
“ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ 
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ЗАРЧИМ”СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ЗАРЧИМ  

ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

Сэтгүүлчдийн фокус группын сургалт
Х.Наранжаргал,”Глоб Интернэшнл” төрийн бус байгууллага



Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйр ур үү ү

Сэтгүүлчийн нийгэмд үйлчлэх үнэнСэтгүүлчийн нийгэмд үйлчлэх, үнэн, 
шударга ёсны төлөө тэмцэх хүсэл зориг
эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн гол сэдлэгр ур үү ү д
юм. 

Сэтгүүлчдийг алдар цуутай болгодог , үү р уу
ХМХ-ийн хувьд нийгмийн үнэт зүйлсийг
хамгаалагч эсэн алдар нэртэй болж, р р
хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг олж авна. 



Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйр ур үү ү

Сэтгүүл зүйн бусад төрөл зүйлээс ялгагдахСэтгүүл зүйн бусад төрөл зүйлээс ялгагдах
онцлог:

Асуудлыг гаргаж тавих бус асуудлыг судалж
шинжилдэг. Асуудлыг бүх талаас ньшинжилдэг. Асуудлыг бүх талаас нь
судалдаг

Путин: Тагнуулч, сэтгүүлч хоёрын ажил адил
төстэйтөстэй



Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйр ур үү ү

Гэмт хэрэг эрх зүйн сэдэв нь манай нийгэмГэмт хэрэг, эрх зүйн сэдэв нь манай нийгэм,
улс төр, эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл
байдал, хуримтлагдсан суудлыг задланд ур д ууд д
шинжилж, илчилж тавьдаг тул эрэн
сурвалжлах сэтгүүл зүйн салшгүй хэсэг юм.

Туршлагагүй, мэдлэггүй хүнд эрсдэлтэй,
аюултай ажил



Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйр ур үү ү

Эрэн сурвалжлагч сэтгүүлчийн зэвсэгЭрэн сурвалжлагч сэтгүүлчийн зэвсэг
Хүмүүс мэдээллийн эх сурвалж
Төрөл бүрийн баримт бичиг тэдгээртэйТөрөл бүрийн баримт бичиг, тэдгээртэй 
ажиллах чадвар

Ярилцлагыг тэвчээртэй чадварлаг хийхЯрилцлагыг тэвчээртэй, чадварлаг хийх

Өндөр ёс суртахуун, нийгмийн өмнө хүлээх 
хариуцлагаа ухамсарлаххариуцлагаа ухамсарлах



Осол аваарын тухай сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэл:Зайлшгүй байх мэдээлэл:

Нас барсан, гэмтэж бэртсэн хүмүүсийн нэр, хаяг, наср , р ү үү р, ,

Осол гарсан он, сар, өдөр, цаг,газар
Осолд өртсөн тээврийн хэрэгслийн төрөл
Ослын шалтгаан (албан ёсны эх сурвалжаас)

Дээрх мэдээллийн эх сурвалж
Шаардлагатай бол жолооч, хамт явсан
хүмүүсийннэр, хаяг
Хохирогч хаана нас барсан эсвэл гэмтэл авсанХохирогч хаана нас барсан, эсвэл гэмтэл авсан
Гэмтэл, бэртлийн байдал
Хохирогчийн биеийн байдалХохирогчийн биеийн байдал



Осол аваарын тухай сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэл:Зайлшгүй байх мэдээлэл:

Шаардлагатай бол талийгаччийнаард а а а бо а а
оршуулгатай холбоотой мэдээлэл
Осолтой холбоотойгорр хэн нэгнийг
баривчилсан, эсвэл шүүхэд дуудсан

Дэлгэрэнгүй сурвалжлага хийхээр бол дараахь мэдээллийг нэмэх:

Тээврийн хэрэгсэл аль хэр гэмтсэнТээврийн хэрэгсэл аль хэр гэмтсэн
Ямар хурдтай, ямар чиглэлээр явж байсан
Цаг агаарын таагүй байдал эсвэл замынЦаг агаарын таагүй байдал, эсвэл замын
байдлын тухай
Мөрдөн байцаагч гэрчийн мэдүүлэгМөрдөн байцаагч, гэрчийн мэдүүлэг



Гал түймрийн сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэлЗайлшгүй байх мэдээлэл

Хүн нас барсан, гэмтсэн эсэхХүн нас барсан, гэмтсэн эсэх
Хохирогчдын тухай танилцуулга
Гал хаана гарсанГал хаана гарсан
Гал гарсан байрны бүтэц, зохион байгуулалт
ШалтгаанШалтгаан
Мөрдөн байцаалтын явц
Мэдээллийн эх сурвалжМэдээллийн эх сурвалж
Хохирогчид хэрхэн наса барсан, гэмтэж
бэртсэнбэртсэн



Гал түймрийн сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэлЗайлшгүй байх мэдээлэл

Гал хэзээ хаана гарсанГал хэзээ, хаана гарсан
Галыг хэрхэн хэрхэн, хэзээ унтраасан
Аврагчдын ажлын тухайАврагчдын ажлын тухай
Хохирогчид хаана нас барсан, эсвэл гэмтэж
бэртсэнбэртсэн
Гэмтэл, бэртлийн хэмжээ



Гал түймрийн сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэлЗайлшгүй байх мэдээлэл

Учирсан хохирол даатгалтай эсэхУчирсан хохирол, даатгалтай эсэх
Хэдэн гал унтраагч оролцсон, хичнээн
хэмжээний ус зарцуулсанхэмжээний ус зарцуулсан
Гэрч, гал унтраагч, оршин суугчдын яриа
Хүний сониохол татахуйц жижиг зүйлсХүний сониохол татахуйц жижиг зүйлс
Анх хэн дуудлага өгсөн



Гэмт хэргийн сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэлЗайлшгүй байх мэдээлэл

Хохирогчтой холбоотой мэдээлэлХохирогчтой холбоотой мэдээлэл
Ямар төрлийн гэмт хэрэг болох
Хэрхэн яаж үйлдэгдсэнХэрхэн, яаж үйлдэгдсэн
Хэрэг гарсан, он,сар, өдөр,цаг, хаана гарсан
Х й бХохирогчийн нас барсан, гэмтсэн шалтгаан, 

Ямар зэвсэг хэрэглэсэн



Гэмт хэргийн сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэлЗайлшгүй байх мэдээлэл

Хэргийн сэдэлХэргийн сэдэл
Боломжтой бол хохирогчийн талаарх зарим
мэдээлэлд
Өмчийн эсэрг гэмт хэрэг бол хохирлын хэмжээ, 
ямар аргаар үйлдэгдсэн
Сэжигтэн ( албан ёсоор татагдаагүй бол нэрийг
бичихгүй), таамаглал
Цагдаагийн ажилтан, хориогч, гэрчүүдийн яриа
Мэдээллийн эх сурвалж



Шүүхийн сурвалжлага
Зайлшгүй байх мэдээлэлЗайлшгүй байх мэдээлэл

Шүүгдэгчийн нэр, хаягүү д р,
Сонсгож буй ял
Хэргээ хүлээсэн эсэх, тийм бол шинээр
сонсгосон ял
Гэмт хэрэгийн шинж чанар, хэргийн талаарх
мэдээлэлмэдээлэл
Шүүх хуралдааны тойм
Шүүхийн нэрШүүхийн нэр
Шүүгчийн нэр
Шүүх танхимын ерөнхий зураглалШүүх танхимын ерөнхий зураглал



Хүний нэр төрд халдахаас сэргийлэх

Хүний нэр төрийг гутааж болзошгүй бүх бүх мэдээллийг шалгах, 
ялангуяа:ялангуяа:
Тухайн хүн ажлаа хийж чадах эсэхэд эргэлзсэн
Ямар нэг гэмт хэрэг үйлдсэн, эсвэл сэжиглэгдсэн
Тухайн хүнийг оюун саннаны хомсдолтой, эсвэл яман нэг жигшмээр өвчин туссан

Эргэлзээтэй материалыг баталгаатай болгох
Баричлагдса, хохирол учруулсан, эрүүгийн хэргийн талаарх
мэдээлэлд онцгой анхаарах
Д б й б й йДовтолгоо, батлагаа, өөрийгөө хамгаалж буй мэдэгдлүүдийг
сайтар нягтлах
“Мэдээлж байгаагаар бол”, “яригдаж байгаагаар бол “ гэх мэт
үгсийг шургуулах гэж оролдох хэрэггүйүгсийг шургуулах гэж оролдох хэрэггүй
Довтолгоо, эрс буруушаалтад өртөж буй хүн дээр очиж шалгах
Доромжилсон үг хэлллэгийг онцгой анхаарах



Хүний нэр төрд халдахаас сэргийлэх

Сэдэв Аюултай үгс
Гэмт хэрэг Луйварчин, хулгайч, гангстер, тонуулчин, акул, 

мэргэжлийн гэмт хэрэгтэн гэх мэт
Ажил мэргэжлээ зохисгүй хийх Чадваргүй, бүтэлгүй, ёс зүйгүй хуульч, юу ч

мэдэхгүй тэнэг сэтгэдэгүй гэх мэтмэдэхгүй, тэнэг, сэтгэдэгүй гэх мэт
Бусад харилцах боломжгүй
болгодог өвчин

Архичин, донтон, ДОХ-той гэх мэт

Хүний чадварыг үгүйсгэх Найдваргүй дампуу залилан мэхлэгч гэх мэтХүний чадварыг үгүйсгэх Найдваргүй, дампуу, залилан мэхлэгч гэх мэт

Бэлгийн харьцаа Янхан, хормойн донтой, завхай, завхарсан гэх мэт

Оюун ухааны чадваргүй Солиотой, ухаанд нь ухна ишиг шүгэлсэн,
сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй шизотой гэх мэтсэтгэл мэдрэлийн өвчтэй, шизотой гэх мэт

Тохуурал басамжлал Луйварчин, фашист, коммунист, хулчгар, 
хоёр нүүртэн, казах хүн өөдгүй, дөрвөд хүн
биш гэх мэтбиш гэх мэт



Хүний нэр төрд халдахаас сэргийлэх

Үзэл бодлоо бүү тулгаҮзэл бодлоо бүү тулга
Цагдаа, шүүхийн ажилтны албаны гадуур
өгсөн мэдээллийг болгоомжтой хэрэглэхөгсөн мэдээллийг болгоомжтой хэрэглэх
Үнэн л хамгаалалт болдог. Сайн санаагаар, 
сэрэмжлүүлэх гэж бичсэн гээд нэмэргүйсэрэмжлүүлэх гэж бичсэн гээд нэмэргүй
Алдаагаа хүлээх нь хамгаалалт биш



Алдаанаас сэргийлэх ньд р

Лоуренс Бопре- Уэстчестер РокландЛоуренс Бопре Уэстчестер Рокланд
Нюспейперз, Нью Уорк
Бүх мэдээлэлд эргэлзээтэй хандБүх мэдээлэлд эргэлзээтэй ханд
Эх сурвалжтай болгоомжтой харилц
Нарийн түвэгтэй материал дээрНарийн түвэгтэй материал дээр
ажиллахдаа баримт сэлт, ишлэлийг анхдагч
эх сурвалжтай харьцуулан хоёр дахинэх сурвалжтай харьцуулан хоёр дахин
шалгаж, зөв ойлгосон эсэхээ баталгаажуул



Алдаанаас сэргийлэх ньд р

Бүү таа ОвогБүү таа. Овог...
Бичлэг хийх чадвараа сайжруул
Намын сангийн материал сайн ашиглахНамын сангийн материал сайн ашиглах, 
гэхдээ сонины материалд болгоомжтой
хандханд
Материалынхаа эцсийн хувилбарыг дахин
анхааралтай уншанхааралтай унш
Хамгийн гол нь: Буруутсан бол алдаагаа
хүлээн зөвшөөрхүлээн зөвшөөр



Алдаанаас сэргийлэх ньд р
Дэвид Рэндалл: “Ховор сэтгүүлч”
Ямарваа үнэ цэнэ агуулсан баримт бичгийг цуглуул, сайн
хадгал
Хуучин эх сурвалжаа эргэж шалга
Ямар нэг нууц үйл ажиллагаа эхлэхээсээ өмнө арав дахин
бод.Хууль бус ажил аюул дагуулдаг
Нууц байдал өөрөө худал хуурмагтай хутгалддаг тул илчлэгдэх нь
ноцтой байдалд хүргэнэ. Шударга бус үйлдлийг цагаатгахад хэцүү
Гэмт хэргийг нууцаар эрэн сурвалжилснаар хууль бус үйлдэлд
татагдан орж болзошгүй. Энэ нь таны үйлдлийг цагаатгахад бүр
хүнд байдалд хүргэнэхүнд байдалд хүргэнэ
Ийм нөхцөл амь биед эрсдэлтэй.  Айдас, мэдрэмж салахгүй уддаг. 
Амиа алдсан сэтгүүлч юу ч бичихгүй
Мэдээлэл авахын тулд хээл хахууль өгөх ёсгүй



Асуулт яаж тавих вэ? уу

Юлия Шум:Юлия Шум:

Зорилт, хүрээгээ тодорхойл: Яг юу сонсохыг 
хүсэж байна вэ?хүсэж байна вэ?
Асуултаа бэлтгэ. Үндсэн, нэмэлт, анхны, 
завсрын, бататгах, тодруулах, нарийвчлах,завсрын, бататгах, тодруулах, нарийвчлах, 
сануулах, шалгах асуулт

Тодорхой, ойлгомжтой томъёолох. ЭнгийнТодорхой, ойлгомжтой томъёолох. Энгийн 
асуулт дээр. Тааварласан хариултаас зайлсхийх 
асуулт байх



Асуулт яаж тавих вэ? уу

Тавих асуулт өөртөө мэдээлэл агуулсанТавих асуулт өөртөө мэдээлэл агуулсан
байдаг. Иймд тухайн сэдэв, асуудлаар өөрөө
хэр зэрэг бэлтгэлтэйгээ ямар түвшинд
харуулах вэ гэдгээ шийд
Хүссэн хүн тантай ярилцах дургүй бол яах вэ? 

Болж өгвөл шалтгааныг нь олохыг бод. 

Сониуч занг нь хөдөлгөхүйц мэдээлэл байгаа хэл
Саруул ухаанд нөлөөхүйц нийгмийн ач холбогдлыг олйгуулахыгСаруул ухаанд нөлөөхүйц, нийгмийн ач холбогдлыг олйгуулахыг
хичээ
Тусламаар байвч санахгүй байгаа хүнээс бол дурсамжийг нь
хөтлөхүйц асуулт тавьхөтлөхүйц асуулт тавь



Яриагаа яаж эхлэх вэ?р

Эхлээд хаана ярилцахаа бодд р ц д
Яриа эхлэх эхний үг, өнгөө сайн бод
Өөрийгөө танилцуулаад, ярилцах хүнийхээ
овог нэр, ажлын газар, албан тушаал,зэрэг
дэвийг тэмдэглэж ав
Тухайн хүн өөрт чинь тааламжгүй санагдсанТухайн хүн өөрт чинь тааламжгүй санагдсан
бол бүү мэдэгд
Бүү түгдэрүү ү д р
Шууд зөрчилд хүргэхээр яриагаа эхэлж
болохгүй



Биеэ хэрхэн авч явах вэ?р

Сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц байдал бүү гарга
Найрсаг байж, сэтгүүлчийн мэргэжлээрээ далайлгах
хэрэггүй
Яриа эхлэхийн мнө өөрийн зорилго, бичих гэж буй

йматериалын тухай танилцуул
Ярилцагчаа өөртөө дасга
Туханй хүний намтрын ач холбогдол бүхий хэсгийн тухай

б ймэдэж бай
Нүд рүү нь эгцлэн бүү удаан ширт
Хувцсаа тохируул
Мэдээлэл өгөх гэж буй хүний оронд өөрийгөө тавьж үз
Ярилцагчийнха сайн талд тулгуурлан ярилцахыг хичээ
Диктофонаа шууд гаргаж тавьсны хэрэггүйД ф ууд р р ү



Худлаа ярьж буйг хэрхэн мэдэх вэ?у р у р

Нэг шалтгааныг хэд хэдэн янзаар тайлбарладагНэг шалтгааныг хэд хэдэн янзаар тайлбарладаг

Яриа нь тодорхой бус, ерөнхий, бүрхэг 
Сэтгэл хөдлөл ядмаг дүрслэл багаСэтгэл хөдлөл ядмаг, дүрслэл бага
Өөригөө зарчимч, шударга хүн болохыг байн 
байн батлах гэж хичээдэгбайн батлах гэж хичээдэг

Шууд асуултаас бултдаг

М б й б йМэдэж байгаа баримт мэдээллээс илэрхий 
нуудаг



Мэргэжлийн ёс зүйр ү

Õàðèóöëàãàòàé ñýòã¿¿ë ç¿éí ñî¸ëûãàð óö à à à ñý ¿¿ ç¿ ñî¸
õýâø¿¿ëýõ íü ñýòã¿¿ë ç¿éí ¿éë àæèëëàãààã

ýðõýëæ áóé ðåäàêòîð, ñýòã¿¿ë÷, 
éñóðâàëæëàã÷, õýâëýë ìýäýýëëèéí

áàéãóóëëàãûí áóñàä ìýðãýæèëòí¿¿äèéí
ººðèéíõ íü åðòºíöèéã ¿çýõ ¿çýë, èðãýíèéººðèéíõ íü åðòºíöèéã ¿çýõ ¿çýë, èðãýíèé

áàéð ñóóðü, èòãýë ¿íýìøèë,  ìýäëýã
áîëîâñðîë, õ¿ì¿¿æèë ¸ñ ñóðòàõóóíòàé

á é ¯ éèõýýõýí õîëáîîòîé.  ¯¿íèé çýðýãöýý
ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿éãýý äýýäëýõ íü

ñýòã¿¿ë÷èéí ýðõýì ¿¿ðýã þìñýòã¿¿ë÷èéí ýðõýì ¿¿ðýã þì.



Ёс зүйү

Ёñ ç¿é: ¸ñ ñóðòàõóóí , ¸ñ æóðаì ¿ óð óó óð

¨ñ ñóðòàõóóí: çàí ñóðòàõóóí, õ¿ì¿¿æèë

¨ñ æóðàì: áèåý àâ÷ ÿâàõ áàéäàë, ¿éëäýë

¨ñ ç¿é íü ñýòã¿¿ë÷èéã õ¿íä óõààëàã, 
øóäàðãà õàíäàõûã øààðääàã. ¨ñ ç¿éä ¿¿ðýã
õàðèóöëàãà õ¿íèé ìºñ õ¿í ÷àíàð àìüäðàëûíõàðèóöëàãà, õ¿íèé ìºñ, õ¿í ÷àíàð, àìüäðàëûí
óòãà ó÷èð ãýõ çýðýã îëîí àñóóäàë
õàìààðàãäàíà. 



Ёс зүйү

Àëáàíû ¸ñ ç¿é: 

Ñýòã¿¿ë÷èéí ìýäëýã ÷àäâàðã¿é, ñóë äîðîéãîîð äàìæèí
îðæ èðæ áîëîõ õóâèéí áîëîí áóñàä ÿâöóó ñîíèðõëîîñ
õàìãààëàõ õÿíàëòûã òîãòîîõ õýì õýìæýý

Ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿é: 

Ìýäëýã,ìýðãýæèëäýý ¿íýí÷ áàéæ, õóâèéí ýðõ àøãèéã
îãîîðîí, ìýðãýæëèéí íýð õ¿íäýý õàìãààëæ, íèéãìèéí
ºìíº õ¿ëýýñýí õàðèóöëàãàà óõàìñàðëàí ¿¿ðãýý ÷àíä
áèåë¿¿ëýõèéí òºëºº òîãòîîñîí õýì õýìæýý



Хувийн нууцу ууц

Хувийн зүйлийг ил болгохХувийн зүйлийг ил болгох
Хувийн орчинд нэвтрэх

Худал материал нийтлэх нэвтрүүлэхХудал материал нийтлэх, нэвтрүүлэх
Зорилгодоо ашиглах



Хувийн ёс зүйн зарчиму ү р

Алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх хүсэл эрмэлзэлтэйд ү р ү р
байх
Өөрөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан ч
б й б йбаримтад тулгуурлах шийдвэр төгс байх
Үнэнийг хэлэхэд саад болж буй магтаал, мөнгө, 
алдар цуу эрх мэдлийг эсэргүүцэхалдар цуу, эрх мэдлийг эсэргүүцэх
Зовлон шаналалд энэлсэн хүнийг ойлгох
Нийгмийн бүх гишүүдийн илүү таатай ажү үүд үү
байдалд хувь нэмэр оруулах
Шударга бус зүйлийг эсэргүүцэх



Хүүхдийн асуудлыг сурвалжлах ньүү уу ур

Îëîí óëñûí ñýòã¿¿ë÷äèéí õîëáîî 1998 îíûÎëîí óëñûí ñýòã¿¿ë÷äèéí õîëáîî, 1998 îíû 
5-ð ñàðûí 2, Áðàçèëèéí Ðåñèôå õîòь Их
хуралур
“ Õýâëýë ìýäýýëýë áà õ¿¿õäèéí ýðõ" áàãà 
õóðаëóð

" Õ¿¿õäèéí ýðõèéã ñóðâàëæëàõàä áàðèìòëàõ 
çàð÷èì “ - ûí òºñºë ð

2001 îí, Ñº¿ë õîò, Èõ Õóðëààðàà áàòàëñàí 
áèëýý. 



Хүүхдийн асуудлыг сурвалжлах ньуу у

Ýíýõ¿¿ çàð÷èì íü õ¿¿õäèéí ýðõèéãÝíýõ¿¿ çàð÷èì íü õ¿¿õäèéí ýðõèéã 
õàìãààëàõ ¿éëñò ñýòã¿¿ë÷äèéí íèéòýýð 
äàãàí ìºðäºõ íèéòëýã õýì õýìæýý áèé ð
áîëãîõ, ýíý òàëààð õýâëýë ìýäýýëëèéí 
ìýðãýæèëòí¿¿äèéí óõàìñðûã äýýøë¿¿ëýõ 
çîðèëãîòîé 



Хүүхдийн асуудлыг сурвалжлах ньүү уу ур

Зарчмын 4-ð ç¿éëä: " Õ¿¿õäèéí асуудлыг ñóðâàëæëàõäàà ¸ñ ç¿éí ºíäºð çàð÷ìûí ¿¿äíýýñ 
õàíäàíà" ãýýä òóõàéëáàë:ä ä ó

Õ¿¿õýäòýé õîëáîîòîé àñóóäëûã ñóðâàëæëàí òàâèõäàà òóéëûí õÿíàìãàé, ìýäðýìæòýé áàéõ

Õýâøìýë îéëãîëòîîñ çàéëñõèéõ, íèéòëýë, ìàòåðèàëûíõàà òóñûí òóëä ñåíñàöè 
õººöºëäºõã¿é áàéõ

Õ¿¿õýäòýé õîëáîîòîé àëèâàà íèéòëýëèéí ¿ð äàãàâðûã ñàéòàð áîäîæ òîîöîîëîí õ¿¿õäýä 
á áó÷èð÷ áîëçîøã¿é õîð õîõèðëûã áàãàñãàõ 

Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áóñ áîë õ¿¿õäèéí çóðàã, ä¿ðñèéã ¿ç¿¿ëýõèéí õýðýãã¿é áºãººä 
ÿðèëöëàãàä ººð íýð àøèãëàõ

Áîëîìæòîé ¿åä õ¿¿õä¿¿äýä õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ¿çýë áîäëîî èëýðõèéëýõ 
áîëîìæ îëãîõ. Èíãýõäýý äýðãýä íü äàðãà, óäèðäëàãûã áàéëãàõã¿é áàéõáîëîìæ îëãîõ. Èíãýõäýý äýðãýä íü äàðãà, óäèðäëàãûã áàéëãàõã¿é áàéõ

Õ¿¿õäèéí ºã÷ áóé ìýäýýëýë íü õàðààò áóñ áàéõ áàòàëãààã õàíãàõ, ãýõäýý ìýäýýëýë ºãñíººð 
õ¿¿õýä çîëèîñîíä ºðòºõã¿é áàéõ òàëààð îíöãîé àíõààðàë òàâèõ

Õ¿¿õýäòýé ñåêñèéí òóõàé òºñººëëèéí òàëààð ÿðèëöàõààñ çàéëñõèéõ

Õ¿¿õäèéí çóðãèéã àâàõäàà øóäàðãà àðãà õýðýãëýõ, Áîëîìæòîé ¿åä ººðò íü ìýäýãäýæ, ¿¿ ä óð ä óä ð ð ð , ¿ ä ð ä ä ,
çºâøººðºë àâàõ. Ýñâýë õ¿¿õäèéã õàðèóöàæ áóé íàñàíä õ¿ðýãñýä, õàìãààëàã÷, àñðàã÷ààñ
çºâøººðºë àâñàí áàéõ

Õ¿¿õäèéí íýðèéí ºìíººñ ÿðèõ, ýñâýë õ¿¿õäèéí àøèã ñîíèðõëûã òºëººëæ áóé àëèâàà
áàéãóóëëàãûí çºâøººðºë, á¿ðòãýëèéã øàëãàõ



Õ¿÷èðõèéëëèéí àñóóäëûã ñóðâàëæëàõàä
þ¿ àíõààðàõ âý?þ¿ àíõààðàõ âý? 

¯íýíèéã ýðõýìëý¯íýíèéã ýðõýìëý

Õ¿÷èðõèéëýë áîäèò ¿çýãäýë ãýäãèéã ÿìàãò ñàíà

Áóñäûí õ¿íèé ýðõèéã õ¿íäýòãýÁóñäûí õ¿íèé ýðõèéã õ¿íäýòãý

Õ¿÷èðõèéëýë áîë äàëä áàðèìò òóë ýðýí
ñóðâàëæëàõ ñýòã¿¿ë õýðýãòýé.  óð ¿¿ ð

Ãýð á¿ë äýõ õ¿÷èðõèéëýë íü îíöãîé ìýäðýìæ, 
õýëõýý õîëáîîòîé õàìààòàé

Õ¿¿õä¿¿ä ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä ãýäãèéã õýðõýâ÷
ìàðòàæ áîëîõã¿é.



Õ¿÷èðõèéëëèéí àñóóäëûã
ñóðâàëæëàõàä þ¿ àíõààðàõ âý?ñóðâàëæëàõàä þ¿ àíõààðàõ âý? 

Ñýòã¿¿ë÷èéí ìýðãýæëèéí ¿¿ðýã ¸ñ ç¿éíÑýòã¿¿ë÷èéí ìýðãýæëèéí ¿¿ðýã, ¸ñ ç¿éí
øàëãóóð

ªíöãºº çºâ òîäîðõîéëªíöãºº çºâ òîäîðõîéë

Ìýäýýëýë õàðààò áóñ áàéõ

Ýõ ñóðâàëæ çààâàë øààðäëàãàòàéÝõ ñóðâàëæ çààâàë øààðäëàãàòàé

Ò¿ãýýõ, äýëãýð¿¿ëýõèéã á¿¿ ÿàð

ÑÑýðýìæë¿¿ëýõ íü ÷óõàë



Õ¿÷èðõèéëýëä ºðòºã÷òýé ÿðèëöëàãà
õèéõäýý:  õèéõäýý:  

Õîõèðîã÷òîé èæèë ò¿âøèíä õàíäààðàé. ªºðèéãºº äýýã¿¿ð, ýñâýë äîîãóóð á¿¿ òàâü, 

Á é á é á á éÁèòãèéí ºðºâä, áèòãèé áóðóóòãà, áèòãèé ø¿¿ìæèë.

ßðèëöëàãà àâàõäàà ÿðèëöëàãûí çîðèëãî, ÿðèëöëàãàààñ ãàðàõ ýåðýã, ñºðºã ¿ð äàãàâðûí òóõàé óðüä÷èëàí
îéëãîëöîõûã õè÷ýýãýýðýé

Тàíû îðîíä хэн ч áàéñàí èéì áàéäàëä îðæ áîëçîøã¿é áàéñíûã èëýðõèéë. Òýâ÷ýýðòýé, òàéâàí áàéæ, 
áîëîìæòîé áîë áóõèìäëàà òàéëàõàä íü òóñàëæáîëîìæòîé áîë áóõèìäëàà òàéëàõàä íü òóñàëæ,

çºâëººðýé.

ßàãààä ãýäýã àñóóëòààñ àëü áîëîõ çàéëñõèé. Áóñàä ýõ ñóðâàëæòàé ÷óõàë àñóóäëààð ÿðèëöàæ áàéõäàà
òàâüäàã ýíý àñóóëò õ¿÷èðõèéëýëä ºðòºã÷èéí õóâüä

òèéì ч ÷óõàë áàéäàãã¿é áàéíàòèéì ч ÷óõàë áàéäàãã¿é áàéíà. 

Õîõèðîã÷èéã äýìæèæ áàéãààãàà ãàäíàõ òºðõ, í¿¿ð öàðàé, õàíäëàãà, áàéãàà áàéäàë, ¿ãýýðýý èëýðõèéë.

Õóâèéí íóóöûã íü õàäãàëíà ãýäãýý áàòëààðàé. Õîõèðîã÷ ººðºº çºâøººðººã¿é òîõèîëäîëä èëò òàíèãäàæ
áîëîõ øèíæ, ñîäîí òýìäýã, áîëñîí ¿éë ÿâäàë, ãàçðûã ººð÷ëºí áè÷èæ áîëîõ ýñýõèéã çºâøèëö. Ýíý íü
õîõèðîã÷ òàíèãäàæ áîëçîøã¿é áàéäëààñ çàéëñõèéæ áóé õýðýã áîëîâ÷ åð íü ýõíýýñýý ýíý òóõàé íèéòýëæ, ð ä ¿ ä ó ð ð ó ,
íýâòð¿¿ëæ áîëîõ òóõàé òîõèðîëöîõ íü äýýð. 

Õîõèðîã÷ çºâøººðñºí áàéëàà ÷ ÿðèëöëàãûã íèéòëýõ, íýâòð¿¿ëýõýýñ ºìíº ººðò íü ¿ç¿¿ëýõ, ñîíñãîõûã
õè÷ýýãýýðýé.

Õîõèðîã÷îîñ ººðººñ íü çºâøººðºë àâààã¿é áîë áóñäàä íóóöûã íü á¿¿ äýëãý. 

ßðèëöëàãûí òºãñãºëä õîõèðîã÷èéí ñýòãýëèéã çàñ÷, äýìæñýí ýåðýã ¿ã çààâàë õýëýýðýé.



Institute for Mental Health Initiatives (IMHI)-
Îþóíû ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàíàà÷èëãûí èíñòèòóòÎþóíû ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàíàà÷èëãûí èíñòèòóò

Хýâëýë ìýäýýëëийн áîëîìæ: 
Ó÷èð óòãàã¿é õ¿÷èðõèéëëèéã ¿ç¿¿ëýõг¿й байх
Óðàí á¿òýýëèéí áààòðóóä àþóë àéìøãèéí ººäººñ õ¿÷
õýðýãëýõýýñýý èë¿¿  óõààíààð òýìöýæ áóéã ò¿ëõ¿¿  
õàðóóëàõ.
Хàðãèñ õýðöãèé ýòãýýä¿¿äèéн ººðèéí óõààíã¿é,  
áîäëîãîã¿é ¿éëäýëä áóðóóòàéãààð хэрэглэж буй áóó
çýâñãèéã àëü áîëîõ áàãà үзүүлэхçýâñãèéã àëü áîëîõ áàãà үзүүлэх.
Áóðóóòàé ýòãýýä¿¿äèéí ¿éëäñýí ãýð á¿ëèéí
õ¿÷èðõèéëëèéí õîð óðøèã, ñýòãýë ñàíàà, íèéãìèéí ¿ð  
äàãàâàðûã áóðóó гэж ойлгохоор õàðóóëæ, ÿëàíãóÿà õ¿¿õýää ð óðóó р ðóó , ó ¿¿ ä
çàëóó÷óóäàä æèãøèí çýâ¿¿öýõ ñýòãýë òºð¿¿ëýõ, ìóó, 
çîõèñã¿é ¿éëäýë ãýäãèéã óõàìñàðëóóëàõ ÷èãëýë áàðèõ.



Õ¿÷èðõèéëýë ¿éëäýã÷òýé ÿðèëöëàãà
õèéõäýý:õèéõäýý:

Õ¿÷èðõèéëýë ãýìò õýðýã ó÷ðààñ õ¿÷èðõèéëýã÷èä¿ ð ð ó ð ¿ ð ä
ººðèéã íü äýìæèæ áóé ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ¿éö
¿éëäýë á¿¿ õèé. Áàñ æèãøèí çýâ¿¿öýæ áóé
áàéãààãàà ÷ èëýðõèéëýõ õýðýãã¿éáàéãààãàà ÷ èëýðõèéëýõ õýðýãã¿é
Ó÷èð øàëòãààíûã îëîõûã õè÷ýýãýýðýé. 
Õ¿÷èðõèéëýë ¿éëäýã÷ õóäëàà ÿðüæ áàéíà ãýæ¿ ð ¿ ä óä ð
á¿¿ áîäîîðîé. Øèíý áàðèìò ÷ ãàðãàæ èðæ
áîëíî.
×º ºº ýé ð àé áàð à áî î î î×ºëººòýé ÿðèõ, òàéëáàðëàõ áîëîìæ îëãîæ, 
èòãýë îëîõûã ÷óõàë÷èë. Áîëæ ºãâºë ÿðèàãèé íü
á¿¿ òàñàë. ¿¿



ÎÓÑÕ-íû “Ñýòã¿¿ë÷äèéí áàðèìòëàõ çàð÷èì

“¯íýíèéã ýðõýìëýæ, ¿íýíèéã ìýäýõ ãýñýí îëîíð , ¿ ä
ò¿ìíèé ýðõèéã õ¿íäýòãýõ íü ñýòã¿¿ë÷èéí íýí
òýðã¿¿íèé ¿¿ðýã ìºí
Ì éÌýäýýëëèéí õýðýãñëýýð äýâýðãýñýí ÿëãàâàðëàн
ãàäóóðõàëò ÿìàð àþóëòàéã ñýòã¿¿ë÷
óõàìñàðëàæ, óëìààð àðüñíû ºíãº, õ¿éñèéíó ð , ó ð ð , ¿
ÿëãàà, õýë, øàèøèí ø¿òëýã, óëñ òºðèéí þì óó, 
ººð ¿çýë áîäîë, ¿íäýñ óãñàà, íèéãìèéí ãàðëààð
áîëîí áàñ áóñ øàëòãààíààð ÿëãàæáîëîí áàñ áóñ øàëòãààíààð ÿëãàæ
ãàäóóðõàõààñ ñýðýìæëýõèéí òºëºº ÷àäàõ
á¿õíýý õèéíý



Сýòã¿¿ë÷èéí ìýðãýæëèéí íîöòîé àëäàà

Áóñäûã á¿òýýëèéã õóëãàéëàõÁóñäûã á¿òýýëèéã õóëãàéëàõ

Þìûã ñàíààòàéãààð ìóøãèí ãóéâóóëàõ

Áóñäûã ã¿òãýõ íýð òºðèéã íü ãóòààõ ýëäèéíÁóñäûã ã¿òãýõ, íýð òºðèéã íü ãóòààõ, ýëäèéí
íýð õî÷ ºã÷, äîðîìæëîõ, õ¿íèéã îð ¿íäýñã¿é
áóðóóòãàõáóðóóòãàõ

Þìûã íèéòëýõ ýñýõèéã øèéäýõäýý àëèâàà
õýëáýðýýð õýýë õàõóóëü àâàõõýëáýðýýð õýýë õàõóóëü àâàõ
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Õ¿íèéã ñýâòýýñýí ìýäýý òàðààõ íü íèéãìèéí àøãààñ

é á á é é é é¿¿äýëòýé áóñ áîë ò¿¿íèéã íèéòýëæ, õóâèéí õàëäàøã¿é
áàéäàëä á¿¿ õàëä. 
Ãýð á¿ëèéí áóäëèàí, àñðàí õàìãààëàã÷òàé õîëáîîòîé
ìýäýýëëèéã òàðààõ ýñýõýý øèéäýõèéí ºìíº øàëòàãìýäýýëëèéã òàðààõ ýñýõýý øèéäýõèéí ºìíº øàëòàã
øàëòãààíûã íàéðèéí òóíãààæ, ñàéí áîä. Îéð îð÷íûõîíä
íü õîð õ¿ðãýæ áîëçîøã¿é
Àìèà õîðëîñîí, àìèà õîðëîõûã çàâäñàí òóõàéð , ð ä ó
ìýäýýëýõäýý ºíãº àÿñûã íü ñàéí áîä. Òºðºë òºðºãñäèéíõ
íü ñýòãýë ñàíàà, õóâèéí õàëäàøã¿éáàéäëûã á¿¿ ìàðò
Ãýìò ¿éëäëèéí çîëèîñ áîëîãñäûí òóõàé ìýäýýëýõäýý

é á é Ò é á é á éòóéëûí áîëãîîìæòîé õàíä. Òýäíèé áàéäàë õ¿íä áàéãààã
á¿¿ ìàðò
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Ó÷èð õîëáîãäîë áàãàòàé, áàðààí ñààðàë ºíãº ð ä ð ð
àÿñòàé ìýäýýëëëèéí ãàð÷èã, òîäòãîë çýðýãò òóõàéí
ìýäýýëëèéí “áààòðóóä”-ûí óã ãàðâàë, àðüñíû ºíãº, 
ÿñ ¿íäýñ, õ¿éñèéã á¿¿ îíöëîí òýìäýãëý. Ýðõýëæ áóéÿñ ¿íäýñ, õ¿éñèéã á¿¿ îíöëîí òýìäýãëý. Ýðõýëæ áóé
àëáàí òóøààë, óëñ òºðèéí ¿çýë áîäîë, øàøèã
ø¿òëýãèéí òóõàéä ÷ ìºí ýíý çàð÷ìûã ìºðä
Ôîòî çóðàã âèäåî áè÷ëýãò õ¿íèéã ãîìäîîõ ñýòãýëÔîòî çóðàã, âèäåî áè÷ëýãò õ¿íèéã ãîìäîîõ, ñýòãýë
ñàíààãààð óíàõ, ãóòðàëä îðîõîîñ çàéëñõèé
Ôîòî, âèäåîãèéí ýâë¿¿ëãèéí àãóóëãà, óòãà ñàíààã¿¿ óó ó
á¿¿ ãóéâóóë. Õóóðàìч çóðãèéã æèíõýíý ìýò á¿¿ 
¿ç¿¿ë. Õóó÷èí çóðãèéã îäîîãèéíõ øèã, ýñâýë ñàÿõíû
ìýòýýð á¿¿ õàðóóëð ¿¿ ðóó
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Ìýäýýëëèéíõýý ¿íýí çºâä èòãýëã¿éãýýð ãýìò õýðãèéí òóõàé á¿¿ íèéòýë
Ã á é é áÃýìò õýðýãò õîëáîãäñîí õ¿ì¿¿ñèéí íýðèéã èë òîäîîð á¿¿ çàðëà
Ø¿¿õýýð øèéäâýðëýãäñýí õýðãèéí òóõàé áè÷èõäýý ÿëûí òîãòîîëûã ë 
ìýäýýë. Ä¿ãíýëò õèéõ ãýæ á¿¿ ÿàð.
Õ¿íèé íýð óñûã äóðäàõäàà ò¿¿íä ãýì õîð õ¿ðãýõ ýñõèéã íàðèéí íÿãòÕ¿íèé íýð óñûã äóðäàõäàà ò¿¿íä ãýì õîð õ¿ðãýõ ýñõèéã íàðèéí íÿãò
öýíý. Îëîí íèéòèéí ýðõ àøèãòàé õîëáîîã¿é áîë íýðèéã îðõè. Ãýìò
õýðýãò ñýæèãëýãäñýí, ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñò ÷ ýíý õàìààòàé
Õ¿íèé íýðèéã íèéòëýõýýñ òàòãàëçàõäàà í¿ð öàðàéã á¿¿ ¿ç¿¿ë, ìºí
àæëûí ãàçàð, íàñ õ¿éñ, ÿã ¿íäýñ çýðýã ò¿¿íèéã õ¿ì¿¿ñ òàíèæ áîëîõàæëûí ãàçàð, íàñ õ¿éñ, ÿã ¿íäýñ çýðýã ò¿¿íèéã õ¿ì¿¿ñ òàíèæ áîëîõ
áóñàä øèíæèéí òóõàé ìýäýýëëèéã á¿¿ ºã
Ãýìò õýðýã ¿éëäñýí õ¿í ò¿ð¿¿íä íü ÿë øèéòãýë õ¿ëýýæ áàéñàí òóõàé
øààðäëàãàã¿é áîë á¿¿ ìýäýýë
Ýðýí ñóðâàëæëàãäàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí òóõàé áàðèìòûã àíõààðàëòàéÝðýí ñóðâàëæëàãäàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí òóõàé áàðèìòûã àíõààðàëòàé
øàëãà
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Ðåäàêöàà àæèëëàäàãã¿é õ¿ì¿¿ñýýñ á¿¿ äààëãàâàð àâ
Òèéì õ¿ì¿¿ñýýñ áýëýã ñýëò, ¿íýã¿é àÿëàõ óðèëãà çýðãèéã
á¿¿ õ¿ëýýí àâ
Ñýòã¿¿ë÷èéíõýý ñòàòóñûã õýí íýãýíä äàðàìò øàõàëò

á¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð á¿¿ àøèãëà
Àëèâàà íèéòëýãäýýã¿é ìàòåðèàëûã õóâèéí, ýñõ¿ë áóñäûí
àøèã ñîíèðõëûí ¿¿äíýýñ á¿¿ àøèãëà
ß á é áßðèëöëàãà, ãýðýë çóðàã, áè÷ëýãèéã õýçýý ÷ õóóðàì÷ààð á¿¿ 
¿éëä
Ãýìò õýðýã, çîëã¿é ÿâäàëòàé õîëáîîòîé çóðàã, áè÷ëýãèéã
íÿãò íÿìáàé øàëãàíÿãò íÿìáàé øàëãà
Á¿õ ìàòåðèàëûí çîõèîã÷èéí ýðõèéã õ¿íäýòãý
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Òàíû ìàòåðèàë áóñäûí ìýäëýã, áàðèìòàä òóëãóðëàñàí
á é ááîë ýõ ñóðâàëæèéã á¿¿ íóó
ªºðèéí èòãýë ¿íýìøèëä õàðø ç¿éëèéã á¿¿ áè÷
Òóõàéí ìàòåðèàëûã áè÷èõ íü ººðò òàíü äîðîìæëîë, 
áàñàìæëàë ìýò ñàíàãäâàë òàòãàëç
ªºðèéíõ íü ñàíàà áîäëûã õààíà, ÿìàð õýëáýðýýð
íèéòëýõ, íýâòð¿¿ëýõèéã óðüä÷èëàí õ¿ññýí õ¿ì¿¿ñèéã
óãòàí òîñ
ßðèëöëàãà ºã÷ äàäààã¿é õ¿ì¿¿ñò àíõààðàëòàé õàíä. 
Íèéòëýõ, íýâòð¿¿ëýõ, ýñâýë ìýäýýëýë öóãëóóëæ áóé
àëèí áîëîõûã òàéëáàðëàí õýëàëèí áîëîõûã òàéëáàðëàí õýë
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