7 
Тийм - Хариулагч өөрөө 384 19.1 
Тийм - Нөхөр/эхнэр 563 27.9 
Хоѐулаа татдаг 47 2.3 
Нийт 2016 100.0 

   

9.4. Та болон танай гэр бүлийн хүн согтууруулах ундаа хэрэглэдэг үү? 

Хариулт Too Хувь 

Тийм - Хариулагч өөрөө 302 15.0 
Тийм - Нөхөр/эхнэр 455 22.6 
Хоѐулаа хэрэглэдэг 340 16.8 
Хэрэглэдэг хүн байхгүй 919 45.6 
Нийт 2016 100.0 

   

9.7. Та амьдралдаа зориудаар мансуурч үзсэн үү? 

Хариулт Too Хувь 

Тийм 10 0.5 
Үгүй 2006 99.5 
Нийт 2016 100.0 
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11.1. Гэр бүлээс гадуурх харилцааны талаар та ямар бодолтой байдаг вэ? 

Хариулт Too Хувь 

Байж болох зүйл 152 7.5 
Огт байж болохгүй 1864 92.5 
Нийт 2016 100.0 

   

11.2. Таны ойр дотнын хүмүүс дунд "давхар" амьдралтай хүмүүс бий юу? 

Хариулт Too Хувь 

Тийм 355 17.6 
Үгүй 1661 82.4 
Нийт 2016 100.0 

   

12.4. Таны гэр бүлийн хөгжилд чиглэсэн нийгмийн ямар үйлчилгээ шаардлагатай байна вэ? 

Хариулт Too Хувь 

Гэр бүлийн боловсрол 376 18.6 
Гэр бүлийн засал, гэр бүлд үзүүлэх интервенц 65 3.2 
Сэтгэл засал 105 5.2 
Зөвлөгөө өгөх 251 12.5 
Хүүхдэд үзүүлэх терапи буюу заслын үйлчилгээ 59 2.9 
Орлогоо нэмэгдүүлэх 1117 55.4 
Бусад  43 2.2 
Нийт 2016 100.0 

   

12.5. Шинээр гэр бүл бологсдод төрөөс ямар дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна 
вэ? 

Хариулт Too Хувь 

Орон сууцтай болоход нь дэмжлэг хөнгөлөлт үзүүлэх 473 23.5 
Орлого нэмэгдүүлэх боломжийг өргөжүүлэх 291 14.4 
Ажлын байраар хангах 1075 53.3 
Боловсрол, мэргэжлийн түвшнээ ахиулахад нь туслах 56 2.8 
Үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэхэд нь туслах 62 3.1 
Бусад  59 2.9 
Нийт 2016 100.0 
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