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ТАЛАРХАЛ
Монгол Улсад сүүлийн хорин таван жил Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
(ХОТСЗ) үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд маш олон хүмүүс, байгууллагууд хувь нэмрээ оруулсан билээ. 
Тэднээс төлөөлөл болгон хөтөлбөрийн үр шимийг хүртсэн хувь хүмүүсийн түүхийг хувь нэмэр болгон цуглуулж, 
туршлагаа энэ "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх хөтөлбөрийн сайн 
жишээ" номоороо дамжуулан хуваалцаж байна. 
Юуны түрүүнд Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах үндэсний хөтөлбөр (ХОТСЗ)-тэй хамтран ажилласан болон 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжихэд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан бүх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдний гэр 
бүлийн гишүүддээ талархаж байгаагаа илэрхийлье.
Мөн ХОТСЗ хөтөлбөр дээр ажилласан сайн дурын идэвхтэнүүд, зохицуулагч, гишүүд нартаа талархал илэрхийлье.
Ялангуяа, энэ Сайн Жишээний номыг бүтээхэд гар бие оролцсон хувь хүн болон байгууллагууддаа талархаж 
байгаагаа илэрхийлье. Үүнд:
Байгууллагууд: Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Монголын бие 
даан амьдрах төвүүдийн Үндэсний холбоо. Оюуны Дархлаа ТББ
Хувь хүмүүс: Т.Батдулам, Д.Ганболд, Б.Чулуундолгор, Ч.Ундрахбаяр, Я.Авирмэд, Б.Гантуяа (Архангай аймаг), 
Д.Надмид (Баянхонгор аймаг), С.Нурбахыт (Баян-Өлгий аймаг), У.Цэцэгмаа, Б.Арьяа, Б.Баттулга, А.Энхсанаа (Говь-
Алтай аймаг) Сайнцагаан сумын 3-р цэцэрлэг (Дундговь аймаг), М.Дуламжав (Завхан аймаг), М.Баянцэцэг (Орхон 
аймаг), Д.Дамдин (Сүхбаатар аймаг), З.Батсанаа (Орхон аймаг), С.Ариунбат (Сүхбаатар дүүрэг), Б.Энхням (Баянзүрх 
дүүрэг), А.Ганцэцэг (Хэнтий аймаг), Р.Батхуяг (Баянгол дүүрэг), У.Батмөнх, Гангаа (Хан-Уул дүүрэг), Ё.Гэрэлцэцэг 
(Багахангай дүүрэг), П.Саран (Булган аймаг), Г.Гочоосүрэн (Дорнод аймаг), Б.Лхагвасүрэн (Өвөрхангай аймаг), 
И.Буяндэлгэр (Ховд аймаг), С.Сарантуяа (Завхан аймаг), Р.Батжаргал (Говьсүмбэр аймаг), А.Чимгээ (Чингэлтэй 
дүүрэг), О.Отгонгэрэл (Доржзодовын ээж, Увс аймаг).

Өгүүллийг цуглуулж, бэлтгэхэд гүн туслалцаа үзүүлсэн дараах хүмүүст талархаж байгаагаа илэрхийлье:
Фото зургуудыг АИФО байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлгчийн газрын архиваас ашиглав. Өөрсдийнхөө зургийг 
номонд зориулж өгсөн бүх хүмүүст баярлалаа. Онцгойлон фото зурагчин Оллерос Санчез Жайме-д баярлалаа.
Өгүүллийг цуглуулсан: Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Ю.Цолмон эмч, Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын 
удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Лхагвасүрэн эмч, Оюуны Дархлаа ТББ-ын ажилтан Д.Бадмаараг
Засварласан эхийг монгол хэлнээс англи хэл рүү орчуулсан: Н.Тамирхүү
Засварласан эхийг англи хэлнээс монгол хэл рүү орчуулсан: Д.Ганхуяг
Монгол дах бүх үйл явцыг зохицуулсан: АИФО байгууллагын Төслийн хэлтсийн дарга Франческа Ортали
Товхимолын сэдвүүд дээр хувь нэмрээ оруулсан АИФО байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч Д.Тулгамаа, 
Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын тэргүүн Л.Энхбуянт, Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын удирдах зөвлөлийн гишүүн, Сүхбаатар 
дүүргийн "Тэгш Дүүрэн" хорооны зохицуулагч асан Б.Галя эмч, Оюуны Дархлаа ТББ-ын тэргүүн Г.Энхбаатар нарт 
АИФО байгууллага талархаж байгаагаа илэрхийлье.
Мөн өгүүллийг шинжилж, энэ товхимолыг сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн Др. Сүнил Дипак-т онцгойлон талархаж байна. 
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ӨМНӨХ ҮГ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн асуудал нь хүн амын хөгжлийн 
талаар баримтлах бодлогын төвд байх ёстой, салбар дундын зохицуулалт 
шаардлагатай чухал асуудал бөгөөд төрийн бодлого, үйл ажиллагааны 
зарчим нь тэднийг улс төрийн, эдийн засгийн, нийгэм, соёлын бүхий л 
харилцаанд ямар нэг алагчлалгүйгээр оролцуулах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлэхэд чиглэх ёстой. 
Иймд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын 
харилцаанд оролцох үндсэн эрх, эрх чөлөөг бусадтай адил тэгш эдлэх, 
нийгмийн баялгаас тэгш хүртэх, хөгжилд хувь нэмрээ оруулах эрхээ 

эдлэх боломжийг бүрдүүлэх, энэ чиглэлээр төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг, оролцоог 
тодорхойлсон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газраас 
ихээхэн анхаарал хандуулж байна. 
Монгол Улс НҮБ-ын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай” Конвенцид нэгдэн орсноор тус Конвенцийн 
үзэл баримтлалд тулгуурласан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхэм зэргийг хүндэтгэсэн, эрхийг дээдэлсэн 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай  хуулийг 2016 онд Улсын Их Хурлаас батлан хэрэгжүүлж байна. 
Хуулийн хүрээнд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олны дунд хамруулах хөгжүүлэх үйлчилгээний стандарт”-
ыг боловсруулан 2018 онд батлуулаад хэрэгжүүлж байна.
Мөн УИХ-ын 2018 оны 56, Засгийн газрын 250 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг 
байгуулан ажиллуулж байгаа зэрэг олон ажлыг дурдаж болно.
Шат дараатайгаар хэрэгжүүлсэн энэ олон ажлын үр дүнд өнөөдөр Монгол Улсад Ази, номхон далайн бүсийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чуулан Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах, хамт олонд түшиглэн хамруулан 
хөгжүүлэх асуудлыг хэлэлцэн, түгээн дэлгэрүүлж байгаа түүхэн ажил гэж үзэж байна. 
Энэхүү конгрессын хүрээнд 1991 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага  Италийн АИФО байгууллагатай 
судалгаа хийж,  АИФО байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр бүх аймаг, дүүрэгт Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлагаа 
эмхэтгэл болгон Та бүхний хүртээл болгож байна.
 “Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх хөтөлбөрийн сайн 
жишээ”-ний эмхэтгэл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөө сэтгэл зүтгэлээ зориулан ажилладаг хэн бүхний 
ширээний ном болно гэж найдаж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн асуудалд олон салбар, төр, төрийн бус байгууллага, олон улсын 
байгууллагын хамтын ажиллагаа чухал юм.
Энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, хамтран ажилласан Италийн АИФО байгууллага, Тэгш Нийгэм Холбоо 
төрийн бус байгууллагад талархал илэрхийлье.

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ДЭД САЙД
С. МӨНГӨНЧИМЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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ТАНИЛЦУУЛГА

1991 онд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)-ын Шинэ Дели 
дэх Зүүн өмнөд Азийн бүсийн оффисийн (SEARO) Хөгжлийн бэрхшээл 
ба Сэргээн засалт (DAR) хариуцсан мэргэжилтэн Др. Д.Жадамба 
Монгол Улсад Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах (ХОТСЗ) хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхийг хүссэн билээ.

1992 онд Женев дэх ДЭМБ-ын төв байгууллагын Хөгжлийн бэрхшээл 
ба Сэргээн засалт (DAR)-ын багийн тэргүүн Др. Энрико Пупулин болон 
АИФО (Раул Фолерогийн анд нөхдийн холбоо) Италийн төрийн бус 
байгууллагын Ерөнхийлөгч Др. Энцо Венца нар Монгол Улсын Засгийн 
газартай Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах (ХОТСЗ) хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж эхлэх боломжтой эсэх талаар харилцан ярилцахаар Монгол Улсад хамтарсан 
айлчлал хийсэн. Эрүүл мэндийн сайд Др. П.Нямдаваа төлөөлөгчидтэй уулзан, Монгол Улсад 
Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах (ХОТСЗ) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүнээс хойш АИФО 
байгууллагын дэмжлэгтэй, Европын Холбооны техникийн тусламжтайгаар Хамт олонд түшиглэн 
сэргээн засах (ХОТСЗ) хөтөлбөр 25 жилийн турш хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөрийн эхэн үед монголын дөрвөн эмчийг Польш, Вьетнам улсуудад сэргээн засалтын 
сургалтанд хамруулсан. Үүнээс хойш эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад богино хугацааны зөвлөх ирж 
сургалтуудыг зохион байгуулсан бөгөөд сургагдсан эмч нар сувилагч, багийн бага эмч нарыг 
сургасан юм. Анхны үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг ДЭМБ-ын төв байгууллагаас Анна 
Гоердт, Италийн АИФО байгууллагаас Лоренцо Карраро нар ирж зохион байгуулж байсан. 1996 
онд АИФО байгууллагын төлөөлөгчийн газар Монгол Улсад байгуулагдсан.

Үүнээс хойш АИФО байгууллага Монгол Улсын Засгийн газартай одоог хүртэл удаан хугацаанд 
хамтран ажиллаж байна. АИФО байгууллага Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын 
яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Хүүхдийн төлөө үндэсний газартай хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулан ажилласан.

Эдгээр жилүүдэд энэ хөтөлбөр нь үндэсний төрийн бус байгууллагууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн байгууллагууд, Тэгш Нийгэм Холбоо төрийн бус байгууллага зэрэгтэй өргөн хүрээний 
түншлэл үүсгэсэн билээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
хөтөлбөр үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж, ХОТСЗ хандлагын матриц болох амьжиргаа, нийгмийн 
болон эрх мэдэлжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэмж хамруулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.

2011 онд ХОТСЗ хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн газрын Үндэсний хөтөлбөр болсон. Өнөөдөр энэ 
хөтөлбөр маань Хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх (ХОТХХ) хандлага болж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олны хөгжлийн гольдролд оруулахад дэмжлэг үзүүлж, анхаарлаас 
гадуур байгаа бусад бүлгийн хүмүүсийг хамруулах сүлжээ бий болгож байна. Хамт олонд түшиглэн 
хамруулан хөгжүүлэх (ХОТХХ) хандлага нь НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 
Конвенци (Монгол Улс 2009 онд соёрхон баталсан), Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 
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хууль (УИХ 2016 онд баталсан), Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх, оролцоо, хөгжлийн дэмжих 
Үндэсний хөтөлбөр (2017-2021)-ийг хэрэгжүүлэх үндсэн арга зам нь юм. 

Сүүлийн 25 жилд Монгол Улсад хэрэгжиж байгаа ХОТСЗ/ХОТХХ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
талаар, тулгарч буй бэрхшээл, ололт амжилт, болон хөгжлийн бэрхшээлтэй насанд хүрсэн хүмүүс, 
эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд гэх зэрэг өргөн хүрээнд гарсан үр нөлөөний талаар олон тооны баримт 
бичиг, тайлан, судалгаа боловсруулан гаргасан билээ. 

Хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх Сайн Жишээний энэ баримт бичиг нь ХОТСЗ 
хөтөлбөрийн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бий болсон туршлага дээр үндэслэж, хүмүүсийн 
амьдралд гарсан чухал өөрчлөлт, үр нөлөөн дээр суурилан бүтээлээ. ХОТСЗ хөтөлбөр дээр 
ажиллаж байсан аймаг, сум, багийн хүмүүсийн хуваалцаж буй туршлага дээр дүн шинжилгээ 
хийж Сайн Жишээ болгон хувиргасан.

“Сайн Жишээ” нь тэдний туршилт, алдаан дээрээс үүдэн гарсан стратеги юм. Заримдаа эдгээр 
стратеги нь амжилтанд хүрдэггүй, бэрхшээлээ даван туулах арга зам олох хүртлээ тэднийг 
өөрчилж засч байдаг. Энэ туршлагыг хуваалцаж байгаагийн зорилго нь тэднээс суралцах, мөн 
бусадтай сурсан зүйлээ хуваалцахад оршино.

Сайн жишээний энэ номыг зургаан сэдвээр бүтээсэн:

• Засгийн газартай хамтран ажиллах, гольдролд оруулах нь
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагууд болон тэдний сүлжээг бэхжүүлэх нь
• ХОТХХ хандлага ба эмзэг бүлгийн бусад хүмүүстэй ажиллах нь
• Сургалтын материал, сургалтууд
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрчлөгчид болох нь
• Нийгмийн харилцаа, спортыг дэмжих нь

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөр үндэсний хэмжээнд хэрэгжих нь дэлхийн хэмжээнд 
ховор байдаг. Мөн гадны байгууллагын дэмжлэгтэйгээр туршилтын хэмжээнд хэрэгжиж эхэлсэн 
ХОТСЗ хөтөлбөрийг тухайн орны Засгийн газар хүлээн авч үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлдэг улс орныг 
ч олоход ховор билээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ хэрэгцээ болон дуу хоолойг анхааралтай сонсдог Монгол 
Улсын Засгийн газар энэ ололт амжилтын эзэн нь юм.

Энэ боломжийг ашиглан бүгдийг боломжтой болгосон Монгол Улсын Засгийн газар болон нийт 
түншлэгч нартаа баярлаж байгаагаа илэрхийлье

Антонио Лиссони 
АИФО байгууллагын Ерөнхийлөгч 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ 
ОЛОНД ТҮШИГЛЭН СЭРГЭЭН ЗАСАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТҮҮХЭН 
ТОВЧООН 

1992-1996: Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын сургагч багш бэлтгэх анхны сургалт зохион 
байгуулагджээ. Энэ сургалтыг 1992 онд анх зохион байгуулж, 6 аймаг болон Улаанбаатар хот дах 
зөвлөх эмнэлгүүдийн сэргээн засалтын 15 эмч оролцсон. Сургалтыг ДЭМБ-ын Төв байгууллагаас 
Анна Гоердт болон АИФО байгууллагын зөвлөх Лорензо Карраро нар удирдан явуулжээ. Улмаар 
сургалтад хамрагдсан оролцогчид өөрийн орон нутагт хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлжээ.

1997-2001: Европын Холбоо болон АИФО байгууллага хамтран Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
төслийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлжээ. Тухайн төсөл нь 11 аймаг, Улаанбаатар хотын 6 дүүргийг хамран 
хэрэгжсэн. 

2001-2007: АИФО байгууллагын зүгээс Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлжээ. 2005 онд шинээр Баян-Өлгий аймаг, Улаанбаатар хотын 2 дүүргийг (Налайх, Багануур) 
хөтөлбөрт хамруулсан.

2008-2010: Европын Холбоо болон АИФО байгууллагын зүгээс Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
хөтөлбөрийг хамтран санхүүжүүлсэн. Тус хөтөлбөр нь үлдсэн 9 аймгийг хөтөлбөрт хамруулсан. 

2011-2015: Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа өргөжиж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" Үндэсний Хөтөлбөрийг батлан (Эрүүл мэндийн сайдын 216 
дугаар тушаал, 2011 оны 7 дугаар сар) хэрэгжүүлсэн.

8



SOUTH GOBI

OVOR
KHANGAI DUND GOBI

TUV

DORNOGOBI

KHENTII

SUKHBAATAR

DORNOD

GOBI ALTAI

KHOVD

BAYAN
KHONGOR

ARKHANGAI

ZAVKHAN

KHUVSGUL

BULGAN
SELENGE

UVS
BAYAN
ULGII

1996
1997
1998
1999
2000
2005
2008
2009
2010

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах Үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны түүхэн 
товчоон 

• Аймаг (21), дүүрэг (9) бүрийн Нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээллийн төвүүдэд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн;

• Аймаг (21), дүүрэг (9) дүүргийн Сэргээн засалтын кабинетуудыг шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангасан

• Шастины нэрэмжит 3 дугаар төв эмнэлгийн Мэдрэлийн тасгийн Сэргээн засалтын 
кабинетыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тохижуулсан

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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• Аймаг бүрт (21) жижиг оврын Ортопедийн (согог засах) цехүүдийг байгуулжээ;

• Аймаг (21), дүүрэг (9) бүрт Зээлийн эргэлтийн сан байгуулсан 

• 21 аймгийн 30 суманд Малын эргэлтийн сан байгуулсан
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• Чухал ач холбогдолтой сургалтын гарын авлагуудыг монгол хэл дээр  орчуулсан (жишээ 
нь: Тархины саатай хүүхдийг бага насанд нь илрүүлж, зөв өсч бойжиход нь туслах гарын 
авлага, Нуруу, нугасны гэмтэлтэй хүмүүсийн бие даах чадварыг нэмэгдүүлэхэд туслах 
гарын авлага, Цус харвалтын дараа бие даах байдлыг дэмжих гарын авлага, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сургах ДЭМБ-ын багц гарын авлага (35 
боть), Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын Удирдамж, Хамт олонд түшиглэн 
сэргээн засах хандлагын хамтын байр суурь, Ази-Номхон Далайн Хөгжлийн Бэрхшээлтэй 
Иргэдийн Төвийн байр суурь: Хамт олонд түшиглэн сэргээн засалт ба хамруулсан хөгжил, 
Эмгэг согогтой хүүхэдтэй ажиллах гарын авлага, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
гэрийн нөхцөлд хийх дасгал хөдөлгөөн, 5 хүртэлх насны хүүхдийн хөгжил г.м)

• 25 жилийн турш эмч, сувилагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүд, багш 
нар, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон ХБИ-ийн байгууллагын (ХБИБ) төлөөлөлд 
зориулан олон тооны сургалтыг зохион байгуулсан.

• Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын цөм хөтөлбөрийг Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их сургуулийн зүгээс боловсруулан, батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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• Зудын гамшигт өртсөн айл өрхүүдэд хүмүүнлэгийн тусламж (эмнэлгийн үзлэг, гэрийн 
эмийн сан болон гэр) үзүүлсэн
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт

ХОТСЗ хөтөлбөрийг Монгол Улсын аймаг, дүүргийн түвшинд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэх 
өнөөгийн тогтолцоогоор дамжуулан хэрэгжүүлсэн.

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

хүн

Багийн бага эмч 

Аймаг, дүүргийн "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн зохицуулагч

Аймаг, дүүргийн "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн хороод

Сэргээн засалтын үндэсний төв дээрх 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн баг

ЭМЯ дээрх "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн зохицуулах зөвлөл

Сумын эмч

Өрхийн эмч 

ХОТСЗ хөтөлбөрийн 
ажилтнууд

Орон нутаг дах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хороодын бүрэлдэхүүнийг Аймаг/дүүргийн Засаг 
даргын захирамжаар баталдаг.

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хороо нь дараах гишүүдээс бүрдэнэ:

 Дарга  ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

 Зохицуулагч ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэндийн асуудал   
   хариуцсан ажилтан/ Эрүүл мэндийн газрын ажилтан/ Сэргээн засалч  
   эмч/ Өрхийн эмч

Аймаг/ дүүргийн "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хороодын гишүүд:

• Эмч 
• Сургуулийн багш 
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллага 
• Сайн дурын ажилтан 
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг, эхчүүд

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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АИФО болон "Тэгш Дүүрэн" үндэсний хөтөлбөр нь дараах үр дүнд хувь нэмэр оруулан 
ажиллажээ:

2009 НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Конвенци болон Нэмэлт протоколыг 
Монгол Улс соёрхон баталсан. (АИФО тусгайлсан төсөл хэрэгжүүлсэн)

2009 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орон зай, орчны стандарт MNS 6055:2009 батлагдсан 
(Хүртээмжийн нормыг 2006 онд АИФО байгууллагын дэмжлэгтэйгээр боловсруулан гаргасан).

2012 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухайн Конвенцийн 33 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яаман дээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөгжлийн хэлтсийг шинээр байгуулсан.

2016 УИХ-аас НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенцид нийцүүлэн Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг батлан гаргасан. Тус хуулиар түгээмэл загвар, хараат 
бус амьдрал, тохирох хэрэглэгдэхүүн, хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх үйлчилгээ 
зэрэг шинэ нэр томьёог тусгажээ. (Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь Европын Холбоо болон АИФО 
байгууллагын хамтарсан санхүүжилт бүхий төслийг хэрэгжүүлсэн)

2017 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг (2017- 
2021) Монгол Улсын Засгийн газар баталсан. Энэ хөтөлбөрийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
арга зүйн үндсэн дээр боловсруулжээ.

2017 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний зааврыг 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн Эрүүл мэндийн сайдын 
А/512 тоот тушаалаар баталсан. Энэ зааврыг Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах Удирдамж 
(ДЭМБ, ОУХБ, ЮНЕСКО болон Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөгжлийн консорциум, 
2010) дээр суурилан боловсруулжээ. 

2017 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөл байгуулагдсан  (Засгийн 
газрын 2017 оны 27 дугаар тогтоол, 2018 оны есдүгээр сарын 14-ний өдрийн 289 дүгээр тогтоолоор 
нэмэлт өөрчлөлт орсон)

2018 Хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх үйлчилгээний стандартыг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам боловсруулж, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, хэмжил зүйн газар батлан 
гаргасан (Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ болон АИФО нь стандартыг боловсруулахад тэргүүлэх үүргийг 
гүйцэтгэсэн)

2018 Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын цөм хөтөлбөрийг Анагаахын шинжлэх ухааны 
үндэсний их сургуулийн зүгээс боловсруулан, батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн дагуу 
бакалаврын шатанд суралцаж буй оюутнууд хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын үндсэн 
ухагдахууныг судлах болно. (АИФО болон Сэргээн засалтын үндэсний хөтөлбөрийн зүгээс 2013 
оноос хойш дэмжлэг үзүүлж ирсэн)

2018 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих Үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг (2017-2021) Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 
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А/116, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын А/304, Эрүүл мэндийн сайдын A/197 
тоот хамтарсан тушаалаар батлав. 

2018 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн 
Ерөнхий газар байгуулагдсан. Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь (Хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх агентлаг) Ерөнхий газрын харьяанд 
үйл ажиллагаа явуулах болсон. 

2001 оныг хүртэл Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөр нь дээрээс доош хэмээх  босоо 
удирдлагаар хэрэгжиж байсан бол 2001 оноос хойш хосолмол арга зүйгээр хэрэгжиж эхэлсэн. 

***

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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БҮЛЭГ 1. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, АРД ТҮМЭНТЭЙ ХАМТРАН 
АЖИЛЛАХ НЬ  

Монгол Улсад хэрэгжиж буй Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сэргээн 
засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь Монгол Улсын Засгийн газар болон АИФО байгууллагын 
хамтын ажиллагааны хүрээнд ДЭМБ-ын Хөгжлийн бэрхшээл, сэргээн засах хэлтсийн техникийн 
дэмжлэгтэйгээр 1990-ээд оны эхээр анхлан хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Тиймээс Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөр нь эхнээсээ л Монгол 
Улсын Засгийн газрын харьяанд байж, Хөтөлбөрийн үндэсний менежерийг томилон АИФО 
байгууллагатай хамтран ажиллаж ирсэн юм. 

“Монгол Улсын Засгийн газар эхнээсээ маш сайн дэмжиж байсан. Тухайн үед Эрүүл мэндийн 
сайд байсан Др. П.Нямдаваа ХОТСЗ хөтөлбөр хэрэгжихэд хувийн зүгээс тусласан. Жил бүр Женев 
хотод болдог Дэлхийн Эрүүл мэндийн Ассамблейн үеэр ЭМЯ, ДЭМБ, АИФО байгууллагатай 
ХОТСЗ хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийг бодит болгосон” гэж АИФО байгууллагын Төслийн хэлтсийн 
дарга асан Др. Сүнил Дипак дурсав. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний жилүүдэд АИФО байгууллагаас томилогдсон гадаадын иргэн 
цөөн тооны ажилтнуудтайгаа ажиллаж байсан бөгөөд одоо ХОТСЗ хөтөлбөр дээр Засгийн газрын 
болон орон нутгийн захиргааны ажилтнууд ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд 
АИФО-гийн зүгээс сургалт хийх зорилгоор богино хугацааны зөвлөхүүдийг ирүүлж, дотоодын 
хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор тэтгэлэг олгож иржээ. 

Монгол Улсад хэрэгжсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийг тахирыг тэгшилж, дутууг дүүргэх  
"Тэгш Дүүрэн" хэмээн нэрлэх болжээ.

16



Анх "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр эхэлж байх үед Завхан аймаг дах 
зохицуулагчаар ажиллаж байсан М.Дуламжав тухайн үед доктор 
Пупулин болон доктор Венза нар айлчлах үеэр зохион байгуулсан 
Үндэсний форумын талаар дараах дурсамжийг өгүүлж байна. 
“Тухайн үед бид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг тахир дутуу 
хүмүүс хэмээн нэрлэдэг байсан. 1991 онд Тахир дутуу иргэдийн 
форум нийслэл Улаанбаатар хотод болж байсан. Тэр үед би Завхан 
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторид ажиллаж байсан бөгөөд 
намайг энэ форумд оролцоно уу хэмээн урьсан юм. Завхан аймгийн 
төлөөлөл хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 хүнтэйгээр, эдгээрийн нэг нь 
сонсголгүй, хоёр дах хүн нь түнхний мултралтай, нөгөө нь сэтгэцийн 

бэрхшээлтэй, нөгөө нь харааны бэрхшээлтэй хүмүүстэй оролцсон. Үүнд оролцсоноор бид 
Улаанбаатар хотод зочлох боломжтой болж, тэндхийн эмч нар биднийг хамт олонд түшиглэн 
сэргээн засах хандлагын үйлчилгээтэй танилцуулсан юм. Арга хэмжээний үеэр асуудлуудыг 
хэлэлцэхэд тэдэнд хүндэтгэлтэй хандаж байсан нь тэр форумд оролцсон хүмүүст маш гүнзгий 
сэтгэгдэл төрүүлсэн. Энэ нь магадгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхээс үл хамааран хүний эрхийн 
суурь үндэслэл, эрх чөлөө, ижил тэгш нэр хүнд, мөн чанар гэдэг зүйлийн талаар анх удаа сонссон 
тохиолдол байх” гэлээ.

М.Дуламжав нь 1992-2012 онуудад Завхан аймаг дах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагчаар 
ажиллажээ. Хамгийн анх зохион байгуулсан хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын 
сургалтын талаар тэрээр, “Монгол Улс нь хуучин коммунист тогтолцооноос ангижирч, зах зээлийн 
эдийн засгийн системд шилжиж байсан тэр үед хамт олонд түшиглэн сэргээн засалт анх эхэлсэн. 
1993 онд АИФО-гийн зүгээс ДЭМБ-тай хамтран хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын 
сургалтад надаас гадна Ховд аймгийн С.Нина, Увс аймгийн А.Насанжаргал, Булган аймгийн 
С.Нарантуяа нар оролцож байлаа. Тэр сургалт нийт 45 хоног үргэлжилж АИФО-гийн зөвлөх доктор 
Лоренцо Карраро, Эрүүл мэндийн яамны мэргэжилтэн Д.Дулмаа болон тухайн үед ДЭМБ-ын Бүсийн 
асуудал хариуцсан ажилтан доктор Д.Жадамбаа нар сургалтыг хийж байсан. Монгол Улсад хамт 
олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагыг анхлан нэвтрүүлэхэд эд бүгд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан. 
Тэр сургалтын дараа бид бүгд өөрийн аймагтаа хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийг 
эхлүүлж, олон жилийн туршид зохицуулагчаар нь ажилласны зэрэгцээ доктор Д.Дулмаа Үндэсний 
хөтөлбөрийн удирдагчаар томилогдон ажиллаж байсан” хэмээн дурсаж байна.

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн эхний он жилүүд болон өргөжин хөгжсөн нь

Хөтөлбөр цаашид улам өргөжин тэлэх тусам Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй Хамт 
олонд түшиглэн сэргээн засах Үндэсний хөтөлбөрт үл хамаарах бусад үйл ажиллагааг удирдан 
хэрэгжүүлэх зорилгоор АИФО нь Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-тай хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
хандлагын матрицын гурван чиглэл болох амьжиргаа, нийгмийн харилцаа болон чадавх хэмээх 
хэсгүүдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагууд болон холбоодтой нягт хамтран 
ажиллах замаар хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Анх 1992 онд 6 аймагт хэрэгжиж эхэлсэн Хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь цар хүрээгээ үргэлжлүүлэн тэлсээр, улс орныг 
бүхэлд нь хамарч үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Олон салбарын оролцоо, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах зорилгоор "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөр шинээр хэрэгжиж эхэлсэн аймаг бүрт "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хороог байгуулж, 
төрийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын төлөөллийг ажиллуулж иржээ. 

Хэнтий аймагт анх 2007- 2008 онд "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрийг эхлүүлж байсан А.
Ганцэцэг, "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр анх манай 
аймагт хэрэгжиж эхлэхэд бид юуны өмнө 
аймгийн эрүүл мэнд, нийгмийн салбарын 
удирдлагууд, түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн төлөөллийг урьж удирдлагын 
багийн уулзалт зохион байгуулсан. Үүний 
дараа аймгийн "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 

хороог үүсгэн байгуулсан. Аймгийн Засаг даргын тушаалаар хорооны даргаар ЗДТГ-ын Нийгмийн 
бодлогын хэлтсийн дарга Баттуяаг, сэтгэцийн эмч Ариунааг хөтөлбөрийн зохицуулагчаар томилон 
ажиллуулсан. Сонгуулийн дараа шинэ Засаг дарга томилогдсоны дараа хорооны гишүүд 
өөрчлөгдөж ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Ц.Эрдэнэжаргал Хороог даргалах болж 
ЗДТГ-ын нийгмийн халамж хариуцсан ажилтан Э.Хонгорзул Хөтөлбөрийн зохицуулагчаар ажиллах 
болсон” хэмээн өгүүлж байна. 

Төрөл бүрийн байгууллага, газар, хэлтсийн хамтын ажиллагааг хангах нь хялбар ажил бус юм. 
Тиймээс аймгийн Засаг даргын тушаал гаргуулан "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хороонд гишүүдийг 
нэр дэвшүүлэн оруулсан нь олон салбарын хамтын ажиллагааг хангахад чухал ач холбогдолтой 
ажил болжээ

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагч Ё.Гэрэлцэцэг 
анх хөтөлбөртэй танилцаж, үүнийг эхлүүлэхэд 
авч хэрэгжүүлсэн алхмуудын талаар 
хуваалцаж байна. Тэр үед тухайн дүүрэгт 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхлүүлэх ямар нэгэн төлөвлөгөө байсангүй. 
Гэвч дүүргийн ЗДТГ-ын зүгээс хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөр чухал хэмээн 
үзсэн тул Ё.Гэрэлцэцэгийг сургалтад 
хамруулахаар сонгож байжээ. 

“2010 онд би дүүргийн ЗДТГ-т ажиллаж байсан. Тухайн үед Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 
Дэнсмаа надад хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын талаарх 3 хоногийн сургалт Дундговь 
аймагт болох гэж буй тул үүнд оролцох шаардлагатай гэж хэлсэн юм. Бид хөтөлбөрийг дүүрэгтээ 
хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярилцсан ба намайг хэр сайн сурч ирэхээс бүх зүйл шийдэгдэх байлаа гэж 
хэлж билээ” хэмээн Ё.Гэрэлцэцэг ярьж байна.
Тэр сургалтад оролцохоор явж байсан өөр аймгийн хүмүүс түүнийг замаараа авч явсан нь "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагчидтай танилцах, тэднээс суралцахад нь дөхөм болжээ. Тэрээр, “Би 
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замдаа тухайн үед Баянхонгор аймгийн зохицуулагч байсан Д.Норжин болон бусад хүмүүстэй таарч, 
тэд надад маш их мэдээлэл өгсөн.  Мандалговь хүрэх замдаа бид маш их хөгжилтэй явцгаасан. 
Хамтдаа дуу дуулж, хөдөө айлаар зочилж явсаар Мандалговьд ирсэн. Энэ үеэрээ би "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн зорилго, үйл ажиллагааны талаар мэдэж авсан. Сургалтын дараа Багахангайд эргэж 
ирээд Засаг даргатай энэ талаар ярилцаж, улмаар Дүүргийн хөтөлбөрийн хороо байгуулах захирамж 
гаргуулсан. Энэ хороо нь 9 гишүүнтэй байсан ба хамгийн эхний ажил нь тэднийг сургах байсан. Дараа 
нь АИФО болон Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын дэмжлэгтэйгээр бид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 
эцэг эхчүүдэд сургалт хийсэн. Сургалтад оролцсон эцэг эхчүүд өөртөө туслах бүлэг байгуулж, өөрийн 
гэсэн бизнес эрхлэх зорилгоор Зээлийн эргэлтийн сангаас зээл авсан. Одоо тэдгээр эцэг эхчүүд гар 
утас засвар, төмс хүнсний ногоо тариалан, оёдол болон гар урлал гээд олон тооны үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна. Энэ бол зөвхөн нэг л жишээ, үүнээс гадна олон жишээ байгаа” хэмээн хэлсэн юм. 

Аймгуудад "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрт ажиллаж байсан хүмүүс 
солигддогоос үүдэн шинэ хүмүүсийг сургах хэрэгцээ гарч байжээ. 
Энэ сургалтад "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн бусад зохицуулагч 
нараас харилцан суралцах нь энэ сургалтад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
2010 оноос Завхан аймгийн зохицуулагчаар ажиллах болсон С.
Сарантуяа энэ талаар өөрийн туршлагаа ийнхүү хуваалцаж байна, 
“Томилогдсоны дараа намайг Улаанбаатар хотод Эрүүл мэндийн 
яаман дээр уулзалтад хүрч ирнэ үү хэмээн урьсан юм. Тэр 
уулзалтад суугаад л "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн талаар сонсох юм 
байна гэж бодож очсон. Харин тэнд очоод хамгийн түрүүн харсан 
зүйл маань бугуйвч, гар урлалын зүйлс, сүүн бүтээгдэхүүн гээд 

өөртөө туслах бүлгийн хийсэн төрөл бүрийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн байсан. Яг л зах дээр байгаа 
мэт сэтгэгдэл төрж байсан, тийм байна гэж огт төсөөлөөгүй. Үзэсгэлэнгээс шинэ туршлага, шинэ 
санаа олсноос гадна олон жил ажиллаж, надтай туршлагаа хуваалцсан бусад зохицуулагчдын 
хийж буй ажил миний сэтгэлийг маш их хөдөлгөсөн. Дараагийн хоёр өдөр нь хамт олонд түшиглэн 
сэргээн засах хандлагын арга зүйн талаар суралцсан. Эргэж нутагтаа ирээд би аймгийнхаа 23 
сумын эмч нарт сургалт хийсэн. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийг хамгийн сайн арга зүйн нэг нь 
сургалтыг орон нутагт хийж, үүнээс практик хэрэгжилтийг нь үзэж, эхнээс нь суралцах боломжийг 
хангадагт оршдог” гэлээ. 

“Тэгш Дүүрэн” хөтөлбөрийн хороо болон эрүүл мэнд, нийгмийн мэргэжилтнүүдтэй 
ажиллахын давуу талууд 

Аймаг орон нутагт ажиллаж буй хүмүүс нь тухайн нутагт үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний талаар 
сайн мэдлэгтэй байдаг. Эдгээр үйлчилгээг үзүүлж буй ажилтан, боловсон хүчин нь хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийн нэгэн хэсэг болж байдаг билээ. Үүний үр дүнд хөдөө орон 
нутгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь шаардлагатай үйлчилгээг өөрийн хамгийн сайн мэдэх, 
итгэл хүлээлгэсэн хүнээс хүлээн авах боломжийг нээдэг юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Архангай аймгийн иргэн Б.Гантуяа нь төрөөс үзүүлж буй эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний хүрээнд хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын 
үйлчилгээг авч буй өөрийн туршлагаас өгүүлж байна: “Би нурууны 
сүрьеэ өвчний улмаас хөлдөө нөлөөлж, улмаар хөл дээрээ босож 
чадахгүй болсон.  Би бараг хоёр жил гэртээ хэвтэж, сэтгэл санаагаар 
маш их унасан байлаа. Манай аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, гараа 
тайруулсан Сандагдорж гэдэг хүн манай гэрт ирээд, намайг эрүүл 
мэндийн төв дээр очоорой гэж хэлсэн юм. Тэнд очоод би "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн зохицуулагч байсан  Д.Буяндэлгэр эмчтэй анх уулзсан. 
Тэрээр надад хэд хэдэн хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын 
дасгалыг эмнэлэг дээр ч, гэрт ч ирж зааж өгсөн. Маш их хичээсний 

дараа биеийн байдал сайжирч буйг мэдэрч, хөл дээр зогсох болсон нь надад маш их итгэл өгсөн” гэлээ. 

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын эмчилгээ болон эмийн эмчилгээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүст тулгараад буй зарим асуудлуудыг шийдэх боломжтой ч олон тооны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 
нийгмээс тусгаарлагдаж, ялгаварлан гадуурхалтыг мэдэрч байдаг. Сэтгэцийн архаг өвчтэй хүний хувьд 
олон нийтийн дэмжлэг хомс байх, сөрөг хандлага зэрэг нь тэдний өвчнийг улам даамжруулж байдаг. 
Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын арга зүй нь ижил нөхцөл байдал бүхий хүмүүстэйгээ 
нэгдэж, тулгараад буй эдгээр сорилтуудын заримыг нь даван туулах боломжийг олгодог. Жишээ нь, 
Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн төвийн сэтгэцийн өвчлөл хариуцсан хэсэг эмч нар энэ арга зүйг 
туршин хэрэгжүүлжээ. Зөвлөх эмч Д.Дамдин энэ талаар “Хамт ажилладаг, сэтгэцийн эмч Адьяасүрэн, 
сувилагч Цэцгээ нартай хамтран бид сэтгэцийн хяналтад байдаг 15 хүнийг нэгтгэн нэгэн бүлэг болгосон. 
Ингэснээр тэд хамтдаа цугларч кофе уух, гар урлалын зүйл хийх, тоглоом тоглох, мөн баяр ёслол болон 
төрсөн өдрөө цугтаа тэмдэглэж байх боломжийг нээн өгсөн. Тэд долоо хоногийн мягмар болон баасан 
гаригуудад байнга уулздаг болсон. Түүнчлэн тэд маск, малгай, бээлий болон хайрцаг зэргийг хийж 
борлуулан орлого олох болсон. Энэ нь тэдэнд маш тустай ажил болсон” хэмээн ярьж байна. 
Заримдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь харилцан бие биесээ дэмжихийн тулд өөртөө туслах бүлгийг 
байгуулан ажиллаж байна. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хүрээнд олж мэдсэн зүйл нь тэдэнд төрийн 
байгууллагуудаас дэмжлэг авах боломжийг нээн өгчээ. Унадаг өвчтэй Р.Батхуяг  нь нийслэлийн Баянгол 
дүүрэгт амьдардаг бөгөөд доорх зүйлсийг өгүүлж байна: “Би ганцаардлаас гарсан. Манай бүлэгт 28 хүн 
байдаг бөгөөд бид байнга эмнэлгийн нэг өрөөнд уулзацгааж байгаа. Эмнэлгийн захирал Ө.Батжаргал 
("Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн үндэсний менежер байсан) эмч бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлж, уулзалтын 
өрөө гаргаж өгдөг” гэлээ.
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь төрийн үйлчилгээний нэгэн хэсэг байсан нь хөтөлбөрийн зохицуулагч, 
ажилтнуудыг дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай хүмүүстэй уулзах, тэднийг төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд 
хамруулах ихээхэн боломжийг нээн өгч байна. Ховд аймгийн Жаргалан сумын “Баатархайрхан” өрхийн 
эмч С.Нина өөртэй нь өрхийн эмнэлэг дээр таарсан сонсголгүй И.Буяндэлгэр охины түүхийг ярьж байна. 
“И.Буяндэлгэр өөрийн сонсголгүй 2 эгчийн хамтаар өнчин хүүхэд асрах газарт өссөн хүүхэд. Улмаар 
Улаанбаатар хотын 29 дүгээр тусгай сургуульд сурч, 8 дугаар анги төгссөн. Сургуульд байхдаа тэрээр 
дохионы хэл сурсан байсан. Маш сайн, зөв бичдэг хүүхэд. Түүнийг би "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 
үйл ажиллагаанд оролцохыг урьсан. Улмаар тэрээр өөрийн танил, найзуудыг ч мөн хөтөлбөрийн үйл 
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ажиллагаанд татан оруулсан. Одоо сонсголын болон ярианы бэрхшээлтэй 10 охид, хөвгүүд манай үйл 
ажиллагаанд байнга ирж, сонсголгүй хүмүүсийн хэрэгцээний талаар мэдлэгтэй болж, дохионы хэлний ач 
холбогдлыг ойлгон суралцаж байна” гэв.

Төрийн болон төрийн бус байгууллагын үйлчилгээг харилцан уялдуулах нь 

Аймаг орон нутгийн нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй уялдан үйл ажиллагаа явуулснаар 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь хамаарал бүхий үйлчилгээний талаар мэдээлэл авч, хэлхээ холбоо бий болгож 
дэмжлэг хэрэгтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг удирдан чиглүүлэх боломжтой болжээ. Ингэснээр төр 
болон төрийн бус байгууллагуудаас үзүүлж буй төрөл бүрийн үйлчилгээтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулах, 
харилцан сүлжээ үүсгэн ажиллахад нь дэм болжээ. Үүнийг илтгэн харуулах зарим жишээг доор харууллаа.

Баян-Өлгий аймгийн иргэн Солтанмурат нь өөрийн хүү болох сонсголгүй 
С.Нурбахыт нь орон нутгийн сургуульд сурч байхдаа байнга ялгаварлан 
гадуурхалд өртөж байгааг мэдэрч ихээхэн санаа зовдог байжээ. Үүний 
улмаас тэд амьдарч буй газраа сольж, шинэ очсон газартаа аймгийн 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагч К.Амалхантай уулзжээ. К.
Амалхан түүнд хүүгээ дохионы хэлний багш нартай сэргээн засах төвд 
явуулахыг зөвлөжээ. Ингэж С.Нурбахыт суралцах боломжтой болж, найз 
нөхөдтэй болж, ганцаардлаас ангижирчээ. 

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Дундговь аймгийн 
Сайнцагаан сумын 3 дугаар цэцэрлэг “Орон нутгийн оролцоонд 
тулгуурлан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш 
хамруулах нь” хэмээх төслийг хэрэгжүүлжээ. Энэ төсөл нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулах, хөгжлийн 
бэрхшээлгүй энгийн хүүхдүүдийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх зорилготой 
хэрэгжжээ. 2009 онд тус цэцэрлэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 8 хүүхэд, 
энгийн 12 хүүхэд бүхий холимог ангийг нээжээ. "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрөөс хүртээмжтэй орчин, багшлах арга зүй, тоглоом болон 
сургалтын материалыг нийлүүлж, багш нарыг нь мөн сургалтад 
хамруулжээ. Үүний үр дүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг 

нийгэмшүүлэхэд мэдэгдэхүйц амжилт гарч , харилцааны ур чадвар, зан төлөв нь эрс сайжирсан байна. Энэ 
санаачилга амжилттай болсонд үндэслэн аймгийн хэмжээнд судалгаа хийж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийг олж тогтоон, боловсрол олгох болжээ.

Ард иргэдийн түвшинд туслалцаа дэмжлэг шаардлагатай төрөл бүрийн бүлгийн хүмүүсийн талаар 
мэддэг болж, тухайн хэрэгцээг ханган нийлүүлэхэд хамтран ажиллах болжээ. Жишээ нь, Орхон аймагт 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр анх 2004 онд эхэлж, сайн дурын ажилтнуудын сургалт болжээ. Тэр сургалтад 
оролцогчдын нэг нь сувилагч М.Баянцэцэг байжээ. Сургалтад хамрагдаж, хүнд хэлбэрийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, хэвтрийн хүмүүсийн хэрэгцээг ойлгосны үндсэн дээр тэрээр сайн дурын ажилтнуудаар  
дамжуулан гэрээр үзүүлэх шинэ үйлчилгээг санаачилжээ. Сүүлийн жилүүдэд улам өргөжиж, олон зуун 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ

21



өрхөд тус хүргэж байна. Тэд мөн “Сайн сайхны төлөө” гэсэн нэртэй төвийг ажиллуулж, өндөр настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст боловсрол олгон, нийгмийн харилцаанд орж, спортоор хичээллэхэд нь 
тусалж байна. 

Увс аймагт амьдардаг тархины саажилттай А.Доржзодов хүүгийн ээж 
О.Отгонгэрэл орон нутгийн эрүүл мэндийн төв нь хэрхэн эцэг эхчүүдийн 
уулзах газар бий болсон талаар ярьж байна, “Хүү маань маш их 
ганцаардмал, ярьж байгааг нь хүмүүс ойлгохгүй учраас их ууртай, бусад 
хүмүүстэй харилцаж чаддаггүй байсан. 2004 онд Увс аймгийн "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагч А.Насанжаргал эмч манай энд байдаг 
өрхийн эмнэлэг дээр ирж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, 
эхчүүдэд сургалт явуулсан. Манай өрхийн эмч Оюунчимэг биднийг маш 
ихээр дэмжиж эмнэлэг дээр байр гаргаж өгсөн. Тэр сургалтын дараа 12 
эцэг, эх нийлж хамтдаа ажиллахаар шийдсэн. Бид хамтдаа бие биедээ 
тусалж, бие биеэсээ суралцдаг. Манай хүү ч гэсэн сайжирч, хүнтэй сайхан 

харилцдаг, илүү нөхөрсөг болсон. Өнөөг хүртэл бид тэнд уулзаж, нөхөрлөсөн хэвээр байгаа. Хажуугаар нь 
бид бас бусад хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгдөг” гэж өгүүлж байна.  

Төрийн тогтолцоо дах мэдлэг, өөрчлөлтийг дэмжих нь

Засгийн газрын үйл ажиллагааны бүтцийн нэг хэсэг байснаар "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс төрийн байгууллагуудын гаргасан бодлого болон шийдвэрүүдэд нөлөөлөх боломжийг 
олгодогоороо онцлог юм. 

Жишээ нь, НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенцийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол 
Улсын Засгийн газар нь ХНХЯ-ны харьяанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн Ерөнхий газрыг 
байгуулжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
Үндэсний холбоотой олон жил хамтран ажиллаж байгаа Ховд аймгийн харьяат Д.Ганболд энэ шинээр 
байгуулагдсан газарт ажиллаж байна. Өөрийн чиг үүргийн хүрээнд тэрээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахад оролцож, төрийн яам, агентлагуудын үйл ажиллагаанд 
мөн нөлөөлж буй юм.

Эмч Т.Батдулам нь тархины саажилттай хүүхэдтэй тул хөгжлийн 
бэрхшээлийн талаар сурч мэдэх, сургалтад, жишээ нь согог засал, 
протезын хэрэглээ зэрэг сургалтуудад хамрагдах шаардлагатай 
болжээ. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь түүнд суралцах, өөрийн мэдлэг 
болон туршлагыг бусадтай хуваалцах боломжийг нээн өгчээ. 
Тэрээр 2006-2013 онуудад "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн Үндэсний 
менежерээр ажиллаж, улмаар ХАХНХЯ-ны Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн хөгжлийн хэлтэсийн даргаар томилогджээ. Тэрээр 2018 
оныг хүртэл тус яаманд ажиллаж байхдаа хөгжлийн бэрхшээлийн 
асуудлаарх үндэсний хэмжээний олон бодлого, хууль тогтоомжийг 
гаргахад нөлөөлж иржээ. 
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Дүгнэлт 

Дээр дурдсан жишээнээс үзвэл Төрийн тогтолцоо, системтэй уялдан, хамтран ажилласнаар иж 
бүрэн, улсын хэмжээний үндэсний хөтөлбөрийг үүсгэн хэрэгжүүлж, ХАХНХЯ-ны бүтцэд хөгжлийн 
бэрхшээлийн асуудлыг тусгайлан хариуцсан газар байгуулан амжилтад хүрчээ. Хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газар үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлснээр цаашдын тогтвортой байдал хангагджээ.

Энэ хугацаанд хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын сургалтыг анагаах ухаан, сувилахуй 
болон эрүүл мэндийн чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрт багтааж, эрүүл мэндийн чиглэлээр төгсөж 
буй бүхий л мэргэжилтэн энэ чиглэлээр мэдлэгтэй төгсөх болжээ. Сэргээн засалтыг зөвхөн ТББ-
ын хийх ажил ч бус мөн өөрийн ажил үүргийн нэг хэсэг хэмээн үзэх болжээ. 

Төрийн тогтолцоотой уялдан ажиллах нь төрийн байгууллагууд хооронд болон төр ба хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, тэдний байгууллага хоорондын ажлын уялдааг эерэгээр хангаж өгчээ. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн санаачилга нь орон нутгийн 
байгууллагуудаас дэмжлэг авах, гарч буй үр дүнг нэмэгдүүлэх боломжийг мөн нээж өгсөн байна. 

АИФО байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч Д.Тулгамаа болон Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын 
тэргүүн Л.Энхбуянт нараас төртэй хамтран ажиллахад тулгарч буй хүндрэл, сул талуудын талаар 
асуухад дараах хүндрэлүүдийг нэрлэж байна: 

• Төрийн албан хаагчид ойр ойрхон солигддог (4 жил тутам УИХ-ын сонгууль болж, 
бодлогын түвшинд ажиллаж буй албан хаагчид байнга солигдож байдаг);

• Мэдлэг, мэдээлэл хомс; 

• Эрх зүйн орчны хэрэгжилт сул;

• Хяналт-шинжилгээний систем байхгүй;

• Тайлагналын систем сул хөгжсөн;

• Үйл ажиллагааг эргэн шалгах, арга хэмжээ авах систем байхгүй;

• Хөтөлбөр хариуцсан төрийн ажилтнуудын тогтвортой байдлаас их зүйл хамаардаг. 

Хэдий дээр дурдсан хүндрэлүүд тулгардаг ч хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн бүхий л шатанд байнгын 
хүний нөөцтэй байж төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд 
учир нь Сайдын тушаал нь төрийн бүхий л байгууллагад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байдаг тул энэ 
бүхнийг ТББ дангаар гүйцэтгэх боломжгүй юм. Дээрх хүмүүсийн хэлж буйгаар төртэй хамтран 
ажиллахын хамгийн гол давуу тал нь хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлыг төрийн бүхий л бодлогод 
уялдуулан тусгах боломж байдаг ажээ. 
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БҮЛЭГ 2. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН 
БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ, ТЭДНИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний гэр бүлийн гишүүд нь хамт олонд түшиглэсэн сэргээн 
заслын хөтөлбөрийг хамгийн чухал, анхдагч оролцогч талууд билээ. 2010 онд хэвлэгдсэн хамт 
олонд түшиглэсэн сэргээн заслын гарын авлагад “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдгээрийн 
гэр бүл болон олон нийтийг бүхий л хөгжил болон шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хамруулах, 
оролцуулах зорилгоор чадавхжуулах” хэмээн заажээ. 

Монгол Улсад хэрэгжиж буй үндэсний сэргээн заслын ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөр нь хамт олонд 
түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх арга зүйг (CBID) ашиглан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөлөл 
""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийн хороонд ажиллаж, дүүрэг, аймаг, хот болон улсын хэмжээний 
үйл ажиллагааг зохицуулан ажиллуулж байна. Энэ нь ойр нягт, харилцан бие биесээ улам 
хүчирхэгжүүлсэн харилцаа бөгөөд хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын хөтөлбөр нь өөрийн 
шийдвэр, үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудыг татан оролцуулж, 
сүлжээ үүсгэн тэднийг чадавхжуулж, нөгөө талаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагууд 
нь хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын үйл ажиллагаанд оролцож, бүхий л шатанд улам 
бэхжүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол Улс дах оролцогч талуудтай хийсэн хэлэлцүүлгээр ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөр болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагын харилцааны талаарх дараах сайн практикийг 
тодруулан гаргаж ирсэн юм. Үүнд:

• Хамтын ажиллагаа нь өөртөө туслах бүлэг байдлаар үйл ажиллагаа эхлүүлж буй нь анхан 
шатны бүтцэд илүү үр дүнтэй байна. Хамтын ажиллагаа нь анхан шатны болон үндэсний 
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хэмжээний байгууллага хоорондын харилцан сүлжээ, уялдаа холбоог дэмжиж байна.  

• Хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх хөтөлбөр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхийг дэмжиж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагуудын холбоог байгуулахыг дэмжиж өгдөг. Ингэснээр дан болон олон төрлийн 
хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлтэй байгууллага хоорондын яриа хэлэлцүүлгийг хангаж 
өгдгийн зэрэгцээ үндэсний холбоо, ХБИ-ийн байгууллагууд нь олон улсын холбоо/ 
байгууллагатай мэдлэг, туршлагаа солилцох боломжийг мөн нээдэг.

• Хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх хөтөлбөр нь үндэсний хэмжээний ХБИ-ийн 
байгууллага, холбоодын төрөл бүрийн үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмждэг ба үүнд хүний 
эрхийн төлөөх нөлөөллийн үйл ажиллагаа, НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухай Конвенцийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг үйл ажиллагаа багтана.

Хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь 

1990-ээд оны эхээр Монгол Улс дах хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын ""Тэгш Дүүрэн"" 
хөтөлбөр нь (1) бодлогын дэмжлэг үзүүлж, боловсон хүчин болон хэрэгжилтийн дэд бүтцээр 
хангагч Монгол Улсын Засгийн газар; (2) санхүү болон техникийн дэмжлэг үзүүлэгч Итали улсын 
ТББ болох АИФО (Раул Фоллерогийн анд нөхдийн холбоо); болон (3) техникийн туслалцаа үзүүлэгч 
ДЭМБ-ын Хөгжлийн бэрхшээл, сэргээн засалтын баг хэмээх гурван талын түншлэлийн хүрээнд 
анхлан хэрэгжиж эхэлсэн юм. Тухайн үед хөтөлбөр нь эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаанд 
түлхүү төвлөрч байв. Хөтөлбөрийн стратеги нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн идэвхтэй оролцоог 
хангах явдал байсан ч ХБИ-ийн байгууллагуудыг боломжит түншлэгч хэмээн үздэггүй байв. 

АИФО нь 1998 онд анх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын Үндэсний холбоотой 
хамтран ажиллаж эхэлжээ. Эхэн үедээ хоёр байгууллагын хамтын ажиллагаа нь Олон улсын хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх спортын болон чөлөөт цагаа өнгөрөөх арга 
хэмжээ, үзэсгэлэн болон аян, жагсаал хамтран зохион байгуулахаар хязгаарлагдаж байжээ. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын үндэсний холбооны төлөөлөл энэ талаар “Эхэн 
үедээ ХБИ-ийн байгууллагууд нь хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын хөтөлбөрийн талаар бүрэн 
ойлголттой байгаагүй. Бидний бодлоор энэ нь эмч нар, мэргэжлийн хүмүүст зориулсан хөтөлбөр мэт 
санагдаж байсан” хэмээн ярьж байна.

Төрийн албан хаагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй Д.Ганболд, “20 жилийн 
өмнө ХБИ-ийн ТББ нь төрөөс ямар ч дэмжлэггүй, үндсэндээ өөрсдийн 
хүчин чармайлтаар л үйл ажиллагаа явуулдаг байсан” хэмээн 
дурссан юм. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллага болон АИФО 
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн эхний төсөл нь 2005 онд буюу 
""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийг эхлүүлснээс хойш бараг 10 жилийн 
дараа тохиожээ. Энэ нөхцөл байдал нь хамт олонд түшиглэсэн 
сэргээн заслын ихэнх хөтөлбөрт маш түгээмэл байдаг. Хөгжлийн 
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бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөө ажиллаж 
буй байгууллага (ТББ) хооронд ойлголт болон итгэл хомс байх нь ч түгээмэл байдаг. Монгол Улсын 
хувьд энэхүү итгэлцэл, ойлголт бүрдэхэд 10 жилийн хугацаа шаардагджээ. Гэвч нэгэнт л бүрдэн бий 
болж, эхлэлээ тавьсан бол хэзээ ч үл зогсож, хамтын ажиллагаа нь хөтөлбөрийн салшгүй нэгэн хэсэг 
болдог. 

2006 онд ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрт хамаарах зарим хүмүүс нэгдэн Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ыг 
үүсгэн байгуулж, ХБИ-ийн байгууллагуудтай төрөл бүрийн түвшинд хамтран ажиллаж иржээ. 
Өнгөрсөн 15-20 жилийн хугацаанд Засгийн газар, ХБИ-ийн байгууллагууд болон ТББ-ууд хоорондын 
түншлэл нь хэд хэдэн чухал үр дүнд хүрсний тоонд НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухай Конвенци болон үүний Нэмэлт протоколыг соёрхон батлах, Монгол Улс дах тус Конвенцийн 
хэрэгжилтэд мониторинг хийх, ХБИ-ийн байгууллагууд Сүүдэр илтгэлийг бэлтгэн хүргүүлэх, Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн Ерөнхий газар байгуулах, 
Засгийн газрын зүгээс ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөр болгон батлах зэрэг олон үр 
дүнд хүрсэн байна. 

Энэ баримт бичгийн төгсгөлд буй Хавсралт №1 дээр АИФО болон ХБИ-ийн байгууллагуудын хамтран 
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны жагсаалтыг багтаасан ба эдгээрийн олон үйл ажиллагааг Европын 
Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн байдаг. 

Аймаг, дүүргийн түвшин дэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн анхан шатны 
байгууллагууд 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний гэр бүл нь ихэнх тохиолдолд байнгын тусгаарлагдаж, 
төрөл бүрийн хориг саадуудтай тулгарч, өөрсдийн нөхцөл байдлын талаар мэдлэг хязгаарлагдмал, 
ижил төстэй сорилтуудтай нүүр тулж буй хүмүүсийн талаар ч мэдэхгүй нөхцөлд амьдардаг. 
Хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг тухайн бэрхшээл, согогоор нь онцгойлон харж, тэднийг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хэмээн түгээмэл байдлаар дууддаггүй. Ижил нөхцөл байдалтай бусад 
хүмүүс байдаг талаар мэдэж, ижил төрлийн саад тотгор нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
оролцоог хэрхэн хязгаарлаж буйг мэдэх нь хүчирхэгжих, чадавхжих эхний алхам байдаг билээ. 
Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын хөтөлбөр нь энэ мэдлэгийг бий болгож, ижил нөхцөлд 
амьдарч буй хүмүүсийг нэгтгэж, өөртөө туслах бүлэг байгуулан, тэднийг анхан шатан дах ХБИ-ийн 
байгууллагуудтай холбон өгдөг билээ.

Гараа гэмтээж, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон Ховд аймгийн харьяат Д.Ганболд хэлэхдээ 
“Би Улаанбаатар хотод ажил хийж байхдаа Үндэсний холбоотой холбоо тогтоон, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй бусад хүмүүст туслахын тулд би юу хийж чадах вэ гэж асуусан. Улмаар би ХБИ-
ийн байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцож эхэлсэн дээ. Энэ нь миний хөгжлийн бэрхшээлийг 
мартуулсан. Бүгд л хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэн бид бид бие биеэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж 
харалгүй бүгд л энгийн хүмүүс гэж үздэг. Хэдийгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нь ажлын байртай, 
хамт олонтой байсан ч гэсэн тэд тухайн хүнийг өрөвдсөн байдлаар харилцаж байдаг. Би яг л 
ийм зүйлийг мэдэрч ирсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн дунд байж, тэдний дуу хоолой, үзэл 
бодлыг сонсож байснаар надад итгэл бий болж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь бусдын адилаар 
ажиллах боломжтой, дуу хоолойгоо хүргэх боломжтойг мэдэрсэн” хэмээн ярьж байна.  
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Эпилепситэй Р.Батхуяг нь нийслэлийн Баянгол дүүрэгт амьдардаг. 
Тэрээр дэмжих бүлгийн гишүүн болж байсан өөрийн туршлагын 
талаар “Би маш их тусгаарлагдмал, сэтгэл гутралтай байдаг 
байсан. Найз нөхөд байхгүй, эхнэр маань салсан ийм л байсан. 
2003 онд Баянгол дүүргийн эмнэлгийн мэдрэлийн эмч, ""Тэгш 
Дүүрэн"" хөтөлбөрийн зохицуулагч байсан М.Ичинхорлоо эмч 
намайг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй хийх уулзалтад урьж 
оролцуулсан. Тэр уулзалтад очоод би маш олон хүн цугласныг 
хараад гайхсан. Нэг өрөөнд бараг 250 хүн цугласан ба би өмнө нь 
манай дүүрэгт ийм олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг гэж 
хэзээ ч төсөөлж байгаагүй. Тэнд эпилепситэй маш олон хүмүүс 

байсан. Тэнд л би ганцаараа биш юм байна гэдгээ мэдэж авсан. Энэ уулзалтын дараа би 
эпилепситэй хүмүүсийн үүсгэн байгуулсан “Амьдралын чанар”хэмээх өөртөө туслах бүлэгт 
нэгдсэн. Түүнээс хойш манай бүлэг олон тооны үйл ажиллагааг зохион байгуулаад байна. Би 
тэдгээр хүмүүстэй ойр ойрхон уулзах дуртай. Тэд миний найзууд болж, намайг ойлгодог болсон. 
Бид мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй хамаарах асуудлын тухай ойлгож, өөрсдийн асуудлыг 
өөр өнцгөөс харах боломжтой болсон. Би өөрийнхөө талаар илүү итгэлтэй болж, мөн өөртөө 
таалагдсан бүсгүйтэй учирч, бид гэрлэсэн” гэж ярьлаа.

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэн Б.Энхням нь тулгуур эрхтэний 
бэрхшээлтэй бөгөөд суга таягтай явдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 
юм. Түүний амьдралд хандах хандлагыг өөрчлөхөд ХБИ-ийн 
байгууллагын үзүүлсэн нөлөөний талаар “2011 онд би гэрээсээ 
англи-монгол хэлний орчуулагчаар ажиллаж байх үедээ би 
Үндэсний холбооны Ерөнхийлөгч Ц.Оюунбаатартай анх уулзсан. 
Тэрээр надаас “Яагаад чи гэртээ өөрийгөө түгжээд байгаа юм бэ? 
Гарч нийгмийн амьдралд оролцож бай” гэж хэлсэн. Тэрээр намайг 
тухайн үед Баянзүрх дүүргийн ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийн 
зохицуулагч байсан Б.Энхтуяа эмчтэй уулзахыг санал болгосон. 
Тэр үед АИФО нь сургалт зохион байгуулж байсан ба би эдгээр 

сургалтад хамрагдсан. Сургалтаас би Монгол Улс дах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх зүй, 
эдийн засаг болон нийгмийн нөхцөл байдлын талаар ойлгож авсан. Мөн сургалт дээр би олон 
тооны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй уулзсан ба өмнө нь би хэзээ ч тийм олон хүн байдаг гэж 
төсөөлж байгаагүй. Бид нар нуугдмал байж, өөрсдийгөө илэрхийлэхдээ тааруу байснаа мэдэрсэн. 
Бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст туслах ёстой гэж бодсоны үндсэн дээр би Баянзүрх дүүргийн 
ХБИ-ийн хороонд ажиллаж эхэлсэн. 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр буюу Олон улсын 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн өдөр Дүүргийн ИТХ-аас намайг дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллахыг урьсан. Надад туслахын тулд тэд миний ажлын 
өрөөг хоёр давхраас нэг давхарт шилжүүлж өгсөн” хэмээн ярьлаа.   
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдийн хувьд ч уулзаж, 
туршлагаа солилцож, харилцан суралцаж, өөрийн өөртөө туслах 
бүлгийг байгуулан ажиллуулах нь мөн л өндөр ач холбогдолтой юм. 
Ё.Гэрэлцэцэг нь нийслэлийн Багахангай дүүргийн ""Тэгш Дүүрэн"" 
хөтөлбөрийн зохицуулагчаар ажилладаг. Тэрээр “Бид хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүдэд зориулан 7 төрлийн 
сургалтыг зохион байгуулсан. Бидний сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй 138 эцэг, эх хамрагдсан. Дараа нь тэдний олонх нь өөртөө 
туслах бүлэг байгуулан ажилласан. Бид тэдэнд Зээлийн эргэлтийн 
сангаас зээл авах боломжийг хангаж, тэгснээр тэд өөрсдийн орлогоо 
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн” гэж хэллээ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд өөртөө итгэл авч, бусад хүмүүсийн нөхцөл 
байдлын талаар ойлгосон тохиолдолд тэд бусдыг хөдөлгөгч хүч нь болж чаддаг. 

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь ХБИ-ийн байгууллагад идэвхтэй ажиллаж буй хүмүүст ч шинэ боломж, 
шинэ ур чадвар, шинэ бүтээмжийг бий болгож чаддаг. 2004 онд өвчний улмаас хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болсон Хэнтий аймгийн А.Ганцэцэг аймгийнхаа ХБИ-ийн байгууллагад нэгдэж, 
2006 онд тэргүүнээр нь сонгогджээ. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь Хэнтий аймагт 2006-2007 онд үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм. А.Ганцэцэг энэ тухай, “"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр анх эхлэхэд олон 
төрлийн сургалт зохион байгуулагдсан. Би эдгээр сургалтад хамрагдаж ХБИ-ийн байгууллагуудын 
үүрэг, бид хэрхэн илүү үр дүнтэй ажиллаж болох талаар ойлгуулт, мэдлэгтэй болсон” гэж ярьлаа.

Үндэсний хэмжээнд чадавх бэхжүүлэх, сүлжээ үүсгэх үйл ажиллагаа 

Ихэнхдээ ХБИ-ийн байгууллагууд нь үндэсний хэмжээний үйл ажиллагаа явуулдаг ба цөөн тооны, хот 
суурин газарт амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэгдэж өөрсдийн хэрэгцээ болон хүндрэлүүдийн 
талаар санал бодлоо илэрхийлж байдаг. Заримдаа байгууллагын гишүүд нь бусад төрлийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар сайн мэдэхгүй, тэдэнд тулгарч буй сорилтуудыг бүрэн ойлгодоггүй. 
Тодорхой төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс жишээ нь, сэтгэцийн бэрхшээлтэй, оюун ухааны 
бэрхшээлтэй, эпилепси болон унадаг өвчтэй хүмүүс нь байгууллага дотроо ч саад тотгортой нүүр 
тулж байдаг. Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засах хөтөлбөр нь ХБИ-ийн байгууллагуудын илүү өргөн 
хүрээний сүлжээг бий болгож, үүний үр дүнд алслагдсан болон орон нутгаас, эмзэг бүлгийн иргэд,  
төрөл бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн дундаас шинэ манлайлагчдыг төрүүлэн гарган ирэх 
боломжийг хангадаг.

Үндэсний түвшиндээ хөгжлийн бэрхшээлтэй тодорхой бүлгийг хамарсан үндэсний холбоо үйл 
ажиллагаа явуулж болно. Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын хөтөлбөр нь эдгээр байгууллагуудыг 
олон төрлийг хамарсан дээвэр байгууллагад нэгтгэн, тэдний дотоодын болон олон улсын сүлжээг 
бэхжүүлэн, нөлөөлөл болон Конвенцийн хэрэгжилт зэрэг бусад ур чадварыг олгох боломжтой. 
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Автомашины осолд орохоос өмнө Я.Авирмэд Сэргээгдэх эрчим 
хүчний хүрээлэнд судлаачаар ажиллаж байжээ. Өнөөдөр тэрээр 
хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээрх идэвхтэн болж, Монгол Улсад 
бие даан амьдрах хөдөлгөөнийг үүсгэн, тэргүүнээр нь ажиллаж 
байна. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр болон АИФО байгууллагатай хэрхэн 
холбогдсон талаар тэрээр ийнхүү дурсаж байна: “Би 2005 оноос 
эхлэн АИФО-гийн зохион байгуулсан чадавх хөгжүүлэх сургалтуудад 
хамрагдаж ирсэн. Нэг удаагийн сургалт нь “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрх” гэсэн нэртэй байсан. Энэ сургалт нь НҮБ-ын Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухайн Конвенцийг танилцуулах тухай 
байсан. Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн холбооны 

Итали дах салбарын (DPI-Italy) Жиамперо Гриффо энэхүү сургалтыг хийсэн. 2006 онд мөн хүний 
эрхийн сургалтыг НҮБ-ын эдийн засаг, соёлын харилцааны газрын дэмжлэгтэйгээр Хүний эрхийн 
үндэсний комисс зохион байгуулсан. Мөн би нөлөөлөл болон гурван сарын менежментийн 
сургалтуудад бас хамрагдсан. Энэ бүгд нь надад илүү чадавхжих, эрхийнхээ төлөө тэмцэгч 
манлайлагч болоход тусалсан. Одоо би дараагийн залуу үеийг сургаж байна. Бид хэдийн бие даан 
амьдрах 8 төвийг байгуулсан. Төвүүд дээр бие даан амьдрах эрхийн чиглэлээр Европын холбооны 
хамтарсан санхүүжилт бүхий төслийг хэрэгжүүлж байна” гэж ярьлаа.

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны тэргүүн Б.Чулуундолгор 
өөрийн туршлагаас “Тэгэхэд надад надтай адил нөхцөлд буй бусад 
хүмүүстэй уулзах боломж гарсан ба бид бүгд ижил хүндрэл 
бэрхшээлтэй тулгарч байсан. Бид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
эрхийг хамгаалах талаар ярилцаж, тулгараад буй асуудлуудыг 
шийдэх арга замын талаар санал бодлоо солилцсон. Үүнээс үүдэн 
бид Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоог санаачлан 2005 онд үүсгэн 
байгуулсан. 2006 онд би НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
эрхийн тухай Конвенци, үүнийг Монгол Улс хэрхэн соёрхон батлах 
тухай маш сонирхолтой сургалтад оролцсон. Үүнийг Жиамперо 
удирдан явуулсан. Энэ сургалт миний нүдийг нээж, дэлхий 

ертөнцийг өөр нүдээр харах болсон. Тухайн жилдээ би Удирдлагын академи дээр АИФО 
байгууллагаас зохион байгуулсан ХБИ-ийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх сургалтад мөн 
хамрагдсан. Одоо би Тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоог удирдан ажиллаж байна. Бид 2009 
онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх Монгол 
Улсын тайланг бэлтгэх Ажлын хэсэгт орж ажилласан. Мөн би 2014 онд Конвенцийн хороонд хандан 
Сүүдэр илтгэлийг бэлтгэхэд оролцсон. Бид хамаарах төрийн байгууллагатай хамтран 2016 онд 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль болон 2017 онд Үндэсний үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулахад оролцсон” гэж хэллээ. 
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Ч.Ундрахбаяр нь их сургуульд сурч байхдаа 
тархины гэмтэл авсны улмаас саажиж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болсон бөгөөд одоо Улаанбаатар 
хотод Хараат бус амьдрал төвийг удирдаж байна. 
Тэрээр, “Нэг зүйл нь нөгөөг хөтөлдөг. Би тухайн 
үедээ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
байгууллагуудын үндэсний холбооны ТУЗ-ийн 
гишүүн байсан Я.Авирмэдтэй уулзсан юм. Тэр 
надад их сэдэл, тэмүүлэл өгсөн. Улмаар 2010 онд 
би Жиамперогийн хийсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай Конвенци, үүнийг соёрхон 

батлах үйл явцын тухай сургалтад оролцсон. Дараа нь би Япон улсад суралцах завшаан олдож, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй залуучуудад зориулсан “Манлайлагч” хөтөлбөрт хамрагдсан. Тэнд би ТББ-ын удирдлага, 
нийгмийн халамжийн талаар суралцсан” хэмээн ярьж байв. 

Бие даан амьдрах төв нь Улаанбаатар хотод хийгдэж буй Эрх мэдэлжүүлэх хөгжлийн бэрхшээлийн 
судалгаанд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Энэхүү судалгаатай холбоотойгоор Ч.Ундрахбаярын зүгээс 
“Энэ нь ХБИ-ийн байгууллагуудын чадавхыг сайжруулж байгаа. Энэ судалгаа нь Монгол Улсад анх удаа 
хэрэгжиж буй бөгөөд хүмүүсийн нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага болон хүсэлд хандсан судалгаа юм. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь судалгаанд оролцож, өөрийн хүсэл, сонирхол дээр үндэслэн шийдлийг 
боловсруулдаг. Энэ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг чадавхжуулах эхлэл болно. Судалгаанд тусгаар, 
ганцаардмал хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусыг татан оруулж байгаа. Тэднийг судлаач болгон сургаж, үйл 
ажиллагаанд оролцуулах замаар хийгдэж байна. Тэд судалгааны үйл явцад оролцох тусам илүү нээлттэй 
болж, арга хандлага нь ч сонирхолтой болж байна. Тэд судалгааны сэдвийг сонгож, анх удаагаа тухайн 
асуудлуудын талаар бусадтай ярилцаж байна. Тэдний хувь хүний мэдрэмж нь нэмэгдэж, харилцан 
суралцаж байна.  Сар бүр тэд шинэ асуудлаар хэлэлцүүлэг хийдэг бөгөөд энэ уулзалтаа тэсэн ядан хүлээдэг 
болсон гэнэ. Тэд цугларахаараа маш их сэтгэл нь хөдөлдөг. Тэд үзэл бодлоо нээлттэй илэрхийлж, бусадтай 
мэндэлж, уулзалтын байрыг солихоор санал гаргаж, зочин урьж оролцуулж байгаа” хэмээн хэлж байна.
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Олон улсын сүлжээ 

Дотоодын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудыг анхан шатны болон орон нутгийн түвшин 
дэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, бүлгүүдтэй холбож өгөх нь чухал юм. Үүнтэй нэгэн адил олон улсын 
хэмжээнд хэлхээ холбоо үүсгэн, тулгарсан сорилтыг даван туулах шинэ арга зүйд суралцах нь мөн л өндөр ач 
холбогдолтой билээ. 

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн оршин суугч Б.Энхням нь "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохион байгуулсан 
олон төрлийн сургалтад хамрагджээ. Тэрээр ЖАЙКА-гаас зохион байгуулсан “Хөгжлийн бэрхшээл болон 
тэгш байдал” хэмээх сургалтад хамрагдахаар сонгогджээ. Энэ тухай тэрээр, “Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 36 
сургагч бэлтгэснээс 6 нь ахлах сургагч болсны нэг нь би. Бид улмаар “Хөгжлийн бэрхшээл болон тэгш байдал” 
сургалтыг бусад компани, байгууллагууд дээр удирдан явуулсан. Хүмүүсийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлийн 
үзэл баримтлалын талаар үйл ажиллагаагаар дамжуулан, хувийн мэдрэмжээр ойлгож мэдэх нь зүгээр энэ 
талаар ярихаас илүү үр дүнтэй байдаг. Компани, байгууллагуудын оролцогчид бидний эргэн тойрны орчин нь 
хэрхэн саад тотгор үүсгэж байдаг талаар ойлгоход тэд шийдлийг хайж, лифтээ засах, албан өрөөгөө доош нь 
нүүлгэх зэрэг шийдлүүдийг хайж эхэлдэг” гэлээ. Нэг жилийн дараа (2017) гэхэд тэд Улаанбаатар хотын төрийн 
үйлчилгээний 200 гаруй байгууллагын 6000 орчим хүнд сургалт хийсэн байжээ.

Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны тэргүүн Б.
Чулуундолгор Итали улсад хийсэн өөрийн аяллын 
дурсамжаас “Аяллын үеэр бид Миланы ойролцоо 
байдаг нэг хот руу зорчих шаардлагатай болсон. 
Бид экспресс галт тэргээр явсан бөгөөд тэргэнцэртэй 
Жиамперо Гриффо биднийг дагалдан явсан. Галт 
тэргэнд тэргэнцэртэй хүмүүст зориулсан тусдаа 
зайтай, тэргэнцэртэй хүмүүс яаж тухтай зорчиж 
болдгийг тэнд л би харсан. Жиамперо хэлэхдээ ийм 
нөхцөл өөрөө бий болоогүй харин үүний төлөө 
тэмцэх хэрэгтэй гэж хэлж байсан” гэж хэллээ. 
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Италиас эргэж ирсний дараа тэрээр Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй галт тэрэг 
бий болгохын тулд нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулахаар шийджээ. “Аяллаас эргэн ирсний дараа бид АИФО 
байгууллагын зохицуулагчтай Монгол Улсад хүртээмжтэй галт тэрэгний үйлчилгээг бий болгохын тулд хэрхэн 
нөлөөллийн ажил явуулах тухай ярилцсан. Бид үүнийг энгийн гэхдээ сонирхолтой байдлаар төлөвлөсөн. 
Зам, тээврийн сайдтай уулзах хүсэлт гаргахын өмнө Дархан-Уул аймгийн тэргэнцэртэй иргэн Зоригоохүүг 
галт тэргээр Улаанбаатар хотод ирээч хэмээн хүссэн. Түүний энэ удаагийн бүхий л аяллыг фото зургаар 
баримтжуулсан ба тасалбар худалдан авахаас эхлээд, галт тэргэнд хүрч очих, галт тэргэнд суух гээд бүхий л 
үйл явцын зургийг авсан. Манай галт тэрэгнүүд өргөгч лифтгүй тул түүнийг заавал хэн нэг нь өргөж суулгах 
шаардлагатай болсон. Мөн хүртээмжтэй жорлон байхгүй тул тэрээр 7 цагийн туршид юм идэхгүй, ус уухгүй 
явж ирсэн. Энэ бүхий л аяллыг бүрэн баримтжуулсан.”

Дараа нь тэд тухайн үеийн Зам, тээврийн сайд М.Зоригттой уулзах хүсэлт гаргасан байна. АИФО-гийн зүгээс 
энэ нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн хэвлэл мэдээллээр энэ тухай мэдээлэл 
өргөн хэмжээнд түгээсэн. М.Зоригт сайд тухайн уулзалтад хамаарах газрын дарга нарын хамт хүрэлцэн 
ирсэн байна. Сайдад хийсэн танилцуулгадаа тэд ямар нэгэн өгөгдөл, статистик эсвэл хууль тогтоомжийн 
талаар дурдсангүй. Тэдний танилцуулга ердөө л 5 минут үргэлжилжээ. Ямар нэгэн үг хэлсэнгүй. Ердөө л 
Итали дах галт тэрэгний аялал болон Зоригоохүүгийн галт тэрэгний аяллын зургийг л харуулсан байна. Энэ 
уулзалт маш амжилттай болж, сайд ч энэ асуудалд онцгойлон анхаарал хандуулахаа амлаж, улмаар галт 
тэргүүдийг 3 сарын дотор хүртээмжтэй болгох үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулахаар амлажээ. 
Энэ уулзалтыг бүх телевизээр дамжуулж, сайдтай хийсэн ярилцлагыг мөн нэвтрүүлсэн байна. Долоо хоногийн 
дараа Б.Чулуундолгор, Л.Энхбуянт нарыг Зам тээврийн сайдын өрөөнд даваа гаригт болдог хуралд хүрэлцэн 
ирэхийг урьжээ. Тухайн хурлаар Б.Чулуундолгорыг ажлын хэсэгт оруулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
гаргажээ. Төлөвлөгөөний дагуу Тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооноос Улаанбаатар төмөр зам, МИАТ 
компани, автобусны компанийн бүх ажилтнуудад нийтдээ 40 гаруй удаагийн сургалт зохион байгуулж, 1500 
гаруй хүнийг  хамруулжээ. 

“Зорчигчийн галт тэргэнд өөрчлөлт хийх баг нь өөрийн ажлаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагуудтай нягт хамтран ажилласнаар эхлүүлсэн. Монгол Улсад анх удаа бүрэн 
хүртээмжтэй галт тэрэгтэй болоход гурван сар шаардагдсан. Тусгайлан тоноглосон галт тэрэг 
анхны аяллаа хийхэд Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны гишүүд анхны зорчигчид нь байсан” 
хэмээн Б.Чулуундолгор энэ түүхийг төгсгөсөн юм.  
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Сорилтууд, дүгнэлт

Хуучин социалист дэглэмийн үед Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн албан ёсны 
хоёр л байгууллага байсан нь Хараагүйчүүдийн холбоо болон Сонсголгүй болон тахир дутуу 
иргэдийн холбоо байжээ. Төрийн зүгээс тэдгээр  байгууллагуудад барилга барьж өгсөн байдаг. 
Хараагүйчүүдийн холбоо нь өөрийн гишүүдийг ажиллуулдаг өөрийн гэсэн үйлдвэртэй байсан ба энэ 
нь төрийн өмчит үйлдвэрийн газар байж, төсвийн хөрөнгөөр санхүүжиж иржээ. 1990 онд Монгол 
Улс нь зах зээлийн эдийн засагт шилжихэд аль ч хүн өөрийн гэсэн байгууллага үүсгэн байгуулах 
боломж нээгджээ. Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс төрөл бүрийн байгууллагуудыг байгуулж 
эхэлсэн ч ихэнх нь ажлын байргүй, санхүүгийн нөөц хөрөнгөгүй байжээ. 

1998 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын Үндэсний холбоо байгуулагджээ. 
Холбооны зүгээс тухайн үеийн Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдыг тус Холбооны 
Ерөнхийлөгчөөр ажиллах хүсэлтийг тавьсан байна. Ша.Батбаяр сайд ч Ерөнхийлөгчөөр ажиллах 
хүсэлтийг хүлээн авсан ба Холбооны Гүйцэтгэх захирлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй сонсголгүй 
Б.Зинаамидэрийг сонгон ажиллуулжээ. Улмаар холбоо нь өөрийн салбарыг аймаг, дүүрэг бүрд 
байгуулсан ба салбаруудыг тухайн орон нутгийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга даргалах 
болжээ. Энэ тогтолцоо 2000 оныг хүртэл үргэлжилсний дараа ХБИ-ийн байгууллагуудын зүгээс 
энэ нь зөв арга зам биш болохыг мэдэрч, хөгжлийн бэрхшээлтэйхүүхдийн аав Ц.Оюунбаатарыг 
Ерөнхийлөгчөөр сонгосон байна. 2008 гэхэд энэ холбоонд нийт 33 байгууллага нэгдсэн байв. 

Өнөөдөр ХБИ-ийн байгууллагуудын ихэнх нь нэг төрлийн хөгжлийн бэрхшээлээр дагнасан 
байгууллага байгаа бол олон хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр ажилладаг анхны 
байгууллага 2006 онд байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн 
Ерөнхий газрын дэд дарга, Ховд аймгийн 
харъяат Д.Ганболд хэлэхдээ “Хэдийгээр эрх 
зүйн орчин сайжирч буй ч зөвхөн суурь нь л 
тавигдаад байна. Шийдлээ хүлээсэн олон 
асуудлууд байгаагийн тоонд дотоодын хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт, хөдөлмөр болон 
ажил эрхлэлттэй холбоотой зүйл заалтуудын 
хэрэгжилт зэрэг асуудлууд байна. Эдгээрийн 
шийдлийг олж тогтоосноор хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс нь нийгмийн нөөц эх 

үүсвэрээс тэгш хүртэж, боловсролын хүртээмжээ хангах боломжтой болно. Жишээ нь, зорчих 
орчны хүртээмж, үүнд тулгарч буй саад тотгоруудыг арилгах, өөрсдөө бие даан зорчих боломжийг 
хангах гээд олон шийдэл олох шаардлагатай байна” хэмээн ярьлаа. 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй галт тэрэг нь Сүхбаатар-Замын-Үүд чиглэлд долоо 
хоногт хоёр удаа аялж байгаа. Манай энэ хүртээмжтэй тээврийн үйлчилгээг СОС үйлчилгээ гэдэг 
бөгөөд бидэнд Улаанбаатар төмөр зам болон МИАТ дээр хамаарах төлөвлөгөөтэй болсон. Бид 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хүлээлгийн танхимд сандал тавьж, хүртээмжтэй бие 
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засах газрыг бий болгож, мэдээллийн салбаруудыг байршуулах ёстой. Сүхбаатар-Замын-Үүд 
чиглэлийн зарим өртөө одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болж эхэлж байна. 
Гэхдээ бидний ажил дуусаагүй, илүү их зүйл хийх шаардлагатай байна” гэж Б.Чулуундолгор үзэж 
байна.  

АИФО байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч Д.Тулгамаа болон Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын 
тэргүүн Л.Энхбуянт нарын хувьд ХБИ-ийн байгууллагуудын нөхцөл байдал сайжирч байна хэмээн 
үзэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй шинэ залуу үеийнхэн өөрийн гэсэн нийгмийн харилцаа, 
амьдралд оржээ. Залуус зөвхөн халамжаас илүү өөр зүйлсийг хүсэх болжээ. Тэд олон шинэ үйл 
ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлж байна. ХБИ-ийн байгууллагууд нь ХНХ-ын сайдын тэргүүлдэг 
Үндэсний хороо, яам бүрийн дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг дэд хороодтой идэвхтэй хамтран 
ажиллаж байна. ХБИ-ийн байгууллагууд нь хэлэлцээр хийх ур чадварыг эзэмшиж байна. ХНХЯ нь 
сар тутам нэг өдрийг тусгайлан гаргаж, ХБИ-ийн байгууллагуудын саналыг сонсдог болжээ. 

Тэдний бодлоор ХОТСЗ, Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ, ХБИБ-уудын хамтын ажиллагаа маш чухал. 
Тухайлбал, НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Конвенцийн хэрэгжилтийг 
хянах Сүүдэр илтгэлийг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтын дараа Монголын 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагууд Женевт байдаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн хороонд Сүүдэр илтгэлээ бичиж хүргүүлсэн билээ. Монголоос Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн байгууллагуудын төлөөлөл Женевт очиж уулзалтанд оролцсон юм.

Гэвч, тэдний хувьд олон улсын арга хэмжээнд маш цөөн хамрагдан оролцож байна. Монгол Улс 
нь олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр хоцролттой тул цаашид ч ихийг хийх 
шаардлагатай байна. 
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Хавсралт 1

АИФО болон Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын 
хамтарсан үйл ажиллагаа  

2005 онд АИФО нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын үндэсний холбоо болон 
УИХ дах Лобби бүлэгтэй хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулга дээр дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Энэ төсөл амжилттай болоогүй 
бөгөөд хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлж чадаагүй нь тухайн үеийн нөхцөл байдлыг сайтар 
судлаагүй, Засгийн газар дээр ижил төстэй хуулийн төсөл боловсруулж байсныг харгалзан 
үзээгүйгээс шалтгаалсан. 

АИФО нь НҮБ-ын эдийн засаг, нийгмийн харилцааны албаны санхүүжилтээр 2006 онд ХБИ-ийн 
үндэсний холбоо болон гишүүн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлсэн. 
Энэтөслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь анх удаа хүний эрхийн асуудлаар сургалтад 
хамрагдаж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенцийн талаар мэдэж авсан. Энэ төсөл 
нь Хүний эрхийн үндэсний комисстой хамтран хэрэгжсэн. Тухайн төсөл нь Удирдлагын академи 
дээр ХБИ-ийн байгууллагуудын удирдлагуудад менежментийн сургалт, англи хэлний сургалт, 
компьютерын сургалт зэргийг хийсэн байдаг. Үүний үр дүнд хүний эрхийн 9 сургагч багшийг 
бэлтгэжээ. Хүний эрхийн сургалтыг Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн холбооны 
Итали дах салбарын (DPI-Italy) Жиамперо Гриффо хийсэн байна. Үүний дараа НҮБ-аас Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухайн Конвенцийг соёрхон баталжээ.

2006 онд нийгэмд үйлчилдэг Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухай Конвенци болон хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын арга зүйг хэрэглэхэд хувь нэмрээ 
оруулах зорилготойгоор байгуулагджээ. 
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2008 онд Европын Холбоо болон АИФО-гийн хамтарсан санхүүжилт бүхий ХБИ-ийн байгууллагуудын 
сүлжээг байгуулах төсөл нь Хүний эрхийн үндэсний комисстой хамтран Монгол Улсын Засгийн 
газраар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенци болон үүний Нэмэлт протоколыг 
батлуулах чиглэлээр ажилласан. Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь ХБИ-ийн байгууллагуудын сүлжээг 
үүсгэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Үүний үр дүнд УИХ-аас Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухай Конвенци болон Нэмэлт протоколыг 2009 оны тавдугаар сарын 13-ны өдөр соёрхон баталсан 
байна. 

2013-2015 онуудад Европын Холбоо болон АИФО байгууллага нь “Иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх замаар Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
эрхийг хамгаалах” төслийг хамтран санхүүжүүлжээ (EIDHR/2013/316-059). Тус төслийг Тэгш 
Нийгэм Холбоо ТББ хэрэгжүүлсэн. Төслийн үр дүнд:

1. Анх удаагаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь 2015 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн тухай Конвенцийн хороонд Сүүдэр илтгэл гаргасан. Мөн ХБИ-ийн байгууллагуудын 
төлөөлөл Конвенцийн хорооны хуралдаанд, Монгол Улсын тайланг хэлэлцэхэд Женев 
хотод оролцсон. Сүүдэр илтгэл болон Асуудлуудын жагсаалтад үндэслэн Конвенцийн 
хороо нь Монгол Улсын тайланд өөрийн ажиглалт, дүгнэлтийг гаргасан. 

2. Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь анхан шатанд гарч буй хүний эрхийн зөрчлийн талаарх 
кейсүүдийг цуглуулж эхэлсэн. 

3. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны Хөгжлийн бэрхшээлийн газартай хамтран 
төсөл нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан 
гаргасан. Тэр хуулийг УИХ 2016 оны хоёрдугаар сарын 5-ны өдөр баталсан.  

2017-2018 онуудад Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн чиглэлээрх (EPD/SUB-TEG/2017-01) тэтгэлгийг INSPIRED+Mongolia төслөөр GSP+ 
санаачилгаас авсан. Тухайн төслийг (EIDHR/2016/376-918) Европын ардчиллын түншлэл (EPD), 
Мадридын клуб (CdM) болон Нидерландын олон талуудын хүрээлэн (NIMD) хамтран хэрэгжүүлсэн. 
Төсөл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар суурь судалгаа 
хийж гүйцэтгэсэн. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
Замын зураглалыг ХБИ-ийн байгууллагуудтай хамтран анх удаа боловсруулан гаргасан. Замын 
зураглалыг хэрэгжүүлэхийн тулд Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн Ерөнхий газартай 2018 оны 10 дугаар сард 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зуржээ. 
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Энэ үйл ажиллагаанд Мадридын Клубын гишүүн, Румын Улсын ерөнхий сайд асан, ноён Петр 
Роман оролцсон бөгөөд түүнийг УИХ-ын дэд дарга Я.Санжмятав, УИХ-ын Нийгмийн бодлого, 
боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны Байнгын хорооны дарга Ё.Баатарбилэг нар хүлээн авч уулзсан.

Монгол Улсын төр засаг, иргэний нийгмийн байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх талаар хамтран ажиллаж, бодлогын ярилцлагыг 
идэвхижүүлсний үр дүнд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдлын 
судалгаа” хийж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эдийн засгийн эрх бодлогын бичиг баримт 
(Roadmap)-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байгааг сайшаан тэмдэглэсэн.
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2018-2019 онд Европын Холбоо болон АИФО байгууллага нь “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг 
бие даан амьдрах эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх нь” төслийг санхүүжүүлж, Тэгш Нийгэм 
Холбоо ТББ төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ төсөл нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 
хуулийн 32 дугаар зүйл (Бие даан амьдрах) болон 22 дугаар зүйлийг (Хамт олонд түшиглэсэн 
хүртээмжтэй хөгжлийн үйлчилгээ) хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой юм. Төслийн 
хүрээнд ХБИ-ийн байгууллагууд нь Хүний эрхийн хороонд 2 дугаар Сүүдэр илтгэлийг илгээсэн. 
Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь тухайн тайланг Бие даан амьдрах төвүүдийн үндэсний холбоотой 
хамтран 4 гол зүйл дээр тулгуурлан бэлтгэсэн ба үүнд: хүртээмж, бие даан амьдрах, боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэлт хэмээх сэдвээр бичсэн. ХБИ-ийн байгууллагуудын төлөөлөл 2018 оны 9 дүгээр 
сард тухайн тайланг танилцуулсан хуралд оролцжээ. Сүүдэр илтгэл дээр үндэслэн НҮБ-ын 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хороо нь Асуудлуудын жагсаалтыг Монгол Улсын Засгийн 
газарт түрүүлэн илгээсэн. Монгол Улсын Засгийн газар нь энэ жагсаалтад нэг жилийн хугацаанд 
хариу өгөх үүргийг хүлээсэн. 

Энэ төсөл дээр Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ нь Хүний эрхийн үндэсний комисстой Ойлголцлын санамж 
бичигт гарын үсэг зурж, ТББ-ын салбар болон орон нутгийн хүний эрхийн албадаар дамжуулан 
хүний эрхийн зөрчлийн кейсүүдийг цуглуулахаар тохиролцсон. 

Энэ төсөл нь мөн Улаанбаатар хот дах хөгжлийн бэрхшээлтэй залуус болон хүнд хэлбэрийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн дунд Монгол Улсад анх удаа тэгш байдлын судалгааг хийж 
гүйцэтгэж байна. 
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БҮЛЭГ 3. ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ӨСӨЛТ – ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
ХҮМҮҮС БОЛОН БУСАД ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙГ НЭГТГЭХ НЬ  

Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын (CBR) арга зүйг олон нийтийн хүртээмжтэй хөгжлийн нэг хэсэг 
хэмээн өмнө нь тодорхойлж иржээ. Монгол Улсад хэрэгжсэн Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх (CBID) арга зүйг тэгш хамруулах 
(хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусад бүх хүмүүст зориулсан хөтөлбөр, үйлчилгээнд тэгш хамруулахыг 
дэмжих) болон хүртээмжтэй хөгжлийг хангах (өрх толгойлсон эмэгтэй, эрэгтэй, эмзэг бүлгийн иргэдийг үйл 
ажиллагаанд хамруулах) замаар баримтлан хэрэгжүүлж байна. 

Энэ сайн практикуудын жишээ нь хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын матрицын амьжиргааг дэмжих 
зорилтын үүднээс тэгш хамруулах болон хамруулан хөгжүүлэх үйл ажиллагааны, ялангуяа орлогоо 
нэмэгдүүлэх сайн жишээг харуулж байгаа. Монгол Улсад хэрэгжиж буй хамт олонд түшиглэсэн сэргээн 
заслын "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь малын эргэлтийн сан, өөртөө туслах бүлэг байгуулах зэрэг орлого 
нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төрлийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж иржээ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ, ялангуяа Зээлийн эргэлтийн сангийн 
үйл ажиллагааг 1997 -2001 онд Европын Холбоо болон АИФО байгууллагын хамтарсан санхүүжилт бүхий 
төслийн хүрээнд анх эхлэн хэрэгжүүлжээ. Тэр үед энэхүү сан нь 11 аймаг, 6 дүүргийг хамран хэрэгжсэн 
юм. Улмаар Зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, нэмээд 9 аймаг, 1 дүүрэгт 2008- 2010 
оны хооронд Европын Холбоо болон АИФО байгууллагын хамтарсан санхүүжилт бүхий өөр нэгэн төслийн 
хүрээнд хэрэгжүүлжээ. Хожим 2015 онд үлдсэн нэг аймаг болох Баян-Өлгий болон Улаанбаатар хотын 
2 дүүрэгт Зээлийн эргэлтийн санг байгуулсан юм.  Ингэснээр Зээлийн эргэлтийн сангийн хөтөлбөр нь 
үндэсний хэмжээнд улс орныг бүхэлд нь хамран хэрэгжих болсон байна. Тус сан нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүст өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг олгож, мөн тэднийг малжуулан тодорхой хугацааны дараа 
малаар эргүүлэн өгч, түүнийг дараагийн хүнд нь өгөх байдлаар хэрэгжиж байна. 

АИФО байгууллага нь 2001 оноос эхлэн өөртөө туслах бүлгүүд болон орон нутаг дах хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн байгууллагуудад зориулсан бичил төслүүдийг санхүүжүүлэх болсон. Үүний хүрээнд туршилтын 
хэлбэрээр гурван бичил төслийг хэрэгжүүлж эхэлсний тоонд – Ховд аймгийн "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр тэгш 
хамруулах боловсролын бичил төслийг; Баянхонгор аймгийн "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь өөртөө туслах 
бүлэг байгуулж эсгий хийх төслийг; Завхан аймагт өөртөө туслах бүлэг байгуулж, мөхөөлдөс хийх төслийг 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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хэрэгжүүлж эхэлжээ. Дээрх үйл ажиллагаанд орон нутгийн захиргаанаас мөн дэмжлэг үзүүлсний дотор 
Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран бүх сумын сургууль дээр төсөл хэрэгжүүлсэн бол 
Баянхонгор болон Завхан аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрууд нь өөртөө туслах бүлгүүдийг ажлын 
байраар хангажээ. Эдгээр анхдагч төслүүд амжилттай хэрэгжсэнээр цаашдаа илүү олон тооны шинэ санал 
санаачилга гарч, хэрэгжиж эхлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Үүнээс хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 200 
гаруй өөртөө туслах бүлэг 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэгт байгуулагджээ. Эдгээр бүлгийн олонх нь зөвхөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс гадна бусад эмзэг бүлгийнхнийг ч мөн эгнээндээ багтааж байгаа. 

Дээр дурдсан үйл ажиллагаанаас нүүдэлч малчид тэр бүр үр ашиг хүртэж чадахгүй байсан учраас Малын 
эргэлтийн санг 2008 онд байгуулжээ. Одоо энэ сан нь хэдийн 21 аймгийн нийт 65 суманд байгуулагдаад 
байна. 

АИФО байгууллага нь 2007 онд өөртөө туслах бүлэг 
байгуулах, үйл ажиллагааг нь эрхлэн явуулах 
чиглэлээр аймгуудын "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 
зохицуулагч нарт сургалт хийлгэхээр Энэтхэг 
улсаас зөвлөх Жоуз Маникаттаныг урьж авчирчээ. 
Энэ сургалтын дараа "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 
зохицуулагчид нь өөртөө туслах бүлэгт орох, зээл 
болон бусад санхүүгийн дэмжлэг авах хүсэлтэй 
өөрийн аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст 
зориулан сургалтуудыг явуулжээ. Сургалтаар 
өөртөө туслах бүлгийн удирдлага, хуримтлал 

үүсгэх, төсөл бичих талаар хичээл заасан байна. 

Санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу орон нутгийн "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн хороо хариуцаж буй бөгөөд Зээлийн эргэлтийн сан, Малын эргэлтийн сан болон өөртөө 
туслах бүлгийн бусад бичил төслүүдийг хэрхэн удирдах талаарх энгийн хөтөч, гарын авлагуудыг ашиглаж 
байна. Зээл авахын тулд ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө шаардлагагүй бөгөөд барьцаа хөрөнгийн шаардлага 
нь банкнаас зээл авахад тулгардаг нэг гол саад тотгор юм. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хорооны гишүүд 
нь зээлдэгчийг сонгох, зээлийг эргүүлэн төлүүлэх ажлыг хариуцдаг. Бүхий л үйл явц нь нутгийн иргэдийн 
харилцаа болон итгэлцэл дээр тогтдогоороо онцлог юм.  

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн жил тутамд болдог ээлжит семинарын үеэр өөртөө туслах бүлгүүдийн 
төлөөллийг урин оролцуулж, бусад оролцогч нартай туршлагаа хуваалцах боломжийг олгож байна. Улсын 
болон орон нутгийн хэмжээний олон удаагийн үзэсгэлэн худалдааг Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрхийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулж, эдгээрт өөртөө туслах бүлгүүд нь өөрийн бараа, 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд танилцуулж байна. Зарим аймагт жил болгон өөрийн гэсэн үзэсгэлэн 
худалдаа, зах зээлийн өдөрлөгийг зохион байгуулдаг уламжлал тогтсон бол өөр бусад  аймгуудад өөртөө 
туслах бүлгүүдэд бараа, бүтээгдэхүүнээ борлуулахад нь зориулж орон нутгийн зах дээр лангуу олгож, 
дэмжлэг үзүүлжээ. Эдгээр бүхий л үйл ажиллагаа нь "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн амьжиргааг хангах үйл 
ажиллагааны эерэг нөлөөг харуулж буй бөгөөд энэ нь орон нутгийн байгууллагууд (хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн байгууллага, өөртөө туслах бүлэг) болон төрийн байгууллага хоорондын нягт хамтын ажиллагааны 
үр дүнг харуулж байна.
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Өөр өөр хүмүүсийн өөр өөр ур чадварыг нэгтгэн орлогоо нэмэгдүүлэх нь

Монгол Улсын хүн ам цөөн, тархан суурьшсан байдаг ч гэсэн нийгэм хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх 
арга зүйг ашиглаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс дээр төвлөрч төрөл бүрийн эмзэг бүлгийн хүмүүсийг орлогоо 
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд татан оролцуулж чадаж байна. Өөртөө туслах бүлэгт олон янзын бүлгийн хүмүүсийг 
татан оруулах нь олон ур чадваруудыг нэгтгэж, бүлгийн цаашдын амжилтад эерэгээр нөлөөлдөг.
Говь-Алтай аймгийн “Эд ивээх” өөртөө туслах бүлгийн төлөөлөгч өөрийн туршлагаас ийнхүү хуваалцаж байна: 
“Өөртөө туслах бүлгийг 2007- 2008 онд Есөнбулаг суманд анх үүсгэн байгуулсан. Эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс энэ бүлгийг бүрдүүлэн ажиллаж байсан ч тэр бүр амжилттай байгаагүй. Учир нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс сайн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чадахгүй, маркетингийн ур чадвар эзэмшээгүй байсан. Харин 2008 
оноос бид өөрчлөлт хийж, хөгжлийн бэрхшээлгүй хүмүүсийг бүлэгтээ авахаар шийдсэн. Энэ шинэ бүлгээ бид "Эд 
ивээх" гэж нэрлэсэн. Бид малын шийрний арьсыг боловсруулж уламжлалт аргаар эрэгтэй, эмэгтэй өвлийн гутал 
үйлдвэрлэж эхэлсэн. Энэ нь цааны годон гутал шиг байдаг учраас эрэлт хэрэгцээ ихтэй байдаг. Ийм төрлийн гутал 
нь дулаан сайн тусгаарлаж, цас, шавар, ус, шороонд тэсвэртэйгээрээ онцлог юм. Энэ орлого олох үйл ажиллагааг 
анх 4 хүн (2 эрэгтэй, 2 эмэгтэй) эхлүүлж байлаа. Эдгээрийн хоёр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байсан. Бүлгийн 
ахлагч нь машинаар оёдол хийдэг, нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүн нь гадуур явж хонь, ямааны арьс нэхий болон 
шаардлагатай бусад материалуудыг худалдан авдаг байсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг гишүүн нь арьс нэхий 
боловсруулж, өөр нэгэн гишүүн нь зүсэх зэрэг үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажлыг хийдэг байв. Бид ажлын ачааллаа хүн 
бүрийн ур чадварын дагуу хуваарилж ажилласнаар манай бүлэг амжилттай ажиллаж чадсан” гэж хэллээ.

Хэнтий аймгийн оршин суугч А.Ганцэцэг хэлэхдээ “Би 2004 онд хүнд өвчний улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон. 
Дараа нь би илүү нийгмийн идэвхтэй болж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагад ажиллаж, улмаар 2006 
онд байгууллагынхаа тэргүүнээр сонгогдсон. Энэ үед манай аймагт "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлж байсан тул би хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын сургалтад хамрагдсан. Одоо би "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн хорооны Малын эргэлтийн санг хариуцан ажиллаж байна. Бид 300 гаруй малчин өрхөд дэмжлэг 
үзүүлээд байгаа бөгөөд эдний олонх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүн бүхий өрхүүд байна. Энэ арга хэмжээ нь 
хүмүүс малаа өсгөж, орлого олж, улмаар малаа эргүүлэн төлснөөр бусад хүмүүст туслах боломжтой болсон” гэж 
ярив

Чингэлтэй дүүргийн иргэн А.Чимгээ нь сэтгэцийн архаг өвчтэй, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй дүүтэй эмэгтэй юм. Тэрээр уламжлалт 
монгол гутал үйлдвэрлэдэг “Уран хас” хэмээх өөртөө туслах 
бүлгийн үүсгэн байгуулагч нь юм. Бүлгийнхээ талаар тэрээр: “Бид 5 
гишүүнтэй. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрөөс бидэнд үйлдвэрлэл 
эхлүүлэхэд зориулан 300,000 төгрөгийн зээл өгсөн. Манай бүлэгт 
хүн бүр өөр өөрийн гэсэн үүргийг ур чадварынхаа дагуу гүйцэтгэдэг. 
Би бүлгийн ахлагч нь бөгөөд оёдол хийж, зигзаг хэрээс, зүйдэл 
бэлтгэдэг. Өрх толгойлсон эмэгтэй Номиндалай арьс эсгэх, нэхэх 
ажлыг хариуцдаг. Сэтгэцийн бэрхшээлтэй Гантулгат сонсголын 
бэрхшээлтэй Баттуяа,өндөр настан Цэцгээ нар гутлын ул наах, 

эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дамжлага дээр ажилладаг. Бид бүгд ойролцоо гэртэй учраас цагаа үр дүнтэй 
зарцуулж, хичээн ажиллаж чаддаг” хэмээн ярьж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Өргөжин тэлэх нь – Өөртөө туслах бүлгээс хоршоо болон компани болон өргөжих нь

Монгол Улсад хэрэгжиж буй "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийг дэмжин ажиллаж буй өөр нэгэн зүйл нь одоогийн 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, хөгжүүлэх явдал бөгөөд өнөөгийн байдлаар хэд хэдэн өөртөө туслах бүлэг 
өргөжиж хоршоо болж, зарим нь бизнесийн чиглэлтэй компани болон өргөжиж, илүү олон тооны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажлын байраар ханган ажилладаг болжээ. 
Баянхонгор аймаг дах өөртөө туслах бүлгийг удирдан ажилладаг Д.Надмид өөрийн бүлгийн амжилтын 
түүхийг ийнхүү хуваалцаж байна: “Бид илүү амжилттай ажиллаж ирэхэд илүү их захиалга авч, үйлдвэрлэж 
амжихаа больсон тул бусад хүмүүст үүнийгээ зааж, өөрийн гэсэн өөртөө туслах бүлэг байгуул гэж 
зөвлөдөг болсон. Бид мөн өөрийн бүлгээ “Хонгорын сор” гэдэг нэртэй хоршоо болгон өргөжүүлсэн. АИФО 
байгууллагаас бидэнд бизнесээ өргөжүүлэхэд зориулж санхүүжилт олгож, бид 30 хүнийг сургаж, тэд ч дээл 
эсгэж оёох, товч шилбэ зангидах, хивс нэхэх зэргээр орлогоо нэмэгдүүлэх болсон. Эдгээр бүлгүүдэд мөн л 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхчүүд болон эмзэг бүлгийн иргэд гээд 
олон янзын хүмүүс хамрагдаж байна” гэв.

Говь-Алтай аймгийн “Эд ивээх” өөртөө туслах бүлэг нь мөн л 
амжилттай ажиллаж байна. Тэд, шинээр авсан зээлээрээ 
өндөр хүчин чадалтай оёдлын машин худалдан авсан нь 
бүлгийн гишүүдэд бүтээмжээ нэмэгдүүлэх, орлогоо өсгөх 
боломжийг нээн өгчээ. Мөн усан хангамж, ариун цэврийн дэд 
бүтэц бүхий шинэ ажлын байр худалдан авчээ. Бүлгийн гишүүд 
“Одоо бид зах дээрээс малын шилбэний арьс худалдан авч 
тээвэрлэх зориулалтаар автомашин худалдан авахаар 

төлөвлөж байна. Ингэснээр бид илүү олон гутал үйлдвэрлэнэ. Одоо бид ирсэн захиалгаа ч бүрэн үйлдвэрлэж 
дийлэхгүй байгаа. Нэг л өдөр бид хөгжлийн бэрхшээлтэй бусад иргэдээ ажлын байраар хангаж, орчин 
үеийн тоног төхөөрөмж худалдан авч, бүтээгдэхүүнийхээ загвар дизайн, чанарыг сайжруулж, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээгээ нэмэгдүүлнэ хэмээн итгэдэг” хэмээн өгүүлж байна. 

Монгол уламжлалт ур чадвар, гар урлалыг дэмжин хөгжүүлэх нь
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын уламжлалт гар урлалыг 
улам хөгжүүлэх, уламжлалт өвийг хадгалан үлдээх, үүнд тулгуурлан өндөр үнэ бүхий бараа бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэн борлуулах боломжуудыг нээн өгч байна. 

Орхон аймгийн иргэн З.Батсанаа нь 22 насандаа инженерийн 
сургуулийн оюутан байхдаа осолд орж, нуруугаа хугалжээ. Тэрээр 
цаашид хэрхэн амьдрах тухайгаа тунгаан бодох шаардлагатай 
болжээ. Тэрээр Орхон аймгийн "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 
зохицуулагчтай уулзаж, олон төрлийн сургалтуудад хамрагдсан 
байна. Тэрээр өөрийн түүхийг ийнхүү хүүрнэж байна: “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болсны дараа би үргэлжлүүлэн суралцах боломжгүй 
болж, мэргэжлээ солихоос өөр аргагүй болсон. Би уламжлалт 
буриад гутал, хүүхдийн гутал хийх аргад суралцсан. Буриадууд нь 
арьсан бүтээгдэхүүн хийдэг өөрийн гэсэн өвөрмөц уламжлалтай ард 
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түмэн юм. Би "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрөөс зээл авч, анх үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан. 2006 онд 
бид “Чин санаа” гэдэг нэртэй өөртөө туслах бүлгийг үүсгэн байгуулж, нийгмийн халамжийн хүрээнд 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авсан. Бидний ажил амжилттай болсон. Одоо ийм 
төрлийн уламжлалт бүтээгдэхүүний эрэлт өндөр байгаа тул би гутал хийх аргаа бусад хүмүүст, тэр 
дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зааж байна. Бас мэргэжлийн сургалтын төвийн 5 оюутанд ч 
бас заасан” гэж хэллээ.  
Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг “Уран хас” өөртөө туслах бүлэг 
мөн л уламжлалт монгол гутал үйлдвэрлэж байна. Энэ бүлгийн гишүүн А.Чимгээ, “Бид уламжлалт 
монгол гутлыг олон төрлөөр 20 гаруй жил үйлдвэрлэж байна. Бид буриад гутал, лам гутал болон  
бөхийн гутал хийж байна. Мөн бид монгол дээл бас хийдэг. Манай бүтээгдэхүүн эрэлт сайтай тул 
зөвхөн Монголд ч бус мөн гадаадад зарагдаж байгаа” гэлээ.  

Малын эргэлтийн сан нь уламжлалт ажил мэргэжлийг 
дэмжих, ноолуур үйлдвэрлэх мал ахуйн үйл ажиллагааг 
хангахад чиглэгдэж байна. Үүний нэгэн жишээ болсон  Г.
Гочоосүрэн Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр суманд амьдарч 
байна. Тэрээр гурван хүүхэдтэй. Тэрээр Малын эргэлтийн 
сангаас авсан тусламжийн талаар ийнхүү хүүрнэж байна: 
“Бид өмнө нь цөөн малтай, тааруухан амьдарч байсан. 
2000 онд би хөгжлийн бэрхшээлтэй болж, хөдөлмөрийн 
чадвараа 60 хувиар алдсан. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрөөс 
надад 18 эм ямааг Малын эргэлтийн сангаас өгсөн. Дараа 

жил нь бид 20 ишигтэй болж, улмаар малын тоо жил тутам нэмэгдсэн. Одоо би 100 гаруй малтай. 
Нэг ямаанаас ойролцоогоор 350 грамм ноолуур авдаг. Жил болгон 25-30 кг ноолуур авсан байна. 
Миний хувьд энэ нь боломжийн сайн орлого. Одоо бид боломжийн амьдралтай болж, Малын 
эргэлтийн сангаас авсан малаа эргүүлэн төлж эхэлсэн. Бидний эргүүлж төлсөн ямаануудыг яг ийм 
дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй өөр нэгэн өрхөд өгдөг” гэлээ.
“Хонгорын сор” хоршооны гишүүн Д.Надмид хэлэхдээ “Бид гэртээ тусгаарлагдсан, гадагш огт 
гардаггүй хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 хүнийг олж тогтоосон. Бид улмаар тэдэнд хонв, ямаа, сарлагийн 
ноос, хөөврөөр уламжлалт аргаар утас ээрэхийг зааж өгсөн. Бид тэдний гараар ээрсэн утсаар эсгий 
хийдэг ба үүнд мөн л уламжлалт арга ашигладаг. Энэ нь өндөр үнэтэй, бусад газраас хялбархан олох 
боломжгүй бүтээгдэхүүн болдог. Манай Баянхонгор аймгаас бидний ажил, бүтээгдэхүүнд тусгай 
гэрчилгээ олгосон. Одоогийн байдлаар манай “Хонгорын сор” хоршоо маань байнга үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцож, бүтээгдэхүүний чанараараа байнга тэргүүн байранд шалгарч байна” гэж 
хэллээ.  
Говь-Алтай аймгийн “Эд ивээх” өөртөө туслах бүлэг нь уламжлалт монгол аргаар хонь, ямааны 
шийрний арьсыг боловсруулж, гутлын түрий залган оёж, улмаар хэвлэн, резинэн уллагаа хийснээр 
эцсийн бүтээгдэхүүн бэлэн болдог. Гутал нь олон өнгөөр жишээ нь зүйдэлтэй хүрэн, цагаан болон 
хар өнгөтэй гардаг байна. Тус бүлгийн уламжлалт аргаар хийсэн гутал нь эрэлт ихтэй байдаг бөгөөд 
зөвхөн урьдчилсан захиалгаар үйлдвэрлэдэг ажээ. Өвөл захиалга ихээр нэмэгдэж, бүлгийнхэн 
бүхий л захиалгыг ханган нийлүүлж чадахгүйд хүрдэг ажээ. 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Дэмжих бүлгүүдтэй ажиллах нь 

Өөртөө туслах бүлэг болон бусад бүлгийн хүрээнд амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагааг 
явуулснаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст гадагш гарч хүмүүстэй харилцах, шинэ ур чадварт 
суралцах, өөртөө илүү итгэл олж авах боломжийг нээж өгдөг. Энэ үйл явцад хамрагдаж буй олон 
тооны хүмүүс тухайн үйл явц нь тэднийг илүү хүчирхэгжүүлдэг хэмээн үзэж байна. 

Баянхонгор аймгийн иргэн Шаравжамц нь тулгуур эрхтэний бэрхшээлтэй 
бөгөөд “Хонгорын сор” хоршооны талаар “Би 4 дүгээр ангиа төгсөөд хөдөө 
гарч мал маллаж эхэлсэн. Удалгүй аав маань нас барж, би аймгийн төвд 
амьдрах болсон ч ажил олдохгүй байлаа. Харин хоршооноос надад эсгий 
бүтээгдэхүүн хэрхэн хийх талаар зааж өгье гэсэн санал тавьсан. Би ур 
чадвартай ажилчин болсон нь надад өөртөө итгэх асар их итгэлийг өгсөн. Би 
сургуульд эчнээгээр суралцаж, дунд сургуулиа төгссөн. Дараа нь би 
Технологийн дээд сургуульд сурч, инженер мэргэжлээр төгссөн. Одоо би 
Улаанбаатар хотод ажиллаж байна. Хоршоонд ажиллаж байхдаа л өөртөө 
итгэх болсон тул би маш их зүйлийг олж авсан” хэмээн ярьж байна. 

Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн төвийн зөвлөх эмч Д.Дамдин сэтгэцийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нэгтгэн 
бүлэг байгуулсан туршлагаа ийнхүү хуваалцаж байна. “Дэмжих бүлгийг ойролцоогоор 10-аад жилийн өмнө 
сэтгэцийн бэрхшээлтэй 15 хүнтэй хамтран байгуулсан юм. Эхэн үедээ тэд 5-6-уул цугларч, кофе ууж, гар 
урлалын зүйлс хийж, тоглоом тоглож, төрсөн өдөр болон баяр ёслолыг хамтран тэмдэглэдэг байсан бол 
дараа нь долоо хоног бүрийн мягмар болон баасан гаригуудад уулздаг уламжлал тогтсон. Тэд хамтдаа амны 
хаалт, малгай, бээлий хийж эхэлсэн. Мөн тэд жүүсний хайрцаг ашиглан эмнэлгийн хаягдал болох хэрэглэсэн 
тариур, зүү болон бусад хаягдал хийдэг хайрцаг хийж, үүнийгээ эмнэлэгт зардаг болсон. Ингэснээр эдгээр 
хүмүүсийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хугацаа нь 50 хувь буурч, стресс болон уур уцаар нь эрс багассан. Анх 
бүлэг байгуулж байхад тэд гүн стресстэй, сэтгэл гутралтай, хүний нүд руу харж чаддаггүй, хоорондоо ч бараг 
ярилцдаггүй байсан. Энэ бүлгийг байгуулан ажиллуулсны дүнд тэд илүү аз жаргалтай болж, өөрсдийгөө 
чөлөөтэй илэрхийлж, инээлдэж, хамт байхдаа дуртай байдаг болсон” гэлээ.

Өвөрхангай аймгийн оршин суугч Б.Лхагвасүрэн нь хараагүй хүн 
юм. Тэрээр "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохион байгуулсан өөртөө 
туслах бүлэг байгуулах тухай сургалтад хамрагджээ. Сургалтаас 
тэрээр хүний эрх, харилцан бие биедээ туслах, мэдлэг болон ур 
чадвараа хуваалцах зэрэг олон чухал зүйлсийн талаар сурч, 
мэдээлэл авчээ. Сургалтын дараа тэрээр харааны бэрхшээлтэй 
дөрвөн найздаа өөртөө туслах бүлэг байгуулах хэрэгтэй гэдгийг 
итгүүлж чаджээ. Тэрээр “Одоо манай бүлэгт 100 гаруй гишүүн 
байгаа. Өмнө нь би маш их ганцаарддаг, бусдаас хамааралтай 
байлаа. Харин одоо би маш олон найзтай болсон. Бид мөнгө 
хуримтлуулж, өөрийн Зээлийн эргэлтийн сан байгуулсан. Одоо бид 
цаасан уут үйлдвэрлэн, борлуулж байна. Бидний гэр бүл, олон 
нийтийн хандлага өөрчлөгдөж буйг би мэдэрч байна” гэж хэллээ.  
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Дүгнэлт, саад тотгор

АИФО байгууллагын Монгол Улс дах Суурин төлөөлөгч Д.Тулгамаа болон Тэгш Нийгэм Холбоо 
ТББ-ын тэргүүн Л.Энхбуянт нар “"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр маань анх үйл ажиллагаагаа эхэлснээс 
хойш зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ч бус өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, ядуус гээд бусад 
эмзэг бүлгийн хүмүүсийг орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь туслах зорилгоор  үйл ажиллагаанд хамруулж 
ирсэн. Заримдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдийг ч үйл ажиллагаандаа 
хамруулдаг. Орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны гол зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн амьдралын чанарыг сайжруулахад оршдог. Өргөн уудам нутаг дэвсгэрт, цөөн хүн 
ам тархан суурьшин амьдардаг монгол орны хувьд өөртөө туслах бүлэг нь зөвхөн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдээс бүрдэж байгаа тохиолдолд ихээхэн саад бэрхшээлтэй тулгарч байна.  
Өөртөө туслах бүлгийг амжилттай ажиллахын тулд өөр өөр ур чадвар бүхий хүмүүсийг эгнээндээ 
нэгтгэх хэрэгтэй. Үүний тулд бусад эмзэг бүлгийн хүмүүсийг эгнээндээ нэгтгэхэд нээлттэй байх 
шаардлагатай” гэж хэллээ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн орлого, эдийн засгийн хараат бус байдлыг хангах  бүхий л үйл 
ажиллагаа нь уламжлалт ноу-хау  болон ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх, үйлдвэрлэл явуулах 
замаар Монгол ардын уламжлалт, уугуул уламжлалыг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд оршиж 
байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд өөртөө туслах бүлгүүдийн 
үйл ажиллагаа явуулж ирсэн нөхцөл байдал, 
тойм мэдээллээс харахад зарим бүлгүүд нь 
анх олон гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа эхэлж 
байсан бол дараа нь гишүүд  нь цөөрсөн 
байхад зарим бүлгүүд амжилттай ажиллаж 
байгаа боловч гишүүдийнхээ тоог 
өргөжүүлээгүй байна. Үүнд олон шалтгаан 
байна. Тухайлбал, Монгол Улс хүн ам 
төвлөрсөн томоохон хот суурин цөөн, ихэнх 

хүмүүс хөдөө орон нутагт, хоорондоо хол зайтай амьдардаг тул дэд бүтэцийн хүртээмжтэй байдал 
ихээхэн хязгаарлалтыг үүсгэж байна. Түүнчлэн өвлийн улиралд хүмүүс хоорондоо уулзахад 
хүндрэлтэй байдаг. Харин зуны улиралд ихэнх хүмүүс гол бараадан ойр буудаг ч уулзах газрын 
хувьд мөн л хязгаартай. Мөн орон нутагт зах зээл жижиг тул зарим бүлгүүд өөрийн гэсэн онцлог 
зах зээлтэй болж, зарим нь томруулахгүй байхаар хичээж, зөвхөн гишүүддээ хангалттай өгөөж 
хүртээх зорилготой ажиллаж байна. Эдгээр нь Монгол Улсад өөртөө туслах бүлэг болон хоршоог 
дэмжин хөгжүүлэхэд тулгарч байгаа гол саад тотгор болж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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БҮЛЭГ 4. ЭНГИЙН, ОЙЛГОМЖТОЙ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ, 
СУРГАЛТУУД

Монгол Улсад хэрэгжиж буй Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 
сайн жишээний нэгэн чухал чиглэл нь боловсон хүчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллага зэрэг олон төрлийн бүлгүүдийг тусгайлсан 
сургалтаар дамжуулан чадавхыг нь бэхжүүлэхийн тулд төвлөрөн ажилласанд оршино. Энэ үйл 
ажиллагааны гол цөм нь энгийн, ойлгоход хялбар, бие даан суралцах гарын авлага, номуудыг 
орчуулан, хэвлүүлэх үйл ажиллагаа байжээ. 

Монгол Улсад "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр анх 
эхлэхээс л сургалт нь хөтөлбөрийн нэгэн гол 
бүрэлдэхүүн байв. Анх хөтөлбөр эхэлсэн 1990-
ээд оны эхний жилүүд бол Монгол Улсад 
нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдөж байсан үе 
юм. Тэр үед эрүүл мэндийн салбарын эмч, 
ажилтнууд зөвхөн орос хэлээр л ярьдаг 
байлаа. Иймд монголын сэргээн засах эмч 
нарыг орос хэлтэй сургагч нартай хамт Польш, 
Вьетнам улсуудад 4 удаагийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөрөөр сургалтад хамруулж эхэлжээ. 

Дараа нь дотоодын эксперт эмч нар, өрхийн эмч нарт олон цуврал сургалт хийсэн байна. Ингэхдээ 
аймаг тус бүрт орон нутгийн эмч, мэргэжилтнүүдийг хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засах 
сургалтанд хамруулснаар анхны бүлгүүд  бүрдэж эхэлжээ.  

Улмаар хөтөлбөрийн цар хүрээ өргөжин тэлж бусад төрлийн сургалтуудыг нэмж, жишээ нь, 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенци зэрэг олон улсын эрх зүйн баримт бичгийн 
талаарх сургалт, өөртөө туслах бүлгийн тухай сургалтыг хийх болжээ. Эдгээр сургалтуудад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдний гэр бүлийнхэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагууд зэрэг бусад зорилтот бүлгийнхнийг нэмж хамруулжээ. 

Сургалтын арга хэмжээтэй зэрэгцэн хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын хөтөлбөрийг монгол 
хэл дээр орчуулж, хөгжлийн бэрхшээлийн төрлүүдээр тус бүрт нь энгийн, ойлгомжтой гарын 
авлагуудыг бэлтгэн гаргасан ба үүнд ДЭМБ-ын бэлтгэсэн материалууд ч мөн багтсан байна. Бусад 
улс орны экспертүүдийг Монгол Улсад урин авчирч, сургалт зохион байгуулж,  үйл ажиллагаагаа 
эрчимжүүлсэн байна. 

Гадаадын зөвлөхүүдийн хийсэн сургалтын жагсаалт, монгол хэл дээр орчуулж, гаргасан 
сургалтын материалын жагсаалтыг энэ хэсгийн төгсгөлд оруулсан болно. Хөгжлийн бэрхшээлийн 
талаар тайлбарлаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон түүний гэр бүл хэрхэн биеэ арчлах, улам 
муудахаас сэргийлэх тухай энгийн ойлгомжтой сургалтын материалуудыг бэлтгэн гаргасан нь 
ихээхэн өөрчлөлтийг авчирчээ. Эрүүл мэндийн салбарын эмч, мэргэжилтнүүд нь хэдийгээр мэдлэг 

46



чадвартай боловч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар ямар нэгэн мэдээлэлгүй байсан 
учраас тэдэнд сэргээн засах үйлчилгээний талаар мэдлэг ойлголтыг өгч, үйл ажиллагаанд нь олон 
шинэ зүйлийг нэвтрүүлсэн. Эдгээр гарын авлага, хөтөч нь энгийн үг хэллэгээр бичигдэж, олон 
тооны зураг, диаграмм ашигласан тул боловсролын түвшин доогуур хүмүүст ч бүрэн ойлгогдохуйц 
байснаараа онцлог байлаа. 

Аймгуудад "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн нь – Олон сэдвээрх сургалтууд

""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөр нь өргөжиж, аймгуудад шинээр хэрэгжиж эхлэх бүртээ өөр өөр зорилтот 
бүлгийн оролцогч нарыг сургалтад хамруулах байдлаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байв. Эдгээр 
сургалтууд ямар үр нөлөө үзүүлсэн талаар тухайн сургалтад хамрагдсан хүмүүс ийнхүү өгүүлж байна.

Завхан аймгийн ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийг зохицуулагчаар 10 гаруй жил ажилласан М.Дуламжав 
хэлэхдээ “Анх 1993 онд АИФО байгууллага нь ДЭМБ-тай хамтран хамт олонд түшиглэсэн сэргээн 
засах сургалт зохион байгуулахад би түүнд хамрагдан оролцсон юм. Сургалтад оролцож байсан 
бусад хүмүүсийн хувьд Ховд аймгийн эмч С.Нина, Увс аймгийн А.Насанжаргал, Булган аймгийн 
С.Нарантуяа нар байсан. Энэ сургалтын дараа бид өөр өөрийн аймагтаа Хамт олонд түшиглэсэн 
сэргээн засах хөтөлбөрийг эхлүүлж, олон жилийн турш зохицуулагчаар нь ажилласан юм. Анхны 
сургалт нь удаан хугацаанд бараг л 45 хоног үргэлжилсэн бөгөөд АИФО байгууллагын зөвлөх 
Лоренцо Карраро, ЭМЯ-ны ажилтан Д.Дулмаа, ДЭМБ-ын Бүсийн оффист ажиллаж байсан доктор 
Д.Жадамбаа нар хамтран явуулж байсан. Энэ сургалт нь бидэнд Монгол Улсад хамт олонд 
түшиглэсэн сэргээн заслын арга зүйг хэрхэн нэвтрүүлэх тухай заасан юм” гэж дурсаж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Орхон аймгийн Төв эмнэлгийн сувилагч М.Баянцэцэг анх 2004 
онд сайн дурын ажилтны сургалтад хамрагдаж байсан талаараа 
“Орхон аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан ""Тэгш 
Дүүрэн"" хөтөлбөр анх эхлэхэд хамт олонд түшиглэсэн сэргээн 
заслын сайн дурын ажилтнуудын сургалт анх удаа болсон юм. Энэ 
сургалтад олон тооны бага эмч нар оролцож байсан. Энэ 
сургалтаас би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг асрах тухай гүн 
гүнзгий мэдлэг олж авсан. Сургалтын дараа би хүнд хэлбэрийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, хэвтэрт буй хүмүүст гэрээр үйлчлэх 
үйлчилгээг эхлүүлж байлаа” гэж дурсан ярьж байна.  

Багахангай дүүргийн ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийн зохицуулагч Ё.Гэрэлцэцэг 2010 онд хамт олонд 
түшиглэсэн сэргээн заслын сургалтад хамрагджээ. Энэ тухай тэрээр хэлэхдээ “Тухайн үед Италийн 
АИФО байгууллага болон ЭМЯ-ны хамтарсан "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь нийт 21 аймгийн 18, 
нийслэлийн 9 дүүргийн 6 дээр хэдийн хэрэгжээд эхэлчихсэн байсан үе. Харин хөтөлбөр Багахангай 
дүүрэгт хараахан хэрэгжиж эхлээгүй байсан юм. Нэг өдөр манай Засаг даргын Тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Дэнсмаа надад Дундговь аймагт 3 хоногийн хамт олонд 
түшиглэсэн сэргээн заслын сургалтад оролцож, дараа нь дүүрэгтээ энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхэл гэж үүрэг өглөө. Сургалтын үеэр би маш олон сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй уулзаж, тэд надтай 
өөрийн мэдлэг, туршлагаа харамгүй хуваалцаж байлаа. Баянхонгор аймгийн ""Тэгш Дүүрэн"" 
хөтөлбөрийг зохицуулагч байсан Д.Норжин надад маш их зүйлийг зааж, хэлж өгсөн. Тэгээд би 
дүүрэг дээрээ ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийг эхэлсэн. Хамгийн анхны үйл ажиллагаа маань шинээр 
байгуулагдсан ""Тэгш Дүүрэн"" хорооны 9 гишүүнд зориулсан сургалт байлаа” гэж хэллээ. 

Завхан аймгийн зохицуулагчаар ажиллаж байсан С.Сарантуяа мөн хамт олонд түшиглэсэн 
сэргээн засах сургалтын талаар сэтгэгдлээ хуваалцсан юм. Тэрээр “Би хоёр өдөр хамт олонд 
түшиглэсэн сэргээн засах арга зүйн талаар суралцсан. Эргэж ирснийхээ дараа аймгийн 23 
сумын эмч нарт сургалт хийж байлаа. Бид хөгжлийн бэрхшээлтэй олон хүмүүстэй уулзалт хийж, 
тэднийг маш их сонссон” гэж ярьж байна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нарыг хамруулсан сургалтууд 
үргэлжлэн явагдаж, арга зүй, үүнд гарч буй өөрчлөлт, хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх 
арга зүй болох шилжилтийн тухай тус бүрт нь шинэчилсэн мэдээлэл хүргэж иржээ. "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн нэг сайн жишээ нь тухайн сургалтуудыг орон нутаг, ард иргэдийн дунд зохион 
байгуулдагт оршдог. Энэ нь бүх зүйлсийг эхнээс нь суралцах боломжийг хангаж өгдөг байна. 

""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсний дараа тусгайлсан ур 
чадварыг бий болгох зорилгоор гадаадын мэргэжилтнүүдийг урин 
ажиллуулжээ. Эдгээр сургалтын нэг нь Чапал Канабисын удирдан 
явуулсан согог засал, протезын сургалт байв. Тархины саажилттай 
хүүтэй, ""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрийн Үндэсний зохицуулагчаар 
олон жил ажилласан эмч Т.Батдулам энэ сургалтад хамрагдсан 
туршлагаасаа ийнхүү ярьж байна: “Би хүүгээ 6 сартай байхад нь 
цэцэрлэгт өгч, өөрөө тэр цэцэрлэгт ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, 
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ялангуяа хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд болон орон нутгийн протезын техникч нарын 10 
хоногийн сургалтыг зохион байгуулсан юм. Тухайн үед миний хүү нэг настай байсан. ""Тэгш 
Дүүрэн"" хөтөлбөрөөс манай цэцэрлэгтэй холбоо барьж, дасгал хийлгэх болон протез ашиглахад 
тархины саажилттай хүүхэд хэрэгтэй байна гэсэн юм. Тэгээд би, согог заслын эмчтэй цуг тэр 
сургалтад 1998 онд оролцсон юм. Энэ нь ийм төрлийн сургалт Монгол Улсад анх удаа болж байгаа 
тохиолдол байсан. Сургалтын бүх зүйл шинэ, бүх оролцогч нарт энэ нь маш их сонирхолтой 
байлаа. Сургалтын дараа хүүхэд бүрт протез өгсөн. Би өөрийнхөө ажиллаж байсан цэцэрлэгт 
байгаа бусад хүүхдүүдэд бас протез авч байсан. Миний хүү Э.Билэгсайхан эндээс өөрт хэрэгтэй 
протезын төхөөрөмжтэй болсон ба түүний хөдөлгөөн, эрүүл мэнд сайжирч, тулгуур болон бусад 
хэрэгслийг сайн ашигладаг болсон” гэж хэллээ.  

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь эрүүл мэнд, амьжиргаа, нийгмийн харилцаа болон чадавхжуулах 
салбаруудад үйл ажиллагаагаа төвлөрүүлж ирсэн бол боловсролын салбарт үйл ажиллагааны 
хувьд арай хязгаарлагдмал байжээ. Тэгш хамруулсан боловсролын чиглэлээр сургалтыг хэрхэн 
зохион байгуулж байсан талаар Сүхбаатар дүүргийн оршин суугч С.Ариунбат ингэж ярьж байна. 
“"Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрөөс бага болон дунд сургуулийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нарт 
зориулсан сургалт хийхэд манай бага ангийн багш энэ сургалтад хамрагдсан юм билээ. Үүний 
ачаар намайг бага ангид байхад манай ангийн багш надтай бусад хүүхдүүдийн нэгэн адил 
харилцдаг байсан юм. Харин дунд ангид ороход нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Олон багш нар 
хичээл ордог болж, багш бүр л өөр өөрийн гэсэн хандлагыг надад үзүүлдэг байлаа” гэж хэллээ.  

Өөртөө туслах бүлгүүдийн сургалт болон орлого нэмэгдүүлэх арга хэмжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний байгууллагуудад зориулсан сургалтын гол цөм нь 
өөртөө туслах бүлэг болон орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны талаарх сургалтууд юм. Эдгээр 
сургалт нь хуримтлал үүсгэх, зээлийн эргэлтийн сан байгуулах, хоршоо үүсгэх зэрэг олон сэдвийг 
хамардаг байсан. Сургалтын арга хэмжээнээс гарсан үр дүнгийн талаар оролцогчдын өгүүлснийг 
доор үзнэ үү. 

""Тэгш Дүүрэн"" хөтөлбөрөөс нүүдэлч малчдад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нь Малын эргэлтийн сан 
байгуулахаар шийджээ. Ингээд Хэнтий аймагт хэд хэдэн удаагийн сургалтын зохион байгуулахад 
Хэрлэн сумын иргэн А.Ганцэцэг эдгээр сургалтад хамрагдаж, өөрийн аймаг дах идэвхтнүүдийн 
нэг болжээ. Ингээд тэрээр "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хороонд Малын эргэлтийн санг удирдах 
болж, тухайн сангаас мал авах малчин өрхүүдийг сонгох үүрэг чиглэлтэй ажиллах болжээ. Тэрээр 
одоо 300 гаруй өрхийг Малын эргэлтийн сангийн зээлд хамруулж, сангийн үр өгөөжийг хүртэхэд 
нь туслаад байна. Тэдний олонх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс/хүүхэд бүхий өрхүүд байсан 
юм. Тэрээр “"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь миний амьдралыг бүрмөсөн өөрчилсөн. Одоо Малын 
эргэлтийн сан амжилттай ажиллаж байна. Үүний үр дүнд олон өрх айл  өөрийн гэсэн малтай 
болж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж чадсанд би маш их баяртай байдаг. Өнөөдөр би "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөртэй хамтран ажилладаг Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын аймгийн салбарыг тэргүүлж байна” 
гэж хэллээ.  
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Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг дэх "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрийг зохицуулагч Б.Галя 
тархины саажилт, эпилепстэй С.Ариунбатын 
тухай ийн өгүүлж байна: “С.Ариунбатын ээж нь 
маш идэвхтэй эмэгтэй байсан. Тэрээр 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүлүүдэд 
туслахыг хүсч, манай сайн дурын ажилтан 
болсон юм. С.Ариунбат Сэргээн заслын 
Үндэсний төвд компьютерын оператор 

болохоор суралцаж байхад нь би түүний ээжийг хэд хэдэн сургалтад урьж оролцуулсан юм. Тэрээр 
сургалтуудаас олон төрлийн мэдлэг, ур чадварыг эзэмшмж чадсан. Дараа нь тэрээр дүүргийн 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хорооны гишүүн болж, одоо Зээлийн эргэлтийн санг хариуцан 
ажиллаж байна” гэлээ. 

Улаанбаатар хотын Багахангай дүүргийн зохицуулагч Ё.Гэрэлцэцэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдтэй ажилласан туршлагаасаа “Бидний үйл ажиллагааны нэг зорилго 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдийг сургахад чиглэгдэж байлаа. Одоогоор 
манай "Тэгш Дүүрэн" хороо 7 сургалт зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй 138 
эцэг, эхийг хамруулаад байна. Сургалтын дараа тэдгээр эцэг эхчүүд өөрөө өөртөө туслах бүлэг 
байгуулсан. Тэдний зарим нь Зээлийн эргэлтийн сангаас мөнгө зээлж өөрийн хувийн бизнесээ 
эхлүүлсэн” гэж хэллээ.   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн сургалт болон хүний эрхийн сургалт

Сургалтын үйл ажиллагааны нэгэн чухал чиглэл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх ажил байсан бөгөөд хамгийн түрүүн Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай Конвенци болон үүний нэмэлт протоколыг соёрхон батлуулахаар Монгол Улсын 
Засгийн газарт хандан нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, Конвенцийн хэрэгжилтэд мониторинг 
хийх, Сүүдэр илтгэл бэлтгэн гаргах зэрэгт төвлөрчээ. Эдгээр сургалтын талаар оролцсон хүмүүс 
ийнхүү хүүрнэж байна. 

Бие даан амьдрах төвийг үүсгэн байгуулагч 
Я.Авирмэд хэлэхдээ “2005 оноос эхлэн надад 
АИФО-гийн зохион байгуулж байсан чадавх 
бэхжүүлэх сургалтуудад хамрагдах боломж 
олдсон. Нэг сургалт нь нь Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенцийн 
талаар байсан. Сургалтаар НҮБ-ын энэ 
Конвенцийн текст, үүний агуулгын талаар 
заасан. Тухайн сургалтыг Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн дэлхийн байгууллага 
(Итали) зохион байгуулж байсан. 2006 онд 

НҮБ-ын Нийгэм, соёлын харилцааны албаны дэмжлэгтэйгээр хүний эрхийн сургагч нарыг Хүний 
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эрхийн үндэсний комисстой хамтран сургасан” хэмээн ярьж байна. 

Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны Тэргүүн Б.Чулуундолгор “2006 онд би НҮБ-ын Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенци, үүнийг хэрхэн соёрхон батлах тухай маш сонирхолтой 
сургалтад хамрагдсан. Энэ сургалтыг Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагын 
(DPI) төлөөлөл Жиамперо Гриффо удирдан явуулсан. Энэ нь миний нүдийг нээж, дэлхий ертөнцийг 
өөрөөр харахад хүргэсэн юм. Тухайн жилдээ би Удирдлагын академи дээр АИФО-гийн зохион 
байгуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх сургалтад  
хамрагдсан. Энэ бүхэн маш их тустай сургалт байсан. Одоо би Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн 
холбоог тэргүүлэн ажиллаж байна” гэж хэллээ.  

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэн Б.Энхням нь “АИФО байгууллагын зүгээс зохион байгуулсан 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чадавхыг бэхжүүлэх” гэсэн сэдэвтэй хэд хэдэн сургалтад 
оролцжээ. Тэрээр "Эдгээр сургалтад хамрагдсанаар би Монгол Улс дах хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрх зүй, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар ойлголттой болсон. Манайд 
ийм олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг гэдэгт би итгэдэггүй байсан. Миний бодлоор 
тэдгээр хүмүүс өөрсдийгөө илэрхийлэхдээ их сул мэт санагдсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 
маш их ялгаварлан гадуурхалтад өртөж, нийгмийн амьдралд оролцох боломжгүй байдаг. Тиймээс 
би тэдэнтэй ажиллах шаардлагатай гэж ойлгосон” гэж хэллээ.

Хөгжлийн бэрхшээлийн онцлог нэг бүрт тохирсон зааварчилгаа, гарын авлага болон 
эдгээрийн үзүүлсэн нөлөө

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд 
мэдээллийн хүртээмж нь тэдэнд тулгарч буй 
томоохон саад тотгор болж байна. 
Мэдээлэлгүй байх, тусгаарлагдмал байх нь 
тэднийг гэрээс гарахгүй байхад хүргэж, 
өөрсдийгөөд ямар ч боломжгүй хүн мэт 
төсөөлөхөд хүргэж байна. Зарим тохиолдолд 
энгийн, ойлгомжтой бичигдсэн заавар, гарын 
авлагыг унших нь тэдний бодол санааг нээж, 
гадагш гарах сэдлийг нь төрүүлдэг байна. 

Хавсралтад заасан жагсаалтад дурдсанчлан "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь  олон янзын гарын авлага, 
материалыг монгол хэл дээр орчуулан, бэлтгэн гаргажээ. Тухайн гарын авлага, материалууд нь 
ямар нөлөө үзүүлсэн болохыг нуруу нугасны гэмтэлтэй, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүсээс 
асуусан юм. 

Улаанбаатар хотод Бие даан амьдрах төвүүдийн холбоог тэргүүлэн ажилладаг Ч.Ундрахбаяр 
хэлэхдээ “Нэг өдөр ээж маань надад нуруу нугасны гэмтэлтэй хүмүүст зориулан "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрөөс гаргасан гарын авлага авчраад “Үүнийг унш хүү минь, одоо босох ёстой шүү” гэж 
хэлсэн. Ээж эмчтэй уулзаж, түүнээс тэрхүү номыг авсан байсан. Би шууд ямар нэгэн зүйл хэлээгүй 
ч дараа нь уншаад дасгал хийж эхэлсэн. Ингэснээр цаашид миний бие сайжирч, эргээд сэтгэл 
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санаа маань сайхан болж ирсэн. Улмаар бусад хүмүүстэй уулзах хүсэлтэй болж, үргэлжлүүлэн 
суралцаж, их сургуулиа дүүргэсэн” гэж хэллээ.  

Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны Тэргүүн Б.Чулуундолгор “Нэг өдөр дүүргийн эмч манай гэрт 
ирж, нуруу нугасны гэмтэлтэй хүмүүст зориулсан гарын авлага надад авчирсан байсан. Тэр гарын 
авлага надад маш их тус болсон. Үүнийг ашиглан би өдөр бүр 4- 6 цаг дасгал хийдэг байсан. 
Үүний үр дүнд би илүү хүчтэй болж, тэргэнцэрээ илүү сайн ашиглаж, хувцсаа угааж, хоол хийж, 
гэрээ цэвэрлэдэг болсон. Аав маань надад тусдаа модон жорлонг гарын авлага дээр заасан 
зааварчилгааны дагуу хийж өгсөн. Ингэснээр надад улам амархан болж, бусад хүмүүсийн адил 
давсаг чинэрэхээс сэргийлдэг болсон” гэж хэллээ.  

Монгол Улс дах Бие даан амьдрах хөдөлгөөнийг үндэслэгч, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллагуудын Үндэсний холбооны ТУЗ-ийн гишүүн Я.Авирмэд “Нэг өдөр өрхийн эмч манай 
гэрт ирээд нуруу нугасны гэмтэлтэй хүмүүс зориулсан сэргээн заслын гарын авлага надад авчирч 
өгсөн. Энэ нь би ийм гарын авлагыг анх удаагаа үзэж, нуруу нугасны гэмтлийн тухай ойлголт 
авсан анх удаагийн хэрэг байлаа. Дараа нь өрхийн эмч надад өөр гарын авлага, зааварчилгаа 
мөн авчирсан. Би тэнд бичигдсэн бүх зүйлийг яг л шалгалт өгөх гэж байгаа мэт уншиж судалсан. 
Энэ номноос би нуруу нугасны гэмтэлтэй хүн эргээд хөл дээрээ босох ямарч боломжгүй болохыг 
сайтар ойлгож авсан. Мөн хэрэв би ажлын байртай болохыг хүсч байгаа бол өөрийгөө сэргээн 
засах хэрэгтэй болохыг ойлгосон. Тэр гарын авлага дээр “Энэ гарын авлагыг ЭМЯ, Итали улсын 
төрийн бус байгууллага АИФО-гийн хэрэгжүүлж буй "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрөөс эрхлэн хэвлүүллээ” 
хэмээн бичсэн байсан тул энэ талаар би мэдэж, энэ хөтөлбөрийнхөнтэй уулзаж, холбоо тогтоосон 
билээ. Ингэж л миний аялал эхэлсэн юм” гэж хэллээ. 

”
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Дүгнэлт

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2001- 2002 онд архаг нөхцөл байдлын үед баримтлах 
хэсэгчлэн шаталсан (Building Block) стратегийг гарган, үүний хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс, тэдний гэр бүл болон олон нийтийн асаргаа сувилгаанд түлхүү оролцуулахын зөвлөмж 
болгосон юм. Энэ цаг мөчөөс хойш 20 жилийн дараа энэ стратегийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл 
тулгарсаар буй ч диабет зэрэг зарим архаг өвчлөлийн чиглэлээр зарим ахиц дэвшил гарч, олон 
хэл дээр энгийн ойлгомжтой сургалтын материалууд бэлтгэгдэн гарч, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс ч өөрийн асаргаа, сэргээн засалд ашиглахад идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэсээр байна. 

Орчин үед гар утас, интернэт, видео болон онлайн сургалтын материалын тусламжтайгаар 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл олж авах, бусад ижил 
төстэй хүмүүстэй харилцах, мэдээлэл болон туршлагаа солилцоход илүү хялбар боллоо. Магадгүй 
өнөөдөр энгийн, ойлгомжтой гарын авлагуудын ач холбогдол буурч, харин олон хэл дээрх, 
олон нөхцөл дэх материалын чанар болон хүртэмжийг үнэлэн үзэх шаардлагатай болсон байх 
магадлалтай юм. 

Өнгөрсөн 20 гаруй жилийн турш шинэ технологи улам хөгжиж байна. Сонсголгүй хүүхдүүдэд 
дунгийн суулгац шилжүүлэн суулгах, ярианы бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд өргөтгөсөн (аугментэд) 
технологийн тусламжтай харилцаа холбооны боломжийг олгох шинэ технологи болон шинээр 
гарч буй олон тооны дэмжих тоноглол зэргээс үзвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн оролцоо, 
хөгжлийг хангах олон тооны шинэ хэрэгслүүд бий болжээ. Тиймээс хуучин гарын авлага болон 
зааварчилгаа нь хангалтгүй болж, шинээр гарч буй технологийг дэлхийн өнцөг булан бүрд буй 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүргэж, үр шимийг нь хүртээхийн тулд илүү их зүйлийг хийх 
шаардлагатай болж байна.  

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Хавсралт

Гаднын экспертүүдийн дэмжлэгтэй хийсэн чухал ач холбогдол бүхий сургалтуудын 
жагсаалт

• Сургагч багш нарт зориулсан хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын сургалт (1992 оны 8 
сарын 3- 9 сарын 1), ДЭМБ-ын зөвлөх Анна Гоердт, АИФО-гийн зөвлөх Лорензо Карраро

• Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын үндэсний семинар (1993 оны 8 сарын 02), ДЭМБ-
ийн зөвлөх Энрико Пүпулин, АИФО-гийн зөвлөх Лорензо Карраро

• Эмнэлгийн сэргээн заслын сургалт: хөдөлгөөн, булчингийн тест (1995 оны 5 сарын 23- 6 
сарын 13), АИФО-гийн зөвлөх Лорензо Карраро

• Анагаахын сэргээн заслын сургалт (1996 оны 11 сарын 11-21), ДЭМБ-ын зөвлөх Бетти 
Манкао

• Цус харвалтын дараах асаргааны сургалт (1997 оны 8 сарын 04-10) АИФО-гийн зөвлөх 
Лорензо Карраро

• Тэгш хамруулах боловсролын сургалт (1999), Меера 

• Протезын техникчдэд зориулсан сургалт (1999) Мобилити Индиа байгууллагын зөвлөх 
Чапал Хаснабис

• “Цус харвалтын дараах сэргээн заслын хөтөч” гарын авлагыг танилцуулах сургалт  (2001 
оны 10 сарын 15-17), АИФО-гийн зөвлөх, хөдөлгөөн засалч эмч  Лорензо Карраро

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагын төлөөлөлд зориулсан хүний эрхийн 
сургалт (2006 оны 9 сарын 05-09), Италийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны 
төлөөлөгч Жиампиеро Гриффо

• "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагч нарт зориулсан өөртөө туслах бүлгийн сургалт 
(2007 оны 8 сарын 18-24) Энэтхэг дэх АИФО-гийн Зохицуулагч Хосе Маникаттан

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын төлөөлөлд зориулсан хүний эрхийн 
сургалт (2008 оны 8 сарын 25-28), Италийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны 
төлөөлөгч Жиампиеро Гриффо

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын төлөөлөлд зориулсан хүний эрхийн 
сургалт (2009 оны 9 сарын 17- 21), Италийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны 
төлөөлөгч Жиампиеро Гриффо 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад зориулсан Эрх мэдэлжүүлэх судалгааны сургалт 
(2018 оны 5 сарын 28-31), АИФО-гийн зөвлөх Сунил Дийпак
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Монгол хэл дээр орчуулж, хэвлүүлсэн гарын авлага, зааварчилгааны жагсаалт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн сургалт (ДЭМБ, 1989)

Тосгоны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд: Эрүүл мэндийн ажилтнууд, сэргээн засалчид, гэр бүлийн 
гишүүдэд зориулсан гарын авлага (Дэвид Вернер, 1987)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай сургалтын гарын авлага (Франческо Ортали-АИФО, 
Жиампиеро Гриффо-Италийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо, 2007 он, англи болон 
монгол хэл дээр) 

Тархины саажилттай хүүхэд залуучуудын хөгжлийг хангах нь (ДЭМБ, Дэлхийн физик эмчилгээний 
холбоо, Мэргэжлийн сэргээн засалчдын дэлхийн холбоо, 1993)

Нуруу нугасны гэмтлийн дараа бие даан амьдрал боломжийг хангах нь. Дунд шатны сэргээн 
заслын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага (ДЭМБ, Дэлхийн физик эмчилгээний холбоо, 
Мэргэжлийн сэргээн засалчдын дэлхийн холбоо, 1996)

Цус харвалтын дараах бие даан амьдрах боломжийг дэмжих нь: Эрүүл мэндийн анхан шатны 
ажилтнууд, эмч нарт зориулсан гарын авлага (ДЭМБ/АИФО, 1999)

Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засал: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг сэргээн засах, ижил 
боломж бий болгох, ядуурлыг бууруулах, нийгмийн оролцоог хангах стратеги (ДЭМБ, ОУХБ, 
ЮНЕСКО хамтарсан баримт бичиг, 2004)

Гэрт хийх дасгалын гарын авлага (Жанет Безнер, 1998)

5 хүртэлх насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрх илрүүлэх нь (Профессор Соехарсо, Хамт 
олонт түшиглэсэн сэргээн заслын хөгжил, сургалтын төв, 1995)

2015 оноос хойш хөгжлийн зорилтууд дах хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засал болон хүртээмжтэй 
өслийн хамаарал (Сэргээн заслын сүлжээ, APCD)

Амьдралыг өөрчлөх нь: Олон нийтийн сэтгэцийн өвчний асаргаа (Доктор Лурдес Ладридо-Игнасио 
болон доктор Анселмо Тронко)

Анхны тусламж дах сэтгэцийн эрүүл мэндийн асаргаа үйлчилгээ (Ю.А.Александровский, 2007)

НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенци (хялбаршуулсан хувилбар) (Хүний 
эрхийн үндэсний комисс, 2008)

Үр дүнтэй харилцаа холбооны үндэс (Хүний эрхийн үндэсний комисс, 2008)

Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн заслын гарын авлага (ДЭМБ, ОУХБ, ЮНЕСКО, Ололн улсын 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөгжлийн төв, 2010), орчуулсан АЙФО, Монгол Улс дах сэргээн 
заслын жишээг оруулан хэвлүүлсэн Дэлхийн Зөн

Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх дэлхийн тайлан: Тойм (ДЭМБ, Дэлхийн Банк, 2011) АИФО 
орчуулж, ДЭМБ хэвлүүлсэн

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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БҮЛЭГ 5. ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮТЭЭГЧ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
ХҮМҮҮС БОЛОН ТЭДНИЙ ГЭР БҮЛ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гүйцэтгэх идэвхтэй үүрэг ролийг хөхиүлэн дэмжих, итгэл өгөх, 
тулгарч буй саад тотгоруудыг даван туулах арга зам олоход нь дэмжлэг үзүүлэх, өөрчлөлтийг 
бүтээгч, манлайлагч болоход нь түлхэц үзүүлэх зэргээр хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
хөтөлбөр олон тооны үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах боломжтой билээ. Хамт олонд түшиглэн 
сэргээн засах хандлагын чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хөтөлбөрийн олон шатанд 
ажиллуулах нь эерэг загвар болохуйц жишээг түгээн дэлгэрүүлэх, бусдын урам зоригийг сэргээн 
урамшуулах хамгийн үр дүнтэй аргууд байдаг. Өмнөө тавьсан нийтлэг зорилгодоо хүрэх өөр олон 
арга замууд байж болно. 

Ихэнх тохиолдолд тулгараад буй саад тотгоруудаас үүдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бусдаас 
тусгаарлагдмал амьдрах нь түгээмэл байдаг билээ. Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх мэдээлэл 
дутмаг, бие биетэйгээ ямар нэгэн харилцаагүй нөхцөлд тэдгээр хүмүүс амьдардаг. Заримдаа 
гэр бүл дотроо ч тэд ялгаварлан гадуурхалтай нүүр тулж байна. Хамт олонд түшиглэн сэргээн 
засах хөтөлбөрийн оролцоот, хүртээмжит үйл явц тэдгээр хүмүүсийг хөгжлийн бэрхшээлтэй бусад 
хүмүүстэй харьцах боломжийг бий болгож, харилцан туршлагаа хуваалцах, өөртөө итгэх итгэлийг 
нь бий болгож чадна. 

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрийн хүрээнд хамт олонд түшиглэн хамруулан 
хөгжүүлэх арга зүйг ашиглан хөгжлийн бэрхшээлтэй олон тооны хүмүүс  нь бусад хүмүүс, эмзэг 
бүлгийнхэнд мэдээлэл болон санааг түгээж өөрчлөлтийг бүтээгч болоод байна. Тэд тодорхой нэг 
хөгжлийн бэрхшээлээр дагнасан эсвэл ерөнхий чиглэлийн бүлгүүдийг байгуулан ажиллуулах 
боломжийг эдэлж байна. Орлогын хэмжээгээ нэмэгдүүлэх зорилгоор тэд бусад эмзэг бүлгийн 
иргэдийг ч нэгтгэн, өөрсдийн санаачилгыг илүү өргөжүүлэх болжээ. Түүнчлэн тэдний гэр бүлийн 
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гишүүд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үр шимээ хүртээх үйл ажиллагааг дэмжин хэрэгжүүлэх 
замаар нийгэм, олон нийтэд шинэ боломжийг нээн өгөгчид болжээ. 

Өөрчлөлтийг хөхиүлэн дэмжиж мэдээлэл болон санааг харилцан хуваалцах нь

Ижил нөхцөл байдал бүхий бусадтайгаа уулзаж, туршлага, санал бодлоо хуваалцах нь Монгол 
Улсад хэрэгжиж буй Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрт хамрагдаж буй хүмүүсийн ярьж 
буй түүхийн нийтлэг сэдэв байсан ба энэ мөч нь тэдний амьдралыг үндсээр нь өөрчилсөн чухал 
нэгэн цэг болж байжээ. Эдгээр учралын талаар доор өгүүлнэ.

Архангай аймгийн иргэн Б.Гантуяа өвчний улмаас хөл дээрээ явах боломжгүй болжээ. Энэ явдал 
тохиосны дараа тэрээр өөрийгөө гэртээ түгжиж, амьдрал дуусан мэтээр бодож, ямар эерэг зүйлс 
түүний амьдралд тохиохгүй хэмээн бодох болжээ. Байнга л гэртээ өнжиж, найз нөхөд, хөршүүд, 
олон нийтээс өөрийгөө хоёр жил тусгаарласан түүн дээр Сандагдорж хэмээх өөр нэгэн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн нэгэн өдөр зочлон иржээ. Гараа тайруулан хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 
Сандагдорж нь хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрт хамрагдаж байжээ. “Тэр манай 
гэрт ирээд, "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээн засах эмчилгээнд хамрагдах боломж 
байгаа талаар ээжид маань ярьж өгсөн. Манай ээжид  тэрээр "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн аймгийн 
зохицуулагч Д.Буяндэлгэр эмчтэй уулз гэж зөвлөсөн. Сүүлд нь би, Сандагдорж гуай маань "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрийн хорооны гишүүн байсныг олж мэдсэн. Д.Буяндэлгэр эмч надад итгэл найдвар 
өгч, олон төрлийн дасгал зааж өгсөн. Хийхэд маш хэцүү байсан ч эрүүл мэнддээ өөрчлөлт гарч 
буйг би мэдэрч, тэр ч байтугай ямар нэгэн дэмжих зүйлгүйгээр хөл дээрээ босч чаддаг болсон. 
Гайхамшиг л гэсэн үг, ингэж л өөртөө итгэх итгэлийг маань өдөөж өгсөн. Энэ миний амьдралын 
эргэлтийн цэг байсан” хэмээн тэрээр ярьж байна. 

Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын нэгдсэн холбооны ТУЗ-ийн гишүүн, 
Хараат бус амьдрал төвийг үүсгэн байгуулагч Я.Авирмэд автомашины осолд орсны дараа мөн л 
гэрээс гарахгүй, түгжигдмэл нэгэн байжээ. Түүнийг гэрээс гарч, нийгмийн нэгэн идэвхтэй гишүүн 
болгосон түүхээ “Нэг өдөр манай гэрт нэгэн залуу ирсэн юм. Түүний нэрийг Цогтсайхан гэдэг 
байсан. Тэрээр Баянгол дүүрэг дэх хорооны сайн дурын ажилтан байсан бөгөөд хамаарах хорооны 
хөгжлийг бэрхшээлтэй иргэдийг бүртгэж явахдаа манайхаар орж ирсэн байсан. Надтай хэсэг зуур 
ярилцсаны дараа надад хандаж “Та боловсролтой хүн, тархи толгой тань сайн тул олон зүйлийг 
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хийж чадна. Тантай харьцуулахад би л гэхэд тархиндаа гэмтэлтэй, юм сурах цээжлэхэд хүндрэлтэй 
байдаг ч гэсэн гадуур яваад ажил хийгээд болоод байхад та яагаад болохгүй гэж?”  асуусан. 
Хэд хоногийн дараа тэр эргэж ирээд надад “Алив, хамтдаа гадагш гарцгаая” гэв. Түүнийг ингэж 
хэлнэ гэж би огт бодоогүй байсан. Учир нь би өөрийгөө саажилттай, гадагш гарах боломжгүй гээд 
бодчихсон байсан. Гадагшаа гарахын тулд хэн нэг нь эхлээд намайг бэлтгэн, нөгөө нь өргөж, зөөх 
хэрэг гардаг байсан. Түүний хэлсэн үг нь намайг өөрийнхөө талаар дахин бодож үзэхэд хүргэсэн. 
Тэр өдөр бид хоёр гэрээс гадагш 3- 4 км зайтай газар явсан нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
байгууллагуудын үндэсний холбооны байр байсан. Тэр өдөр холбооны уулзалт болж, намайг энэ 
Холбооны ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлсэн. Тэр өдрийг хүртэл би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
байгууллага байдаг ч гэж мэдэхгүй байлаа.  Тэр залуу л миний нүдийг нээж өгсөн юм” гэж ярьлаа. 

Иргэдийн бүлэг, өөртөө туслах бүлэг, сайн дурын байгууллагууд үүсгэн өөрчлөлт хийх 
нь  

Ихэнхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний гэр бүлийнхэн нь хамтдаа уулзаж, тулгарч буй 
асуудлуудаа ярилцах, харилцан суралцах зэрэг зорилготой бүлгүүдийг байгуулан ажиллаж байна. Ийм 
бүлгүүд нь үндсэндээ өөртөө туслах бүлэг гэсэн нэрээр бүртгэгдэж, орлогоо нэмэгдүүлэх чиглэлийн 
үйл ажиллагааг явуулж байна. Зарим тохиолдолд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь өөртөө итгэж 
итгэлтэй болж, өөрийгөө хүндэлж эхэлснээр өөрийн гэсэн байгууллагыг үүсгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
бусад хүмүүст туслах, олон нийтийн дунд өөрчлөлт гаргахаар сэтгэл шулуудан ажилладаг. Заримдаа 
тухайн бүлгүүд нь илүү өргөн хүрээнд танигдаж, эмзэг бүлгийн бусад хүмүүсийг ч эгнээндээ нэгтгэж 
байна. Энэ чиглэлээр хийгдэж буй өөрчлөлтийг жишээг доор өгүүлнэ.  

Тулах эрхтний бэрхшээлтэй П.Саран нь Булган аймагт амьдарч, гэр 
бүлийн бизнес эрхэлдэг бөгөөд тэрээр анх "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөртэй 
холбогдон, нэг удаагийн хуралд нь оролцсон байна. Тэр хурал нь түүнд 
маш их гүн сэтгэгдэл үлдээж, "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн сайн дурын 
ажилтан болж, улмаар хорооны гишүүнээр ажиллах болжээ. Тэрээр 
өөрийнхөө түүхийг ийнхүү хүүрнэж байна, “Хэдий би өөрөө хөгжлийн 
бэрхшээлтэй ч гэсэн тухайн үед ажилтай байсан. Тийм болохоор 
аймагт амьдарч буй бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нөхцөл 
байдлын талаар юу ч мэддэггүй байлаа. "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн 
хуралд оролцсон нь миний нүдийг нээж өгсөн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүст дэмжлэг хэрэгтэй, тэдний дуу хоолойг сонсох хүмүүс хэрэгтэй 

гэдгийг би тэндээс л мэдсэн. Тэгээд л би сайн дурын ажилтан болсон. Ингэж ажилласан нь надад 
бусад олон асуудлын талаар ихээхэн ойлголт өгсөн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бидэнд уулзаж 
байх, мэдээлэл авч байх газар шаардлагатай юм байна гэдгийг мэдэрсэн. Тиймээс би “Оргил Мээж” 
гэсэн нэртэй ТББ-ыг үүсгэн байгуулсан. Бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй хамтран бид мөн 
өөртөө туслах 2 бүлгийг байгуулсан. Бид "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн Зээлийн эргэлтийн сангаас зээл 
авч, анх оёдлын цех болон газар утас засварын газар байгуулсан. 2018 оны 10 дугаар сард бид 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан Хөгжлийн Төвийг байгуулсан. Одоогийн байдлаар 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 12 хүүхэд энэ төвөөр үйлчлүүлж байгаа. Бид мөн Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ 
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болон Булган аймгийн Хүний эрх хариуцсан ажилтантай хамтран ажиллаж хүний эрхийн зөрчлийн 
тохиолдлуудын мэдээлэл цуглуулж байна” гэв.

Баянхонгор аймагт Надмид, Баярмагнай, Шаравжамц, Рэгмаа, Ариунаа, Отгонсүрэн, Лхагвасүрэн 
болон Ундрах нарын найман хүн нийлж ноос, эсгий эдлэл үйлдвэрлэх мэргэжлийн сургалтад хамтдаа 
хамрагдажээ. Бүгд амьжиргааны түвшин доогуур, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс байв. Тэд "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр өөртөө туслах бүлэг үүсгэн байгуулахаар 
шийдэлд хүрчээ. Тэдний байгуулсан өөртөө туслах бүлэг нь амжилттай ажиллаж, одоо ашиг орлого 
нь нэмэгджээ. Бүлгийн гишүүн Д.Надмид, “Бид бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүрч ажиллахыг 
хүссэн. Бид “Эсгий бүтээгдэхүүн боловсруулах, нэхэх аргачлал заах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн амьжиргааг дэмжих нь” гэсэн төсөл боловсруулсан. Бид оёдол болон товч шилбэ зангидах 
ур чадварыг 30 хүнд зааж сургасан. Мөн өөр бас 10 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг багтаасан бас 
нэг бүлэг байсан. Тэдгээр хүмүүс нь тусгаарлагдсан, гэрээсээ гардаггүй хүмүүс байсан. Бид тэдэнд 
угаасан ноос өгч, түүгээр гэртээ утас ээрч, орлого олох боломжийг нь нээж өгсөн. Энэ нь тэдэнд илүү 
өөртөө итгэлтэй болох, бусад хүмүүстэй уулзах, олон нийттэй харилцаж байхад нь тус болсон. Өнөөг 
хүртэл бид өөрсдийн хоршооныхоо 450 хүнийг сургалтад хамруулаад байна” гэж хэллээ. 

Орхон аймгийн иргэн З.Батсанаа “Чин санаа” гэсэн нэртэй өөртөө туслах бүлгийг 2006 онд байгуулжээ. 
Тэд төсөл боловсруулж Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас халамжийн шугамаар олгодог 1 
сая төгрөгийн тэтгэлэг авцгаажээ. Энэ тухай тэрээр, “Бид анх бусад хүмүүст ур чадварын хичээл 
заах байдлаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Хамгийн түрүүнд би өөртөө туслах бүлгийн гишүүддээ 
монгол гутал хийх талаар заасан. Дараа нь ахиад хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 хүн, мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 8 оюутанд үүнийгээ заасан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ур чадвар эзэмшиж, 
ажил хийж мөнгө олох нь бидний өөртөө итгэх итгэлийг сэргээж өгдөг. Хамтдаа байж, харилцан 
ярилцаж байснаараа бид илүү сайн нөхөрлөж, илүү хүчирхэг болдог” гэж хэллээ.   

Р.Батхуяг нь эпилепси өвчтэй бөгөөд анх 2003 онд тухайн үеийн Баянгол дүүргийн эмнэлгийн 
мэдрэлийн эмч, "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн дүүргийн зохицуулагч М.Ичинхорлоо эмчтэй уулзжээ. 
Энэ талаар Р.Батхуяг, “Нэг өдөр М.Ичинхорлоо эмч над руу яриад нэг удаагийн уулзалтад хүрч 
ирэхийн урьсан юм. Тэр уулзалтанд би очоод маш олон тооны эпилепси болон бусад төрлийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс цугларсан байхыг харсан. Ийм олон тооны хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс нэг доор бөөнөөрөө ингээд байж байхыг өмнө нь би хэзээ ч харж байгаагүй. Бараг л 250 
хүн цугласан байв. Тэр уулзалтаар би ганцаараа биш, ижил хүндрэл сорилтуудтай олон хүн байдаг 
гэдгийг ойлгож авсан. Улмаар эпилепси өвчтэй бусад хүмүүстэй нийлж “Амьдралын чанар” гэсэн 
нэртэй өөртөө туслах бүлэг байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Тэр үеэс хойш манай бүлэг олон төрлийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж ирлээ. Бид ойр ойрхон уулзацгааж, цагаа хамтдаа өнгөрөөдөг болсон. 
Энэ өөртөө туслах бүлгийг байгуулахаас өмнө би хэнтэй ч ярьдаггүй, гэртээ л сууж, гадагш гарахаас 
айдаг, байнгын айдастай байдаг байлаа. Харин одоо бол би ажлаа хийгээд завгүй, цагаа дэмий үрэх 
хүсэлгүй болсон. Гэхдээ бас хэт их ажиллаж, өөртөө ачаалал авахгүй байгаа. Манай бүлэгт 28 хүн 
байдаг ба бид байнга эмнэлэг дээр уулздаг. Эмнэлгийн захирал Ө.Батжаргал эмч биднийг дэмжиж, 
уулзалтын өрөө гаргаж өгдөгт маш баярлдаг” гэж хэллээ. 

Өвөрхангай аймгийн иргэн Б.Лхагвасүрэн өөрийн талаар ийнхүү өгүүлж байна, “Би төрөлхийн хараагүй 
төрсөн. Ээж, аав маань намайг Улаанбаатар хот руу сургуульд явуулж, тэнд би хамаатнуудындаа 
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байж, тусгай цэцэрлэг, сургуульд суралцсан. Гэхдээ л би аз жаргалгүй байсан. Тавдугаар анги 
төгсөөд би нутаг руугаа буцсан. Гэртээ очоод ч гэсэн би маш их ганцаарддаг байлаа. Гэрийнхэндээ 
тусалж мал хариулж чадахгүй тул удахгүй аймгийн төв рүү шилжсэн. 2008 онд тэнд нүүж ирэх үед 
би 27 настай байсан бөгөөд тэр жилдээ "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн өөртөө туслах бүлгийн сургалтад 
хамрагдсан. Өмнө нь хэзээ ч бодож байгаагүй хүний эрх, харилцан бие биедээ туслах, мэдлэгээ 
хуваалцах гээд олон зүйлсийн талаар би тэнд сурч мэдсэн. Сургалтын дараа бусад хараагүй иргэдтэй 
хамтран, бас найзуудтайгаа (А.Баяржаргал, Б.Амаржаргал, С.Баатар болон Г.Амгаланцэцэг) хамтран 
өөртөө туслах бүлэг байгуулахаар шийдсэн. Бидний гол зорилго нь харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийг 
олж тогтоох, тэднийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэднийг нийгмийн халамжид 
хамруулахад оршиж байсан. Одоо бид ойролцоогоор 100 орчим гишүүнтэй болоод байна. Анх 
бид зээл авч, цаасан уут үйлдвэрлэх бизнес эхэлж байсан. Манай Өөртөө туслах бүлэг нь бидний 
амьдралыг өөрчилсөн дөө. Шинэ шинэ найзуудтай болсон. Бид л идэвхтэй байвал олон нийт биднийг 
өөрөөр хардаг юм билээ” гэж хэллээ.

О.Отгонгэрэл нь тархины саатай төрсөн 
Доржзодовын ээж бөгөөд тэднийх гэр бүлээрээ 
Увс аймагт амьдардаг. О.Отгонгэрэл хэлэхдээ 
“Хүү маань маш их ганцаардмал, түүний ярьж 
байгааг нь хүмүүс ойлгохгүй болохоор их 
уурладаг, бусад хүмүүстэй харилцаж чаддаггүй 
байсан. 2004 онд Увс аймгийн "Тэгш Дүүрэн" 
хөтөлбөрийн зохицуулагч А.Насанжаргал эмч 
манай энд байдаг “Мөнхбишрэл” өрхийн 
эмнэлэг дээр ирж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдэд сургалт явуулсан 

юм . Энэ сургалтад би оролцож, сургалтаар ярьж буй зүйлс нь таалагдаж, маш их мэдээлэл авсан. 
Тэр сургалтын дараа 12 эцэг эх нийлж хамтдаа ажиллахаар шийдсэн. Бид А.Насанжаргал эмч болон 
өрхийн эмч Х.Оюунчимэг эмчийг урьж, бүлэг дээрээ уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтаар бид хүүхдүүдтэй 
хэрхэн ажиллаж, хэрхэн тэднийг сайжруулах талаар зарим мэдээлэл олж авсан. Эхлээд бид бие 
биетэйгээ сайн танилцсан. Дараа нь бид хүүхдүүддээ бусад хүмүүстэй хэрхэн мэндлэх талаар заасан. 
Мөн тоглоомоор тоглох арга хэмжээ зохион байгуулж эхэлсэн. Үүний үр дүнд хүүхдүүд өрхийн 
эмнэлэг дээрх манай уулзалтад ирэх дуртай болцгоосон. Өмнө нь тэд өрхийн эмнэлэг явах дургүй, 
айдаг, зугтаадаг байсан. Одоо тэд чимээгүй сууж чадахгүй болсон. Одоо тэд нар зураг зурах, эд 
зүйлс, өнгө зэргийг заах, эвлүүлдэг тоглоом тоглох, тоглоомоор тоглох, дуулах, баримлын шавраар 
төрөл бүрийн зүйлс хийх зэрэг олон ажил хийцгээдэг. Ингэж бидний хүүхдүүдэд мэдэгдэхүйц 
өөрчлөлт гарсан. Хүүхдүүд тоглож, хүмүүстэй мэндэлж, хүмүүс рүү харж, бусдын хэлж буйг ойлгодог 
болсноор уур уцаар нь багассан. Манай бүлгийн дотроос 4 хүн нийлж, “Чин хүсэл” хэмээх өөртөө 
туслах бүлгийг байгуулж, зээл авч, хонины ноос боловсруулах, эсгий гудас, гэрийн эсгий хийх зэргээр 
орлогоо нэмэгдүүлэх болсон. Манай хүүхдүүд ч бидэнд тусалдаг. 15 жил өнгөрч байгаа ч бид бүхэн 
байнгын холбоотой хэвээр байгаа. “Чин хүсэл” бүлгийн нэг гишүүн байсан нь бидний болон 
хүүхдүүдийн амьдралд бодит өөрчлөлт авчирсан” гэв.
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Төрийн бодлого, үйлчилгээний өргөн хүрээний өөрчлөлтийг дэмжих нь

Хамтран нэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь бүлэг, байгууллага үүсгэн байгуулж, илүү их 
итгэлтэй болж, өөрийн эрхийн төлөө тэмцэж, улс, орон нутгийн хэмжээний бодлого, хууль тогтоомж, 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулахын тулд нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулснаар 
улс орны хэмжээн дэх томоохон өөрчлөлтийг дэмжин ажиллаж байна. Тэдний үйл ажиллагаа, үүнээс 
гарч буй үр нөлөөг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн анхан шатны байгууллага байгуулах, тэднийг 
бэхжүүлэх талаарх бүлэг дээр дурдагдсан билээ. Тэдний ярьсан жишээний зарим нэг хэсгээс дурдая. 

Ховд аймгийн харъяат, төрийн албан хаагч Д.Ганболд, “НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн тухай Конвенцийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ХНХЯ-ны харьяанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
хөгжлийн ерөнхий газрыг байгуулсан ба би энэ байгууллагад ажилтнаар томилогдон ажиллаж 
байна. Хамаарах асуудлыг хариуцсан яамны ажилтны хувьд би “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн тухай хууль”-ийг” боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажилласан. Хуулийн төсөл дээр миний 
гаргасан саналууд ч тусгагдсан. Өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоор мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн байгууллагад ажиллахдаа олж мэдсэн зүйлс, бусад хүмүүст тулгарч буй сорилт, асуудлын 
талаарх ойлголт маань энэ хууль нь хэр чухал вэ гэдгийг маш сайн ойлгуулдаг. Хуулийн төсөл НҮБ-
ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухайн Конвенцийн үндсэн зарчим дээр суурилсан. Би 
мөн Конвенцийн талаарх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудад зориулсан сургалтад 
хамрагдаж байсан тул энэ талаар сайн мэднэ. Мөн хуулийн хэрэгжилтэд хэрхэн мониторинг хийх 
чиглэлээр ажиллаж байсан. Тиймээс яаманд ажилласнаараа би тухайн хуулийг бодит амьдралд 
нийцсэн, хэрэгжих боломжтой байлгахын тулд саналаа өгсөн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
эрхийг зөрчсөн талаас нь би үнэлгээ хийх боломжтой юм” гэлээ. 

Тархины саажилттай залуугийн ээж, эмч   
Т.Батдулам “20 жилийн өмнө хүүдээ туслахын 
тулд хөгжлийн бэрхшээлтэй нь холбоотой хийж 
болох бүхий л зүйлд суралцаж, хүүгийнхээ сурч 
байсан цэцэрлэгт ажиллаж байлаа. Үүний үр 
дүнд би "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөртэй холбогдож, 
тоног төхөөрөмжийн хэрэглээний талаарх 
сургалтад хамрагдах боломж олдсон. Миний 
мэргэжил, хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх 
туршлага нь Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлж буй хамт олонд түшиглэн сэргээн 

засах үндэсний "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн менежерээр ажиллах боломжийг олгосон юм. ХАХНХ-ын 
яаманд ажиллаж байх хугацаандаа Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай хуулийн төслийг 
бэлтгэж, улмаар УИХ-аар тухайн хуулийг батлуулахад хувь нэмрээ оруулсандаа баяртай байдаг. Бид 
эрүүл мэндийн ажилтнууд, сувилахуйн болон анагаахын чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнуудын 
сургалтын хөтөлбөрт Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын үзэл баримтлалыг оруулж 
байсан. Одоо би Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд багшилж, хөгжлийн бэрхшээл, 
намжилтын талаарх бидний ирээдүйн хэрэгцээнд хариулт олохын тулд эрүүл мэндийн болон нийгмийн 
ажилтнуудад сургалт явуулж байна” гэж хэллээ. 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн иргэн Б.Энхням нь хүүхэд байхдаа авсан гэмтлээс 
үүдэн тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй болжээ. Тэрээр 2011 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
байгууллагуудын Үндэсний холбоотой холбогдож, "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийг хүрээнд зохион 
байгуулагдсан сургалтуудад хамрагджээ. Энэ тухайгаа тэрээр “Эдгээр сургалтуудаас би Монгол 
Улс дах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн нөхцөл байдлын талаар 
мэдэж авсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй олон хүнтэй уулзсан бөгөөд тэр үед тийм олон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг гэж огт мэддэггүй байлаа. Тэдний нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд 
ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй юм байна л гэж дотроо бодсон. Тэгээд энэ талаар нөхөртэйгөө 
ярилцахад тэрээр нэгэнт л манай хүүхдүүд том болцгоосон тул бид хөгжлийн бэрхшээлтэй бусад 
хүмүүстэй ажиллахад илүү анхаарал хандуулж болох юм гэж хэлсэн. Тэгээд л би ЖАЙКА-гаас 
зохион байгуулсан “Хөгжлийн бэрхшээл болон тэгш хүртээмж” хэмээх сургалтад хамрагдсан. Энэ 
хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 36 сургагч багшийг бэлтгэж, тэдний 6 нь ахлах сургагч болсны тоонд би 
багтсан. Энэ сургалтын дараа бид “Хөгжлийн бэрхшээл, тэгш байдлын” сургалтыг бусад компаниуд, 
байгууллагуудад удирдан хийх болсон. Зөвхөн сонсохоос илүүтэйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн туршлагаас шууд сурах нь энэ талаарх үзэл баримтлалыг ойлгоход илүү чухал байдаг. 
Компани, аж ахуйн нэгжүүд дээр бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгарч буй саад тотгоруудыг 
хэрхэн арилгах, тэднийг хэрхэн өөрийн байгууллагад ажиллуулах чиглэлээрх сургадаг. 2017 онд 
гэхэд л бид нийслэл дэх төрийн байгууллагуудын 6000 хүнд сургалт хийсэн” гэж хэллээ.  

Гэр бүлийн гишүүд нь олон нийтийн хөдөлгөгч хүч болсон нь

Зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ч бус 
мөн тэдний гэр бүл нь бусад хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс болон нутгийн иргэдийн 
дунд буй эмзэг бүлгийн бусад хүмүүст ч 
боломжийг нээгч эх үүсвэр болжээ. 

У.Батмөнхийнх Улаанбаатар хотын Хан-Уул 
дүүрэгт ам бүл дөрвүүлээ амьдардаг. Тэд 
дөрвүүлээ хөгжлийн бэрхшээлтэй. Гэрийн 
эзэн У.Батмөнх харааны бэрхшээлтэй бол 
эхнэр нь болон хоёр хүү нь тулгуур эрхтэний 
бэрхшээлтэй. 

Уг нь гэрийн эзэгтэй Гангаа Оёдлын үйлдвэрт 14 жил ажилласан боловч нэг л өдөр гай дайрч 
хөгжлийн бэрхшээлтэй болжээ. “Хүний амьдрал сайхан тэгшрээд ирэх үед бүх зүйл орвонгоороо 
эргэхээр хэцүү юм билээ. Багаасаа хангалуун сайхан өссөн болохоор бүүр ч хэцүү. Нэг хэсэг яаж 
амьдрахаа мэдэхгүй, халамжийнхаа хэдэн төгрөгийг хараад суудаг байлаа. Тэгээд би хэдий болтол 
ингэж хэвтэх юм, өөрийнхөө төлөө өөрөө л зүтгэх ёстой гэж бодоод Хан-Уул дүүргийн Хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагч Б.Лхагвасүрэн эмчтэй уулзаж учир 
байдлаа хэллээ. Б.Лхагвасүрэн эмч намайг "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрт хамруулж, Зээлийн эргэлтийн 
сангаас эхлээд 150 мянган төгрөгний зээл авч өгсөн юм. Тэр мөнгөөр нь би гэрээрээ юм оёж 
эхэллээ. Анх авсан зээлээ төлөөд дараа нь хэд дахин зээл авч, оёдлынхоо ажлыг өргөжүүлсээр 
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байгаад өөрийн гэсэн хашаа, байшинтай болсон” гэж Гангаа бахархан ярилаа.  

Тэрээр цааш нь "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрт хамрагдаж зээл авсны хүчинд л миний амьдрал хөл 
дээрээ тогтсон. Хүн амьдралынхаа сайн сайхныг хайж байж л олно. Түүнээс биш өөрөө хүрээд ирнэ 
гэж байдаггүй юм байна. Хэдийгээр би хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд зүтгэж 
байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Ингэж би амьдралд хөлөө олоод явж байгаадаа өөрөөрөө 
үргэлж бахархдаг” гэж хэллээ.

Архангай аймгийн оршин суугч Б.Гантуяа “"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь миний амьдралыг хэрхэн 
өөрчилж байгааг миний ээж харсан. Энэ нь түүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл 
мэндийг сайжруулах, тэдний нийгмийн харилцаан дах оролцоог нэмэгдүүлэх зорилго бүхий олон 
нийтэд түшиглэн бүлгийг байгуулах эхлэлийг тавьжээ. Тэрээр сэргээн засах сайн дурын ажилтан 
болж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй айлуудаар очиж, үйлчилгээ үзүүлэх болсон” гэж хэллээ.  

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн А.Чимгээгийн дүү нь сэтгэцийн архаг 
өвчнөөс шалтгаалан хөгжлийн бэрхшээлтэй болжээ. Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын 
сургалтад хамрагдсаны дараа тэрээр “Уран хас” гэсэн өөртөө туслах бүлгийг үүсгэн байгуулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Тус бүлэгт өрх толгойлсон эмэгтэй, орлого багатай ядуу иргэд, өндөр 
настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс багтаж байна. Бүлэг нь 20 гаруй жил уламжлалт 
монгол гутал үйлдвэрлэн, ихээхэн туршлага хуримтлуулжээ. А.Чимгээ нь “Би анх Чингэлтэй 
дүүргийн "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагч Ю.Цолмонтой уулзаж байсан. Улмаар хамт 
олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын сургалт болон бусад үйл ажиллагаанд нь хамрагдаж 
эхэлсэн. Тус хөтөлбөр нь надад Зээлийн эргэлтийн сангаасаа зээл олгож, ажлаа эхлэх боломж 
олгосон. Бид ч амжилттай ажиллаж, бусад олон хүмүүст тус дэм болсон” гэж ярьлаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ
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Дүгнэлт 

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр анх эхлэх үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан тусгайлсан үйлчилгээ байсангүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд түшиглэн 
хамруулан хөгжүүлэх арга зүйг ашигласан "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь олон тооны хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс, тэдний гэр бүлийнхний мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, өөрчлөлт хийх гол түлхэц болж, өөрчлөлтийг гардан 
бүтээгчид болж, хангалттай хэмжээний үйлчилгээ, тэгш хамруулсан сургалт, хүртээмж, тэгш оролцоо, 
хүний эрхийн төлөөх тэмцлийг нь хурцалсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй олон тооны хүмүүс эвлэлдэн 
нэгдэж, өөртөө туслах бүлгүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудыг байгуулан ажиллаж 
байна. Монгол Улсын Засгийн газар нь НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Конвенци болон 
Нэмэлт протоколыг соёрхон баталж, үүний хэрэгжилтийг хангах Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухайн хуулийг боловсруулахад эдгээр хүмүүс идэвхтэй ажиллаж, чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдний гэр бүлийн гишүүдийн хийж буй ажил өнөө ч үргэлжлэн явагдаж 
байна. Тэд НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухайн Конвенцийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж, 
НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хороонд хандаж Сүүдэр илтгэлийг бэлтгэн хүргүүлж байна. 
Хөгжлийн бэрхшээлийн эрх мэдэлжүүлэх судалгаа (EDR) зэрэг санаачилгын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуус нь Монгол орон дах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн амьдралд тулгарч буй төрөл бүрийн саад 
тотгоруудыг ойлгон мэдэх, эдгээрийг даван туулах арга зам, стратегийг олж тодорхойлох чиглэлээр 
үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Тэд өөрсдийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй бусад хүмүүсийн амьдралд эерэг 
өөрчлөлтийг бий болгох манлайлагчид билээ. 

АИФО байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч Д.Тулгамаа, Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын тэргүүн 
Л.Энхбуянт нар хэлэхдээ “Монгол улсад хэрэгжиж буй Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамт олонд 
түшиглэн сэргээн засах хөтөлбөрт өөрчлөлтийг хийсэн олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа. Үүний 
нэг нь 2006 онд Хүүхдийн төлөө үндэсний газартай хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн чуулганыг 
анх удаа зохион байгуулсан билээ.  Уг чуулганд нийт 150 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 21 аймаг, 
Улаанбаатар хотоос хүрэлцэн ирж оролцсон юм. Уг чуулганыг угтан Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын 
яам, Барилга, хот байгуулалтын яам хамтран Хүүхдийн Ордонд стандартын налуу зам барьж өгсөн. Мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бүх яамдуудын албан тушаалтнуудтай уулзаж ярилцсан. Чуулганы үеэр 
энэ туршлагаасаа хуваалцсан юм. Чуулганы үр дүнд Монгол Улсын Шадар сайд Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн оролцоог дэмжих дэд хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулсан юм” гэлээ.
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БҮЛЭГ 6. ОРОЛЦОО, ЭРХИЙГ ХАНГАХАД СПОРТ БОЛОН НИЙГМИЙН 
ХАРИЛЦААГ ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ НЬ

Спортын арга хэмжээн дэх оролцоо болон “чөлөөт 
цагаа” үр бүтээлтэй өнгөрөөх боломжид анхаарал 
хандуулах нь өөртөө итгэх итгэл бий болгож, үе 
тэнгийнхэнтэйгээ уулзах, харилцах боломжийг 
хангаж, найзлан нөхөрлөх үүдийг нээж, нийгмийн 
харилцаанд оруулж, эерэг жишээг хөхиүлэн 
дэмждэгээрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
оролцоог хангах, тэднийг эрх мэдэлтэй болгоход нь 
чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бусад хүмүүстэй уулзаж, үе 
тэнгийн, ижил бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцаж, найз нөхөд болцгоож, чөлөөт цагаа өнгөрөөх болон спортын 
арга хэмжээнд хамрагдаж байх нь зөвхөн тусгай сургууль, байгууллагуудаар л хязгаарлагдаж байжээ. Гэсэн 
хэдий ч тусгай сургууль, байгууллагууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын хэрэгцээг бүрэн хангахад 
хүрэлцээгүй юм. Үүний зэрэгцээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучууд энгийн сургуулиудад хамрагдан 
суралцах боломж хязгаартайн улмаас сургуулиа төгсөөд л тусгай байгууллагад шилжих эсвэл хүүхэд залуучууд 
гэртээ тусгаарлагдмал, ганцаардмал амьдралыг сонгох зайлшгүй сонголт тэднийг хүлээж байдаг байв. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хамт олонд түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь хамт 
олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх (CBID) арга замаар нийгмийн харилцаа, олон нийтийн оролцоо, тэгш 
хамрагдалт, хүн амын дунд буй бусад эмзэг бүлгийн хүмүүстэй нэгдэн нягтрахыг дэмжин ажиллаж байна. 
Нийгмийн харилцаа, чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрөөх болон спортын арга хэмжээнд оролцох боломжийг 
хангах зэрэг үйл ажиллагаа нь Монгол Улсад хэрэгжиж буй "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн нэгэн хэсэг билээ. АИФО 
байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч Д.Тулгамаа болон Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ-ын тэргүүн Л.Энхбуянт 
нарын зүгээс “"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн хүрээнд бид тусгайлан ямар нэгэн спортын арга хэмжээг зохион 
байгуулж байгаагүй. Харин бид үндэсний, бүс нутгийн болон аймаг/дүүргийн шатанд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн байгууллагуудын зохион байгуулж буй спорт, чөлөөт цаг, нийгмийн харилцааны үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлдэг. Жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр тохиодог Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрхийн өдрийг тохиолдуулан ихэнх байгууллагууд нь ийм төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг 
бөгөөд "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зүгээс үүнд дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Дүүргийн хэмжээнд гэхэд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагууд нь дартс болон биллиард зэрэг танхимын спортын арга хэмжээг зохион 
байгуулдаг. Мөн Паралимпийн наадмын арга хэмжээнд оролцоход зориулан хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдад 
тусгайлсан нөөц үүсвэр зарцуулдаггүй ч хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчин медаль хүртэх тохиолдолд тухайн 
тамирчин нь маш чухал үлгэр жимээ болж, бид ч "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрт хамруулан, үйл ажиллагаанд нь 
оролцуулдаг. Жишээ нь Д.Баатаржав 2008 оны Бээжингийн Паралимпийн наадмаас байт сурын төрлөөр 
алтан медаль хүртэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй бүхий л иргэд энэ баярт явдлыг  тэмдэглэн өнгөрүүлсэн билээ. 
Түүнийг олон тооны чухал арга хэмжээнд урин оролцуулж, тэрээр өөрийн туршлагаас хуваалцсан. Одоо тэрээр 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооны Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна” гэж хэллээ.   

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ ХАМТ ОЛОНД 
ТҮШИГЛЭН ХАМРУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН САЙН ЖИШЭЭ

65



Д.Баатаржавын үлгэр жишээг даган хөгжлийн 
бэрхшээлтэй олон тооны хүүхэд залуучууд спортоор 
хичээллэж, тэдний зарим нь өндөр амжилт 
үзүүлээд байна. Жишээ 2016 оны Риогийн 
Паралимпийн наадмаас Э.Содномпэлжээ хүндийн 
өргөлтөөр хүрэл медаль, Б.Ууганхүү жудо бөхөөр 
хүрэл медаль хүртжээ. Дауны синдромтой хүүхдүүд 
2019 онд АНУ-д зохион байгуулсан Тусгай олимпод 
оролцжээ. 

АШУҮИС-ийн багш Саранчулуун Ахиллис клуб (Achillies) ажиллуулж, жил бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн гүйлт зохион байгуулж, АНУ-д болдог марафон гүйлтүүдэд оролцож байна. 

Жил болгон Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдын тэмцээн болдог. Орон нутгийн төрийн 
захиргааны байгууллагын зүгээс өөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдыг энэ арга хэмжээнд оролцоход 
нь зориулан санхүүжилт олгодог. Зарим аймгууд ч энэ тэмцээнд өндөр амжилт гаргасан тамирчдаа шагнан 
урамшуулдаг болжээ. Тэдгээр тамирчдын зарим нь "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн оролцогчид байдаг юм. 

"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь мөн Дархан-Уул 
аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
Улаанбаатар хот хүртэлх явган аялал зэрэг бусад 
төрлийн спортын болон нийгмийн арга хэмжээнд 
хувь нэмэр оруулж ирлээ. Жишээ нь 2018 болон 
2019 онд Тэгш Нийгэм Холбоо ТББ болон Бие даан 
амьдрах төвүүдийн үндэсний холбоо хамтран 
MONGOLIA TRY хэмээх нөлөөллийн үйл 
ажиллагааны маршийг орон нутгуудад зохион 
байгуулжээ. 2018 онд энэ арга хэмжээ Архангай 

болон Ховд аймгуудад зохион байгуулагдсан бөгөөд 2019 онд Дорнод болон Сүхбаатар аймгуудад зохион 
байгууллаа. Энэ аялал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг таниулж, мөн нийгмийн харилцаанд хамрагдах 
боломжийг хангаж өгч байгаа юм. 

Монгол Улсад хэрэгжиж буй "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зүгээс нийгмийн харилцаа, спортын арга хэмжээг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан хүргэж буй хүмүүсийн ярианаас доор хүргэж байна. 

Нийгмийн харилцаа 

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдний гэр 
бүлийнхэнд нийгмийн харилцаанд орох, найз нөхөдтэй болох олон тооны боломжийг бий болгож байна.

Увс аймгийн оршин суугч О.Отгонгэрэл нь өөрийн хүү, тархины саажилттай Доржзодовын талаар ийн 
өгүүлж байна. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 гаруй хүүхдийн эцэг эхчүүд сар тутам өрхийн эмнэлэг дээр 
цугларч эхэлсэн. Эхэн үедээ бид бие биетэйгээр сайн танилцсан. Дараа нь хүүхдүүддээ бусад хүмүүстэй 
хэрхэн мэндлэх талаар зааж өгсөн. Мөн төрөл бүхийн тоглоом ашиглан олон тооны сонирхолтой арга 
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хэмжээг хүүхдүүдэд зориулан зохион байгуулсан. Бид зураг зурах, эд зүйлс, өнгө зэргийг заах, эвлүүлдэг 
тоглоом тоглох, тоглоомоор тоглох, дуулах, баримлын шавраар төрөл бүрийн зүйлс хийх зэрэг олон ажил 
хийцгээдэг. Бидний хүүхдүүдэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан. Хүүхдүүд тоглож, хүмүүстэй мэндэлж, 
хүмүүс хүү харж, бусдын хэлж буйг ойлгож, уур уцаар нь багассан. Одоо хүү маань 20 нас хүрч том болсон. 
Гэрийн ажилд туслах, түлээ мол бэлтгэх зэрэг ажил хийдэг. Би үүнд маш их баярлаж, хүүгээрээ бахархаж 
байна” гэв.

Сэтгэцийн эмч Д.Дамдин сэтгэцийн өвчтэй хүмүүс эмнэлгээс гадуур хоорондоо байнга уулзаж эхэлснээс 
хойш гарсан өөрчлөлтийн тухай “Эдгээр хүмүүс Мягмар болон Баасан гаригуудад 5-6-уул байнга цуглаж, 
кофе ууж, гар урлалын зүйлс хийж, тоглоом тоглож, төрсөн өдөр болон баяр ёслолыг тэмдэглэх нь хэвшил 
болсон. Түүнчлэн тэд хамгаалалтын амны хаалт, малгай, бээлий зэргийг оёж, борлуулдаг болсон. Мөн 
тэд хуучин жүүсний хайрцаг ашиглан эмнэлэгт хэрэглэсэн тариур болон эмнэлгийн бусад хог хаягдал хаях 
хайрцаг хийх санаа гаргасан. Тэд хийсэн хайрцгаа эмнэлэгт зарж байгаа. Тэд үүгээрээ мөнгө олж, илүү 
баяр хөөртэй байх болсон. Үүний үр дүнд эмнэлэгт хэвтэх нь 50 хувиар буураад байна. Уур уцаар багатай, 
стресс нь буураад байна” гэлээ.

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэгт амьдардаг С.Ариунбат тархины саажилт, 
эпилепситэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн юм. Хүүхэд байхдаа явж байсан 10 
дугаар цэцэрлэгийн багш нь хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын 
сургалтад тухайн үед хамрагдсан байна. Улмаар цэцэрлэгийн багш нь 
С.Ариунбатыг дэмжин урамшуулж байсны үр дүнд сургуульд ороод тэрээр 
хөгжим тоглож, бүжиглэх болжээ. 2012-15 онд С.Ариунбат ”Алтан боломж” 
сургалтын төвд компьютерын оператораар ажиллажээ. Энэ хугацаанд 
тэрээр мөн загвар өмсөж, тэргэнцэртэй бүжигдэж, марафонд ч мөн 
оролцож 10 гаруй медаль хүртсэн байна. Тэрээр одоо англи, япон хэл сурч 
буй бөгөөд багшлах, найзууд болон бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй 
туршлага хуваалцах дуртай болжээ. Тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн байгууллагад мөн идэвхтэй ажиллаж байна.
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Спорт

Дээр тайлбарласанчлан "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудаар 
дамжуулан спортоор хичээллэх, чөлөөт цагаа өнгөрөөх арга хэмжээг дэмжин ажиллаж байна. 

Баян-Өлгий аймгийн оршин суугч С.Нурбахыт сонсголгүй хүн юм. Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 
"Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь түүнд сургуульд сурч, дохионы хэл сурахад нь түлхэц болжээ. Дараа нь тэрээр 
мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд суралцаж, мужааны мэргэжил эзэмшсэн байна. Одоо тэрээр 
мөн гагнуурчны мэргэжлээр суралцаж байна. Хичээлийн бус цагаар тэрээр төрөл бүрийн өвлийн спортоор 
хичээллэж, аймгийн болон улсын хэмжээний олон тэмцээн уралдаанд өрсөлдөх болжээ. Жишээ нь тэрээр 50 
метрийн уулын  цанын төрөлд алтан медаль, 100 метрийн цасны марафон төрөлд мөнгөн медаль, мөсний 
хоккейн төрөлд мөнгөн медаль хүртжээ. Тэрээр бусдад үлгэр дуурайлал болж, аймгийнхаа хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст урам зориг өгч буйд эцэг эх нь маш их бахархдаг ажээ.  

Архангай аймгийн иргэн Б.Гантуяад "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр нь өөртөө итгэх итгэл олж авах, өөрийгөө 
ганцаардлаас салгахад нь ихээхэн тус болжээ. Тэрээр спортын төрлийг сонирхон хичээллэж, 2009 онд 
тэргэнцэртэй иргэдийн 1500 метрийн марафонд 2 дугаар байр эзэлжээ. Мөн багийн төрөлд 2010 онд алтан 
медаль хүртсэн байна. Тэрээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн спортын хороог анхлан үүсгэн байгуулснаар 
хойш тус хорооны гишүүд 500- 1500 метрийн марафонд байнга оролцож, амжилт гаргаж байна. Тэр мөн 
Архангай аймгийн Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны салбарын ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогджээ. 

Орхон аймгийн иргэн З.Батсанаа нуруу нугасны гэмтлээс шалтгаалан саажилттай болжээ. Тэрээр "Тэгш 
Дүүрэн" хөтөлбөрт хамрагдан, тусгаарлагдмал байдлаа ялан дийлж, улмаар уламжлалт монгол гутал 
үйлдвэрлэдэг өөртөө туслах бүлгийн байгуулан ажиллаж байна. Тэрээр шатар сайн тоглохын зэрэгцээ 
суугаа волейболын төрлөөр хичээллэж байна. Тэрээр аймгийнхаа бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст 
үлгэр дуурайлал болж,  гитар тоглож, дуулдаг бөгөөд жил бүр Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн наадамд 
оролцдог ажээ. З.Батсанаа нь Орхон аймгийн суугаа волейболын холбооны тэргүүн бөгөөд анх 8 гишүүнтэй 
үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол одоо 22 тамирчинтай болтол өргөжөөд байна. Орхон аймгийн баг нь 
улсын аваргын тэмцээний хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчийн нэг болжээ. Орхон аймгийн баг нь одоогоор бүсийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнээс алт, мөнгө болон хүрэл медаль хүртээд байна. Улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээнээс гэхэд л эрэгтэй баг нь 2 хүрэл, эмэгтэй баг нь 2 хүрэл, 1 мөнгөн медаль тус тус хүртжээ.
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Дүгнэлт 

Аймгууд дах "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зохицуулагчдаас хөтөлбөрийн сайн жишээний талаарх 
өөрийн туршлагыг хуваалцахыг хүсэхэд тэднээс цөөн хэд нь нийгмийн харилцаа болон спортын 
арга хэмжээний талаар дурдсан байлаа. Гэвч нийгмийн харилцаа болон спортын талаарх олон 
түүхэнд нь "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөр шууд болон шууд бусаар холбогдож байсан нь тодорхой 
харагдаж байв. 

2018 онд хийгдсэн Эрх мэдэлжүүлэх судалгааны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй судлаачдад 
зориулан хийсэн сургалтаар хөгжлийн бэрхшээлтэй олон хүмүүс найз нөхөдтэйгөө уулзах, 
нийгмийн харилцаанд оролцох, спортын уралдаан тэмцээн үзэх, кино үзэх зэрэгт нь тулгарч буй 
саад тотгорууд болон ийм төрлийн боломжууд нь нийтэд хэр их хэрэгцээтэй буй талаар өөр өөрийн 
түүхийг хүүрнэж байлаа. Энэ нь "Тэгш Дүүрэн" хөтөлбөрийн зүгээс ирэх жилүүдэд илүү их зүйлсийг 
хийж болох нэгэн чиглэл, салбар юм. 
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