


НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн 
төслийн хүрээнд НҮБ-ын хүн амын сангийн техник, арга зүйн 
дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлэв. 

“Би Си Ай” ХХК-д хэвлэв.

















Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд эрэгтэй, 
эмэгтэй хэн ч өртөж болох боловч ихэвчлэн 

охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж, 
гэр бүл, нийгэм, хамт олны дунд далд, 

нуугдмал хэлбэрээр орших нь  
түгээмэл байна. 



Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг нь өрх гэр, орон байранд үйлдэгддэг, 
ихэвчлэн цусан холбоотой эсвэл хайр сэтгэлийн, дотно харилцаатай 
хүмүүсийн хооронд үүсдэг хэлбэр юм. Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь 
эрх мэдэл, хүчний давуу талаа ашиглан, бусад гишүүдийг өөрийн 
эрхшээлд оруулах замаар хяналтаа тогтоодог. “Дотно харилцагчийн 
зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл” болон “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” 
гэсэн нэр томьёо нь утгын  хувьд зарим талаар давхцдаг.
Гэр бүлийн хүчирхийллийн зохирогч нь зөвхөн эмэгтэйчүүд байгаад 
зогсохгүй хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
байдаг.
- Таныг тэнэг, муухай, хэрэггүй амьтан гэх мэтээр дууддаг.
- Таныг үргэлж буруутгаж, юу ч болсон дандаа л таны буруу болдог.
- Тан руу үргэж эсвэл заримдаа чангаар орилж, цохиж дайрдаг.
- Таныг ямар нэг шийдвэрийг бие даан гаргах үед тэр үргэлж уурлаж бухимддаг.
- Таны хүүхэд ч бас айдас, түгшүүртэй амьдардаг.

Хэрвээ та эсвэл таны эргэн тойронд хэн нэгэн 
хүчирхийлэлд өртөж байгааг мэдвэл цагдаагийн 
102, хүүхэд хамгааллын 108 утсанд мэдэгдээрэй.







• Найздаа болон хэн нэгэнд туслахдаа 
түүнийг бүү буруутгаарай.
Бид хэн нэгний амьдралыг шүүх 
эрхгүй. Эрсдэл үүссэн нөхцөлд зохих 
газарт мэдэгдээрэй!

• Тэр хүн ямар ч буруутай 
байсан хүчирхийлэл, 
дарамтад өртөх ёсгүй 
гэдгийг санаж яваарай!



Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг төрүүлж байдаг 
нийгэм, соёлын нөлөөгөөр бий болсон жендэрийн 
хэвшмэл ойлголтын уршгаар хөвгүүд, эрэгтэйчүүд 
ч хүчирхийллийн хохирогч болдгийг санаарай!





Бид хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхийг хүсч байгаа 
бол ажил, сургууль, гудамж талбай, өрх гэрт үүссэн хэвшмэл 
ойлголтоос татгалзаж, зөв, эрх тэгш соёл хандлагыг 
түгээх хэрэгтэй. Жаахан охидод өөрийн эрхээ мэддэг, 
биеэ хамгаалж чаддаг байхыг зааж, харин хөвгүүдэд бага 
наснаас нь эмэгтэй хүнийг эрх тэгш хүндэлдэг, ухаалаг 
харилцааг зааж сургахаас эхлэх ёстой юм. Мөн жендэрт 
суурилсан хүчирхийллийг таслан зогсоох хууль эрхзүйн 
орчин, бодлого хэрэгжих нөхцөл бололцоог шаардахад 
иргэн бүрийн оролцоо чухал.



Дараах дасгал ажлаар аль нь 
хүчирхийллийг таслан зогсоох оролдлого 
болохыг илэрхийлээрэй.

Зөв хариулт: Дээрх бүгд тийм буюу бүгд 
хүчилхийллийг таслан зогсооход таны оруулж 

болох хувьд нэмэр юм.






