
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, 
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ 

2022 оны .... дугаар  
сарын ....-ны өдөр  Дугаар ........./........./........../        Улаанбаатар хот            

Журам шинэчлэн батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20.3 дахь хэсгийг үндэслэн 
ТУШААХ НЬ: 

1. “Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг санхүүжүүлэх журам”-ыг нэгдүгээр,
“Хамтарсан багаас үзүүлэх үйлчилгээний маягт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус 
баталсугай.  

2. Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Монгол Улсад Гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, салбар зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар /хэлтэс/, Цагдаагийн газар /хэлтэс/, Эрүүл мэндийн 
газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, бүх шатны Засаг дарга нарт  
тус тус үүрэг болгосугай.  

3. Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг улсын болон
орон нутгийн төсөв, холбогдох салбарын төсөвт тусгаж, олон улсын байгууллагын 
төсөл, хөтөлбөрт хамруулах замаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 

4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яамны Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
/Н.Баярмаа/-т, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газар /Э.Энхтуяа/-т, Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба  /Д.Номинчимэг/-д, Эрүүл мэндийн яамны 
Нийтийн эрүүл мэндийн тусламжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
/Д.Баярболд/ -т тус тус даалгасугай.  

5. Энэ журам гарсантай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд,
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 
04-ний өдрийн А/173, A/259, A/380 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд 
тооцсугай. 
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ХАМТАРСАН БАГИЙН АЖИЛЛАХ,  
ТҮҮНИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ 

 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 
1.1. Энэ журмын зорилго нь аймаг, сум баг, дүүрэг, хороонд “Хамтарсан баг”-

ийн үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалт, гишүүдийн гүйцэтгэх чиг үүрэг, 
санхүүжилт, тайлан, үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.   

 
1.2. Хамтарсан баг нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй тэмцэх тухай хуулийн 20 

дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, 41 дүгээр зүйл, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 
15 дугаар зүйлийн 15.4-т заасан үйлчилгээг анхан шатанд үзүүлнэ.  

 
1.3. Хамтарсан баг нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20 

дугаар зүйлд заасан үйлчилгээг хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх бөгөөд 
шаардагдах зардлыг улс, орон нутгийн болон салбарын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

 
1.4. Хамтарсан багаас үзүүлэх үйлчилгээний зардлыг Нийгмийн ажлын 

үйлчилгээний нийтлэг шаардлага MNS 6949:2021 стандарт, Нийгмийн ажилтны 
мэргэжлийн ёс зүйн дүрэмд заасан хэм хэмжээнд нийцүүлэн, тохиолдлын бүрдэл, 
үйлчилгээний үр дүн, Нийгмийн ажил, үйлчилгээний мэдээллийн санд нэгтгэн 
баталгаажуулсаныг тус тус үндэслэн олгоно.  

 
1.5. Хамтарсан багаас үзүүлэх үйлчилгээний зардлыг тухайн аймаг/дүүргийн 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл жил бүрийн 
орон нутгийн төсөвт тусган батлуулах арга хэмжээг авна.    

 
1.6. Хамтарсан баг нь гэр бүл, нийгмийн орчинд хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг 

хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах, хүчирхийллийг таслан зогсоох, нөхцөл 
байдлын үнэлгээ хийх, аюулгүй байдлыг хангах, хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж 
болзошгүй хүнийг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 
эрүүл мэндийн шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх, гэр бүлд нь дэмжлэг үзүүлэх 
замаар нөхөн сэргээх, шаардлагатай бусад үйлчилгээнд холбон зуучилж, үр дүнг 
хянана.  

 
1.7. Хамтарсан баг нь хэсгийн ахлагч, цагдаагийн албан хаагч, иргэний 

бүртгэлийн ажилтантай хамтран ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд дохионы 
хэлний хэлмэрч, орчуулагч, сэтгэл засалч, хүний эрх, хүүхдийн эрх, хамгааллын 
асуудлаар мэргэшсэн магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллага, 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 
оны ...... сарын....-ний өдрийн........./........../......... 
тоот хамтарсан тушаалаар баталсан  журмын  
нэгдүгээр хавсралт 
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мэргэжилтний дэмжлэг, туслалцааг аймаг, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газар /хэлтэс/-т уламжлан авч болно. 

 
Хоёр. Хамтарсан багийн удирдлага, зохион байгуулалт, дэмжлэг 

 
2.1. Хамтарсан багийн удирдлага, зохион байгуулалт: 
 

2.1.1. Сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн орон нутагт 
ажиллах Хамтарсан багийг сум/баг, хорооны Засаг дарга,  сургуулийн, хүүхэд, гэр 
бүлийн, хөдөлмөр, халамжийн нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, өрхийн 
эмч, цагдаагийн алба хаагч болон энэ чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулна. 

 
2.1.2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 

20.1-т заасан албан тушаалын нэрээр Хамтарсан багийн  бүрэлдэхүүнийг батална.  
 
2.1.3. Шаардлагатай тохиолдолд Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд өрхийн 

эмнэлгийн дарга, эсхүл эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан, сургуулийн сэтгэл зүйч, 
цэцэрлэгийн арга зүйчийг оролцуулж болно. 

 
2.1.4. Хамтарсан багийг сум, хороо/баг/-ийн Засаг дарга /цаашид “багийн 

ахлагч” гэх/ ахалж, багийн тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, удирдлага, 
зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах үүргийг хүлээнэ.  

 
2.1.5. Хамтарсан багийн нарийн бичгийн даргаар суманд Засаг даргын 

Тамгын газрын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, хороонд хөгжлийн нийгмийн 
ажилтан, багт багийн нийгмийн ажилтан /цаашид “нарийн бичгийн дарга” гэнэ/ 
ажиллана. 

  
2.1.6. Нарийн бичгийн дарга нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1-т заасан үүргийг хүлээхээс гадна багийн гишүүдийн 
оролцоо, үр дүнг хянах үүрэг хүлээж, багийн ажлын үр дүнгийн тайлан, үзүүлсэн 
үйлчилгээг Нийгмийн ажил, үйлчилгээний мэдээллийн санд бүртгэнэ. 

 
2.1.7. Хамтарсан багийн гишүүд мэргэжлийн ёс зүйг баримтлан, ажил үүргээ 

хариуцлагатай гүйцэтгэж, багийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулна.  
 

2.1.8. Хамтарсан багийн хурал нь төлөвлөсөн болон шуурхай хэлбэртэй 
байна. Төлөвлөсөн хурал нь тогтсон цаг хугацаанд, шуурхай хурал нь нөхцөл 
байдлыг үндэслэн багийн ахлагч, эсхүл нарийн бичгийн даргын зарласнаар 
явагдана. Ажлын бус цагт зарласан хурлыг багийн ахлагчид заавал танилцуулж, 
зөвшилцөх, өгсөн үүрэг, чиглэлийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. 

 
2.1.9.  Хамтарсан багийн төлөвлөсөн хурал 51-ээс дээш хувийн ирцтэй 

тохиолдолд хүчин төгөлдөр болох ба шийдвэр нь хуралд оролцсон гишүүд журмын 
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хавсралтад заасан хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурснаар баталгаажна. Хурлын 
тэмдэглэлд тухайн холбогдох баримт бичгийн хувийг хавсаргаж болно.  

 
2.1.10. Хамтарсан баг нь  хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлд байгаа хүүхэд, 

гэр бүлийг илрүүлэх судалгаанд үндэслэн жилийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 
боловсруулж, батлуулна. 

 
2.1.11. Хамтарсан баг нь хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хагас, 

бүтэн жилээр төлөвлөх ба үр дүнгийн тайланг Нийгмийн ажил, үйлчилгээний 
мэдээллийн санд бүртгүүлж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөл, орон нутгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан 
төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.  

 
2.1.12. Хамтарсан багийн гишүүдэд олгох урамшуулалд шаардагдах зардлыг 

аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл 
ажиллагаанд шаардагдах зардлын төсвийн хүрээнд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хуралд өргөн мэдүүлэх ба Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь төсөвт тусган 
шийдвэрлэнэ. 

 
2.1.13. Хамтарсан багийн гишүүдэд урамшуулал олгох эсэх асуудлыг 

Хамтарсан багийн нарийн бичгийн дарга, багийн ахлагчтай зөвшилцөж, гишүүдийн 
идэвх санаачилга, оролцоо, хурлын ирцэд үндэслэн нэг цагт ногдох хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээгээр тооцож, улирал бүр үндсэн цалин дээр олгоно.  

 
2.1.14. Хамтарсан багийн нарийн бичгийн дарга буюу тохиолдлыг 

шийдвэрлэсэн багийн гишүүнд урамшуулал олгохдоо дараах хүчин зүйлийг 
харгалзан үзэх бөгөөд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 
оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг 
баримтална. Үүнд:  

2.1.14.1. хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт; 
2.1.14.2.  шийдвэрлэсэн тохиолдлын тоо; 
2.1.13.3.  хуралдааны тэмдэглэл;  
2.1.14.4. гэр бүлтэй ажилласан, эргэх холбоо үүсгэсэн 
тохиолдлын тоо; 
2.1.14.5. хүчирхийлэл үйлдэгчид сануулга өгсөн шаардлага 
тавьсан, хариуцлага хүлээлгэсэн тоо; 
2.1.14.6. урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн сургалт, 
нөлөөллийн арга хэмжээний тоо. 
 

2.2. Хамтарсан багт үзүүлэх дэмжлэг: 
 

2.2.1. Аймаг/ нийслэл, дүүргийн нийгмийн бодлогын хэлтэс нь Хамтарсан 
багийн үйл ажиллагааг бодлогын хүрээнд мэргэжил, арга зүйн удирдлага, салбар 
дундын зохицуулалтаар хангаж,  идэвхжүүлэн  дэмжлэг үзүүлэх ба үйл 
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ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж, дээд шатны удирдлага /Засаг дарга/-д 
танилцуулна. 

 
2.2.2. Засаг дарга Хамтарсан багийн удирдлага, зохион байгуулалтыг 

сайжруулах, үйл ажиллагаанд  санхүүгийн болон нийгмийн ажилтныг хохирогчтой 
ганцаарчлан уулзах өрөө, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, тогтвортой 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх ба бусад дэмжлэг үзүүлнэ.  

 
2.2.3. Аймаг/ нийслэл, дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах салбар зөвлөл, орон нутгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл, хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжил, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага, цагдаагийн байгууллага нь Хамтарсан багийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллана. 

 
2.2.4. Хамтарсан баг нь шаардлагатай тохиолдолд хэсгийн ахлагч, олон 

нийтийн цагдаа иргэний бүртгэлийн ажилтан, сэтгэл зүйч, хэлмэрч, орчуулагч, 
болон хүний эрх, хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүчирхийллийн асуудлаар мэргэшсэн, 
магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллагын дэмжлэг, туслалцааг авч болно.  

 
Гурав. Хамтарсан багийн гишүүдийн чиг үүрэг 

 
3.1. Хамтарсан багийн ахлагч:  
 

3.1.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг холбогдох маягтын 
дагуу хүлээн авч, бүртгэлд авна.  

 
3.1.2. Хүчирхийллийн эрсдэлтэй мэдээлэл хүлээн авсан сум/ баг, хорооны 

Засаг дарга Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 24.1-д заасны дагуу 
таслан зогсоох арга хэмжээг шуурхай авч, холбогдох журмын дагуу насанд хүрсэн 
хохирогчийн аюулгүй байдлын хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийг тусгай 
хамгаалалтаар тус тус хангаж ажиллана. 

 
3.1.3. Хамтарсан багаас үзүүлэх тохиолдлын үйлчилгээний төлөвлөлт, 

хэрэгжилт, үнэлгээ, үр дүн, хувийн хэргийн бүрдлийг хянаж, гарын үсэг зурж, 
баталгаажуулна. 

 
3.1.4. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхэд, эрсдэлт нөхцөлд байгаа 

хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хохирогч хүүхдэд үзүүлэх хамгаалах, нөхөн 
сэргээх үйлчилгээг Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон холбогдох журмын дагуу 
удирдан зохион байгуулна. 

 
3.1.5. Хамтарсан багаас хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээний зардлыг Хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, 
үйлчилгээний зардлын норматив”-ын дагуу тооцно.  

 

ТӨСӨЛ



3.1.6. Насанд хүрсэн үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр Хамтарсан багаас үзүүлэх 
үйлчилгээг зогсоох тохиолдолд аюулын эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан 
хохирогчтой ганцаарчилсан ярилцлага хийсний үндсэн дээр эцсийн шийдвэрийг 
гаргана. Үйлчилгээний үр дүнг үнэлэх, хувийн хэргийг хаахдаа холбогдох баримтыг 
хавсарган, хянаж, гарын үсэг зурж, баталгаажуулна.  

 
3.1.7. Хамтарсан багийн гишүүдэд олгох шагнал, урамшуулал, шаардлагатай 

дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх талаар дараагийн шатны байгууллагад уламжилж, 
шийдвэрлүүлнэ. 

 
3.1.8. Хамтарсан багийн гишүүдийг удирдлага арга зүйгээр хангах, туслалцаа 

үзүүлэх, мэргэжлийн байгууллагад холбон зуучлах, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
ганцаарчилсан уулзалт хийх өрөөгөөр хангана. 

 
3.2. Нарийн бичгийн дарга: 
 

3.2.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн алба хаагч 
болон багийн ахлагчийн эзгүй байх хугацаанд хүлээн авч, холбогдох маягтын дагуу 
бүртгэл хөтлөн, энэ тухай цагдаагийн байгууллага, Хамтарсан багийн ахлагчид 
мэдээлнэ.  

 
3.2.2. Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл,  хүчирхийлэл гарахад хүргэж буй 

эрсдэл, тохиолдлыг эрт илрүүлэх зорилгоор иргэд, олон нийт, байгууллага, аж 
ахуйн нэгжид хүчирхийллийг үл тэвчих хандлага, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх 
нөлөөллийн ажлыг харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн ам, эрсдэлт хүчин зүйлийн 
судалгааны үр дүнд үндэслэн хэрэгжүүлнэ.  

 
3.2.3. Хүчирхийллийн хохирогчид нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, маягтыг 

бөглөнө.  
 

3.2.4. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх 
тухай журамд заасны дагуу хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл 
хүлээн авах, бүртгэх, дуудлага мэдээллийн дагуу хохирогч хүүхдийн аюулгүй 
байдлыг хангах, нөхцөл байдлыг тодорхойлох, үйлчилгээний тохиолдлын 
төлөвлөгөө гаргах, хүүхэд хамгааллын шуурхай тусламж болон хамгаалах нөхөн 
сэргээх түвшний үйлчилгээг хүүхдийн гэр бүлийн болон гэр бүлээс тусдаа орчинд 
үзүүлнэ. 

 
3.2.5. Шаардлагатай тохиолдолд хүүхэд хамгааллын шуурхай тусламжийн, 

хамгаалах нөхөн сэргээх, урьдчилан сэргийлэх түвшний үйлчилгээг мэргэшсэн 
магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллагаар үзүүлэх ажлыг зохицуулах, 
холбон зуучлах, тохиолдлын төлөвлөгөөний дагуу үйлчилгээ хүргэж буй эсэхийг 
үнэлж, тохиолдлыг хаах ажлыг хариуцна.  
 

3.2.6. Аюулын зэргийн болон нөхцөл байдлын үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй 
гарсан тохиолдолд аюулгүй байдлыг нь хангах, шуурхай тусламжийн түвшний 
үйлчилгээг үзүүлж, аймаг, дүүрэг, эсхүл нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 
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асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэмжлэг, туслалцааг авч, 
хамтран ажиллана.  

 
3.2.7. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд 

заасны дагуу хохирогчид сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай гэж 
үзвэл Хамтарсан багийн хурлын шийдвэрээр уг хуулийн 38.1.1, 39.3-т заасан 
үйлчилгээнд холбон зуучилж, эргэх холбоотой ажиллана. 

 
3.2.8. Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө, аюулын 

зэргийн үнэлгээ өндөр гарсан тохиолдолд хүчирхийлэгчийг хяналтад авах, 
тусгаарлах арга хэмжээг цагдаагийн алба хаагчтай хамтран хэрэгжүүлнэ.  

 
3.2.9. Хохирогчийг түр хамгаалах байранд, шаардлагатай тохиолдолд 

хүүхдийг төрөл садны асрамж эсхүл халамж, асрамжийн төвд шилжүүлнэ.  
 
3.2.10. Нарийн бичгийн дарга нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1-т заасан үүргийг хүлээхээс гадна багийн гишүүдийн 
оролцоо, үр дүнг хянах үүрэг хүлээж, багийн ажлын үр дүнгийн тайланг Нийгмийн 
ажил, үйлчилгээний мэдээллийн санд тогтсон хугацаанд бүртгэнэ.  

 
3.2.11. Хамтарсан багаас Түр хамгаалах байр, Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд 

холбон зуучилсан хохирогчийн мэдээллийг хамгаалах байрны нийгмийн ажилтан 
мэдээллийн сан /etsulamj.mn/-д бүртгэнэ. 

 
3.2.12. Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хохирогчид 

орчуулагч, дохионы хэлмэрч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ажиллуулах шаардлагатай 
бол аймаг, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан байгууллага, 
холбогдох төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллана.  

 
3.2.13. Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын болон 

албадан сургалтыг зохион байгуулахад аймаг, дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх дэд зөвлөл нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 44.2-т 
зааснаар магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллагатай гэрээ байгуулж 
ажиллаж болно.  

 
3.2.14. Хүчирхийллийн байнгын харилцаатай гэр бүлд үзүүлэх нийгмийн 

ажлын үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр үргэлжлүүлж болно.  
 
3.2.15. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалалтад байх хугацаанд 

Хамтарсан багийн гишүүд болон Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, Түр хамгаалах 
байрны мэргэжилтэн нь хохирогчийн ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөрийн хөлсийг 
нөхөн тооцуулах чиглэлээр тухайн ажил олгогчид мэдэгдэж, үйлчилгээний 
нууцлалыг хадгалах үүргийг байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн, үйлдвэрчний эвлэлтэй хамтран Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах 
тухай хуулийн 4.1.15-д заасны дагуу хүлээнэ. 
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3.2.16. Нарийн бичгийн дарга сар бүр Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих ба багийн ахлагч болон гишүүдэд танилцуулж, шаардлагатай 
зөвлөмж, анхааруулгыг өгнө. 

 
3.3. Өрх, сумын эмч болон эмнэлгийн мэргэжилтэн: 
 

3.3.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн албан хаагч 
болон багийн ахлагчийн эзгүй байх хугацаанд нийгмийн ажилтан, түүний эзгүйд чиг 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа багийн гишүүн холбогдох маягтын дагуу хүлээн 
авч, бүртгэлд авна.  

 
3.3.2. Хамтарсан багийн гишүүн өрхийн эмч нь Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний тухай хуулийн 5.4-д заасны дагуу үр дүнг хагас бүтэн жилээр 
үнэлүүлэх, ингэхдээ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар хүлээсэн 
үүргийн биелэлтийг заавал тайлагнана.  

 
3.3.3. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л явцад хүчирхийллийн 

хохирогч болсныг сэжиглэсэн, таамагласан, мэдсэн тохиолдолд мэдээллийг багийн 
ахлагчид, багийн ахлагчийн эзгүйд нарийн бичгийн даргад мэдэгдэнэ. 

 
3.3.4. Хохирогчийн эрүүл мэндийн байдлыг тогтоож, мэргэжлийн дүгнэлт 

гаргана.  
 
3.3.5. Хохирогчийг хүлээн авч, үйлчилгээг төлөвлөх, үзүүлэх, үнэлэх, холбон 

зуучлах, үйлчилгээ дуусгавар болох хүртэлх бүхий л үе шатанд эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. 

 
3.3.6. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, 

сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна.  
 
3.3.7. Хохирогчийг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 27, 37 

дугаар зүйл, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 
заасан өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээнд 
хамруулах, шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн дараагийн шатанд холбож, 
хяналт тавьж ажиллана. 

 
3.3.8. Хохирогчийн осол гэмтэл, өвчлөлийн шалтгааныг тэмдэглэн 

баримтжуулж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний явц, үр дүнгийн талаарх 
мэдээллийг нарийн бичгийн даргад өгч, үйлчлүүлэгчийн баримтад хавсруулна. 

 
3.4. Сургуулийн нийгмийн ажилтан: 
 
 3.4.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн алба хаагч 
болон багийн ахлагчийн эзгүй байх хугацаанд нийгмийн ажилтан, түүний эзгүйд чиг 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа багийн гишүүн холбогдох маягтын дагуу хүлээн 
авч, бүртгэлд авна.  
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3.4.2. Хамтарсан багт  ирсэн дуудлага, мэдээллийн дагуу шуурхай 
тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд бусад үйлчилгээнд 
холбон зуучилна. 

 
3.4.3. Хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй иргэн, хүүхэд гэр бүлд чиглэсэн 

шуурхай тусламжийн, нөхөн сэргээх урьдчилан сэргийлэх,  нийгмийн ажил 
үйлчилгээг холбогдох байгууллагатай хамтран үзүүлнэ.  
 
 3.4.4. Хүүхдийн эсрэг болон гэр бүлийн хүчирхийлэлд хүргэж болох эрсдэл, 
тохиолдлыг эрт илрүүлэх зорилгоор олон нийт, байгууллага, иргэдийн 
хүчирхийллийг үл тэвчих хандлага, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх кампанит ажлыг 
харъяалах нутаг дэвсгэрийн судалгаа, нөхцөл байдалд үндэслэн хэрэгжүүлнэ.  
  
 3.4.5. Хүчирхийллийн эрсдэлтэй гэр бүлийн гишүүдийг хүүхдийг эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэх, насанд хүрэгчдийн зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг гэр бүлийг дэмжих, 
нөхөн сэргээх сургалт, зөвлөгөө, дэмжлэгт хамруулна.  
 
 3.4.6. Сургуулийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, цэцэрлэгийн арга зүйч нь 
Боловсролын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуульд заасан үйлчилгээг үзүүлэх, Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/612 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй 
хамруулах” журам, цэцэрлэг, сургуулийн Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж 
ажиллана.  
 
 3.4.7. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, гэр бүлийн боловсролыг нэн тэргүүнд 
эрсдэлт болон зорилтот гэр бүлд олгох, амьдралд хэвшүүлэх цуврал ажлыг зохих 
талуудтай, эсхүл мэргэшсэн сургагч багштай хамтран зохион байгуулна.  
  
 3.4.8. Хамтарсан багийн нийгмийн ажилтны чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа 
тохиолдолд тухайн шийдвэрлэсэн тохиолдлын үр дүнг Нийгмийн ажилтны 
мэдээллийн санд оруулсан, баримтжуулсан, баримт бүрдүүлсэн эсэхээс хамаарч 
урамшуулал олгоно.  
 
3.5. Халамжийн нийгмийн ажилтан: 
 

3.5.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн алба хаагч 
болон багийн ахлагчийн эзгүй байх хугацаанд нийгмийн ажилтан, түүний эзгүйд чиг 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа багийн гишүүн холбогдох маягтын дагуу хүлээн 
авч, бүртгэлд авна.  

 
3.5.2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 40.1-д заасны дагуу 

хохирогчийг нийгмийн халамжийн холбогдох үйлчилгээнд, Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 13.2.22-т заасны дагуу хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг асран 
хамгаалах, харгалзан дэмжих үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүнийг асаргааны тэтгэмж 
олгох үйлчилгээнд хамруулна.  
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3.5.3. Хохирогчийг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 42 
дугаар зүйлд заасны дагуу холбон зуучлахад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайдын 2017 оны А/73 дугаар тушаалыг мөрдөж ажиллана.  

 
3.5.4. Хохирогчийг Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд 

заасан нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох 
төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах зэрэг нийгмийн амьдралд оролцох 
оролцоог дээшлүүлэх хөтөлбөрт хамруулна.  

 
3.5.6. Хүчирхийлэл байнга үйлдэгддэг, эсхүл эрсдэлтэй гэр бүлийн гишүүдийг 

нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-
иргэн эсэхийг холбогдох журмын дагуу тогтоох, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 
бөгөөд зан үйл өөрчлөх сургалт, сайн дурын сургалтад хамруулах арга хэмжээг 
холбогдох албан хаагчтай хамтран хэрэгжүүлнэ.  

 
3.5.7. Гэр оронгүй хүчирхийллийн хохирогчийг Нийгмийн халамжийн тухай 

хуулийн 13.1.5-д заасны дагуу орон гэртэй болгох, ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хохирогчийн нөхцөл байдлын үнэлгээнд үндэслэн асрамж, халамжийн 
байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг Хамтарсан багийн ахлагч тухайн шатны Засаг 
даргад уламжлан шийдвэрүүлнэ.  

 
3.5.8. Хохирогчийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлд заасан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээнд шаардлагатай тохиолдолд 
хамруулна. 

 
3.6. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн нийгмийн ажилтан: 

 
3.6.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн алба хаагч 

болон багийн ахлагчийн эзгүй байх хугацаанд нийгмийн ажилтан, түүний эзгүйд чиг 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа багийн гишүүн холбогдох маягтын дагуу хүлээн 
авч, бүртгэлд авна.  

 
3.6.2. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл үйлдэхэд хүргэж 

болох эрсдэл, тохиолдлыг эрт илрүүлэх зорилгоор олон нийт, байгууллага, 
иргэдийн хүчирхийллийг үл тэвчих хандлага, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх нөлөөллийн 
ажлыг харьяалах нутаг дэвсгэрийн судалгаа, нөхцөл байдалд үндэслэн 
хэрэгжүүлнэ.  

 
3.6.3. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, гэр бүлийн боловсролыг эрсдэлт болон 

зорилтот гэр бүлд олгох, амьдралд хэвшүүлэх цуврал ажлыг зохих талуудтай эсхүл 
мэргэшсэн сургагч багштай хамтран зохион байгуулна.  

 
3.6.4. Хохирогчийн аюулын зэргийн болон нөхцөл байдлын үнэлгээгээр өндөр 

эрсдэлтэй гарсан тохиолдолд нийгмийн ажилтантай хамтран ажиллана.  
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3.6.5. Хүчирхийллийн харилцаатай гэр бүлийн хүүхдийг эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэх, насанд хүрэгчдийн зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг гэр бүлийг дэмжих, 
нөхөн сэргээх сургалт, зөвлөгөө, дэмжлэгт хамруулна.  

 
3.6.6. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдийг түүний 

хүсэл сонирхолд нийцүүлэн дугуйлан, клуб, секц, хотын үзвэр, аялал, хөгжлийн 
хөтөлбөр зэрэг нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах хөтөлбөрт хамруулна.  

 
3.6.7. Хамтарсан багийн шийдвэрээр хүчирхийллийн хохирогч хүүхэд, насанд 

хүрэгчийн хүсэлтээр хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг /хууль ёсны төлөөлөгч/ томилон ажиллуулах хүсэлтийг 
аймаг, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан байгууллагад 
тавьж шийдвэрлүүлнэ.  

 
3.7. Цагдаагийн алба хаагч:  
 

3.7.1. Хамтарсан багт хандсан дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн албан хаагч 
болон багийн ахлагчийн эзгүй байх хугацаанд нийгмийн ажилтан хүлээн авч, 
холбогдох маягтын дагуу бүртгэл хөтлөн, энэ тухай цагдаагийн байгууллага, 
Хамтарсан багийн даргад мэдээлнэ. 

 
3.7.2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 

39.1, 39.2-т заасны дагуу хохирогчид эрх зүйн туслалцааг үзүүлнэ.  
 
3.7.3. Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг тусгай хамгаалалтаар хангахдаа Хууль 

зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/39 дүгээр тушаалыг мөрдөж ажиллана.  
 
3.7.4. Хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлтэй гэр бүлийг илрүүлэхэд хэсгийн 

ахлагч, олон нийтийн цагдаа, иргэдийн дэмжлэгийг авч болно. 
 
3.7.5. Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага, мэдээлэлд очсон 

Цагдаагийн албан хаагч шаардлагатай гэж үзвэл зураг авах, дуу дүрсний бичлэг 
хийх, зарим баримтыг хувилж авах зэргээр хүчирхийллийн тохиолдлыг 
баримтжуулна.  

 
3.7.6. Хамтарсан багийн ахлагч болон цагдаагийн алба хаагч нь хохирогчийн 

аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн 33.1.1, 34 дүгээр зүйлд заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтыг 
хэрэгжүүлнэ.  

 
3.7.7. Хүчирхийлэл үйлдэгчийг зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын болон албадан 

сургалтад хамруулах арга хэмжээг Хамтарсан багийн ахлагч зохион байгуулж, 
цагдаагийн албан хаагч хамтран хэрэгжүүлэх.  

 
3.7.8. Хүчирхийллийн хохирогч хүүхдэд хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлж, 

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороотой хамтран ажиллана.  
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3.7.9. Сум/баг, хорооны нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 
удаа дараа өгсөн дуудлага, мэдээллийн талаарх судалгааг сар бүр гаргаж, 
Хамтарсан багаар хэлэлцүүлэн, хяналт тавих, хариу арга хэмжээ зохион байгуулж 
ажиллана.  

 
3.7.10. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан байгууллагын сэтгэл 

зүйч эзгүй байх хугацаанд цагдаагийн байгууллагын сэтгэл зүйч болон сургуулийн 
сэтгэл зүйчээр үйлчлүүлэгчийн сэтгэл санааны байдал, эрсдлийн түвшинг 
харгалзан сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.  
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Дөрөв. Хамтарсан багаас үзүүлэх үйлчилгээний  
          жишиг зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх  

 
4.1. Хамтарсан багаас үзүүлэх үйлчилгээний зардал:  
 

4.1.1. Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг улсын болон 
орон нутгийн төсөв, хуулиар зөвшөөрөгдсөн бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.  

 
 4.1.2. Хамтарсан багийн тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 
хэмжээг санхүүжүүлэх зардлыг аймаг, дүүргийн Засаг дарга орон нутгийн хөгжлийн 
жилийн төлөвлөгөө болон төсөвт тусгаж, шийдвэрлэнэ. 
 

4.1.3. Тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал нь Засаг даргын өргөн 
мэдүүлсэн төсвийг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 18 дугаар 
зүйлийн 18.1.2-т заасны дагуу хэлэлцэн батална. 

 
4.1.4. Хамтарсан багаас үзүүлэх урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний зардлыг 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар 
хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх 
аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг үндэслэн тооцож, аймаг, дүүрэг, 
нийслэлийн Засаг дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөл орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

 
4.1.5. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлсэн хамгааллын 

үйлчилгээний зардлыг үйлчилгээ тус бүрээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, 
Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан 
“Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын 
норматив”-ыг үндэслэн тооцож, аймаг, дүүрэг, нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага санхүүжүүлнэ. 
 
 4.1.6. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид /насанд хүрэгч/ үзүүлсэн 
хамгааллын үйлчилгээний зардлыг үйлчилгээ тус бүрээр Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, 
үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг үндэслэн тооцож, аймаг, дүүрэг, нийслэлийн 
Засаг дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл 
орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.  

 
4.2. Урьдчилсан сэргийлэх үйлчилгээний зардал: 
 

4.2.1. Урьдчилсан сэргийлэх түвшний үйлчилгээний зардлыг Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, 
үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг жишиг болгон тооцож санхүүжүүлнэ.  

 
 4.2.2. Хамтарсан багаас үзүүлэх урьдчилсан сэргийлэх үйлчилгээний 
зардлын бүрэлдэхүүнд сургагч багшийн хөлс, цайны зардал, сургалтын 
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хэрэглэгдэхүүн, шаардлагатай тохиолдолд сургагч багшийн томилолтын зардал 
багтана. 

4.2.3. Хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
санхүүжилтийг  тухайн орон нутгийн хүүхдийн тоонд тулгуурлан тооцно.  

 
4.2.4. Эцэг эх, гэр бүлд чиглэсэн хүний эрх, жендер, жендерт суурилсан 

хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн ажлын 
санхүүжилтийг орон нутгийн өрхийн тоонд тулгуурлан тооцно 

 
4.2.5. Олон нийтэд чиглэсэн гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг үл тэвчих 

хандлага, соёлыг бэхжүүлэх сургалт, нөлөөллийн ажлыг тухайн орон нутгийн хүн 
амын тоонд тулгуурлан тооцно.  
 

4.2. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх зардал: 
 

4.3.1. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх зардлыг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, 
үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг үндэслэнэ. 

 
4.3.2. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх зардлын бүрэлдэхүүнд тохиолдлыг 

нээхэд шаардлагатай бичиг хэрэг, баримтжуулах, холбон зуучлах, унаа, харилцаа 
холбооны зардал багтана. 

 
4.3.3. Нөхцөл байдлын үнэлгээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний тоогоор 

санхүүжилт тодорхойлогдоно. 
 
4.3.4. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 12.6 дахь заалтийн дагуу нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийсэн Хамтарсан багийн нийгмийн ажилтанд Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, 
үйлчилгээний зардлын норматив”-ын дагуу үндсэн цалин дээр урамшуулал тооцож 
олгоно.  

 
4.4. Холбон зуучлах үйлчилгээний зардал: 

 
4.4.1. Холбон зуучлах үйлчилгээний зардлыг Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, 
үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг жишиг болгох ба  шаардлагатай тохиолдолд 
доорх аргачлалыг баримтлан үйлчилгээний зардлыг тооцно. Үүнд:  

 
4.4.1.1. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6.8-д 

зааснаас бусад эрүүл мэндийн төлбөртэй эмчилгээ, үйлчилгээний зардалд 
төлбөрийн чадваргүй хохирогчид дэмжлэг үзүүлнэ. 
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4.4.1.2. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл, журмыг 
хангасан үйлчлүүлэгчийг Нийгмийн халамжийн тухай хуулинд заасны дагуу 
үйлчилгээ үзүүлж, санхүүжүүлнэ. 

 
4.4.1.3. үйлчлүүлэгч сэтгэл зүйн оношилгоо тогтоох, ганцаарчилсан 

сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, гэр бүлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нарийн 
мэргэжлийн сэтгэл зүйчээс авч болох ба үйлчилгээний төлбөрийг үзүүлсэн 
үйлчилгээний  баримтыг үндэслэн олгож, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 
Ерөнхий захирлын “Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тухай” 2019 оны А/73 
тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтын “Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний 
жагсаалт, үнийн тариф” дагуу олгоно. 

 
4.4.2. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх журмын дагуу үйлчлүүлэгчид сэтгэл зүйн 

зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний төлөвлөгөө гаргах ба үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдал, 
үйлчилгээний үр дүнгээс хамаарч давтамжийг тооцно. 

 
4.4.3. Хамгаалах, нөхөн сэргээх үйлчилгээний үед бэлгийн хүчирхийлэлд 

өртсөн хүүхдэд нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх дундаж хугацаа хорин зургаан 
долоо хоног, бие махбод болон сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн 
нөхөн сэргээх дундаж хугацаа долоон долоо хоног, үл хайхрах хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдэд нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх дундаж хугацаа хоёр долоо хоног байна. 

 
4.4.4. Түр хамгаалах байранд нөхөн сэргээх үйлчилгээний хоолны зардлыг 

байрлуулсан хоногоор тооцно.  
 
4.4.5. Нөхөн сэргээх үйлчилгээний хүүхэд хамгааллын багцын зардлыг  

дунджаар 7 хоногийн зардал гэж тооцох ба үйлчилгээний багцад ариун цэврийн 
болон бага үнэтэй түргэн элэгдэх бараа, материалын зардал багтана. 
 

Тав. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны санхүүгийн баримт бүрдүүлэх 
 
5.1. Санхүүжилтийг сум/баг, хорооны Хамтарсан багийн гишүүн, аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн 
байгууллагын ажилтанд олгож, зардлын хүснэгтэд бүртгэн, санхүүгийн анхан шатны 
баримтаар баталгаажуулна. 

 
5.2. Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгааллын 

хариу үйлчилгээ үзүүлэхээр магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллаж,үйлчилгээг санхүүжүүлж болно. 

 
5.3. Үйлчилгээ үзүүлсэн магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллага нь 

үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн анхан шатны баримтаар 
баталгаажуулна. 

 
5.4. Үйлчилгээ, үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжилтийн бүртгэлийн маягтад 

бүртгэж, санхүүгийн анхан шатны баримт (кассын талон, такси, шатахууны баримт, 
гарын үсэг)-аар баримтжуулж, орон нутгийн холбогдох байгууллагад тайлагнана. 
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5.5. Санхүүгийн анхан шатны баримт авах боломжгүй тохиолдолд уг журмын 

хавсралтын маягтууд болон, зураг, бичлэг зэргээр баримтжуулсан тайланг 
санхүүгийн баримтад хүлээн зөвшөөрч болно. 

 
Зургаа. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны  

тайлагналт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
 

6.1. Аймаг, дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөл болон хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага нь Хамтарсан багийн үйл ажиллагаа ба үйлчилгээ, 
санхүүгийн зарцуулалтад хагас, бүтэн жилээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

 
6.2. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн зарцуулалтад 

хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайланг аймаг, дүүргийн Засаг дарга, 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулна. 

 
6.3. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 

мэдээллийг нарийн бичгийн дарга нийгмийн ажил, үйлчилгээний мэдээллийн санд 
заавал оруулна.  

 
6.4. Монгол Улсад гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл 

болон хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
байгууллага нь Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах зорилгоор 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгтгэн, дүн шинжилгээ хийж, зөвлөмж өгч, 
чиглэл хүргүүлнэ. 
 

6.5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ Нийгмийн ажил, үйлчилгээний 
мэдээллийн санд оруулсан тайлан, мэдээллийг үндэслэн тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр дүгнэнэ. 

 
6.6.  Хамтарсан багийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа ба 

үйлчилгээний үр дүнд баримт бичигт суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 
хийхдээ багийн төлөвлөгөө, тайлан, хурлын тэмдэглэл, үйлчлүүлэгчийн хувийн 
хэрэг, нарийн бичгийн даргын сар бүрийн өөрийн хяналтын хуудас зэрэгтэй 
танилцаж, тоон үзүүлэлт, үр дүнгийн буюу чанарын үзүүлэлтийг нэгтгэн дүгнэж 
гаргана. 

 
6.7. Хамтарсан багийн урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг 

ажлын төрөл, тоо, оролцогчдын тоо, хүргэсэн мэдээллийн агуулга чанар, зохион 
байгуулалтад оролцсон гишүүдийн болон хамтран ажилласан байгууллагын тоо, 
тохиолдлын тооны өсөлт, бууралтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж дүгнэнэ. 

 
6.8. Хамтарсан багийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг үнэлэхдээ санамсаргүй 

түүврээр сонгогдсон үйлчлүүлэгчийн хувийн хэрэгт чанарын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж болно.  
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6.9. Үйлчлүүлэгчийн хувийн хэрэгт чанарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 
хийхдээ аюулын зэргийн үнэлгээ болон нөхцөл байдлын үнэлгээний тоо, аюулгүй 
байдлын хамгаалалт, хохирогч болон түүний гэр бүлд үзүүлсэн эрүүл мэнд, сэтгэл 
зүй, хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ, эрх зүйн туслалцаа, холбон зуучилсан бусад 
үйлчилгээ тус бүрээс гарсан үр нөлөөнд тоон болон чанарын үнэлэлт, дүгнэлт өгөх 
аргаар хийнэ. 

 
6.10. Шаардлагатай гэж үзвэл нарийн бичгийн дарга, бусад гишүүдтэй 

ганцаарчилсан ярилцлага хийх замаар Хамтарсан багийн үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг өөрийн хийж болно.  

 
6.11. Нарийн бичгийн дарга сар бүрийн эцэст өөрийн хяналтын хуудсаар 

Хамтарсан багийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг хянаж, үнэлэн 
дүгнэлтийг багийн сарын тайланд бичиж, багийн ахлагч болон гишүүдэд 
танилцуулан, шаардлагатай зөвлөмж, анхааруулгыг өгнө. 

 
Долоо. Санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

 
7.1. Хамтарсан багт олгосон санхүүжилтийг оновчтой болгох, зарцуулалтыг 

тодорхой, сахилга баттай болгох зорилгоор аймаг, нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, эсхүл аймаг, дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газрын 
санхүү, төрийн сангаас орон нутгийн болон улсын төсвийн зарцуулалтад хагас, 
бүтэн жилээр дотоод аудит хийж дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан холбогдох 
талуудад хүргүүлнэ. 

 
7.2. Хамтарсан багийн санхүүжилт ба зарцуулалтын хэмжээ, түүний 

хүрэлцээтэй эсхүл илүүдэлтэй байдал, оновчтой зөв зарцуулалт зэрэгт 
санхүүжилтийн бүртгэлийн маягт, бүрдүүлсэн баримтад тулгуурлан хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээг хийж дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргана. 

 
7.3. Санхүүгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжид 

тулгуурлан ирэх оны төсвийн төслийг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах салбар зөвлөл нэгтэн боловсруулж, холбогдох талуудад хүргүүлнэ.  
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ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАЯГТ 

 
Нэг. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 
Хамтарсан багийн гишүүн 
Овог 
Нэр 

 Аймаг, хот...................................... 
 Хороо, баг ..................................... 
 Сум ................................................

Албан тушаал: 
 Нийгмийн ажилтан 
 Эмч 
 Сэтгэлзүйч 
 Багш 
 Эрхзүйч 
 Цагдаагийн ажилтан 

Утасны дугаар ..................................................
 

Үйлчлүүлэгчийн хандсан байдал:  

Үйлчлүүлэгч 
өөрөө хандсан  

 Утсаар 
 Биеэр Эрүүл 

мэндийн 
байгууллага  

 Өрхийн эмнэлэг 
 Нэгдсэн эмнэлэг 
 Хувийн эмнэлэг 
 Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг 

Гэмтлийн эмнэлэг 

Цагдаагийн 
байгууллага 

 Баг, хороо  
 Сум, дүүрэг  
 Аймаг, нийслэл 

Төрийн 
байгууллага 

 ГБХЗГ 
 Баг, хороо 
 Дүүрэг, аймаг 

Хамтарсан баг 

Тусгай утас 

 102 
 103 
 107 
 108 

Боловсролын 
байгууллага 

 ЕБДС 
 МСҮТ 
 Их, дээд сургууль 
 НТБТ 

ТББ

Хувь хүн 

 Эцэг эх 
 Хамаатан садан 
 Хөрш 
 Найз 
 Хүүхэд 

Эмч 

 Өрхийн эмч 
 Дүүргийн эмнэлгийн 
 Нэгдсэн эмнэлгийн 
 Хувийн эмнэлгийн 

Төрөлжсөн эмнэлгийн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 
оны ...... сарын....-ний өдрийн........./........../......... 
тоот хамтарсан тушаалаар баталсан  журмын  
хоёрдугаар хавсралт 
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Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл   
  Үйлчлүүлэгчийн код ........... 
  Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь үйлчлүүлэгчид хийж буй хэд дэх үнэлгээ болох:....... 

 
   

Овог .......................................... Нэр ...................................................

Хүйс: 
 Эрэгтэй                     
 Эмэгтэй 

Регистрийн 
дугаар: 

 
................................................... 

Нас ..................... Ам бүлийн тоо ..............................................

Хүүхэд 
 Хүүхэдгүй  
 Хүүхэдтэй  

o Хүүхдийн тоо ...... 

Хэн хэнтэй 
амьдардаг  
 

 Нөхөр, хүүхдүүд  
 Хадам аав, ээж  
 Төрсөн аав ээж  
 Хамаатан садантайгаа  

Бусад .............................

Боловсрол  

 Боловсролгүй 
 Бага 
 Бүрэн бус дунд 
 Бүрэн дунд 
 Мэргэжлийн 
 Тусгай дунд 
 Дээд 

Ажил эрхлэлт:  
 

 Ажилтай (бичих) 
- ................................... 
 Хувиараа хөдөлмөр 

эрхэлдэг (бичих) 
- ...................................... 
 Ажилгүй 
 Оюутан  

Утасны 
дугаар 

 Яаралтай үед 
холбоо барих 
утасны дугаар

......................................... 

.......................................... 
(Нэр, хэн болох) 

Гэрийн хаяг: 
.......................................... 
..........................................

Мэргэжил ............................................ 

E-майл хаяг 

......................................... Нийгмийн 
сүлжээний хаяг 
(ФБ, инстаграм, 
твиттер)

.............................................. 

.............................................. 

............................................... 

 
Цагдаагийн байгууллагаас үнэлсэн аюулын зэргийн үнэлгээ 

 
Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал 

Аюулгүй байдал  Тийм  Үгүй
1. Хүчирхийлэл үйлдэгчтэй хамт амьдарч байгаа    
2. Хүчирхийлэл үйлдэгчээс тусдаа амьдарч байгаа   
3. Гэр бүл цуцлуулсан    
4. Хүчирхийлэл үйлдэгч түр хоригдсон     
5. Хүчирхийлэл үйлдэгч зугтаасан   
6. Төрөл садан, ойр дотны хүний түр хамгаалалтанд байгаа    
7. Айлаар хоноглож байгаа     
8. Түр хамгаалах байранд байрлаж байгаа    
9. Нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлж байгаа    
10. Гэрч хохирогчийг хамгаалах газрын хамгаалалтанд    
11. Хамгаалалтгүй    
12. Бусад    

 Эрсдэлийн түвшин бага (ногоон) 
 Эрсдэлийн түвшин дунд (шар) 
 Эрсдэлийн түвшин өндөр (улаан) 
 Эрсдэлийн түвшин тогтоогоогүй 

ТӨСӨЛ



 

 
 

Хоёр. ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 
 

Хүчирхийлэл үйлдэгчийн талаарх мэдээлэл  

Хүчирхийлэл үйлдэгч: 

 Овог, нэр ............................................................. 
 РД: ....................................................................... 
 Утасны дугаар ..................................................... 
 Ажил эрхлэлт  

- Ажилтай  ................................... 
- Ажилгүй 
- Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг .............................. 
- Оюутан 
- Тэтгэвэрт 

 Нөхөр  
 Эхнэр  
 Хамтран 

амьдрагч  
 Асран 

хамгаалагч  
 Харгалзан 

дэмжигч  
 Хүүхэд 
 Гэр бүлд хамт 

амьдарч байгаа 
этгээд  

 Тусдаа 
амьдардаг 
төрсөн хүүхэд  

 Үрчилж авсан 
хүүхэд  

 Төрсөн эцэг эх  
 Үрчилж авсан 

эцэг эх  
 Ах, эгч, дүү  

 Гэрлэлтээ 
цуцлуулсан эхнэр  

 Гэрлэлтээ 
цуцлуулсан нөхөр  

 Хамтран амьдрагч 
байсан хүн  

 Гэр бүлийн 
харилцаатай 
байсан  

 Дундаасаа 
хүүхэдтэй этгээд   

Хүчирхийлэл 
үргэлжилсэн хугацаа:  
 

 0-1 жил  
 1-3 жил  
 3-5 жил 

5+ жил

Хамгийн сүүлд хүчирхийлэлд өртсөн огноо:  
 
202...... оны ....... сарын ........ өдөр 

Хүчирхийлэл үйлдсэн байдал

 Биеийн 
хүчний 

 

 Өдөр бүр  
 7 хоногт ... удаа  
 Сард ... удаа  
 Жилд .... удаа   
 Хүчирхийлэл үйлдэх бүрт 
 Бусад .....................

 Сэтгэл 
санааны 

 

 Өдөр бүр  
 7 хоногт ... удаа  
 Сард ... удаа  
 Жилд .... удаа   
 Хүчирхийлэл үйлдэх бүрт 

Бусад .....................

 Бэлгийн 

 Өдөр бүр  
 7 хоногт ... удаа  
 Сард ... удаа  
 Жилд .... удаа   
 Хүчирхийлэл үйлдэх бүрт 
 Бусад ...................

 Эдийн   
      засгийн 

 Өдөр бүр  
 7 хоногт ... удаа  
 Сард ...      удаа  
 Жилд ....    удаа   
 Хүчирхийлэл үйлдэх бүрт 

Бусад .....................

 Бүгдийг 
сонгох  

 

 Өдөр бүр  
 7 хоногт ... удаа  
 Сард ... удаа  
 Жилд .... удаа  

Хүчирхийлэл 
үйлдсэн төлөв 
байдал 

 Эрүүл 
 Согтуу 
 Мансуурсан  
 Сэтгэцийн өвчтэй  
Бусад (бичих) 

 
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис, сэтгэцэд 
нөлөөлөх эм бэлдмэлийн хамаарал

Согтууруулах ундаа 
хэрэглэдэг эсэх 

Сэтгэцэд нөлөөлөх эм 
бэлдмэл хэрэглэдэг эсэх

Мансууруулах бодисын 
хэрэглээ 

 Тийм  
- Өдөр бүр 
- 7 хоногт 1 удаа 
- Сард ..... 

 Үгүй 

 Тийм (Төрөл) 
- Тайвшруулах 
- Нойрны 
- Бусад 

 Эмийн хэрэглээ  
- Тогтмол 
- Эмчийн 

заавраар  
- Хүссэн үедээ  

Үгүй

 Тийм 
- Үнэрлэдэг 
- Татдаг 
- Тариур 

  Үгүй 
 

ТӨСӨЛ



 

 
 

Согтуурсан үедээ 
хүчирхийлэл үйлддэг эсэх 

Эм хэрэглээгүй  үедээ 
хүчирхийлэл үйлддэг эсэх 

Мансуурсан үедээ 
хүчирхийлэл үйлддэг эсэх 

 Тийм 
- Байнга  
- Зарим үед  
- Цөөн удаа  

 Үгүй  

 Тийм 
- Байнга  
- Зарим үед  
- Цөөн удаа  
Үгүй

 Тийм 
- Байнга  
- Зарим үед  
- Цөөн удаа  

Үгүй 
 
Хүчирхийлэл үйлдэгч хуулийн дагуу хариуцлага хүлээсэн байдал   

Цагдаагийн байгууллага: 
Эрүүлжүүлэгдсэн Хэдэн удаа .....

Зөрчлийн арга хэмжээ 
авсан 

 Олон нийтийн газарт зүй бусаар биеэ авч явах 
 Танхайрах 
 Хүний биед халдах 
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих 

- Хэдэн удаа ........ 
 Нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдын 

амгалан тайван байдлыг алдагдуулах

Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 
 

 11.7 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх  
 Бусад (зүйлчлэлийг 

бичих) ..................................................................... 
Шүүх:

Иргэний 
хэрэг   
 

 ГБХ-ийн улмаас 
гэрлэлт цуцлуулсан  

 Хүүхдийн тэтгэлэг 
төлүүлэхээр тогтоосон  

 Эд хөрөнгийн 
маргааныг 
шийдвэрлэсэн   

 Хүүхдийн асрамжлах 
эрхийг түдгэлзүүлсэн  

 Тодорхой эрх 
хязгаарлах гомдлын 
дагуу эрх 
хязгаарлагдсан 

 Бусад  

Зөрчил, 
эрүүгийн 
хэрэг   

 Зөрчлийн хэргээр ял шийтгэл 
хүлээсэн  

- Хэдэн удаа.............  
 Гэр бүлийн хүчирхийлэл 

үйлдэх (11.7) 
 Бусад .................. 

 
Гурав. ХҮҮХДИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨЖ БУЙ БАЙДАЛ 

 
Хүүхдийн мэдээлэл 

№ Овог Хүүхдийн нэр 
Нас 

 
Регистрийн 

дугаар 
Хүйс 

Сургууль, 
цэцэрлэгийн хаяг 

 

1.       
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 
Хүчирхийллийн 
ямар хэлбэрт 

өртсөн1 

Хэний зүгээс: 
  

Хүчирхийлэл үйлдэгчийн 
төлөв байдал:  

Хүчирхийлэл үргэлжилсэн 
хугацаа: 

 
1 Давтамж: 1. Өдөр бүр, 2. 7 хоногт, 3. Сард, 4. Жилд 

ТӨСӨЛ
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Үл
 х

ай
хр

ах
  

 Аав  
 Ээж 
 Төрсөн ах, эгч 
 Эмээ, өвөө 
 Бусад 

 Эрүүл 
 Согтуу 
 Мансуурсан  
 Сэтгэцийн өвчтэй 

 0-1 жил 
 1-3 жил 
  3-5 жил 
  5+ жил   

       
     
     
     
     
     
     
     

*Хүүхдийн өртөж буй хүчирхийллийн хэлбэр дээр давтамжийг бичнэ.  
 

Хүүхдийн боловсролын байдал 
Хүүхдийн 

тоо 
Хүүхдийн нас Боловсролын 

хамрагдалт
Завсардалт 

Хүүхдийн 
тоо 
. 
..................... 

 Цэцэрлэгийн 
насны ..........  

 Бага ангийн  
 Дунд ангийн  
 Ахлах 

ангийн  
 Оюутан  

 Цэцэрлэгт 
явдаг 
хүүхдийн 
тоо ........... 

 Бага 
сургуульд 
суралцдаг 
хүүхдийн 
тоо .......... 

 Дунд 
сургуульд 
суралцдаг 
хүүхдийн 
тоо ...........  

 Ахлах 
сургуульд 
суралцдаг 
хүүхдийн 
тоо ................ 

 Оюутан 
хүүхдийн 
тоо ........ 

 Сургууль завсардсан 
хүүхдийн тоо .......  

 Хэддүгээр 
ангиас ...........  

 Хэдэн жил 
завсардсан ....................

  

ТӨСӨЛ



 

 
 

Дөрөв. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  
 

Эрүүл мэндийн байдал  
 Эрүүл Суурь өвчин сэдэрсэн 
 Эмчийн байнгын хяналтанд байдаг  Хөгжлийн бэрхшээлтэй  

- Хөдлөх   
- Харах 
- Ярих 
- Сонсох 

 Өвчний улмаас асаргаанд байгаа  Хүнд өвчтэй  
..............................................................

 Бэртэл, гэмтэлтэй*  Одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч 
байгаа эсэх  
- Тийм 
- Үгүй

 Биеийн байдал хүнд 
*Биеийн аль хэсэгт ямар хэмжээний бэртэл гэмтэл байгааг бичиж тэмдэглэх, гэмтэлтэй хэсгийн ирсэн үеийн фото 
зургийг авч хавсаргах (заавал) 
 
 

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэлзүйн байдал, сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал 

Үзүүлэлт 
Ажиглалт, 

дүгнэлт Тайлбар 
Тийм Үгүй

Сэтгэлзүйн байдал тогтвортой  
Сэтгэлзүйн байдал тогтворгүй  
Сэтгэл хөдлөлөө хянах чадвар 
сайтай  

     

Бэрхшээлийг даван туулах 
чадвартай  

     

Сэтгэцийн хөнгөн хэлбэрийн 
өвчтэй гэсэн оноштой*  

     

Сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн 
эсвэл байнга давтагддаг 
өвчтэй*  

     

*Эмчийн батлагдсан оношийг үйлчлүүлэгч, эсвэл түүний гэр бүлийн гишүүдийн хэлснээр тэмдэглэж, онош гаргасан 
эмнэлэг, хяналтад байдаг эмнэлгийн нэрийг тайлбар хэсэгт оруулна.  

 
 
Үйлчлүүлэгчийн согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын хамаарал 

Согтууруулах ундаа 
хэрэглэдэг эсэх 

Сэтгэцэд нөлөөлдөг, 
тайвшруулах эм бэлдмэл 

хэрэглэдэг эсэх

Мансууруулах бодисын хэрэглээ 

 Тийм  
- Өдөр бүр 
- 7 хоногт 1 удаа 
- Сард ..... 

 Үгүй 

 Тийм  
o Эмийн нэр 
o Төрөл 
o Тайвшруулах 
o Нойрны 
o Бусад 

Үгүй

 Тийм 
- Үнэрлэдэг 
- Татдаг 
- Тариур 

  Үгүй 
 

 
Хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн байдал

Хөдөлмөр эрхлэлт Эдийн засгийн байдал Орлогын эх үүсвэр
 Байнгын ажилтай Бие даасан Цалин   
 Ажилгүй  Хүрэлцээтэй Группийн мөнгө
 Хүүхдээ асарч байгаа  Хүрэлцээгүй Бусдын тусламж
 Группэд байдаг Тогтворгүй Хүүхдийн мөнгө
 Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг   Хүчирхийлэл 

үйлдэгчээс хараат
 Хүнсний эрхийн бичиг  

 Тэтгэвэрт   Бусдаас хараат 
(хэнээс) ................... 

Тэтгэврийн мөнгө
 Улирлын чанартай ажил 

эрхэлдэг 
 Борлуулалтын орлого  

ТӨСӨЛ



 

 
 

 Тогтсон ажилгүй   Халамжийн мөнгө 
 Цагийн ажилтай  Ах дүүсийн дэмжлэг 

  Орлогогүй 
 

o Сарын тогтмол орлого:  
Өөрийн ...............................         
    Гэр бүлийн ......................  

 
Гэр бүлийн үндсэн хэрэгцээ, амьдрах орчин нөхцөл 
 Анхдагч хэрэгцээ Хангагдсан Хүрэлцээтэй биш Хангалтгүй

1. Хоол, хүнс    
2. Улирлын хувцас    
3. Ахуйн хэрэглээ    
4. Түлээ, түлш    
5. Бусад (бичих)   

 
 

Амьдардаг орчин нөхцөл 

Гэр 
хороололд 

Өмчлөл 
Орон 
сууцанд

Өмчлөл Түрээсийн 

         
 Гэр 
 Байшин  

 Өөрийн  
 Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн   

 Дундын 
 Өөр 
хүний ............... 

 Бусад ................

 Өөрийн  
 Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн   

 Дундын 
 Өөр хүний ..................... 
 Бусад....... 

 Гэр  
 Байшин 
 Нийтийн байр   
 Орон сууц    
 Бусад  

 Эцэг эхийн гэрт 
хамт 

 Хадмын гэрт хамт 

Зориулалтын бус байранд  
 Подвал  
 Орц  

Бусад ......................

Үл хөдлөх 
хөрөнгийн 
өмчлөл хэний 
эзэмшилд 
байдаг   

 

 Өөрийн  
 Хүчирхийлэл 

үйлдэгчийн   
 Дундын 
 Өөр хүний.................. 
 Бусад ........................ 

Хөдлөх 
хөрөнгийн 
өмчлөл хэний 
эзэмшилд 
байдаг 
(машин, гэр 
ахуйн гм)

 Өөрийн  
 Хүчирхийлэл 

үйлдэгчийн  Дундын 
 Өөр 

хүний....................... 
 Бусад ........................ 

 
Нийгмийн харилцааны мэдээлэл 

Бичиг баримт   

Иргэний 
үнэмлэх 

 Үнэмлэхтэй  
 Үнэмлэхгүй  
o Огт аваагүй  
o Үрэгдүүлсэн  
o Барьцаалсан 
 Бусад .....................

Нийгмийн 
даатгал  

 Нийгмийн даатгалд хамрагддаг 
 Нийгмийн даатгалд 

хамрагдаагүй  
o Огт төлж байгаагүй  
o Төлж байгаад 

тасарсан......................... 

Эрүүл 
мэндийн 
даатгал 

 

 Эрүүл мэндийн 
даатгалд хамрагддаг 

 Эрүүл мэндийн 
даатгалд 
хамрагдаагүй  

o Огт төлж 
байгаагүй  

o Төлж байгаад 
тасарсан 

Хүүхдийн 
төрсний 
гэрчилгээ  
 

 Төрсний гэрчилгээтэй  
 Төрсний гэрчилгээгүй  

o Гэрчилгээгүй хүүхдийн тоо 
....... 

o Нас ............ 
o Огт аваагүй  
o Үрэгдүүлсэн 
o  Барьцаалсан 

Бусад ............................

Гэрлэлтийн 
баталгаа 

 Батлуулсан  
 Батлуулаагүй  
 Бусад  

Мэргэжлий
н бичиг 
баримт  

 Байгаа  
 Үрэгдүүлсэн 
 Барьцаалсан  
 Огт үнэмлэхгүй  

Бусад  

ТӨСӨЛ



 

 
 

 Олон нийтийн дэмжлэг туслалцаа
Төрийн халамжийн 
үйлчилгээ 

 

 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж  
 Цалинтай ээж  
 Эхийн алдар одонгийн тэтгэмж  
 Олон хүүхэдтэй, өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох 

тэтгэмж  
 Асаргааны тэтгэмж  
 ХБИ олгох тэтгэмж  
 Хүнсний эрхийн бичиг  
 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж  

Бусад.....................................
ТББ, ОУБ-аас дэмжлэг 
авдаг дэмжлэг туслалцаа  
 

 Байгууллагын нэр ............................................. 
 Тусламжийн төрөл .............................................. 
 Туслалцаа авч буй хугацаа 

................................................
Халамж, туслалцаанд 
хамрагддаггүй  
 

 Хэрхэн хамрагдахаа мэдэхгүй 
 Хамрагдаж байгаад хасагдсан 
 Нийгмийн халамж, хамгааллын үйлчилгээ авах 

боломжгүй газар амьдардаг  
 Шалтгаан..................................................  

Бусад .....................................
Ялгаварлан гадуурхагддаг 
эсэх  
 

 Тийм (үйлчлүүлэгчийн 
хэлсэн бүрийг тэмдэглэх) 
o Нас  
o Хүйс 
o Боловсрол  
o Эрхэлж буй ажил  
o Эрүүл мэндийн 

байдал 

o Шашин шүтлэг 
o Бэлгийн чиг хандлага 
o Нийгмийн байдал  
o Гарал үүсэл  

 Үгүй 
 Хариулаагүй  

 
Эрх зүйн туслалцаа үйлчилгээ

Анхан шатны 
хуульзүйн 
зөвлөгөө  
 
 

 Байгууллагын нэр: .................... 
 Зөвлөгч: Нэр .............................  

- Сэтгэлзүйч  
- Нийгмийн ажилтан  
- Эрхзүйч 
- Бусад (бичих) .................... 
- Хэдэн удаа ..... 

Хуулийн 
байгууллаг
ад хандсан 
байдал  
 

  Цагдаагийн 
байгууллага   

  Прокурор 
  Шүүх   

o Эрүүгийн хэрэг  
o  Иргэний  

 Бусад  

Өмгөөллийн 
туслалцаа 

 Өмгөөлөгчтэй холбож өгсөн 
байгууллага, 
хүн ......................................... 

 Өмгөөлөгчийн 
нэр:  ......................... 

 Холбоо барих 
утас: ........................... 

 Өмгөөллийн зардлыг хэн 
төлсөн ............................. 
- Үйлчлүүлэгч өөрөө  
- Улсын өмгөөлөгч  
- Бусад........................ 
- Хэргийн ангилал Эрүүгийн 

хэргийн зүйлчлэл 
- Иргэний хэрэг  
- Зөрчлийн хэрэг  

Бусад 
туслалцаа  

 Итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч 

 Нотлох баримт 
бүрдүүлэхэд туслах  

 Шүүх хуралд дэмжин 
оролцох 

 Бусад .................. 

ТӨСӨЛ



 

 
 

Тав. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ 
 

Асуудал Үнэлгээ, дүгнэлт 
Эрсдэлийн үнэлгээний оноо, 
дүгнэлт:   

Оноо....... 
 

 Бага эрсдэлтэй  
 Дунд эрсдэлтэй 

 Өндөр эрсдэлтэй  
 Аюултай 

Хүчирхийлэлд өртөж буй 
байдлын дүгнэлт: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Үйлчлүүлэгчийн эрүүл 
мэндийн байдалд хийсэн 
дүгнэлт: 

 
 
 
 
 
 

Хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн 
засгийн байдалд хийсэн 
дүгнэлт: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гэр бүлийн үндсэн 
хэрэгцээ, амьдрах орчин 
нөхцөл байдалд хийсэн 
дүгнэлт:  

 
 
 
 
 
 

Нийгмийн харилцааны 
мэдээлэл авах байдалд 
хийсэн дүгнэлт:  
 

 
 
 
 
 
 

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй 
байдалд хийсэн дүгнэлт:  
 

 
 
 
 
 

Эрх зүйн туслалцаа, 
үйлчилгээнд хийсэн 
дүгнэлт:  
 

 
 
 
 
 

Нөхцөл байдлын 
үнэлгээнд хийсэн дүгнэлт:   
 

1. ................................................................ 
 

2. ................................................................ 
Огноо, цаг:   
Нөхцөл байдлын 
үнэлгээтэй танилцсан 
үйлчлүүлэгчийн овог нэр, 
гарын үсэг  

 
Овог.................................. 
                                                               Нэр................................... 
Гарын үсэг................................. 

Огноо, цаг:    

Хавсаргасан материалын 
жагсаалт  

 
1......................................................................................... 
 
2......................................................................................... 
 
3......................................................................................... 
 
4......................................................................................... 
 
 

  
 

ТӨСӨЛ



 

 
 

САНХҮҮГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙХ  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ 

 
Санхүүжилтийн хугацаа: ____  Санхүүжилтийн хэмжээ: ________Огноо: ____________ 
 

 
Дүгнэлт:  

1. Санхүүжилтийн хэмжээ хүрэлцээтэй байсан эсэх: 
______________________ 

2. Санхүүжилтийн зарцуулалт оновчтой байсан эсэх: 
_____________________ 

3. Санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай эсэх: 
_______________________ 

4. Санхүүжилтийг хасах шаардлагатай эсэх:  
5. ____________________________ 
6. Санхүүжилт, зарцуулалтад өгөх зөвлөгөө, чиглэл: 

______________________ 
 

 
 
 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн мэргэжилтний 
Овог нэр, гарын үсэг: __________________________ 
 
Танилцсан хүний албан тушаал, 
Овог нэр, гарын үсэг: __________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/д Үйлчилгээний нэр Нийт 
тоо 

Оролцогч-
дын нийт 

тоо 

Гарсан 
нийт үр 
дүнгийн 

тоо 

Санхүүжил-
тийн нийт 

хэмжээ 
(мянган 
төгрөг) 

Оноо 
(1-5 

оноогоор 
дүгнэнэ) 

1 Удирдлага, зохион 
байгуулалтын зардал 

     

2 Хамтарсан багийн 
тохиолдлыг шийдвэрлэсэн 
хуралдааны тоо 

     

3 Урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаа 

     

4 Хохирогчид үзүүлсэн 
үйлчилгээ  

     

5 Гэр бүлд үзүүлсэн 
үйлчилгээ 

     

 Нийт дүн     

ТӨСӨЛ



 

 
 

“ХАМТАРСАН БАГИЙН АЖИЛЛАХ, ТҮҮНИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ”  
ЖУРМЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 
 

“Хамтарсан багийн ажиллах, 
түүнийг санхүүжүүлэх” журмын 

төслийн тухай 
 

Монгол Улсын Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20 
дугаар зүйлийн 20.3-т “Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэх журам”-ыг нийгмийн хамгааллын, хууль зүйн, эрүүл мэндийн 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална гэж заасны дагуу 
ХНХС, ХЗДХС,ЭМСайдын 2017 оны А/173, А/281, А/380 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдан хэрэгжиж байна.  

Монгол Улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийг дагаж, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсноор хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээний зураглал, үйлчилгээ үзүүлэх журам, үйлчилгээний зардлын 
норматив, санхүүжүүлэх аргачлалыг баталж, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгүүлэх, үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлд төрийн байгууллага хяналт тавих 
үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Энэ хүрээнд  “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам” (ХНХС-ын 
2021 оны А/218 дугаар тушаал), “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх ТББ-ыг 
магадлан итгэмжлэх журам” (ХНХС-ын 2021 оны А/210 дугаар тушаал, 
“Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны журам” ХНХС, ХЗДХСайдын 2021 оны 
А/190, А280 дугаар хамтарсан тушаал), “Хамгааллын үйлчилгээний норматив 
зардал, санхүүжүүлэх аргачлал” (ХНХС, Сангийн сайдын 2022 оны А/23, А/27 
дугаар хамтарсан тушаал) зэрэг нийт 6 журам, 1 стандарт, 1 зардал тооцох 
аргачлалыг шинээр батлуулсан.  

 
Түүнчлэн нийгмийн ажил, үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх 

тогтолцооны шинэчлэлийн хүрээнд Нийгмийн ажил, үйлчилгээний тухай 
хуулийн төслийг боловсруулж, Нийгмийн ажил, үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг 
шаардлага MNS 6949:2021 стандартыг  батлуулж, Нийгмийн ажил, 
үйлчилгээний мэдээллийн нэгдсэн сан /НАМС/, Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хохирогчид үзүүлсэн үйлчилгээний мэдээллийн сан /etuslamj.mn/ зэрэг 
мэдээллийн сангуудыг шинээр хөгжүүлээд байна.  

 
Эдгээр хууль эрх зүйн болон цахим шинэчлэлийн хүрээнд зарим дүрэм, 

журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлж байна.  
 
Сангийн яамнаас гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг 

хамтарсан багийн механизмаар дамжуулан хүргэх асуудлыг хүүхэд хамгааллын 
үйлчилгээний санхүүжилтийн тогтолцоотой хамтад нь авч үзэж, дээр дурдсан 
зарчмын хүрээнд цогцоор шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзсэний  дагууХНХС, 
Сангийн сайдын хамтарсан 2022 оны А/23, А/27 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын 
норматив”-тай  уялдуулан “Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг санхүүжүүлэх 
журам”-ыг шинэчлэн боловсруулаад байна. 

 
Журмын төслийг боловсруулахдаа улсын хэмжээнд санал авах уулзалт, 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах, холбогдох байгууллагуудын санал, 
зөвлөмжийг судлан төсөлд тусгах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, 

ТӨСӨЛ



 

 
 

1. 2021 онд Хүний эрхийн Үндэсний комисс болон Хүчирхийллийн эсрэг 
Үндэсний төвөөс Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 
Хамтарсан багийн хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд хийсэн 
мониторингийн зөвлөмж; 

2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, нийслэлийн Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын албан хаагчид, ТББ-ын 
төлөөллийн бүрэлдэхүүнийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг; 

3. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах 
үйлчилгээ үзүүлдэг Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, Түр хамгаалах 
байрны сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудаас санал авах хэлэлцүүлэг;  

4. Нийслэлийн Хамтарсан багийн Нийгмийн ажилтнуудыг хамруулсан 
сургалт, хэлэлцүүлэг; 

5. Орон нутгийн Хамтарсан багийн гишүүдийг оролцуулсан сургалт, 
хэлэлцүүлгийг шат дараалан зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт 
оролцсон төр, төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс Хамтарсан багийн 
гишүүдийн чиг үүргийг тодорхой болгох, үйлчилгээний зардлыг тусгаж 
өгөх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах төсөвтэй болгох зэрэг 
асуудлыг журмын төсөлд тусгах тухай санал ирүүлсэн.  
 

Энэхүү цогц үе шаттай хэлэлцүүлгийн үр дүнд шинэчлэн боловсруулсан 
журмын төсөлд дараах зохицуулалтыг шинээр тусгалаа. Үүнд:  

 Хамтарсан багийн гишүүдийн чиг үүрэг; 
 Хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлтэй гэр бүл, хүчирхийллийн 

хохирогч эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд хамгааллын болон 
урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг үзүүлэхэд зөвшөөрөгдөх зардлын 
төрөл, хэмжээг тооцох үйлчилгээний жишиг зардал; 

 Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ;  
 “Хамтарсан багаас үзүүлэх үйлчилгээний маягт” зэрэг болно.  

 
Уг шинэчилсэн журмын төсөл батлагдсанаар гэр бүлийн хүчирхийллийг 

бууруулах, охид, эмэгтэйчүүдийг хамгаалах чиглэлээр анхан шатанд ажилладаг 
Хамтарсан багаас үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна гэж 
үзэж байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ 

ТӨСӨЛ




