
ТМТ статус : Сайт дээр нийтлэгдсэн 

 

51217-001 - МОН: Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл 

Төслийн нэр Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
төсөл 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Тусламжийн хэлбэр / Төслийн 

төрөл 

Буцалтгүй тусламж 

Төслийн дугаар 51217-001 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 

Мөнгөн дүн [Идэвхтэй] 

БТ-9198-МОН: Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл 

     Ядуурлыг бууруулах Японы сан 3.00 сая ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Мэдлэгт суурилсан шийдэл (МЭД) 
Түншлэлүүд (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Төрийн захиргааны  удирдлага/Хууль, эрх зүй – Нийгмийн 
хамгааллын санаачлагууд 

Жендэрийн тэгш эрх ба 

жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 

баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 

үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш эрх (ЖТЭ) 

Төслийн тодорхойлолт  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 

нутгийн стратегитай уялдсан 

байдал 

 

Төслийн үр нөлөө Улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёл, гэр бүлийн харилцаан 
дахь жендэрийн эрх тэгш байдлыг дорвитой хэмжээнд хангах  
(2017-2021 оны Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний 
хөтөлбөр). Хүртээмжтэй өсөлтийг хангах замаар нийгмийн  
тэгш байдлыг хангахад томоохон ахиц гарна. 

 

Үр дүн Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, олон талт хариу 
арга хэмжээ авах тогтолцооны чанар ба хүртээмж сайжирна. 

  

Гүйцэтгэлүүд Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэх, 
хохирогчдыг хамгаалах чиглэлээр гол оролцогч талуудын зан үйлд 
өөрчлөлт гарна.  
 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдыг хамгаалалд авах, нөхөн 
сэргээх үйлчилгээгээр хангах үүрэг хүлээсэн гол албан  
тушаалтан болон ажилтнуудын чадавх бэхжинэ. 

  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, даван туулагчдад олон талт 
хариу арга хэмжээ болон амьжиргааны дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 
хүрнэ. 

 

Газарзүйн байршил Улс даяар, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Увс аймгууд, Улаанбаатар  

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин C 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  

     Уугуул иргэд  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

    Төслийн төлөвлөлтийн үед  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ  



    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Бэгзсүрэнгийн Цолмон  
(tbegzsuren@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам (хуучин Хууль зүйн яам) 

    

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   

батлах 

   2018 оны 2-р сарын 5 

Баримт цуглуулах, судалгаа  

хийх 

 2018 оны 2-р сарын 26-аас 3-р сарын 22  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  

хурал 

   2018 оны 6-р сарын 4 

    Төслийг батлах    2018 оны 10-р сарын 15 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  

хяналт 
   

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 10-р сарын 26 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  

  2018 оны 7-р сарын 27 Бэгзсүрэнгийн Цолмон Бэгзсүрэнгийн Цолмон  

  2018 оны 2-р сарын 5  Систем 

 




