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Сфер гэж юу вэ?
Сфер төсөл нь хоѐр үндсэн итгэл үнэмшил дээр тулгуурлагдсан: нэгдүүгээрт,
байгалийн гамшиг ба зөрчилдөөн тэмцлээс үүсñýí хүмүүсийн зовлонг хөнгөëºх
бүх боломжит алхмыг авч хэрэгжүүлэх, ба хоѐрдугаарт, гамшигт íýðâýãäñýí
хүмүүс ýðõýìñýã îðøèõ áà тусламж авах эрхтэй. Сфер бол гурван зүйлээс
бүрддэг: гарын авлага, хамтын ажиллагааны өргөн цар хүрээтэй процесс ба
õàðèóöëàãà, ÷àíàðûí àìëàëòûí èëðýë.
Тус санаачлага нь 1997 онд хүмүүнлэгийн туслалцааны ТББ-ын бүлэг, Улааí
загалмай ба Улаан хагас сар хөдөлгөөнөөр үүсэн байгууллагдсан. Эдгээр
байгууллагууд нь Хүмүүнлэгийн тунхаг бичгийг тодорхойлж, гамшгèéí туслаìæèéí
¿åä баримтлах минимум стандартуудыг таван чухал салбар болгонд нь тодорхойлж
өгсөн (ус ба ариун цэврийн хангамж, õ¿íñ òýæýýëèéí тусламж, орîн байр ба эрүүл
мэндийн үйлчилгээнүүд). Энэхүү процессийн үр дүнд Сфер төслийн эхний гарын
авлага 2000 онд хэвлэгдсэн. Бүхэлд нь авч үзвэл, хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба
минимум стандартууд нь гамшигт туслах эрмэлзэл, түүний хариуцлага, үйл
ажиллагааны цар хүрээнд нь хувь нэмэр оруулдаг.
Гарын авлагын үндсэн тулгуур бол хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг бөгөөд Олон улсын
хүмүүнлэгийн хууль, Олон улсын хүний эрхийн тухай хууль, Дүрвэгñдийн тухай
хуулийн зарчим, зүйл ангиуд болон Олон улсын Улаан загалмай, Улаан Õаâèðãàí сар
хөдөлгөөн ба
Төрийн бус байгууллагуудын (ТББ)ãàìøãèéí òóñëàìæèéí ¿åä
áàðèìòëàõ ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýí дээр үндэслэгдсэн юм. Тунхаг бичиг нь хүмүүнлэгийн
үйл ажиллагааг удирдаж буй гол зарчим болдог бөгөөд байгалийн áîëîí хүний
бурууòàé ¿éë àæèëëàãààíààñ үүäýëòýé (түүний дотор зэвсэгт ìºðãºëäººí ) гамшигт
íýðâýãäñýí
хүн амын хамгаалагдах ба туслалцаа авах эрхийг нь дахин
баталãààæóóëäàã. Энэ нь бас гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын ýðõýìñýã îðøèõóéí
áàòàëãàà áîëäîã.
Тунхаг бичиг нь хамгаалагдах ба туслалцаа авах эрхийг баталгаажуулахын тулд улс
орнууд, дайтаж буй талуудын хууль ѐсны хариуцлагуудыг цохон тэмдэглэсэн. Хэрэв
тухайн эрх баригчид өөрсдийн хариуцлагаа биелүүлж чадахгүй ба/эсвэл биелүүлэх
хүсэлгүй байгаа бол, тэд хүмүүнлэгийн байгууллагуудад хүмүүнлэгийн туслалцаа ба
хамгаалалт үзүүлэх зөвшөөрөл олгох үүрэгтэй.
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Минимум стандартууд ба ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã салбар тус бүрт бодит практик дээр
ажиллаж байгаа хүмүүсийн өргөн хэмжээний сүлжээг ашиглан хөгжүүлэн
болосвсруулсан юм. Стандартуудын ихэнхи нь, ба тэднийг дагалдах индикаторууд
шинэ биш боловч îäîîãèéí мэдлэг ба практикийг нэгтгэж оруулан зохицуулж байдаг.
Бүхэлд нь харахад, тэд өргөн спектрын хүрээнд гайхамшигтай санааны нэгдлийг
илэрхийлж байгаа, ба хүний эрх, хүмүүнлэгийн зарчмуудын бодит амьдрал дээрхи
хэрэгжилтийг баталгаажуулахын тулд үргэлжлэн хийгдэж буй шийдлийг тусгаж байгаа
болно.
Өнөөгийн байдлаар, дэлхийн 80 улс орнуудын 400 гаруй байгууллагууд минимум
стандартууд ба түлхүүр индикаторуудыг хөгжүүлэхэд тус нэмэр оруулсан. Энэхүү
гарын авлагын шинэ хэвлэл (2004 он) нь ач холбогдлîîðîî äàõèí øèíý÷ëýãäñýí áà
îð÷èí үеийн техникийн äýâøèë хөгжил, ïðàêòèê äýýð Сферийг хэрэглэж байгаа
агентлагуудын санаа бодлыг харгалзан ¿çýæ оруулсан þì. Онцгойлон дурьдвал,
зургаа дахь á¿ëýã болох хүнсний аюулгүй байдлыг нэмэн оруулж õîîë òýæýýë, хүнсíèé
тусламжийн салбарт уялдуулан оруулсан. Өөр бас нэг шинэ бүлэгт бүх салбарт
нийтлэг нэлээд хэдэн процессийн стандартуудыг нарийвчлан авч үзсэн. Үүнд
оролцоо, үнэлгээ тооцоолол, хариу үйлдэл ба зорилго тодорхойлох, хянан шалгалт,
үнэлгээ хийх, ба албан хаагчдийн эрх мэдэл ба менежмент г.м. зүйлүүд орно. Түүнээс
гадна, бүх салбарт ач холбогдол бүхий бүхэлд нь авч үзэх долоон асуудлуудыг
(хүүхдүүд, өндөр настай хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, хүйс, хамгаалалт,
Хүний дархлал хомсдолын нян/Дархлалын Олдмол дутагдалт Хам шинжийн өвчин
буюу ДОХ өвчин ба хүрээлэн буй орчин) анхааран авч үзсэн.

Энэхүү номыг хэзээ ашиглаж болох вэ?
Сфер төслийн гарын авлага нь гамшгèéí хариу үйлдэл ¿ç¿¿ëýõ ¿åä хэрэглэхэд
зориулагдсан, ба бас гамшгèéí бэлýí байдал ба хүмүүнлэгийн ¿éë àæèëëàãàíû
ñóîòàë÷èëãààíä хэрэглэгдэх боломжтой юм. ¯үнийг байгалийн гамшиг ба түүнчлэн
зэвсэгт ìºðãºëäººí г.м. туслалцаа шаардагдах нэлээд хэдэн нөхцөл байдалд
ашиглах боломжтой. Тэрээр удаан болон хурдан үүсэх нөхцөл байдалд хоѐуланд нь,
хөдөө болон хот, суурин газрын орчинд, хөгжиж буй болон ºíäºð õºãæèëòýé
орнуудад, дэлхийн аль ч газар нутагт хэрэглэгдэхээр боловсруулагдсан юм. Үүнд бас
гамшигт íýðâýãäñýí хүмүүсийн амьд гарахад нэн шаардагдах зүйлсийг хангахын
зэрэгцээ õ¿íèé ýðõýìñýã îðøèõóéí үндсэн эрхийг батлахад гол анхаарал тавьсан.
Гарын авлагад агуулагдсан мэдээлэл зүйлүүдийг даган мөрдөх боломжтой боловч
заавал даган мөрдөх шаардлагàгүй. Түүнийг
гамшгèéí áýëýí áàéäàë, гамшгèéí
дараах үе шат руу шилжих ¿åä áîëîí бусад нөхцөл байдалд ÷ уян хатан хэрэглэж
болно. Тэрээр тээвэрлэлт, аж үйлдвэрийн, химийн, биологийн эсвэл цөмийн гэх мэт
технологийн гамшгуудад хариу үйлдэл барих зорилгоор боловсруулагдаагүй юм.
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Хэдий тийм боловч, тус гарын авлага эдгээр төрлийн гамшигт тусгайлан
зориулагдаагүй боловч, эдгээр үйл явцын үр дүнд хүн амын шилжилт хөдөлгөөн
эсвэл бусад үр дагаварууд үүсч хүмүүнлэгийн туслалцаа үзүүлэх шаардлага гарсан
тохиолдолд ач холбогдолтой болно.

Хамрах цаг хугацааны хүрээ
Гарын авлагын хамрах цаг хугацааны хүрээ нь ихэвчлэн түүний îð÷èí, íºõöëººñ
хамаардаг. Агентлагууд тухайн салбарт тодорхойлох минимум стандартууд ба
индикаторуудûã õàíãàõûí тулд олон өдөр, сар эсвэл жилийн хугацаа шаардагдаæ
болно. Зарим тохиолдолд, минимум стандартуудàä хөндлөнгийн оролцоогүйгээр
õ¿ðýõ боломжтой юм. Хэрэгжүүлэлтийн хамрах цаг хугацааны хүрээг тухайн нөхцөл
байдал болгонд тус тус тохиролцон тогтоох ѐстой. Заавар тэмдэглэл нь стандартууд
ба индикаторууд хэрэгжүүлэõ áîëîìæòîé газарт тэдний бодит цаг хугацааны
хэрэглээг ýíýõ¿¿ íîìíîîñ ¿çýæ áîëíî.
Хүмүүнлэгийн агентлагуудын дунд áîäèò байдлууд, мандатууд ба хүчин чадлын
зөрүүнýýñ тусламжийн үйл ажиллагаануудыã õýðõýí гүйцэтгэх ÷èã õàíäëàãà ººð ººð
байдаг. Эдгээр ялгаа зөрүүнүүд нөхөн дүүргэх концепт руу зааж байгаа бөгөөд энэ нь
хүмүүнлэгийн агентлагууд тусламж үзүүлэх өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэхдээ үйл
ажиллагаа эсвэл арга барилын өөр өөр хэлбэрийг хэрэглэдэг гэсэн утгатай. Бүх
нөхцөлä гамшгèéí хариу үйлдл¿¿ä íü òóõàéí засгийн газрын ¿éë÷èëãýý, àâ÷ áóé арга
хэмжээнүүдийг бүтэц, дизайн ба óðò хугацааны äýìæëýãèéí хувьд нь дэмжих ѐстой.

Энэхүү номыг яаж хэрэглэх вэ
Хүмүүнлэгийн ажилтнуудад çîðèóëñàí практикийн заавар удирдамж өгдөг олон тооны
гарын авлагà байдаг. Энэхүү ном бол „яаæ õèéõ вэ‟ гэсэн гарын авлага биш юм.
Õàðèí хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааíû á¿õèé ë øàò äàìæëàãûí үнэлгээ тооцооллоос
àíõíû çîõèîí áàéãóóëàëò, зохицуулалт ба ñóðòàë ñóðòàë÷èëãàà хүртэл á¿õèé ë талаар
мэдээлдэг багц минимум стандартууд ба түлхүүр индикаторуудыг áàòãààñàí áîëíî.
Стандартууд бол òóõàéí íºõöºëä ìºðäºãäºõ ѐстой минимум түвшинг тодорхойлдог
ерөнхий тунхаглал баримтууд юм; ìºí индикаторууд нь тухайн стандартад хүрсэн эсэõийг
тодорхойлäîã „сигнал‟ áàéäàã áà харин заавар ñàíàìæóóä нь нэмэлт мэдээлэлýэр хангаж
өгдөг.
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Дөрвөн техникийн бүлэг б¿ð – усíû хангамж, ариун цэвýð áà эрүүл ахуйг сахих; õîîë
òýæýýë áà õ¿íñíèé òóñëàìæ, îрон байр, ñóóðüøèë ба хүнсний бус зүйлүүд, эрүүл мэндийн
үйлчилгээнүүд çýðýã íü
өөрийн багц стандартууд ба индикаторуудтай. Нийтлэг
стандартуудыг агуулсан эхний бүлэг нь бүх салбарт хэрэглэгдэх хөтөлбөрийн дизайн ба
хэрэгжүүлэлтийн заавар удирдамжуудийг тогтоодог. Холбогдох техникийн бүлэг рүү
орохоосоо өмнө энэхүү бүлгийг эхлээд унших ѐстой.
Бүлэг á¿ðò заавар тэмдэглэл нь хоорондоо ялгаатай нөхцөл байдалд стандартуудыг
хэрэглэхэд анхаарч үзэх ѐстой онцгой зүйлийг заадаг. Тэд практикийн хүндрэлүүдийг даван
туулахад анхаарах гол асуудлын талаархи зөвлөмж өгдөг бөгөөд яах ч аргагүй байдлууд,
маргаан шүүмжлэлүүд эсвэл одоогийн мэдлэгийн дутмаг байдлыг тайлбарлах болно. Заавар
тэмдэглэл тусгай түлхүүр индикатор руу тогтмол заадаг бөгөөд түүний заагч нь текстэнд
тусгайлан заагдсан. Түлхүүр индикаторууд холбогдох заавар удирдамжийн тэмдэглэлтэй
дандаа хамт уншигдах ѐстой.
Бүлэг б¿ð тухайн салбарт ач холбогдолтой гол асуудлуудыг тусгасан òîâ÷ танилцуулга
болон техникийн мэдээлэл, үнэлгээ тооцооллын шалгах жагсаалтууд ба, ач холбогтолтой
газарт нь, тайлангийн маягтуудын томъѐонууд, хүснэгт ба жишээнүүдийн нэмэлт эх
үүсвэрүүдийг нарийвчлан заасан сонголтын жагсаалтуудыг агуулсан хавсралтуудòàé
áàéäàã. Бүх бүлэг ººð хоорондоо óÿëäàà холбоотойí çýðýãöýý òóõàéí салбарт байнга
тайлбарлагдсан стандартууд íºãºº ñàëáàðûí стандартай хамтдаа хэрэглэгдэхийг мартахгүй
байх нь маш чухал юм.

Стандартууд ба ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí хоорондын ялгаа
Стандартууд íü гамшигт íýðâýãäñýí хүн ам ýðõýìñýã амьдрах ¸ñòîé гэсэн зарчим дээр
тулгуурласан байдаг. Тэдãýýð íü мөн төрхөөрөө чанартай ба ¿éë ажиллагаа явуулж байгаа
орчин б¿ðò íèéòëýã, èæèë хэрэглэгддэг гэсэн ¿ã þì. ¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿д, стандартуудын
хэмжүүрийн хувьд чанарын áà тооí ¿ç¿¿ëýëòèéí øèíæ чанартай байж болно. Тэд
ашиглагдаж буй нөлөө процессууд ба хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийг хэмжих багаж
хэрэгсэл болж хэрэглэгддэг. Түүнгүйгээр, стандартууд сайн санаа зорилгын тунхаглалаас
ялимгүй их зүйл байх бөгөөд амьдралд хэрэгжүүлэхэд хэцүү байна.
Хоорондоо ялгаатай салбаруудын стандартууд дангаараа байдаггүй: тэд бүгд хоорондоо
уялдаа холбоотой. Хэдий тийм боловч, универсал стандартуудын томъѐлол ба тэднийг
амьдрал дээр хэрэгжүүлэхийн хооронд үл зайлсхийж болмоор хүндрэл байдаг. Íºõöºë
áàéäàë болгон хоорондоо ялгаатай байдаг. Зарим тохиолдолд, орон нутгийн хүчин зүйлүүд
бүх стандартууд ба индикаторуудын хэрэгжүүлэлтийг хүрч болзошгүй болгож болно. Хэрэв
энэ тохиолдол үүссэн бол, стандартууд ба индикаторуудын хооронд үүссэн зай зөрүүг гарын
авлагад тусгах ѐстой бөгөөд бодит практикт үүссэн энэхүү зай зөрүүг тодорхойлон бичиж,
түүний учир шалтгаан болон өөрчлөх шаардлагыг тайлбарлах ѐстой.
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Ãамшигт íýðâýãäñýí хүн амын эмзэг байдал
ба хүчин чадлыг олж таних
Ãамшигт íýðâýãäýãñäèéí асуудлыг шийдвэрлэн давàí òóóëàõ стратегиудыг îíîâ÷òîé
áîëîâñðóóëàõûí тулд, íýðâýãäñýí бүлгүүдийн õ¿÷èí ÷àäàë, õýðýãöýý, ýìçýã áàéäëûã çºâ
òîäîðõîéëîõ íü õàìãèéí ÷óõàë þì. Íас õ¿éñ, òàõèð äóòóó бîëîí ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí
õàëäâàðòàé ýñýõ íü òóõàéí ãàìøãèéí ¿åä õ¿ì¿¿ñèéí ãàìøèãò ºðòºìòãèéí áàéäàë,
ãàìøãèéã äàâàí òóóëàõ, àìüä ãàðàõ ÷àäâàð ÷àäàìæèä íºëººëíº. ßëàíãóÿà эмэгтэйчүүд,
хүүхдүүд, өндөр настай хүмүүс ба Хүний дархлал хомсдолын âèðóñ ÕÄÕÂ/ДОХ-ûí
õàëäâàðòàé õ¿ì¿¿ñ гамшгийг даван туулахдаа ихэвчлэн сул талтай байдаг бөгөөд хууль
ѐсны дагуу авах ѐстой үйлчилгээнүүд ба дэмжлэгээ авахдаа бодит биеийн, соѐлын ба
нийгмийн саад тотгоруудтай тулгарах бýðõøýýë ãàðäàã. ßñ ¿íäýñ, àðüñ ºíãº, íèéãìèéí
ãàðàë, øàøèí ø¿òëýã, óëñ òºðèéí ¿çýë áîäëîîñ õàìààðàí ãàìøèãò өртөхгүй байсан
зарим хүмүүсийг өртөмтгий эмзэг байдалд оруулах эрсдэл рүү түлхэх боломжтой.
Өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийн ººð õîîðîíäîî ÿëãààòàé õýðýãöýý ба тэдний ижил
хэмжээний зохистой үйлчилгээ ба дэмжлэг авахдаа тулгар÷ байгаа áýðõøýýëèéã îëæ
ìýäýëã¿é àëäàà ãàðãàâàë тэднийг цаашид тоомсорлохгүй, эсвэл бүүр амин чухал тусламж
тэдэнд үзүүлэхээ болиход хүргэж болно. Гамшигт íýðâýãäñýí хүн амд тэдний тусламж авах
эрх, ººðººð хýëáýë энэхүү тусламжинд яаж хандах тухай мэдээлэл олгох нь зайлшгүй
шаардлагатай. Өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийг ийм мэдээлэлээр хангах нь маш чухал байдаг.
Учир нь тэдний өмч хөрөнгө элэгдэл эсвэл алдагдалд ороход бусдыг бодвол тэдний
ãàìøãèéã даван туулах ба íºõºí ñýðãýýãäýõ чадвар нь áóñäûã áîäâîë äîðîé байдаг ба
илүү их дэмжлэг шаардагддаг. Эдгээр учир шалтгаанаас уялдан, өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийг
танин мэдэж, хоорондоо ялгаатай гамшгийн нөхцөлд õýðõýí нэрвэгдсэн талаар ойлгоëò àâ÷,
хариу үйлдлийг çºâ îíîâ÷òîé áàéäëààð øèéäâýðëýõ íü ÷óõàë. Ãàìøèãò íýðâýãäñýí
õ¿ì¿¿ñèéã ÿëãàâàðëàëã¿éãýýð тэдний тус бүрийн õýðýãöýýã ñóäëàí ¿çýæ, òýäýíä дэмжлэг
үзүүлэхдээ онцгойлон анхаарч болгоомжлох ѐстой.
Хэдий тийм боловч, гамшигт íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñèéã өөртөө туслах чадамжгүй хохирочид
гэж ¿çýæ болохгүй бөгөөд түүнд өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийн гишүүд бас хамаардаг. Тэд ур
чадвар ба хүчин чадалтайгаас гадна тэдгээрийг олж авдаг бөгөөд танин илрүүлэх ба
туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай гамшгийн нөхцөл байдлыг даван туулах, хариу үйлдэл
хийх бүтэцтэй байдаг.
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Ãамшиг тулгарах үед хувь хүмүүс, гэр бүл, нэг нутгийн хүмүүс гайхамшигтай авхаалжтай,
уян хатан байж чаддаг ба эхний үнэлгээ дүгнэлтүүдэд íýðâýãäñýí хүн амын хүчин чадал, ур
чадварыг õýðýãöýý ба хомсдолуудын нэгэн адил харгалзан авч үзэх ѐстой. Ãамшиг гэнэт
тохиолдсон эсвэл аажим аажмаар хөгжсөн эсэхээс үл хамааран, хувь хүмүүс ба нэг нутгийн
хүмүүс өөрсдийн ач холбогдол өгсөн хэмжээгээр түүний үр нөлөөг идэвхèтэй даван туулæ
íºõºí сэргээäýã.
Гол өртөмтгий эмзэг бүлгүүдэд эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, өндөр настай хүмүүс, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүс, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí õàëäâàðòàé àìâäàð÷ áóé õ¿ì¿¿ñ ба цөөнх яс
үндэстнүүд хамаардаг. Энэ бол өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийн бүрэн жагсаалт биш, харин
ихэвчлэн олж танигдсан бүлгүүдийг агуулсан юм. Гарын авлагын турш, дотор нь, хэрэв
„өртөмтгий эмзэг бүлгүүд‟ гэсэн ойлголт хэрэглэгдэж байвал түүнд эдгээр бүх бүлэг
хамаарна. Өртөмтгий эмзэг хүмүүсийн ямар нэг бүлэг өөр нэг бүлгийг бодвол илүү
эрсдэлтэй байдаг тохиолдлууд байх боломжтой боловч, хэрэв нэг бүлэгт хэзээ нэгэн цагт
аюул учирвал нөгөө бүлэг нь бас эрсдэлтэй тулгарах өндөр магадлалтай байдаг. Ерөнхийдөө,
гарын авлагад хоорондоо ялгаатай өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийг тодорхойлохоос
зайлсхийсэн. Хэрэв аливаа нэг бүлэг эрсдэлтэй байвал, энэхүү жагсаалтанд дурьдсан бүх
бүлэгийн талаар сайтар бодож тунгаахыг хэрэглэгчдэд зөвлөж байна.

Бүхэлд нь авч үзэх асуудлууд
Бид гарын авлагыг засаж залруулахдаа бүх салбаруудад ач холбогдолтой хэд хэдэн чухал
асуудлуудыг авч үзсэн. Эдгээр асуудлууд нь 1) хүүхдүүд, 2) өндөр настай хүмүүс, 3)
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, 4) хүйс, 5) хамгаалалт, 6) ÕÄÕÂ/ДОХ-ûí õàëäâàðòàé
õ¿ì¿¿ñ 7) хүрээлэн буй орчин гэх мэтэд хамаарна. Тэднийг зэрэг авч үзээгүй, харин бүлэг
б¿ðèéí холбогдох хэсгүүдэд тусгасан. Эдгээр хэсэг асуудлуудыг тэдний өртөмтгий эмзэг
байдалтай харьцах харьцаагаар нь сонгосон. Учир нь тэдгээр асуудлууд Сфер төслийн ажлын
талбарын хэрэглэгчдийн илгээсэн санал бодолд хамгийн ихээр тавигдсан юм. Гарын авлагад
авч үзэх бүх асуудлыг бүхэлд нь авч үзэх боломжгүй боловч тэдний ач холбогдол, чухал
байдлыг танин мэдэж оруулсан.
Хүүхдүүд
Бүх хүүхдийг хор хөнөөлөөс хамгаалах ба тэдэнд суурь үйлчилгээнүүдийг шударгаар олгох
онцгой арга хэмжээнүүдыг авах ѐстой. Хүүхдүүд íýðâýãäñýí хүн амын ихэнхи хэсгийг
бүрдүүлдэг болохоор, тэдний санаа бодол ба туршлагуудыг онцгой нөхцөл байдлын үнэлгээ
дүгнэлтүүд ба төлөвлөлтийн явцад зөвхөн олж тогтоох биш тэд бас хүмүүнлэгийн үйлчилгээ,
хянаëò шалгалт, үнэлгээ хийхэд нөлөөлдөг.
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Өртөмтгий эмзэг байдын зарим онцлгууд (жишээлбэл: өлөн зэлмүүн байдал, мөлжлөг, хүн
хулгайлах, äàé÷èëãàà, сексийн хүчирхийлэл, шийдвэр гаргалтанд оролцох боломжгүй байх)
нь хүн амын ихэнхи хэсэгт үйлчилж болох боловч, хамгийн хөнөөл хортой нөлөө нь
хүүхдүүд ба залуу хүмүүст илэрдэг.
Хүүхдийн эрхийн конвенцийн дагуу õ¿¿õýä áîë 18-аас доош настай хувь хүнийг гэж
тооцдог. Соѐлын ба нийгмийн хүрээнүүдээс шалтгаалж, хүүхдийг зарим хүн амын бүлгийн
дунд өөрөөр тодорхойлсон байж болно. Үйлчлүүлэгч нэг нутгийн хүмүүс нь хүүхдүүдийг
яаж тодорхойлж байгаа тухай нарийн нямбай анализ хийж хүүхэд эсвэл залуу хүнийг
хүмүүнлэгийн үйлчилгээнүүдээс гаргахгүй байх нь зайлшгүй шаардлагатай байна.
Өндөр настай хүмүүс
Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тодорхойлтын дагуу өндөр настай эмэгтэй ба эрэгтэй
хүмүүст 60-аас дээш настай хүмүүсийн тооцдог. Хэдий тийм боловч, энэхүү тодорхойлолт
нэг хам хүрээíээс өөр хам хүрээ рүү соѐлын ба нийгмийн хүчин зүйлүүдээс шалтгаалж
өөрчлөгдөг гэсэн утгатай юм. Өндөр настай хүмүүс гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын хамгийн
эмзэг хэсгийг бүрдүүлдэг боловч тэд амьд үлдэх ба íºõºí сэргээхэд гол тус нэмэр оруулдаг.
Гамшгийн нөхцөл байдлуудад íýðâýãäñýí өндөр настай хүмүүсийн хувьд тусгаарлалт
тэдний өртөмтгий эмзэг байдал үүсгэдэг хамгийн их ач холбогдолтой хүчин зүйл байдаг.
Тусгаарлалт нь амь зуулгын стратегиуд ба гэр бүл, нэг нутгийн хүмүүсийн дэмжлэгийн
бүтцүүдийг сүйрүүлэхийн зэрэгцээ, эрүүл мэнд ба хөдөлгөөний архаг өвчин, гарч
болзошгүй оюун ухааны хомсдлуудаас уялдан гарах өртөмтгий эмзэг байдлыг хурцатгадаг.
Хэдий тийм боловч, өндөр настай хүмүүс туслалцаа хүлээн авагчид биш харин илүүтэйгээр
үзүүлэгчид байдаг нь туршлагаас харагдаж байдаг. Õýðýâ òýäãèéã äэмжâýë, тэд асрагчид,
нөөцийн менежерүүд ба орлого íýìýãä¿¿ëýã÷ гэх мэтээр чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд нэг
нутгийн хүмүүсийн асуудлыг давж гарах стратегиудын талаархи тэдний мэдлэг, туршлагыг
ашиглаж нэг нутгийн хүмүүсийн соѐл, нийгмийн жинхэнэ байдлуудыг хамгаалах ба
зөрчилдөөн тэмцлийг зогсоож шийдвэрлэх боломжтой.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс
Аливаа гамшигт ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маш эмзэг байдаг бөгөөд энэ
хүмүүст гамшгийн үед стандарт дэмжлэг үйлчилгээнүүд авахад хүндрэлтэй тулгардаг, бодит
биеийн, мэдрэлийн эсвэл сэтгэлийн сулрал эсвэл сурах хүндрэлүүдтэй хүмүүсийг ойлгодог.
Хөдөлгөөн шилжилт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийг даван туулахын тулд тэдний
шаардлагуудад нийцсэн стандарт тоног төхөөрөмжүүдээр бололцооны хэмжээгээр тэднийг
хангах ѐстой. Тэд гол төлөв гэр бүлээð нь äàìæóóëæ îëãîäîã нийгмийн õàëàìæèéí сүлжээ
áàéëãàõûã шаарддаг.
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Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба Минимум стандартууд

Хүйс
Эмэгтэй ба эрэгтэй хүмүүс тэгш эрхтэй байна гэсэн заалт хүмүүнлэгийн тунхагëàëûí
үндсийг бүрдүүлдэг хүний эрхийн бичиг баримтуудад тусгайлан тодорхойлсон байдаг.
Эмэгтэй ба эрэгтэй хүмүүс, охид ба хөвгүүд хүмүүнлэгийн тусламж авах тэгш эрхтэй байна;
тэдний хувь хүний нэр хүндийг хүндэтгэх ѐстой; хувь хүний ижил òºñººòýé чадавхи,
түүний õèéñýí ñîíãîëò шийдвэр гаргах чадварыг хүлээн зөвшөөрөх ѐстой; Òэд адил
боломжоор эдгээр сонголтуудыг хийх эрхтэй; тэд үйл ажиллагаануудынхаа үр дүнг
нөлөөлөх адил түвшний эрх мэдэлтэй байх ѐстой.
Хүмүүнлэгийн Тусламжууд нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондоо ялгаатай õýðýãöýý
шаардлагууд, өртөмтгий эмзэг байдал, сонирхлууд, хүчин чадал, асуудлыг давж гарах
стратегиуд ба тэдний ººð ººð гамшгийн нөлөө үйлчлэлүүдийн ойлгоц дээр тулгуурласан
бол хамгийн үр дүнтэй байдаг. Эдгээр ялгаа зөрүүнүүд түүнчлэн эрэгтэй, эмэгтэй
хүмүүсийн үүрýã, ажлын ачаалалын тэгш бус байдал, нөөцүүдэд хүрэх ба хянах, шийдвэр
гаргах эрх мэдэл, ур чадварàà хөгжүүлэх бололцоонуудын талаархи ойлголтыг хүйсийн
тухай анализаар гаргаж авдаг. Хүйсийн асуудал бусад бүх бүхэлд нь авч үзэх асуудлууд дээр
тулгардаг. Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн хооронд шударга ѐсонд хүрэхэд, үр дагаварын тэгш
байдал баталгаажуулахад анхаарах нь пропорциональ ба шударга байх хүмүүнлэгийн
зорилго оршдог.
Хамгаалалт
Тусламж ба хамгаалалт бол хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны хоѐр хуваагдашгүй тулгуур юм.
Хүмүүнлэгийн агентлагууд ихэвчлэн олон улсын эрх зүйд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүн амын
эрхийн зөрчил гэх мэт нэг нутгийн нийт хүмүүс эсвэл хүн амын хэсгүүдийн үндсэн сайн
сайхан эсвэл аюулгүй байдалд заналхийж байгаа хүний үйлдлүүд эсвэл саад тотгор гэх мэт
нөхцөл байдлуудтай тулгардаг. Энэ нь хүмүүсийн сайн сайхан байдал, амьд үлдэх арга,
аюулгүй байдалд нь шууд заналхийлэх хэлбэрт шилжих боломжтой. Зэвсэгт ìºðãºëäººí
тэмцэл гарахад иймэрхүү заналхийлэлтээс хүмүүсийг хамгаалах нь тэргүүн зэргийн
хүмүүнлэгийн зорилго байдаг.
Хөнгөлөлт, тусламж үзүүлэх хэлбэр ба тэдгээрийг үзүүлж байгаа арга зам нь гамшигт
íýðâýãäñýí хүн амын аюулгүй байдалд øóóä нөлөө (эерэг эсвэл сөрөг) үзүүлэх боломжтой.
Энэхүү гарын авлага нь хамгаалалт стратегиуд, механизмууд, агентлагууд өөрийн
хариуцлагаа яаж хэрэгжүүлэх талаар нарийвчилсан тайлбарууд агуулаагүй. Хэдий тийм
боловч, çàðèì õýñýãò агентлагууд туслалцаа үзүүлэх үедээ анхаарах ѐстой бэлгийн
хүчирхийлэл ба äàðàíãóéëàë мөлжлөгөөс хамгаалах, хүн амын тохиромжтой бүртгэлтэй
байх шаардлага гэх мэт хамгаалалтын аспектууд áîëîí õ¿íèé эрхийн асуудлуудыг энэхүү
гарын авлагад тусгасан.
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Сфер гэж юу вэ?

Хүний дархлал хомсдолын âèðóñ/ДОХ өвчин
Хэрэв тэнд Хүний дархлал хомсдолын âèðóñ/ДОХ өвчний тархалт ба үүнээс уялдан
гамшгийг багасгахын зэрэгцээ нэг нутгийн хүмүүсийн сэргýэн илааршихад шаардагдах цаг
хугацааа уртасгадаг гаднах дарамт ачаалалын аюул их байгаа нөхцөлд нэг нутгийн
хүмүүсийн давж гарах механизмууд ба уян хатан чанар нь муудах боломжтой. Хүний
дархлал хомсдолын âèðóñûí õàëäâàðòàé (PLWH/A) хүмүүс ялгаварлан гадуурхагддаг
учраас тэдний нууцыг чанд хамгаалж шаардлагатай тохиолдолд тэднийг хамгаалах ѐстой.
Энэхүү өвчин нь зөвхөн хувь хүмүүсийг бус тэдний гэр бүл, нэг нутгийн хүмүүст бас тусдаг
бөгөөд залуу хүмүүс өөрсдийн хамгийн өндөр үр бүтээмжтэй жилүүдэд, ялангуяа
эмэгтэйчүүд биеийн, сэтгэл санааны болон санхүүгийн хувьд пропорциональ бус хэмжээгээр
өвчилсөн байдаг. Тахал өргөн тархаж олон хүмүүс үхэж үрэгдэхээр нэг нутгийн хүмүүсийн
хүн ам зүйн шинж тогтолцоо өөрчлөгдөж пропорциональ бус тооны хүүхдүүд, түүний дотор
өнчин хүүхдүүд ба өндөр настай хүмүүс үлддэг. Эдгээр өртөмтгий эмзэг бүлгүүдэд онцгой
анхаарал тавьж хөнгөлөх хөтөлбөрүүдийг зохих байдлаар өөрчлөх шаардлагатай болно.
Хүрээлэн буй орчин
Õүрээлэн буй орчèíä тухайн орон нутгийн хүмүүс амьдарч аж амьдралаа эрхэлж байгаа
бодит биеийн, химийн ба биологийн орчин тойронг ойлгодог. Энэ нь хувь хүмүүсийг
тэжээдэг байгалийн нөөцүүдээр хангадаг ба тэдний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчинг
тодорхойлдог. Эдгээр зайлшгүй шаардлагатай функцүүдийг байлгахын тулд хамгаалах
шаардлагатай болдог. Минимум стандартууд орчин тойрны нөхцөл байдлын хэт их
ашиглалт, бохирдолт ба доройтолтоос хамгаалах шаардлагуудыг тодорхойлсон. Тэдний
зорüсон минималь урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанууд хүрээлэн буй орчны амьдралын
туслалцаа үзүүлдэг функцүүдыг хамгаалан баталгаажуулахад зориулагдсан бөгөөд нөхөн
сэргэýх байгалийн системүүдийн зохицон дасах чадварыг дэмждэг механизмуудыг
нэвтрүүлэхэд оршдог.

Сфер төслийн гарын авлагын цар хүрээ ба хязгаарлалт
Агентлагуудын минимум стандартуудад хүрэх чадвар нь хэд хэдэн хүчин зүйлүүдээс
хамаарах бөгөөд тэдний зарим нь агентлагуудын хяналтан доор байхад улс төрийн ба
аюулгүй байдал гэх мэд бусад хүчин зүйлүүд тэдний хяналтын хүрээнээс гарсан байдаг.
Агентлагуудаас íýðâýãäñýí хүн амд туслалцаа үзүүлэх хэмжээ нь хариуцсан эрх баригчдûí
зөвшөөрөл, хамтын ажиллагаа, òýäíèé найдвартай нөхцөл байдлуудад ажиллаж чадахаас
хамааран өөр өөр ач холбогдолтой байна. Хангалттай санхүүгийн, хүний, материал нөөцийн
хэмжээ чухал байдаг.
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Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба Минимум стандартууд

Хүмүүнлэгийн тунхагëàë íü хүмүүнлэгийн зарчмуудын ерөнхий илэрхийлэл байхад энэхүү
гарын авлага нь бүрэн дүүрэн үнэлгээ хийх удирдамж эсвэл хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны
багц шалгууруудыг ганцаараа тодорхойлж чаддаггүй. Нэгдүүгээрт, Минимум стандартууд
зохистой хүмүүнлэгийн тусламжийн бүх боломжтой хэлбэрүүдийг хамардаггүй.
Хоѐрдугаарт, бүх стандартуудыг биелүүлэхэд хүндрэлтэй, заримдаа бүр боломжгүй, үл
зайлсхийж болмоор нөхцөл байдлууд үүсэх боломжтой. Энд хүмүүнлэгийн ажлыг
гүйцэтгэхэд туйлын хүнд түвэгтэй нөхцөл байдлууд үүсгэдэг олон тооны хүчин зүйлүүд түүний дотор хандах боломжгүй байх эсвэл найдваргүй байдал, хангалтгүй нөөцүүд, бусад
үйлдэгчдийн оролцоо ба олон улсын хууль тогтоомжтой нийцэхгүй байх òîõèîëäîë байдаг.
Жишээлбэл, агентлагууд гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын шаардлагуудыг хангахад тэдний
эрх мэдэлд байгаа нөөцүүд хангалтгүй байна гэж тогтоох; дараа нь шаардлагатай болох
тохиромжтой тусламж ба хамгаалалт үзүүлэхэд саад тотгор болж байгаа зүйлүүдийг
зайлуулахад тавих шаардлагуудыг эн тэргүүнд тавих, хариу үйлдэл, хамгаалалт хийх.
Минимум стандартууд орон нутгийн хүн амын гамшгийн өртөмтгий эмзэг байдал èõ байх,
ìºí èõ õýìæýýíèé ÿäóóðàë, эсвэл óðò õóãàöààíä ¿ðãýëæëýõ çýâñýãò ìºðãºëäººíèé
нөхцөл байдлуудад өдөр тутмын жирийн амьдралын нөхцөл байдлуудаас даван гарсан
байдаг. Энэ нь хүмүүсийн дургүйцлийг òºð¿¿ëýýä çîãñîõã¿é, орон нутгийн нөхцөл
байдлуудыг анхааралдаа ав÷, ãàìøèãò íýðâýãäñýí ба ойролцоо орших хүн амын тэгш
байдлыг хангахаар боловсруулагдсан байх ѐстой.
Индикаторууд ба стандартуудын зарим нэг хэсэг нь биелэгдэхгүй байх олон тооны
тохиолдлуудыг олж тогтоосон - хэдий тийм боловч, энэхүү номын хэрэглэгчид тэдгээрийг
биелүүлэхийг эрмэлзэх ѐстой бөгөөд тэгэж ч чадна. Хариу үйлдлийн эхний үе шатанд,
жишээлбэл, íýðâýãäñýí á¿õ хүн амыг суурь тоног төхөөрөмжүүдээр хангах нь хүн амын
зөвхөн нэг хэсэгт нь минимум стандартууд ба индикаторуудыг биелүүлэхээс илүү чухал
байж болно. Энэхүү гарын авлага нь асуулт болгоныг хамрàõ áóþó яах ч аргагүй байдал
болгоныг шийдэж чадахгүй. Энэ нь харин олон жилийн туршлага ба сайн практикаас
уламжлан гаргаж авсан зохицуулалт; практикийн чиглэл санал болгохоор боловсруулагдсан
заавар тэмдэглэл; хамгаалалтын цар хүрээ, үндсийг санал болгодог хүмүүнлэгийн тунхагëàë
дээр үндэслэсэн стандартууд ба индикаторуудыг хэрэглэж тусламж үзүүлэх гарааны цэг
болж чаддаг.
Хүмүүнлэгийн тунхагëàë ба минимум стандартууд íü хүмүүнлэгийн тусламжийн бүх
асуудлыг шийдэхгүйгээс гадна бүх хүнийг зовлон зүдгүүрээс нь урьдчилан сэргийлж
чадахгүй. Тэд хүмүүнлэгийн агентлагуудад тэдний тусламжийн үр бүтээмж ба чанарыг
дээшлүүлэх багаж хэрэгсэл өгдөг бөгөөд гамшигт íýðâýãäñýí хүмүүсийн амьдралд их ач
холбогдол бүхий ялгаа авчирдаг.
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Хүмүүнлэгийн
Тунхагëàë
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Хүмүүнлэгийн
Тунхагëàë
Энэхүү Тунхагëàë
ба Минимум стандартуудыг даган мөрддөг Хүмүүнлэгийн
агентлагууд байгалийн гамшиг эсвэл зэвсэгт ìºãºëäººíд íýðâýãäñýí хүмүүст үзүүлэх
үйлчилгээний тодорхойлсон түвшинд хүрэх, хүмүүнлэгийн ¿íäñýí зарчмуудыг даган
мөрдөхийг дэмжих зорилготой байна.
Хүмүүнлэгийн тунхагëàë íü эдгээр зарчмууд ба минимум стандартуудад хүрэх
агентлагуудын үүрэг даалгаварыг илэрхийлдэг. Энэхүү үүрэг даалгавар нь агентлагуудын
өөрийн ѐс суртахууны үүрэг хариуцлагуудын үнэлэмж дээр тулгуурлаж улс орнууд ба бусад
талууд үүрэг хариуцлагуудаа тогтоосон олон улсын хууль тогтоомжинд тунхагласан эрх,
үүргүүдийг тусгадаг.
Тунхагëàë íü байгалийн гамшиг áà çýâñýãò ìºðãºëäººíä íýðâýãäñýí хүмүүсийн амь íàñ,
нэр хүндийг дэмжих хамгийн суурь õýðýãöýýí äýýð ¿íäýñëýãääýã. Минимум стандартууд нь
ус, ариун цэврийн хангамж, хоол òýæýýë, õ¿íñ, орон байр ба эрүүл мэндийн хамгаалалт гýõ
ìýò хүмүүсийн хэрэгцээтэй холбоотой эдгээр шаардлагуудыг ихэсгэх зорилготой. Нийтэд нь
авч үзвэл, хүмүүнлэгийн тунхагëàë ба минимум стандартууд нь хүмүүнлэгийн тусламжийн
хүчин чармайлт үзүүлэхэд хариуцлага хүлээх ажиллагааны цар хүрээнд тус нэмэр болдог.

1. Зарчмууд
Бид хүмүүнлэгийн чухал асуудал ба түүний тэргүүн байрын талаархи бидний итгэл
үнэмшлийг дахин батлах болно. Үүгээр бид çýâñýãò ìºðãºëäººí, байгалийн гамшгаас
¿¿äýëòýé хүний зовлон зүдгүүрèéã хөнгөâ÷лөх бүх боломжтой алхмуудыг авах ѐстой.
Èнгэñíýýðýý ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñ хамгаалагдах ба туслалцаа авах эрхтэй гэсэн
итгэл үнэмшлийг ойлгож àâäàã.
Бид хүмүүнлэгийн агентлагуудын хувьд олон улсын хүмүүнлэгийн хуульд тусгасан, хүн
төрлөхтний зарчим дээр тулгуурласан энэхүү итгэл үнэмшлèéã өөрсдийн үйлчилгээнүүдээ
санал болгодог.
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Бид õ¿ì¿¿íëýã áà шударга байх зарчмуудûí äàãóó àæèëëàõ ба Олон Óлсын Улаан
Çагалмай, Улаан Õàâèðãàí Ñàð Õөдөлгөөн, Төрийн бус байгууллагуудын (ТББ) гамшгèéí
õàðèó ¿éëäëèéí ¿åä áàðèìòëàõ ѐс ç¿éí õýì õýìæýýí (1994) -д тодорхойлсон бусад
зарчмуудын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах болно. Энэхүү ѐс ç¿éí ä¿ðìèéí 315-р хуудас
дээр дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Хүмүүнлэгийн тунхагëàë дараахь зарчмуудын үндсэн, чухал ач
холбогдлыг баталдаг:
1.1 Õ¿íèé ýðõýìñýã îðøèõóé
Энэхүү эрх нь амьдрах эрх, амьдралын тохиромжтой стандартаар хангагдах эрх, хэрцгий
харгис байдал, хүнлэг бус, доромжилсон харьцаа хандлага áóþó ял шийтгэлээс ангид байх
эрх чөлөөтэй холбоотой хууль ѐсны арга хэмжээнүүдэд тусгагдсан. Бид хувь хүний амьдрах
эрхэд амь насанд заналхийлсэн газар нь арга хэмжээ авах эрх болон ийм алхмуудыг бусдад
авах холбогдох үүргийг дагалдуулдаг эрхийг ойлгодог. Энэ нь шууд бусаар амь нас
хамгаалах тусламжийн хангалтыг боох, татгалзах эрх үүрэг агуулсан байдаг. Түүнээс гадна,
олон улсын хүмүүнлэгийн хууль нь çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ÿâöàä энгийн хүн амд тусламж
үзүүлэх тусгай заалтыг оруулсан байдаг бөгөөд энгийн хүн ам зайлшгүй шаардлагатай
хангамжаар дутаж байхад улс орнууд ба бусад талууд хүмүүнлэгийн аль нэг талыг бариагүй
тусламж үзүүлэх үүрэг ноогдуулдаг.1
1.2 Байлдагчид ба үл байлдагчид хоѐрын ялгаа
Энэ нь 1949 онд Æеневт áàòëàãäñàí Конвенциуд ба тэдний 1977 оны нэмэлт Протоколуудыг
баталгаажуулж байгаа ялгаа юм. Энэхүү үндсэн зарчим нь хорьдугаар зууны хоѐрдугаар
хагаст маш их хэмжээгээр өссөн энгийн золгүй явдлын харьцаанд тусгагдсаны дагуу их
хэмжээгээр элэгдэж суларсан. „Иргэний дайн‟ гэж нэрлэгдэх çýâñýãò ìºðãºëäººí, дайн
áàéëäààíä идэвхитэй оролцогчид болон шууд оролцоогүй иргэд, бусад хүмүүс (түүний
дотор өвчтэй, шархдсан хүмүүс ба хоригдлууд)–ийн хооронд ялгах шаардлагыг
умартуулахгүй байх ѐстой. Үл байлдагчид олон улсын хүмүүнлэгийн хуулиар хамгаалагдсан
байдаг ба дайралт довтолгооноос хамгаалагдах эрхтэй байдаг.2
1.3 Аюултай тулгарах улс орон руу албадан буцаахгүй байх зарчим
Энэ нь арьсны өнгө, шашин шүтлэг, яс үндэс, нийгмийн аль нэг бүлэгт хамаарах эсвэл улс
төрийн үзэл бодлоос нь шалтгаалж түүний амь нас эсвэл эрх чөлөөнд заналхийлж байгаа
эсвэл тэрээр эрүү шүүлтэнд орох аюултай тулгарах бодитой үндэслэл байгаа эñýх эсвэл бусад
улс орон руу дүрвэгчийг (буцааж) илгээхгүй гэсэн зарчим юм.3
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2. Үүрýг ба Хариуцлагà
2.1 Бид, нэгдүгээрт, тэдний хувийн хүчин чармайлтóóдаар байгалийн гамшиг эсвэл зэвсэгт
ìºðãºëäººíä íýðâýãäñýí хүмүүсийн суурь õýðýãöýý шаардлагà хангагдсан гэж ойлгож
байгаа бөгөөд хүмүүсийн даван туулах хүчин чадал хүрэхгүй үед тусламж үзүүлэх төрийн
тэргүүн үүрэг, хариуцлагыг хүлээн ãýæ îéëãîæ байна.
2.2 Олон улсын хууль тогтоомжинд гамшигт íýðâýãäñýí хүмүүс хамгаалалт ба тусламж
авах эрхтэй гэж заасан байдаг. Энэ нь улс орнууд эсвэл дайтаж байгаа талууд тусламж
үзүүлэх эсвэл үзүүлэх зөвшөөрөл олгох, ба түүнчлэн хүний үндсэн эрхүүдийг зөрчиж байгаа
зан авираас сэргийлэх ба цээрлэх хууль ѐсны үүрэг хариуцлагуудыг тодорхойлж өгдөг.
Эдгээр эрх, үүрэг хариуцлагууд олон улсын хүний эрхийн тухай хууль, олон улсын
хүмүүнлэгийн хууль ба дүрвэгñдийн тухай хууль (доор дурьдсан эх үүсвэрүүдээс харна уу)
дотор агуулагдсан байдаг.
2.3 Бид, хүмүүнлэгийн агентлагуудын хувьд, эдгээр тэргүүн үүргүүд ба хариуцлагуудтай
холбоотой өөрийн үүргүүдээ тодорхойлдог. Хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх бидний үүрэг нь
тэргүүн хариуцлагатай тэдгээр талууд òýð áîëãîí энэхүү үүргээ өөрсдөө биелүүлж чадахгүй
эсвэл биелүүлэхийг хүсэхгүй байгаа бодит байдлыг õàðóóëäàã. Энэ нь зарим тохиолдолд
хүчин чадлын асуудал байдаг юм. Зарим тохиолдолд их хэмжээний хүний зовлон зүдгүүрýýñ
çàéëñõèéõ áîëîìæòîé áàéñàí ÷ эдгээр нь хууль ѐсны ба ѐс суртахууны үндсэн үүрэг
хариуцлагуудыг санаатайгаар үл тоомсорлох байдàл бүрддэг.
2.4 Дайтаж байгаа талууд хүмүүнлэгийн зорилго бүхий хөндлөнгөөс оролцохыг хүлээн
зөвшөөрснөөр çýâñýãò ìºðºëäººíèé нөхцөл байдлуудад тусламж үзүүлэх оролдлого нь
дайралт довтолгоонд илүү эмзэг иргэдэд туслах, заримдаа нэг эсвэл олон дайтаж байгаа
талуудад төлөвлөөгүй давуу тал гаргах боломжтой байнга давтагдах алдаа гаргадаг гэж
тогтоогдсон. Бид өөрсдийн хөндлөнгийн оролцлогын ийм хор хөнөөлтэй үр нөлөөг дээр
дурьдсан үүрэг хариуцлагуудтай уялдуулан тууштай багасгах ѐстой. Дайтаж байгаа талууд
ийм хөндлөнгийн оролцоонуудын хүмүүнлэгийн мөн чанарыг хүндлэх үүрэг хариуцлага
хүлээх ѐстой.
2.5 Дээр тодорхойлсон зарчмууд ба илүү ерөнхий байдлаар авч үзвэл Олон Óлсын Улаан
Çагалмайн Õîðîî ба Нэгдсэн ¯ндэсний Áайгууллагын Дүрвэгчдийн асуудал эрхэлсэн дээд
байгууллагын олон улсын хууль тогтоомжийн доор гаргасан хамгаалалт, тусламж
мандатуудыг бид хүлээн зөвшөөрч, дэмжиж байна.
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3. Минимум стандартууд
Доор дурьдсан минимум стандартууд нь хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж байгаа
агентлагуудын туршлага дээр суурилсан юм. Стандартуудын биелэлт хэд хэдэн хүчин
зүйлүүдээс хамаардаг ба тэдний нэлээд хэсэг нь бидний хяналтаас давсан байдаг ч гэсэн бид
тэднийг биелүүлэхийн тулд тууштай оролдох ѐстой гэсэн үүрэг өмнөө тавьж зохих байдлаар
тайлагнах үүрэг хүлээх болно. Бид бусад хүмүүнлэгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, түүний дотор
улс орнуудыг, эдгээр стандартууд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нормоор сонгон авахыг уриалж
байна.
1–5 –р бүлэгүүдэд тодорхойлсон стандартуудыг чанд баримтлан бид гамшигт íýðâýãäñýí
хүмүүс ýðõýìñýã îðøèõóéí ñуурь эрхийг хангах хамгийн наад захын минимум
шаардлагуудыг (ус, ариун цэврийн хангамж, хоол, хүнс, орогнох байр ба эрүүл мэндийн
хамгаалалт) биелүүлэхэд бүх хуч чадлаа дайчлах үүрэг өмнөө тавьж байна. Энэ хүртэл бид
засгийн газрууд ба бусад талууд олон улсын хүний эрхийн тухай хууль, олон улсын
хүмүүнлэгийн хууль ба дүрвэгñдийн тухай хуульд заасан үүрэг хариуцлагуудаа
биелүүлэхийг нь үргэлжлэн дэмжих болно.
Бид энэхүү үүрэг даалгаварыг хариуцахаас гадна бидний тус тусын агентлагууд, консорциуд
ба холбоонуудын дотор хариуцлагын системүүдийг хөгжүүлэх үүрэг хүлээх болно. Бид
туслалцаа үзүүлэх гэж байгаа хүмүүсийн өмнө үндсэн хариуцлага хүлээх болно.
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Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлах бүх хэлбэрүүдийг устгах тухай конвенци 1979 он.
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Бүлэг 1: Бүх салбарò
мөрдөгдөх
нийтлэг
минимум
стандартууд

Энэхүү бүлгийг яаж
хэрэглэх вэ?
Энэхүү бүлэгт техникийн салбарууд болгонд ач холбогдол бүхий найман үндсэн
‘процесс ба хүмүүс’ стандартуудыг дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. Эдгээр стандартууд бол:
1) оролцоо, 2) àíõíû ¿íýëãýý 3) хариу үйлдэл, 4) зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох, 5)
хянаëò шалгалт, 6) үнэлгээ хийх, 7) òóñëàìæèéí àæèëòíû эрх мэдэл ба хариуцлагууд ба
8) ажилтаны хяналт, менежмент ба дэмжлэг. Тус бүр нь дараахь зүйлийг агуулсан:
• минимум стандартууд: эдгээр нь мөн чанарын хувьд чанартай ба хүрэх минимум
түвшингүүдийг тодорхойлдог;
• ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: эдгээр нь стандартанд хүрсэн эсэхийг харуулдаг ‘сигналууд’ юм.
Тэд хөтөлбөрүүдийн нөлөө үйлчлэл эсвэл үр дүн, түүнчлэн хэрэглэгдсэн процесс эсвэл
аргуудыг хэмжих болон харилцах замыг гаргаж өгдөг. Энд чанарын эсвэл тоо
хэмжээний индикаторууд байж болно;
• заавар òýìäýãëýë: эдгээр нь хоорондоо ялгаатай нөхцөл байдлуудад стандартууд ба
индикаторуудыг хэрэглэх үед анхааран авч үзэх тусгай зүйлүүдийг, гарч буй
практикийн хүндрэлүүдийн талаархи заавар удирдамж, ба эн тэргүүн асуудлуудын
талаархи зөвлөгөөг агуулдаг. Ýäãýýð ñàíàìæóóäàä стандартууд эсвэл индикаторуудтай
холбоотой òóëãàð÷ áîëçîøã¿é, õ¿íäðýëòýé асуудлуудыг äóðüäñàí бөгөөд øèéäýðëýõ
аргагүй байдлууд, маргаан шүүмжлэлүүд áîëîí ºãºãäñºí ìýäýýëëèéí дутагдлын талаар
тайлбар áàãòñàí áîëíî.
Энэхүү бүлэгèéí ýöýñò стандартуудтай холбоотой ерөнхий ба тусгай техникийн
асуудлуудын талаархи мэдээллийн эх сурвалжийг лавлах ном зүйн жагсаалтыг ¿çýæ
áîëíî.
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Танилцуулга
Эдгээр нийтлэг стандартууд энэхүү гарын авлагын бүлэг болгонд хамаарах бөгөөд тэднийн
салшгүй хэсэг мөн. Энд тайлбарласан стандартуудыг хэрэгжүүлснээр агентлагууд техникийн
бүлгүүдэд тодорхойлсон стандартуудын биелэлтийг дэмжих болно.

Олон улсын хууль ѐсны баримт бичèãòýé õîëáîãäîõ íü
Хүн болгон эрхээ хүндлүүлэн нэр хүндтэй амьдрах эрхтэй байдаг. Хүмүүнлэгийн
агентлагууд олон улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн ба дүрвэгñдийн тухай хууль дотор заасан
хүний эрх, түүний дотор оролцох, ялгаварлан гадуурхагдахгүй байх ба мэдээлэл авах эрхийн
дагуу тууштай байдлаар тусламж үзүүлэх хариуцлагатай байна. Олон Óлсын Улаан Çагалмай
ба Улаан Õагас Ñар хөдөлгөөн ба гамшигт туслах Төрийн бус байгууллагууд (ТББ)-ын
хүмүүнлэгийн тунхагëàë ба ѐс журмын дагуу хүмүүнлэгийн агентлагууд туслалцаа үзүүлэх
гэж байгаа хүмүүсийн өмнө хариуцлага өөрсдөө хүлээх болно. Нийтлэг стандартууд нь
байгууллагууд ба хувь хүмүүсийн хамгаалалт ба тусламж үзүүлэхэд үүрэх хариуцлагуудыг
тодорхойлж өгдөг.

Бүх салбарт нийтлэг стандартуудын ач холбогдол
Ãамшигт íýðâýãäñýí хүн амын õýðýãöýýã хангасан хөтөлбөрүүд òóõàéí íºõöºë áàéäëûí
талаархи áîäèò ойлголт дээр тулгуурласан байх ѐстой. Эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд òóõàéí
гамшгийн мөн чанар ба хүн амд үзүүлэх íºëººг судлах болно. Íýðâýãäñýí хүмүүсийн
хүчин чадал ба бэлэн байгаа нөөцүүдийг тэдний õýðýãöýý , өртөмтгий эмзэг байдал,
зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээнүүдэд гарсан зай завсрыг үнэлэх яг тэр үед олж тогтоох
ѐстой. Ямар ч салбарыг бусад хүмүүс, эсвэл эдийн засаг, шашны ба уламжлалт итгэл
үнэмшил, нийгмийн заншил, улс төр, аюулгүй байдлын хүчин зүйлүүд, давж гарах
механизмууд эсвэл урьдчилан тааварласан ирээдүйн хөгжлүүдээс тусгаарлан авч үзэж
болохгүй. Гамшгийн учир шалтгаанууд ба үр нөлөөнд анализ хийх нь чухал байдаг. Хэрэв
асуудлыг зөв таньж тодорхойлоогүй ба ойлгоогүй бол зохих байдлаар хариу үйлдэл хийхэд
хүнд түвэгтэй, бүр бараг боломжгүй болдог.
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Хариу үйлдэл олон тооны хүчин зүйлүүд, түүний дотор байгууллагын хүчин чадал, туршлага
цуглуулсан салбар, төсвийн бүтэц, бүс нутаг эсвэл нөхцөл байдлыг мэдэх байдал,
ажилтнуудын аюул эрсдэлээс хамаардаг. Энд нарийвчлан заасан хариу үйлдэл стандартууд
„хэрэв ямар нэг зүйл гарвал хэн юу хийх вэ?‟ гэсэн асуултыг тодруулахаар боловсруулагдсан
юм. Зохистой хариу үйлдлийг нэгэнт тодорхойлсны дараа зорилго тодорхойлох
механизмуудыг тогтоож аль нэг талыг илүүд үзэëã¿é, ялгаварлаõгүйгээр шаардлагын дагуу
тусламж үзүүлэх боломжийг агентлагуудад олгох болно.
Хянан шалгалтын системүүдийг процесст эрт оруулж тавьсан зорилтуудын хэрэгжилтийн
дэвшлийг үргэлжлэн хэмжих болон хувьсаж буй íºõöºë áàéäàë доторхи хөтөлбөрийн
үргэлжилж буй ач холбогдлыг хянах ѐстой. Хариу үйлдэл хийх үед эсвэл эцэст нь хийж
болох үнэлгээ нь хөтөлбөрийн нийт үр бүтээмжийг тодорхойлж ирээдүйн төстэй
хөтөлбөрүүдийг сайжруулах боломжтой сургамжийг тогтоодог.
Хүмүүнлэгийн тусламжийн чанар хүнд түвэгтэй ба зарим тохиолдолд найдваргүй нөхцөл
байдалд ажиллаж байгаа ажилчид ба сайн дурын хүмүүсийн ур чадвар, чадавхи, мэдлэг,
үүрэг даалгавраас хамаардаг. Чанга менежмент ба хяналт бол тусламжийн хөтөлбөрийн гол
элементүүд бөгөөд хүчин чадал бүрдүүлэхийн зэрэгцээ хүмүүнлэгийн тусламжийн минимум
стандартуудыг хүлээн зөвшөөрөхөд тус дэм болдог. Хүйс ба бусад бүхэлд нь авч үзэх
асуудлуудад чухал ач холбогдол өгснөөр баг бүрдүүлэхэд хүний нөөцүүдийн олон төрлийг
анхааралдаа авах ѐстой.
Ãамшгèéí хариу үйлдэл б¿ðèéí зохистой байдал ба чанарыг хангахын тулд гамшигт
íýðâýãäñýí хүмүүс – түүний дотор доор тодорхойлсон өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийн – хариу
үйлдлүүдийн үнэлгээ тооцоолол, хөгжүүлэлт, хэрэгжилт ба хянан шалгалт оролцоог хамгийн
ихээр нэмэх ѐстой. Хариу үйлдэлд íýðâýãäñýí хүмүүсийн дунд мэдлэг ба мэдээлэлийг эмх
журамтай хуваалцах нь асуудлуудын нийтлэг ойлголтонд хүрэх ба агентлагууд дунд үр
ашигтай зохицуулалтанд хүрэхэд маш чухал байдаг.

Бусад бүлгүүдòýé õîëáîãäîõ íü
Холбогдох техникийн салбарт хандахаас өмнө энэхүү бүлгийг эхлээд унших нь маш чухал
юм.
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Гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын өртөмтгий эмзэг байдал ба хүчин
чадал
Гамшигт хамгийн ихээр эрсдэлд ордог бүлгүүд бол èõýâ÷ëýí õ¿¿õýä, эмэгтэйчүүд, өндөр
настаí áà хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, Хүний дархлал хомсдолын âèðóñûí õàëäâàðòàé
хүмүүс байдаг. Зарим íºõöºëä, хүмүүс үндэстэн ястны гарал, шашèн, улс төрийн хамаарал,
нүүлгэн шилжүүлэлтээс шалтгаàлан эмзэг байдалд орох боломжтой. Энэ нь бүрэн тоочсон
жагсаалт биш, харин хамгийн их ìàãàäëàë ºíäºðòýé хэсгүүд áàéãàà þì. Ýìçýã өртөмтгий
байдал íü гамшгèéã даван туулах ба амьд үлдэх хүмүүсийн чадавхид нөлөөлдөг бөгөөд
òóõàéí íºõöºë áàéäàëä áàéãàà хамгийн их эрсдэлтэй хэсгийг тогтоох ѐстой.
Гарын авлагын турш, дотор нь, „íýí эмзэг бүлгүүд‟ гэсэн нэр томъѐо нь бүх эдгээр
бүлгүүдэд хамаарч байгаа болно. Хэрэв аливаа нэг бүлэг эрсдэлтэй тулгарсан бол бусад
хүмүүс бас аюултай тулгарах магадлалтай. Тиймýýñ эмзэг бүлгүүдийí òóõàé дурьдах
болгонд хэрэглэгчид бүх энд дурьдсан болгоныг авч үзэх ѐстойг анхааруулж байна. Бүх
íýðâýãäñýí бүлгүүд ялгаварлан үзэхгүй байдлаар ба тэдний тусгай шаардлагууд дагуу
хамгаалах ба хангахын тулд онцгой болгоомж авах ѐстой. Хэдий тийм боловч, гамшигт
íýðâýãäñýí хүн ам тэдгýэрийг даван туулах ур чадвар, хүчин чадалтай байдаг ба өөрсдөө
олж авдаг бөгөөд эдгээрийг танин олж, туслах ѐстой гэдгийг санах ѐстой билээ.
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Минимум стандартууд
Нийтлэг стандарт № 1: оролцоо
Гамшигт íýðâýãäñýí хүн ам тусламжийн хөтөлбөрийн үнэлгээ, дизайн, хэрэгжилт, хянан
шалгалт ба үнэлгээ хийхэд идэвхитэй оролцдог.

¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
• Гамшигт íýðâýãäñýí орон нутгийн хүн ам, бүх насны эмэгтэй ба эрэгтэй хүмүүс, түүний

дотор íýí эмзэг бүлгүүд, тусламжийн хөтөлбөрийн талаархи мэдээлэл авч төслийн циклийн
бүх үе шатны турш санал бодлоо тусламжийн агентлагт гаргах боломжтой (заавар тэмдэглэл
№ 1 –г харна уу).
• Бичìýë тусламжийн хөтөлбөрийн зорилтууд ба төлөвлөгөөнүүд гамшигт íýðâýãäñýí
хүмүүс, ялангуяа өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийн шаардлагууд, сонирхол болон үнэ
хүндэтгэлийг тусгах бөгөөд тэднийг хамгаалахад тус нэмэр оруулах ѐстой (заавар тэмдэглэл
№ 1-2 –г харна уу).
• Õºòºëáºð áîëãîí òóõàéí орон нутгийн ур чадвар ба хүчин чадлыг дээä çýðãýýð
àøèãëàõûã çîðüñîí áàéäàã (заавар òýìäýãëýë 3-4 –г харна уу).

Заавар ñàíàìæóóä
1. Бүх бүлгийн төлөөлөл: Гамшигт íýðâýãäñýí хүмүүс төслийн циклийн турш шийдвэр гаргалтанд
(үнэлгээ, дизайн, хэрэгжилт, хянан шалгалт ба үнэлгээ хийх) оролцсноор хөтөлбөрүүд шударга ба үр
ашигтай явагдах болно. Хүмүүс, түүний дотор эмзэг ба тусгаарлагдсан бүлгүүд тусламжийн
хөтөлбөрт ижил хэмжээгээр оролцоход онцгой зүтгэл чармайлт гаргах ѐстой. Гамшигт íýðâýãäñýí
хүмүүс сайн дурын хамтын ажиллагааны үндсэн дээр хөтөлбөрт оролцож хувь хүмүүсийн эрхийг
дордуулахгүй байдлаар орон нутгийн соѐлыг хүндэтгэх ѐстой. Тусламжийн хөтөлбөрүүд хувь
хүмүүс, гэр бүл, нэг нутгийн хүмүүсийн хоорондын харьцааг тусгаж хамгаалалтын элементүүдыг
хаягдуулахгүй байхыг анхаарах ѐстой.
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2. Харилцаа холбоо ба илэрхий ойлгомжтой байх: Íýðâýãäñýí хүмүүсийн дунд мэдээлэл ба
мэдлэгийг хувааж тарааснаар асуудлын талаархи илүү сайн ойлголт олж авах, зохицуулагдсан
тусламж үзүүлэхэд чухал байдаг. Бүх холбогдох байгууллага ба хувь хүмүүс үнэлгээ дүгнэлтүүдийн
үр дүнгийн талаар идэвхитэй ярилцах ѐстой. Хүмүүс хөтөлбөрт санаа бодлоо илэрхийлэх бололцоо
олгодог механизмуудыг авч тогтоох ѐстой, жишээлбэл: олон нийтийн цуглаан эсвэл нэг нутгийн
хүмүүсээс бүрдсэн байгууллагуудаар. Гэрээсээ гарч чаддаггүй эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хувь
хүмүүст хүрэх тусгай хөтөлбөрүүд шаардлагатай болох боломжтой.
3. Орон нутгийн хүчин чадал: Хүмүүс хөтөлбөрт оролцсоноор хямралын үед тэдний нэр хүнд, èòãýë
найдвар дээшилдэг бөгөөд хүмүүсийг хөтөлбөрүүдэд өөр өөр замаар оролцохыг дэмжих ѐстой.
Хөтөлбөрүүдийг орон нутгийн хүчин чадал дээр тулгуурлан боловсруулах бөгөөд асуудлыг давж
гарах хүмүүсийн өөрсдийн стратегиудыг муутгахгүй байх ѐстой.
4. Удаан хугацааны тогтвортой байдал: Удаан хугацааны турш ашиг тустай ажиллахын тулд гол
төлөв гамшигтай тэмцэх орон нутгийн хүчин чадлыг чадваржуулах ѐстой байдаг. Гамшгèéí хариу
үйлдлèéí хөтөлбөр нь байгаа үйлчилгээнүүд, орон нутгийн байгууллагуудыг бүтэц ба дизайны
хувьд бүрэлдүүлэн дэмжих бөгөөд гаднах тусламж зогссоны дараа тогтвортой байх ѐстой. Орон
нутгийн ба үндэсний төрийн байгууллагууд хүн амын өмнө маш чухал хариуцлага хүлээх бөгөөд урт
удаан хугацааны дизайн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үед нь зөвлөгөө өгөх ѐстой.

Нийтлэг стандарт 2: Àíõíû үнэлгээ
Үнэлгээ дүгнэлтүүд нь õîëáîãäîõ ýðõ á¿õèé õ¿ì¿¿ñòýé зөвлөгөөн хийж, гаднаàñ òóñëàìæ
äýìæëýã àâàõ шаардлагатай эсэхийг тогтоож, шаардлагатай тохиолдолд хариу үйлдлийн мөн
чанарыг ãàðãàæ èðýõèéí òóëä гамшгийн нөхцөл байдлын талаар òýäýíä ойлголт өгч õ¿íèé
амь нас, нэр òºð, эрүүл мэнд, амь зуулгад заналхийлж байгаа зүйлд анализ хийõýä ÷óõàë à÷
õîëáîãäîëòîé.

¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
• Илэрхий ойлгомжтой шийдвэр гаргах боломж олгохын тулд мэдээлэлийг стандартчлагдсан

процедуруудыг ашиглан олж авч бэлэн болгодог (заавар òýìäýãëýë № 1-6 -с харна уу).
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• Үнэлгээ тооцоолол хийхэд бүх техникийн салбарууд (ус ба ариун цэврийн хангамж, хүнс,
хоол, орон байр, эрүүл мэнд), болон бодит биеийн, нийгмийн, эдийн засгийн, улс төрийн ба
аюулгүй байдал хүрээлэн буй орчинг харгалзан үздэг (заавар тэмдэглэл № 7 -с харна уу).
• Зөвлөгөө хийсний үндсэн дээр үнэлгээ тооцоолол хийхэд орон нутгийн ба үндэсний эрх
бүхий байгууллагууд, бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид, агентлагуудын хариу үйлдлүүдийг
харгалзан авч үздэг (заавар тэмдэглэл № 7 -с харна уу).
• Гамшигт íýðâýãäñýí хүн ам ба хүрээлэн амьдарч буй хүн ам хоѐулангийн гамшгийг даван
туулах орон нутгийн хүчин чадал ба стратегиудыг олж тогтоох (заавар тэмдэглэл № 8-с
харна уу).
• Боломжтой үед нь цуглуулж байгаа мэдээлэлийг хүйс, насаар нь ялгах (заавар тэмдэглэл №
9 -с харна уу).
• Үнэлгээ тооцоолол нь гамшигт íýðâýãäñýí хүмүүсийн олон улсын эрх зүйд тодорхойлсон
эрхээр баталгаажсан байдаг.
• Үнэлгээ тооцоолол хийхэд холбогдох эрх баригчдûн хяналтан доор байгаа газар нутагт
оршин сууж байгаа хүн амыг хамгаалах ба туслах хариуцлагыг болон гамшигт íýðâýãäñýí
хүн ам б¿ðò үйлчлэх олон улсын хууль тогтоомжинд нийцэх үндэсний хууль, стандартууд
ба заавар удирдамжууд харгалзан авч үздэг.
• Үнэлгээ тооцоолол нь үйл ажиллагааны хүрээлэн буй орчин, түүний дотор гамшигт
íýðâýãäñýí хүн амын ба хүмүүнлэгийн ажилчдын хувийн найдвартай аюулгүй байдалд
нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийн анализийг дотроо агуулдаг (заавар тэмдэглэл № 10 -с харна уу).
• Хүн амын тооны талаархи урьдчилсан тооцоог бололцоотой тооны эх сурвалжтай
харьцуулж баталгаажуулж урьдчилсан тооцооны үндсийг бусдад мэдэгдэх болно.
• Бусад салбарууд, үндэсний ба орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд ба гамшигт
íýðâýãäñýí хүн амын төлөөлөгчид үнэлгээ тооцоололын үр дүнг хүлээж авах боломжтой.
Гарах эсвэл шилжилтийн стратегиудтай холбоотой байх гаднах тусламж ба зохистой хариу
үйлдлүүдэд зөвлөгөө гаргаж өгдөг (заавар тэмдэглэл № 11-с харна уу).
Хувь хүн салбаруудын үнэлгээ тооцоолол шалгах жагсаалтуудыг техникийн бүлэг болгоны
эцэст байгаа хавсралтуудаас олж болно.
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Заавар тэмдэглэл
1. Эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд нь шаардагдах боломжтой ÿàðàëòàé шууд тусламж үзүүлэх үндэс
болдог бөгөөд илүү нарийвчилсан үнэлгээ тооцоолол хийх зүйлийг олж илрүүлдэг. Ялангуяа хэрэв
нөхцөл байдал хурдан хувьсаж ººð÷ëºãäºõ, хүн амын их хэмжээний шилжилт хөдөлгөөн, гэнэтèéí
өвчин гарах гэх мэт аюултай хөгжил гарахад эхний үнэлгээ тооцоололыг өөрөө төгсгөл биш, харин
хянан шалгалт процессийн нэгэн хэсэг болох тасралтгүй хянан залруулах процесс дахь эхний алхам
гэж авч үзэх ѐстой. Ихэвчлэн бүх салбарууд эсвэл хүн амын хэсэг бүлгүүдэд зохих хэмжээгээр арга
хэмжээ авах эсвэл зөвлөгөө өгөх боломжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд орхигдсон бүлгүүдийг тодорхой
тэмдэглэж эхний боломж гарахад тэдэнд туслах арга хэмжээ авах ѐстой.
2. Шалгах жагсаалтууд: эдгээр нь гол хэсгүүдийг шалгах ба энэхүү гарын авлагын техникийн бүлэг
болгоны хавсралтуудад шалгах жагсаалтуудын жишээнүүдийг оруулсан байгааг баталгаажуулах
ашигтай арга зам юм. Хавсралт № 1 -т нэмэлт мэдээлэлийг олж болно: 43-р хуудасны ном зүй.
3. Цаг хугацаандаа байх: эхний үнэлгээ тооцоололыг амь насанд заналхийлсэн эсвэл бусад
шийдвэрлэх шаардлагуудыг шийдвэрлэн гамшиг гарсны дараа бололцоо гармагц ÿàðàëòàé гүйцэтгэх
ѐстой. Ердийн нөхцөл байдалд, тайланг хэдэн өдрийн дотор гаргах ѐстой бөгөөд түүний формат,
агуулга нь хялбар байдлаар эн тэргүүн зүйлүүдийг олж тогтоох ба зохистой хөтөлбөрийг шуурхай
боловсруулахад хангалттай мэдээлэл гаргаж өгөх боломжийг төлөвлөгөө гаргагчдад ба шинжээчдэд
олгох ѐстой. Тусламжийн завсардлыг олж тогтоох ба суурь мэдээлэлээр хангахын тулд дараа нь илүү
гүнзгий үнэлгээ тооцоолол хийх шаардлагатай болно.
4. Үнэлгээ тооцоолол хийх баг: Адил тооны эрэгтэй ба эмэгтэй хүмүүсээс бүрдэх, ил тодорхой эрх
мэдэлтэй, өргөн мэдлэгтэй хүмүүс ба холбогдох техникийн мэргэжилтн¿үдээс бүрдэх, хүн амыг
соѐлын хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх идэвхтэй байдлаар оролцуулахыг эрмэлздэг баг үнэлгээ
тооцооллын чанарыг сайжруулах болно. Улс орон эсвэл бүс нутагт гарсан гамшгийн талаархи орон
нутгийн мэдлэг ба өмнөх туршлага шийдвэрлэх ач холбогдолтой байдаг.
5. Цуглуулсан мэдээлэл: багийн гишүүд ажлын талбар дээр ажил эхлэхýýñ өмнө үнэлгээ тооцооллын
тавüсан зорилго ба аргачлал, тэдний өөрсдийн үүргүүдийн талаар сайн ойлгосон байх ѐстой бөгөөд
ердийн нөхцөл байдалд тухайн хам хүрээнд зохих тоо хэмжээний чанарын аргуудыг хослон хэрэглэх
ѐстой. Зарим хувь хүмүүс эсвэл бүлгүүд нээлттэй ярих бололцоогүй байх бөгөөд нарийн эмзэг
мэдээлэл цуглóóлахын тулд онцгой тохиролцоо хийх шаардлагатай болох боломжтой. Мэдээлэлийг
дээд зэргийн болгоомжлолтойгоор авч хэрэглэх ба нууцлалтыг чанд сахих ѐстой.
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Хувь хүнээс зөвшөөрөл авсны дараа энэхүү мэдээлэлийг зохих үйлчилгээ үзүүлэгчид эсвэл
байгууллагуудад шилжүүлэх шийдвэр гаргаж болно. Үйл ажиллагааны зөрчилдөөн тэмцлийн нөхцөл
байдалд ажиллаж байгаа ажилчид цуглуулсан мэдээлэл нь нарийн эмзэг, буруу ашиглагдах ба
агентлагийн үйл ажиллагаа явуулах чадавхи нь гутаах боломжтой гэдгийг ойлгож сэргийлэх ѐстой.
6. Мэдээллийн эх сурвалж: Үнэлгээ тооцоолол, тайлангийн мэдээлэлийг анхдагч эх сурвалж, түүний
дотор шууд ажиглалт ба агентлагийн ажилчид, орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд, засаг
захиргааны нэгжийн удирдагчид (эрэгтэй ба эмэгтэй хүмүүс), хөгшин хүмүүс, хүүхдүүд, эрүүл мэнд
ажилчид, багш нар, наймаàчид, бусад холбогдох үйлчилгээ үзүүлэгчид гэх мэт чухал хүмүүстэй
хийх яриа хэлэлцүүлгүүд, ном судар ба тайлангууд (хэвлэсэн ба хэвлээгүй хоѐулаа), холбогдох
түүхийн материал, онцгой нөхцөл байдал үүсýхээс өмнөх мэдээлэл гэх мэт хоѐрдогч эх сурвалжаас
гаргаж авч болно. Үндэсний эсвэл бүс нутгийн гамшигт бэлэн байх төлөвлөгөөнүүд нь чухал
мэдээллийн эх үүсвэр болдог. Хоѐрдогч мэдээллийг шууд ажиглалт ба үнэлгээтэй харьцуулах нь гарч
болзошгүй хэт нэг талын баримтлалыг бууруулдаг. Үр дүнгээр гарч буй өгөгдлийн цуглуулсан
мэдээлэл ба хязгаарлалтуудад хэрэглэсэн аргуудын талаар бодит нөхцөл байдлыг олж тогтоох
зорилгоор хоорондоо тодорхой ярилцах ѐстой. ¯нэлгээний тайланд бүх бүлэг хүмүүс, түүний дотор
ялангуяа эмзэг хүмүүсийн илэрхийлсэн тусгай санаа бодол ба зөвлөгөөг тодорхой илтгэсэн байх
ѐстой.
7. Салбарын үнэлгээ дүгнэлтүүд: олон салбарын үнэлгээ тооцооллыг гамшгийн эхний үе шатанд
дандаа хийх боломжгүй байдаг бөгөөд тусгай салбарууд дахь шийдвэрлэх шаардлагуудыг хангахын
тулд үйл ажиллагааг зогсоох боломжтой. Хэрэв салбарын хувийн үнэлгээ дүгнэлтүүдыг хийвэл бусад
салбаруудтай үүссэн холбоо хамаарал болон өргөн хам хүрээ, хамгаалалтын асуудлуудыг бусад
үйлчилгээ үзүүлэгчид ба агентлагуудтай консултаци хийсний үндсэн дээр онцгойлон анхааран авч
үзэх ѐстой.
8. Хүлээн авч буй хүн амтай харьцах харилцаа: Дүрвэгсдэд үзүүлэх тоног төхөөрөмжийн туслалцаа
дэмжлэг нь ялангуяа байгаа нөөцүүд хязгаарлагдмал ба шинэ ирэгсэдтэй хуваалцах ѐстой болсон
тохиолдолд хүлээн авч байгаа газрын хүмүүсийн дургүйцэл хүргэх боломжтой. Энэхүү хурцадмал
байдлыг үүсгэхгүйн тулд хүлээн авч буй хүн амтай энэ тухай ярилцаõ ѐстой ба, зохистой газар нь дэд
бүтцийн хөгжèë, дүрвэгсдэд үзүүлэх үйлчилгээнүүд нь хүлээн авч буй хүн амын амь зуулгыг
сайжруулахад тогтвортой байдлыг үүсгэхэд чиглэгдсэн байх ѐстой.
9. Өгөгдлийн хэсэглэн хуваалт олон шалтгаанаар чухал байдаг for various reasons. Энэ нь үнэлгээ
тооцооллын хэрэглэгчдэд үр дүнгийн нарийвчлалтыг хянах бололцоотой болгож яг тухайн хэсэгт
өмнө нь хийсэн судалгаануудтай харьцуулалт хийх боломж олгодог. Түүнээс гадна нас, хүйс,
өртөмтгий эмзэг байдал гэх мэт зүйлүүдэд нэмж гэр бүлийн дундаж хэмжээ ба тоог хэсэглэн хуваасан
гол мэдээлэл хэлбэрээр оруулах нь ашигтай байдаг.
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Учир нь энэ нь зохистой хариу үйлдэл хийх төлөвлөгөө гаргахад тус нэмэр болно. Гамшгийн эхний
үе шатанд өгөгдлийг нас ба хүйсээр нь хэсэглэн хуваахад түвэгтэй, хэцүү байх боломжтой. Хэдий
тийм боловч таваас доош настай хүүхдүүдийн үхэл ба өвчлөлтийг эхнээс нь баримтжуулах ѐстой.
Учир нь хүн амын энэхүү хэсэг гол төлөв онцгой эрсдэлтэй байдаг. Цаг, нөхцөл байдлал боломжтой
байгаа үед нас, хүйс ба өртөмтгий эмзэг байдлын бусад ялгаа зөрүүнүүдийг нь олж тогтоох зорилгоор
илүү нарийвчилсан хэсэглэн хуваалт хийх талаар бодолцон авч үзэх ѐстой.
10. Суурь íºõöºë: Үнэлгээ тооцоолол ба дараачийн анализ хийхдээ суурь бүтцийн, улс төрийн,
аюулгүй байдлын, эдийн засгийн, хүн ам зүйн ба орчин тойрны асуудлуудыг авч үзэх ѐстой. Түүнтэй
нэгэн адил, хүлээн авч буй хүмүүс ба дүрвэгсдийн амьдрах нөхцөл байдлууд ба засаг захиргааны
нэгж бүтцүүд дэхь гамшгийн өмнөх үе шатанд гарах аливаа өөрчлөлтүүдийг харгалзан авч үзэх
ѐстой.
11. Нөхөн сэргээлт: Гамшгийн дараахь нөхөн сэргээлтийн үеийн анализ ба төлөвлөлт эхний үнэлгээ
тооцооллын нэгэн хэсэг байх ѐстой. Учир нь, хэрэв орон нутгийн хүн амын өөрсдийн амьд үлдэх
механизмуудыг дэмжих замаар хийгдээгүй бол гаднах туслалцаа нөхөн сэргээлтийг удаашруулах
боломжтой.

Нийтлэг стандарт 3: Хариу үйлдэл
Холбогдох эрх á¿õèé õ¿ì¿¿ñ өөрсдийн хяналт доорхи газар нутгийн хүн амыã õàìãààëàõ ба
тусламжийн шаардлагуудад хариу үйлдэл хийх чадваргүй буюу хийхèéã хүсэхгүй байгаа
нөхцөлд үнэлгээ тооцоолол ба анализûн үр дүнгээр эдгээр шаардлагууд биелэгдээгүй
тохиолдолд хүмүүнлэгийн тусламж шаардлагатай болно.

¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар тэмдэглэлтэй хамт уншина уу)
• Гамшгийн уршгаар хүмүүсийн амь нас эрсдэлтэй тулгарсан үед хөтөлбөрүүд амь нас

хамгаалах шаардлагуудыг чухалчлан авч үзэх болно (заавар тэмдэглэл № 1 -с харна уу).
• Хөтөлбөрүүд ба төслүүд гамшигт автагдсан хүн амыг дэмжин хамгаалах ба Сфер төслийн
минимум стандартуудыг түлхүүр индикаторуудад дүрсэлсэн байдлаар биелүүлэх эсвэл даван
биелүүлэх хэмжээгээр тэдний амь зуулгыг дэмжихээр боловсруулагдсан (заавар тэмдэглэл №
2 -с харна уу).
• Гамшигт íýðâýãäñýí эсвэл хариу үйлдэлд холбогдсон хүмүүсийн хооронд мэдээллийн үр
ашигтай зохицуулалт ба солилцоо явагддаг.
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Хүмүүнлэгийн агентлагууд тэдний туршлага ба хүчин чадал нь нийт тусламжийн
хөтөлбөрийн хүрээнд хамгийн их хэмжээгээр нөлөө үзүүлж чадах үйл ажиллагаануудыг
шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлдэг (заавар тэмдэглэл № 3 -с харна уу).
• Олж тогтоосон шаардлагуудыг эсвэл минимум стандартуудыг биелүүлж чадахгүй
байгууллагууд, хөтөлбөрүүд ба төслүүд завсардал гаргаж болох бөгөөд иймээс бусад хүмүүс
туслах боломæтой (заавар тэмдэглэл № 4-5 -с харна уу).
• Зөрчилдөөн тэмцлийн нөхцөл байдалд, тусламжийн хөтөлбөр нь динамик байдал дахь
хариу үйлдлийн боломжит нөлөө үйлчлэлийг харгалзан авч үздэг (заавар тэмдэглэл № 6 -с
харна уу).

Заавар тэмдэглэл
1. Бодит шаардлагад барих хариу үйлдэл: Хүмүүнлэгийн тусламжийг үнэлэгдсэн õýðýãöýýã
хангахаар зохион байгуулах ѐстой. Зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүдийг илгээхэд илүүдэл зүйлүүд
саад болохгүй ба илгээмжинд ороогүй байхыг анхаарах ѐстой.
2. Минимум стандартуудыг хангах: Хариу үйлдэл хийх хөтөлбөр төслүүд íü бодит амьдрах
нөхцөл байдал ба Сфер төслийн минимум стандартуудын хоорондох зөрүүг арилгахаар
боловсруулагдсан байх ѐстой. Тийм боловч гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын онцгой нөхцөл байдàë
áîëîí óðò удаан хугацааны õýðýãöýý шаардлагуудыг хооронд нь ялгах íü чухал. Олон тохиолдолд,
засаг захиргааны нэгж, хэсэг, бүс нутаг эсвэл улс орныг ч гэсэн минимум стандартуудыг хангадаг
болгоход шаардагдах хүмүүнлэгийн шаардлагууд ба нөөцүүд бэлэн байгаа нөөцүүдээс хавьгүй илүү
байдаг. Агентлаг өөрөө ганцаарчлан биелүүлж чадахгүй бөгөөд засаг захиргааны нэгж, тэдний
хөршүүд, хүлээн авч буй засгийн газрууд, донорууд, бусад орон нутгийн бîëîí олон улсын
байгууллагууд бүгдээрээ чухал үүрэг гүйцэтгэх болно. Гамшгийн нөхцөл байдалд хариу үйлдэл хийж
байгаа хүмүүс, байгууллагын хоорондын зохицуулалт чухал ач холбогдолтой завсардлыг
шийдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай.
3. Хүчин чадал ба туршлага: Тухайн байгууллага өндөр нарийвчлалтай мэргэшсэн эсвэл нэг хэсэг
õýðýãöýý шаардлагуудыг (эсвэл бүлэг шаардлагууд) биелүүлэх мандат авсан тохиолдолд өөрсдийн
нөөцүүд ба үндсэн ур чадварыг ашиглан боломжоороо хүмүүнлэгийн хамгийн их нөлөө үйлчлэл
үзүүлэх зорилт өмнөө тавих ѐстой. Агентлагийн туршлага эсвэл мандат үнэхээр хязгаарлагдмал
байсан ч нийт хүмүүнлэгийн шаардлага түүний зохион байгуулалтын нөөцүүдийг даван гарах өндөр
магадлалтай. Хэрэв агентлаг өөрөө нэмэлт хүчин чадалтай байвал энэ тухайгаа хүмүүнлэгийн
тусламжийн өргөн олон нийтэд мэдэгдэж шаардлагатай газар ба цагт нь тус нэмэр оруулах ѐстой.
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4. Завсардлыг мэдэгдэх: Хүмүүнлэгийн агентлагууд ирээдүйн хөтөлбөрүүдийг явуулах хүсэлтэй
байдаг болохоороо явагдаж байгаа санаачлагуудын хөтөлбөр амжилтууд ба эерэг үнэлгээнүүдийг
үзүүлэхийг илүүд үздэг ч гэсэн суурь шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд тэд хүчин чадалд нь гарсан
завсардлыг нэн даруй мэдэгдэхэд бэлэн байх ѐстой.
5. Мэдээлэл хуваалцах: шийдвэрлэх шаардлагуудыг олж тогтоосон байгууллагууд өргөн олон нийтэд
аль болвол түргэн øóóðõàé мэдэгдэж тэдгээр агентлагуудыг хариу үйлдэл хийх хамгийн зохистой
нөөцүүд ба хүчин чадалтай болгох болно. Бусад хүмүүс хариу үйлдлүүдээ илүү хурдан ба илүү үр
дүнтэй бэлтгэн авахад туслахад олж танисан нэр томъѐо, стандартууд ба процедуруудыг боломжтой
үе болгонд хэрэглэх ѐстой. Õүлээн авч буй засаг захиргаа ба агентлагуудаар улсын түвшин хүлээн
зөвшөөрөгдсөн стандарт судалгааны форматууд ба холбогдох заавар удирдамжуудын хэрэглээ нь энэ
тал дээр ач холбогдол бүхий хэмжээгээр тусалж чадна.
6. Эерэг нөлөө үйлчлэлийг íýìýãä¿¿ëæ, хор хөнөөлийг хязгаарлах: Хомсдмол нөөцүүдийн төлөө
зөрчилдөөн тэмцэл ба өрсөлдөөн ихэнхдээ àþóëòàé байдлыг ихэсгэж, туслаìæèéг буруу хэрэглэх
эсвэл шамшигдуулах, шударга бус хуваарилалт эсвэл туслалцааг өөр зүйлд ашиглахад хүргэдэг.
Çөрчилдөөн тэмцлийн эх үүсвэр болон мөн чанарыг ойлгосноор туслалцааг аль нэг талыг бариагүй
байдлаар хуваарилахад эсвэл сөрөг нөлөө үйлчлэлийг гаргахгүй байдлыг хангахад тус дэм болдог.
Зөрчилдөөн тэмцэл үүссэн байдалд оролцогчид, механизмууд, асуудлууд ба зөрчилдөөн тэмцлийн
хам хүрээний анализыг хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн өмнө гүйцэтгэх ѐстой.

Нийтлэг стандарт 4: Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох
Хүмүүнлэгийн тусламж эсвэл үйлчилгээнүүдийг гамшигт íýðâýãäñýí хувь хүмүүс,
бүлгүүдийн өртөмтгий эмзэг байдал, õýðýãöýýã харгалзан авч үзсэн үндсэн дээр шударгаар
аль нэг талыг илүүд үзэхгүйгээр үзүүлэх ѐстой.

¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар тэмдэглэлтэй хамт уншина уу)
• Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох шалгуурыг өртөмтгий эмзэг байдлын нарийн анализ дээр
үндэслэсэн байх ѐстой (заавар тэмдэглэл № 1-с харна уу).
• Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох механизмуудыг гамшигт íýðâýãäñýí хүн ам (түүний дотор

өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийн төлөөлөгчид) ба бусад зохистой үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх ѐстой. Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох шалгуурыг ил тодорхой
тодорхойлж өргөн тарааж дэлгэрүүлсэн байдаг (заавар тэмдэглэл № 2-3 -с харна уу).
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• Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох механизмууд ба шалгуур хувь хүмүүсийн нэр хүнд ба
аюулгүй байдалд халдахгүй эсвэл мөлжлөгт автагдах өртөмтгий эмзэг байдлыг нь ихэсгэхгүй
байх ѐстой (заавар тэмдэглэл № 2-3 -с харна уу).
• Хуваарилалтын системүүдийг зорилго тодорхойлох шалгуурыг хүлээн зөвшөөрөх ба
шаардлагатай үед цаг хугацааны залруулах үйл ажиллагаа авахын тулд хянах ѐстой байдаг.
(заавар тэмдэглэл № 4-5 -с харна уу).
Заавар тэмдэглэл
1. Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлоõûí çîðèëãî нь туслаìæ үр дүнтэй áàéõ ба хамааралыг
минимум түвшинд авчрах замаар үзүүлэхийн зэрэгцээ хамгийн эмзэг бүлгийн хүмүүсийн
õýðýãöýý шаардлагыг хангахад зориулагдсан байна.
2. Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох механизмууд аль нэг талыг илүүд ба ялгаварлан
үзэхгүйгээр шаардлагын дагуу тусламж үзүүлэх арга зам юм. Үүнд олон нийтэд ñóóðèëàí
зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох, удирдлагын áîëîí хувийн зорилгоо тодорхойлох, эдгээр
аргуудын комбинаци ордог. Агентлагийн ажилтнууд зарим тохиолдолд ººðñäºº зорилòîò
á¿ëãýý тодорхойлоход зарим нэг өртөмтгий эмзэг бүлгүүдийг орõèãäóóëàõ ìàãàäëàë
áàéäàã. Гамшигт íýðâýãäñýí хүн амтай ярилцсан зорилго тодорхойлох шийдвэрүүдтэй
нийцсэн байхыí òулд эðэгтэй,эìэгтэй хүмүүс, îõèä хөвгүүд, өртөмтгий эмзэг бүлэгт
хамаарах хүмүүсийг төлөөлөх хэсэг хүмүүсийг консултацийн процесст орîлцуулах ѐстой.
Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé нөхцөл байдалд çýâñýãò ìºðãºëäººíèé эх үүсвэр, мөн чанар болон
энэ нь зорилго тодорхойлох тусламжийн тухай удирдлагын ба олон нийт шийдвэрүүдэд яаж
нөлөөлөхийг ойлгох нь зайлшгүй шаардлагатай .
3. Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох шалгуур íü гол төлөв олон нийт, гэр бүл,хувь
хүì¿¿ñèéí ãàìøèãò өртөмтгий эмзэг байдлын түвшинòýé холбоотой байдаг бөгөөд энэ нь
гамшгаас гарах эрсдэлүүд, хүлээн авагчдûн давж гарах хүчин чадлаар тодорхойлогддог.
Çорилгын шалгуураа буруу тодорхойлсноор õувь хүний нэр òºðèéã санаандгүй унагаах
боломжтой бөгөөд үүнийг гаргахгүй байх механизмууд ба зохистой арга хэмжээнүүдийг авах
ѐстой. Зарим нэг жишээнүүд:
- Удирдлагын ба олон нийтэд тулгуурласан зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох механизмууд
тухай хувь хүний өмч хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах асуулт тавьж болох юм. Ийм
асуултууд хувь хүний хэрэгт орсон мэтээр ойлгогдох боломжтой бөгөөд нийгмийн бүтцийг
сулруулах магадлалтай.
- Хагас өлсгөлөн хүүхдүүдтэй гэр бүлийг ихэвчлэн хоол тусламжинд сонгон хамруулдаг. Энэ
нь эцэг эхчүүд тэдний хүүхдүүдээ өлсгөлөн байлгаж хоолны тусламж авахыг урамшуулдаг
болохоор хүмүүсийн нэр хүндэнд муугаар нөлөөлөх боломжтой. Энэ нь бас ерөнхий хоолны
тусламж авахад тохиолдох боломжтой.
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– Орон нутгийн омгийн системээр дамжин тусламжийг хэрэгжүүлэхэд ийм системээс гадна
байгаа хүмүүс (жишээлбэл: дүрвэсэн хүмүүс) тусламжаас хасагдсан байх магадлалтай.
– Дүрвэсэн эмэгтэйчүүд, охид хөвгүүд бэлгийн хүчирхийлэлтэнд орох магадлалтай.
–Хүний дархлал хомсдолын âèðóñûí õàëäâàðòàé хүмүүс доромжлолд өртөх боломжтой.
4. Тоног төхөөрөмж ба үйлчилгээ авах, хэрэглэх боломж: Хүмүүст олгосон тоног
төхөөрөмж ба барааны хэрэглээ нь туслалцаа авах боломж, аюулгүй байдал, тав тух, чанар,
õýðýãöýý шаардлагà, çàí заншилд зохистой эсэх гэх мэт олон тооны хүчин зүйлүүдээс
хамаардаг. Туслалцаа авах боломж зэвсэгт ìºðãºëäººíий нөхцөл байдалд болон хээл
хахууль, сүрдүүлэлт ба мөлжлөг (түүний дотор хүйсийн ялгаа) гэх мэт хүчин зүйлүүдээс
шалтгаалж зарим талаар шаардлагатай байх боломжтой. Тоног төхөөрөмжүүдийн хэрэглээг
хязгаарладаг хүчин зүйлүүдийг бололцоогоор олон нийтийн дайчилгаа эсвэл хөтөлбөрийг
дахин хянаж шийдвэрлэх ѐстой. Хөтөлбөр хэрэгжилтийн өмнө ба õºòºëáºð õýðýãæèëòèéí
үед хийсэн консултацид эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, бусад өртөмтгий эмзэг бүлгүүдтэй хийх
зохих хэмжээний яриа хэлэлцүүлэг орох нь зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд тэдний хувьд
тавüсан шаардлагууд хамгийн өндөр байх болно.
5. Хянан шалгалтанд оруулах ба оруулахгүй байх алдаанууд: хэрэв зорилго тодорхойлох
систем бүх өртөмтгий эмзэг хүмүүсийн гамшгийн дараахь шаардлагыг биелүүлж чадахгүй
бол хувь хүмүүс эсвэл бүлгүүд шийдвэрлэх шаардлагуудыг хурдан хөгжүүлж чадна.
Хүмүүсийг илүү үр ашигтай хамруулахын тулд зорилго тодорхойлох ба хуваарилалт
системүүдийг шинэчлэх ба нарийвчлах бэлтгэх ажлыг хийх ѐстой.

Нийтлэг стандарт 5: Хянан шалгалт
Хөтөлбөрийг сайжруулах эсвэл шаардлагатай тохиолдолд түүнийг хэд хэдэн үе шатанд
хуваан хэрэгжүүлэх зорилгоор гарсан асуудлуудыг шийдвэрлэх хөтөлбөрийн үр бүтээмжийг
олж тогтоож өргөн хам хүрээний өөрчлөлтүүдийг байнга хянан шалгадаг.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар тэмдэглэлтэй хамт уншина уу)
• Хянан шалгалт хийхэд цуглуулсан мэдээлэл нь цаг хугацаандаа хийгдсэн ба ашиг тустай
байх бөгөөд нарийн нямбай, авцалдаатай, тууштай, жигд ба илэрхий ойлгомжтой байдлаар
хураан бичигдэн шинжлэгдэж хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрт нэмэлт мэдээлэл оруулдаг (заавар
тэмдэглэл № 1-2 -с харна уу).
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• Техникийн салбар болгоны мэдээллийг тогмол цуглуулалдаг ба стандарт болгоны
индикаторуудыг биелэгдсэн эсэхийг олж тогтоодог системүүд байдаг.
• Бүх гамшигт íýðâýãäñýí бүлгийн эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, хүүхдүүдтэй байнга
консултаци хийдэг бөгөөд хянан шалгалт үйл ажилгаанд орулцуулдаг (заавар тэмдэглэл № 3
-с харна уу).
• Хөтөлбөр, бусад салбарууд, хүн амын гамшигт íýðâýãäñýí бүлгүүд, холбогдох орон
нутгийн эрх бүхий байгууллагууд, донорууд, бусад үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хооронд
шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийн солилцоо явуулдаг системүүд байдаг (заавар
тэмдэглэл № 4 -с харна уу).
Заавар тэмдэглэл
1. Хянан шалгалтын мэдээллийн хэрэглээ: Гамшгийн нөхцөл байдлууд хувирамтгай ба
динамик байдаг. Тийм учраас байнга шинэчлэгдсэн мэдээлэл хөтөлбөрүүд үргэлж ач
холбогдолтой ба үр ашигтай байхыг баталгаажуулахад амин чухал байдаг. Тогмол хянаëò
шалгалт нь эн тэргүүн зүйлүүдийг тодорхойлох, илэрсэн асуудлуудыг олж тогтоох, чиг
хандлагуудыг дагах, авсан хариу үйлдлүүдийн үр нөлөөг тодорхойлох, хөтөлбөрүүдээ засаж,
залруулàõ боломж менежерт олгодог. Хөтөлбөрүүдийн үргэлжилсэн хянаëò шалгалтаар
гаргаж авсан мэдээллийг шүүмжлэл, үнэлгээнүүд ба бусад зорилгоор ашиглаж болно. Зарим
нөхцөл байдалд шаардлагууд эсвэл хам хүрээí дэх үндсэн өөрчлөлтүүдэд хариу үйлдэл
хийхэд стратегийн өөрчлөлт шаардлагатай болох боломжтой.
2. Мэдээлэл хэрэглэх ба тарааж түгээх: Цуглуулсан мэдээлэл нь хөтөлбөрт шууд ач
холбогдолтой байх ѐстой – өөрөөр хэлбэл, ашигтай ба түүний дагуу үйл ажиллагаагаа
явуулах ѐстой. Түүнийг баримтжуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд бусад салбарууд,
агентлагууд ба гамшигт íýðâýãäñýí хүн амд идэвхтэй байдлаар бэлдэж өгөх шаардлагатай.
Хэрэглэгдэж байгаа харилцаа холбооны арга зам (түгээн тараах аргууд, хэл, гэх мэт) нь
зохистой ба зориулсан бүлэг хүмүүс авах боломжтой байх ѐстой.
3. Хянан шалгалтанд холбогдох хүмүүс: Гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын бүх бүлгээс
соѐлын хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлаар мэдээлэл цуглуулж чадах хүмүүсийг, ялангуяа
хүйс ба хэлний ур чадварыг нь харгалзан оролцуулах ѐстой. Орон нутгийн соѐлын уламжлал,
практикаас харахад эмэгтэйчүүд эсвэл цөөнх бүлгүүдийг соѐлын хувьд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн хувь хүмүүсээс консултаци тусдаа авах шаардлагатай байдаг.
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4. Мэдээлэл солилцох: хянаëò шалгалт ба үнэлгээ хийх үйл ажилгаанууд нягт консултаци ба
салбарууд хамтын ажиллагааг шаарддаг. Жишээлбэл : булчин задрах тахал гарах үед ус ба
ариун цэврийн хангамжийн агентлагууд ба эрүүл мэндийн агентлагуудын хооронд
мэдээллийг үргэлжлэн солилцох ѐстой. Тогмол явагдах хурал уулзалт ба мэдээллийн
самбарыг хэрэглэх гэх мэт зохицуулалтын механизмууд энэхүү мэдээллийн солилцоог
хялбарчилдаг.

Нийтлэг стандарт 6: Үнэлгээ хийх
Сургамж авах, практик ба бодлогыг сайжруулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх зориулалттай
хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанä áàéíãûí áà øóäàðãà ¿íýëãýý õèéõ ÿâäàë þì.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар тэмдэглэлтэй хамт уншина уу)
• Нийт хөтөлбөрийн зохистой байдал, үр ашиг, хамруулалт, уялдаа холбоо гамшигт
íýðâýãñäýí хүн амд үзүүлэх нөлөө үйлчлэлийг хэмжих зорилгоор тавьсан зорилго ба
тохиролцсон минимум стандартуудыг харгалзан хөтөлбөрт үнэлгээ хийдэг (заавар тэмдэглэл
№ 1 -с харна уу).
• Үнэлгээнд гàмшигт íýðâýãäñýí хүн амын болон хоорондоо ялгаатай тохиолдолд түүнчлэн
хүлээн авч буй олон нийтийн үзэл, санаа бодлыг анхааран авч үздэг.
• Үнэлгээ хийх зорилгоор мэдээлэл цуглуулахдаа чөлөөтэй ба аль нэг талыг баримтлаагүй
байдлаар хийдэг.
• Үнэлгээ болгоны үр дүнг ирээдүйн практикийг сайжруулахад хэрэглэдэг (заавар тэмдэглэл
№ 2 -с харна уу).
Заавар тэмдэглэл
1. Шалгуур тогтоох: Хүмүүнлэгийн тусламжийн хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ хийх нь хялбар
ажил биш юм. Учир нь гамшиг огцом өөрчлөлтүүд ба тодорхой биш байдлын хэмжээгээр
тодорхойлогддог. Øèëäýã аргуудààð гамшгийн хариу үйлдлүүдийн төвөгтэй мөн чанарыг
олж тогтоох илүү боломжтой áà ийм хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ өгөгчид хүчин төгөлдөр
шийдвэр гаргахын тулд хоорондоо яíç á¿ðèéí аргууд хэрэглэж, ãàðàõ үр дүнгийã íü
хооронд нь харьцуулж үнэлгээ хийх ѐстой.
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2. Мэдээллийн áàéíãûí хэрэглээ: Үнэлгээний үр дүнд илэрхий ойлгомжтой ба хариуцлагатай
байдалд тус нэмэр оруулах зорилгоор хуваалцах ба хүмүүнлэгийн тусламжийн бодлого,
практикийг дээшлүүлдэг хөтөлбөрүүд ба агентлагууд сургамж авах боломж олгодог бичгээр
үйлдсэн тайлангууд гаргах ѐстой.
Нийтлэг стандарт 7: Òуслаìæèéí ажилтаны эрх мэдэл ба хариуцлагууд
Туслаìæèéí ажилтнууд тухайн хөтөлбөрийг төлөвлөх ба үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зохих
хэмжээний мэргэшил, çàí òºëºâ, туршлага эзэмшсэн байна.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар тэмдэглэлтэй хамт уншина уу)
• Туслаìæèéí ажилтнууд зохих техникийн мэргэшил, орон нутгийн соѐл ба заншлын тухай
мэдлэг буюу өмнөх онцгой нөхцөл байдлын талаархи туршлагатай байна. Ажилтнууд хүний
эрх ба хүмүүнлэгийн зарчмуудыг сайн мэддэг байна.
• Ажилчид гамшигт íýðâýãäñýí хүн амын дунд ба хүлээн авч буй газрын хүн амтай гарч
болзошгүй хүндрэл, çýâñýãò ìºðãºëäººíий эх үүсвэрийн тухай мэдлэгтэй байна. Тэд
хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэхэд гарах хүндрэлийг тунгаан ойлгож өртөмтгий эмзэг
бүлгүүдэд онцгой анхаарал тавих ѐстой (заавар тэмдэглэл № 1 -с харна уу).
• Ажилчид доромжилсон, ялгаварлан үзэх эсвэл хууль бус үйл ажилгаануудыг таних
чадвартай ба ийм үйл ажилгаануудад оролцохгүй байх ѐстой (заавар тэмдэглэл № 2 -с харна
уу).
Заавар тэмдэглэл
1. Ажилчид ìýäýð ¸ñòîé ç¿éë: Ажилчид хүчирхийлэлийн гэмт хэрэг, түүний дотор хулгай
ба эмэгтэйчүүд, охид хөвгүүдийн эсрэг харгис байдлын бусад хэлбэрийн гэмт хэрэг
хямралын үед нэмэгдэж болохыг тунгаан ойлгох шаардлагатай. Зовлон амсах ба хулгайгаас
айх айдас нь эмэгтэйчүүдийг цэргүүд ба эрх бүхий байгууллагàä ажилëàдаг эрх мэдэлтэй
бусад эрэгтэйчүүдтэй холбоо тогтооход хүргэдэг. Залуу эрэгтэй хүмүүс байлдаж байгаа
армийн цэрэг татлагад хамрагдах өндөр магадлалтай байдаг. Ажилчид ба ажлын талбарын
түншүүд хүний эрхийн зөрчлүүдийн нөхөн төлбөр авахыг хүсэж байгаа эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүд ба хүүхдүүдтэй яаж харьцахаа мэдэх бөгөөд хулгай ба áýëãийн хүчирхийлэлд
орсон хүмүүст зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийн эсвэл жирэмслэлтийн эсрэг арга хэмжээ авах
процедуруудтай ойр дотно танилцах ѐстой.
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2. Ажилчид ойлгох зүйл: Ажилчид гамшигт үзүүлэх хариу үйлдэл хийх хөтөлбөрүүдэд
хамаарах үнэ цэнэтэй нөөцүүдийн менежментэнд болон бүрдүүлэлтэнд тавих хяналтын
хариуцлага нь тэднийг ба түгээлтэнд оролцогчдыг бусад хүмүүстэй харьцуулвал харьцангүй
илүү их эрх мэдэлтай байдалд байдгийг ойлгох ѐстой. Ажилчид энэхүү эрх мэдлийг зээл
хахууль авч эсвэл хэрүүл маргаантайгаар ашиглах аюулын талаар сонор сэрэмжтэй байх
ѐстой. Ажилчид эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг гутаасан, доромжилсон эсвэл мөлжсөн байдалд
ихэвчлэн албадан оруулсан байдгийг мэдэж байх ѐстой. Бэлгийн харьцаа хүмүүнлэгийн
тусламж харилцан үзүүлэхэд шаардлагатай биш байдгаас гадна туслалцаа үзүүлэгч
ажилтангууд аливаа ийм хэлбэрийн харилцаанд оролцож үл болно. Албадсан хөдөлмөр ба
хориотой эм наркотик хэрэглэх ба худалдаалах гэх мэт үйл ажилгаанууд явуулахыг бас
хориглосон.
Нийтлэг стандарт 8: Õ¿íèé íººöèéí хяналт, менежмент ба дэмжлэг
Туслаìæèéí ажилтнууд хүмүүнлэгийн тусламжийн хөтөлбөрийн үр ашигтай хэрэгжилтийг
хангахын тулд хяналт ба дэмжлэг авдаг.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (заавар тэмдэглэлтэй хамт уншина уу)
• Менежерүүд гаргасан шийдвэрийнхээ хариуцлагыг хүлээх бөгөөд ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã
баталгаажуулах зохих хэмжээний аюулгүй байдал, ѐс журамд нийцэх байдлыг хангаж
түүнчлэн ажилчидаа дэмжлэг үзүүлэх ѐстой (заавар тэмдэглэл № 1 -с харна уу).
• Техникийн ба óäèîäëàãûí ажилчид хариуцлагаа биелүүлэхэд шаардагдах сургуулилалт,
нөөцүүд ба õàíãàìæèéí дэмжлэг авдаг (заавар тэмдэглэл № 2 -с харна уу).
• Хөтөлбөрүүд дээр ажиллаж байгаа ажилчид гүйцэтгэхээр даалгасан үйл ажилгаануудын
зорилго ба аргыг ойлгох ба өөрсдийн гүйцэтгэлийн талаар санал шүүмжлэл авдаг.
• Бүх ажилчид ил тодорхой тайлагнах чиг заавартай бичгээр үйлдсэн ажлын тайлбаруудтай
ба бичгээр үйлдсэн өөсдийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг тогтмол авдаг.
• Бүх ажилчид ажиллаж буй бүс нутаг ба хүрээлэн буй орчин дахь холбогдох эрүүл мэнд ба
аюулгүй байдлын асуудлуудын талаар зааварчилгаа авсан байна (заавар тэмдэглэл № 3 -с
харна уу).
• Ажилчид зохих хэмжээний аюулгүй байдлын сургуулилалт авсан байна.
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• Ажилчдын хүчин чадал бүрдүүлэх системүүд хийгдэж тэдэнд хянан шалгалт тавих болно
(заавар тэмдэглэл № 4-5 -с харна уу).
• Үндэсний ба орон нутгийн байгууллагуудын хүчин чадлыг удаан хугацааны тогтвортой
байдлыг хангах зорилгоор хийгдсэн.
Заавар тэмдэглэл
1. Бүх түвшингийн менежерүүд хөтөлбөрүүдийн ба холбогдох бодлогууд хэрэгжилтийг
дэмжих системүүдийг бүрдүүлэх буюу ажиллагааг нь хангах ба ѐс журмуудыг даган
сахиулах хариуцлага хүлээх болно. Зарим хүмүүнлэгийн агентлагууд аль хэдийнэ хүүхэд
хамгаалалт, бэлгийн мөлжлөг ба хэрүүл гэх мэт асуудлуудтай холбоотой ажилчдын ба
байгууллагын дотоод журамд хамаарах журам дүрэмтэй. As of ийм дүрмүүдийн чухал ач
холбогдлыг өргөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн тул олон олон хүмүүнлэгийн агентлагууд ѐс журам
боловруулах шатанд явж байгаа. Ийм журмуудыг дагаж мөрдүүлэх óäèðäàõ õ¿ì¿¿ñèéí
хариуцлага бол түүний биелэлтийг хангах үндсэн ÷àíàð болдог.
2. Хүмүүнлэгийн агентлагуудын ажилчид дадлагажсан, чадамгай, зөв сургагдсан ба
бэлтгэгдсэн байж онцгой нөхцөл байдал гарах болно. Онцгой нөхцөл байдлын багуудыг
тарааж байрлуулахдаа агентлагууд ажилчид ба сайн дурынхны дунд эмэгтэй ба эрэгтэй
хүмүүсийн балансыг хангах ѐстой. Үргэлжлэн явагдажх дэмжлэг ба сургуулилалт ажилчид
өөрсдийн хариуцлагуудаа биелүүлж чадахад шаардлагатай байх боломжтой.
3. Бүх ажилчид аюулгүй байдал ба эрүүл мэнд асуудлуудын талаар зохих зааварыг
хуваарилалтаас өмнө ба ажлын талбар дээрээ очих үед авах ѐстой. Тэд хуваарилагдахаасаа
өмнө вакцин ба хумхаа өвчний эсрэг профилактик эмчилгээ (шаардлагатай тохиолдолд)
хийлгүүлэх ѐстой. Ажлын талбар дээрээ ирсний дараа тэд аюулгүй байдлын эрсдэлүүдийг
минимум түвшинд байлгах зориулалттай мэдээлэл авах ѐстой ба хоол ба ус аюулгүй байдал,
Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчин ба бусад эндемик инфекцийн өвчинүүдээс
хамгаалах, эмнэлгийн туслалцаа авах боломж, эрүүл мэндийн нүүлгэн шилжүүлэх бодлогууд
ба процедурууд, ба ажилтангуудын нөхөн олговорын талаар товч заавар авах ѐстой.
4. Байгууллагын өөр өөр түвшингүүдийн дундах ялгааг дэмжих онцгой хүчин чармайлтүүд
гаргах ѐстой.
5. Хүчин чадал бүрдүүлэлт гай гамшгийн дараахь сэргээн босголтын үе шатны тодорхой нэг
зорилго юм. Үүнийг боломжтой хэмжээгээр нь гай гамшиг/хөнгөлөх үе шатанд, ялангуяа
удаширсан, сунжирсан үед авах ѐстой.
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Хавсралт № 1
Ном зүй
Оксфордын их сургуулийн дэргэдэх Дүрвэгсдийг Судлах Төвийн Албадсан Нүүдэлийн
Онлайн хөтөлбөрийн үр дүнд олон тооны эдгээр бичиг баримтууд зохиогчийн эрхийн
зөвшөөрөл авсан ба Сфер төслийн тусгай хуудас дээр тавигдсан байгаа:
http://www.forcedmigration.org
Оролцогчид
ALNAP глобаль судалгаа: Хүмүүнлэгийн Үйл ажиллагаанд оролцох Гамшигт íýðâýãäñýí Хүн
амûí îролцоо: Практикийн ажилтаны Гарын авлага (удахгүй гарах болно).
http://www.alnap.org
http://www.hapgeneva.org
Үнэлгээ ба хариу үйлдэл
UNHCR, Онцгой байдлын гарын авлага (2000 он). http://www.unhcr.ch
Үнэлгээ ба хариу үйлдлийн ажлын талбарын ажиллагааны заавар удирдамжууд (FOG, 1998
он). USAID. http://www.info.usaid.gov/ofda
Хүмүүнлэгийн онцгой нөхцөл байдал дахь хүн ам зүйн үнэлгээ тооцооллын арга барилууд:
Семинарын хураангүй (2002 он).
http://books.nap.edu/books/0309084970/html
Хүн төрлөхтний хөгжлийн номын сан: http://humaninfo.org
OCHA Хүмүүнлэгийн мэдээллийн төвүүд: http://www.humanitarianinfo.org
OCHA (1999), Онцгой хэцүү нөхцөл байдалд баримтлах гарын авлага. хүмүүнлэгийн асуудал
зохицуулах газар. Нэгдсэн үндэсний байгууллага. Нью-Йорк хот.
Гай
гамшигт
хөнгөлөх
тусламжийн
хүмүүнлэгийн
сүлжээний
номын
сан:
http://www.reliefweb.int/library
Telford, J (1997), Сайн òóðøëàãûí òойм 5: Онцгой нөхцөл байдлын Ажиллагаагаар
тусламж авсан хүн амыг тоолох ба олж тогтоох: Бүртгэл ба түүний õóâèëáàðóóä.
Гамшигèéí тусламж ба сэргээн болголтын сүлжээ/Далайн чанадын хөгжлийн институт.
Лондон хот.
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Зорилòîò á¿ëãèéã тодорхойлох
Ãамшиг
ба
дайны
үеийн
хүмүүнлэгийн
ѐс
зүй.
IFRC,
2003
он.
http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/chapter1.asp
Олон улсын хоолны бодлогын судалгааны институтын сургалтын материал, Зорилго
тодорхойлох: Зарчмууд ба Практик. http://www.reliefweb.int/training/ti1227.html
Винсент, М, Рефслунд Соренсен, Б. (хэвлэл) (2001 он), Хил хязгаарын халдалт, дотоод
дүрвэгсдийн хариу үйлдэл стратегиуд. Норвег улсын дүрвэгсдийн Зөвлөл.
Ãамшгийí àþóëûã бууруулах, эсрэг арга хэмжээ авах гамшиг, зорилòîò ýìçýã á¿ëãèéã
тодорхойлох олон улсын стратеги. UN/ISDR, 2001. http://www.unisdr.org
Хяналт ба үнэлгээ хийх
ALNAP Жилийн Тойм (2001 он), Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа: Үнэлгээнээс сурах.
http://www.alnap.org
ALNAP Жилийн тойм (2003 он), Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа: Хариуцлага дээшлүүлэх ба
сургалтыг сайжруулахад тавих хянан шалгалтыг сайжруулах. http://www.alnap.org
Онцгой хэцүү нөхцөл байдалд хүмүүнлэгийн тусламжийн үнэлгээ хийх заавар удирдамж,
(1999 он). Далайн чанадын эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагаа (OECD). Парис хот.
http://www.oecd.org/dac
Хүмүүнлэгийн туслалцааны үнэлгээ хийх гарын авлага. Европын олон нийтийн
хүмүүнлэгийн газар, Үнэлгээ хийх хэлтэс, Брюсель хот, 2002 он. http://europa.eu.int
Ажилтан
Òóñëàìæèéí àæèëòíûã äýìæèõ áà óäèðäàõ ñàéí òóðøëàãûíæóðàì 2003. Хүмүүс
Òóñëàìæèíä. http://peopleinaid.org
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Хүүхдүүд
Хүүхдийн эрхийн төлөө үйл ажиллагаа (ARC). Хүүхдүүдийг хамгаалах холбоо ба UNHCR,
1998.
Хүүхдүүд цэргүүд биш, цэрэгт татагдсан ба байлдаж байгаа хүчинд хамаарах хүүхдүүдтэй
ажиллах заавар удирдамжууд. Хүүхдүүдийг хамгаалах.
Гослинг, Л ба Эдвардс, М, Арга хэрэгслүүд –Төлөвлөлт, хянан шалгалт, үнэлгээ ба нөлөө
үйлчлэлийн үнэлгээ хийх практикийн удирдамж. Хүүхдүүдийг хамгаалах.
Ганцаардсан ба тусгаарлагдсан хүүхдүүдийн асуудал дээр ажилладаг ажлын групп,
Ганцаардсан ба тусгаарлагдсан хүүхдүүдийн асуудлыг шийдвэрлэх агентлаг дундын
удирдамж болох зарчмууд (удахгүй хэвлэгдэн гарна).
Õºãæëèéí áýðõøýýë
http://www.annenberg.nwu.edu/pubs/disada/
http://www.fema.gov/rrr/assistf.shtm
http://www.redcross.org/services/disaster/beprepared/disability.pdf
Хүрээлэн буй орчин
http://www.benfieldhrc.org/disastersstudies/projects/REA
Бичил үйл ажилгаануудыг
http://www.encapafrica.org
www.reliefweb.int/ochaunep

хүрээлэн

буй

орчин

тойрны

нөөцийн

үнэлгээ:

Хүйс
Бек, Т ба Стелкнер, М (1996 он), Хүйсийг нарийн харгалздаг индикаторуудын удирдамж.
Канад улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг (CIDA). Кьюбек хот.
Дуган, Ж, Дүрвэгсдийн баазууд дахь эмэгтэйчүүд ба хүүхдүүдийн эсрэг áýëãийн хүчирхийлэл
хийх боломжийн үнэлгээ. Хүмүүнлэгийн тусламжийн сэтгүүл, 08-р сар 2000 он.
http://www.jha.ac/articles
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Энарсон, Е (2000 он), Хүйс ба Байгалийн гай гамшигууд, Ажлын тэмдэглэл, Хямралын үед
хариу үйлдэл авах ба сэргээн байгуулалтыг төвлөрүүлэн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр. ILO.
FAO, Онцгой байдлын үеийн хүйсийн асуудлын хавсралтууд: гарын авлагууд, заавар
удирдамжууд, гол бичиг баримтууд: http://www.fao.org
FAO/WFP (2003), Онцгой байдлын үеийн хүйсийн асуудлын ирээдүйг тодорхойлох гол арга
замууд.
Хүйс ба гамшгийн сүлжээ: http://www.anglia.ac.uk
Хүйс ба хүмүүнлэгийн тусламжийн багц нөөц: http://www.reliefweb.int/library/GHARkit
UNHCR, Эмэгтэй дүрвэгсдийн хамгаалах заавар удирдамжууд.
UNICEF (1999), Тогтворгүй хүрээлэн буй орчинд хүйсийн асуудлыг чухалчлан авч шийдэх.
http://www.reliefweb.int/library
Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчин
Холмес В (2003 он), Ирээдүйн хамгаалалт: Дүрвэсэн ба дайн-гамшигт íýðâýãäñýí хүн амыг
хүний дархлал хомсдолын нянгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ба дэмжлэг үзүүлэх. Олон
улсын аврах комисс. Кумариан Хэвлэл, Нью-Йорк хот.
Агентлаг дундын ажлын талбарын гарын авлага. Дүрвэгсдийн эрүүл мэндийн байдлыг нөхөн
сэргээх. UNHCR/WHO/UNFPA. Генева хот, 1999.
Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчин бүхий онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед ажиллах
агентлаг дундын байнгын комисс (IASC). Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчин бүхий
онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед гаднаас авах арга хэмжээнүүдийн заавар удирдамжууд
(төсөл). IASC, 2003: 85. Генева хот.
Олон улсын гэр бүлийн эрүүл мэндийн байгууллага (FHI) (2001 он), Хангалтгүй нөөцтэй
үед хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчингөөс урьдчилан сэргийлэх ба хамгаалах:
Хөтөлбөр боловсруулах ба менежмент хийх гарын авлага. Виржиния хот.
Өндөр настай хүмүүс
ХелпЭйж олон улсын байгууллага, Өндөр настай хүмүүс гамшиг ба хүмүүнлэгийн хямралын
үед: Хамгийн сайн практикийн заавар удирдамжууд. Англи, франц, испани ба португаль
хэлээр бэлэн байгаа. http://www.helpage.org
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Хөгшрөлтийн эсрэг авах үйл ажиллагааны Мадрид хотод гаргасан олон услсын төлөвлөгөө,
Хөгшрөлтийн асуудлыг хэлэлцсэн хоѐрдогч орнуудын ассемблейн тайлан, Мадрид хот, 2002
оны 04-р сарын 8-12 -нд, A/CONF.197/9, 54-56 –р зүйлүүд. http://www.un.org
UNHCR, Өндөр настай дүрвэгсдэд авч хэрэгжүүлэх бодлого (2000 оны 02/03-р сард зохион
байгуулагдсан Байнгын комиссын 17-р цуглаан дээр баталгаажуулсны дагуу).
EC/50/SC/CRP.13
Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өндөр настай хүмүүст авч хэрэгжүүлэх зарчмууд.
http://www.un.org
Хамгаалал
Хамгааллын асуудлын хэлэлцүүлэг. UNHCR. Генева хот, 2002.
Фрохардт, М, Паул, Д ба Минеар, Л (1999 он), Хүний эрхийн хамгаалал: Хүмүүнлэгийн
байгууллагууд хүлээн авах уриа дуудлага. Тогтмол бус тэмдэгдэл 35, Томас Ж. Ватсон
жуниор. Олон улсын судалгааны институт, Брауны Их сургууль.
Орогнуулах байр нэмэгдүүлэх: Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөрүүд ба ажлын
талбараас олж авсан практик туршлагаар эрх хэмгаалах. Агентлаг дундын байнгын
комисс, Генева хот.
Дүрвэгсдийг хамгаалах: Төрийн бус байгууллагуудын ажлын талбарын удирдамж. UNHCR.
Генева хот, 1999
Дайны үед хамгаалалтыг чангатгах: Мэргэжлийн стандартуудыг олж тогтоох. ICRC.
Генева хот, 2001.
OCHA,
Зэвсэгт
зөрчилдөөн
тэмцлийн
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/civilians/
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Õî¸ðäóãààð Á¿ëýã: Óñàí Õàíãàìæèíä Òàâèãäàõ

¿íäñýí Øààðäëàãóóä Áà Ýð¿¿ë Àõóéã Таниулан
Сурталчлах
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Ýíýõ¿¿ á¿ëãèéã õýðõýí àøèãëàõ òóõàé
Óã á¿ëãèéã äàðààõ ¿íäñýí çóðãààí ãàð÷èã áóþó сэдэвт õóâààñàí áîëíî. ¯¿íä: Ýð¿¿ë Àõóéг Таниулан
Сурталчлах, Óñàí õàíãàìæ, ßëãàäàñûã Õàÿõ, Õàëäâàð Òýýã÷èéã Устгах, Õàòóó Õîã õàÿãäëûí Ìåíåæåìåíò
áà Áîõèðын Шугам. Сэдэв áîëãîí äàðààõ õýñã¿¿äèéã áàãòààñàí áîëíî:




Íààä çàõûí øààðäëàãà áóþó ìèíèìóì ñòàíäàðòóóä: Ýíý íü óс áîëîí ариутгалын ажлыг ã¿éöýòãýõ
õàìãèéí íààä çàõûí ò¿âøèíã òîòîãòîîæ ºãäºã.
Ãîë ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áóþó ò¿ëõ¿¿ð èíäèêàòîðóóä: Ýíý íü çîõèõ ñòàíäàðòóóä áèåëýãäñýí áóþó
õàíãàãäñàí ýñýõèéã çààõ íýã ¸ñíû “äîõèî” þì.
Çààâàð òýìäýëýë: ¯¿íä ñòàíäàðò áîëîí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ÿíç á¿ðèéí íºõöºëä àøèãëàõ ¿åä àâ÷ ¿çýõ
òîäîðõîé ñàíàà, áîäèòîé õ¿íäðýë áýðõøýýëèéã øèéäýõ çààâàð ìºí ýí òýðã¿¿íä òàâèãäàõ
àñóóäëûí òóõàé çºâëºãºº çýðýã áàãòàíà. Òýäãýýð ñàíàìæóóäàä ìºí ñòàíäàðò, ¿ç¿¿ëýëò¿¿äòýé
õîëáîîòîé ø¿¿ìæëýëòýé àñóóäëóóä áàãòàõ áà îäîî áàéãàà ìýäëýãèéí çºð÷èë çýðãèéã
òàéëáàðëàñàí áîëíî.

Õàâñðàëòóóäàä àøèãëàñàí íîì á¿òýýëèéí æàãñààëòûã õàðóóëñàí áà ýíýõ¿¿ á¿ëýãòýé õîëáîîòîé åðºíõèé
áîëîí òîäîðõîé ÷èãëýëèéí àñóóäëûí òàëààðõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæûã çààæ ºãñºí áîëíî.
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Óñíû õàíãàìæ, Àðèóòãàë, Ýð¿¿ë Àõóéã Òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ
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Õàâñðàëò 2
Áàéãóóëëàãóóäûí Óñíû Õýðýãöýýíèé Íààä Çàõûí Õýìæýý áà áóñàä õýðýãëýý
Õàâñðàëò 3
Ãàìøãèéí Íºõöºëä Îëîí Íèéòèéí Ãàçàð áîëîí Áàéãóóëëàãóóäàä Áàéõ ¸ñòîé
Æîðëîíãèéí äîîä òàëûí òîî
Õàâñðàëò 4
Óñ áîëîí ßëãàäàñòàé Õîëáîîòîé ªâ÷èí áà Äàìæèõ Àðãà Ìåõàíèçì
Õàâñðàëò 5
Íîì ç¿é
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ÓÄÈÐÒÃÀË
Îëîí óëñûí õóóëü ýðõ ç¿éòýé õîëáîãäîõ íü
Óñíû õàíãàìæèä òàâèãäàõ ¿íäñýí øààðäëàãóóä áà ýð¿¿ë àõóé÷ áàéäëûã äýëãýð¿¿ëýõ
òóõàé àñóóäàë íü Õ¿ì¿¿íëýãèéí Òóõàé Á¿ëýãò òóñãàñàí çàð÷èì áîëîí ýðõ¿¿äèéí áîäèò
èëýðõèéëýë þì. Õ¿ì¿¿íëýãèéí Òóõàé Á¿ëýã íü îëîí óëñûí õ¿íèé ýðõèéí àêò áîëîí
õ¿ì¿¿íëýãèéí áà ä¿ðâýãñäèéí òóõàé õóóëüä çààñíû äàãóó ãàìøèã áóþó çýâñýãò
ìºðãºëäººíä ºðòñºí õ¿í àìûí àõóé àìüäðàëûã õàíãàõ áóþó òýòãýõýä òàâèãäàõ ¿íäñýí
øààðäëàãóóäûã àãóóëñàí þì.
Õ¿í á¿ð óñ õýðýãëýõ ýðõòýé. Óã ýðõ íü îëîí óëñûí õóóëü ýðõ ç¿éí àêòóóäàä õ¿ëýýí
çºâøººðºãäºæ áàòàëãààæñàí áà õóâèéí áîëîí àéë ºðõèéí õýðýãöýýíä õàíãàëòòàé
õýìæýýíèé, àþóëã¿é, õ¿ðòýýìæòýé áºãººä õÿìä õÿëáàð óñûã õóâèéí áîëîí ºðõèéí
õýðýãöýýíä çîðèóëàí õýðýãëýõ ýðõòýé áàéíà. Àþóëã¿é óñûã òîõèðîõ õýìæýýíä
õýðýãëýñíýýð öàíãàæ àíãàõààñ ¿¿äýõ ¿õýëýýñ ñýðãèéëæ, óñòàé õîëáîîòîé àëèâàà ºâ÷èí
ýìãýãò ºðòºõ ýðñäëèéã áàãàñãàæ, õýðýãëýõ, õîîë õèéõ áîëîí õóâèéí áºãººä ºðõèéí ýð¿¿ë
àõóéí øààðäëàãûã õàíãàõ áîëîìòæòîé áîëîõ þì.
Óñ õýðýãëýõ ýðõ íü ýð¿¿ë áàéõ ýðõ, îðîí ñóóöòàé áàéõ ýðõ ìºí òîõèðîõ õîîë õ¿íñ
õýðýãëýõ ýðõ çýðýã õ¿íèé áóñàä ýðõòýé ñàëøã¿é õîëáîîòîé àñóóäàë þì. Òèéì áîëîõîîð
ýíý íü õ¿íèé àìüäðàõ, àìüä áàéõàä çàéëøã¿é øààðäàãäàõ áàòàëãààíû íýã õýñýã þì.
Òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí àæèëòàíóóä óñ õýðýãëýõ ýíýõ¿¿ ýðõèéã
õýðýãæ¿¿ëýõ õàðèóöëàãûã õ¿ëýýíý. Òóõàéëáàë çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åä óíäíû óñíû
áàéãóóëàìæ áîëîí àñæóóëàëòûí ãàçðóóäûã äîâòëîí ñ¿éòãýõ áóþó ýâäýí íóðààõèéã
õîðèãëîñîí áàéäàã.
Óã á¿ëýãò òàéëáàðëàñàí íààä çàõûí øààðäëàãà íü Óñ Ýäëýõ Ýðõèéí òóõàé á¿ðýí ã¿éöýä
îéëãîëò ºã÷ ÷àäàõã¿é þì. Ãýñýí õýäèé ÷ Ñôåð ñòàíäàðòóóä íü Óñ Õýðýãëýõ Ýðõèéí ãîë
àãóóëãûí èëýðõèéëýë áîëæ áàéãàà áà ýíýõ¿¿ ýðõèéã äýëõèé äàõèíä õýðýãæ¿¿ëýõýä õóâü
íýìðýý îðóóëæ áàéäàã þì.
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Îíöãîé íºõöºë áàéäëûí ¿å äýõ óñíû õàíãàìæ, ýð¿¿ë àõóéã òàíèóëàõ ñóðòàë÷ëàõûí à÷ õîëáîãäîë.
Àëèâàà íýã ãàìøèãò íºõöºë áàéäàë áèé áîëñîí ýõíèé ¿åä óñ áîëîîä àðèóòãàëûí àñóóäàë ìàø
õóðöààð òàâèãääàã õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä þì. Ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñ äóòóó äóëèìàã àðèóòãàë, óñíû
õàíãàìæ äóòàãäàëòàéãààñ áîëîí ìóó ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãààã¿éãýýñ ÿìàð íýã ºâ÷èí
ýìãýã òóñàõ, ò¿¿íýýñ ¿¿äñýí ¿õýëä õ¿ðýõ òîõèîëäîë ìàø èõ ýëáýã òîõèîëääîã. Õàìãèéí èõ ýëáýã
òîõèîëääîã íü ñóóëãàõ áóþó ã¿éëãýõ ºâ÷èí, ìºí áîõèð ãàðààð äàìæèí õàëäâàðëàäàã ºâ÷í¿¿ä
áàéäàã (Õàâñðàëò 4-èéã ¿çíý ¿¿). Óñ áîëîí àðèóòãàëòàé õîëáîîòîé áóñàä ºâ÷èíä õàòóó õîã õîã
õàÿãäàë áîëîí áîõèð óñòàé õîëáîîòîé õàëäâàð òýýã÷èéí òýýæ ÿâäàã ºâ÷èíã¿¿ä ìºí áàãòàíà.
Ãàìøãèéí ¿åèéí óñàí õàíãàìæ, àðèóòãàëûí õºòºëáºðèéí ãîë çîðèëãî áîë ýð¿¿ë àõóéí çºâ
äàäàë õýâøëèéã òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ, àþóëã¿é óíäíû óñààð õàíãàõ, áàéãàëü îð÷íîîñ õàìààðàõ
ýð¿¿ë ìýíäèéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ, õ¿ì¿¿ñò ýð¿¿ë ýíõ, òàâ òóõòàé àþóëã¿é àìüäðàõ íºõöëèéã
á¿ðä¿ëýõ çàìààð ºâ÷íèé õàëäâàð òýýã÷¿¿äèéã èë áîëãîæ, áîõèð ãàðààð äàìæèí õàëäâàðëàäàã
ºâ÷í¿¿äèéí õàëäâàðûã áóóðóóëàõ ÿâäàë þì. “Àðèóòãàë” ãýäýã íü á¿õýëäýý ÿëãàäàñûã õàÿõ,
õàëäâàð òýýã÷èéã óñòãàõ, õàòóó õîã õàÿãäëûã õàÿõ ìºí áîõèðûí øóãàì ãýñýí óòãóóäûã ìºí
èëýðõèéëñýí áîëíî.
Õ¿ì¿¿ñèéã õàíãàëòòàé õýìæýýíä óñààð õàíãàæ, àðèóòãàëûí áàéãóóëàìæ áèé áîëãîñíîîð çºâõºí
îëîí íèéòèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã íàéäâàðòàé õàìãààëàõàä íºëººëæ ÷àäíà õýìýýí ¿çýæ áîëîõã¿é. ¯ð
ä¿íã áàéæ áîëîõ äýýä õýìæýýíä õ¿ðãýõèéí òóëä þóíû ºìíº ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñò óñ áîëîí
àðèóòãàëòàé õîëáîîòîé ºâ÷èí ýìãýãýýñ ººðñäèéãºº ñýðãèéëæ, ãàìøãèéí ¿åä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ
àðãà õýìæýýíèé òàëààð õàíãàëòòàé ìýäëýã ìýäýýëýë, îéëãîëòûã ºãñºí áàéõ øààðäëàãàòàé.
Ãàìøãèéí èõýíõè òîõèîëäîëä óñ çººõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãà èõýíõèäýý ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿äýä
íîîãääîã. Òóõàéëáàë ä¿ðâýãñýä áóþó í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëýõ ¿åä íèéòèéí óñíû áîëîîä àðèóòãàëûí
áàéãóóëàìæûã àøèãëàõ òîõèîëäîëä ýìýãòýé÷¿¿ä, ºñâºð íàñíû îõèäóóä áýëãèéí äàðàìò,
øàõàëòàä ºðòºõ àþóë èõ áàéäàã. Ýäãýýð ñºðºã ýðñäëèéã áóóðóóëæ, èë¿¿ ñàéí ¿ð ä¿íä õ¿ðýõèéí
òóëä ýìýãòýé÷¿¿äèéã óñ õàíãàìæ, àðèóòãàëûí õºòºëáºð¿¿äýä àëü áîëîõ áàéíãà ò¿ëõ¿¿
îðîëöóóëàõ ÿâäëûã õºõ¿¿ëýí äýìæèõ ÿâäàë ìàø ÷óõàë. Ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñèéã òºëºâëºãºº
áîëîâñðóóëàõ, øèéäâýð ãàðãàõ áîëîí óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ á¿õèé ë øàòóóäàä ýðýãòýé
õ¿íèé àäèë õýìæýýíä îðîëöóóëñàíààð ãàìøèãò ºðòñºí íèéò õ¿í àì àþóëã¿é óñààð õàíãàãäàæ,
àðèóòãàëûí ¿éë÷èëãýýã íàéäâàðòàé õ¿ðòýõ áîëîìæ èë¿¿ á¿ðäýíý.
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Áóñàä á¿ëýãòýé õîëáîãäîõ íü
Áóñàä á¿ëýãò òóñãàãäñàí ñòàíäàðòóóäûí èõýíõè íü óã á¿ëýãòýé ñàëøã¿é õîëáîîòîé þì. Òóõàéí íýã ñàëáàð
äàõ ñòàíäàðòûã õàíãàõàä ãàðñàí àõèö äýâøèë íü áóñàä ñàëáàðûí óðàãøèëæ ñàéæðàõ áàéäàëä íü íºëººëæ
áàéäàã. Èë¿¿ ñàéí ¿ð ä¿íä õ¿ðýõèéí òóëä áóñàä ñàëáàð ÷èãëýëòýé íÿãò õîëáîîòîé óÿëäàæ, õàìòðàí
àæèëëàõ øààðäëàãàòàé. Îðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãàà áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãóóäòàé
õàìòðàí àæèëëàõ ÿâäàë íü õýðýãöýý øààðäëàãûã õàíãàæ, õ¿÷ бололцоо, íººöèéã çºâ õóâààðèëàõàä ÷óõàë
à÷ õîëáîãäîëòîé.
Òóõàéëáàë õ¿íñ òýæýýëä òàâèãäàõ øààðäëàãóóä áèåëýãäýýã¿é òîõèîëäîëä õ¿ì¿¿ñèéí ºâ÷èí òóñàõ ýðñäýë
áàãàã¿é ºññºíººð óñ áîëîí àðèóòãàëòàé õîëáîîòîé ñòàíäàðòûã ñàéæðóóëàõ øààðäëàãà óëàì á¿ð
íýìýãäýíý. Ýíý øààðäëàãà ìºí ÁÇÕª/ÄÎÕ –èéí òàðõàëò õ¿í àìûí äóíä ºíäºð áàéãàà ýñâýë íàñòàé áóþó
òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü ºíäºð áàéãàà òîõèîëäëóóäàä ìºí õàìààðíà.
Бүх салбар чиглэлд нийтлэг хамаарах стандартуудтай холбогдох нь.
Хөндлөнгийн оролцоог бий болгож хэрэгжүүлэх тэрхү¿ процесс нь өөрөө ¿éë àæèëëàãààã үр өгөөжтэй байх
эсýхэд ихээхэн ач холбогдолтой. Энэ бүлгийг оролцоо, анхан шатны үнэлгээ, удирдах, хянах, үнэлж цэгнэх,
тусламжèéн ажилчдын ур чадвар ба үүрэг хариуцлага, удирдлага зохицуулалò болон боловсон хүчнийг дэмжих
гээд (Хуудас 21-ийн бүлэг 1-ийг үзнэ үү) өргөн хүрээг хамарсан бүхий л салбар чиглэлд нийтлэг хамаарах
стандартуудтай нягт уялдуулж авч үзэх ѐстой. Ялангуяа доор дурдсан эмзэг бүлэг гэх мэт гамшигт өртсөн
хүмүүсийн оролцоог дээд зэргээр ханган бүрдүүлж өгсөнөөр илүү үр дүнд хүрнэ.
Эмзэг байдал ба гамшигт өртсөн хүн амын чадавхи.
Онцгой байдлын үед хамгийн өндөр эрсдэлд байдаг хүмүүс бол эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, настай хүмүүс, тахир
дутуу хүмүүс болон БЗХӨ/ДОХ-ûí õàëäâàðòàé хүмүүс байдаг. Зарим талаараа хүмүүс яс үндэс, шашин
шүтлэг, улс төрийн бүлэглэлд элсэх буюу түүнээсээ гарах зэрэг шалтгааны улмаас мөн эмзэг бүлэгт орох
тохиолдол байдаг.
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Энэ бол эцсийн жагсаалт биш боловч хамгийн их элбэг тохиолддогуудыг нь багтаасан байгаа болно. Тодорхой
нэг эмзэг байдал нь хүмүүсийн гамшгийн үед түүнийг хэрхэн давж гарч, амьдрах чадвар чадавхид нь нөлөөлж
байдаг ба хамгийн их эрсдэлд байгаа хүмүүсийг тал бүрээс нь таньж тодорхойлох шаардлагатай.
Энэхүү гарын авлагаä “эмзэг бүлгийнхэн” хэмээх утга нь тэдгээр бүх бүлэг хүмүүсийг илэрхийлж байгаа
болно. Аль нэг бүлэг нь эрсдэлд өртөх тохиолдолд үлдсэн бусад бүлгүүд ч мөн аюулд өртөх магадлалтай
байдаг. Иймийн тулд эмзэг бүлгийн тухай гарах тохиолдолд õýðýãëýã÷èä энд заасан бүх бүлгийг заавал авч
үзвэл зохилтой юм. Гамшигт өртсөн бүх бүлэг хүмүүсийг үл ялгаварлан гадуурхах зарчимд тулгуурлан,
хэрэгцээ шаардлагаä нь тохирсон тусламжèéг үзүүлж, òýäíèéã ºâ÷èí ýìãýãýýñ хамгаалах асуудалд онцгой
анхаарал хандуулах шаардлагатай. Гэхдээ гамшигт өртсөн хүн ам гамшгийг даван туулах өөрийн гэсэн
тодорхой чадвар чадавхитай байдгийг мөн тэр чадвар чадавхийг нь хүлээн зөвшөөрч дэмжиж байх ѐстой
гэдгийг санах хэрэгтэй.
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1 Эрүүл Ахуйã Òàíèóëàí Ñóðòàë÷ëàõ
Ус бîëîí ариутгалын аливаа хөтөлбөрийн гол зорилго нь хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалахын тулд
хувийн болон хүрээлэн буй орчинд эрүүл ахуйн шаардëагуудыг сайтар сахин мөрдүүлж, хэрэгжүүлэх явдал
байдаг. Эрүүл ахуйã òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ асуудлыг хүн амын мэдлэг, дадал, нөөц боломж болоод холбогдох
агентлагуудын нөөц чадвар хоѐрын хослол хэмээн ýíý á¿ëýãò тодорхойлсон ба энэ хоѐр нийлээд урьдчилан
сэргийлэх буюу зайлсхийвэл зохих эрүүл ахуйн эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг тодотгож өгч байгаа юм. Дараах
гурван гол хүчин зүйл байна. Үүнд: 1/ Мэдлэг, мэдээллээ харилцан хуваалцах, 2/ Олон нийтийг татан
оролцуулах, 3/ Зайлшгүй шаардлагатай материал хэрэгсэлээр хангах зэрэг болно. Эрүүл ахуйã үр дүнтэй
òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõûí тулд гамшигт íýðâýãäñýí хүн ам болон холбогдох агентлагийн хооронд мэдээлэл
солилцох ажлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй ба ингэснээр эрүүл ахуйí àñóóäàëä тулгамдсан бэрхшээлүүдийг
тодорхойлохын зэрэгцээ байгаа нөөц боломжыг бүрэн дүүрэн ашиглаж, олон нийтийн эрүүл мэндэд дорвитой
нөлөө үзүүлэх эрүүл ахуйн òèéì дадлыг төлөвшүүлýхэд чиглэгдсэн хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж,
хянах бололцоо бүрдэнэ. Хүмүүсийг идэвхигүй байдлаар зүгээр мэдээ тараахаас илүү өөрсдийн эрүүл мэнд, амь
насаа хамгаалж, олгосон нөөц хэрэгслийг сайтар ашиглах байдлаар идэвхитэй оролцоог хөхүүлэн дэмжихэд
анхаарах ѐстой учраас олон нийтийг татан оролцуулах явдал гамшигийн үед маш чухлаар тавигдах ѐстой хүчин
зүйлèéí íýã юм. Эрүүл ахуйг òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ асуудлыг ямар ч тохиолдолд ариутгал болоод ус
хангамжтай хольж хутгаж болохгүй бөгөөд энэ хоѐр нь зөвхөн эрүүл ахуйг хангах үндэс суурь нь л болж өгдөг
гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.
Эрүүл ахуйг òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ асуудал нь энэ бүлэг доторхи бүх стандартуудтай салшгүй холбоотой. Уг
асуудал нь холбогдох заалтууд бүхий үндсэн чухал стандарт хэмээн энд тодорхойлогдсон болно. Бусад
тодорхой заалтууд нь ус хангамж, ялгадасыг хаях, халдвар тээгчийг устгах, õàòóó хаягдлын менежемент болон
бохир øóãàìûí стандарт бүр дээр өгөгдсөн болно.
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Эрүүл ахуйг òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ стандарт 1:
Хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх.
Гамшгийг даван туулàхад зорèулан өгсөн бүх нөөц хэрэгсэл нь түүнд өртсөн хүн амын эмзэг
байдал, хэрэгцээ болон хүсч буй зүйлийн тусгал болж байдаг. Õýðýãëýã÷èä эрүүл ахуйн
менежмент болон хэрэгжүүлэлтэд шаардлагатай үед оролцдоõ ¸ñòîé.
¯íäñýí үзүүлэлтүүд (Çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò унших)







Хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх эрүүл ахуйн гол эрсдлүүдийг тодорхойлсон байна
(Çààâàð òýìäýãëýë 1-ийг харна уу).
Õºòºëáºð íü á¿õ õýðýãëýã÷èéí áàéãóóëàìæûã àíõ çîõèîí á¿òýýõ çýðýã àæèëä
òàòàí îðîëöóóëàõ ¿ð ä¿íòýé ìåõàíèçìòàé áàéõ ¸ñòîé (Çààâàð òýìäýãëýë 2,3,5-ийг
харна уу)
Хүн ам дахü бүх бүлгүүд эрүүл ахуйн дадлыг хангахад шаардлагатай нөөц хэрэгслийг
тэгш байдлаар хүртэнэ (Çààâàð òýìäýãëýë 3-ийг харна уу).
Эрүүл ахуйг òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ уриа, үйл ажиллагаа нь хүн амын шинж төлөв
болон буруу ташаа ойлголттой холбоотой асуудлыг шийдэхэд чиглэгдэх ба нийгмийн
бүх бүлгийг хамарна. Нийгмийн эдгээр бүлгийн төлөөлөгчид төлөвлөгө, сургалт,
хэрэгжүүлэлт, хяналт ба үнэлгээ гээд бүхий л үйл явцад оролцоно (Çààâàð òýìäýãëýë
1, 3, 4 мөн 28-р хуудсан дах Оролцооны стандартийг харна уу).
Хэрэглэгчид áàéãóóëàìæûã óäèðäàõ, àæèëëóóëàõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ áà
õîîðîíäîî ÿëãààòàé íèéãìèéí á¿ëã¿¿ä øóäàðãààð õóâü íýìðýý îðóóëàõ ¸ñòîé
(Çààâàð òýìäýãëýë 1, 3, 4 ìºí 28-ð õóóäñàí äàõ Îðîëöîîíû ñòàíäàðòóóä ãýñýí
õýñãèéã харна уу).

Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Хэрэгцээг нь үнэлж тогтоох: Үнэлж тогтоох ажил нь шийдэх ѐстой эрүүл ахуйн гол
гол асуудлууд мөн эрүүл ахуйг òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ үйл ажиллагаа ямар амжилтад
хүрч болохыг тогтооход ашиг тустай. Гол гол эрсдлүүдèéí òîîíä ялгадасыг хаях, бие
засах газруудыг ашиглах ба ажиллуулах, гараа савангаар угаахã¿é áàéõ, усыг зүй бусаар
çººõ, хадгалах мөн хүнсийг зүй бусаар хадгалах, бэлтгэх зэрэг багтаж байна. Үнэлж
тогтоох үйл явц нь хүн амын гарын дор байгаа нөөц боломжоос гадна орон нутгийн
нөхцөл байдал, мэдлэг чадвар буюу дадалд түлхүү анхаарах бөгөөд ингэснээр түүнээс
гарах уриа нь нөхцөл байдалдаа яв цав тохирсон буюу бодитой болно.
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Үүнээс гадна эмзэг бүлгийн хэрэгцээ шаардлагад онцгой анхаарал хандуулах ѐстой.
Нийгмийн аль нэг бүлэгтэй зөвлөлдөх боломжгүй байгаа бол үүнийг үнэлгээний тайланд
заавал тодорхой тусгаж, богино хугацаанд шийдвэрлэвэл зохино (28-р Хуудсан дах
Оролцооны стандарт болон Хавсралт 1 дэх үнэлгээний хуудсыг үзнэ үү).
2. Үүрэг хариуцлагаа хамтран үүрэх: Эрүүл ахуйг сахих үүрэг хариуцлага нь гамшигт
өртсөн тухайн хүн амын гишүүн болгонд хамаатай. Гамшгèéн эсрэг зогсож байгаа бүх
хүмүүс мэдлэг болоод материаллаг нөөц боломжыг бүрдүүлэх замаар эрүүл ахуйг
хангахûí òóëä õ¿÷èí ÷àðìàéëò ãàðãàí ажиллах ѐстойгоос гадна амжилттай болсоныг
харуулах чадвартай байвал зохино. Энэ ажлын хүрээнд гамшигт өртсөн хүн амын эмзэг
бүлгийнхэн эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг тодорхойлоход оролцож, тэрхүү эрсдлүүдийг
бодитойгоор бууруулахад тодорхой үүрэг хариуцлага үүрэх ѐстой. Үүнийг танин
сурталчлах үйл ажиллагаа, сургалт болон хэвшил дадлыг өөрчлөх замаар биелүүлж
болно.
3. Хүн амын бүх хэсэгт хүрч ажиллах: Ýð¿¿ë àõóéã òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ хөтөлбөрийг
хүн амын бүх бүлэгтэй хамтран нийгмийн төрөл бүрийн төлөөлөлтэй ажиллаж
чадвартай хүмүүс гардан хэрэгжүүлдэг (тухайлбал зарим соѐл иргэншилд эмэгтэйчүүд
үл таних эрэгтэй хүнтэй ярилцах нь зохисгүй байдаг). Баримт материалыг хүн амын
бичиг үсэгт тайлагдаагүй хэсэгт хүрэхээр бэлдэж боловсруулах шаардлагатай. Тухайн
соѐл иргэншилд тохируулан сайтар боловсруулсан материал болон арга хэрэгсэл нь
нийгмийн бүлгүүд өөрсдийнх нь талд гарч буй эрүүл ахуйн ахиц дэвшилээ төлөвлөж
хянах ашигтай боломжыг бүрдүүлж өгдөг. Жишээлбэл бөөнөөр нь суурьшуулах лагерь
байлаа гэхэд зорилтот хүн амын 1000 гишүүн бүрт тус бүх хоѐр эрүүл ахуйн зааварлагч,
олон нийтийг ухуулагч байх шаардлагатай. Эрүүл ахуйн төрөл зүйлийн талаарх
мэдээллийг 232-р хуудсан дах Хүнсний бус зүйлийн стандарт 2-ийг үзнэ үү.
4. Эрүүл ахуйн эн тэргүүний эрсдэл болон хэвшилд чиглэх: Ýð¿¿ë àõóéã òàíèóëàí
ñóðòàë÷ëàõ ба харилцан холбох стратегиийн зорилтуудыг нарийн зөв тодорхойлж, ач
холбогдолынх эрэмбээр ялгах хэрэгтэй. Эрүүл ахуйн эрсдэлийг үнэлэх замаар олж авсан
мэдлэг ойлголт мөн нийгмийн янз бүрийн бүлэгийн зорилго ба үүрэг хариуцлага зэргийг
шаардлагатай тусламж дэмжлэгийг төлөвлөж, ач холбогдолоор нь жагсаахад ашиглах
хэрэгтэй ба ингэснээр хүн ам доторх буруу ташаа ойлголтыг (тухайлбал БЗХӨ/ДОХ
хэрхэн халдварладаг тухай) өөрчлөн засахын хажуугаар хүмүүнлэгийн байгууллага
болон гамшигт өртсөн хүн амын хоорондох мэдээллийн урсгал зөв гольдрилоор явна.
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5. Нөөц боломжыг зохицуулах: Хэрвээ боломжтой бол хагас нь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл
бүхий хэрэглэгчидийн янз бүрийн бүлэглэлээс бүрдсэн ус ба/буюу ариутгалын хороог

байгуулах нь үр дүнтэй байдаг. Эдгээр хороодын үүрэг нь усны цэг, нийтийн бие засах
газар, угаалгын газар зэрэг нийтийн үйлчилгээний газруудыг зохицуулжь ýð¿¿ë àõóéã
òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ үйл ажиллагаанд оролцож, тогтвортой байдлыг хангах
механизмын үүргийг гүйцэтгэх явдал байдаг.
6. Хэт ачаалал өгөх: Ýð¿¿ë àõóéã òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ үйл хэрэг болон нөөц хэрэгслийн
менежментийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаар нь далайлган нийгмийн аль ч бүлэгт
хэт ачаалал өгөхгүй байх явдал их чухал бөгөөд нийгмийн бүлэг болгоны үзүүлэх
нөлөөлөл болон түүний хүртэх ашиг (сургалт гэх мэт) нь тэгш байх ѐстой. Нийгмийн
бүх бүлэг болон эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс ижил хэрэгцээтэй байна гэж байхгүй ба
эмэгтэйчүүдийн оролцоо нь үүрэг хариуцлага хүлээхгүйгээр эрэгтэйчүүд болон хүн ам
доторхи бусад бүлэгийг үгүйсгэнэ гэсэн утга огт биш юм.
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2. Усíû хангамж
Ус бол амь амьдрал, эрүүл мэндэд чухал чандмань эрдэнэ мөн. Онцгой хүнд нөхцөлд,
амьдралын наад захын шаардлагуудыг хангахад хүрэлцээтэй усгүй байх нөхцөл байж болох
ба тийм тохиолдолд аюулгүй ундны усыг амь зогоох хэмжээнд хүргэх асуудал онц чухал
асуудал юм. Ихэнхи тохиолдолд, эрүүл мэндтэй холбоотой бэрхшээлүүд нь ус

хүрэлцэхгүйгээс үүдсэн чанаргүй эрүүл ахуй мөн бохир ус хэрэглэснээс шалтгаалан үүсдэг.
Ус хангамжын стандарт 1: Хүрэлцээ ба усны хэмжээ.
Бүх хүн уух, хоол хийх болон хувийн ба гэр ахуй зэрэгтээ эрүүл ахуйдаа аюулгүй бөгөөд
тэгш хүртээмжтэй усыг хэрэглэх эрхтэй. Нийтийн усны цэгүүдийг усанд тавигдах наад
захын шаардлагыг хангах хэмжээнд айл өрхүүдэд аль болох ойр байх ѐстой.
¯íäñýí үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò унших)






Íýã õ¿í ºäºðò óóõ, õîîë õèéõ áîëîí õóâèéí áóþó ãýðèéíõýý àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë
àõóéã ñàõèõ çýðýãò õàìãèéí áàãààð äóíäæààð 15 ëèòð óñ õýðýãëýõ ¸ñòîé (çààâàð
òýìäýãëýë 1-8 – èéã ¿çíý ¿¿).
Àéë ºðõººñ õàìãèéí îéðûí óñíû öýãò õ¿ðýõ çàé õàìãèéí äýýä òàë íü 500 ìåòð
áàéíà (çààâàð òýìäýãëýë 1, 2, 5, 8 – èéã ¿çíý ¿¿).
Óñ ò¿ãýýõ ãàçàð áóþó õóäàãò äàðààëàëä çîãñîõ äýýä õóãàöàà íü 15 ìèíóò áàéíà
(çààâàð òýìäýãëýë 7 – èéã ¿çíý ¿¿).
20 ëèòðèéí óñíû ñàâûã ä¿¿ðãýõýä äýýä òàë íü ãóðâàí ìèíóò áîëîõ ¸ñòîé (çààâàð
òýìäýãëýë 7-8 – èéã ¿çíý ¿¿).
Õóäãèéã õàíãàëòòàé õýìæýýíèé óñòàé áàéãàà òîõèîëäîëä ýñâýë áàéíãûí
àæèëëàãààòàé àæèëóóëíà (çààâàð òýìäýãëýë 2 áà 8 – èéã ¿çíý ¿¿).
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Çààâàð òýìäýãëýë
1. Õýðýãöýý: Ãýðèéí õýðýãöýýíä øààðäëàãàòàé óñíû õýìæýý íü óóð àìüñãàë, àæèëëàæ
áàéãàà àðèóòãàëûí áàéãóóëàìæ, õ¿ì¿¿ñèéí ººðñäèéíõ íü ýíãèéí õýâ äàäàë,
òýäíèé øàøíû áîëîîä ñî¸ëûí õàíäëàãà, õèéæ èääýã õîîë õ¿íñ, ºìñºæ áàéãàà
õóâöàñ ãýõ çýðýã îëîí õ¿÷èí ç¿éëýýñ øàëòãààëæ ÿíç á¿ð áàéäàã. Óñíû ýõ ¿¿ñâýð

áóþó õóäàã àìüäàðäàã ãàçàðòàé íü îéð áàéõ òóñàì óñíû õýðýãëýý íü åðºíõèéäºº
èõýñäýã.
Àìüæèðãààíû íààä çàõûí óñíû õýðýãöýýã õÿëáàð÷ëàí õàðóóëñàí õ¿ñíýãò
Àìüæèðãààíû õýðýãöýý: ªäºðò 2.5-3 ëèòð
Óóð àìüñãàë áîëîí õóâü
óñ /óóõ áà õ¿íñ/
õ¿íèé áèåèéí îíöëîãîîñ
õàìààðíà.
Ýð¿¿ë àõóéí
¿íäñýí ªäºðò 2-6 ëèòð
Íèéãìèéí áîëîí ñî¸ëûí
õýâøèë
õýâ
íîðìîîñ
øàëòãààëíà.
Õîîë
õèéõ
¿íäñýí ªäºðò 3-6 ëèòð
Õ¿íñíèé òºðºë, ìºí
õýðýãöýý
íèéãìèéí áà ñî¸ëûí õýâ
íîðìîîñ øàëòãààëíà.
Óñíû íèéò õýðýãöýý
ªäºðò 7.5-15 ëèòð
Áàéãóóëëàãûí áîëîí áóñàä õýðýãöýýíä øààðäëàãàòàé óñíû õàìãèéí áàã õýìæýýíèé
òóõàé óäèðäàìæûã Õàâñðàëò 2-îîñ ¿çíý ¿¿.
2. Óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéã õýðõýí ñîíãîõ: Àíõààðâàë çîõèõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä áîë õàíãàëëòàé
óñíû õýìæýý áàéãàà ýñýõ ìºí òýð íü õýð òîãòâîðòîé áàéõ ýñýõ; óñûã öýâýðø¿¿ëýõ
øààðäëàãàòàé ýñýõ, õýðâýý òèéì áîë ¿¿íèéã õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ; óñíû ýõ ¿¿ñâýð
ãàðãàæ àâàõàä øààðäëàãàòàé öàã õóãàöàà, òåõíèê òåõíîëîãè ýñâýë ñàíõ¿¿æèëò
áàéãàà ýñýõ; ãàìøèãò ºðòñºí õ¿í àìä óñíû ýõ ¿¿ñâýð íü îéð áàéãàà ýñýõ; ìºí óñíû
ýõ ¿¿ñâýðòýé õîëáîîòîé íèéãýì, óëñòºð áîëîí õóóëü ýðõç¿éí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
áàéãàà ýñýõ òóõàé àñóóäëóóä þì. Åðºíõèéäºº ãàçàð äîîðõè óñíû ýõ ¿¿ñâýð íü
ò¿¿íèéã öýâýðø¿¿ëõýä áàãà çàðäàë ãàðäàãààñ ãàäíà ÿëàíãóÿà èíåðöèéí õóóëèàð
óðñäàã ó÷ðààñ ÿìàð íýã íàñîñ øààðäëàãàã¿é áàéäàã çýðýã ÷àíàðòàé ó÷ðààñ óñíû
ýíý ýõ ¿¿ñâýðèéã èë¿¿ä àâ÷ ¿çâýë çîõèíî. Ãàìøãèéí ýõíèé ¿åä ò¿¿íèéã äàâàõ àðãà
òåõíèê áîëîí íººö áîëîìæ õî¸ðûã õîñëóóëàõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Á¿õ íººö
áîëîìæûã õýòð¿¿ëýí õýðýãëýõýýñ ñýðãèéëýõèéí òóëä áàéíãà õÿíàæ øàëãàæ áàéõ
õýðýãòýé.
3. Õýìæèõ: Çºâõºí ø¿¿ëò¿¿ðèéí ñèñòåì ðóó øàõñàí óñíû ýçëýõ¿¿í ýñâýë ãàð
íàñîñûí àñààëòòàé áàéñàí õóãàöààã õýìæèñíýýð óñíû õýðýãëýýã íàðèéí çºâ
òîãòîîæ ÷àäàõã¿é þì. Óñíû õýðýãëýýíèé òàëààð ¿íýí çºâ ìýäýý áàðèìò öóãëóóëàõ
õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé àðãà áîë àéë ºðõºä ñóäàëãàà àæèãëàëò ÿâóóëæ, îëîí íèéòèéí
çºâëºëäºõ á¿ëã¿¿äèéã àæèëëóóëàõ ÿâäàë áàéäàã.
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4. ×àíàð áà õýìæýý: Èõýíõè îíöãîé íºõöºë áàéäëûí ¿åä óñòàé õîëáîîòîé ºâ÷èí
ýìãýã äàìæèõ íºõöºë íü õóâèéí áîëîí ãýðèéí àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéã õàíãàõàä
óñ õ¿ðýëöýõã¿é áàéõ ìºí áîõèðäñîí óñààð õàíãàõ çýðýã õ¿÷èí ç¿éëýýñ ¿¿äýí
ãàðäàã áàéíà. Òîî õýìæýý áîëîí ÷àíàðûí íààä çàõûí øààðäëàãà õàíãàãäàõ
õ¿ðòýë ÷àíàðûí íààä çàõûí øààðäëàãûã õàíãàñàí óñûã õ¿ðýëöýýã¿é õýìæýýãýýð
ºãñíººñ äóíä çýðãèéí ÷àíàðòàé áàéëàà ÷ õ¿ðýëöýýòýé õýìæýýíèé óñûã òýãø
áàéäëààð ò¿ãýýõ ÿâäëûã ýí òýðã¿¿íä òàâèâàë çîõèíî. ÁÇÕª/ÄÎÕ-òîé õ¿ì¿¿ñ óíä
áîëîí õóâèéí àðèóí öýâýðòýý áóñäààñ èë¿¿ èõ óñ õýðýãëýõ øààðäëàãàòàé áàéäàã

ãýäãèéã àíõààðàõ õýðýãòýé. Õ¿ì¿¿ñèéí àìü àìüæèðãàà ìàë àæ àõóé áîëîí ãàçàð
òàðèàëàíãààñ õàìààðäàã áîë ãàí áîëæ áàéãàà íºõöºëä ìàë áîëîí ¿ð òàðèàíä
õýðýãëýæ áàéãàà óñàíä òàâèãäàõ øààðäëàãûã õàíãàõàä îíöãîé àíõààðàë òàâèõ íü
ç¿éòýé /Õàâñðàëò 2-ûã ¿çíý ¿¿/.
5. Õàìðàõ õ¿ðýý: Ãàìøãèéí ýñðýã àæèëëàãààíû ýõíèé øàòàíä ò¿¿íä ºðòñºí íèéò
õ¿í àìûí íýí ò¿ð¿¿íä øààðäëàãàòàé õýðýãöýýã õàíãàõ íü ýí ò¿ð¿¿íä òàâèãäàõ
¸ñòîé þì. Ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñ ºâ÷èí ýìãýãò èë¿¿ èõ ºðòºìòãèé áîëñîí
áàéäàã ó÷ðààñ ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ãàìøèãò ºðòñºí ýñâýë óóãóóë õ¿í àìûí õýâèéí
íîðìîîñ äàâñàí áàéëàà ÷ òýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã çàéëøã¿é áèåë¿¿ëýõ õýðýãòýé.
Èéì òîõèîëäîëä õîëáîãäîõ àãåíòëàãóóä óóãóóë õ¿í àìûí óñ áîëîí àðèóòãàëûí
áàéãóóëàìæóóäûí ò¿âøèíã ñàéæðóóëæ, ºäººí õàòãàñàí áàéäëààñ çàéëñõèéõèéí
òóëä òóñãàé õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ íü ç¿éòýé.
6. Óñíû íýã ýõ ¿¿ñâýðò íîãäîõ õ¿íèé äýýä òîî: Óñíû íýã ýõ ¿¿ñâýðò íîãäîõ õ¿íèé òîî
õýä áàéõ íü ýõ ¿¿ñâýð òóñ á¿ð äýõ óñíû ãàðöààñ õàìààðíà. Òóõàéëáàë, öîðãî íü
çºâõºí ºäðèéí òîäîðõîé öàãóóäàä ãîëäóó àæèëëàäàã áà ãàð íàñîñ áîëîí õóäãóóä
öýíýã ìóó àâ÷ áàéãàà áîë óñíû ãàðö íü òîøòìîë áàéæ ÷àäàõã¿é. Õàð òîîöîîãîîð
áîë:
250 õ¿í òóòàìä íýã öîðãî
500 õ¿í òóòàìä íýã ãàð íàñîñ
400 õóí òóòàìä íýã èë õóäàã

Ìèíóòàä 7.5 ëèòð ãîîæèõ òîõèîëäîëä
Ìèíóòàä
16.6
ëèòð
ãîîæèõ
òîõèîëäîëä
Ìèíóòàä 12.5 ëèòð óðñàõ òîõèîëäîëä

Äýýðõ õàð òîîöîîíû äàãóó áîë óñíû öýã ºäðèéí çºâõºí íàéìàí öàã ë àæèëëàäàã
áàéíà. Õýðâýý ¿¿íýýñ îëîí öàã àæèëëàâàë õ¿ì¿¿ñ õàìãèéí íààä çàõûí øààðäëàãà
áîëîõ 15 ëèòðýýñ èë¿¿ óñûã àâ÷ ÷àäíà. Ýäãýýð çîðèëòûã ìàø áîëãîìæòîé
àøèãëàõ ¸ñòîé ó÷èð íü ò¿¿íä õ¿ðñýíýýð õàìãèéí áàãà óñíû õýìæýý ýñâýë òýãø
õýðýãëýýã íàéäâàðòàé õàíãàíà ãýñýí áàòàëãàà áàéõã¿é þì.
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7. Äàðààëàëä çîãñîõ õóãàöàà: Óñíû äàðààëàëä õýò óäààí çîãñîõ íü óñíû õàíãàìæ
õ¿ðýëöýý ìóó áàéãààãèéã òîä èëðýë þì (Óñíû öýã õ¿ðýëöýýã¿é ýñâýë óñíû öýãèéí
ãàðö ìóó). Óñíû äàðààëàëä õýò óäààí çîãñîõîîñ ¿¿äýí ãàð÷ áîëîõ ñºðºã ¿ð
äàãàâàðóóäûã äóðäâàë 1/ Íýã õ¿í òóòàìä íîãäîõ óñíû õýðýãëýý áàãàñíà 2/ Ãàçðûí
ãàäàðãà äýýðõè íàéäâàðã¿é èë ýõ ¿¿ñâýðýýñ óñ õýðýãëýõ ÿâäàë èõýñíý 3/ Õ¿ì¿¿ñ
àìüäðàëûí áóñàä ÷óõàë ç¿éëäýý çàðöóóëàõ öàã íü áàãàñàõ çýðýã áîëíî.

8. Óñ àâàõ áîëîìæ áà òýãø áàéäàë: Àìüäðàëûí íààä çàõûí øààðäëàãûã õàíãàõàä
õ¿ðýëöýõ¿éö óñ áàéëàà ÷ óñ õýðýãëýõ áîëîìæ íèéãìèéí á¿õèé ë á¿ëýãò òýãø áàéõ
íºõöëèéã õàíãàõûí òóëä íýìýëò àðãà õýìæýý àâàõ øààðäëàãàòàé áàéæ áîëíî.
Óñíû öýã¿¿äèéã õ¿éñ, ÿñ óãñàà çýðãýýñ ¿ë õàìààðàí á¿ãäýä áîëîìæòîé ãàçàð
áàéðëóóëàõ ¸ñòîé. Øèíý òºðëèéí ãàð íàñîñ áîëîí óñ çººõ ñàâóóäûã çîõèîí á¿òýýõ
ýñâýë ÁÇÕª/ÄÎÕ-òîé õ¿ì¿¿ñ, íàñòàé áºãººä òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñ, õ¿¿õýä
áàãà÷óóäàä õýðýãëýõýä òîõèðóóëàí ººð÷ëºõ øààðäëàãàòàé áàéæ áîëíî. Õîò
ñóóðèí ãàçðûí íºõöºëä óñûã áàéøèí òóñ á¿ðò íü ºãºõ çàìààð áèå çàñàõ ºðººã
òàñðàëòã¿é àæèëëóóëæ áàéõ íºõöëèéã õàíãàõ øààðäëàãàòàé áàéæ áîëíî. Óñûã
òîäîðõîé òîãòîîñîí öàãò õóâààðèëæ øàõàõ òîõèîëäîëä ¿¿íèéã õýðýãëýã÷ íàðòàé
çºâëºëäñºíèé ¿íäñýí äýýð òºëºâëºõ õýðýãòýé. Óñ ò¿ãýýõ öàãèéã óñ àâàõ ¿¿ðãèéã
ã¿éöýòãýäýã ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí áóñàä õ¿ì¿¿ñò òîõèðîìæòîé áºãººä àþóëã¿é öàãò
òîãòîîõ õýðýãòýé áºãººä õýðýãëýã÷äýä óñàà õýçýý õààíààñ àâ÷ áîëîõ òóõàé á¿ðýí
ìýäýýëëèéã ºãñºí áàéõ ¸ñòîé.
Óñ õàíãàìæèä òàâèãäàõ øààðäëàãà 2: Óñíû ÷àíàð
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)



Àðèóòãàëûí øèíæèëãýýãýýð ÿëãàäàñíû íÿíãèéí ò¿âøèí áàãà ãàð÷ áàéõ (çààâàð
òýìäýãëýë 1-èéã ¿çíý ¿¿).
Óñ õ¿ðãýõ öýã äýýð 100 ìë òóòàìä ÿìàð ÷ ÿëãàäàñíû íÿí áàéõã¿é ¸ñã¿é (çààâàð
òýìäýãëýë 2-èéã ¿çíý ¿¿).
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Õ¿ì¿¿ñ áýëýí áàéãàà óñíû áóñàä ýõ ¿¿ñâýðýýñ óñ óóõààñàà èë¿¿ öýâýðø¿¿ëñýí
àþóëã¿é ýõ ¿¿ñâýðýýñ óñàà õýðýãëýõ (çààâàð òýìäýãëýë 3-èéã ¿çíý ¿¿).
Óñûã ò¿ãýýñíýýñ õîéøõè áîõèðäîëòûã áàãàñãàõ àðãà õýìæýýã àâñàí áàéíà (çààâàð
òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý ¿¿).
Óñûã òóñãàé øóãàì õîîëîéãîîð ò¿ãýýæ áàéãàà òîõèîëäîëä ýñâýë óñ õàíãàìæ
àþóëä ºðòñºí ýñâýë ñóóëãàõ áóþó ã¿éëãýõ ºâ÷íèé àþóë í¿¿ðëýñýí òîõèîëäîëä
óñûã òóñãàé àðèóòãàëûí áîäèñîîð àðèóòãàí öýâýðø¿¿ëýõ çàìààð ãîîæóóðûí ¹
ëèòð óñàíä 0.5 ìã èõã¿é õëîðûí ¿ëäýãäýëòýé áàéõ áà óñíû áóëèíãàð 5NTU
íýãæýýñáàéãà áàéõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 5, 7, 8 -èéã ¿çíý ¿¿).



Õèìèéí áîëîí öàöðàã èäýâõèò áîäèñîîð áîõèðäñîí óñûã áîãèíîõîí õóãàöààíä
õýðýãëýñýí áîëîâ÷ ýð¿¿ë ìýíäýä ÿìàð íýã ñºðºã íºëººëºë èëðýýã¿é ìºí
øèíæèëãýýãýýð öààøèä ñºðºã íºëºº ¿¿ñýõ ìàãàäëàë áàéõã¿é áàéãàà (çààâàð
òýìäýãëýë 6-èéã ¿çíý ¿¿).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Àðèóòãàëûí øèíæèëãýý íü õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ýðñäýë ó÷ðóóëæ áîëîõ íºõöºë
áàéäàë, ¿éë àæèëëàãààíä ä¿í øèíæèëãýý õèéõèéã õýëíý. Óã øèíæèëãýý íü óñûã
áîõèðäóóëæ áîëîõ ýõ ¿¿ñâýðèéã óñíûõ íü ýõ ¿¿ñâýð äýýð, òýýâýðëýõ ¿åä íü ìºí
ãýðò íü øèíæëýõýýñ ãàäíà áîõèð óñ áîëîí õàòóó õîã õîã õàÿãäàëûí ìåíåæìåíò
çýðýã ìºí ¿¿íä õàìààðíà. ßëàíãóÿà õ¿í àìûã mapping íü ÷óõàì õààíà ýð¿¿ë
ìýíäèéí ýðñäýë áàéãààã òîãòîîæ, òýäãýýð ýðñäëèéã áóóðóóëàõ àðãà çàìûã îëîõîä
îëîí íèéòèéã òàòàí îðîëöóóëàõ ¿ð ä¿íòýé àðãûí íýã þì. Õýäèéãýýð àìüòàí
ìàëûí ÿëãàäàñ õ¿íèéõ øèã õîðòîé áèø áàéæ áîëîõ áîëîâ÷ ìàë àìüòàíû ÿëãàäàñ
íü á¿ä¿¿í ãýäýñíèé ñïîð ¿¿ñãýã÷ íÿí, ãèàðäè, ñàëìîíåëë, êàìïèëî áàêòåðè,
êàëèñè âèðóñ çýðýã õ¿íèé ñóóëãàõ áóþó ã¿éëãýõ áóñàä ò¿ãýýìýë øàëòãààíûã
àãóóëæ áàéæ áîëîõ òóë ýð¿¿ë ìýíäýä áàãàã¿é ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áîëîõ òàëòàé.
2. Óñíû ìèêðîáèîëîãèéí ÷àíàð: ÿëãàäàñíû íÿí íü (ò¿¿íèé 99 õóâü íü E. coli áàéäàã)
õ¿í áà ìàë àìüòàíû ÿëãàäàñààñ ¿¿ññýí óñàí äàõ áîõèðäîëûí õýìæýý áîëîîä
õîðòîé ýìãýã ¿¿ñãýã÷¿¿ä áàéæ áîëîõûã áîëîìæûã õàðóóëàõ ¿ç¿¿ëýëò þì. Õýðâýý
óñàíä ÿìàð íýã ÿëãàäàñíû íÿí àãóóëàãäàæ áàéãàà òîõèîëäîëä óñûã àðèóòãàæ
öýâýðø¿¿ëýõ õýðýãòýé. Ãýõäýý àëèâàà ãàìøèãò íºõöºë áàéäàë ¿¿ññýí ýõíèé ¿åä
÷àíàðààñ èë¿¿ òîî õýìæýý èë¿¿ ÷óõàë áàéäàã (Óñàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà 1-èéí
çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý ¿¿).
3. Óñíû ýõ ¿¿ñâýð àþóëã¿é áàéõûí à÷ õîëáîãäëûã ñóðòàë÷èëàí òàíèóëàõ: Õ¿ì¿¿ñ
àðèóòãàæ öýâýðø¿¿ëñýí óñíû ýð¿¿ëìýíäýä õàìààòàé à÷ õîëáîãäîë áóþó ¿ð
àøãèéã á¿ðýí óõàí òàíèæ, ò¿¿íèéã õýðýãëýýã¿é öàãò çºâõºí óñíû àþóëã¿é ýõ
¿¿ñâýð áóþó àðèóòãàñàí óñààð õ¿ì¿¿ñèéã õàíãàñíààð ñàéí ¿ð ä¿íä õ¿ðíý ãýâýë
ýíä¿¿ðýë áîëíî. Õ¿ì¿¿ñ óñûã àìò, àìüäàðäàã ãàçàðòàé íü îéð áàéõ ìºí íèéãìèéí
àÿ òóõ çýðýã øàëòãààíû óëìààñ ãîë ìºðºí, àðèóòãààã¿é õóäàã ãýõ ìýò óñíû
ýñðäýëòýé ýõ ¿¿ñâýðýýñ óñàà õýðýãëýõèéã èë¿¿ä ¿çýæ áîëîõ þì.
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Èéì òîõèîëäîëä èíæåíåð òåõíèêèéí àæèëòíóóä, ýð¿¿ë àõóéí óõóóëàã÷ áîëîí îëîí
íèéòèéã óõóóëàã÷ íàð õ¿ì¿¿ñèéí ýíý õ¿ñëèéí òàëààð îéëãîõ õýðýãòýé áà èíãýñíýýð
òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ óðèà, õýëýëö¿¿ëýãò îðóóëàõ áîëîìæ á¿ðäýíý.
4. Óñûã ò¿ãýýñíèé äàðàà òîõèîëäîõ áîõèðäîë: Ò¿ãýýõ ¿åä àþóëã¿é áàéñàí óñ íü àâàõ,
õàäãàëàõ áîëîí ãîîæóóëàõ ¿åä äàõèí áîõèðäñîíû óëìààñ ýð¿¿ë ìýíäýä íîöòîé
àþóë ýðñäýë ó÷ðóóëæ áîëíî. Èéì òºðëèéí àþóë ýðñäýëèéã áóóðóóëàõûí òóëä àâ÷
õýðýãæ¿¿ëæ áîëîõ àðãà õýìæýýíèé òîîíä óñûã àâàõ áîëîí õàäãàëàõ õýâøèëèéã
ñàéæðóóëàõ, óñ çººõ áîëîí õàäãàëàõàä òîõèðñîí öýâýð ñàâûã (Óñàíä òàâèãäàõ
øààðäëàãà 3-èéã ¿çíý ¿¿) íèéë¿¿ëýõ, òóñãàé àðèóòãàã÷ áîäèñîîð àðèóòãàæ
öýâýðø¿¿ëýõ ýñâýë õýðýãëýýíèéõ íü øàòàíä àðèóòãàæ öýâýðëýõ çýðýã àðãà õýìæýý

áàãòàíà. Óñíû äýýæèéã òîãòñîí òîãòìîë õóãàöààíä õýðýãëýýíèéõ íü øàòàíä
áàéíãà àâ÷, ò¿ãýýñíèé äàðàà ÿìàð íýã áîõèðäîë áàéãàà ýñýõèéã øàëãàæ íÿãòàëæ
áàéõ øààðäëàãàòàé.
5. Óñûã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ: Õýðâýý óñíû ýõ ¿¿ñâýðò ýð¿¿ë ìýíäýä õîðòîé ýðñäýë ýñâýë
ò¿ãýýñíèé äàðàà áîõèðäîë ¿¿ññýí áîë óñûã õëîðèíàìèí ãýõ ìýò àðèóòãàã÷
áîäèñîîð àðèóòãàæ öýâýðø¿¿ëæ áàéõ ¸ñòîé. Óã ýðñäýëèéã õ¿í àìûí íÿãòàðøèë,
ÿëãàäàñûã õàÿõ çîõèöóóëàëò, ýð¿¿ë àõóéí õýâøèë áîëîí ñóóëãàõ ºâ÷íèé òàðõàëò
ãýõ ìýò íèéãýì äýõ íºõöºë áàéäëààð òîäîðõîéëíî. Ýðñäýëèéã ¿íýëýõ àæèëä õ¿í
àìûí àìòíû òàëààðõ óõàìñàð ãýõ ìýò õ¿÷èí ç¿éëòýé õîëáîîòîé õ¿í àìûí òàëààðõ
÷àíàðòàé ìýäýýëýë ìºí áàãòàæ áàéõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 6-èéã ¿çíý ¿¿). Èõ
õýìæýýíèé áóþó òºâëºðñºí õ¿í àìûã øóãàì õîîëîé àøèãëàí óñààð õàíãàõäàà
óñûã àðèóãòàã÷ áîäèñîîð öýâýðø¿¿ëæ áàéõ ¸ñòîé áºãººä ñóóëãàõ ºâ÷íèé áîäèò
ýðñäýë áèé áîëñîí ýñâýë òèéì íºõöºë áàéäàë õýäèéíý ¿¿ññýí òîõèîëäîëä óíäíû
á¿õ óñûã àéë ºðõºä õ¿ðýõýýñ íü ºìíº àðèóòãàí öýâýðø¿¿ëæ áàéõ øààðäëàãàòàé.
Óñûã çîõèõ ¸ñíû äàãóó õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõèéí òóëä áóëèíãàðûí õýìæýý 5 NTU
íýãæýýñ äîîãóóð áàéõ øààðäëàãàòàé.
6. Õèìèéí áà öàöðàã èäýâõèéí áîõèðäîë: Ãèäðîãåîëîãèéí áè÷ëýã ýñâýë àæ ¿éëäâýð
ýñâýë öýðãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òóõàé ìýäëýãèéí äàãóó óñ õàíãàìæ íü õèìèéí
áîëîí öàöðàã èäýâõèéí õóâüä ýð¿¿ë ìýíäýä àþóë äàãóóëæ áàéæ áîëîõ
òîõèîëäîëä äàðóé õèìèéí ä¿í øèíæèëãýý õèéæ òýðõ¿¿ ýðñäýëèéã ñóäàëæ òîãòîîõ
õýðýãòýé. Äàðàà íü õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áîãèíî õóãàöààíû ýðñäýë áîëîí ¿ð
àøãèéã òýíöâýðæ¿¿ëýõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ íü ç¿éòýé. Õîðäñîí áàéæ áîëîõ óñûã
àðàé óäààí õóãàöààãààð õýðýãëýõ òóõàé øèéäâýðèéã èë¿¿ íàðèéí ìýðãýæëèéí
ñóäàëãàà øèíæèëãýýíä òóëãóóðëàí ãàðãàõ ¸ñòîé.
7. Àìò ÷àíàð: Õýäèéãýýð àìò íü ººðºº ÷óõàì øóóä ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàë áèø
áîëîâ÷ (íýëýýä õóæèðõàã óñ ãýõ ìýò) õýðâýý àþóëã¿é ãýñýí óñ íü àìò ìóóòàé áîë
õýðýãëýã÷èä íàéäâàðã¿é ýõ ¿¿ñâýðýýñ óñ óóæ, ýð¿¿ë ìýíäýý ýðñäýëä ó÷ðóóëæ
ìàãàäã¿é þì. ¯¿íýýñ ãàäíà õëîðàìèíæóóëñàí óñ ò¿ãýýõýä ìºí ýðñäýë ¿¿ñ÷ áîëîõ
áºãººä ýíý òîõèîëäîëä òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ àæëûã õýðýãæ¿¿ëýõ õýðýãòýé.
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8. Ýð¿¿ëìýíäèéí òºâ¿¿äèéí óñíû ÷àíàð: Ýìíýëýãèéí ãàçàð, ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ¿¿ä ìºí
õîîëíû ãàçðóóäàä õýðýãëýæ áóé á¿õ óñûã õëîðàìèí áóþó áóñàä àðèóòãàëûí áîäèñîîð
õàëäâàðã¿éæ¿¿ëæ, öýâýðø¿¿ëæ áàéõ ¸ñòîé. ßëàíãóÿà óñ òàñàðñàí òîõèîëäîëä ýð¿¿ë
ìýíäèéí òºâ¿¿äýä óñ íººöëºõ ñàâòàé áàéæ, íààä çàõûí õýðýãëýýã òàñðàëòã¿é õàíãàæ áàéõ
¸ñòîé (Õàâñðàëò 2-èéã ¿çíý ¿¿).
Óñàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà 3: Óñ àøèãëàëòûí õýðýãñýë
Õ¿ì¿¿ñ ººðèéí óíä óóõ, õîîë õèéõ áîëîí õóâèéí àðèóí öýâðýý ñàõèõàä õ¿ðýëöýõ¿éö õýìæýýíèé
óñûã àâ÷, íººöºëæ àøèãëàõûí òóëä ìºí óíäíû óñ íü õýðýãëýæ äóóñàõ õ¿ðòýë áîõèðäîõã¿é
àþóëã¿é áàéëãàõûí òóëä õàíãàëòòàé ñàâ, òîíîã òºõººðºìæòýé áàéõ ¸ñòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)








Àéë ºðõ áîëãîí 10-20 ëèòðèéí áàãòààìæ á¿õèé öýâýð óñ çººõ ñàâ äîð õàÿæ 2, äýýðýýñ íü
ãýðýý áàéíãà óñòàé áàéëãàõ öýâýð óñ õàäãàëàõ ñàâ òàé áàéõ ¸ñòîé ( çààâàð òýìäýãëýë 1èéã ¿çíý ¿¿).
Óñ çººõ áîëîí õàäãàëàõ ñàâíóóä íü íàðèéõàí àì áà/áóþó òàã ýñâýë óñûã õàäãàëàõ,
ãîîæóóëàõ çýðýã áóñàä àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 1-èéã
¿çíý ¿¿).
Íýã õ¿í íýã ñàðä ººðèéí õóâèéí àðèóí öýâýðòýý çîðèóëæ äîîð õàÿæ 250 ãðàììûí ãàð
í¿¿ðèéí ñàâàí õýðýãëýõ ¸ñòîé.
Íèéòèéí óñàíä îðîõ ãàçàð øààðäëàãàòàé áîë ýìýãòýé, ýðýãòýé÷¿¿ä íü òóñäàà îðäîã
õ¿ðýëöýõ¿éö òîîíû òàñàëãààòàé áàéõ ¸ñòîéãîîñ ãàäíà òýäãýýð òàñàëãààíóóäûã çîõèõ
¸ñòîîð íü òýãø áàéäëààð àøèãëàæ áàéõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 2-èéã ¿çíý ¿¿).
Íèéòèéí óãààëãûí ãàçàð øààðäëàãàòàé áîë 100 õ¿í òóòàìä óãààëãûí íýã ñàâ çààâàë áàéõ
¸ñòîéãîîñ ãàäíà ýìýãòýé÷¿¿äýä äîòóóð õóâöñàà óãààõàä íü çîðèóëæ òóñãàé òàñàëãàà
ãàðãàæ ºãºõ ¸ñòîé.
Ýìçýã á¿ëãèéí á¿õ õ¿ì¿¿ñèéã óñàíä îðîõ ãàçðûã áàðüæ áàéãóóëàõàä ìºí ñàâàí
¿éëäâýðëýæ òàðààõ àæèëä îðîëöóóëàõ ÿâäëûã õºõ¿¿ëýí äýìæâýë çîõèíî Íèéòèéí óñàíä
îðîõ ãàçàð øààðäëàãàòàé áîë ýìýãòýé, ýðýãòýé÷¿¿ä íü òóñäàà îðäîã õ¿ðýëöýõ¿éö òîîíû
óãààëãûí òàñàëãààòàé áàéõ ¸ñòîéãîîñ ãàäíà òýäãýýð òàñàëãààíóóäûã çîõèõ ¸ñòîîð íü òýãø
áàéäëààð àøèãëàæ áàéõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 2-èéã ¿çíý ¿¿).
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Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Óñ çººõ áà õàäãàëàõ: Õ¿ì¿¿ñò óñàà çººæ, íººöëºí õàäãàëæ, þìàà óãààæ, õîîëîî õèéæ ìºí óñàíä
îðîõûí òóëä ñàâ ñóóëãà çàéëøã¿é õýðýãòýé áàéäàã. Òýð ñàâ ñóóëãóóä íü öýâýðõýí, áîõèð áèø,
çººõºä õÿëáàð áàéõ ¸ñòîéãîîñ ãàäíà õýìæýý äàìæàà, õýëáýð ä¿ðñ, çàãâàð õèéöèéí õóâüä òóõàéí
àìüäàð÷ áóé îð÷íûõ íü õýðýãöýý øààðäëàãà áîëîí àìüäðàëûí õýâ ìàÿãò íü òîõèðñîí áàéõ
øààðäëàãàòàé. Õ¿¿õä¿¿ä, ºíäºð íàñòàé, òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñ ìºí ÁÇÕª/ÄÎÕ-òîé õ¿ì¿¿ñò æèæèã
àâñààðõàí áóþó óñ çººõºä òóñãàéëàí çîõèîí á¿òýýñýí ñàâ ñóóëãà õýðýãòýé íü ãàðöààã¿é. Ñàâíû
áàãòààìæ íü òóõàéí àéë ºðõèéí ãèø¿¿äèéí òîî áîëîí óñíû õàíãàìæ òîãòìîë ýñýõýýñ õàìààðàõ
áºãººä óñàà ºäºð áîëãîí àâààä çººãººä áàéæ áîëîõ òèéì íºõöºëä íýã õ¿íä îéðîëöîîãîîð 4 ëèòð
áàéõàä õàíãàëòòàé.

2.

Îëîí íèéòèéí óãààëãûí áîëîí óñàíä îðîõ ãàçàð: Õ¿ì¿¿ñò áóñäûí í¿äíýýñ äàëä ÷ºëººòýé óñàíä îðîõ
òèéì ãàçàð õýðýãòýé áàéæ áîëíî. Õýðâýý ýíý õ¿ñýë íü ãýð äîòîð íü áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä
íèéòèéí çîðèóëàëòòàé óñàíä îðîõ ãàçàð õýðýã áîëíî. Ñàâàí áàéõã¿é ýñâýë áàéíãà õýðýãëýäýã áîë
¿íñ, öýâýð ýëñ, äàâñ ýñâýë áèå óãààõ áà/áóþó ¿ðýõýä òîõèðîìæòîé òºðºë á¿ðèéí óðãàìàëààð

îðëóóëæ áîëäîã. Õóâöñàà óãààõ áîë ÿëàíãóÿà õ¿¿õýä áàãà÷óóäûí õóâüä ýð¿¿ë àõóé, àðèóí öýâðèéí
çàéëøã¿é áàéõ ¸ñòîé äàäàë áºãººä õîîë áýëäýæ, èääýã ñàâ ñóóëãûã ìºí óãààæ áàéõ õýðýãòýé.
Óñàíä îðîõ áîëîí óãààëãûí ãàçðûí òîî, áàéðëàë, çàãâàð, àþóëã¿é áàéäàë, òàâ òóõòàé áàéäàë
çýðãèéã øèéäýõýýñýý ºìíº õýðýãëýã÷èä, ÿëàíãóÿà ýìýãòýé÷¿¿ä, íàñàíä õ¿ðýýã¿é ºñâºð íàñíû îõèä
áîëîí òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñòýé íýã á¿ð÷ëýí çºâëºí ÿðèëöàæ, ñàíàë áîäëîûã íü ñîíñîõ
øààðäëàãàòàé. Óñàíä îðîõ áîëîí óãààëãûí ãàçðóóäûã òºâ áîëîîä îéðõîí ãàçàðò áàéðëóóëàõ íü
õýðýãëýã÷èéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä ÷óõàë íºëººòýé.
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3 ßëãàäàñûã õàÿõ
Õ¿íýýñ ãàðàõ ÿëãàäàñûã çîõèõ ¸ñîîð õàÿæ àþóëã¿é áîëãîõ íü ÿëãàäàñíààñ ¿¿ñýõ ºâ÷èíººñ ñýðãèéëýõ
àíõíû àëõàì áºãººä èíãýñíýýð øóóä áîëîí øóóä áóñ çàìààð õàëäâàðëàõ ýðñäýëèéã áóóðóóëõàä òóñòàé þì.
Òèéì ó÷ðààñ ÿëãàäàñûã õàÿæ àþóëã¿é áîëãîõ ÿâäàë ãü íýí òýðã¿¿íä òàâèãäàõ ÷óõàë àñóóäàë áºãººä
ãàìøèãèéí èõýíõè òîõèîëäîëä óã ýðñäýëèéã öýâýð àþóëã¿é óñààð õàíãàõ àñóóäëûí àäèë áîãèíî õóãàöààíä
õ¿÷èí ÷àðìàéëò ãàðãàæ øèéäâýðëýõ ¸ñòîé þì. Áèå çàñàõ òîõèðîìæòîé ãàçðóóäûã áàéãóóëàõ íü ãàìøãèéí
¿åä õ¿ì¿¿ñèéí òàâ òóõ, àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë ìýíäýä çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé îëîí îëîí õ¿÷èí ç¿éëèéí
íýã íü þì.
ßëãàäàñûã õàÿæ àþóëã¿é áîëãîõîä òàâèãäàõ øààðäëàãà 1: Áèå çàñàõ ãàçðûí õýðýãëýý áà òîî.

Õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí îðøèí ñóóäàã ãàçàðò íü îéðõîí, õ¿ðýëöýõ¿éö òîîíû áèå çàñàõ ãàçàðòàé áàéõ ¸ñòîé áà
èíãýñíýýð òýä ºäºð øºíèéí àëü ÷ öàãò áèå çàñàõ ãàçàðò õóðäàí áºãººä àþóëã¿é õ¿ðýõ áîëîìæòîé áîëîõ
¸ñòîé þì.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)







Íýã æîðëîíã äýýä òàë íü 20 õ¿í àøèãëàõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 1-4 - èéã ¿çíý ¿¿).
Áèå çàñàõ ãàçðûí õýðýãëýýã ºðõ á¿ëýýð íü çîõèöóóëàõ áà/áóþó õ¿éñýýð íü ñàëãàæ òóñãààðëàõ ¸ñòîé
(çààâàð òýìäýãëýë 3-5-èéã ¿çíý ¿¿).
Îëîí íèéòèéí ãàçðóóäàä ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí ýðýãòýé÷¿¿äýä çîðèóëñàí ñàëàíãèä áèå çàñàõ ãàçàðòàé
áàéõ ¸ñòîé (çàõ, õóäàëäààíû òºâ, ýð¿¿ëìýíäèéí òºâ ãýõ ìýò) (çààâàð òýìäýãëýë 3-èéã ¿çíý ¿¿).
Íèéòèéí çîðèóëàëòòàé áèå çàñàõ ãàçðûã çîðèóëàãäñàí á¿õ õýðýãëýã÷èä àøèãëàõààð öýâýðëýæ
àæèëëóóëæ áàéõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 3-5-èéã ¿çíý ¿¿).
Áèå çàñàõ ãàçðûã îðøèí ñóóõ áàéøèí áàðèëãààñ äîð õàÿæ 50 ìåòðèéí öààíà áàðèõ ¸ñòîé ( çààâàð
òýìäýãëýë 5-èéã ¿çíý ¿¿).
Áèå çàñàõ ãàçðûã ýð¿¿ë àõóéí äýýä õýìæýýíä àøèãëàõààñ ãàäíàà õ¿¿õäèéí ÿëãàäàñûã òýð äîð íü
õàÿæ, àþóëã¿é áîëãîõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 6-èéã ¿çíý ¿¿).
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Çààâàð òýìäýãëýë
1.

ßëãàäàñûã àþóëã¿é áîëãîæ õàÿõ: ßëãàäàñûã àþóëã¿é áîëãîæ õàÿõ òóõàé õºòºëáºðèéí çîðèëãî íü
õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíã õ¿íèé ÿëãàäàñààñ ¿¿äñýí áîõèðäîëîîñ àíãèä áàéëãàõ ÿâäàë þì. Ãàìøèãò
ºðòñºí õ¿í àì äîòîðõ àëü áîëîõ èõ á¿ëýã îðîëöîõ òóñàì óã õºòºëáºð òýð õýìæýýãýýð àìæèëòòàé
áîëíî. Õ¿í àì íü ºìíº íü áèå çàñàõ ãàçðûã îãò àøèãëàæ áàéãààã¿é íºõöºëä áèå çàñàõ ãàçðûã
àøèãëàõûí à÷ õîëáîãäîëûã òàíèóëñàí óõóóëãà/ñóðãàëòûí àæëûã ÿâóóëæ, èë¿¿ îëîí òîîíû áèå
çàñàõ ãàçðûã áàðüæ áàéãóóëàõ õýðýãöýý øààðäëàãûã áèé áîëãîõ íü ÷óõàë þì. Ãàìøèãûí óëìààñ
áîõèðûí øóãàì õîîëîé íü ãýìòñýí òîõèîëäîëä øóãàì õîîëîéí ãýìòýýã¿é àæèëëàæ áàéãàà òýð
õýñãèéã íü òóñãààðëàæ (øóãàì õîîëîéí ÷èãëýë áóþó óðñãàëûã ººð÷èëæ), çººâðèéí áèå çàñàõ
ãàçðûã áàéðëóóëæ, áàéíãà öýâýðëýæ áîëîõ газар доорх бохирын áàê áîëîí нөөцлөх áàêóóäûã
àøèãëàõ ãýõ ìýò áàéäëààð àñóóäëûã øèéäâýðëýæ áîëîõ þì.

2.

Бие засах ил талбай: Аливаа гамшгийн эхний үед зориулалтын бие засах байр барихаас өмнө бие
засах ил талбай эсвэл бие засах шуудуу болгон ашиглах газрыг тусгайлан тэмдэглэж ашиглах
шаардлагатай. Ингэхдээ тэдгээр ил бие засах газруудыг зөв зохион байгуулж, зохицуулах хэрэгтэй.

3.

Нийтийн бие засах газар: Аливаа гамшиг тохиолдсон эхний үед нийтийн зориулалттай бие засах
газруудыг барьж байгуулах шаардлагатай нийтийн эзэмшлийн газруудад тэдгээрийг байнгын цэвэрлэж
зөв зохистой ажиллуулах тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын холбогдох тоо баримтыг ашиглан
бие засах газарт ногдох эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн харьцааг төлөвлөж гаргах шаардлагатай
(ойролцоогоор 3:1). Хэрвээ боломжтой бол эрэгтэйчүүдэд зориулан босоо хэлбэрийн æîðëîíã áè
áîëãîâîë зохино (Хавсралт 3-ийг үзнэ үү).

4.

Нийтийн бие засах газар: нүүлгэн шилжүүлсэн хүн амын хувьд ямар нэг бэлэн баригдсан бие засах
газар байхгүй бол 20 хүн бүрт зориулж нэг бие засах газрыг богино хугацаанд барьж байгуулах боломж
тэр бүр байдаггүй. Ийм тохиолдолд эхний ээлжинд 50 хүний дунд нэг бие засах газар барьж, дараа нь
20 хүнд нэг ногдон хүртэл нь аль болох хурдан нэмж барих шаардлагатай. Аливаа нийтийн
зориулалттай бие засах газар нь байнгын цэвэр байлгаж, зөв зохистой ашиглах тогтсон ажиллагаатай
байх ѐстой. Зарим тохиолдолд зайг багасгаж хэмнэх замаар хорин хүнд нэг бие засах газар ногдох
шаардлагыг хангаж болох юм. Энэ тохиолдолд хамгийн гол анхаарах ѐстой зүйл бол хүний ялгадасаас
ангид орчин бүрдсэн байх ѐстойг мардаж болохгүй.

5.

Дундаа хэрэглэдэг газар: Дөрөв буюу таван өрх айл дундаа нэг жорлон хувааж хэрэглэж байгаа
тохиолдолд арчилж, цэвэрлэх үүрэг хариуцлагаа хамтдаа үүрдэг учраас ихэнхдээ цэвэрхэн байдаг.
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Дундаа хэрэглэх жорлонг чухам хэн хэн ашиглах мөн цэвэрлэгээ арчилгаагаа хэрхэн зохицуулах тухай
шийдэхийн тулд зорилтот хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллах нь чухал. БЗХӨ/ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð
àâñàñí хүмүүс эмгэг суулгалт болон хөдөлгөөний дутагдлаас байнга шаналж áàéäàã учраас жорлонг
тэдэнд эвтэй тухтай байдлаар зохицуулахад анхаарах хэрэгтэй.
6.

Хүүхдийн ялгадас: Хүүхдийн дунд ялгадастай холбоотой халдвар харьцангүй өндөр байдгаас гадна
хүүхдэд эсрэг бие бага байдаг учраас хүүхдийн ялгадас нь том хүмүүсийнхээс илүү хортой аюултай
байдаг тул үүнд онцгой анхаарад хандуулах шаардлагатай. Эцэг эхчүүд болон асрагчдыг татан
оролцуулах хэрэгтэй. Үүнээс гадна эцэг эх болон асрагч нарт нялх хүүхдийн ялгадсыг хэрхэн зөв
арилгаж хаях, мөн өлгий манцуйг нь хэрхэн угааж цэвэрлэх тухай зөвлөгөөг өгвөл зохилтой.

Ялгадасыг аюулгүй болгож хаяхад тавигдах шаардлага 2: Бие засах газрыг зохион бүтээх, барьж
байгуулах ба ашиглах
Бие засах газрыг аль болох тав тухтай, эрүүл ахуйг хангаñàí, хялбар, ашиглахад аюулгүй байхаар зохион
бүтээж, барьж байгуулж, ажиллуулах ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýй õàìò унших)



-

Бие засах газрын байрлал болоод хийц загварын талаар хэрэглэгчидтэй /ялангуяа эмэгтэйчүүдтэй/
зөвлөлдөж батлана (çààâàð òýìäýãëýë 1-3-ийг үзнэ үү)
Бие засах газрыг зохион бүтээж, барвж байгуулж, байрлуулахдаа дараах шаардлагуудыг хангасан
байвал зохино. Үүнд:
Хүүхэд багачууд, настай хүмүүс, жирэмсэн эхчүүд, тахир дутуу болоод оюунй хомсдолтой хүмүүс гэх
мэт хүн амын бүхий л хэсэг хэрэглэж болохоор хийх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 1-3-ийг үзнэ үү).
Өдөр шөнийн аль ч цагт хэрэглэгчидэд ялангуяа эмэгтэйчүүд болон охид айх аюулгүй тайван байхаар
байрлуулах ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 2-ийг үзнэ үү).
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Цэвэрлэхэд хавьгүй хялбар бөгөөд эрүүл мэндийн хувьд сөрөг нөлөөгүй байх ѐстой.
Хэрэглэгчид бусдын нүднээс далд тайван бие засах нөхцлөөр хангагдасан байх ѐстой.
Бие засах газар нь эмэгтэйчүүд ариун цэврийн хэрэгслээ хаяхад эсвэл ариун цэврийн зориулалттай
хувцсаа угааж хатаах зориулалтын тоноглолтой байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 4-ийг үзнэ үү)
Ялаа шумуул үржихээс хамгаалагдсан байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 7-ийг үзнэ үү)
Усыг ялгадсаа урсгах зориулалтаар ашигладаг бүх жорлонг усаар тасралтгүй байнга хангаж байх ѐстой
(çààâàð òýìäýãëýë 1 ба 3-ийг үзнэ үү)
Нүхэн болон õºðñ ðóó ñîðîãääîã бие засах газрóóä нь газар доорх ã¿íèé усны эх үүсвэрээс наад зах нь
30 метрийн зайтай байх ѐстой ба ѐроол нь усны түвшингээс дээш дор хаяж 1,5 метр дээш байх ѐстой.
Ил бие засах газрын бохир нь гадаргын усны ундаргын чиглэлд урсах ѐсгүй мөн газар доорхи усны
ундаргат юүлэгдэж орох ѐсгүй. (çààâàð òýìäýãëýë 5-ийг үзнэ үү)
Бие зассаныхаа дараа хоол идэх буюу бэлдэхээсээ өмнө хүмүүс заавал гараа угааж байх ѐстой (çààâàð
òýìäýãëýë 6-ийг үзнэ үү)
Хэрвээ боломжтой бол хүмүүс өөрсдийн жорлонгоо өөрсдөө барьж, арчилж цэвэрлэх тусгай багаж
материалаар хангагдсан байвал зохистой (çààâàð òýìäýãëýë 7-ийг үзнэ үү)

Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Хэрэглэх боломжтой бие засах газрууд Ялгадсыг хаяж аюулгүй болгоход чиглэгдсэн хөтөлбөрийн
амжилттай болох эсэх нь хүмүүсийн өөр хоорондоо ялгаатай хэрэгцээний тухай ойлголт мөн

хэрэглэгчдийн оролцооноос ихээхэн шалтгаална. Бүх бие засах газрыг хүн амын бүх бүлэг хэрэглэх
боломжтой болгох боломжгүй бол хүүхдүүд, настай хүмүүс, тахир дутуу хүмүүст зориулсан нам
суудал, бариул бүхий тусгай бие засах газар байгуулах шаардлага гарч болно. Барьсан бие засах газрын
төрөл нь зорилтот хэрэглэгч нарын сонирхол болон соѐлын хэвшил, бэлэн байгаа дэд бүтэц, байнгын ус
хангамж (зайлах болон бөглөө зэрэгт), хөрсний нөхцөл, мөн барилгын материалын бэлэн байдал
зэргээс шалтгаална.
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2.

Аюулгүйí íºõöºë: Бие засах газрыг буруу зохисгүй байрлуулснаар эмэгтэйчүүд, охидууд ялангуяа
шөнийн цагт халдлагад өртөх аюул ихэсдэг ба эмэгтэйчүүд бие засах газрыг ашиглах нь аюулгүй байх
нөхцлийг бүрдүүлэх арга замыг олж хайх хэрэгтэй. Хэрвээ боломжтой бол нийтийн зориулалттай бие
засах газруудыг гэрэлтүүлгээр хангаж айл өрхийг гар чийдэнгээр хангах шаардлагатай.

3.

Бөгсөө цэвэрлэх: Усыг ашигладаг хүмүүст нь л түгээх хэрэгтэй. Бусад хүмүүсийн хувьд бөгсөө
цэвэрлэхэд нь зориулж 0-ийн цаас эсвэл бусад материалаар хангах шаардлагатай байж болно.
Хэрэглэгчидэд хамгийн их тохирох боловсон цэвэрлэх материал болон тэдгээрийг хэрхэн хаяж устгах
талаар зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй.

4.

Сарын тэмдэг: Сарын тэмдэг нь ирдэг эмэгтэйчүүд, охидыг сарын тэмдгийн цусаа уусгаж цэвэрлэхэд
тохиромжтой материалаар хангах ѐстой. Эмэгтэйчүүдэд хамгийн их тохирох боловсон материалын
талаар зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй (232-р хуудсан дах Хүнсний бус зүйлд тавигдах шаардлага 2 гэсэн
сэдвийг үзнэ үү).

5.

Бие засах газар болон усны ундарга хоѐрын хооронд байх ѐстой зай: Өмнө нь дурдсан бие засах цэг
болон усны ундарга хоѐрын хооронд байх ѐстой зайг ан цав ихтэй хад чулуу болон шохойн чулуутай
газарт их болгож харин хөрс сайтай газар ойртуулж болно. Гамшгийн нөхцөлд хэрвээ газар доорхи ус
бохирдоогүй бол түүнийг эн тэргүүнд анхаарах шаардлагагүй. Үертэй буюу усны түвшин өндөр болсон
үед хүрээлэн буй орчныг бохирдолоос сэргийлэхийн тулд бие засах газрыг газраас хөндийрүүлэн
өндөрлөх маягаар барьж, ялгадасыг юүлж хадгалах áîõèðäëûí бак байрлуулах шаардлага гарч болно.

6.

Гараа угаах: Бие зассаны дараа болон хоол идэх, бэлдэхийн өмнө гараа тогтмол угааж өвчинөө
урьдчилан сэргийлэхийн ач холбогдолыг хий хоосон өсгөж болохгүй. Хэрэглэгчид бие зассаныхаа
дараа саван болон бусад зүйлээр /үнс гэх мэт/ гараа угаах явдлыг ухуулан дэмжих шаардлагатай. Гар
угаахад зориулж бие засах газрын хажууд усны эх үүсвэр байнга байж байх ѐстой.

7.

Бие засах газрын эрүүл ахуй: Хэрвээ бие засах газрыг цэвэрхэн байлгахгүй бол өвчин тархах үүр
уурхай болж болох ба ингэвэл хүмүүс бие засах газарт орохоос зайлсхийж эхлэнэ. Хэрвээ хэрэглэгчид
өмчид өөрийн юм шиг хандвал бие засах газрууд байнга цэвэрхэн байх боломжтой юм. ¯¿íèéã
óõóóëàí òàíèóëàõ àæèë, áèå çàñàõ ãàçðûã õ¿ì¿¿ñèéí óíòäàã ãàçàðòàé íü îéð áîëãîõ,
õýðýãëýã÷èäèéã áèå çàñàõ ãàçðûí çàãâàð õèéöòýé õîëáîîòîé øèéäâýð ãàðãàõàä îðîëöóóëàõ, çºâ
àæèëëóóëàõ, àð÷ëàõ ìºí àøèãëàõ òóõàé çààâðààð äàìæóóëàí äýìæèæ áîëíî. Áèå çàñàõ ãàçðûã
öýâýðõýí áàéëãàõ, óñíû õààëò òàâèõ, Àãààðæóóëàëòòàé Ñàéæðóóëñàí Æîðëîí çýðýã àðãààð ÿëàà
áîëîí øóìóóëààñ ñýðãèéëæ áîëíî.
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4. Халдвар Тээгчийг Устгах
Халдвар тээгч гэдэг нь ямар нэг төрлийн өвчин тээж буй зүйлийг хэлэх бөгөөд халдвар тээгчээс үүссэн өвчин
нь ихэнхи гамшигийн нөхцөлд өвчин үүсч тарах мөн үхэлд хүргэх гол шалтгаан болдог. Шумуул бол ºâ÷ëºë
болон нас баралтын гол шалтгааны нэг болох хумхаа буюу чичрэг өвчнийг дамжуулж халдаадаг халдвар тээгч
юм. Шумуул мөн шар хумхаа болон õàëóóí õóìõàà зэрэг бусад өвчнийг дамжуулж халдаадаг. Гэрийн ялаа,
õàçäàã ялаа гэх мэт хаздаггүй буюу синантропик ялаанууд нь суулгаа өвчний халдварт ихээхэн чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг амьтад юм. Хаздаг ялаа, áÿñàà áîëîí îðîíä àìüäàðäàã øàâüæ зэрэг нь зарим тохиолдолд
ãýäýñíèé õèæèã болон тахалыг дамжуулан халдаах чадалтай байдаг. Хачиг нь áàéíãûí õàëóóðëûí ºâ÷èíã
дамжуулан халдаадаг бол хүний биеийн áººñ нь õèæèã болон áàéíãûí õàëóóðëûí ºâ÷èíã халдаадаг. Хулгана
болон оготнууд ëåòîñïåðîç áîëîí ñàëìîíåë¸ç зэрэг өвчнийг дамжуулж чадахаас гадна тахал болон бусад
халдварыг дамжуулдаг áÿñàà гэх мэт бусад халдвар тээгч нарын үүр нь байж болдог.
Халдвар тээгчээс үүссэн өвчинийг ÿíç á¿ðèéí àðãà õýëáýðýýð õÿíàæ çîõèöóóëæ áîëîõ áà ¿¿íä òîõèðîõ
ãàçðûã ñîíãîõ áà áàéð îðîìæîîð õàíãàõ, óñ õàíãàìæûã ñàéí áàéëãàõ, ÿëãàäàñûã àþóëã¿é áîëãîæ õàÿõ,
õàòóó õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíò áà áîõèð óñ, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ /õ¿í àìûã òàòàí îðîëöóóëàõ
áà ýð¿¿ë ìýíäèéã òàíèóëàí ñóðòàë÷ëàõ/, õèìèéí àðãûã àøèãëàõ, àéë ºðõ áîëîí õóâü õ¿ì¿¿ñ ººðñäºº
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ìºí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð¿¿äèéã õàìãààëàõ çýðýã áàãòàíà. Õýäèéãýýð õàëäâàð òýýã÷ýýñ
¿¿ññýí ºâ÷íèé øèíæ ÷àíàð åðºíõèéäºº ÿðâèãòàé áàéäàã ó÷ðààñ õàëäâàð òýýã÷òýé õîëáîîòîé áýðõøýýëèéã

øèéäýõèéí òóëä íàðèéí ìýðãýæèëòýíèé îðîëöîî øààðäàãäàæ áîëîõ áîëîâ÷ ºâ÷èí, ò¿¿íèéã òýýã÷ ìºí
òýäãýýðèéí õ¿í àìòàé õýðõýí õàðèëöàí õîëáîãäîæ áàéãààã çºâ òîãòîîæ ÷àäàõ þì áîë èéì òºðëèéí
ºâ÷íèé òàðõàëòààñ ýíãèéí áºãººä ¿ð ä¿íòýé àðãààð ñýðãèéëýõ àæèëä òóñ áîëîõ îëîí ç¿éëèéã õèéæ áîëíî.
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Õàëäâàð òýýã÷èéã óñòãàõàä òàâèãäàõ øààðäëàãà 1: Õóâü õ¿í áîëîí àéë ºðõ ººðñäèéãºº õàìãààëàõ íü.
Ãàìøèãò ºðòñºí á¿õ õ¿ì¿¿ñ ýð¿¿ë ìýíä, àìü íàñàíä íü áîäèòîé àþóë ó÷ðóóëæ áîëîõ ºâ÷èí ýìãýã áîëîí
õàëäâàð òýýã÷ýýñ ººðñäèéãºº óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ õàìãààëàõ ìýäëýã ÷àäâàðòàé áàéõ ¸ñòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)









Õàëäâàð òýýã÷ýýñ ¿¿ññýí ºâ÷èíä ºðòºõ ýðñäýëòýé áàéãàà á¿õ õ¿í àì õàëäâàð äàìæèõ õýëáýð
áîëîí ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áîëîìæèò àðãóóäûã òàíüæ îéëãîñîí áàéõ ¸ñòîé (çààâàð
òýìäýãëýë 1-5-ийг үзнэ үү).
Íèéò õ¿í àì õàëäâàð òýýæ áóé õ¿í àìààñ àíãèä áºãººä õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ çîõèõ àðãààð
õàìãààëàãäñàí áàéð ñóóöòàé áàéõ ¸ñòîé.
Õ¿ì¿¿ñ øóìóóëûí îðãèë ¿åä ººðñäèéí ìýäýõ àþóëã¿é á¿õèé ë àðãûã àøèãëàí øóìóóëä
õàçóóëàõã¿é áàéõûã ýðìýëçäýã. Æèðýìñýí áîëîí õºõ¿¿ë ýõ÷¿¿ä, íÿëõ áîëîí íÿðàé õ¿¿õýä, íàñòàé
õ¿ì¿¿ñ áîëîí ºâ÷òýé áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã õàìãààëàõàä îíöãîé àíõààðàë õàíäóóëàõ øààðäëàãàòàé
(çààâàð òýìäýãëýë 3-ийг үзнэ үү).
Òóñãàéëàí öýâýðø¿¿ëñýí øóìóóëûí òîðòîé õ¿ì¿¿ñ òýäãýýðèéã ¿ð ä¿íòýé àøèãëàäàã (çààâàð
òýìäýãëýë 3-ийг үзнэ үү).
Áººñíººñ ¿¿ññýí õèæèã болон áàéíãûí õàëóóðëûí ºâ÷èíèé ýðñäýë í¿¿ðëýñýí òîõèîëäîëä õ¿íèé
áèåèéí áººñèéã óñòãàõ àæëûã õýðýãó¿¿ëýõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 4-ийг үзнэ үү)
Õºíæèë îð äýâñãýð áîëîí õóâöàñ õóíàðòàà áàéíãà àãààð îðóóëæ, òîãòìîë óãààæ áàéõ ¸ñòîé
(çààâàð òýìäýãëýë 4-èйг үзнэ үү).
Õ¿íñèéã ÿëàà, øàâüæ, õóëãàíà çýðýã õàëäâàð òýýã÷ íàðààñ áàéíãà õàìãààëæ áàéõ õýðýãòýé.

Çààâàð òýìäýãëýë

1.

Õàëäâàð òýýã÷ýýñ ¿¿ññýí ºâ÷íèé ýðñäýëèéã òîãòîîõ: Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ õºíäëºíãèéí
îðîëöîîíû òàëààðõè øèéäâýðèéã ãàðãàõäàà ºâ÷íèé áàéæ áîëîõ ýðñäýëèéí ¿íýëãýý ìºí õàëäâàð
òýýã÷ýýñ ¿¿ñýí ºâ÷èíòýé õîëáîîòîé áýðõøýýëèéí òàëààðõ ýìíýëãèéí áàðèìò çýðýãò òóëãóóðëàí
ãàðãàõ õýðýãòýé. Ýíýõ¿¿ ýðñäýëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã äóðäâàë:
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-

ªìíº íü õàëäâàð àâ÷ áàéñàí ýñýõ, õ¿íñ òýæýýëèéí áîëîí áóñàä ñòðåññ ãýõ ìýò õ¿í àìûí äàðõëàëûí
áàéäàë. Õ¿ì¿¿ñèéí ãàäíû õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòààñ äîòîîä ðóó øèëæèõ õºäºëãººí (ä¿ðâýãñýä,
IPDs ãýõ ìýò) íü òàõëûí ãàìøãèéí ¿íäñýí øàëòãààí;
Õàëäâàð òýýã÷ áîëîí õ¿í äýõ ýìãýã ¿¿ñãýã÷èéí òºðºë áà òàðõàëò;
Õàëäâàð òýýã÷èéí òºðºë ç¿éë, çàí àðàíøèí áà ¿ðæëèéí îð÷èí;
Õàëäâàð òýýã÷èéí òîî (óëèðàë, ¿ðæëèéí ãàçàð ãýõ ìýò);
Õàëäâàð òýýã÷èä õàçóóëàõ òîõèîëäîë èõñýõ: ¿ðæëèéí ãàçàðòàé íü îéðõîí áàéõ, áàéð ñóóöíû
òºðºë, õóâèéí õàìãààëàëò ãýõ ìýò.

2.

Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ õºòºëáºðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Õàëäâàð òýýã÷ýýñ ¿¿ññýí ºâ÷íèé ãàðàëòûí
ò¿âøèí (òàõëûí ãàìøèãûí òîî, îëîí íèéòýä ¿íäýñëýñýí òîî ãýõ ìýò) ìºí øèìýã÷ õîðõîéíû
òîîëëîãî (ÿàðàëòàé øèíæèëãýýíèé áàãàæ õýðýãñýë áîëîí ìèêðîñêîï) çýðýã ºðãºí õýðýãëýãääýã
¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð õàëäâàð òýýã÷èéã óñòãàõ àæëûí ¿ð íºëººã õýìæäýã.

3.

Õóìõàà ºâ÷èíººñ õàìãààëàõ õóâèéí àðãà õýðýãñýë: Õýðâýý õàìõóó ºâ÷èíä ºðòºõ áîäèò ýðñäýë
áàéãàà áîë øàâüæ óñòãàõ áîäèñîîð àðèóòãàñàí ìàòåðèàë, ìàéõàí, õºøèã, орны хөшиг ãýõ ìýò
õàìãààëàõ àðãà õýìæýýã äýñ äàðààòàé, öàã àëäàëã¿é àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. Орны хөшиг
íü èõ áèå áîëîí òîëãîéíû áººñ, áÿñàà, õà÷èã, æîîì çýðýã õàëäâàð òýýã÷èéí ýñðýã õàìãààëàõ
õàìãààëàëòòàé áîëñîí. Óðò õàíöóéòàé õóâöàñ, ãýðèéí óòëàãà, òîð, àýðîçîë ø¿ðøèã÷, ¿ðýë çýðýã íü
øóìóóëûí ýñðýã àøèãëàæ áîëîõ áóñàä òºðëèéí õàìãààëàõ àðãà õýðýãñýë áîëíî. Õýðýãëýã÷èä
óðüä÷èëàí õàìãààëàõûí à÷ õîëáîãäîëûã óõàí îéëãîæ, õàìãààëàõ àðãà õýðýãñýëèéã ¿ð ä¿íòýé
áàéëãàõûí òóëä õýðõýí çºâ àøèãëàõ òóõàé ñàéòàð ìýäýæ áàéõ íü ìàø ÷óõàë. Íººö áîëîìæ õîìñ
áàéãàà òîõèîëäîëä áàéãàà íººöºº òàâàí íàñíààñ äîîø íàñíû õ¿¿õä¿¿ä, äàðõëàà ìóóòàé ìºí
æèðýìñýí ýõ÷¿¿ä ãýõ ìýò õàìãèéí èõ ýðñäýëä áàéãàà õ¿ì¿¿ñò õàìãèéí ò¿ð¿¿íä çîðèóëàõ õýðýãòýé.

4.

Áóñàä õàëäâàð òýýã÷ íàðààñ õàìãààëàõ õóâèéí àðãà õýðýãñýë: Õóâèéí àðèóí öýâðèéã ñàéòàð ñàõèæ,
õóâöàñ õóíàð, îð äýâñãýðýý áàéíãà óãààæ öýâýðëýæ áàéõ íü áèåèéí áººñíèé ýñðýã õàìãèéí ñàéí
õàìãààëàëò áîëæ ÷àäíà. Ëàãåðüò øèíý õ¿ì¿¿ñ í¿¿í øèëæèæ èðýõýä õóâèéí õàìãààëàëò, óãààëãà,

áººñã¿éæ¿¿ëýëòèéí àæèë çýðýã àðãààð шавьж болон мэрэгчидийн үржлийг õÿíàõ буюу хязгаарлаж
áîëíî.
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Ãýðòýý öýâýð îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ, õîã õàÿãäëàà çºâ õàÿæ, õ¿íñíèé ç¿éëýý çºâ õàäãàëñàíààð õóëãàíà
áîëîí áóñàä ìýðýã÷èí àìüòäûã áàéøèíä íýâòýð÷, ¿¿ðëýõýýñ ñýðãèéëäýã.
5.

Óñíààñ ¿¿ñýõ ºâ÷èí: Õ¿ì¿¿ñ ÷èñòîñîìàñèñ áóþó schistosomiasis, Guinea ºò ýñâýë ëèïòîïèðîñèñ
áóþó leptospirosis (ÿëàíãóÿà ýìýã÷èí õóëãàíû øýýñýíä õ¿ðñýíýýñ äàìæäàã: õàâñðàëò 4-èéã ¿çíý ¿¿)
ãýõ ìýò ºâ÷èí àâàõ ýðñäýë ìýäýãäýæ áàéãàà òîõèîëäîëä óñ ãîëä îðîõîîñ çàéëñõèéõ õýðýãòýé áà
èéì òºðëèéí ýð¿¿ë ìýíäýä ó÷ðàõ ýðñäëèéí òàëààð òîäîðõîé ìýäýæ áàéõ øààðäëàãàòàé.
Õîëáîãäîõ àãåíòëàãóóä îëîí íèéòòýé õàìòðàí àæèëëàæ óñíû ººð ýõ ¿¿ñâýðèéã îëîõ ýñâýë
õýðýãëýýíèé óñ íàéäâàðòàé öýâýðõýí ãýäãèéã áàòàëãààæóóëàõ øààðäëàãà ãàð÷ áîëíî.

Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõàä òàâèãäàõ øààðäëàãà 2: Õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ ôèçèêèéí, õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû,
õèìèéí àðãà õýðýãñýë
Õ¿ì¿¿ñèéí ýð¿¿ëìýíäýä àþóë ó÷ðóóëæ áàéãàà ºâ÷íèé õàëäâàð òýýã÷èäèéí òîîã áîëîìæòîé õýìæýýíä
áàéðüæ áàéõ ¸ñòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)




Í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëæ áóé õ¿í àìûã øóìóóëä õàçóóëàõ àþóëààñ õîë ãàçàð áàéðøóóëàõ õýðýãòýé
(çààâàð òýìäýãëýë 2-èéã ¿çíý ¿¿).
Õàëäâàð òýýã÷èäèéí ¿ðæèæ, àìðàõ ãàçðûã áàéæ áîëîõ ãàçàðò øèëæ¿¿ëýõ (çààâàð òýìäýãëýë 2-4èéã ¿çíý ¿¿).
Ñóóëãàõ ºâ÷íèé ãàìøèã í¿¿ðëýõ ìàãàäëàë èõòýé ýñâýë áàéãàà òîõèîëäîëä õ¿í àì èõýýð ñóóðüøñàí
ãàçàðò ÿëààã óñòãàõ àðãà õýìæýýã ýð÷èìòýé àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé.




ªâ÷íèé õàëäâàðûí ò¿âøèíã áàãà õýìæýýíä áàðüæ áàéõûí òóëä øóìóóëûí òîîã ìàø áàãà òîîíä
áàðüæ áàéõ õýðýãòýé (çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý ¿¿).
Õóìõààãààð õàëäâàðëàñàí õ¿ì¿¿ñèéã ýðò ¿åä íü øèíæëýí òîãòîîæ, ýì÷èëãýý õèéæ áàéõ õýðýãòýé
(çààâàð òýìäýãëýë 5-èéã ¿çíý ¿¿).
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Çààâàð òýìäýãëýë
1.

2.

3.

Ãàçðûã ñîíãîõ: Ýíý íü õ¿í àìûã õàëäâàð òýýã÷ýýñ ¿¿ñýõ ºâ÷èí àâàõ ýðñäëýýñ ñýðãèéëýí
õàìãààëàõàä èõ ÷óõàë áºãººä ãàçðûã ñîíãîõäîî ýíý õ¿÷èí ç¿éëèéã òóñãàéëàí àâ÷ ¿çýõ
øààðäëàãàòàé. Òóõàéëáàë õóìõààã óñòãàõ àðãà õýìæýýíèé õóâüä íàìàã ýñâýë íóóð ãýõ ìýò õàëäâàð
òýýã÷ èõýýð áàéäàã ãàçðààñ ñàëõèíû äýýð íü 1-2 êèëîìåòðèéí çàéòàé áàéðëàëûã ñîíãîõ õýðýãòýé
áà òýíä öýâýð óñíû ýõ ¿¿ñâýðýýð õàíãàõ áîëîìæòîé ýñýõèéã ìºí õàðãàëçàæ ¿çýõ õýðýãòýé (211-218ð õóóäñóóä äàõ Áàéð ñóóö áà ñóóðüøèõ ãàçàðò òàâèãäàõ øààðäëàãà 1-2-èéã ¿çíý ¿¿).
Õàëäâàð òýýã÷èéã õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí áîëîí õèìèéí àðãààð óñòãàõ: Õàëäâàð òýýã÷èéã ºñ÷ ¿ðæèõ
áîëîìæûã íü õÿçãààðëàæ áîîõ õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû òåõíèêèéí îëîí îëîí àðãà õýðýãñýë áàéäàã.
¯¿íä õ¿íèé áîëîí ìàë àìüòíû ÿëãàäñûã çºâ õàÿæ àþóëã¿é áîëãîõ (ßëãàäñûã Õàÿõ ãýñýí õýñãèéã
¿çíý ¿¿), õîã õàÿãäëàà çîõèõ ¸ñîîð õàÿæ, ÿëàà áîëîí øèìýã÷ õîðõîéíóóäûã öóãëóóëàõã¿é áàéõ
(Õàòóó õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíò ãýñýí õýñãèéã ¿çíý ¿¿), øóìóóë öóãëóóëàõã¿éí òóëä òîãòìîë óñûã
øèðãýýæ õàòààõ (Øèðãýýæ Õàòààõ ãýñýí õýñãèéã ¿çíý ¿¿) ãýõ çýðýã àðãóóä áàãòàíà. Õ¿ðýýëýí áóé
îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí ýäãýýð àðãà õýðýãñë¿¿äèéã íýí òýðã¿¿íä õýðýãæ¿¿ëñýíýýð çàðèì íýãõàëäâàð
òýýã÷ íàðûí òîîíä òîäîðõîé íºëºº ¿ç¿¿ëäýã. Í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëæ àâ÷èðñàí ãàçàðò áóþó ò¿¿íòýé
îéðîëöîî õàëäâàð òýýã÷ íàðûí ¿ðæèõ, õîîëëîõ áîëîí àìðàõ ãàçàðò óðò õóãàöààíû òóðø
õàíãàëòòàé íºëººëºë ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæ áàéõã¿é áàéæ áîëîõ áîëîõ áà õèìèéí óñòãàëûí àðãà
õýðýãñýë ýñâýë õóâèéí õàìãààëàõ àðãà õýðýãñýë øààðäàãäàæ áîëîõ þì. Òóõàéëáàë àãààðò öàöàã÷
õîð íü íàñàíä õ¿ðñýí ÿëààíû òîî òîëãîéã áóóðóóëæ ñóóëãàõ ãàìøãààñ ñýðãèéëæ áîëíî ìºí ýñâýë
ãàìøãèéí ¿åä õýðýãëýñýí òîõèîëäîëä ºâ÷íèé äàðàìòûã çººëð¿¿ëæ ºã÷ áîëîõ þì.
Õàðèó àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëàõ: Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ õºòºëáºð íü õýðâýý áóðóó õàëäâàð
òýýã÷èä ÷èãëýñýí, ¿ð ä¿í ìóóòàé àðãûã õýðýãëýñýí, ýñâýë çºâ õàëäâàð òýýã÷ íü çºâ áîëîâ÷ áóðóó
ãàçàðò, áóðóó öàã ìº÷èä ÷èãëýñýí áîë òóõàéí ºâ÷èíä ÿìàð íýã íºëººëºë ¿ç¿¿ëæ ÷àäàõã¿é áàéõ
ìàãàäëàëòàé. Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ õºòºëáºð íü þóíû ò¿ð¿¿íä äàðààõ ãóðâàí çîðèëòûã
øèéäâýðëýõ ¸ñòîé. ¯¿íä: 1/ Õàëäâàð òýýã÷èéí òîî òîëãîéã öººð¿¿ëýõ, 2/ õ¿í-õàëäâàð òýýã÷
õî¸ðûí êîíòàêòûã áóóðóóëàõ ýöýñò íü 3/ õàëäâàð òýýã÷ íàðûí ¿ðæäýã ãàçðûí òîîã öººð¿¿ëýõ çýðýã
áîëíî. Õºòºëáºðèéã ìóó ÷àíàðã¿é õýðýãæ¿¿ëâýë ¿ð ä¿í íü ñºðºã ãàðíà. Äîòîîäûí áîëîí îëîí
óëñûí áàéãóóëëàãóóäààñ íàðèéâ÷èëñàí ñóäàëãàà, ÿëàíãóÿà ýêñïåðò¿¿äèéí çºâëºãºº àâàõ
øààðäëàãàòàéãààñ ãàäíà îðîí íóòãèéí ºâ÷íèé øèíæ ÷àíàð, îíöëîã, õàëäâàð òýýã÷ íàðûí ¿ðæäýã
ãàçàð, õàëäâàð òýýã÷ íàðûí òîîíä ãàðàõ óëèðëûí ÷àíàðòàé ººð÷ëºëò¿¿ä, ºâ÷íèé ãàðàëò çýðãèéí
òàëààð îðîí íóòãèéí çºâëºãººã àâàõ õýðýãòýé.

4.

Øóìóóëíû õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí äàõ õÿíàëò: Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õÿíàëò íâ åðºíõèéäºº øóìóóëíû
¿ðæäýã ãàçðóóäûã óñòãàõàä ÷èãëýãäýõ ¸ñòîé. ªâ÷íèéã äàìæóóëæ õàëäààäàã øóìóóëíû ãóðâàí ãîë
òºðºë ç¿éë áîë êóëåêñ áóþó Culex (filariasis),
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Anopheles (õóìõàà áà filariasis) ýöýñò íü Aedes (yellow fever and dengue) íàð þì. Culex òºðëèéí
øóìóóë íü latrines ãýõ ìýò îðãàíèê áîäèñîîð ä¿¿ðñýí òîãòìîë óñàíä áàéäàã áîë Anopheles íü
øàëáààã, çººëºí óðñãàëòàé ãîë áóëàã ãýõ ìýò áîõèðäîîã¿é ãàäàðãûí óñàíä ãîëäóó áàéäàã, õàðèí
Aedes íü ëîíõ, õóâèí ãýõ ìýò óñ áîëîí øèíãýí ç¿éëèéí ñàâ ñóóëãàíä ¿ðæäýã áàéíà. Øóìóóëíû
õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí äàõ õÿíàëòûí àðãà õýðýãñëèéí òîîíä ñàéí áîõèðûí øóãàì, íàéäâàðòàé
àæèëëàãààòàé VIP æîðëîí, õóäãèéã áàéíãûí òàãòàé áéëãàõ çýðýã áàãòàíà.
5.

Õóìõààã ýì÷ëýõ: Øóìóóëíû ¿ðæëèéí ãàçðûí òîîã öººð¿¿ëýõ, øóìóóëíû ºäºð òóòìûí àìüä ãàðàõ
ò¿âøèíã íü áóóðóóëàõ, õ¿íèé øóìóóëàíä õàçóóëàõ çóðøëûã õÿçãààðëàõ ãýõ ìýò çàìààð øóìóóëíû
òîî òîëãîéã öººð¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí õóìõààã õÿíàõ ñòðàòåãèèéã ýðò ¿åä íü îíîøèëæ, õóìõààíû
ýñðýã ýìýýð ýì÷ëýõ àæèëòàé íýãýí çýðýã óÿëäóóëàí àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. Ýðò ¿åä íü
îíîøèëæ, ýì÷ëýõ êàìïàíèò àæëûã ñàíàà÷èëæ, äýìæèõ õýðýãòýé. Õóìõààã áàãàñãàõûí òóëä
òóñãàéëàí áýëòãýãäñýí àæèëòàíûã ãàçàð äýýð íü àæèëëóóëæ øèíæèëãýý õèéëãýí õóìõààíû ýñðýã
ýìýý ýì÷ëýõ ÿâäàë íü òºâëºðñºí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíýýñ èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áîëäîã (281-ð õóóäñàí
äàõ õàëäâàðò ºâ÷íèéã óñòãàõ ñòàíäàðò 5-èéã ¿çíý ¿¿).

Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõàä òàâèãäàõ øààðäëàãà 3: Õèìèéí àðãà õýðýãñëèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà.
Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ õèìèéí àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõäýý ãàìøèãò ºðòñºí òóñëàìæûí àæèëòàí,
ýíãèéí àðä èðãýä áîëîí õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíã çîõèõ ¸ñîîð õàìãààëæ, õýðýãëýñýí õèìèéí áîäèñíîîñ õîðäîæ
áîõèðäîõã¿é áàéõ òàëààñ íü þóíû ò¿ð¿¿íä àíõààðàõ ¸ñòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)



Àæèëòíóóäàä õîëáîãäîõ ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ, õàìãààëàëòûí õóâöàñ õýðýãñëýýð õàíãàõ,
óñàíä îðîõ ãàçðûã àøèãëóóëàõ, õèìèéí áîäèñòîé õàðüöàõàä çàðöóóëàõ öàãèéí õýìæýýã õÿíàõ
áóþó õÿçãààðëàõ çýðãýýð õàìãààëàõ ¸ñòîé.
Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõàä õýðýãëýãäýõ õèìèéí áîäèñûã ñîíãîõ, ò¿¿íèé ÷àíàð, òýýâýðëýëò,
õàäãàëàëò, õýðýãëýõ áàãàæ òåõíèê, õèìèéí áîäèñûã àþóëã¿é óñòãàõ çýðýã íü îëîí óëñûí íîðì
íîðìàòèâûí äàãóó õèéãäýõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 1-èéã ¿çíý ¿¿).

81



Õàëäâàð òýýã÷èéã óñòãàõàä àøèãëàãäàæ áàéãàà õèìèéí áîäèñûí áîäèò àþóë áîëîí òýäãýýðèéã
àøèãëàõ öàãèéí õóâààðü çýðãèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã õ¿í àìä öàã òóõàéä íü ºã÷ áàéõ ¸ñòîé. Îëîí
óëñàä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí æóðìûí äàãóó õ¿ì¿¿ñèéã õèìèéí õîð áîëîí øàâüæ óñòãàã÷ûã
õýðýãëýõ ¿åä ìºí õýðýãëýñíèé äàðàà á¿õèé ë õóãàöààíä õàìãààëàõ ¸ñòîé (óäèðäàõ ñàíàìæ 1-èéã
¿çíý ¿¿).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. ¯íäýñíèé áîëîí îëîí óëñûí ïðîòîêîëóóä: Õèìèéí áîäèñûã õàëäâàð òýýã÷èéã óñòãàõàä àøèãëàõ òàëààð
Äýëõèéí Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí îëîí óëñûí òîäîðõîé ïðîòîêîë áà íîðì áàéäàã áºãººä
òýäãýýðèéã öàã ÿìàãò õýëáýðýëòã¿é äàãàæ ìºðäºæ áàéõ ¸ñòîé. Õàëäâàð òýýã÷èéã óñòãàõ ¿éë àæèëëàãàà íü
¿ð ä¿í áà àþóëã¿é àæèëëàãàà ãýñýí õî¸ð ë ¿íäñýí àñóóäàë äýýð òóëãóóðëàæ õèéãäýõ ¸ñòîé. Õýðâýý õèìèéí
áîäèñûã ñîíãîõòîé õîëáîîòîé äîòîîäîä ìºðäºæ áàéãàà íîðì íîðìàòèâóóä íü îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä
õ¿ðýõã¿éãýýñ øàëòãààëàí ýð¿¿ë ìýíä áîëîí àþóëã¿é áàéäàëä ó÷èðæ áàéãàà àþóëûã ÿìàð íýã íºëººëºë
¿ç¿¿ëæ ÷àäàõã¿é áàéãàà áîë õîëáîãäîõ àãåíòëàã äîòîîäûíõîî ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãàòàé çºâëºëäñºíèé
¿íäñýí äýýð îëîí óëñàä ìºðäºæ áàéãàà íîðì ñòàíäàðòûã äàãàæ ìºðäºõ çºâøººðëèéã àâàõ øààðäëàãàòàé.
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5 Õàòóó Õîã õàÿãäëûí Ìåíåæìåíò
Õýðâýý îðãàíèê õàòóó õîã, õîã õàÿãäàëûã çîõèõ ¸ñîîð õàÿæ óñòãààã¿éãýýñ øàëòãààëàí ÿëàà áîëîí õóëãàíà
¿ðæèõ (Õàëäâàð òýýã÷èéã õÿíàõ ãýñýí õýñãèéã ¿çíý ¿¿) ìºí ãàäàðãûí óñ áîõèðäîõ àþóë ¿¿ñíý. Áàéãàëèéí
ãàìøèã áîëîí ìºðãºëäººíèé äàðàà ¿ëäñýí õàòóó õîã, õîã õàÿãäàëûã öóãëóóëæ áººãí¿¿ëýõã¿é áîë ýìõ
çàìáàðààã¿é, õºãëºðñºí îð÷èí áèé áîëæ, ¿¿íèé óëìààñ õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû ýð¿¿ëìýíäèéí áóñàä
àñóóäëóóäûã ñàéæðóóëàõ õ¿÷èí ÷àðìàéëòûã ñóëðóóëàõ ñºðºã ¿ð äàãàâàðòàé. Õàòóó õîã õîã õàÿãäàë íü
ãîëäóó áîõèðûí ñóâàã øóóäóóã áºãëºæ, òîãòìîë áà áîõèðñäîí ãàäàðãûí óñòàé õîëáîîòîé õ¿ðýýëýí áóé
îð÷íû ýð¿¿ëìýíäèéí áýðõøýýëèéã áèé áîëãîíî.
Õàòóó õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíòýä òàâèãäàõ øààðäëàãà 1: õàòóó õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ õàÿæ óñòãàõ
Õ¿ì¿¿ñ ýìíýëãèéí õîã õàÿãäàë ãýõ ìýò õàòóó õîã õàÿãäàëààð áîõèðäîîã¿é õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä àæ òºðºõ
¸ñòîéãîîñ ãàäíà ãýðèéí õîã õàÿãäàëàà çºâ áîëîâñîí õàÿæ óñòãàõ àðãà õýðýãñýëòýé áàéõ ¸ñòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)





Ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñ õàòóó õîã õàÿãäëûí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëàõ áîëîí õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë
õýðýãò îðîëöîõ ¸ñòîé.
Ãýðèéí õîã õàÿãäàëûã ºäºð áîëãîí ñàâàíä õèéæ òîãòìîë öóãëóóëàõ áà òóñãàé çîðèóëàëòûí
õîãèéí ñàâàíä øàòààæ ýñâýë áóëæ óñòãàíà.
Á¿õ àéë ºðõ õîãèéí ñàâòàé áàéõ ¸ñòîé áà àéë ºðõ íü íèéòèéí õîãèéí ñàâíû öýãíýýñ 100-ààñ
èë¿¿ã¿é ìåòð îéðõîí áàéõ ¸ñòîé.
Ãýðèéí õîã õàÿãäëûã ãàçàð äýýð íü øàòààõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä 10 àéëûí äóíä 100 ëèòðèéí
áàãòààìæòàé íýã õîãèéí ñàâûã çààâàë áàéðëóóëàõ ¸ñòîé.
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Õîã õàÿãäëûã ýð¿¿ë ìýíäýä õîðòîé áîëæ õóâèðàõààñ íü ºìíº çàéäóó ãàðãàæ óñòãàõ ¸ñòîé. (çààâàð
òýìäýãëýë 1, 2, 6-ã ¿çíý ¿¿).
Ýìíýëãèéí õîã õàÿãäëûã àíãèëæ, òóñàä íü õàÿæ óñòãàõ ¸ñòîé áà òóñãàé çîðèóëàëòûí õîãèéí ñàâ
áóþó ¿íñíèé ã¿í ñàâòàé õîã øàòààõ çóóõûã ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçðûí ýçýìøèë ãàçàð áîëãîíä çààâàë
áàéëãàõ ¸ñòîé. (çààâàð òýìäýãëýë 3, 6-èéã ¿çíý ¿¿).
ßìàð ÷ òîõèîëäîëä îðîí ñóóöíû õîðîîëîë áîëîí îëîí íèéòèéí ãàçðóóäàä áîõèð áóþó àþóëòàé
ýìíýëãèéí õîã õàÿãäàë (ç¿¿ òàðèóð, øèë, õóâöàñ, ýì ãýõ ìýò) áàéõ ¸ñã¿é (çààâàð òýìäýãëýë 3-èéã
¿çíý ¿¿).
Çàõ, ìàë íÿäàëãààíû ãàçàð ãýõ ìýò íèéòèéí ãàçðóóäàä ãàðãàöòàé òýìäýãëýñýí ìºí ñàéí õàøààëæ
õ¿ðýýëñýí õîãèéí ñàâûã áàéðëóóëàõ ¸ñòîé áà õîãíû ìàøèí òîãòìîë öóãëóóëàõ ÿâäëûã õàíãàõ
øààðäëàãàòàé (çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý ¿¿).
Õàòóó õîã õàÿãäëûã õàìãèéí ñ¿¿ëä îðîí íóòãèéí áîëîí ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñò ýð¿¿ë ìýíä
áîëîí õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû àþóë ¿¿ñãýõýýðã¿é ãàçàð õàÿõ ¸ñòîé (çààâàð òýìäýãëýë 5-6-èéã ¿çíý ¿¿).

Çààâàð òýìäýãëýë
1.

2.

Õîã õàÿãäëûã áóëàõ: Õýðâýý õîã õàÿãäëûã ãýðòýý ýñâýë íèéòèéí çîðèóëàëòòàé í¿õýíä ãàçàð äýýð íü
áóëàõ òîõèîëäîëä ÿëàà, õóëãàíà ãýõ ìýò õàëäâàð òýýã÷èäèéã òàòàæ, ¿ðæèõ ãàçàð áîëîõîîñ íü
ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð äîëîî õîíîã áîëãîí øîðîîãîîð íèìãýí çóëæ áóëàõ õýðýãòýé. Õýðâýý
õ¿¿õäèéí ÿëãàäàñ áîëîí áîõèð äààâóóã õàÿõ áîë òýð äàðèóä íü øîðîîãîîð áóëàõ õýðýãòýé. Õîã
õàÿã öýãèéã õ¿¿õýä áîëîí ìàë àìüòàí îðîõîîñ ñýðãèéëæ õàøààãààñ õ¿ðýýëýõ õýðýãòýé. Ìºí
õºðñíèé óñûã áîõèðäóóëæ áàéãàà àëèâàà áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõýä àíõààðàõ øààðäëàãàòàé.
Õîã õàÿãäëûí òºðºë áà õýìæýý: Ñóóðèí ãàçðóóäûí õîã õàÿãäàë íü ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû
öàð õ¿ðýý áîëîí òºðºë, õýðýãëýñýí õ¿íñ áîëîí òóõàéí îðîí íóòãèéí õîã õàÿãäàëûã ýðãýæ àøèãëàõ
áà/áóþó õàÿõ àðãà õýëáýð çýðãýýñ õàìààðàí á¿òýö áîëîîä õýìæýýíèé õóâüä íýëýýä ÿëãààòàé
áàéäàã. Õàòóó õîã õàÿãäëûí õ¿ì¿¿ñèéí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ íºëººëëèéí õýìæýýíä ¿íýëãýý õèéæ
øààðäëàãàòàé áîë òîõèðîõ àðãà õýìæýýã àâàõ õýðýãòýé. Õàòóó õîã õàÿãäàëûã äàõèí àøèãëàõ ÿâäàë
íü ýð¿¿ëìýíäýä õîð õºíººëã¿é áîë ò¿¿íèéã õ¿í àìûí äóíä õºõ¿¿ëýí äýìæèõ íü ç¿éòýé. Ñàâëàãàà
áîëîí áîëîâñðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààíààñ áîëîí õàòóó õîã õàÿãäàë èõ õýìæýýãýýð áèé áîëãîäîã
áàðàà òàâààðûã íèéë¿¿ëýõ ÿâäëààñ çàéëñõèéõ øààðäëàãàòàé.
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3.

4.

5.

6.

Ýìíýëãèéí õîã õàÿãäàë: Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé ¿¿ññýí õîã õàÿãäàëûã
ìåíåæìåíòèéã ìóó çîõèîí áàéãóóëñàíû óëìààñ õ¿í àì, ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí áîëîí õîã
õàÿãäàëòàé õàðüöäàã õ¿ì¿¿ñ õàëäâàð àâ÷ áýðòýõ àþóëä ºðòäºã. Ãàìøãèéí íºõöºëä õîã õàÿãäëûí
õàìãèéí õîðòîé òºðëèéí òîîíä õàëäâàðò ¿ç¿¿ðòýé áîëîí ¿ç¿¿ðã¿é ç¿éë¿¿ä (øàðõíû áîîëò, öóñ
áîîõ ìàòåðèàë, ïëàöåíò çýðýã îðãàíèê áîäèñóóä ãýõ ìýò) çýðýã áàãòäàã. Õîã õàÿãäàëûã òºðºë
òºðëººð íü àíãèëæ òóñãààðëàõ øààðäëàãàòàé. Õàëäâàðã¿é õîã õàÿãäàëûã (öààñ, õóâàíöàð áîîëò,
õ¿íñíèé õàÿãäàë ãýõ ìýò) õàòóó õîã õàÿãäàë ãýäýã óòãààð íü õàÿæ áîëíî. Áîõèðäñîí ¿ç¿¿ðòýé ç¿éë,
ÿëàíãóÿà õýðýãëýñýí ç¿¿, òàðèóð çýðãèéã õýðýãëýñíèéõýý äàðàà øóóä àþóëã¿é ñàâàíä õèéõ
õýðýãòýé. Àþóëã¿éí ñàâ áîëîí áóñàä õàëäâàðòàé õîã õàÿãäëûã áóëàõ, øàòààõ ãýõ ìýò àþóëã¿é
àðãààð ãàçàð äýýð íü óñòãàæ áîëíî.
Çàõûí õîã õàÿãäàë: Çàõûí èõýíõè õîã õàÿãäëûã ãýðèéí õîã õàÿãäàëòàé àäèë àðãààã õàÿæ áîëíî.
Ìàë íÿäàëãààíû ãàçðûí õîã õàÿãäëын хувьд бий болсон шингэн хаягдлыг шиийдэж, нядалгааны
ажлыг эрүүл ахуйн шаардлага болон дотоодын хуулт тогтоомжын дагуу явуулахын тулд тусгай
цэвэршүүлэх ажиллагаа мөн тусгай барилга байгууламж шаардлагатай байж болно. Нядалгаанаас
гарсан хог хаягдлыг бойны газрын ойролцоох таглаатай том нүхэнд хаяж болно. Цус гэх мэт зүйлийг
хавтгай зүйлээр бүтээсэн суваг шуудууг ашиглан бойны газраас нүх рүү урсгаж болно (Ялааг нүхэнд
орохоос сэргийлэх зорилгоор). Усыг цэвэрлэгээ хийх зорилгоор байнга бэлэн байлгах хэрэгтэй.
Хяналтын дор хаях/ ариутгалын үүднээс газарт булах: Их хэмжээний хог хаягдлыг зайдуу гаргаж
хяналтын дор ил хаях, эсвэл ариутгалын үүднээс газарт булах шаардлагатай. Энэхүү арга нь хангалттай
орон зай буюу газар болон механик төхөөрөмж бэлэн байгаа эсэхээс шалтгаална. Халдвар тээгч
үржихээс сэргийлэх зорилгоор ил хаясан хог хаягдлыг хамгийн сүүлд шороогоор булах хэрэгтэй.
Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлûг хамгаалах: Хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэж, хаях ажлыг
гүйцэтгэж буй хатуу хог хаягдлын менежментийн ажилчдад хамгаалалтын хувцас, бээлий, комбинзон,
гутал болон хамгаалалтын багаар хангах шаардлагатай. Гар болон нүүрээ угаахад нь зориулж ус,
савангаар мөн хангах хэрэгтэй. Эмнэлгийн хог хаягдалтай ажиллах ажилтанд ийм төрлийн хог
хаягдлыг хадгалах, тээвэрлэх болон хаях зөв арга ажиллагааны талаар мөн буруу харьцсанаас үүдэн
гарах эрсдэлийн талаар зохих мэдээллийг өгөх хэрэгтэй.
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6 Бохирын Систем
Онцгой байдлын лагерь доторх буюу түүнтэй ойролцоохи гадаргын ус нь айл өрх, усны цэгийн хаягдал ус,
гэмтэлтэй бие засах газар болон бохирын хоолой, борооны ус, үерийн ус зэргээс үүсч болно. Гадаргын устай
холбогдон эрүүлмэндэд үүсч болох гол аюул бол усны хангамж болон амьдрах орчин бохирдох, бие засах газар
болон байр сууц гэмтэж эвдрэх, халдвар тээгч үржих гэх зэрэг болно. Борооны болон үерийн ус нь лагерь дах
бохирын системийг доройтуулж, бохирдол үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. Бохирын системийг зөв төлөвлөх мөн
бага оврын талбай дах бохирын системийг ашиглан лагерийн дотоод зохион байгуулалтыг төлөвлөж, хаягдал
усыг хаях замаар ширүүн борооны усны шугамыг шийдэх зэрэг ажлыг авч хэрэгжүүлэн хүн амын эрүүлмэндэд
учирч болох аюулыг бууруулж болно. Энэхүү бүлэгт бага хэмжээний бохирын системийн бэрхшээл болон үйл
ажиллагааны тухай тайлбарласан болно. Том хэмжээний бохирын систем нь голдуу лагерийг сонголт ба
хөгжлөөр тодорхойлогдоно (203-р Хуудсан дах Байр Сууц, Суурьших ба Хүнсний Зүйл хэмээх 4-р бүлгийг үзнэ
үү).
Бохирын системд тавигдах шаардлага 1: Бохирын ажил
Хүмүүс ширүүн борооны ус, үерийн ус, ахуйн хаягдал ус болон эмнэлгийн хаягдал ус зэргээс үүсэх усны
элэгдэл ба тогтмол уснаас шалтгаалах эрүүлмэнд болон бусад аюул багатай орчинд аж төрөх ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýй õàìò унших)



Орон сууц болон усны цэгийн ойролцоох газрыг тогтмол хаягдал уснаас хол байх ѐстой ба борооны
усны шугамыг цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй (çààâàð òýìäýãëýë 1,2,4,5-ийг үзнэ үү).
Байр сууц, зам, ус болон ариутгалын байгууламж нь үер усны аюулд өртөхгүй мөн элэгдэж идэгдэхгүй
байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 2-4-ийг үзнэ үү).
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Усны цэгийн шугамыг сайтар төлөвлөсний үндсэн дээр зөв хийж ажиллуулах хэрэгтэй. Үүнд угаалгын
болон усанд орох газраас бохирын шугам татах мөн ус цуглуулах цэг зэрэг багтана. (çààâàð òýìäýãëýë
2-4-ийг үзнэ үү).
Бохирын шугамын ус гадаргын болон гүний усны эх үүсвэрийг бохирдуулах эсвэл хөрсөнд элэгдэл
үүсгэх ѐсгүй (çààâàð òýìäýãëýë 5-ийг үзнэ үү).
Шаардлагатай үед бохирын ажилд зориулж тусгай багаж хэрэгслийг хангалттай тоо хэмжээгээр хангах
хэрэгтэй (çààâàð òýìäýãëýë 4-ийг үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë
1.
2.

3.
4.

5.

Байрлах газрыг сонгох ба төлөвлөх: Бохирын асуудлыг хянах буюу зохицуулах хамгийн үр дүнтэй
арга бол сайтыг зөв сонгож, зөв зохион байгуулж төлөвлөх явдал байдаг (211-224-р уудсан дах Байр
Сууцанд тавигдах шаардлага 1-4-ийг үзнэ үү).
Хаягдал ус: õºðñíèé болон ахуйн хаягдал ус хүний ялгадастай холилдсон тохиолдолд түүнийг бохир
гэж нэрлэдэг. Áîõèðûí øóãàìòàé ãàçàð ëàãåðèéã áàéðëóóëàõ õ¿ðòýë àõóéí õàÿãäàë óñûã õ¿íèé
ÿëãàäàñòàé õîëèëäîõîîñ ñýðãèéëæ áàéõ õýðýãòýé. Бохирыг цэвэршүүлэхэд ахуйн хаягдал уснаас
илүү хэцүү бөгөөд илүү зардал ордог. Усны цэг болон угаалга ба усанд орох газруудад хаягдал усыг
ашиглах жижиг цэцэрлэгийг байгуулах явдлыг хөхүүлэн дэмжих шаардлагатай. Угаалга болн усанд
ордог газруудаас гарч байгаа хаягдал усыг усны эх үүсвэрийг бохирдуулахаас сэргийлэхэд онцгой
анхаарал хандуулах шаардлагатай.
Бохир болон ялгадасыг хаях: Механик гэмтэл болон гоожилтоос сэргийлэхийн тулд бие засах газар
болон сувгийг үерээс хамгаалахад онцгой анхаарал тавих хэрэгтэй.
Таниулан ухуулах: Гамшигч өртсөн хүмүүс усны байгалийн урсгалын чиглэл болон сувгийг хаагуур
татвал болохыг ерөнхийдөө мэдэж байдаг учраас тэднийг бага хэмжээний бохирын системийг татах
ажилд татан оролцуулах нь маш чухал. Үүнээс гадна гамшигт өртсөн хүмүүс эрүүлмэнд, бие махбодод
учирч болох аюулыг ойлгож, бохирын системийг татах ажилд гар бие оролцсон бол тэд шугамыг
татсаны дараа түүнийг цаашид ажиллуулж, арчлах сонирхолтой байдаг (Халдвар тээгчийг устгах гэсэх
бүлгийг үзнэ үү). Энэ тохиолдолд техникийн дэмжлэг үзүүлж, багаж хэрэгсэлээр хангах шаардлага
гарч болно.
Хог хаягдлыг ãàçàð äýýð нь хаяж аюулгүй болгох: Хэрвээ боломжтой бол мөн хөрс сайтай газарт усны
цэг болон угаалгын газараас гарч буй бохирыг арчилахад хэцүүгээс гадна байнга бөглөрч байдаг ил
сувгаар биш харин ãàçàð äýýð нь гүйцэтгэвэл зохино. Юүлэгч нүх гэх мэт энгийн бөгөөд хямд арга
техникийг хаягдал усыг сайт дотор ãàçàð äýýð нь хаяж аюулгүй болгоход ашиглаж болно.
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Хэрвээ сайтаас гаргаж зайдуу хаяхаас өөр боломж байхгүй бол хоолой татан суваг татсан нь илүү
болно. Сувгийг цаг агаарын хуурай хаягдалд зориулсан урсгалын хурдтай байхаас гадна борооны ус
гүйхээр хийх ѐстой. Налуу 5 хувиас дээш байх тохиолдолд хэт элэгдлээс сэргийлэхийн тулд техникийн
арга техникийг ашиглах ѐстой. Усыг цэвэршүүлэх ажлаас үлдсэн үлдэгдэлийн бохирын шугамыг
хүмүүсийг хэрэглэхээс мөн гадаргын эсвэл гүний усны эх үүсвэрийг бохирдуулахаас сэргийлж сайтар
хянаж байх хэрэгтэй.
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ХАВСРАЛТ 1
Ус õàíãàìæ ба Ариутгалын Наад Захын Хэрэгцээг Үнэлэх Õÿíàõ àñóóëòûí æàãñààëò
Энэхүү асуултын жагсаалт нь ерөнхийдөө хэрэгцээг тогтоож, орон нутгийн нөөц боломжыг тодорхойлж, орон
нутгийн нөхцөл байдлыг үнэлэхэд зориулагдсан болно. Үүнд яаралтай буюу орон нутагт байгаа нөөц боломж
дээр нэмэлт шаардлагатай гадаад нөөц боломж, эх үүсвэрийг тогтооход чиглэгдсэн асуултууд ороогүй.
1.

Ерөнхий асуултууд









Хэдий тооны хүн гамшигт өртсөн, хаанà байгаа болох? Хүний тоог хүйс, нас болон хөдөлмөрийн
чадваргүй гэх мэт үзүүлэлтүүдээр аль болох дундажлаж гаргах.
Хүмүүс хаашаа нүүх хандлагатай байдаг вэ? Гамшигт өртсөн хүмүүс болон тусламжèéн ажлын
аюулгүй байдлын хүчин зүйл нь юу вэ?
Ус болон ариутгалтай холбоотой ямар өвчин байгаа болох эсвэл үүсэх магадлалтай байна вэ?
Тулгарсан бэрхшээлийн цар хүрээ болон өөрчлөгдөх магадлал ямар байна вэ?
Зөвлөгөө авч холбоо барих гол хүмүүс хэн бэ?
Хүн ам доторхи эмзэг бүлгийн хүмүүс гэж хэн бэ яагаад тэгж нэрлэсэн бэ?
Бэлэн байгаа барилга байгууламж хүн болгонд тэгш хүртээмжтэй байж чадаж байна уу?
Эмэгтэйчүүд болон охидын хувьд ямар аюул учирч болох вэ?
Онцгой байдал үүсэхээс өмнө тухайн хүн амын хэвшсэн ус ба ариутгалын ажил нь ямар байсан бэ?

2.

Усíû хангамж






Одоо байгаа усны эх үүсвэр нь юу болох мөн одоогийн хэрэглэгчид нь хэн бэ?
Нэг хүн өдөрт хэдий хэмжээний ус хэрэглэх боломжтой вэ?
Ус хангамжын өдөр тутмын болон долоо хоног тутмын давтамж ямар байна вэ?
Ус хангамж нь хүн ам дах бүх бүлгийн богино хугацааны болон урт хугацааны хэрэглээг хангахад
хүрэлцээтэй байна уу?
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3.





Ус зөөх цэг хүмүүсийн амьдардаг газартай хангалттай ойрхон байж чадаж байна уу? Тэр нь аюулгүй
юу?
Одоо байгаа ус хангамж хангалттай юу? Хэр удаан байх вэ?
Хүмүүст тохирсон хэмжээ болон төрлийн хангалттай усны сав байгаа юу?
Усны эх үүсвэр бохирдсон эсвэл бохирдох аюултай байна уу (микробиологийн эсвэл
химийн/радиологийн)?
Усыг цэвэршүүлэх шаардлагатай юу? Цэвэршүүлэх боломжтой юу? Ямар төрлийн цэвэршүүлэлт
шаардлагатай байна вэ?
Ус бохирдоогүй боловч халдваргүйжүүлэлт шаардлагатай юу?
Ойр хавьд өөр усны эх үүсвэр байна уу?
Усыг зөөх, нөөцлөх болон хэрэглэхтэй холбоотой уламжлалт сүсэг бишрэл болон тогтсон заншилтай
юу?
Бэлэн байгаа ус хангах тогтолцоог ашиглахад ямар нэг хүндрэл байна уу?
Усны эх үүсвэр хүрэлцээгүй тохиолдолд хүн амыг нүүлгэх боломжтой юу?
Усны эх үүсвэр хангалтгүй бол усыг баканд нөөцлөх боломжтой юу?
Ус хангамжтай холбоотой хамгийн гол эрүүл ахуйн асуудал юу вэ?
Хүмүүст усыг аюулгүй хэрэглэх арга хэрэгсэл байгуу юу?
Ялгадсыг хаях
Бие засч байгаа одоогийн арга хэлбэр нь ямар байна вэ? Хэрвээ ил бие засч байгаа бол тусгайлан заасан
газар байгаа юу? Тэр газар нь аюулгүй юу?
Ялгадсыг хаяхтай холбоотой хүйсний гэх мэт сүсэг бишрэл болон тогтсон заншил байна уу?
Бэлэн барилга байгууламж байна уу? Хэрвээ байгаа бол ашиглаж байгаа эсэх, хүрэлцээтэй эсэх мөн
найдвартай ажиллаж байна уу? Нэмж өргөтгөх буюу засаж өөрчлөх боломжтой юу?
Бие засч байгаа одоогийн арга хэлбэр усны хангамж болон амьдрах орчинд аюул учруулж байна уу?
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4.

Халдвар тээгчээс үүсэх өвчин




Халдвар тээгчээс өвчин халдах магадлал хэр вэ мөн тэр нь хэр аюултай вэ?
Халдвар тээгч болон халдвар тээгчээс үүсэх өвчинтэй холбоотой ямар нэг сүсэг бишрэл болон тогтсон
заншил байна уу? Тэдгээр сүсэг бишрэл болон заншил нь ашигтай буюу ашиггүй эсэх.
Хэрвээ халдвар тээгчээс өвчин гарах эрсдэл өндөр байвал өртөх магадлалтай хүмүүс өөрийгөө
хамгаалах чадвартай юу?
Халдвар тээгчийн үржлийг зогсоохын тулд тухайн газрын орчинд өөрчлөлт хийх боломжтой юу
(бохирын шугам, ялгадасыг зөв хаях, хог хаягдлыг зөв хаях гэх мэт хэлбэрээр)?
Халдвар тээгчийг химийн аргаар устгах боломжтой юу? Халдвар тээгчийг устгах болон химийн
бодисыг ашиглахтай холбоотой ямар нэг хөтөлбөр, зохицуулалт, үйл ажиллагаа байна уу?
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Хүмүүс бие зассаныхаа дараа болон хоол идэх буюу бэлдэхийн өмнө гараа угааж байна уу? Саван
болон бусад цэвэрлэгээний материалтай байна уу?
Хүмүүс бие засах газрыг барих болон ашиглах талаар мэдлэг хэр байна вэ?
Бие засах газрыг барихад орон нутагт ямар материалын нөөц байна вэ?
Хүмүүс ялгадасны нүх, бие засах ил талбай болон шуудууг ашиглахад бэлэн байна уу?
Бие засах ил газар, ялгадасны нүх болон жорлонд хангалттай зай байна уу?
Суваг шуудууны налуу нь ямар байна вэ?
Гүний усны түвшин ямар байна вэ?
Ялгадасыг сайт дотор нь хаяхад хөрсний нөхцөл тохирох уу?
Ялгадасыг хаях одоо мөрдөгдөж байгаа хэвшил халдвар тээгчийг үржих нөхцлийг бүрдүүлж байна уу?
Бөгсөө угааж цэвэрлэхэд зориулсан ямар нэг материал буюу ус байна уу? Хүмүүс тэр хэрэглэсэн
материалаа хэрхэн хаяж байна юэ?
Эмэгтэйчүүд сарын тэмдэгтэй холбоотой асуудлаа хэрхэн зохицуулж байна вэ? Сарын тэмдэг ирсэн үед
хэрэг болох зориулалтын материал байна уу?



Алй өрхөд ямар төрлийн мэдээлэл болон аюулгүйн анхааруулгыг өгвөл зохих вэ?

5.

Хатуу хог хаягдлыг хаях







Хатуу хог хаягдал асуудал мөн үү?
Хүмүүс хог хаягдалаа хэрхэн хаяж аюулгүй болгож байна вэ?
Ямар төрлийн, хэдий хэмжээний хатуу хог хаягдал үүсч байна вэ?
Хатуу хог хаягдалыг сайт дээр хаяж болох уу эсвэл цуглуулаад сайтаас гадагши гаргаж хаях ѐстой юу?
Гамшигт өртсөн хүмүүс хатуу хог хаягдалаа хэрхэн хаяж байна вэ? (compost/хогийн нүх үү? Зөөх
тогтолцоотой юу? Хогийн саванд уу?)
Хог хаягдал үүсгэж байгаа ямар нэг эмнэлгийн байгууллага буюу үйл ажиллагаа байна уу? Хогоо
хэрхэн хаяж аюулгүй болгож байна вэ? Хэн хариуцаж байна вэ?


6.

Бохирын шугам



Бохирын шугамтай холбоотой ямар нэг хүндрэл бэрхшээл байна уу (байр сууц эсвэл бие засах газар
үерт автах, халдвар тээгч үржих газар, амьдрах орчин болон ус хангамжыг бохирдуулж буй бохирдсон
ус)?
Намгийн ус хөрсөнд нөлөөлж байна уу?
Хүмүүс үер усны аюулаас өөрсдийн байр сууц болон бие засах газраа хамгаалах боломж байна уу?
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ХАВСРАЛТ 2
Байгууллага болон бусад хэрэгцээнд шаардагдах усны доод хэмжээний чиглэлийг төлөвлөх
Эрүүлмэндийн
эмнэлгүүд

төвүүд

ба

Холерийн Төвүүд
Эмчилгээний хоолны төвүүд
Сургууль
Сүм
Нийтийн бие засах газар
Урсдаг бүх жорлон
Бөгсөө угаах
Мал амьтан
Бага хэмжээний
систем

93

усжуулалтын

5 литр / гэрээр эмчлүүлэгч
40-60 литр/хэвтэж эмчлүүлэгч/өдөр
Угаалгын төхөөрөмж, урсдаг жорлон гэх мэтэд нэмэлт ус
хэрэгтэй болж болно.
60 литр/өвчтөн/өдөр
15 литр/асрагч/өдөр
30 литр/хэвтэж эмчлүүлэгч/өдөр
15 литр/асрагч/өдөр
3 литр/сурагч/өдөр уух, гараа угаах хэрэгцээнд (жорлонд
хэрэглэгдэх усыг тооцоогүй болно: доор үзнэ үү).
2-5 литр/хүн/өдөр угаах болон уух хэрэгцээнд
1-2 литр/хэрэглэгч/өдөр гар угаах хэрэгцээнд
2-8 литр/нэг тасалгаа/өдөр жорлонг цэвэрлэх хэрэгцээнд
20-40 литр/хэрэглэгч/өдөр бохирын шугамд холбогдсон урсдаг
боловсон жорлонгийн хэрэгцээнд
3-5 литр/хэрэглэгч/өдөр
1-2 литр/нэг хүн/өдөр
20-30 литр/том ба дунд зэргийн амьтан/өдөр
5 литр/жижиг амьтан/өдөр
3-6мм/м2/өдөр. Гэхдээ янз бүр байна.

ХАВСРАЛТ 3
Гамшгийн үед Олон нийтийн Газар болон Байгууллагуудад Байх ѐстой бие засах газрын хамгийн доод
тооны үндсэн чиглэлийг төлөвлөх.
Байгууллага
Зах
Эмнэлэг/эрүүлмэндийн төвүүд
Хоолны төвүүд
Хүлээн авах
төвүүд
Сургууль
Албан өрөө
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болон/дамжих

Богино хугацаа
50 лангуу тутамд 1 жорлон
20 ор эсвэл 50 гэрээр
эмчлүүлэгч тутамд 1 жорлон
Насанд хүрсэн 50 хүн тутамд 1
жорлон
20 хүүхэд тутамд 1 жорлон
50 хүн тутамд 1 жорлон
3:1 эмэгтэй ба эрэгтэй
30 охинд 1 жорлон
60 хөвгүүнд 1 жорлон
20 ажилтанд 1 жорлон

Урт хугацаа
20 лангуу тутамд 1 жорлон
10 ор эсвэл 20 гэрээр
эмчлүүлэгч тутамд 1 жорлон
Насанд хүрсэн 20 хүн тутамд 1
жорлон
10 хүүхэд тутамд 1 жорлон
30 охинд 1 жорлон
60 хөвгүүнд 1 жорлон

ХАВСРАЛТ 4
Ус ба ялгадастай холбоотой өвчин ба түүний халдварлах механизм

Уснаас үүссэн эсвэл
усаар угаасан

Усаар угаасан эсвэл ус
дутагдсанаас
Ялгадастай холбоотой
helminthes
Үхэр болон гахайн
махны òºðëèéí ºò
Усан суурьт
Устай
холбоотой
халдвар тээгч шавьж
Ялгадастай холбоотой
халдвар тээгч шавьж

Õîëåð/Cholera,
shigellosis,
суулгах,
ñàëìîíåë¸ç/
salmonellosis гэх мэт
Typhoid, paratyphoid
гэх мэт
Амѐбийн дизентери,
giardiasis
А
гепатит,
poliomyelitis, rotavirus
гүйлгэх
Арьс нүдний халдвар
Áººñíººñ
ãàðàëòàé
õèæèã ба õàëóóðëàõ
Roundworm,
hookworm, whipworm
Taeniasis
Schistosomiasis
Guinea өт
Clonorchiasis
Malaria,
dengue,
sleeping
sickness,
filariasis гэх мэт
Гүйлгэх ба дизентери

Ус бохирдох
Áîõèð ãàðûí
бактерийн
Ариутгал муу
Хувийн ариун цэвэр
муу
Үр бохирдох

Áîõèð ãàðûí
бактерийн бус

Хөрсөөр
helminthes
Хүн-амьтан

дамждаг

Бохирдсон усанд удаан
зогсох
Ялаа шумууланд
хазуулах
Ялаа болон æîîìîîð
дамжина

Усны хүрэлцээ муу
Хувийн ариун цэвэр
муу
Ил бие засах
Хөрс бохирдох
Дутуу болгосон мах
Хөрс бохирдох
Ус бохирдох

Усны ойрхон
Усанд үрждэг
Бохир орчин
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3-р бүлэг
Хүнсний аюулгүй байдал, õîîë тэжээл, хүнсний тусламжийн
хамгийн бага үзүүлэлтийн стандарт
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Энэ бүлгийг хэрхэн ашиглах вэ
Энэхүү бүлэг нь 1. Хүнсний аюулгүй байдал, õîîë тэжээлийн үнэлгээ болон шинжилгээний стандарт.
2. Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт. 3. Тэжээлийн стандарт. 4. Хүнсний тусламжийн стандартууд
дөрвөн хэсгээс бүрдэнэ. Хүнсний аюулгүй байдал ба õîîë тэжээлийн стандарт нь хүнс тэжээл
хэрэглэх эрхийн бодит тунхаглал байдаг бол Хүнсний тусламжийн стандартууд нь үйл ажиллагаан
тал руу илүү чиглэсэн байдаг. Хүнсний тусламжийн стандартууд нь хүнсний аюулгүй байдал ба
тэжээлийн стандартуудыг хангахад тус болно.
Хэсэг болгон нь дараахь мэдээллийг агуулна. Үүнд:
Ìèíèìóì стандартóóä: эдгээр нь үндсэндээ чанарын хэмжүүрүүд бөгөөд хүнсний аюулгүй
байдал, тэжээл, хүнсний тусламжийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үед тавигдах хамгийн бага
үзүүлэлтүүд юм.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: эдгээр нь стандартын хэмжээнд хүрсэн эсэхийг тодорхойлох “дохионууд”
юм. Эдгээр нь хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүд, үйл явц, хэрэглэсэн аргын үр нөлөө ба үр дүнг
харуулах хэрэгсэл болдог. Үзүүлэлтүүд нь чанарын болон тоон хэмжүүртэй байж болно.
Çààâàð òýìäýãëýë: эдгээр нь янз бүрийн нөхцөл байдалд хэрэглэх стандартууд ба үзүүлэлтүүд,
бодит хүндрэлийг шийдэх удирдамж, ач холбогдол бүхий асуудлуудын талаархи зөвлөгөөг
ашиглах үед анхаарах зүйлүүдийг зааж өгнө. Эдгээр нь стандартууд болон үзүүлэлтүүдтэй
холбоотой чухал асуудлуудад анхаарал хандуулж өнөө үед хуримтлагдсан мэдлэгийн
зөрчилтэй асуудлууд, сул талуудыг тодорхойлно.
Энэхүү бүлгийн төгсгөлд байгаа хавсралтуудад үнэлгээнд ашиглах жагсаалт, хүнсний аюулгүй
байдлын арга хэмжээний жишээнүүд, хүнсний хурц хомсдлыг хэмжих ба бичил тэжээлийн хомсдол
нь нийгмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох, хүнс тэжээлийн шаардлага болон энэхүү
бүлэгтэй холбоотой ерөнхий áîëîí тодорхой мэргэжлийн асуудлуудын талаархи мэдээллийн эх
үүсвэрийг áàãòààñàí сонгосон íîìûí жагсаалт орсон байгаа.
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Оршил
Олон улсын хуулийн бичиг баримтуудòàé õîëáîãäîõ íü
Хүнсний аюулгүй байдал, тэжээл, хүнсний тусламжинд тавигдах хамгийн доод үзүүлэлтийн
стандартууд нь хүмүүнлэгийн тунхаглалд тусгагдсан зарчмууд ба эрхүүдийн бодит илэрхийлэл юм.
Хүмүүнлэгийн тунхаглал нь гачигдал зовлон çýâñýãò ìºðãºëäººíèé óëìààñ золиосëîãäñîí
хүмүүсийн амьдрал ба нэр хүндийг хамгаалах үндсэн шаардлагууд бөгөөд олон улсын хүний эрх,
хүмүүнлэг, дүрвэлтийн талаархи хуулиудад тусгагдсан байдаг.
Хүн болгон шаардлагатай хэмжээний хүнс тэжээл хэрэглэх эрхтэй. Энэ эрхийг олон хуулийн бичиг
баримтуудад хүлээн зөвшөөрсөн байдаг бөгөөд үүнд өлсөхгүй байх эрх хамаарна. Шаардлагатай
хэмжээний хүнс тэжээл хэрэглэх эрхэд дараахи зүйлүүд хамаарна. Үүнд:
 Хүнс тэжээл нь тухайн соѐлын орчинд хүлээн авдаггүй бодис оруулахгүйгээр хувь
хүмүүсийн хүнсний шаардлагыг чанарын ба тоон үзүүлэлтээр хангах , хангалттай хэмжээíèé
олдоцтой байх ѐстой
 эдгээр хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн олдцыг тогтвортой хэмжээнд байлгах ба бусад хүний
эрхийг хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй байх ѐстой
Төрийн болон төрийн бус оролцогч талууд нь хүний хоол хүнс хэрэглэх эрхийг хэрэгжүүлэхэд
хариуцлага хүлээнэ. Эдгээр үүрэг болон олон улсын хуулийн заалтын зөрчил жишээ нь дайны тактик
хэлбэрээр хүн амыг өлсгөлөнд нэрвүүлэх юм уу тэдний амьдралыг сүйтгэх явдал нь олон тохиолдолд
хүнсний аюулгүй байдал, тэжээлийн нөхцөлд маш муу нөлөө үзүүлдэг. Зэвсэгт мөргөлдөөний үед
тэмцэлдэж байгаа талууд нь хүнсний зүйл болон ¿ð òàðèà ургац, ìàë амьтанд зориулàãäñàí нутгийг
эзлэх, устгахûã õîðèãëîñîí áàéäàã. Ийм нөхцөлд хүмүүнлэгийн салбарынхан эрх нь зөрчигдсөн хүн
амын эрхийг сэргээх жишээ нь тухайн улсын болон олон улсын хуулийн дагуу хоол хүнсээр хангах
арга хэмжээ авч болно.
Энэхүү бүлэгт заасан хамгийн доод үзүүлэлтийн стандартууд нь шаардлагатай хүнс хэрэглэх эрхийн
бүрэн илэрхийлэл биш юм. Гэхдээ эдгээр стандартуудад хоол хүнс хэрэглэх эрхийн үндсэн агуулга
тусгагдсан ба энэ эрхийг дэлхий дахинд улам хурдацтайгаар хэрэгжүүлэхэд тус болдог.
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Гамшгийн үеийн хүнсний аюулгүй байдал, тэжээл, хүнсний тусламжийн ач холбогдол
Хоол хүнсийг олдоцтой байлгах ба тэжээлийн түвшнийг шаардлагатай хэмжээнд барих нь гамшгийн
үед хүмүүс амьд үлдэх гол хүчин зүйл болдог. Хүнсний хомсдол нь нийгмийн эрүүл мэндийн
хамгийн чухал асуудал ó÷ðààñ нас баралтын шууд болон шууд бус үндсэн шалтгаан байж болно.
Амьжиргааны уян хатан байдал ба хүмүүсийн хэрэглээний хүнсний аюулгүй байдал нь õ¿íèé эрүүл
мэнд, õîîë тэжээлийн нөхцөл байдал, амьд ãàðàõ боломж, сайн сайхан байдлыг тодорхойлно.
Хүнсний тусламж нь цогц арга хэмжээний нэг хэсгийн хувьд хүнсний аюулгүй байдал ба тэжээлийн
нөхцөл байдлыг хамгаалахад чухал үүрэгтэй байж болно.
Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт нь тэжээлийн болон хүнсний тусламжийн стандартуудаас илүү
ерөнхий агуулгатай байдаг нь хүнсний аюулгүй байдал олон талыг хамарсан нарийн түвэгтэй салбар
боловч гамшгийн нөхцөлд ажиллах туршлагатай байгууллага цөөхөн байдагтай ихээхэн холбоотой.
Энэ бүлэгт дараахи нэр томъѐонуудыг ашигласан болно . Үүнд:
 Хүнсний аюулгүй байдал нь бүх хүмүүс эрүүл бөгөөд идэвхтэй амьдрахын тулд үргэлж
хангалттай, аюулгүй, тэжээллэг хоол хүнс хэрэглэх бодит ба эдийн засгийн боломжтой байх
үед бий болдог (1996 оны Дэлхийн хүнсний дээд хэмжээний уулзалтын Үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний 1-р хэсэг)
 Амьжиргаа гэдэгт амьд үлдэх ба ирээдүйн сайн сайхан амьдралаа хангахтай холбоотой
амьдрах хэрэгслийг хангахад шаардлагатай чадвар, эд хөрөнгө (материаллаг болон нийгмийн
баялгууд) ба үйл ажиллагаанууд хамаарна. Амьжиргааны стратеги гэдэг нь хүмүүс хоол
хүнс юм уу хоол хүнс худалдаж авах орлого олохын тулд ашигладаг практик арга,үйл
ажиллагаа бол зохицох стратеги гэдэг нь хүнсний аюулгүй байдлыг шийдэх түр зуурын арга
хэмжээ юм.
 Хүнс тэжээлийн хомсдол гэдэгт хурц болон архаг хүнсний хомсдол мөн бичил тэжээлийн
хомсдол зэрэг олон янзын нөхцөл байдлууд хамаарна. Тэжээлийн хурц хомсдол гэдэг нь
тураал ба тэжээлийн доройтлыг хэлдэг ба архаг хүнсний хомсдол гэдэг нь давжаарлыг хэлнэ.
Давжаарал ба тураал нь өсөлтийн гажуудлын хоѐр өөр хэлбэр юм. Энэ бүлэгт бид зөвхөн
хүнсний хурц хомсдол ба бичил тэжээлийн хомсдлын талаар өгүүлэх болно.
Эмэгтэйчүүд өрх гэрийн хоол хүнсийг ерөнхийд нь хариуцдаг бөгөөд тэд хүнсний тусламжийг авдаг
гол хүмүүс байдаг учраас боломжтой бол тэдгээрийг хөтөлбөрийг боловсруулах ба хэрэгжүүлэхэд
оролцуулах нь зүйтэй.
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Бусад бүлгүүдòýé õîëáîãäîõ íü
Бусад бүлгүүдэд тайлбарлах стандартууд нь энэ бүлэгтэй холбоотой. Нэг салбарт стандартыг
хэрэгжүүлэх нь бусад салбаруудад нөлөөлдөг ба тэр байтугай тэдгээр салбаруудад гарах ахиц
дэвшлийг тодорхойлдог. Үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгохын бусад салбаруудтай нягт хамтран
ажиллаж харилцан зохицуулалт хийх шаардлагатай. Орон нутгийн удирдлага болон бусад холбогдох
байгууллагуудтай õàìòðàí àæèëëàñíààð õýðýãöýý øààðäëàãûã õàíãàõ, ¿éë àæèëëàãààãàà
äàâõöóóëàõã¿é áàéõ, õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë, òýæýýë, õ¿íñíèé òóñëàìæèéí àæèëëàãààíû
÷àíàðûã äýýä çýðýãò õ¿ðãýõýä çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé. Æèøýý íü: ãàë òîãîîíû õýðýãñýë,
õ¿íñíèé õýðýãëýýíèé ò¿ëø áà óñàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõàä
òàâèãäàõ øààðäëàãà íü Óñ, Ýð¿¿ë àõóé, Àðèóí öýâýð, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý, Îðîí ãýð,
Áàéðøèë, Õ¿íñíèé áóñ ç¿éë¿¿äèéí õýðýãöýý øààðäëàãàä çààãäñàí áàéãàà. Ýäãýýð øààðäëàãóóä
íü ºðõ ãýð¿¿ä õîîë õ¿íñýý îëæ òýæýýëèéí õýìæýýã çîõèõ ò¿âøèíä áàéëãàõàä øóóä íºëººòýé.
Òîäîðõîé ñòàíäàðòóóä áà óäèðäàìæèéí òàéëáàðûã øààðäëàãàòàé ¿åä áóñàä á¿ëã¿¿äýä èø
òàòñàí áàéãàà.
Á¿õ ñàëáàðóóäàä õàìààðàõ åðºíõèé ñòàíäàðòóóä
Àëèâàà ¿éë àæèëëàãààã òºëºâëºæ õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë ÿâö íü ò¿¿íèé ¿ð ä¿íä ÷óõàë íºëººòýé. Ýíý
á¿ëãèéã îðîëöîî, àíõíû ¿íýëãýý, õàðèó àðãà õýìæýý, çîðèëãî, õÿíàëò, ä¿ãíýëò, àæèëòíóóäûí
÷àäâàð áà õàðèóöëàãà, àæèëòíóóäûí õÿíàõ, óäèðäàõ, äýìæèõýä õàìààðàõ á¿õ ñàëáàðóóäûí
åðºíõèé ñòàíäàðòóóäòàé õàìò àøèãëàõ ¸ñòîé /21-ð õóóäàñíû 1-ð á¿ëãèéã ¿çíý ¿¿/. ßëàíãóÿà
ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñ, òýð äóíäàà äîð äóðüäñàí ýìçýã á¿ëãèéí îðîëöîîã äýýä õýìæýýãýýð
íýìýãä¿¿ëñíýýð òóõàéí àæèëëàãààíû òîõèðîìæòîé áàéäàë áà ÷àíàðûã áàòàëãààæóóëàõàä
çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé.
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Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñèéí ýìçýã áàéäàë áà äàâóó òàëóóä
Ãýíýòèéí íºõöºëä õàìãèéí èõ ýðñäýëä ºðòäºã á¿ëãүүд áîë ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä, ºíäºð
íàñòнууд, òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñ, ÕÄÕÂ-èéí халдвартай хүмүүс юм. Тодорхой нөхцөл байдалд
хүмүүс гарал угсаа, шашны болон улс төрийн харъяалал, шилжих хөдөлгөөн зэргээс шалтгаалж эмзэг
байдалд орж болно. Эдгээр нь бүгдийг хамруулсан жагсаалт биш боловч хамгийн түгээмэл
тохиолддог хэлбэрүүд юм. Тодорхой эмзэг байдал нь хүмүүсийн зохицох чадвар ба гамшгийн үед
амьд үлдэх чадварт нөлөөлдөг бөгөөд тухайн нөхцөл байдал бүрт хамгийн их эрсдэлд өртөж байгаа
хүмүүсийг тогтоох ѐстой.
Гарын авлагын бүх хэсэгт гарч байгаа “эмзэг бүлэг” гэсэн нэр томъѐо нь тэдгээр бүх бүлгүүдэд
хамаарна. Аливаа нэг бүлэг эрсдэлд өртсөн үед бусад бүлгүүд ч гэсэн аюулд өртөх магадлалтай
байдаг. Тийм учраас эмзэг бүлгийн талаар дурьдах бүрт уншигчид энд нэр дурьдсан бүх хүмүүсийг
ойлгох ѐстой. Гамшигт өртсөн бүх бүлгүүдийг ялгаварлалгүйгээр тэдгээрийн өөрсдийн хэрэгцээ
шаардлагад нь нийцүүлэн хамгаалж хүнсээр хангахад онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай.
Гэхдээ гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүс нь өөрсдөө зохицох чадварыг эзэмших боломжтой байдаг гэдгийг
санаж түүнийг нь хүлээн зөвшөөрч дэмжих ѐстой.
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Хамгийн доод үзүүлэлтийн стандартууд

Хүнсний аюулгүй байдал болон тэжээлийн үнэлгээ ба шинжилгээ
Энэ хоѐр стандарт нь анхны үнэлгээ (29-р хуудсыг үзнэ үү) ба оролцооны стандартаас (28-р хуудсыг үзнэ үү)
гаралтай бөгөөд энэ хоѐрыг тэжээлийн болон хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээ авах төлөвлөгөө гаргах
юм уу түүнийг дэмжихэд хэрэглэнэ. Õóðö õÿìðàëûí ¿åä ÿàðàëòàé àðãà õýìæýý àâàõûí òóëä ÿàðàëòàé
òóñëàìæ øààðäëàãàòàé ýñýõèéã òîãòîîõ ò¿ðãýâ÷èëñýí ¿íýëãýý ÿâóóëàõàä õàíãàëòòàé áºãººä ýíý
òîõèîëäîëä øààðäëàãàòàé çààëòóóäûã ºãíº. ¯íýëãýýíèé æàãñààëòûã 172-179-ð õóóäñàí äýýðõ 1-3-ð
õàâñðàëòàí äýýð ºãºâ.
¯íýëãýý áà øèíæèëãýýíèé ñòàíäàðò 1:
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë
Õ¿ì¿¿ñ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýðñäýëä ºðòñºí ¿åä õºòºëáºðòýé õîëáîîòîé øèéäâýðèéã ãàðãàõäàà
òýäãýýð õ¿ì¿¿ñèéí õîîë õ¿íñíèé îëäîö, òóõàéí ãàìøãèéí îäîîãèéí áîëîí èðýýä¿éí õ¿íñíèé àþóëã¿é
áàéäàëä ¿ç¿¿ëýõ íºëººã á¿ðýí îéëãîñíû ¿íäñýí äýýð ãàðãàõ ¸ñòîé áà ¿¿íèé äàãóó õàìãèéí òîõèðîìæòîé
àðãà õýìæýýã àâíà.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: /Çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèíà/



¯íýëãýý áà øèíæèëãýý, ãàçàðç¿éí áàéðëàë áà àìæèðãààíû ò¿âøíèé янз бүрийн
á¿ëã¿¿äèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã óëèðàë á¿ð öàã õóãàöààíû ÿâöàä òîäîðõîéëæ
÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé øààðäëàãóóäûã îëæ òîãòîîíî. /Çààâàð òýìäýãëýë 1-ã ¿çíý ¿¿/
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¯íýëãýý íü õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàëд íºëººëдөг èë¿¿ ºðãºí õ¿ðýýíèé íèéãìèéí,
ýäèéí çàñãèéí болон óëñ òºðèéí áîäëîãî, èíñòèòóöóóä, ¿éë ÿâöûí òàëààðõ
îéëãîëòóóä дээр үндэслэх ¸ñòîé. /Çààâàð òýìäýãëýë 2-ã ¿çíý ¿¿/
¯íýëãýýíä çîõèöîõ ñòðàòåãèéí ñóäàëãàà áîëîí øèíæèëãýэ õàìàаðíà. /Çààâàð
òýìäýãëýë 3-ã ¿çíý ¿¿/
Áîëîìæòîé áîë ¿íýëãýýã îðîí íóòãèéí ÷àäàâõè, òýð äóíäàà àëáàí ¸ñíû áîëîí àëáàí
áóñ èíñòèòóöóóäûí ÷àäàâõèéã харгалзан òîîöíî. /Çààâàð òýìäýãëýë 4-ã ¿çíý ¿¿/
Àøèãëàñàí àðãà÷ëàëûã ¿íýëãýýíèé òàéëàíä äýëãýðýíã¿é òàéëáàðëàõ ¸ñòîé áà ýäãýýð
íü íèéòýýð õ¿ëýýí çºâøººðñºí çàð÷ìóóäûã áàðèìòàëñàí ãýäãèéã õàðóóëàõ ¸ñòîé.
/Çààâàð òýìäýãëýë 5-ã ¿çíý ¿¿/
Îëäîæ áàéãàà õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëүүдèéã àøèãëàõ áà òóõàéí ñàëáàðò õàìààðàõ àíõäàã÷
øèíý ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ àæèëëàãàà íü øèéäâýð ãàðãàõàä ÷óõàë øààðäëàãàòàé
íýìýëò ìýäýýëýë äýýð òºâëºðíº. /Çààâàð òýìäýãëýë 6-ã ¿çíý ¿¿/
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûн òàëààð àâàõ øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýýí¿¿ä íü
àìæèðãààíû ò¿âøèíг äýýøë¿¿ëýõ ñòðàòåãèéã äýìæèж õàìãààëàõûí õàìòààð
çàéëøã¿é òóëãàðñàí õýðýãöýýã õàíãàõàä ÷èãëýíý. /Çààâàð òýìäýãëýë 7-ã ¿çíý ¿¿/
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýðñäýë íü õ¿í àìûí òýæýýëèéí íºõöºë áàéäàëä ¿ç¿¿ëýõ
íºëººã òîîöíî. /Çààâàð òýìäýãëýë 8-ã ¿çíý ¿¿/

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Øèíæèëãýýíèé õ¿ðýý: Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë íü õ¿ì¿¿ñèéí àìæèðãàà, òýäíèé
àìüäàð÷ áàéãàà ãàçàð áà íèéãìèéí áàéð ñóóðü, öàã õóãàöàà, ãàìøãèéí øèíæ ÷àíàð,
õàðèó àðãà õýìæýýíýýñ øàëòãààëæ ÿíç á¿ð áàéæ áîëíî. ¯íýëãýý хийхдээ ãàìøèãò
ºðòñºí õ¿í àìûí ãàìøèã òîõèîëäîõîîñ ºìíº õîîë õ¿íñ áà îðëîãûí áàéäàëд ÿìàð
ººð÷ëºëò îðñîí ãýäýã äýýð àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëýõ ¸ñòîé. Æèøýý íü: õîò áîëîí
õîòûí îð÷мын ãàçðóóä õîîë õ¿íñíèé çàõ çýýëèéí íèéë¿¿ëýлтэä àíõààðàë õàíäóóëàõ
¸ñòîé áîë õºäººãèéí õ¿ì¿¿ñийн хувьд õîîë õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýë äýýð ãîëäóó
àíõààðàë òºâëºð¿¿ëäýã. Õ¿ì¿¿ñ îðøèí ñóóæ áóé ãàçðààñàà øèëæèí í¿¿ñýí
òîõèîëäîëä òýäíèéã õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà óëñûí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã òîîöîæ ¿çýõ
¸ñòîé. Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ¿íýëãýýã õºòºëáºðèéã äóóñãàõààñ ýñвэл ýõë¿¿ëýõýýñ
ºìíº ã¿éöýòãýæ áîëíî. Àëü ÷ òîõèîëäîëä ¿éë àæèëëàãààíû äàâõöàëûã àëü áîëîõ
áàãà õýìæýýíä áàéëãàõûí òóëä õîëáîãäîõ òàëóóäûí ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëàõ
øààðäëàãàòàé. Øèíý ìýäýýëэл нь îäîî áàéãàà ìýäýýëë¿¿äèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿äýýñ àâñàí
õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéã нөхөх байж ѐстой.
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2. Орчны нөхцөл: хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэл нь үндэсний ба олон улсын бодлого, хүмүүс
шаардлагатай хэмжээний тэжээллэг хоол хүнс хэрэглэх боломжид нөлөөлдөг үйл явц юм уу
институцүүд зэрэг илүү өргөн хүрээний макро эдийн засгийн ба нийгэм улс төрийн бүтцийн хүчин
зүйлүүдээс шалтгаалж үүсч болно. Үүнийг голдуу хүнс тэжээлийн аюулгүй байдлын архаг эрсдэл гэж
тодорхойлдог бөгөөд энэ нь бүтцийн тогтворгүй байдлаас шалтгаалж бий болдог удаан хугацааны
үйл явц боловч гамшгийн нөлөөгөөр улам хурцдаж болно.
3. Зохицох стратеги: үнэлгээ ба шинжилгээг хийхдээ зохицох олон хувилбар
стратегиуд болон хэн түүнийг хэрэглэж байгаа, ямар үр дүнтэй байгаа гэдгийг бодолцох ѐстой.
Стратеги нь олон янз байж болох боловч зохицох үйл явц нь харилцан адилгүй үе шатуудаас тогтоно.
Эхэн үеийн стратеги нь заавал онцгой байх албагүй бөгөөд үүнийг буцаан цуцлах боломжтойгоос
гадна түүний үр дагавар удаан хугацаагаар үргэлжилдэггүй. Жишээ нь, байгалын гаралтай хүнс
цуглуулах, зайлшгүй шаардлагатай бус хөрөнгийг борлуулах, гэр бүлийн нэг гишүүнийг өөр газар
ажиллуулахаар явуулах гэх мэт. Зарим үед хямралын стратеги гэж нэрлэгддэг дараагийн шатны
стратегиуд нь газар худалдах, гэр бүлээрээ зовлон гачаалын улмаас нүүн шилжих, ойг устгах гэх
мэтээр хүнсний ирээдүйн аюулгүй байдалд муугаар нөлөөлж болно. Эмэгтэйчүүд ба охидуудын
хэрэглэдэг зарим стратеги нь тэднийг янхандалт, нууц харилцаа, аюулгүй байдал хангагдаагүй
газраар аялах үед бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх гэх мэтээр ДОХ-ын халдвар авах илүү өндөр эрсдлийг
дагуулдаг. Шилжих хөдөлгөөн ихсэх тусам ДОХ тархах магадлал ихэсч болно. Зохицох стратегиуд
нь нийтийн эзэмшлийн байгалын баялгийг хэтрүүлэн ашиглах гэх мэтээр байгал орчинд нөлөөлж
болно. Хүнсний аюулгүй байдлыг бүх хохиролгүй хувилбаруудыг ашиглаж дуусахаас өмнө
хамгаалах ѐстой.
4. Орон нутгийн чадавх: үнэлгээ ба төлөвлөлтийн бүх үе шатуудад орон нутгийн оршин суугчид ба
байгууллагууд оролцох нь маш чухал юм. Хөтөлбөрүүд нь хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэсэн
байдаг ба тухайн орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон байх ѐстой. Өмнө нь ган юм уу үерт өртсөн
орон нутгийн оршин суугчид нь өөрсдийн гэсэн гэнэтийн нөхцөл байдлын төлөвлөгөөтэй байж
болно. Орон нутгийн ийм чадавхийг дэмжих нь маш чухал юм.
5. Арга зүй: үнэлгээ ба дээжлэлтийн журам нь албан ѐсны бус байсан ч гэсэн хамрах хүрээг нь
болгоомжтой тооцож үзэх шаардлагатай. Тайланд тусгасан үйл явц нь логиктой бөгөөд ил тод байх
ѐстой ба хүнсний аюулгүй байдлыг үнэлэх хүлээн зөвшөөрөгдсөн журмыг мөрдсөн байх ѐстой.
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Мэдээлэл ба шинжилгээг нь харилцан биенээ нөхсөн, уялдаатай байлгахûí òóëä мэдээллийг цаг
хугацааны явцад харьцуулах боломжтой байхын тулд байгууллагууд нь хоорондоо болон засгийн
газартай үйл ажиллагааны аргачлалаа зохицуулах шаардлагатай. Ургацын үнэлгээ, хиймэл дагуулын
зураг, айл өрхийн үнэлгээ зэрэг янз бүрийн эх үүсвэрүүдээс авсан мэдээллээс харилцан уялдаатай
дүгнэлт гаргаж авахын тулд янз бүрийн эх үүсвэрүүд ба хүнсний аюулгүй байдлын талаархи
мэдээллийн төрлүүдийн дотроос сонголт хийх нь маш чухал юм. Үнэлгээнд тооцох ѐстой зүйлүүдийн
жагсаалт 1-р хавсралтад îðñîí. Аргачлалыг шалгах жагсаалт 2-р хавсралтад îðñîí.
6. Мэдээллийн эх үүсвэрүүд: нь хоол хүнсний хэвийн хангамж, янз бүрийн бүлгүүдийн хүнс тэжээл
олох боломж, хүнс тэжээлийн аюулгүй байдлын хамгийн их эрсдэлд өртсөн бүлэг, өмнө нь
тохиолдож байсан хоол хүнсний хомсдол ба янз á¿ðèéí бүлгүүдийн хоол хүнс авах боломж зэрэг
гамшгийн өмнөх нөхцөл байдлын талаархи хоѐрдогч мэдээллийг хангалттай авах боломжтой олон эх
үүсвэрүүдэд хамаарна. Хоѐрдогч мэдээллийг үр дүнтэйгээр ашигласнаар шинэ нөхцөл байдалд
хамгийн чухал зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд үнэлгээний үед анхдагч мэдээллийг
цуглуулах боломж олгодог.
7. Удаан хугацааны төлөвлөлт: хямралын анхны үе шатанд зайлшгүй хэрэгцээгээ хангах ба
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигладаг эд хөрөнгөө хадгалж үлдэх нь чухал байдгаас гадна удаан
хугацаанд авах хэмжээг дотроо төлөвлөж байх нь зүйтэй. Үүний тулд олон салбарын мэргэжлийн
мэдлэг ба оршин суугчид тэр дундаа бүх бүлгүүдийн төлөөлөгчидтэй нягт хамтран ажиллах
чадвартай байх ѐстой. Үнэлгээ ба хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн бүх үе шатанд оршин суугчид оролцох
нь чухал бөгөөд энэ нь хэтийн боломж ба эрсдэлд нөлөөтэй. Зөвлөмжийг зохих боловсрол эзэмшсэн
туршлагатай ажилтнууд асуудлыг сайтар ойлгосны үндсэн дээр өгнө. Үнэлгээний багт холбогдох
салбарын мэргэжилтнүүд тэр дундаа газар тариалангийн мэргэжилтнүүд, эдийн засагчид, малын эмч
нар, нийгмийн шинжлэх ухааны ажилтнууд, ус ба ариун цэвэр болон бусад холбогдох салбарын
хүмүүс оролцоно (багт ажиллахад тавигдах шаардлагыг 28-р хуудаснаас үзнэ үү).
8. Хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэл ба тэжээллэг байдал: хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэл нь
тэжээлийн хомсдлын гурван шалтгааны нэг бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа газар
хүнс тэжээлийн хомсдол тэр дундаа бичил тэжээлийн хомсдол заавал байдаг. Хүнсний аюулгүй
байдлын эрсдэлийн хүнс тэжээлийн байдалд үзүүлэх нөлөө нь хүнсний аюулгүй байдлыг үнэлэх нэг
үндсэн шалгуур юм. Гэхдээ эрүүл мэндийн болон халамж анхаарлаас шалтгаалсан хүчин зүйлүүдийг
үгүйсгэж хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэл нь хүнс тэжээлийн хомсдлын цорын ганц шалтгаан гэж
үзэж болохгүй.
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Үнэлгээ ба шинжилгээний стандарт 2: Хүнс тэжээл
Хүмүүс хүнсний хомсдолд орох эрсдэлд орсон үед хөтөлбөрүүд нь тэдгээрийн шалтгаан, түвшин,
тэжээлийн хомсдолын зэрэг болон хамгийн тохиромжтой хариу арга хэмжээн дээр үндэслэн
боловсруулагддаг.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä /Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина/
 хүний биеийн хэмжилт явуулахын өмнө тэжээлийн дутагдлын цаад шалтгааны талаархи
мэдээллийг шинжилж, тайлан тавих ѐстой бөгөөд ингэхдээ асуудлын шинж чанар, асуудлын
хүндрэлтэй байдал, хүнс тэжээл ба дэмжлэг хамгийн их шаардлагатай байгаа бүлгүүдийг
тодруулах ѐстой. /140-р хуудсанд байгаа Çààâàð òýìäýãëýë 1 ба хүнс тэжээлийн тусламжийн
ерөнхий стандарт 2-ыг үзнэ үү./
 Тухайн орон нутгийн хүмүүс болон бусад орон нутгийн холбогдох хүмүүсийн хүнс
тэжээлийн хомсдолын талаархи санаа бодлыг харгалзан үзнэ. /Çààâàð òýìäýãëýë 1-р тайлбарыг
үзнэ үү./
 хүний биеийн хэмжилтийг зөвхөн хөтөлбөрийн шийдвэр гаргах шатанд мэдээлэл ба дүн
шинжилгээ шаардлагатай үед л явуулна. /Çààâàð òýìäýãëýë 2-р тайлбарыг үзнэ үү./
 Олон улсын хүний хүний биеийн хэмжилтын удирдамж ба тэдгээртэй нийцсэн үндэстний
удирдамжууд нь хүнс тэжээлийн хомсдолын төрөл, түвшин, зэргийг тодорхойлоход
зориулагдсан байдаг. /Çààâàð òýìäýãëýë 3-р тайлбарыг үзнэ үү/
 хүний биеийн хэмжилтийг 5-аас доош насны хүүхдүүдийн дунд явуулах үед тэжээлийн
хомсдолыг Z оноо ба дундаж хувийг төлөвлөхөд олон улсад ашиглагддаг жин ба өндрийн
харьцааг ашигладаг. /Çààâàð òýìäýãëýë 3-р тайлбарыг үзнэ үү./
 Хүн амын бичил тэжээлийн хомсдолд орох эрсдлийг тогтооно. /Çààâàð òýìäýãëýë 4-р
тайлбарыг үзнэ үү./
 Хүнс тэжээлийн үнэлгээг хийсний дараа авах арга хэмжээг зөвлөж, орон нутгийн чадварыг
зохицуулалтын аргаар нэмэгдүүлнэ.
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Çààâàð òýìäýãëýë

1. ¯íäñýí шалтгаанууд: Хүнс тэжээлийн хомсдлын шууд шалтгаанууд нь өвчин, хүнсний хангалтгүй
хэрэглээ /хүнсний аюулгүй байдлаас шалтгаална/, нийгмийн эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн
хангалтгүй түвшин, гэр бүлийн болон бүлгийн түвшинд эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах
боломжгүй байдал зэрэг болно. Эдгээр шалтгаанууд нь хүний, бүтцийн, байгалийн хүчин зүйлүүд,
эдийн засгийн нөөц бололцоо, улс төр соѐл, аюулгүй байдлын нөхцөл байдал, албан болон албан бус
дэд бүтэц, хүн амын хөдөлгөөн /албадлагын болон сайн дурын/, шилжилт хөдөлгөөнд тавих
хязгаарлалтаас шалтгаална. Тухайн нөхцөл байдал бүрт хамаарах хүнс тэжээлийн хомсдлын
шалтгааныг ойлгох нь хүнс тэжээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндсэн нөхцөл болдог. Хүнс
тэжээлийн хомсдлын шалтгааны талаархи мэдээллийг анхдагч болон хоѐрдогч эх үүсвэр, тэр дундаа
эрүүл мэнд ба хүнс тэжээлийн талаархи мэдээллэл, судалгааны тайлан, урьдчилсан сануулга, эрүүл
мэндийн төвүүдийн тайлан, хүнсний аюулгүй байдлын мэдээлэл, хүн амын төлөө ажилладаг бүлгүүд
орох ба энэ нь чанарын болон тоон мэдээлэл байж болно. Хүнс тэжээлийн үнэлгээний шалгалтын
хуудсыг 4-р хавсралтаас харж болно.
2.Шийдвэр гаргах үйл явц: нь хүнс тэжээлийн хомсдолын боломжит 3 шалтгааны талаархи ойлголт
ба хүний биеийн хэмжилтийн үр дүн дээр үндэслэгдэнэ. Гэхдээ хурц хямралын үед хүнс тэжээл
түгээх ерөнхий ажиллагааг хэрэгжүүлэх шийдвэрийг гаргахад хүний биеийн хэмжилтийн үр дүнг
хүлээх шаардлагагүй. Учир нь үүнд 3 долоо хоног хүртэл хугацаа шаардагдаж болно. Харин энэ нь
хүнс тэжээлийн хомсдолыг засч арилгахад чиглэсэн шийдвэрүүдийн талаар мэдээлэхдээ хүний
биеийн хэмжилтийн үр дүнг ашиглах боломжтой байх ѐстой.
3.Хүний биеийн хэмжилт нь: хүнс тэжээлийн хомсдлын тархацыг үнэлэх үнэлгээ юм. Хүнс
тэжээлийн хомсдлын түвшинг үнэлэх хамгийн түгээмэл арга бол хүн амыг төлөөлүүлэн 6-59 сартай
хүүхдүүдийг судлах арга юм. Гэхдээ энэ насны хүүхдүүд нь хүнс тэжээлийн хомсдлын эрсдэлд илүү
их өртөх боломжтой. Энэ тохиолдолд судалгааны дүн зөрүүтэй байсан ч энэ насны хүүхдүүдийн хүнс
тэжээлийн хомсдолыг зайлшгүй судлах ѐстой. /5-р хавсралтыг үзнэ үү/ Олон улсын удирдамжуудын
дагуу судалгаанд төлөөлөх дээжийг хэрэглэх бөгөөд тухайн улсаас гаргасан удирдамжийг дагаснаар
мэдээллийг зохицуулах ба харьцуулах илүү их боломжтой. Тэжээлийн хандлагын талаархи
төлөөлүүлэн авсан мэдээлэл байгаа тохиолдолд цорын ганц давамгайлсан мэдээлэлд илүү ач
холбогдол өгөх ѐсгүй. Дархлаажуулалтын хамрах хүрээнйи талаархи мэдээллийг нас баралтын
талаархи мэдээллийн нэг адил хүний биеийн хэмжилтийн судалгаанд үед ашиглаж болно.
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Тайлан нь тэжээлийн хомсдлын боломжит шалтгааныг заавал дурьдаж тэжээлийн хурц хомсдолын
талаар тусад нь мэдээлэх ѐстой.
4.Бичил тэжээлийн хомсдол: хүн ам нь гамшгийн өмнө А витамин, иод, төмрийн дутагдалд орсон
нь мэдэгдэж байгаа бол энэ нь гамшгийн туршид хэвээр үргэлжилнэ гэж тооцож болно. Эрүүл мэнд
ба хүнсний аюулгүй байдлын нөхцлийн шинжилгээгээр бичил тэжээлийн хомсдолын эрсдэл байгаа
шинж тэмдэг илэрвэл тухайн хомсдолын тоон үзүүлэлтүүдийг сайжруулах арга хэмжээ авах
шаардлагатай. (137-р хуудасны тэжээлийн туслалцааны ерөнхий стандарт 1 ба 152-р хуудасны
тэжээлийн хомсдолыг залруулах стандарт 3-ыг үзнэ үү)
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Хүнсний аюулгүй байдал

Хүнсний аюулгүй байдлын үнэлгээ ба шинжилгээний стандарт 111-р хуудсыг үз
Стандарт 1
Хүнсний ерөнхий аюулгүй байдал
Стандарт 2
Анхдагч үйлдвэрлэл
Стандарт 3
Орлого ба ажил
Стандарт 4
Зах зээлд нэвтрэх боломж
Хавсралт 1
Хүнсний аюулгүй байдлын аргачлалын ба тайлангийн хуудас
Хавсралт 2
Хүнсний аюулгүй байдлын үнэлгээний хуудас
Хавсралт 3
Хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүд
Хавсралт 9
Íîì ç¿é
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2. Хүнсний аюулгүй байдалд тавигдах ìèíèìóì стандарт
Хүнсний аюулгүй байдлын асуудалд хоол хүнсээ олж авах боломж (тэр дундаа худалдах авах
боломжийн үнэ), хүнсний хангамж ба олдоц, цаг хугацааны явц дахь нийлүүлэлтийн тогтвортой
байдал ба ò¿¿íèéã олж авах боломж орно. Үүнд мөн хүнсний чанар, нэр төрөл, аюулгүй байдал ба
хүнсний хэрэглээ болон биологийн ашгийн асуудал хамаарна.
Хүмүүсийн зовлонг давах чадвар болон хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлд өртөмтгий байдал нь
тэдэнд байгаа баялаг ба үүнд нь гамшиг хэрхэн нөлөөлснөөс ихээхэн хэмжээгээр хамаардаг. Эдгээр
баялагт эдийн засгийн ба санхүүгийн (бэлэн мөнгө, зээл, хадгаламж, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) эд
хөрөнгөөс гадна биет, байгалын, хүний болон нийгмийн баялаг багтана. Гамшигт нэрвэгдсэн
хүмүүсийн хувьд өөрсдийн ирээдүйн хүнсний аюулгүй байдал ба амьжиргааг хангах үүднээс
баялгийг хадгалж хамгаалах, нөхөн сэргээх, бүтээх нь хамгийн чухал асуудал юм.
Зөрчил үүссэн нөхцөлд аюулгүй байдал ба мөргөллдөөний аюул нь хүмүүсийн амьдрал ахуй ба зах
зээлд нэвтрэх боломжид хүчтэй нөлөөлдөг. Айл өрхүүд нь эд хөрөнгөө шууд алдах, зугтахдаа орхин
явах, эсвэл түүнийг байлдаж байгаа талууд устгах юм уу булааж авч болно.
111-р хуудсан дээрхи хүнсний аюулгүй байдлын үнэлгээ ба шинжилгээнээс эхэлж байгаа хүнсний
аюулгүй байдлын эхний стандарт нь гамшгийн үед хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн
бүхий л талууд тэр дундаа эд хөрөнгийг аварч хадгалахтай холбоотой асуудалд хамаарсан ерөнхий
стандарт юм. Үлдэж байгаа гурван стандарт нь анхдагч үйлдвэрлэл, орлогын эх үүсвэр ба ажил
эрхлэлт, зах зээлд нэвтрэх ба бараа үйлчилгээ авах боломжид хамаарна. Хавсралт 3-т хүнсний
аюулгүй байдалтай холбоотой олон арга хэмжээний талаар тайлбарласан байгаа.
Хүнсний аюулгүй байдлын ажиллагаа нь хүнсний аюулгүй байдлын асуудлын олон талыг хамардаг
бөгөөд олон зорилготой байдаг учраас зөвхөн ганц стандартаар (үүнд ус, эрүүл мэнд, орон сууцны
салбаруудад хамаарах стандартууд орно) зохицуулагддаггүй болохоор хүнсний аюулгүй байдлын
стандартууд нь зарим зүйл дээр илэрхий давхацсан байдаг. Үүнээс гадна хүнсний аюулгүй байдлын
бүх стандартуудын шаардлагыг хангахын тулд хөтөлбөрүүдийн хооронд тэнцвэртэй байдал бий
болгох ѐстой.
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Гамшгийн эсрэг арга хэмжээ нь төрийн зүгээс бий болгосон бүтэц, зохион байгуулалт, удаан
хугацааны тогтвортой байдлыг дэмжих юм уу нөхөх зориулалттай байх ѐстой.

Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 1: хүнсний ерөнхий аюулгүй байдал
Хүмүүс амьд үлдэж эд хөрөнгө, өөрсдийн нэр төрийг алдахгүйгээр хангалттай хэмжээний шаардлага
хангасан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой байх ѐстой.
¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä /Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина/
 Хүнсний хомсдол үүссэний улмаас хүмүүсийн амьдрал эрсдэлд орсон нөхцөлд авах хариу
арга хэмжээний хамгийн чухал асуудал нь тэдгээрийн хүнсний шууд хэрэглээг хангах явдал
юм (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Гамшгийн бүх л нөхцөлд хүнсний аюулгүй байдлыг дэмжих, хамгаалах, сайжруулах арга
хэмжээг авах ѐстой. Үүнд үйлдвэрлэлийн эд хөрөнгийг хадгалж үлдэх ба гамшгийн улмаас
алдсан эд хөрөнгийг эргүүлэн олж авах асуудал хамаарна (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалах ба дэмжих арга хэмжээнүүдийг нарийн шинжилгээн
дээр үндэслэн гамшигт нэрвэгдсэн хүн амтай зөвлөлдсөний дагуу явуулна.
 Хариу арга хэмжээг авахдаа хүмүүсийн зохицох стратеги, тэдний хүртэх үр ашиг болон
холбогдох аливаа эрсдэл ба зардлыг тооцох ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү)..
 Гамшгийн үед хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалах бүхий л арга хэмжээ авах үед
хөтөлбөрөөс гаргах юм уу дараагийн шатанд шилжүүлэх стратегийг боловсруулж нийтэд
мэдээлсний дагуу хэрэгжүүлнэ (Çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
 Хариу арга хэмжээ нь шинэ юм уу амьжиргааг дэмжих өөр стратегийн дагуу явагдаж байгаа
үед зохих дэмжлэг тэр дундаа шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, үйлчилгээг бүх бүлгийн
хүмүүст хүртээх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г үзнэ үү).
 Хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээний байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь хамгийн
бага хэмжээнд байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 6-г үзнэ үү).
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Хүн амын дундах янз бүрийн бүлгүүд хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хүлээн авах ба
оролцох боломжоор нь оролцох түвшнийг тодорхойлж гамшигт нэрвэгдсэн хүн амыг
ялгарлахгүйгээр нийтэд нь хамруулахын тулд тусламж хүлээн авч байгаа хүмүүсийг тоог
хянах ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 7-г үзнэ үү).
Хөтөлбөрийн зорилгын дагуу тогтмол хийгдэх ажиглалтаас гадна хариу арга хэмжээний орон
нутгийн эдийн засаг, нийгмийн сүлжээнүүд, хүмүүсийн амьжиргаа, байгал орчинд үзүүлэх
нөлөөг ажиглах ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 8-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Аврах ажиллагааг ач холбогдлоор нь ангилах: хэдийгээр гамшгийн үед хүнсний хурц хомсдолын
эсрэг авдаг хамгийн түгээмэл арга хэмжээ нь хоол хүнсний түгээлт байдаг боловч бусад төрлийн арга
хэмжээнүүд ч гэсэн хүмүүст өөрсдийн шууд хэрэгцээг хангахад тусалж болно. Үүний жишээ бол
хямдруулсан үнээр хүнсний бүтээгдэхүүн борлуулах (хүмүүс ямар нэг хэмжээний худалдан авах
чадвартай байгаа боловч хүнсний хангамж муу байгаа нөхцөлд), ажил эрхлэлтийн хөтөлбөрөөр
дамжуулж хүмүүсийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх (тэр дундаа ажлын хөлсөнд хүнс олгох
хөтөлбөр), мал нядалгаа юм уу бэлэн мөнгө тараах зэрэг арга хэмжээнүүд орно. Ялангуяа хот суурин
газар зах зээлийн хэвийн ажиллагааг сэргээж эдийн засгийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлснээр ажил
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой байж болно. Ийм стратегиуд нь хүмүүсийн нэр
төрд сэвгүй, амьжиргааг нь дэмжсэнээр ирээдүйд эмзэг байдалд орох магадлалыг бууруулдаг учраас
хүнс тараах хөтөлбөрөөс илүү тохиромжтой байж болно. Байгууллагууд нь хамтарч ажилласан
тохиолдолд нэгнийхээ үйл ажиллагааг нөхөхийн тулд бусдын хийж байгаа зүйлийг харгалзан үзэх
хариуцлага хүлээнэ. Хүнсний ерөнхий түгээлтийг зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай нөхцөлд л
хэрэгжүүлж аль болох түргэн хугацаанд зогсоох ѐстой. Дараахь тохиолдлуудад хүнсний ерөнхий
түгээлт нь тохиромжгүй байж болно. Үүнд:
- хүнсний хангалттай нөөц тухайн нутагт байгаа (тэднийг хэрэглэх боломжид учирч байгаа саадыг
арилгах шаардлагатай байж болно)
- тухайн нутагт хүнсний олдоц муудсан нөхцөлд зах зээлийн системийг сайжруулах замаар асуудлыг
шийдэж болно.
- орон нутгийн хандлага юм уу бодлого нь хүнсний бүтээгдэхүүнийг үнэгүй тараахын эсрэг байгаа.
2. хүнсний аюулгүй байдлыг дэмжих, хамгаалах, сайжруулах: хүнсний аюулгүй байдлыг дэмжихэд
тохиромжтой олон арга хэмжээ ба дэмжлэг байж болно
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(Хавсралт 3-г үзнэ үү). Богино хугацаанд хүнсний аюулгүй байдлыг зөвхөн хүмүүсийн амьжиргааны
стратеги дээр үндэслэн хэрэгжүүлэх боломжгүй байж болох боловч айл өрхийн хүнсний аюулгүй
байдалд хувь нэмэр оруулж нэр төрийг хамгаалдаг стратегийг аль болох хамгаалж дэмжих ѐстой.
Хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээ нь гамшгийн үр дүнд алдагдсан эд хөрөнгийг заавал бүрэн

хэмжээгээр олж авах зорилгогүй байж болох боловч цаашид алдагдах явдлаас урьдчилан сэргийлэх,
буцаан олж авах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах ѐстой.
3. зохицох стратегитай холбоотой эрсдэлүүд: олон зохицох стратегиуд нь хүмүүсийн эмзэг
байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой эрсдэл дагуулдаг. Жишээ нь:
- хэрэглэсэн хүнсний хэмжээ ба чанар буурснаар эрүүл мэнд тэжээлийн үзүүлэлт мууддаг.
- сургуулийн төлбөр ба эрүүл мэндийн зардлыг бууруулах нь хүний баялагт муугаар нөлөөлдөг.
- хоол хүнс олж авахын тулд биеэ үнэлэх ба бусадтай харьцаа тогтоох нь хүний нэр төрд муугаар
нөлөөлж нийгмээс гадуурхагдах, ДОХ болон бусад бэлгийн замын өвчний халдвар авах эрсдлийг
бий болгодог.
- гэрийнхээ эд хөрөнгийг зарснаар өрхийн ирээдүйн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал буурдаг.
- зээлээ эргүүлэн төлөх боломжгүй болсноор дахин зээл авах боломж хаагдах эрсдэлтэй байдаг.
- байгалын баялгийг хэтрүүлэн ашигласнаар (хэт их загасчлах, түлээний мод цуглуулах гэх мэт)
байгалын баялгийн олдоц муудна.
- ажил хийх, түлээ цуглуулах зорилгоор аюултай газраар явах нь хүмүүсийг (ялангуяа хүүхэд
эмэгтэйчүүд) халдлагад өртөх эрсдэлийг бий болгодог.
- хууль бус бараа үйлдвэрлэх юм уу худалдаалах нь баривчлагдах ба шоронд хоригдох эрсдэлийг бий
болгоно.
- гэр бүл ба эхчүүдийг хүүхдүүдээс нь салгаснаар хүүхдийн төлөө тавих анхаарал халамж сулрах ба
хүнсний хомсдол үүсэх эрсдэлийг үүсгэнэ.
Эдгээр улам өсөн нэмэгддэг сөрөг нөлөөнүүдийг ойлгож эдгээр зохицох стратегийг аль болохоор
таслан зогсоохын хамт эд хөрөнгө алдагдахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд аль болох түргэн
шуурхай хөндлөнгийн оролцоог бий болгох ѐстой. Тодорхой зохицох стратегиуд нь хүмүүсийг нэр
хүнд муутай юм уу хүлээн зөвшөөрч боломгүй ажиллагаанд татан оруулснаар хүний нэр төрд сэв
суулгах боломжтой. Гэхдээ олон нийгэмд тодорхой стратегиуд нь (хүнд хэцүү үед гэр бүлийн нэг
гишүүнийг өөр газар ажиллуулахаар явуулах гэх мэт) хэвшсэн уламжлал болсон байдаг.
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4. хөтөлбөрөөс гаргах ба шинэ шатанд гаргах стратеги: ийм стратегийг ялангуяа хариу арга
хэмжээ нь зээл ба мал эмнэлгийн зэрэг голдуу төлбөртэй үйлчилгээгээр хангах удаан хугацааны
явцад хэрэгжих тохиолдолд хөтөлбөрийн эхнээс нь бодолцох ѐстой. Хөтөлбөрийг дуусгах юм уу
шинэ шатанд гаргахын өмнө нөхцөл байдал сайжирсан гэдгийг баримтаар баталгаажуулах ѐстой.

5. мэдлэг, ур чадвар, үйлчилгээ авах боломж: холбогдох үйлчилгээгээр хангаж байгаа бүтцийг
хэрэглэгчидтэй хамт боловсруулж төлөвлөснөөр тэдгээрийг зохих хэмжээнд хөтөлбөрийн хугацаа
дуустал эсвэл шаардлагатай бол цааш нь үргэлжлүүлэх явцад хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Зарим
бүлгийн хүмүүс нь онцгой хэрэгцээ шаардлагатай байдаг. Жишээ нь, ДОХ-ын улмаас өнчирч үлдсэн
хүүхдэд гэр бүлийн гишүүдийн дунд байдаг мэдээлэл солилцох, ур чадвараа өвлүүлэх гэх мэт
боломж байхгүй болдог.
6. Байгал орчинд үзүүлэх нөлөө: гамшигт нэрвэгдсэн хүн ам эсвэл хүлээн авагч хүн амын
үйлдвэрлэлийн ба амьжиргааны хэрэгцээнд ашиглагддаг байгалын нөөц баялгийг аль болохоор
хадгалж үлдэх ѐстой. Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх ба аливаа хариу арга хэмжээг төлөвлөх
явцад тооцох шаардлагатай. Жишээ нь, хуаранд амьдарч байгаа хүмүүс хоол хүнсээ бэлдэхийн тулд
түлш хэрэгтэй болсноор тухай орон нутгийн ой түргэн хугацаанд устах аюултай. Зарим нэг төрлийн
шош гэх мэт удаан болдог хүнсний бүтээгдэхүүнийг болгоход илүү их түлш шаардлагатай болдог
бөгөөд энэ нь байгаль орчинд нөлөөлөх боломжтой байдаг (158-р хуудсанд байгаа хүнсний
тусламжийн стандарт 2-г үзнэ үү). Боломжтой бол хариу арга хэмжээ нь байгал орчныг улам илүү
бохирдохоос сэргийлэхэд чиглэсэн байх ѐстой. Жишээ нь, мал нядлах хөтөлбөр нь гангийн үед
бэлчээрийн ачааллыг бууруулж амьд үлдэх боломжтой малд илүү хэмжээний тэжээл өгөх боломж
олгодог.
7. Хамрах хүрээ, оролцох боломж, хүлээн авах боломжтой байдал: тусламж авч байгаа хүмүүс ба
тэдгээрийн шинж чанарыг дүрслэн бичихээс гадна янз бүрийн бүлгүүдийн (эмзэг бүлгийнхэнд
онцгой анхаарал хандуулна) оролцооны түвшинг тогтоохын өмнө тэдний тоог гаргах ѐстой.
Хүмүүсийн оролцоо нь зарим талаар тэдний оролцох ба ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой
байдлаар тодорхойлогддог. Хүнсний аюулгүй байдлын зарим арга хэмжээ нь эдийн засгийн идэвхтэй
хэсэг рүү чиглэдэг боловч тэдгээрийг ялгаварлан гадуурхахгүйгээр эмзэг бүлгийн хүмүүст оролцох
бололцоо олгож бусдаас хамааралтай хүмүүс тэр дундаа хүүхдүүдийг хамгаалахыг хичээх ѐстой.
Ажлын чадвар, гэрийн ажлын ачаалал, хүүхэд асрах үүрэг хариуцлага, архаг хууч өвчин юм уу бие
эрхтний доголдол, биеэр оролцох боломжгүй байдал зэрэг олон янзын саад тотгор нь эмэгтэйчүүд,
тахир дутуу хүмүүс, өндөр настай хүмүүсийн оролцох боломжийг хязгаарладаг.
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Эдгээр саад тотгорыг даван гарахын тулд тэдгээр хүмүүсийн чадварын хүрээнд ямар үйл ажиллагаа
явуулах боломжтойг тогтоох юм уу зохих дэмжлэг үзүүлэх бүтцийг бий болгох ѐстой. Өөрөө сонголт
хийх зарчим дээр үндэслэсэн оролцогчдыг сонгох механизмыг тухайн оршин суугчдын дундах бүх
бүлгийнхэнтэй зөвлөлдсөний дагуу бий болгох ѐстой (36-р хуудсанд байгаа оролцогчдыг сонгох

стандартыг үзнэ үү).
8. Õÿíàëò: байнгын õÿíàëò (37-40-р хуудсанд байгаа õÿíàëò ба үнэлгээний стандартыг үзнэ үү)
хийхээс гадна хөтөлбөрийн тохиромжтой байдлыг үнэлэх, тодорхой үйл ажиллагааг хэзээ зогсоох,
шаардлагатай өөрчлөлт хийх, шинэ төслийг хэрэгжүүлж болохыг тогтоох, эсвэл дэмжлэг
шаардлагатай байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд хүнсний аюулгүй байдлын илүү өргөн хүрээний
õÿíàлтыг явуулах шаардлагатай. Орон нутгийн ба бүс нутгийн хүнсний аюулгүй байдлын
мэдээллийн системүүд тэр дундаа өлсгөлөнгийн эхэн үеийн анхааруулгын системүүд нь мэдээллийн
чухал эх үүсвэрүүд юм.
Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 2: анхдагч үйлдвэрлэл
Анхдагч үйлдвэрлэлийн механизмуудыг хамгаалж дэмжих ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: /Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина/
 Үйлдвэрлэлийг дэмжих хөндлөнгийн оролцоо нь үйлдвэрлэлийн системийн амьдрах чадвар
тэр дундаа шаардлагатай баялаг ба үйлчилгээг олж авах боломж болон олдоцын талаархи
гүнзгий ойлголт дээр үндэслэсэн байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Шинэ технологийг нэвтрүүлэхдээ зөвхөн түүний орон нутгийн үйлдвэрлэлийн систем, соѐлын
хэвшил, байгал орчинд үзүүлэх нөлөөг нь ойлгож хүнсний үйлдвэрлэгчид хүлээн
зөвшөөрсний дараа нэвтрүүлнэ. (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Боломжтой үед үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийг илүү уян хатан байдлаар зохион
байгуулж эрсдэлийг бууруулахын тулд янз бүрийн үйлдвэрлэлд шаардлага зүйлүүдээр
хангадаг (Çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү).
 Үйлдвэр, амьтан, загасны аж ахуйд хэрэгцээтэй зүйлүүдийг цагт нь нийлүүлэх шаардлагатай
бөгөөд эдгээр нь орон нутагт хүлээн зөвшөөрөгдсөн бөгөөд холбогдох чанарын шаардлагад
нийцсэн байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 4-5-г үзнэ үү).
 Үйлдвэрлэлд шаардлагатай зүйлс ба үйлчилгээ нь байгалын ховор баялгийг олж авах
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх юм уу оршин тогтнож байгаа нийгмийн сүлжээнүүдэд хохирол
учруулах мэтээр эмзэг байдал ба эрсдэлийг нэмэгдүүлэхгүй байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 6-г
үзнэ үү).
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Орон нутгийн үйлдвэрлэгчид, зах зээлүүд юм уу хэрэглэгчдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй
тохиолдолд үйлдвэрлэлд шаардлагатай зүйлс ба үйлчилгээг аль болохоор орон нутгаас нь
авах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 7-г үзнэ үү).
Төслийн хүрээнд үйлдвэрлэлд шаардлагатай зүйлс хүлээн авч байгаа хүнсний үйлдвэрлэгчид,
боловсруулагчид, түгээгчид нь тэдгээрийг зөв зохистой ашиглах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 8-9-г
үзнэ үү).



Хариу арга хэмжэý авахдаа харилцан нөхөн үйлдвэрлэлд шаардлагатай зүйлсийг мэдсэний
үндсэн дээр тэдгээрийг хангах ѐстой.

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Анхдагч үйлдвэрлэлийн амьдрах чадвар: амьдрах чадвартай байхын тулд хүнсний
үйлдвэрлэлийн стратеги нь зохих түвшинд боловсруулагдаж амжилттай хэрэгжүүлэх
боломжтой байх ѐстой. Үүнд дараахи болон бусад олон хүчин үйлчилнэ. Үүнд:
- хангалттай хэмжээний байгалийн нөөцийг (тариалангийн газар, бэлчээр, ус, гол нуур,
эргийн ус гэх мэт) ашиглах боломж. Газрын ашиглалтын даацыг хэтрүүлэх, хэт их
загасчлах, усыг ялангуяа хотын ойролцоо газруудын усыг бохирдуулах гэх мэтээр
экологийн тэнцвэрт байдалд аюул учруулах ѐсгүй.
- Хүн ам хүнд өвчинд нэрвэгдсэн юм уу боловсрол эзэмшиж сургалтанд хамрагдах
боломжийг зарим бүлгийн хүмүүст олгодгүйн улмаас ур чадварын ба хүчин чадал
хязгаарлагдах ѐсгүй.
- Тогтсон үйлдвэрлэлийг хадгалахын тулд шаардлагатай ажиллах хүчний олдоц ба
хөдөө аж ахуйн үндсэн үйл ажиллагаануудын цагийн зохицуулалт.
Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн олдоц ба төрийн байгууллага юм уу бусад
байгууллагын зүгээс хангаж болох үйлчилгээний (санхүүгийн, мал эмнэлгийн, газар
тариалангийн өргөтгөлийн) шинж чанар ба хүртээмж.
- Тодорхой үйл ажиллагааны хуульд нийцсэн байдал, түлш цуглуулахад тавих хяналт
юм уу дүрвэгсдийн цалинтай ажил хийх эрхийн хязгаарлалт зэрэг нэрвэгдсэн
бүлгийнхний ажиллах эрхийн хязгаарлалт.
- Зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас шаардлагатай болсон хамгаалал, тээврийн дэд бүтцийн
эвдрэл, газрын мина, халдлага хийх эсвэл дээрэмдэх заналхийлэл.
Үйлдвэрлэл нь бусад бүлгийн хүмүүсийн ус гэх мэтийн амьдрал тэтгэгч байгалын нөөцийг ашиглах
боломжийг хязгаарлах ѐсгүй.
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2. Технологийн хөгжил: шинэ технологид сайжруулсан ургац ба амьтны төрлүүд, шинэ багаж
хэрэгсэл, бордоо багтана. Хүнсний үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь аль болох тогтсон хэвшлийн
дагуу юм уу үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу явагдах ѐстой. Гамшгийн үед шинэ
технологийг зөвхөн тухайн орон нутагт түүнийг урьдчилан туршиж тохиромжтой гэдгийг
баталсан нөхцөлд л нэвтрүүлэх ѐстой. Нэвтрүүлсэн тохиолдолд шаардлагын дагуу оршин
суугчидтай зөвлөлдөх, мэдээллээр хангах, сургалт болон бусад дэмжлэгийг үзүүлэх ѐстой.
Ингэхдээ туслалцаа үзүүлэх ѐстой орон нутгийн төрийн байгууллагууд, төрийн бус

байгууллагууд, болон бусад байгууллагуудын нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадлыг
тооцож шаардлагатай бол хэрэгжүүлэх ѐстой.
3. Сонголтыг сайжруулах: үйлдвэрлэгчдийн сонголтыг өргөжүүлэх хөндлөнгийн оролцооны
жишээнүүд бол үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн оронд эсвэл хамт бэлэн мөнгө төлөх юм уу
зээл өгөх ба газар тариаланчдад өөрсдийн сонгосон үр тариа авах боломж олгох, үр тарианы
үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зэрэг болно. Үйлдвэрлэл нь хүнсний бүтээгдэхүүнийг
бусад ашигтай зүйлээр солих гэх мэт тэжээлийн үзүүлэлтэд сөрөг нөлөө үзүүлэх ѐсгүй. Ган
болсон үед амьтны тэжээл нийлүүлэх нь малчдад хүнсний тусламж үзүүлснээс илүү үр
дүнтэйгээр хүнсний тэжээлийн хувьд үр ашиг өгч болно.
4. Цаг хугацаа ба хүлээн авах боломж: үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүд гэдэгт үр тариа, багаж
хэрэгсэл, бордоо, мал, загасчлах хэрэгсэл, ангийн хэрэгсэл, зээлийн төрлүүд, зах зээлийн
мэдээлэл, тээврийн хэрэгслүүд гэх мэт орно. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс ба
мал эмнэлгийн үйлчилгээгээр хангахдаа жишээ нь үр тариа ба багаж хэрэгслийг тариалангийн
өмнө нийлүүлэх гэх мэт хөдөө аж ахуйн ба мал аж ахуйн хувьд тохиромжтой улиралтай
давхцуулах байдлаар хугацааг тохируулах ѐстой. Ган болсон үед малыг яаралтай нядлахдаа
малын үхэл ихсэхээс өмнө хэрэгжүүлэх ѐстой ба дахин малжуулах ажиллагааг дараагийн
бороо орсны дараа гэх мэтээр сэргэх баталгаатай болсон үед хэрэгжүүлнэ.
5. Үр: тариаланчид өөрсдийн чанарын хэмжүүрийг ашиглах боломж олгохын тулд аль орон
нутгийн үр тарианд давуу эрх олгох ѐстой. Орон нутагт тариалдаг үрийн төрлүүдийг
тариаланчид ба орон нутгийн газар тариалангийн ажилтнууд баталгаажуулах ѐстой. Үр нь
орон нутгийн нөхцөлд зохицох чадвартайгаас гадна өвчнийг эсэргүүцэх чадвартай байх
шаардлагатай. Тухайн бүс нутгаас өөр газраас олж авсан үрийг зохих шаардлагын дагуу
гэрчилгээжүүлж орон нутгийн нөхцөлд тохиромжтой эсжхийг нь шалгах шаардлагатай.
Тариаланчид урьд нь мэддэг бөгөөд тарьж байсан туршлагатай тохиолдолд эрлийз үрийг
хэрэглэх боломжтой. Энэ асуудлыг оршин суугчидтай зөвлөлдөж шийдэх боломжтой. Үрийг
төлбөргүй нийлүүлсэн тохиолдолд тариаланчид нь илүү өндөр үнэтэй орон нутгийн үрээс
эрлийз үрийг хэрэглэхээр сонголт хийж болно.
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Үрийг тараахын өмнө мөн эрлийз үрийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг баримтлах ѐстой.
Генетикийн хувьд өөрчилсөн үрийг улсын болон бусад эрх бүхий байгууллагуудын
зөвшөөрөлгүйгээр түгээж болохгүй.

6.Хөдөөгийн амьдралд үзүүлэх нөлөө: хүнсний анхдагч үйлдвэрлэл нь зайлшгүй шаардлагатай
байгалийн баялаг байхгүй нөхцөлд удаан амьдрах чадваргүй байж болно. Орон нутгаас олддог
байгалын баялгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх юм уу өөрчлөх шаардлагатай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
нь орон нутгийн хүн амтай зөрчил үүсгэх цаашлаад ус болон бусад зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээг
хангах боломжийг хязгаарлахад хүргэж болно. Тусламж юм уу зээл хэлбэрийн санхүүгийн
бүтээгдэхүүнээр хангахдаа болгоомжтой хандах шаардлагатай. Учир нь энэ нь орон нутгийн аюулгүй
байдлын эрсдэлийг улам нэмэгдүүлж болно (130-р хуудсанд байгаа хүнсний аюулгүй байдлын
стандарт 3, удирдамжийн тайлбар 5-г үзнэ үү). Үүнээс гадна шаардлагатай зүйлсийг үнэгүй
нийлүүлснээр нийгмийн дэмжлэгийн ба дахин хуваарилалтын уламжлалт механизмыг эвдэж болно.
7. шаардлагатай зүйлсийг орон нутгаас худалдан авах: малын эрүүл мэндийн үйлчилгээ, үр гэх мэт
хүнсний үйлдвэрлэлд шаардлагатай зүйлс ба үйлчилгээг боломжтой бол тухайн улсын дотоодын
хангамжийн системээр дамжуулж олж авах нь зүйтэй. Гэхдээ орон нутгаас худалдан авалт хийж
эхлэхийн өмнө төслийн дагуух худалдан авалт нь ховор бүтээгдэхүүний үнийг хөөрөгдөх гэх мэт зах
зээлийг гажуудуулах эрсдэлийг тооцож үзэх ѐстой.
8. хэрэглээг ажиглах: үйл явцын үзүүлэлтүүд ба хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,
боловсруулалт, түгээлтийн үр дүнг хэмжиж болно. Жишээ нь, тариалангийн газар, нэг га газарт
суулгасан үрийн тоо, гарц, соѐолсон үрийн тоо гэх мэт. Үйлдвэрлэгчид төслийн хүрээнд нийлүүлсэн
зүйлүүдийг хэрхэн ашиглаж байгаа тухайлáал үрийг үнэхээр суулгасан эсэх, багаж хэрэгсэл, бордоо,
тор, загасны хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах нь чухал юм. Нийлүүлсэн
зүйлүүдийн чанарыг хүлээн авах боломжтой байдал ба үйлдвэрлэгчдийн сонголтын дагуу үнэлэх
ѐстой. Үнэлгээ хийхдээ төсөл нь айл өрхийн хүнсний хангамжид хэрхэн нөлөөлсөн, хэрэглэсэн
хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээ ба чанар, худалдсан юм уу бусдад өгсөн хүнсний бүтээгдэхүүний
хэмжээ зэргийг тооцох шаардлагатай. Төсөл нь амьтан ба загасны гаралтай бүтээгдэхүүн эсвэл
уургаар баялаг хүнсний ногоо зэрэг тодорхой бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
зорилготой тохиолдолд эдгээр бүтээгдэхүүний айл өрхийн хэрэглээг тооцно. Ийм төрлийн
шинжилгээний үр дүнг тэжээлийн үзүүлэлтийн судалгааны дүнтэй харьцуулж баталгаажуулж болно
(тэжээлийн үзүүлэлтийг тодорхойлох эрүүл мэндийн ба асаргааны хүчин зүйлүүд өгөгдсөн
тохиолдолд).
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9. Óðüä÷èëàí òààìàãëàøã¿é áà ñºðºã íºëºº:жишээ нь, хөдөө аж ахуйн хөдөлмөр улирлаас
шалтгаалж өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд төслийн үйл ажиллагааны хувилбар ба хэрэгжүүлж байгаа
зохицох стратегиéí íºëºº (жишээ нь, ажиллах хүчийг өөр газар шилжүүлэх гэх мэт),
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зохион байгуулалт áà хүүхдийн асаргааíä íºëººëºõ íü, хичээлийн
ирц áîëîí боловсролä íºëººëºõ íü, газар болон бусад зайлшгүй шаардлагатай нөөцүүдийг ашиглах
үед хүлээх эрсдэл зэрэгт ямар нөлөө үзүүлснийг тооцох ѐстой.

Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 3: орлого ба ажил эрхлэлт
Орлого ба ажил эрхлэлт нь хэрэгжих боломжтой стратеги болж байгаа үед хүмүүс зохих хэмжээний
орлого олох боломжийг ашиглаж амьжиргааны тулгуур болсон баялгийг аюулд учруулахгүйгээр
хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулах боломжтой болдог.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä /Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина/
 Цаг хугацаа, үйл ажиллагаа, төлбөрийн хэлбэр, төслийн техникийн тооцоо зэрэгтэй
холбоотой төслийн шийдвэрүүд нь орон нутгийн хүний нөөц, зах зээл ба эдийн засгийн
шинжилгээ, холбогдох ур чадварын эрэлт ба нийлүүлэлт, сургалтын хэрэгцээ зэргийн
талаархи гүнзгий ойлголт дээр үндэслэгдсэн байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-2-г үзнэ үү).
 Ажил ба орлогын эх үүсвэрээр хангах арга хэмжээ нь техникийн хувьд хэрэгжих боломжтой
бөгөөд шаардлагатай бүх хүчин зүйлүүдийг цаг тухайд хангах шаардлагатай. Боломжтой бол
эдгээр арга хэмжээнүүд нь бусад хүмүүсийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ба байгаль
орчныг хамгаалахад хувь нэмэр оруулах ѐстой.
 Хөлсний хэмжээ зохих түвшинд байх ба хөлсний ажлын хөлсийг тогтмол, цаг тухайд нь
түргэн шуурхай төлөх ѐстой. Хүнсний аюулгүй байдал ноцтой эрсдэлд орсон нөхцөлд
төлбөрийг урьдчилан хийнэ (çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү).
 Аюулгүй ажлын орчин бүрдүүлэхийн тулд журам боловсруулж хэрэгжүүлнэ (Çààâàð
òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
 Ихээхэн хэмжээний бэлэн мөнгө шаардлагатай төсөл хэрэгжүүлэхэд мөнгө алдагдах ба өөр
зорилгоор ашиглах явдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г
үзнэ үү).
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Ажил эрхлэх боломж олгох арга хэмжээ нь гэр бүлийн хүрээнд анхаарал халамж үзүүлэх
үүргийг хамгаалж дэмжих ба орон нутгийн хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх юм
уу амьдралын хэвийн үйл явцад хутгалдахгүй байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 6-г үзнэ үү).
Өрх гэрийн менежмент ба цалин хөлс (бэлэн мөнгө юм уу хоол хүнс), тусламж, зээлийн
хэрэглээг сайтар ойлгох шаардлагатай ба тэдгээр нь бүх өрхийн гишүүдийн хүнсний аюулгүй
байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 7-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Çºâ санаачлагà ãàðãàõ: төслийн үйл ажиллагааг явуулахдаа төслийг боловсруулах ба шаардлагатай
үйл ажиллагааг олж тогтоохдоо орон нутгийн хүний нөөцийг бүрэн ашиглах ѐстой. Ажлын хөлсөнд
хоол хүнс өгөх эсвэл бэлэн мөнгө өгөхийг аль болох төсөлд оролцож байгаа бүлгүүдтэй хамтран
шийдэж төлөвлөх ѐстой. Олон тооны орон гэргүй болсон хүмүүс байгаа тохиолдолд ажлын байр бий
болгохдоо хүлээн авсан нутгийн хүн амд хохиролгүйгээр хэрэгжүүлэх ѐстой. Зарим нөхцөлд ажил
эрхлэх боломжийг аль алинд нь олгох ѐстой. Хүнсний аюулгүй байдлыг дэмжихийн тулд бичил
санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай юу, үзүүлвэл ямар хэлбэрээр үзүүлэх гэдгийг шийдэхэд
өрх гэрийн менежмент ба бэлэн мөнгөний хэрэглээг сайтар ойлгох шаардлагатай (хүнсний аюулгүй
байдлын стандарт 2-г үзнэ үү).
2. төлбөрийн хэлбэр: төлбөрийг бэлэн мөнгөөр юм уу хүнсний бүтээгдэхүүнээр эсвэл энэ хоѐрыг
хослуулсан байдлаар хийж болох энэ нь хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлд орсон айл өрхүүдэд
өөрсдийн үндсэн хэрэгцээгээ хангах боломж олгох ѐстой. Бэлэн мөнгөнөөс илүү хүмүүст өөрсдөд нь
ашигтай үүрэг даалгавраа гүйцэтгэхэд нь туслах урамшууллын хэлбэртэй төлбөр байх нь олонтоо.
Зах зээл идэвхгүй юм уу зохицуулалт муутай эсвэл хүнсний олдоц муу үед ажлын хөлсийг бэлэн
мөнгөөр биш хүнсний бүтээгдэхүүнээр өгөх нь илүү тохиромжтой байж болно. Эмэгтэйчүүд бэлэн
мөнгөнөөс илүү хүнсний бүтээгдэхүүнийг хянах боломжтой үед ажлын хөлсийг хүнсний
бүтээгдэхүүнээр өгч болно. Ажлын хөлсийг бэлэн мөнгөөр төлөх арга нь орон нутгийн зах зээл дээр
хүнсний бүтээгдэхүүний олдоц сайтай бөгөөд бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх найдвартай систем байгаа
үед хэрэглэх нь зүйтэй. Хүмүүсийн худалдан авах хэрэгцээ ба бэлэн мөнгө юм уу хүнсний
бүтээгдэхүүнээр төлбөр хийх арга нь бусад үндсэн хэрэгцээнд (хичээлдээ явах, эрүүл мэндийн
үйлчилгээ авах, нийгмийн үүргээ гүйцэтгэх) ямар нөлөө үзүүлж байгааг тооцох ѐстой. Төлбөрийн
хэлбэр ба хэмжээг тухайн нөхцөл байдлаас хамааран шийдэх бөгөөд ингэхдээ дээрхи хүчин зүйл ба
бэлэн мөнгө, хоол хүнсний олдоцыг тооцох ѐстой.
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3. төлбөрүүд: төлбөрийн түвшинг тогтоохдоо хүнсний аюулгүй байдал хангагдаагүй айл өрхүүдийн
хэрэгцээ ба орон нутгийн хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг тооцох ѐстой. Төлбөрийн хэмжээг тогтоох
бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зааварчилгаа байдаггүй боловч төлбөрийг биет зүйлээр юм уу
орлогын шилжүүлэг хэлбэрээр хийж байгаа үед хүнсний бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн зах зээл дээр
дамжуулан худалдаж байгаа үнийг тооцох ѐстой. Хувь хүмүүсийн хувьд хөтөлбөрт оролцох замаар
орлогоо нэмэгдүүлсэн цэвэр хэмжээ нь бусад үйл ажиллагаанд оролцсон бол олох боломжтой байсан
орлогоос их байх ѐстой. Энэ нь хүнсний бүтээгдэхүүн юм уу бэлэн мөнгөөр хийх төлбөр, мөн зээл,
шинээр эхлүүлсэн бизнес гэх мэтэд хамаатай. Орлого олж байгаа үйл ажиллагаанууд нь орлогын эх
үүсвэрийг нэмэгдүүлэхээс биш одоогийн орлогын эх үүсвэрийг орлох ѐсгүй. Төлбөр нь цалин

хөлсний ханшийг бууруулах, ажиллах хүчийг бусад үйл ажиллагаанаас хөндийрүүлэх, олон нийтийн
гол үйлчилгээнүүдэд муугаар нөлөөлөх гэх мэтээр орон нутгийн хөдөлмөрйн зах зээлд сөрөг нөлөө
үзүүлэх ѐсгүй.
4. ажлын орчин дахь эрсдэл: мэдээлэл, анхны тусламжийн хэрэгсэл, хамгаалалтын хувцас гэх
мэтийг шаардлагатай үед хэрэглэж эрсдэлийг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулах юм уу
гэмтэлтэй хүнтэй ажиллах амьдралд нийцтэй журмыг хэрэгжүүлэх замаар өндөр эрсдэлтэй ажлын
орчноос зайлсхийх шаардлагатай. Үүнд ДОХ-ын халдвар авах эрсдэл багтах бөгөөд түүнийг аль
болохоор багасгахын тулд шаардлагатай арга хэмжээг авна.
5. баталгаагүй байдал ба мөнгийг өөр зүйлд зарцуулах эрсдэл: зээл тараах ба гүйцэтгэсэн ажлын
хөлсийг төлөх үед мөнгийг бэлнээр олгох нь хөтөлбөрийн ажилтнууд ба хүлээн авагчдад аль алинд
нь баталгаагүй байдлын асуудал үүсгэдэг. Энэ хоѐр талын баталгаагүй байдлын эрсдэлийг тэнцвэртэй
байлгах ѐстой үүний тулд хэд хэдэн хувилбар аргыг бодолцох ѐстой. Мөнгө хүлээн авагчдын хувьд
хүрэхэд хялбар байдал болоод аюулгүй байдлыг бодолцон мөнгийг түгээж байгаа газрыг аль болох
тэдний гэрт ойрхон байлгах буюу өөрөөр хэлвэл төвлөрлийг задлах ѐстой боловч энэ нь хөтөлбөрийн
ажилтнуудын аюулгүй байдалд эрсдэл учруулж болно. Авилгал юм уу хөрөнгийг өөр зүйлд
зарцуулах магадлал өндөр байгаа тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсийг бэлэн мөнгөөр өгснөөс илүү
хүнсээр төлөх нь зүйтэй.
6. халамж анхаарал тавих хариуцлага ба амьжиргаа: хүмүүс орлого олох боломжийг ашиглаж
байгаа нь тэдний хүүхдээ асрах болон бусдад анхаарал халамж тавих үүрэг хариуцлагад нь сөргөөр
нөлөөлөх ѐсгүй. Учир нь энэ нь тэжээлийн хомсдолын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Хөтөлбөрүүдэд асрах
ажилтнуудыг ажилд авах юм уу асрах байгууламжуудыг байгуулах хэрэгцээ байгаа эсэхийг тооцож
үзэж болно (140-р хуудсан дээр байгаа тэжээлийн дэмжлэгийн ерөнхий стандарт 2-г үзнэ үү). Хариу
арга хэмжээ нь өөр ажил хийх, боловсрол олох зэрэг бусад боломжуудыг ашиглахад саад болох юм
уу айл өрхийн эх үүсвэрийг тэдний үйлдвэрлэлийн ажиллагаанаас хөндийрүүлэх ѐсгүй.
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7. ажлын хөлсний зарцуулалт: зохих хэмжээний цалин хөлс нь олж байгаа орлого хүнсний аюулгүй
байдлыг хангахад шаардлагатай эх үүсвэрийн ихээхэн хэсгийг бүрдүүлнэ гэсэн үг юм. Айл
өрхүүдийн бэлэн мөнгө ба хүнсний (тэр дундаа айл өрхийн доторхи хуваарилалт ба эцсийн хэрэглээ)
зүйлийн менежментийг сайтар ойлгох шаардлагатай. Орлого олж байгаа үйл ажиллагаа ба ажил нь
хүнсний аюулгүй байдлын олон зорилго агуулдаг бөгөөд тэр дунд хүнсний аюулгүй байдалд
нөлөөлдөг бүлгийн түвшний эх үүсвэрүүд ордог. Жишээ нь, зам зассанаар зах зээлд хүрэх ба эрүүл
мэндийн халамж үйлчилгээ авах боломжийг сайжруулдаг бол ургац хураах эсвэл усалгааны
системийг засах юм уу байгуулснаар бүтээмж нэмэгддэг.
Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 4: зах зээлд нэвтрэх боломж

¯йлдвэрлэгч, хэрэглэгч, худалдаачèí õ¿ì¿¿ñèéí çàõ çýýëèéí бараа үйлчилгээã íàéäâàðòàé авах
боломжийг хамгаалж сайжруулах ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүд нь орон нутгийн зах зээл ба эдийн засгийн
системүүдийн талаархи гүнзгий ойлголт дээр үндэслэх ба авах арга хэмжээнүүдийг
тэдгээрийн дагуу төлөвлөх бөгөөд шаардлагатай бол үүний тулд системийг сайжруулах эсвэл
бодлогыг өөрчилж болно (Çààâàð òýìäýãëýë 1-2-г уншина уу).
 Үйлдвэрлэгчид ба хэрэглэгчид нь үндсэн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд тэр дундаа хүнсний
бүтээгдэхүүнийг боломжийн үнээр тогтмол хангах үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах
зээлүүдэд эдийн засгийн хувьд болон өөрийн биеэр нэвтрэх боломжтой байх ѐстой (Çààâàð
òýìäýãëýë 3-г уншина уу).
 Хүнсний аюулгүй байдлын хариу арга хэмжээ тэр дундаа хүнсний худалдан авалт ба
түгээлтийг хэрэгжүүлэхдээ тэдгээр нь орон нутгийн зах зээлүүд ба зах зээлийн нийлүүлэгчдэд
үзүүлэх сөрөг үр дагавруудыг аль болохоор хамгийн бага хэмжээнд байлгана (Çààâàð
òýìäýãëýë 4-г уншина уу).
 Зах зээлийн үнэ ба олдоц, зах зээл хэрхэн ажилладаг болон тэдгээрт хамаарах бодлогуудын
талаархи мэдээллийг нэмэгдүүлж орон нутгийн оршин суугчдын тэдгээрийн талаархи
ойлголтыг сайжруулна (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г уншина уу).
 Үндсэн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд ба бусад хэрэглээний үндсэн бүтээгдэхүүнүүдийн олдоц
сайн байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 6-г уншина уу).
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Улирлын чанартай үнийн огцом өөрчлөлт юм уу бусад хэвийн бус үнийн хэлбэлзлийн сөрөг
нөлөөг хамгийн бага хэмжээнд байлгана (Çààâàð òýìäýãëýë 7-г уншина уу).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Зах зээлийн шинжилгээ: нь орон нутгийн, бүсийн, улсын гэх мэт зах зээлийн төрлүүд ба
тэдгээр нь хоорондоо ямар холбоотой болохыг судлах ѐстой. Ингэхдээ гамшигт өртсөн бүх
бүлгийн хүмүүс тэр дундаа эмзэг бүлгийн хүмүүсийн зах зээлд нэвтрэх боломжийг бодолцох
ѐстой. Хүнсний бүтээгдэхүүн юм уу үр тариа, хөдөө аж ахуйн багаж хэрэгсэл, орон сууцны
материал зэрэг үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх зүйлүүдээр хийж байгаа төлбөрийг хийхийн өмнө
нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зах зээлийн шинжилгээ хийх ѐстой. Илүүдэл
бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах нь орон нутгийн зах зээлд тустай байдаг. Үр тариа гэх мэт
үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүд нь нээлттэй зах зээл дээр байхгүй боловч үр тарианы

хангамжийн сүлжээгээр дамжуулж тариаланчидтай харьцах боломжтой үед эдгээр
сүлжээнүүдэд гаднаас авдаг үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл ямар үүрэгтэй болохыг тооцох ѐстой.
2. Дэмжлэг: зах зээлүүд нь орон нутгийн зах зээлийн нөхцөл байдалд нөлөө үзүүлдэг илүү
өргөн хүрээний улсын болон дэлхийн эдийн засгийн орчинд ажилладаг. Жишээ нь төрийн
бодлого тэр дундаа үнийн ба худалдааны бодлогууд нь зах зээлд нэвтрэх боломж ба
бүтээгдэхүүний олдцод нөлөөлдөг. Энэ түвшинд хэрэгжиж байгаа арга хэмжээ нь гамшгийн
эсрэг арга хэмжээний хүрээнд багтахгүй боловч эдгээр хүчин зүйлүүд нь хамтран ажиллах
боломж юм уу нөхцөл байдлыг сайжруулахад төрийн ба бусад байгууллагад дэмжлэг боломж
олгож болох учраас тэдгээрийг шинжлэн судлах ѐстой.
3. Зах зээлийн эрэлт ба нийлүүлэлт: зах зээлд нэвтрэх эдийн засгийн боломжид худалдан авах
чадвар, зах зээлийн үнэ ба олдоц ордог. Үнийн боломжийн байдал нь үндсэн хэрэгцээ (тэр
дундаа хүнс, үр тариа, багаж хэрэгсэл, эрүүл мэндийн халамж зэрэг амин чухал хүчин
зүйлүүд) ба орлогын эх үүсвэрүүдийн (бэлэн мөнгө, ургац, мал, цалин гэх мэт) худалдааны
нөхцлөөс хамаардаг. Худалдааны нөхцөл муудсанаар хүмүүс үндсэн хэрэгцээгээ хангахын
тулд (хөөрөгдсөн үнээр) эд хөрөнгөө зарахад хүрснээр (ихэнхдээ бага үнээр) эд хөрөнгөө
алдана. Зах зээлд нэвтрэх боломжид мөн улс төрийн болон аюулгүй байдлын орчин, тодорхой
бүлгийн хүмүүсийн (жишээ нь цөөнх) зах зээлд нэвтрэх боломжийг хязгаарлах соѐлын юм уу
шашны хүчин зүйл нөлөөлж болно.
4. хөндлөнгийн оролцооны нөлөө: орон нутагт үйлдвэрлэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн, үр тариа
болон бусад хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн хангамж нь орон нутагт инфляци үүсгэж болох
ба энэ нь хэрэглэгчдэд ашиггүй боловч орон нутгийн үйлдвэрлэгчдэд ашигтай байдаг. Үүний
эсрэгээр гаднаас өгсөн хүнсний тусламж нь бүтээгдэхүүний
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үнийг унахад хүргэснээр орон нутгийн хүнсний үйлдвэрлэгчдийн сонирхлыг бууруулж хүнсний
аюулгүй байдлын эрсдэлд өртөх хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлдэг. Хангамж хариуцсан хүмүүс нь
эдгээр нөлөөг ажиглан тооцож байх ѐстой. Хүнсний түгээлт нь орлогын шилжилтийн нэг хэлбэр
учраас хүлээн авч байгаа хүмүүсийн төлбөрийн чадварт муугаар нөлөөлдөг. Жишээ нь тос ба
холимог хүнсний бүтээгдэхүүн гэх мэт зарим бүтээгдэхүүн нь нөгөөдөхөөсөө илүү хялбархан
борлуулагддаг. Ямар нэг хүнсний бүтээгдэхүүн юм уу багц бүтээгдэхүүнийг худалдан авах
хүмүүсийн чадвар нь тухайн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч байгаа хүмүүс түүнийг идэж байна уу
дамжуулан зарж байна уу гэдгээс хамаардаг. Хүнсний түгээлтийн хөтөлбөрүүдийн илүү өргөн
хүрээний нөлөөг тодорхойлохын тулд айл өрхийн худалдан авах ба худалдах үйл ажиллагааг
ойлгох шаардлагатай (мөн хүнсний тусламжийн менежментийн стандарт 3-г үзнэ үү).
5. Зах зээлийн ил тод бодлого: орон нутгийн үйлдвэрлэгчид ба хэрэглэгчид зах зээлийн үнийн
хяналт ба эрэлт, нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх бусад бодлогуудын талаар мэдэх ѐстой. Эдгээрт
төрийн мөнгөний ба татварын бодлогууд, бүтээгдэхүүнүүдийн бүс нутгийн дотор хил дамнах

хөдөлгөөнд нөлөөлөх бодлогууд, хөрш нутгуудын хоорондох худалдааг дэмжих зорилготой
орон нутгийн төлөвлөгөөнүүд (зөрчил үүссэн олон тохиолдолд эдгээр асуудлуудын талаар ил
тод бодлого барих зайлшгүй шаардлагагүй байж болно)
6. хүнсний ãол бүтээгдэхүүнүүд: зах зээлийн ажиглалтад хамруулах хүнсний бүтээгдэхүүний
сонголт нь орон нутгийн хүнсний хэрэглээний зуршлаас шалтгаалдаг учраас үүнийг орон
нутгийн хэмжээнд хийх ѐстой. Тухайн нөхцөлд ямар хүнсний бүтээгдэхүүнүүд зайлшгүй
шаардлагатай
болохыг
тогтоохын
тулд
тэжээллэг
чанараараа
тохиромжтой
бүтээгдэхүүнүүдийг төлөвлөх зарчмыг баримтлах ѐстой (137-р хуудсан дээр байгаа
тэжээлийн дэмжлэгийн ерөнхий стандарт 1 ба 157-р хуудсан дээр байгаа хүнсний тусламжийн
төлөвлөлтийн стандарт 1-г үзнэ үү).
7. Улирлын чанартай үнийн хэт их хэлбэлзэл: нь орлого багатай хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэгчдэд өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдийг үнэ хамгийн бага байгаа үед (ургацын дараа
гэх мэт) борлуулахад хүргэснээр тэдэнд сөрөг үр дагавартай байж болно. Нөгөө талаас
хүнсний бүтээгдэхүүн нөөцлөх боломжгүй бага орлоготой бөгөөд худалдан авалтыг бага
багаар нь хийдэг хэрэглэгчид нь үнэ хамгийн их байгаа үед (жишээ нь, ган болсон үед)
худалдаж авах шаардлагатай болдог. Ийм сөрөг үр дагаврыг багасгах боломжтой
хөндлөнгийн оролцооны жишээнд тээврийн системийг сайжруулах, хүнсний бүтээгдэхүүний
нэр төрлийг олшруулах, хүндрэлтэй үед бэлэн мөнгө юм уу хүнсний бүтээгдэхүүн шилжүүлэх
ажиллагаанууд орно.
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3.Тэжээлийн ìèíèìóì стандартóóä
Хүнсний хомсдолын шууд шалтгаан нь өвчин ба хүнсний хангалтгүй хэрэглээ байдаг бөгөөд энэ нь
эргээд айл өрхийн ба бүлгийн түвшинд хүнс, эрүүл мэнд, асаргаа сувилгааны нөхцлийн хангалтгүй
байдлаас шалтгаалдаг.
Урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн зорилго нь үнэлгээний үед тогтоосон хүнсний хомсдолын
шалтгаануудыг арилгах явдал юм. Үүнд хүмүүс хангалттай хэмжээний чанартай хоол хүнс хэрэглэх
боломжтой байхаас гадна хоол хүнсийг аюулгүй байдлаар бэлтгэж хэрэглэх боломжийг
баталгаажуулах, хүмүүсийн амьдралын орчныг баталгаажуулах, хүмүүс чанартай эрүүл мэндийн
үйлчилгээнд (урьдчилан сэргийлэх ба эмчлэх) хамрагдах боломжийг бүрдүүлж өвчин тусах
магадлалыг бууруулах, хүн амын тэжээлийн хомсдолд өртөмтгий хэсэгт анхаарал халамж тавих
орчныг бүрдүүлэх явдлыг баталгаажуулах зорилго багтана. Анхаарал халамж гэдэгт айл өрхийн

болон бүлгийн хүрээнд гэр бүлийн гишүүдийн биеийн, оюун санааны болон нийгмийн хэрэгцээгээ
хангахын тулд цаг хугацаа, анхаарал, дэмжлэгээ зориулах асуудал орно. Нийгмийн анхаарал халамж
бүхий орчин нь хүнсний тусламж ба хүнсний аюулгүй байдлын стандартын дагуу хамгаалагддаг бол
хүн амын хамгийн их эрсдэлд өртсөн хэсэгт тавих анхаарал халамж ба дэмжлэгийн асуудлыг хүнс
тэжээлийн стандартад тавьсан байдаг.
Хүнсний хомсдолын асуудлыг арилгах зорилготой хөтөлбөрүүд нь тусгай хооллолтын хөтөлбөрүүд,
тэжээлийн хомсдолд орсон хүмүүсийн эмчилгээ ба дэмжлэгийн хөтөлбөрүүдээс бүрдэж болно.
Хооллолтын хөтөлбөрүүдийг зөвхөн хүний хэмжилтийн судалгааг явуулсан юм уу төлөвлөсөн үед л
хэрэгжүүлнэ. Тэдгээрийг үргэлж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хамт хэрэгжүүлэх ѐстой.
Энэ хэсэгт танилцуулсан эхний хоѐр стандарт нь тэжээлийн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх
хөтөлбөрүүдтэй холбоотой хүнс тэжээлийн асуудлын талаар өгүүлж байгаа бөгөөд тэдгээрийг
хүнсний тусламж ба хүнсний аюулгүй байдлын стандарттай хамт хэрэглэх ѐстой. Сүүлийн гурван
стандарт нь тэжээлийн хомсдолыг арилгах зорилготой хөтөлбөрүүдэд хамаарна.
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Тэжээлийн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх ба арилгах арга хэмжээнүүд нь энэ бүлэг ба бусад
бүлгүүдэд байгаа эрүүл мэндийн үйлчилгээ, усны хангамж, ариун цэвэр, орон байрны стандартуудын
шаардлагыг хангах ѐстой. Тэдгээр нь мөн 1-р бүлэгт байгаа (21-р хуудсыг үзнэ үү) ерөнхий
стандартуудыг хангах ѐстой. Өөрөөр хэлвэл бүх бүлгийн хүмүүсийн хүнс тэжээлийн зохих нөхцлийг
тэдгээрийн амьд үлдэх боломж ба нэр төрд хохирол учруулахгүй байдлаар хамгаалж дэмжлэг
үзүүлэхэд зөвхөн энэ хэсэгт бичигдсэн стандартуудын шаардлагыг хангах нь хангалтгүй юм.

Тэжээлийн хомсдол ба нас баралт
Хүнсний хангалтгүй хэрэглээ
Айл өрхийн хүнсний аюулгүй
байдлын хангалтгүй нөхцөл

Өвчин
Эхчүүд, хүүхдүүдэд тавих
анхаарал халамжийн

Хангалтгүй үйлчилгээ
ба эрүүл бус орчин

хангалтгүй нөхцөл
албан ба албан бус байгууллагууд, улс төр ба үзэл суртлын
бүтцүүд, эдийн засгийн бүтэц, боломжит нөөц

тэжээлийн хомсдолын шалтгааныг харуулсан схем
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Хүнс тэжээлийн ерөнхий нөхцөл
Энэ хэсэгт олон нийт ба тэжээлийн хомсдолд орох эрсдэлд илүү өртсөн тодорхой бүлгүүдийн
хэрэгцээг хангахад шаардлагатай хүнс тэжээлийн нөөц ба үйлчилгээний асуудлыг хөндөнө. Эдгээр
хэрэгцээг хангах хүртэл тэжээлийн хомсдолыг арилгах зорилготой аливаа арга хэмжээний үр нөлөө
хязгаарлагдмал байх магадлалтай. Учир нь тэжээлийн хомсдолоо нөхсөн хүмүүс эргээд тэжээлийн
нөхцөл хангалтгүй орчинд буцаж орсноор дахин тэжээлийн хомсдол үүсэх магадлалтай.
Хүн ам нь өөрсдийн хүнс тэжээлийн хэрэгцээний зарим хэсгийг юм уу бүрэн хангахын тулд хүнсний
тусламж авах шаардлагатай тохиолдолд хүнс тэжээлийн нөхцлийн ерөнхий стандарт 1-г 157-160-р
хуудсанд байгаа хүнсний тусламжийг төлөвлөх стандарт 1-2 ба 233-236-р хуудсанд байгаа хүнсний
бус зүйлүүдийн стандарт 3-4-ийн хамт ашиглана. Гэхдээ нөхцөл байдлаас шалтгаалж гамшигт
өртөмтгий хүмүүс нь янз бүр байдаг учраас тухайн тохиолдол бүрт эрсдэлд орсон бүлгүүдийг олж
тогтоох ѐстой.
Тэжээлийн ерөнхий нөхцлийн стандарт 1. бүх бүлгүүд

Хүн ам бүрийн тэжээлийн хэрэгцээг хангах ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Тэжээлийн үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан үндсэн, ургамлын ба малын гаралтай, өөх тос
бүхий олон тооны хүнсний бүтээгдэхүүн олдоцтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү)
 А, С, витамин болон төмрөөр баялаг юм уу хүчирхэгжүүлсэн тэжээл эсвэл тохирох нэмэлт
тэжээл олдоцтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2, 3, 5, 6-г үзнэ үү).
 Айл өрхүүдийн ихэнх хэсэг нь (90%-ээс дээш) иоджуулсан давс хэрэглэх боломжтой байх
ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2, 3, 6-г үзнэ үү).
 Ниацины нэмэлт эх үүсвэр хэрэглэх боломжтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2, 3-г үзнэ үү).
 Тиамины нэмэлт эх үүсвэр олдоцтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2, 3-г үзнэ үү).
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Хүмүүс маш хязгаарлагдмал хүнсний нөөцтэй байгаа үед ðèáîôëàâèí áóþó riboflavin-ы
зохих эх үүсвэр олдоцтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2, 3-г үзнэ үү).
Тэжээлийн бага зэргийн ба хурц хомсдол нь тогтмол байдлаар юм уу хүлээн зөвшөөрөхүйц
түвшинд хүртэл буурсан байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү)
×èéã áàì, õîäîî ãýäýñíèé ýìãýã, áåðè áåðè, ðèáîôëàâèíы хомсдол ã.ì. ºâ÷í¿¿ä байх
ѐсгүй (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г үзнэ үү)
Í¿äíèé ýìãýã ба иодын дутагдал нь нийгмийн эрүүл мэндэд хохирол учруулахгүй хэмжээнд
байна (Çààâàð òýìäýãëýë 6-г үзнэ үү)

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Хүнс тэжээлийн үзүүлэлтийн шаардлага: хүн амын хүнс тэжээлийн үзүүлэлтэд тавигдах
дараахи дундаж шаардлагыг Хавсралт 7-д тайлбарласны дагуу хүн ам тус бүрт нь тохируулж
хэрэглэнэ. Үүнд:
- нэг хүн өдөрт 2,100 ккал энерги авна
- нийт энергийн 10-12%-ийг уурагнаас авна
- нийт энергийн 17%-ийг өөх тосноос авна

- шинэ юм уу хүчирхэгжүүлсэн хүнснээс зохих хэмжээний бичил тэжээл авна.
Эдгээр шаардлага нь хүн амын хүнсний тэжээлийн хэрэгцээг хангахын тулд хүн ам бүхэлдээ хүнсний
тусламжаас хамааралтай тохиолдолд л тавигддаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хүмүүс хүнс
тэжээлийн хэрэгцээнийхээ зарим хэсгийг өөрсдөө хангах боломжтой тохиолдолд үнэлгээн дээр
үндэслэн хүнсний тусламжийг зохицуулдаг. Хүнсний түгээлтийг төлөвлөхдөө 157-р хуудсанд байгаа
хүнсний тусламжийн төлөвлөлтийн стандарт 1-г үзнэ үү.
2. Бичил тэжээлэээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх: Хэрвээ улаан бурхан, хумхаа,
паразитын халдвар гэх мэт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зохих
арга хэмжээг авсан бол дээрх шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд хүн амын бичил тэжээлийн
нөхцөл цаашид муудах ѐсгүй (273-р хуудсанд байгаа халдварт өвчний хяналтын стандартуудыг үзнэ
үү). Бичил тэжээлийн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх боломжит хувилбарууд бол тэжээллэг хүнс
хэрэглэх боломжийг нэмэгдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах арга хэмжээнүүд авах (124131-р хуудсанд байгаа хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 2-3-г үзнэ үү), хоол хүнсийг
хүчирхэгжүүлэх юм уу холимог хоол нэмэх замаар сайжруулах, эсвэл орон нутгаас худалдан авсан
бүтээгдэхүүнээр дутагдаж байгаа тэжээлийг нөхөх, эм орцонд нь оруулах аргууд юм.
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Хоол хүнсний тээвэрлэлт, хадгалалт, боловсруулалт, болголтын үед бичил тэжээл алдагдах хэмжээг
тооцох нь зүйтэй. Тэжээллэг хүнсийг орон нутгаас авах боломжтой үед хоол хүнсний солилцоог
нэмэгдүүлэх үүднээс хүнсний хэмжээг нэмэгдүүлэх хувилбарыг хэрэглэж болох боловч гарах зардал
ба зах зээлд үзүүлэх нөлөөг бодолцох ѐстой.
3. бичил тэжээл хэрэглэх боломжийг õÿíàõ: дээрх үзүүлэлтүүд нь хүнсний чанарыг илэрхийлэх
боловч хүнс тэжээлийн олдоцыг илэрхийлж чадахгүй. Хүнс тэжээлийн хэрэглээг тоон үзүүлэлтээр
илэрхийлэхийн тулд хэрэгжүүлэх боломжгүй их хэмжээний мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай болно.
Үзүүлэлтүүдийг янз бүрийн эх үүсвэрүүдээс өөр өөр аргаар цуглуулсан мэдээллийг ашиглан хэмжиж
болно. Үүний тулд өрх айлын түвшин дэх хоолны олдоц ба хэрэглээг ажиглах, зах зээл дээрх
хүнсний үнэ ба олдоцыг үнэлэх, түгээсэн хүнсний тэжээлийн агуулгыг хэмжих, хүнсний тусламжийн
түгээлтийн төлөвлөгөө ба бүртгэлийг шалгах, байгалийн зэрлэг хүнсний эзлэх хувь хэмжээг тооцох,
хүнсний аюулгүй байдлын үнэлгээ хийх шаардлага гарч болно. Өрх айлын түвшин дэх шинжилгээ нь
хувь хүний хоол хүнсний хэрэглээг харуулахгүй. Гэр бүл доторхи хоол хүнсний хуваарилалт заавал
тэгш байх албагүй ба эмзэг бүлгийнхэн илүү эрсдэлд орох магадлалтай бөгөөд үүнийг амьдрал дээр
судалж тогтоох боломжгүй юм. Түгээлтийн механизмууд (168-р хуудсанд байгаа хүнсний
тусламжийн менежментийн стандарт 3-г үзнэ үү), хүнсний тусламжийн бүтээгдэхүүний сонголт,
гамшигт өртсөн хүн амтай хийх яриа нь гэр бүлийн доторхи хоол хүнсний хуваарилалтыг
сайжруулахад тусалж болно.
4. Хүнсний хомсдолын зэргийг тайлбарлах: хүнсний хомсдолын хандлагыг эрүүл мэндийн төвийн
бүртгэл мэдээ, олон давтан явуулсан хүний хэмжилт, хүнс тэжээлийн тандалт, үзлэг, хүн амын
дундаас авсан мэдээнээс харж болно. Томоохон газар нутгийг хамарсан юм уу удаан хугацааны

туршид хүнс тэжээлийн хомсдолын ажиглалт явуулах байгууламж байгуулах нь зардал ихтэйгээс
гадна мэргэжлийн нарийн мэдлэг шаардаж болно. Ийм байгууламж байгуулах харьцангуй зардлыг
нөөц боломжтой харьцуулж дүгнэх ѐстой. Тандалт ба тодорхой хугацаанд давтан явагдах ажиглалтыг
хоѐуланг нь хэрэглэх гэх мэтээр бие биенээ харилцан нөхсөн мэдээллийн системийг хослуулан
хэрэглэх нь нөөц боломжийг ашиглах хамгийн үр дүнтэй арга байж болно. Орон нутгийн
байгууллагууд ба оршин суугчид нь аль болохоор ажиглалт явуулах, олсон мэдээллийг тайлбарлах,
хариу арга хэмжээг төлөвлөхөд оролцох ѐстой. Тэжээлийн хомсдолын түвшин нь хүлээн зөвшөөрч
болох эсэхийг тогтоохын тулд нөхцөл байдлыг харьцуулахдаа хүн ам, нас баралт ба өвчлөлтийн зэрэг
(260-р хуудсанд байгаа эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн стандарт 1, удирдамжийн тайлбар
3-г үзнэ үү), улирлын чанартай хэлбэлзлүүд, хүнс тэжээлийн хомсдолын онцгой байдлын өмнөх
түвшин, тэжээлийн хомсдолын цаадах шалтгаан зэргийг шинжлэх шаардлагатай.
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5. өргөн хүрээний бичил тэжээлийн хомсдол: ÷èèã áàì áóþó scurvy (vitamin C), ãýäýñ õîäîîäíû
ýìãýã áóþó pellagra (niacin), áåðè-áåðè áóþó beri-beri (thiamine), ðèáîôëàâèí áóþó riboflavin
гэсэн дөрвөн бичил тэжээлийн хомсдолын хэлбэр нь тусламжаас хамааралтай хүн амын хоол хүнсэнд
бичил тэжээл дутагдсанаас шалтгаалж үүсдэг хамгийн түгээмэл ажиглагддаг хэлбэрүүд бөгөөд
гамшгийн нөхцөлд тэднээс зайлсхийх боломжтой учраас тэднийг энд онцлон авч үзсэн болно. Жишээ
нь, хэрвээ эдгээр хомсдолын аль нэгэнд өртсөн хувь хүмүүс эрүүл мэндийн төвд ирвэл энэ нь хүн
амын дунд тодорхой төрлийн хоол хүнсийг хэрэглэх боломж ихээхэн хязгаарлагдмал байгаа бөгөөд
энэ нь хүн амын дунд нийтлэг тархсан байж болно гэдгийг харуулж байгаа хэрэг юм. Үүнтэй нэг
адилаар хүнсний хомсдолын асуудлыг хүн амыг бүхэлд нь хамарсан хөндлөнгийн оролцоо ба хувь
хүний эмчилгээний тусламжтай шийдэх ѐстой (152-р хуудсанд байгаа тэжээлийн хомсдолыг
залруулах стандарт 3-г үзнэ үү). Ямар ч нөхцөлд эдгээр бичил тэжээлийн хомсдол нь өргөн тархсныг
батлах тодорхой баримт байвал тэдгээрийн тархалтын түвшинг ядаж гамшгийн өмнөх хэмжээнд
хүртэл бууруулах ѐстой.
8. хязгаарлагдмал хүрээний бичил тэжээлийн хомсдол: бичил тэжээлийн хомсдолыг олж тогтоох
нь хүндрэлтэй байдаг нь гамшгийн эхэн үед бичил тэжээлийн хомсдолыг арилгахад бэрхшээл
учруулдаг. Харин А витамин ба иодын дутагдлыг хээрийн нөхцөлд олж тогтоох хэмжүүрүүд байдаг.
Эдгээр хомсдолуудыг мөн хүн амын түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, жишээ нь хүүхдүүд ба
төрсөн эмэгтэйчүүдэд өндөр тунгийн нэмэгдэл А витамин өгөх, давсыг иоджуулах, олон нийтийн
ойлголтыг нэмэгдүүлэх кампанит ажил явуулах зэрэг арга хэмжээний тусламжтай шийдэж болно.
Тэдгээрийн нийгмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг Хавсралт 6-аас үзнэ үү.

Тэжээлийн ерөнхий нөхцлийн стандарт 2: эрсдэлтэй бүлгүүд
Эрсдэлд орсон бүлгүүдийн тэжээлийн ба дэмжлэгийн хэрэгцээг хангах ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Зургаан сараас бага насны хүүхдүүдийг зөвхөн хөхөөр хооллох шаардлагатай ба зарим онцгой
тохиолдолд хөхний сүүг зохих хэмжээнд орлуулах хангалттай тэжээл хэрэглэх ѐстой (Çààâàð
òýìäýãëýë 1-2-г үзнэ үү).
 6-24 сартай хүүхдүүд тэжээллэг, энерги ихтэй, харилцан биенээ нөхсөн хоол хүнс хэрэгдэх
боломжтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү).
 Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд нэмэлт тэжээл ба дэмжлэг авах боломжтой байх ѐстой
(Çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
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Өсвөр насны охидуудад тавих анхаарал халамж ба тэжээлийг хамгааах, сайжруулах,
дэмжихэд онцгой анхаарал тавих ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
Холбогдох мэргэжилтнүүд, асран хамгаалагчид, хүүхдийн хүнс тэжээлтэй холбоотой үйл
ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг хүнс тэжээлтэй холбоотой зохих мэдээлэл, боловсрол,
сургалтаар хангах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-4 ба 8-г үзнэ үү).
Өндөр настай хүмүүсийн тэжээллэг хоол ба хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг хамгаалах,
сайжруулах, дэмжих ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г үзнэ үү).
Архаг өвчтэй тэр дундаа ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдвартай хүмүүсийн гэр бүлийнхэн ба тахир
дутуу хүмүүсийн гэр бүлийнхэн зохих хэмжээний тэжээллэг хоол хүнс ба тэжээлийн
дэмжлэгийг авах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 6-8-г үзнэ үү).
Эмзэг бүлгийн хувь хүмүүст зохих анхаарал халамж тавихын тулд оршин суугчдад суурилсан
системүүдийг бий болгох ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 8-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Íÿðàé õүүхдийн хооллолт: зургаагаас доош сартай хүүхдүүдийг зөвхөн хөхөөр хооллох нь эрүүл
мэндэд тустай хамгийн шилдэг арга юм. Зөвхөн хөхөөр хооллодог хүүхдүүд нь уураг, ус, цай, нэмэлт
хоол хүнс хэрэглэдэггүй. Зөвхөн хөхөөр хооллодог хүүхдүүдийн эзлэх хувь бага байдаг учраас
ялангуяа эрүүл ахуйн ба асаргааны нөхцөл бүрдээгүйн улмаас халдвар авах эрсдэл нэмэгдсэн үед
хөхөөр хооллох явдлыг дэмжиж нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Хүүхдийг зөвхөн хөхөөр хооллох
боломжгүй онцгой тохиолдлууд байдаг (эх нь нас барсан юм уу хүүхдийг аль хэдийн хөхөөр
хооллохоо больсон гэх мэт). Энэ тохиолдлуудад Кодекс Алиментариус стандартын дагуу хангалттай
хэмжээний тохирох хөхний сүү орлуулагчаар хооллох ба боломжтой үед нь дахин хөхөөр хооллох нь
зүйтэй. Хөхний сүүний орлуулагч нь аюулгүй нөхцөлд бэлдэхэд хүндрэлтэй учраас аюултай байж

болно. Эрүүл ахуйн шаардлага хангадаггүй учраас угжийг хэзээ ч хэрэглэж болохгүй.
Мэргэжилтнүүдэд хөхөөр хооллох ба буцаан хөхөнд оруулах явдлыг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, дэмжих
талаар сургалт явуулах шаардлагатай. Хүүхдийн сүүний жорыг түгээсэн тохиолдолд халамж
анхаарал үзүүлж байгаа хүмүүст түүнийг аюулгүй байдалд хэрэглэх зөвлөгөө ба дэмжлэгийг үзүүлэх
ѐстой. Сүү орлуулагчийг нийлүүлэх ба түгээхдээ Хөхний сүү орлуулагчийг борлуулах олон улсын
код ба Дэлхийн эрүүл мэндийн ассамблейн шийдвэрүүдийн дагуу гүйцэтгэх ѐстой.
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2. ÕÄÕÂ/ДОХ ба хүүхдийн хооллолт: ДОХ-ын шинжилгээг сайн дураараа бөгөөд нууцыг хадгалах
нөхцөлд авах боломжгүй тохиолдолд бүх эхчүүдэд хүүхдээ хөхөөр хооллоход нь дэмжлэг үзүүлэх
ѐстой. Хэрвээ эх нь шинжилгээнд ороогүй бол хөхний сүү орлуулагч хэрэглэхийг зөвлөх нь хэтэрхий
эрсдэлтэй. Хэрвээ эмэгтэй хүн шинжилгээнд орж ДОХ-ын вирустэй гарсан бол хүлээн
зөвшөөрөхүйц, хэрэгжүүлэх боломжтой, үнэ багатай, байнга хэрэглэх боломжтой, аюулгүй сүү
орлуулах тэжээлийг хэрэглэх нь зүйтэй. Хүүхдээ хөхөөр хооллохоос татгалзсан ДОХ-ын халдвартай
эхчүүдэд тодорхой зааварчилгаа өгч ядаж эхний хоѐр жилийн хугацаанд хүүхдээ зохих шаардлагын
хэмжээнд хооллоход нь дэмжлэг үзүүлэх ѐстой.
3. бага насны хүүхдийн хооллолт: хүүхдийг ядаж хоѐр нас хүртэл хөхөөр хооллох нь зүйтэй.
Зургаан сартайд нь хүүхдэд энергиэр баяжуулсан тэжээлийг хөхний сүүн дээр нэмж өгөх ба тэд
энергийн 30% -ыг нь өөх тосноос авах нь зүйтэй. 6-24 сартай хүүхэд хөхөөр хооллох боломжгүй үед
тэдний хоол тэжээл нь тэжээлийн бүх шаардлагыг хангах хангалттай хэмжээтэй байх ѐстой. Айл
өрхүүдийг 24-өөс доош сартай хүүхдүүдэд тохирох нэмэлт хоол хүнс бэлтгэх хэрэгсэл ба чадвараар
хангахад хүчин зүтгэл гаргах шаардлагатай. Үүнийг тусгай хүнсний бүтээгдэхүүн, сав суулга, түлш,
усаар хангах замаар шийдвэрлэж болно. Улаан бурхны дархлаажуулалт хийгдэж дууссаны дараа 6-59
сартай хүүхдүүдэд нэмэлт А витамин өгөх нь түгээмэл арга юм. Бага жинтэй төрсөн хүүхэд ба бага
насны хүүхдүүдэд ч гэсэн төмрийн нэмэгдэл тустай боловч ингэхдээ холбогдох протоколыг мөрдөх
нь хүндрэлтэй байдаг.
4. Жирэмсэн ба хөхүүл эмэгтэйчүүд: жирэмсэн ба хөхүүл эмэгтэйчүүд хангалттай хэмжээний хүнс
тэжээл хэрэглээгүйтэй холбоотой эрсдэлд жирэмсний хүндрэл, эхийн эндэгдэл, дутуу төрөлт, хөхөөр
хооллох боломжгүй болох явдал ордог. Ерөнхий хоол хүнсний хангамжийн төлөвлөгөөнд жирэмсэн
болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийн нэмэгдэл тэжээлийн хэрэгцээг тооцох ѐстой. Хүнсний ерөнхий
хангамж шаардлага хангахгүй байгаа үед тэжээлийн хомсдолоос сэргийлэхийн тулд нэмэлт хүнс

шаардлагатай болж болно. Жирэмсэн болох үеийн дутуу жин нь төрсөн хүүхдийн дутуу жинтэй шууд
холбоотой байгаа нь өсвөр насны охидуудад тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх механизм шаардлагатай
байдаг гэдгийг харуулж байна. Жирэмсэн ба хөхүүл эмэгтэйчүүд нь төмөр ба фолийн хүчлийн нэмэлт
хэрэглэх шаардлагатай боловч хүүхдүүдийн нэг адил түүнийг яг таг мөрдөх нь хүндрэлтэй байдаг.
Тийм учраас олон төрлийн хүнс хэрэглэх замаар төмрийн дутагдлыг баггасгах арга хэмжээ авах нь
зүйтэй юм (Тэжээлийн ерөнхий дэмжлэгийн стандарт 1-г үзнэ үү). Төрсөн эмэгтэйчүүд төрснөөс
хойш 6 сарын хугацаанд А витамин хэрэглэх ѐстой.
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5. Өндөр настай хүмүүс: нь гамшигт илүү өртөх магадлалтай байдаг. Хоол хүнс хэрэглэх
боломжийг бууруулж тэжээлийн шаардлагыг нэмэгдүүлэх тэжээлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүдэд
өвчин ба биеийн махбодийн доголдлууд, сэтгэл зүйн ба нийгмийн стресс, хүйтрэл ба ядуурал ордог.
Эдгээр хүчин зүйлүүд нь албан болон албан бус ердийн дэмжлэг байхгүй болсон үед улам ноцтой
болдог. Хүнсний ерөнхий хангамжийн төлөвлөлтөнд настай хүмүүсийн хүнс тэжээлийн шаардлагыг
тооцох ба тэдний тэжээлийн болон анхаарал халамжийн хэрэгцээнд онцгой анхаарал хандуулах
ѐстой. Тухайлáал:
- өндөр настай хүмүүс хоол хүнсээ хялбархнаар олж авах боломжтой байх ѐстой (тэр дундаа
тусламжийн хүнс)
- хоол хүнс нь бэлтгэж хэрэглэхэд хялбар байх ѐстой
- хоол хүнс нь өндөр настай хүмүүсийн нэмэлт уураг ба бичил тэжээлийн шаардлагыг хангасан байх
ѐстой.
Өндөр настай хүмүүс бусад өрхийн гишүүдийн хувьд анхаарал халамж тавьдаг хүмүүс байх нь
олонтоо байдаг бөгөөд тэд өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэхэд онцгой туслалцаа шаардаж болно.
6. ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдвартай хүмүүс: нь хэд хэдэн хүчин зүйлийн улмаас тэжээлийн хомсдолд
орох магадлал ихтэй байдаг. Эдгээр хүчин зүйлүүдэд хоолны дуршил байхгүй болох юм уу хоол идэх
үеийн хүндрэлийн улмаас хоолны хэрэглээ багасах, гүйлгэлтийн улмаас тэжээлийн шингээлт муудах,
паразит үүсэх юм уу ходоод гэдэсний эс гэмтэх, бодисын солилцоо өөрчлөгдөх, архаг халдвар ба
өвчин үүсэх зэрэг болно. ДОХ-ын халдвартай хүмүүсийн энергийн хэрэгцээ халдварын үе шатаас
хамааран нэмэгддэг болох нь батлагдсан. Дархлааны системийг хадгалж амьд явах боломжийг
нэмэгдүүлэхийн тулд бичил тэжээл маш чухал байдаг. ДОХ-ын халдвартай хүмүүс нь ДОХ-ын
вирусын дайралтыг удаашруулахын тулд сайн хоол хэрэглэхээс гадна эрүүл байх шаардлагатай. Тэд
шаардлага хангасан хоол хүнс хэрэглэх боломжтой байхын тулд тусламжийн хүнсийг нунтаглаж

хүчирхэгжүүлэх юм уу хүчирхэгжүүлсэн ба холимог хүнсээр хангагдах нь боломжит стратеги бөгөөд
зарим тохиолдолд нийт хоол хүнсний хангамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь тохиромжтой байж болно
(35-р хуудсанд байгаа сонголтын стандартыг үзнэ үү).
7. Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé хүмүүс: нь хэд хэдэн янзын тэжээлийн эрсдэлд өртөх магадлалтай бөгөөд
энэ нь тэдний амьдарч байгаа орчны улмаас улам ноцтой болж болно. Хүнс тэжээлийн эрсдэлд
эцэстээ хэрэглэх хүнсний хэмжээг бууруулж хахаж цацах, хоол зажлах ба залгих үеийн хүндрэл,
хооллох үеийн биеийн буруу байрлал, хоол шингээх ба наранд гарах боломжийг (Д витаминд
нөлөөлнө) бууруулдаш хөдөлгөөний хомсдол, хоол хүнсээ олж авахад үеийн ялгаварлан гадуурхах
хандлага, түгжрэл тэр дундаа тархины сааны шалтгаан болдог түгжрэл зэрэг орно.
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Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé хүмүүс гамшгийн үед гэр бүлийн гишүүдээсээ (голдуу анхаарал халамж
тавьдаг хүмүүс) тусгаарлагдах эрсдэлтэй байдаг. Хоол хүнсээ олж авах боломжийг баталгаажуулах
(тэр дундаа тусламжийн хүнс), хооллох үеийн дэмжлэг үзүүлэх механизмыг бий болгох (халбага ба
соруулаар хангах, гэрт нь юм уу байгаа газар нь хүрч очиж туслах системийг бий болгох), энерги
ихтэй хүнс хэрэглэх боломж олгох зэргээр эдгээр эрсдэлүүдийг бууруулах хүчин чармайлт гаргах
ѐстой.
8. Íèéãýìä òóëãóóðëàñàí халамж: Бусдыг асран хамгаалж байгаа хүмүүс ба асран хамгаалуулж
байгаа хүмүүст хүнс тэжээлийн онцгой хэрэгцээ байж болно . Жишээ нь, тэд өөрсдөө өвчтэй юм уу
өвчтэй хүн асарч байгаа учраас хоол хүнсээ олж авах цаг зав багатай, шаардлага хангахгүй байгаа
эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах илүү их шаардлагатай, эмчилгээ ба оршуулгын зардлын улмаас
хүнсний бүтээгдэхүүнээр солих эд хөрөнгө багатай, нийгэмд гадуурхагдах боломжтой, нийгмийн
дэмжлэгийг хүртэх боломж багатай зэрэг шалтгаанууд байж болно. Асран хамгаалагчдын олдоц нь
гэр бүлийн задрал юм уу үхэл хагацал зэрэг гамшгийн улмаас буурч хүүхдүүд ба өндөр настнууд гол
асран хамгаалагчид болж болно. Асран хамгаалагчдад дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай ба тэдэнд эмзэг
бүлгийг асран хамгаалахад саад болох ѐсгүй. Энэ дэмжлэгт хооллолт, эрүүл ахуй, эрүүл мэнд, сэтгэл
зүйн дэмжлэг ба хамгаалалт орно. Оршин байгаа нийгмийн сүлжээг ашиглан сонгосон бүлгийн
гишүүдийг энэ хариуцлагыг өөртөө хүлээх сургалтанд хамруулах нь зүйтэй.
2. Хүнс тэжээлийн хомсдолыг арилгах
Хүнс тэжээлийн хомсдол тэр дундаа бичил тэжээлийн хомсдол нь гамшигт өртсөн хувь хүмүүсийн
нас баралт ба өвчлөлттэй шууд холбоотой. Тийм учраас хүнс тэжээлийн хомсдолын зэрэг өндөр
байгаа үед хүнс тэжээлийн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх ба арилгах үйлчилгээ авах боломжийг
баталгаажуулах ѐстой. Хүн амд үзүүлэх ерөнхий дэмжлэг байхгүй бол эдгээр үйлчилгээний үр нөлөө
буурч болно. Жишээ нь, хоол хүнс дамжуулах систем доголдсон юм уу хүсний аюулгүй байдал

ноцтой зөрчигдсөн эсвэл аюулгүй байдлын шалтгаанаар ерөнхий дэмжлэг үзүүлэхгүйгээр нэмэлт
тэжээлээр хангасан зэрэг тохиолдлууд байж болно. Эдгээр тохиолдлуудад хүнс тэжээлийн
дэмжлэгийг олон нийтэд ойлгуулах нь хөтөлбөрийн үндсэн хэсэг болно (33-р хуудсанд байгаа хариу
арга хэмжээний стандарт-г үзнэ үү).
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Бага хэмжээний тэжээлийн хомсдолын асуудлыг шийдэх олон арга зам байдаг бөгөөд үүний жишээ
нь хоол хүнсний ерөнхий нийлүүлэлтийг сайжруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах, эрүүл
мэндийн анхаарал халамж, ариун цэврийн шаардлага хангасан нөхцөл, ундны ус хэрэглэх боломжийг
сайжруулах явдал юм. Гамшгийн үед сонгосон бүлэгт нэмэгдэл тэжээл өгөх нь бага хэмжээний
тэжээлийн хомсдолыг арилгах ба тэжээлийн хурц хомсдолоос сэргийлэх үндсэн стратеги болдог
(стандарт 1). Зарим тохиолдолд бага хэмжээний тэжээлийн хомсдолд орсон хүмүүст анхаарал тавих
шаардлагагүй бөгөөд эрсдэлийн тодорхой шаардлагыг хангасан хувь хүмүүст (6-59 сартай хүүхдүүд
гэх мэт) анхаарал хандуулах шаардлагатай болохоор тэжээлийн хомсдолын зэрэг хурцдаж болно.
Тэжээлийн хурц хомсдолыг 24 цагийн эмнэлгийн асаргаа, өдрийн ба гэрийн асаргаа (стандарт 2)
зэрэг олон янзын арга замаар дамжуулж эмчилгээний аргаар арилгаж болно. Эмнэлгийн асаргааг
эмчилгээний ус ба ариун цэврийн хэрэгслийн хангамж зэрэг бусад стандартууд дээр үндэслэн хийдэг
(51-р хуудсанд байгаа ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах гэсэн хэсгийг үзнэ үү).
Бичил тэжээлийн хомсдолыг арилгах (стандарт 3) ажиллагааг нь эрүүл мэндийн систем ба дэд
бүтцийн стандартын шаардлагыг хангах ба халдварт өвчнийг хянах (249-р хуудсанд байгаа эрүүл
мэндийн үйлчилгээ гэсэн хэсгийг үзнэ үү) арга дээр үндэслэнэ.

Тэжээлийн хомсдолыг арилгах стандарт 1: бага хэмжээний тэжээлийн
хомсдол
Бага хэмжээний тэжээлийн хомсдолын асуудлыг шийдэх ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Харилцан зөвшөөрсөн зорилгууд ба хөтөлбөрийг эхлүүлэх болон дуусгах шалгууруудыг
эхнээс нь тодорхой тавих ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).




Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ нь хөдөө орон нутагт 50%, хот суурин газар 70%, хуарангийн
нөхцөлд 90%-иас дээш байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
Зорилтот хүн амын 90-ээс дээш хувь нь хуурай хүнсний нэмэгдэл тэжээлийн хөтөлбөрийн
түгээлтийн төвөөс 1 өдөр алхах зайнаас бага зайд, газар дээр нь нэмэгдэл тэжээлээр хангах
хөтөлбөрийн хувьд 1 цаг алхах зайнаас илүүгүй зайд байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ
үү).
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Зорилтот нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүдээс гарсан хүмүүсийн харьцаа нь нас барсан < 3%,
нөхөн сэргээгдсэн < 75%, орхин явсан 15% байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү).
Хувь хүмүүсийг хөтөлбөрт хамруулахдаа олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүний
хэмжилтийн шалгууруудыг баримтална (Çààâàð òýìäýãëýë 4 ба 5-г үзнэ үү).
Зорилтот нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүд нь оршин байгаа эрүүл мэндийн бүтэцтэй холбоотой
бөгөөд эрүүл мэндийн хүндрэлтэй асуудлуудыг илрүүлж зохих зөвлөгөөг өгөхдөө холбогдох
протоколуудыг баримтална (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г үзнэ үү).
Газар дээр нь хооллох тодорхой шалтгаан байхгүй тохиолдолд нэмэлт хооллолтыг гэр лүүгээ
авч явах хуурай хүнсний түгээлт дээр үндэслэнэ (Çààâàð òýìäýãëýë 6-г үзнэ үү).
Ажиглалтын систем ажиллаж байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 7-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë
1.

2.

зорилтот нэмэлт тэжээлийн төлөвлөлт: хөтөлбөрийн төлөвлөлтийг тэжээлийн нөхцөл
байдлын нарийн түвэгтэй байдал ба динамикийн талаархи ойлголт дээр үндэслэгдэнэ.
Зорилтот нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүдийг зөвхөн хүний хэмжилтийн судалгаа явуулсан
юм уу төлөвлөсөн тохиолдолд бага хэмжээний тэжээлийн хомсдолын цаад шалтгааныг нэгэн
зэрэг арилгасан нөхцөлд хэрэгжүүлнэ. Зорилтот нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүдийг
тэжээлийн дэмжлэгийн ерөнхий стандарт 1-ийн шаардлагыг хангахын өмнө богино
хугацаагаар хэрэгжүүлж болно. Хөтөлбөрийн зорилгыг зорилтот хүн амд тодорхой ойлгуулж
харилцан хэлэлцэх ѐстой (28-р хуудсанд байгаа оролцооны стандартыг үзнэ үү).
Хамрах хүрээ: үүнийг хөтөлбөрийн эхэнд тодорхойлсон зорилтот хүн амтай холбоотойгоор
тооцох ба хүний хэмжилтийн судалгааны нэг хэсэг гэж үзэж болно. Үүнд хөтөлбөрийг
хүлээн авах боломжтой байдал, түгээлтийн цэгүүдийн байрлал, боловсон хүчин ба тусламж

шаардлагатай байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдал, хүлээлтийн хугацаа, үйлчилгээний чанар ба
гэрээр нь очих шаардлагатай хүмүүсийн хүрээ зэрэг нөлөөлж болно.
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Түгээлтийн төвүүд нь зорилтот хүн амд ойр байрласнаар бага насны хүүхдүүдтэй хамт хол
газар аялахтай холбоотой эрсдэл ба зардлыг бууруулах боломжтой болно. Өртсөн хүн ам нь
түгээлтийн төвүүдийг хаана байрлуулах талаар шийдвэр гаргахад оролцох ѐстой. Эцсийн
шийдвэрийг ялгаварлан гадуурхахгүйгээр харилцан зөвлөлдсөний дараа гаргана.
3. Хөтөлбөрөөс гаргах шалгуурууд: хүнс тэжээлийн хөтөлбөрөөс гаргах гэдэг нь бүртгэлээс
хасна гэсэн үг юм. Хөтөлбөрөөс гарах хүмүүс нь хөтөлбөрийг орхин явсан хүмүүс, тусламж
авсан хүмүүс (тэр дундаа өөр газар шилжүүлсэн хүмүүс), нас барсан хүмүүс багтана.
Хөтөлбөрийг орхин явсан хүмүүсийн эзлэх хувь =
Хөтөлбөрийг орхин явсан хүмүүсийн тоо х 100%
Хөтөлбөрөөс гарсан хүмүүсийн тоо
Нас барсан хүмүүсийн эзлэх хувь =
Нас барсан хүмүүсийн тоо x 100%
Хөтөлбөрөөс гарсан хүмүүсийн тоо
Тусламж авсан хүмүүсийн эзлэх хувь =
Тусламж авсан хүмүүсийн тоо x 100%
Хөтөлбөрөөс гарсан хүмүүсийн тоо
4.

Хөтөлбөрт хамруулах шалгуурууд: тэжээлийн хомсдолтой холбоотой хүний хэмжилтийн
шалгуурыг хангасан хүмүүсээс гадна бусад хүмүүс ч гэсэн нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрт
хамрагдаж болно. Жишээ нь ДОХ-ын ба сүрьеэгийн халдвартай хүн бүр тахир дутуу
хүмүүсийн хөтөлбөрт хамрагдаж болно. Эдгээр хүмүүсийг хөтөлбөрт хамруулсан бол
ажиглалтын системийг ажиллуулах ѐстой. Тэжээлийн хөтөлбөрүүдэд эмчилгээ сувилгаа авах
шаардлагыг хангасан хүмүүс дийлэнх хувийг эзэлж байвал гамшгийн дараа ч гэсэн эрсдэлд

5.

өртсөн хэвээр үлдэх эдгээр хүмүүсийн хэрэгцээг хангах нь хамгийн зөв арга биш байж болно.
Харин илүү удаан хугацааны хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх хувилбар механизмуудыг олж
илрүүлэх нь илүү зүйтэй байж болно. Жишээ нь, гэрээр үзүүлэх дэмжлэг юм уу сүрьеэгийн
эмчилгээний төвүүд байж болно.
Эрүүл мэндийн хүчин зүйлүүд: зорилтот нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүд нь цагаан хорхойны
эсрэг эм, А витамины нэмэлт, дархлаажуулалтын нийлүүлэлт зэрэг эмнэлгийн холбогдох
протоколуудыг агуулах ѐстой боловч эзгээр үйлчилгээнүүдийг хүргэхдээ оршин байгаа эрүүл
мэндийн үйлчилгээний хүчин чадлыг тооцох ѐстой. Тодорхой өвчин өргөн тархсан газруудад
нэмэлт тэжээлийн чанар ба хэмжээнд онцгой анхаарал хандуулах ѐстой.
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6.

7.

Газар дээрх хооллолт: долоо хоног юм уу хоѐр долоо хоног бүр түгээдэг гэр лүүгээ авч явах
хуурай хүнс нь газар дээр нь хооллох хувилбараас давуу талтай боловч түүний хэмжээг
шийдэхдээ айл өрхийн доторхи хуваарилалтыг тооцох ѐстой. Газар дээрхи хооллолтыг
зөвхөн аюулгүй байдлын асуудал байгаа үед л ашиглах нь зүйтэй. Хүмүүс дүрвэсэн юм уу
шилжин нүүж байгаа зэрэг нөхцөлд түлш, ус, гал тогооны хэрэгсэл дутагдалтай байгаа үед
уламжлалт хооллолтын хэвшлийг зөрчөөгүй бол бэлэн хоолыг богино хугацаанд түгээх
хувилбарыг авч үзэж болно. Гэр лүүгээ авч явж хооллохын тулд нэмэлт хүнсийг эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан нөхцөлд хэрхэн бэлтгэх, хэзээ хэрхэн хэрэглэх, 24 сар хүртэл настай
хүүхдүүдийг хөхөөр хооллохын ач холбогдол зэрэг асуудлаар тодорхой мэдээлэл өгөх ѐстой
(168-р хуудсанд байгаа хүнсний тусламжийн менежментийн стандарт 3-г үзнэ үү).
Õÿíàëòûí системүүд: эдгээр системүүд нь хүмүүсийн оролцоо, хөтөлбөрийг хүлээн авах
боломж (үүний нэг сайн хэмжүүр бол хөтөлбөрийг орхин явж байгаа хүмүүсийн тоо юм),
хөтөлбөрт дахин хамрагдах зэрэг, нийлүүлсэн хүнсний бүтээгдэхүүний чанар ба хэмжээ,
хөтөлбөрт хамруулах, хасах зэрэг болон нас баралт ба өвчлөлтийн зүй тогтол, хүн амын
дундах тэжээлийн хомсдолын зэрэг, айл өрх ба оршин суугчдын дундах хүнсний аюулгүй
байдлын түвшин, оршин тогтнож байгаа үйлчилгээний системүүдийн хүчин чадал зэрэг
гадаад хүчин зүйлүүдээс хамаарна. Хүмүүсийн хөтөлбөрт дахин хамрагдах, орхин явах,
тусламж авч чадахгүй байх зэрэг шалтгаануудыг тасралтгүйгээр судлах шаардлагатай.

Тэжээлийн хомсдолыг арилгах стандарт 2: тэжээлийн хурц хомсдол
Тэжээлийн хурц хомсдолын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Харилцан зөвшөөрсөн зорилгууд ба хөтөлбөрийг эхлүүлэх болон дуусгах нөхцлүүдийг эхнээс
нь тодорхой байлгах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Хамрах хүрээ нь хөдөө орон нутагт 50%, хот суурин газар 70%, хуарангийн нөхцөлд 90%-иас
дээш байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Зорилтот эмчилгээний хөтөлбөрүүдийг орхин гарсан хүмүүсийн харьцаа нь нас барсан < 3%,
нөхөн сэргээгдсэн < 75%, орхин явсан 15% байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 3-5-г үзнэ үү).
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Хөтөлбөрөөс гаргах шалгуурт хоолны дуршил, гүйлгэлт, халууралт, паразит, бусад
эмчлэгдээгүй өвчнүүд зэрэг хүний хэмжилтийн бус үзүүлэлтүүд орно (Çààâàð òýìäýãëýë 4-г
үзнэ үү).
Хүний жингийн кг тутамд нэг өдөрт нэмэгдэх хэмжээ нь < 8 г байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë
6-г үзнэ үү).
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний асаргааны протоколын дагуу эмнэлгийн
асаргаа үзүүлнэ (Çààâàð òýìäýãëýë 7-г үзнэ үү).
Клиникийн асаргаатай нэг адил хөхөөр хооллолт, сэтгэл зүйн дэмжлэг, эрүүл ахуй ба хүн
амд хүрч үйлчлэх хүрээнд чухал анхаарал хандуулах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 8-г үзнэ үү).
Хамгийн бага нь 10 өвчтөнд хооллоход нь нэг туслах ажилтан байх ѐстой
Тэжээлийн хомсдолд орсон хувь хүмүүс ба гамшигт өртсөн гэр бүлийн гишүүдийг асарч
хамгаалахад учрах саад тотгорыг олж илрүүлэн арилгах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 9-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. эмчилгээний асаргаа хийж эхлэх: тэжээлийн хурц хомсдолыг эмчлэх зориулалттай
төвүүдийг нээж ажиллуулахдаа тооцох ѐстой хүчин зүйлүүд бол гамшигт өртсөн хувь
хүмүүсийн тоо ба газар зүйн тархац, аюулгүй байдлын нөхцөл, төвүүдийг нээх ба хаахад
баримтлах шалгуурууд, оршин байгаа эрүүл мэндийн бүтцийн хүчин чадал болно.
Эмчилгээний тэжээлийн хөтөлбөрүүд нь эрүүл мэндийн системийн хүчин чадлыг бууруулах
юм уу төрийг нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх хариуцлагаас нь чөлөөлөх ѐсгүй. Боломжтой бол
хөтөлбөрүүд нь улам өргөжиж тэжээлийн хурц хомсдолыг арилгах хүчин чадлаа нэмэгдүүлж
байх ѐстой. Хөтөлбөрийн зорилгыг тодорхой ойлгуулж түүнийг зорилтот хүн амтай харилцан
хэлэлцэх ѐстой (28-р хуудсанд байгаа оролцооны стандартыг үзнэ үү). Эмчилгээний
асаргааны хөтөлбөрийг зөвхөн үлдэж байгаа өвчтөнүүдийн эмчилгээг хөтөлбөрийн төгсгөлд
бүрэн дуусгах төлөвлөгөө гаргасан нөхцөлд л хэрэгжүүлнэ.

2. Хамрах хүрээ: үүнийг зорилтот хүн амаас хамаарч тооцох ба энэ нь хүний хэмжилтийн
судалгааны нэг хэсэг болно. Үүнд хөтөлбөрийн хүлээн авах боломжтой байдал, эмчилгээний
төвүүдийн байрлал, боловсон хүчин ба эмчилгээ шаардлагатай байгаа хүмүүсийн аюулгүй
байдал, хүлээлтийн хугацаа, үйлчилгээний чанар нөлөөлнө.
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3. Хөтөлбөрөөс гаргах шалгуурууд: эмчилгээний тэжээлийн хөтөлбөрөөс гарах шалгуурт
тэнцэхэд шаардлагатай хугацаа нь 1-2 сар байна. Тэжээлийн хөтөлбөрөөс гарна гэдэг нь
бүртгэлгүй болно гэсэн үг юм. Хөтөлбөрөөс гарсан хүмүүс нь хөтөлбөрийг орхин явсан
хүмүүс, тусламж авсан хүмүүс (тэр дундаа өөр газар шилжүүлсэн хүмүүс), нас барсан хүмүүс
багтана (хөтөлбөрөөс гарах шалгуурыг хэрхэн тооцох тухай өмнөх стандартын удирдамжийн
тайлбар 3-аас үзнэ үү). Нас баралтын зэргийг хөтөлбөрийн хамрах хүрээ ба эмчилж байгаа
тэжээлийн дутагдлын түвшинтэй харьцуулж тооцох ѐстой. Хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа
хүмүүсийн дундах ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдвартай хүний эзлэх хувь өндөр байгаа нөхцөлд нас
баралтын зэрэгт нөлөөлөх хэмжээ мэдэгдэхгүй учраас эдгээр нөхцөлд тохируулж хэмжүүрийг
өөрчлөөгүй болно.
4. Нөхөн сэргэлтийн зэрэг: хөтөлбөрөөс гарч байгаа хүн нь аливаа эрүүл мэндийн хүндрэлээс
чөлөөтэй байх ѐстой ба тодорхой хэмжээгээр жин нь нэмэгдэж түүнийгээ хадгалах ѐстой
(жишээ нь хоѐр дараалсан хэмжилтийн үед). Хэвшсэн протоколуудад хөтөлбөрөөс хэт эрт
гарахтай холбоотой эрсдэлүүдээс зайлсхийхийн тулд мөрдөх ѐстой шалгууруудыг санал
болгосон байдаг. Протоколууд нь мөн сэргэлтийн хугацааг уртасгахгүйн тулд (ердийн
үргэлжлэх хугацаа 30-40 өдөр байж болно) өвчтөнүүд эмчилгээний тэжээлийн хөтөлбөрт
хамрагдах ѐстой дундаж хугацааны хязгаарыг заасан байдаг. Сэргэхгүй удсаны улмаас
тэжээлийн хомсдолд орсон хувь хүмүүс нь ÕÄÕÂ/ДОХ юм уу сүрьеэгийн халдвар авч болно.
Удаан хугацааны эмчилгээ юм уу асаргааны сонголтыг эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон бусад
нийгмийн ба бүлгийн түвшний дэмжлэгтэй хамт хэрэгжүүлэх нь зүйтэй (277 ба 283-р
хуудсанд байгаа халдварт өвчний хяналтын стандарт 3 ба 6-г үзнэ үү). Хөтөлбөрт дахин
хамрагдах, орхин гарах, хариу арга хэмжээ авч чадахгүй байх шалтгааныг тасралтгүй судалж
баримтжуулах ѐстой. Хөтөлбөрөөс гарсны дараа хувь хүмүүсийг боломжийн хэрээр ажиглаж
нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрт хамруулах ѐстой.
5. ¯íäñýí зэрэг: хөтөлбөр хүн амд хүртээмжгүй байгаа бол энэ зэрэг өндөр байх магадлалтай.
Хүртээмж нь эмчилгээний цэг хүн амаас хэр алслагдсан, үргэлжлэн явагдаж байгаа зэвсэгт
тэмцэл, аюулгүй байдлын хангалтгүй байдал, эмчилгээ хийлгэж хувь хүний асран

хамгаалагчид үзүүлж байгаа дэмжлэгийн түвшин, өөрөөс хамааралтай хүмүүсийг асрахаар
гэртээ үлдсэн асран хамгаалагчдын тоо (энэ нь ДОХ-ын халдвартай хүмүүсийн эзлэх хувь
өндөр байгаа тохиолдолд маш цөөн байж болно), үзүүлж байгаа асаргааны чанар зэргээс
шалтгаална. Эмчилгээний тэжээлийн хөтөлбөрийг орхин гарсан хүн гэдэг нь тодорхой
хугацааны туршид хөтөлбөрт оролцоогүй хүнийг хэлнэ (жишээ нь, эмнэлгээр эмчлүүлж
байгаа өвчтөний хувьд 48 цаг).
6. Жингийн өсөлт: насанд хүрсэн хүн ба хүүхдэд ижил төрлийн хоол хүнс өгөхөд тэдний жин
ойролцоо хэмжээгээр нэмэгддэг. Гэхдээ жингийн өсөлтийн дундаж хэмжээ нь өвчтөний
биеийн байдал сайжрахгүй байгаа нөхцөл бодит байдлыг харуулахгүй байж болно.
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Эмнэлгээс гадуур хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хувьд жишээ нь цаг хугацаа зэрэг хүн амын хүлээх
эрсдэл ба шаардлага нь хамаагүй бага байдаг учраас жингийн өсөлтийн илүү бага хэмжээг хүлээн
зөвшөөрч болно. Дундаж жингийн өсөлтийг дараахь байдлаар тооцно: хөтөлбөрөөс гарах үеийн
жин – хөтөлбөрт хамрагдах үеийн жин / хөтөлбөрт хамрагдах үеийн жин х эмчилгээний
үргэлжилсэн хугацаа (өдрөөр).
7. Протоколууд: олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн протоколууд тэр дундаа хариу
арга хэмжээ аваагүй алдааны тодорхойлолтыг Хавсралт 9-д байгаа. Эмчилгээний
протоколуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд клиникийн ажилтнууд тусгай сургалтанд хамрагдах
ѐстой (258-р хуудсанд байгаа эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн стандартуудыг үзнэ
үү). Эмчилгээнд хамрагдсан ДОХ-ын халдвартай нь батлагдсан юм уу сэжигтэй хувь хүмүүс
нь хөтөлбөрт хамруулах шаардлагыг хангасан бол ижил хэмжээний асаргаа авах ѐстой. Энэ
нь сүрьеэнд ч гэсэн хамаарна. Хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагыг хангаагүй ДОХ-ын
халдвартай хүмүүст тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх ѐстой боловч энэ нь гамшгийн үед
тэжээлийн хурц хомсдолыг эмчлэх нөхцөлд хамгийн тохиромжтой шийдэл биш юм. Эдгээр
хувь хүмүс ба тэдгээрийн гэр бүлийг гэрээр үзүүлэх асаргаа сувилгаа, сүрьеэгийн
эмчилгээний төвүүд, эхээс хүүхдэд өвчин халдварлахаас сэргийлсэн хөтөлбөрүүд зэрэг олон
арга хэмжээгээр дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх ѐстой.
8. хөхөөр хооллолт ба сэтгэл зүй, нийгмийн дэмжлэг: хүүхдээ хөхөөр хооллодог эхчүүдийн
сүүний гаралтыг сайжруулж хүүхдийг дээд зэргээр сайн тэжээхийн тулд тэдэнд онцгой
анхаарал хандуулах шаардлагатай. Үүний тулд хүүхдээ хөхүүлэх булан байгуулж болно.
Нөхөн сэргээлтийн үед тэжээлийн хомсдолд орсон хүүхдүүдэд тоглоомоор дамжуулж сэтгэл
хөдлөлийн ба биеийн хөдөлгөөний дасгал хийлгэж болно. Тэжээлийн хурц хомсдолд орсон
хүүхдийг асран хамгаалж байгаа хүмүүст хүүхдүүдээ эмчилгээнд авчрахын тулд нийгмийн ба
сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх ѐстой. Үүнийг хүртээмж ба оролцоог сайжруулах
хөтөлбөрүүдээр дамжуулж хэрэгжүүлж болно (тэжээлийн дэмжлэгийн ерөнхий стандарт 2-г
үзнэ үү).
9. асран хамгаалагчид: тэжээлийн хурц хомсдолд орсон хүүхдүүдийг асран хамгаалж байгаа
хүмүүст эмчилгээний үед зөвлөгөө өгөх, үзүүлэн таниулах материал үзүүлэх, эрүүл мэндийн
ба хүнс тэжээлийн мэдээллээр хангах замаар хүүхдүүдээ асарч хамгаалах боломж олгох

ѐстой. Хөтөлбөрийн ажилтнууд нь асран хамгаалагчидтай хэлэлцсэнээр хүний эрхийг ноцтой
зөрчих байдалд (дайнд оролцож байгаа талууд хүн амыг зориуд өлсгөлөнд нэрвүүлэх гэх мэт)
хүргэж болно гэдгийг ойлгож энэ нөхцөл байдалд ажиллах журамд суралцах ѐстой.
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Тэжээлийн хомсдолыг арилгах стандарт 3: бичил тэжээлийн хомсдол
Бичил тэжээлийн хомсдолын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Хүнсний дутагдлын өвчний бүх тохиолдлуудыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын
нэмэлт тэжээлийн протоколын дагуу эмчилнэ (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Хүн ам нь бичил тэжээлийн хомсдолд орох эрсдэлтэй үр дүнтэйгээр тэмцэхийн тулд тусгай
журмыг боловсруулсан байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд нь хүн ам бичил тэжээлийн хомсдолд орох хамгийн
эрсдэлтэй үеийг олжу тогтоон эмчилгээний сургалтанд хамрагдсан байх ѐстой (Çààâàð
òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
Çààâàð òýìäýãëýë
Оношлогоо ба эмчилгээ: зарим төрлийн бичил тэжээлийн хомсдолыг энгийн клиникийн
шинжилгээний тусламжтай оношилж болно. Хэдийгээр үнэлгээг нарийн зөв хийхийн тулд
боловсон хүчний сургалтанд нухацтай хандах шаардлагатай боловч эдгээр үзүүлэлтүүдийг
эрүүл мэндийн ба хүнс тэжээлийн тандалтын системд нэгтгэж болно. Зарим төрлийн бичил
тэжээлийн хомсдолыг биохимийн шинжилгээгүйгээр илрүүлэх боломжгүй байдаг. Энэ
тохиолдолд тухайн өвчнийг тодорхойлох нь бэрхшээлтэй байдаг бөгөөд яаралтай үед зөвхөн
эмнэлэгт үзүүлсэн хувь хүмүүсийн нэмэлт тэжээлтэй холбоотойгоор ямар хариу үйлдэл
үзүүлж байгаагаас хамааран тодорхойлох боломжтой. Ингэхдээ бичил тэжээлийн хомсдол ба
хомсдолд орох эрсдэлтэй хүмүүсийг эмчлэх эрүүл мэндийн систем ба тэжээлийн хөтөлбөрийн
хүрээнд явуулах ѐстой.
Бэлэн байдал: бичил тэжээлийн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх стратегийг тэжээлийн
дэмжлэгийн ерөнхий стандарт 1-ээс үзнэ үү. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг мөн
амьсгалын замын хурц үрэвсэл, улаан бурхан, паразитын халдвар, хумхаа, гүйлгэлт зэрэг

бичил тэжээлийн нөөцийг устгадаг өвчнүүдийн тохиолдлыг бууруулах замаар хэрэгжүүлж
болно (273-р хуудсанд байгаа халдварт өвчний хяналтын стандартыг үзнэ үү). Хүнсний
дутагдлын эмчилгээний хүрээнд өвчний тохиолдлуудыг илрүүлж тодорхойлох ажиллагаа
болон эмчилгээний протокол багтана.

152

Хүнсний тусламж
Хүнсний тусламжийн төлөвлөлт

Хүнсний тусламжийн менежмент

Стандарт 1
Түгээлтийн төлөвлөлт

Стандарт 1
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй харьцах

Стандарт 2
Тохиромжтой байдал ба
хүлээн авах боломж

Стандарт 2
Нийлүүлэлтийн сүлжээний
менежмент

Стандарт 3
Хүнсний чанар ба аюулгүй байдал

Стандарт 3
Түгээлт
Хавсралт 8

Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн хангамжийн жагсаалт
Хавсралт 9
Íîì ç¿é

154

4. Хүнсний тусламжийн ажиллагаанд тавигдах ìèíèìóì стандартууд
Хүмүүсийн хоол хүнс олж авах ердийн арга нь гамшгаас шалтгаалж (жишээ нь, байгалын гамшèã,
ургац алдсаны улмаас зэвсэгт мөргөлдөөнèé óëìààñ хүмүүс өлсгөлөнд нэрвýãäýõ, цэргүүд хоол
хүнсийг булаан эзэмших, хүмүүсийг хүчээр юм уу хүч хэрэглэхгүйгээр нүүлгэн шилжүүлэх гэх мэт)
хязгаарлагдсан үед хүмүүсийн амь насыг хамгаалах, тэдний өөртөө итгэх итгэлийг хамгаалах,
сэргээх, өөрсдөдөө хор хохирол учруулж болох зохицох стратегийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй
шаардлагыг бууруулахын тулд хүнсний тусламжийн ажиллагааг явуулах шаардлагатай болäîã.
Шинжилгээний үр дүнд хүнсний тусламжийн арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлт гарсан бол
хүмүүсийн шууд хэрэгцээг хангахын хамт аль болохоор удаан хугацааны òóðø хүнсний аюулгүй
байдлыг хангах байдлаар хэрэгжүүлэх ѐстой. Ингэхдээ дараахи зүйлүүдийг анхаарах ѐстой. Үүнд:
 Ерөнхий (үнэгүй) түгээлтийг зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай нөхцөлд хоол хүнс хамгийн их
шаардлагатай байгаа хүмүүст чиглүүлж хэрэгжүүлэх ѐстой бөгөөд аль болохоор түргэн
хугацаанд зогсоох шаардлагатай.
 Аль болохоор гэрийн нөхцөлд бэлдсэн хуурай хүнсээр хүмүүсийг хангах ѐстой. Олон хүнийг
хооллох (газар дээр нь чанасан хоол түгээх) ажиллагааг гэнэтийн томоохон гамшиг
тохиолдсоны дараа юм уу хүн ам шилжиëò õºäºëãººíèé улмаас өөрсдийн хоол хүнсийг
бэлдэх боломжгүй болсон, хуурай хоол түгээлт нь хүмүүсийг эрсдэлд оруулах боломжтой
аюултай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд эхний үед нь богинохон хугацаанд зохион
байгуулах ѐстой.
 Дүрвэгсэд болон гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүст зориулсан хүнсний тусламж нь дүрвэгсэд
болон гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүсийн байр суурь биш харин тэдний нөхцөл байдал, хэрэгцээ
шаардлагын үнэлгээн дээр үндэслэх ѐстой.
 Аль нэг улс оронд хүнсний хомсдол үүссэн юм уу илүүдэл хүнсийг гамшигт өртсөн газар
нутаг руу зөөх боломжгүй тохиолдолд л хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг импортолно.
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Хүнсний тусламжийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцож байгаа талууд удирдах юм уу хэрэглэх
эрсдэлтэй нөхцөлд энэ арга хэмжээг зөрчилдөөнийг хурцатгахгүй байдлаар зохион байгуулах
ѐстой.

Ихэнх гамшгийн үеийн тусламжийн хөтөлбөрүүд нь ихээхэн зардал ба үйл ажиллагаа шаарддаг
учраас хүнсний тусламжийн түгээлтийн ажиллагааг ихээхэн хатуу хяналтûí äîð хариуцлагатай
байдлаар зохион байгуулах шаардлагатай. Хүнсний хүргэлт ба түгээлтийн бүх үе шатуудад тэр
дундаа бүлгийн түвшинд хяналт тавих ѐстой. Хөтөлбөрийн үнэлгээг тогтмол явуулж холбогдох
мэдээллийг хамааралтай талууд тэр дундаа гамшигт өртсөн хүн амд түгээж харилцан санал солилцох
ѐстой.
Хүнсний тусламжийн стандарт 6 нь 2 дэд бүлэгт хуваагдана. Хүнсний тусламжийн төлөвлөлтийг
хүнсний түгээлтийн төлөвлөлт, хоол хүнсний тохиромжтой бөгөөд хэрэглэх боломжтой байдал,
хүнсний чанар ба аюулгүй байдлын асуудлуудыг тусгах ѐстой. Энэ бүлгийн төгсгөлд байгаа 8-р
хавсралтад нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн зорилгоор хэрэглэх хангамжийн жагсаалтыг
өгсөн.
à. Хүнсний тусламжийн төлөвлөлт
Онцгой нөхцөл байдлын үед анхны үнэлгээ ба шинжилгээг хийхдээ хүмүүсийн хүнсний болон
орлогын эх үүсвэрүүд, тэдгээрт учирч байгаа эрсдлийг тодорхойлох ѐстой. Үүгээр хүнсний тусламж
шаардлагатай эсэхийг тогтоож шаардлагатай бол хүмүүсийн хîîë тэжээлийн нөхцөл байдлыг зохих
түвшинд байлгахад шаардлагатай хүнсний төрөл ба хэмжээг тогтооно. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг
үнэгүй түгээх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд айл өрхүүд нь өөрөө өөрсдийгөө хангах
боломжтой хоол хүнсийг тооцон өөрсөддөө хор уршиг бүхий зохицох стратегийг (113-р хуудсан дээр
байгаа хүнсний аюулгүй байдлын шинжилгээний стандарт 1, çààâàð òýìäýãëýë 3 ба 122-р хуудсан
дээр байгаа хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 1, çààâàð òýìäýãëýë 3-ыг үзнэ үү) хэрэглэхгүйгээр
хоол хүнсний хэрэглээгээ хангах боломж олгох байдлаар зохион байгуулах ѐстой.
Нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зохих нэмэлт
түгээлтийг хэрэгжүүлэх ѐстой. Энэ тохиолдолд нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийг хувь хүмүүс авах
эрхтэй (147-р хуудсан дээр байгаа хүнсний хомсдолын стандарт 1, çààâàð òýìäýãëýë 1–ийг үзнэ үү)
ерөнхий хангамжин дээр нэмж олгох ѐстой.
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Бүх тохиолдолд гамшигт өртсөн хүн амтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр нийлүүлэх бүтээгдэхүүнүүдийг
болгоомжтой сонгох шаардлагатай. Тэдгээр нь чанартай, хэрэглэхэд аюулгүй, хэрэглэж байгаа
хүмүүст тохиромжтой бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх ѐстой.
Хүнсний тусламжийн стандарт 1: Õ¿íñíèé òºëºâëºëòèéí õóâü õýìæýý
Хүнсний бүтээгдэхүүний ерөнхий түгээлт нь гамшигт өртсөн хүн амын хэрэгцээ шаардлага ба тэдний
хүнсний нөөцийн хоорондîх зөрүүг арилгахад оршино.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина)
 Ерөнхий зорилгоор түгээгдэж байгаа хоол хүнсíèé õýìæýý эрчим хүч, уураг, өөх тос, бичил
тэжээлийн талаархи анхны төлөвлөгөөнд тусгагдсан стандартын шаардлагууд дээр үндэслэж
шаардлагатай хэмжээгээр орон нутгийн нөхцөл байдалд тохируулан зохион байгуулна (137144-р хуудсанд байгаа тэжээлийн дэмжлэгийн ерөнхий стандарт ба 7-р хавсралтыг үзнэ үү)
 Түгээсэн хоол хүнсíèé õýìæýý нь гамшигт нэрвэгдсэн хүн ам өөрсөддөө хор хохиролтой
зохицох стратеги хэрэглэх шаардлагыг бууруулах юм уу байхгүй болгох ѐстой.
 Шаардлагатай үед түгээсэн хоол хүнсний эдийн тооцоог хийж орон нутгийн нөхцөл байдалд
тохируулах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
Çààâàð òýìäýãëýë
1. Хүнс тэжээлд тавигдах шаардлага : хүмүүс орон нутгаасаа дайжиж хоолн хүнс олох
боломжгүй болсон тохиолдолд түгээж байгаа хоол хүнс нь тэдгээрийн хүнс тэжээлийн нийт
хэрэгцээг хангах ѐстой. Гэхдээ гамшигт нэрвэгдсэн ихэнх хүн ам нь өөрсдөө ямар нэг
хэмжээгээр хоол хүнсээ болãох боломжтой байдаг. Энэ үед хоол хүнсийг түгээхдээ тэдгээр
хүмүүсийн хүнс тэжээлийн хэрэгцээ шаардлага ба тэдгээрийн өөрсдөө олж чадах хоол
хүнсний зөрүүг нөхөх байдлаар төлөвлөх ѐстой. Ийм байдлаар хүн өдөрт 2,100 ккал-ын хүнс
хэрэглэх шаардлагатай бол зорилтот хүн амд хамаарах хүн дунджаар өдөрт 500 ккал-тай
тэнцэх хэмжээний хүнсийг өөрсдөө олох боломжтой байгаа бол түгээх хүнсний хэмжээг
2,100 – 500 = 1,600 ккал байхаар төлөвлөх ѐстой. Өөх тос ба уургийн хэмжээг ч гэсэн ийм
аргаар тооцох нь зүйтэй.
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Хүмүүсийн олж авах боломжтой хоол хүнсний дундаж хэмжээний хэмжээний талаар харилцан
тохиролцох шаардлагатай (111-р хуудсанд байгаа хүнсний аюулгүй байдлын үнэлгээг үзнэ үү).
2. Эдийн засгийн нөхцөл байдал: бага хэмжээний хүнс олдож байгаа юм уу огт хүнс олдохгүй
байгаа бөгөөд хүмүүс түгээсэн бүх хүнсийг хэрэглэх боломжтой нөхцөлд түгээх хоол хүнсийг
тэжээлийн үзүүлэлтийг хатуу баримтлан сонгох ѐстой бөгөөд ингэхдээ хоол хүнсний хүлээн
авах боломжтой байдал ба өртөг зардлыг тооцох ѐстой. Бусад хүнсний эх үүсвэрүүд байгаа
бөгөөд хүлээн авч байгаа хүмүүс нь түүнийг олж авахын тулд тэдгээрийн зарим хэсгийг
худалдах боломжтой байгаа үед хүнсийг дамжуулан худалдах үнийг тооцох ѐстой.
Дамжуулан худалдах үнэ нь хоол хүнсний орон нутгийн зах зээлийн үнэ буюу орон нутгийн
зах зээл дээр ижил хэмжээний ижил төрлийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад зарцуулах
үнэ юм.

Хүнсний тусламжийн стандарт 2: тохиромжтой байдал ба хүлээн авах тохиромжтой
байдал
Түгээж байгаа хоол хүнс нь хүлээн авч байгаа хүмүүст тохиðомжтой бгөөд хүлээн авах боломжтой
байх ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина)
 Түгээх хүнсний бүтээгдэхүүний хүлээн авах боломжтой, байдал, хэрэглэхэд тохиромжтой
байдлыг үнлэх ба төлөвлөхдөө хүмүүстэй зөвлөлдөх шаардлагатай ба түүний үр дүнг түгээх
хоол хүнсийг сонгох шийдвэр гаргахдаа тооцох ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Танил бус хоол хүнсийг түгээх үед түүнийг орон нутгийн хувьд тохиромжтой байдлаар
тэжээллэг чанарыг нь хамгийн бага хэмжээгээр алдагдуулж бэлтгэх зааварчилгааг боломжтой
бол тухайн орон нутгийн хэлээр эмэгтэйчүүд болон хоол хүнс бэлтгэдэг бусад хүмүүст өгөх
ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Хүмүүсийн хоол хүнс бэлтгэхэд шаардлагатай түлш ба ус олж авах боломж , хоол хүнс
бэлтгэхэд шаардлагатай хугацаа, шингээхэд тавигдах шаардлагыг түгээх хүнсний
бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо бодолцох ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Үр тариаг бүхлээр түгээх үед хүлээн авагчид нь тэдгээрийг тээрэмдэх юм уу уламжлалт
гэрийн аргаар боловсруулах эсвэл өөрсдийн оршин суугаа газарт ойрхон тээрэмдэх юм уу
боловсруулах байгууламжийг ашиглах боломжтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү).
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Хүмүүс соѐлын хувьд чухал зүйлүүд тэр дундаа õîîë àìòëàã÷ олж авах боломжтой байх
ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
¯íýã¿é þì óó òóñëàìæèéí õóóðàé áà øèíãýí ñ¿¿ã äàíãààð íü ò¿ãýýõã¿é (Çààâàð
òýìäýãëýë 5-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Òàíèë áàéäàë áà õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæòîé áàéäàë: õ¿íñíèé áàãöàä îðîõ õ¿íñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéã ñîíãîõîä òýæýýëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ãîë áîëîâ÷ ò¿ãýýæ áàéãàà õ¿íñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿í íü õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà õ¿ì¿¿ñò òàíèë áºãººä òýäíèé øàøèí áà ñî¸ëûí
óëàìæëàëä íèéöñýí áàéõ ¸ñòîé. ¯¿íä æèðýìñýí áà õºõ¿¿ë ýõ÷¿¿äýä õîðèãëîñîí
á¿òýýãäýõ¿¿í áàãòàíà. ¯íýëãýýíèé òàéëàí áà õàíäèâëàã÷äàä ãàðãàõ õ¿ñýëòýä òóõàéí
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñîíãîñîí áà áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéã ñîíãîîã¿é øàëòãààíûã
òîäîðõîé çààñàí áàéõ ¸ñòîé. Àìèíä òóëãàðñàí îíöãîé íºõöºë áàéäàëä õ¿ì¿¿ñ õîîë
õ¿íñýý áýëäýõ áîëîìæã¿é áàéãàà íºõöºëä èäýõýä áýëýí õîîë ò¿ãýýõ øààðäëàãàòàé. Èéì
íºõöºëä òàíüæ ìýäýõã¿é á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ò¿ãýýõ õóâèëáàðûã àâ÷ ¿çýæ áîëíî. Çºâõºí èéì
òîõèîëäîëä ë îíöãîé áàéäëûí õ¿íñíèé ò¿ãýýëòèéã õýðýãæ¿¿ëæ áîëíî.
2. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèãäàõ øààðäëàãà: õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèãäàõ øààðäëàãûã
¿íýëýõ ¿åä õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ íü õýò èõ ò¿ëø õýðýãëýñíýýð ººðñäèéí ýð¿¿ë ìýíä áà
õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíä ÿìàð íýã õîõèðîë ó÷ðóóëàõã¿éãýýð õîîë õ¿íñýý áîëãîæ èäýõ
áîëîìæèéã òîîöîõ ¸ñòîé. Øààðäëàãàòàé ¿åä øààðäëàãàòàé ò¿ëøýýð õàíãàõ þì óó ò¿ëø
öóãëóóëàõ ãîë õ¿ì¿¿ñ áîëîõ ýìýãòýé÷¿¿ä áà õ¿¿õä¿¿äèéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ
íºõöëèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëñàí ò¿ëýý ò¿¿õ õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ¸ñòîé.
Åðºíõèéäºº ÷àíàæ áîëãîõîä óäààí õóãàöàà þì óó èõýýõýí õýìæýýíèé óñ øààðäëàãàã¿é
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàõ ¸ñòîé. .Íóíòàãласан тариа нь хоол чанаж болгох хугацаа
ба шаардлагатай түлшний хэмжээг бууруулахад тусална.
3. Тариа áóóäàé боловсруулалт: бүхэл эрдэнэ шиш нь 6 сарын хадгалах хугацаатай байдаг
учраас түүнийг нунтаглах нь чухал асуудал юм. Тийм учраас эрдэнэ шишийг хэрэглэхээс
өмнөхөн нунтаглах нь зүйтэй. Эрдэнэ шишийг нунтаглах нь айл өрхийн хувьд уламжлал
болсон ажиллагаа учраас бүхэл эрдэнэ шиш түгээж болно. Бүхэл эрдэнэшиш нь хадгалах
хугацаа удаанаас гадна хүлээн авч байгаа хүмүүсийн хувьд эдийн засгийн илүү үнэ цэнэтэй
байж болно. Үүнээс гадна бага гарцтай нунтаглах төхөөрөмжүүдийг нийлүүлснээр хурших
үйл явцыг хурдасгадаг микроб, тос, энзимийг устгадаг учраас үр тарианы хадгалах хугацааг

ихээхэн нэмэгдүүлдэг боловч уургийн хэмжээг бууруулдаг. Ингэхдээ бүхэл үр тариа
импортлох ба түгээхтэй холбоотой тухайн улсын хууль журмыг мөрдөх ѐстой.
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4. Соѐлын ач холбогдол бүхий зүйлүүд: үнэлгээ нь 1. соѐлын хувьд ач холбогдол бүхий хоол
амтлагч ба өдөр тутмын хүнсний хэрэглээнд чухал бусад хүнсний зүйлүүд 2. хүмүүс эдгээр
хүнсний зүйлүүдийг олж авах боломжийг үнэлэх ѐстой. Хүнсний багц бүтээгдэхүүнийг
ялангуяа удаан -хугацааны туршид түгээсэн хүнсний бүтээгдэхүүнээс хамааралтай байгаа үед
зохих шаардлагын дагуу сонгох ѐстой.
5. Сүү: дангаар нь түгээх хуурай ба шингэн сүүг (үүнд цайтай хольж уух зориулалттай сүү
багтана) хүнсний ерөнхий түгээлт ба гэр лүүгээ авч явах зориулалттай нэмэгдэл хооллолтын
хөтөлбөрүүдэд оруулах ѐсгүй. Учир нь түүнийг буруу хэрэглэснээр эрүүл мэндэд ноцтой
аюул учруулж болно. Сүү нь тохиромжгүй хэмжээгээр шингэрүүлэх юм уу бактериар
бохирдсон бол ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд ихээхэн хохирол учруулж болно (140-р
хуудсанд байгаа хүнс тэжээлийн ерөнхий дэмжлэгийн стандат 2-г үзнэ үү).

Хүнсний тусламжийг төлөвлөх стандарт 3: хүнсний чанар ба аюулгүй байдал
Түгээсэн хүнс нь сайн чанартай бөгөөд хүн хэрэглэхэд тохиромжтой байх ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нь улсын болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн
стандартуудын шаардлагыг хангасан байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-2-г үзнэ үү).
 Импортоор оруулсан бүх савлагаа бүхий хүнсний бүтээгдэхүүн нь тухайн улсад ирснээс
хойш дор хаяж 6 сар лангуун дээр хадгалагдсаны дараа хугацаа нь дуусахаас өмнө эсвэл
дуусахаас нилээд хугацааны өмнө түгээгдсэн байхаар тооцоологдох ѐстой (Çààâàð
òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Хүнсний бүтээгдэхүүний чанарын талаар батлагдсан гомдол гарах ѐсгүй (Çààâàð
òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү).
 Хүнсний бүтээгдэхүүний баглаа боодол нь бөх бат бөгөөд ачих буулгах, хадгалах,
түгээхэд тохиромжтой байхаас гадна байгал орчинд аюул учруулах ѐсгүй (Çààâàð
òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
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Хүнсний бүтээгдэхүүний баглаа боодол нь тохирох хэлээр бичигдэж үйлдвэрлэсэн болон
хэрэглэх хугацаа, тэжээлийн агуулгын талаархи мэдээллийг харуулсан байх ѐстой.
Хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалах нөхцөл нь шаардлага хангасан байх ѐстой ба
агуулахуудыг зохих ѐсоор зохион байгуулж хүнсний бүтээгдэхүүний чанарыг бүх газар
нутагт тогтмол явуулна. (Çààâàð òýìäýãëýë 5-ыг үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар: Хүнсний бүтээгдэхүүн нь хүлээн авч байгаа улсын хүнсний
бүтээгдэхүүний стандарт ба Кодекс Элиментариус стандартыг чанар, баглаа боодол, хаяг
шошго, хадгалах хугацаа гэх мэт үзүүлэлтээрээ хангах ѐстой. Хүнсний бүтээгдэхүүний
дээжний чанар нь шаардлага хангаж байгаа гэдгийг баталгаажуулах юм бол нийлүүлэгч нь
хүргэж ирсэн цэг дээр системтэйгээр шалгах ѐстой. Худалдаж авсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг
/орон нутгаас юм уу, импортолсон/ аль болохоор хүний хэрэглээнд тохирно гэдгийг батлахын
тулд ургамал, ариун цэврийн гэрчилгээ ба бусад гэрчилгээг дагалдуулах ѐстой. Тэдгээр нь
хүнсний хэргэлээнд тохиромжтой хэвээр байгаа гэдгийг батлахын тулд улс дотроо сонгосон
дээжинд тогтмол шинжилгээ хийх ѐстой. Их хэмжээний хүнсний бүтээгдэхүүн байгаа бөгөөд
тэдгээрийн чанарын талаар эргэлзээ, маргаан байгаа тохиолдолд хөндлөнгийн чанар
шалгагчид бүтээгдэхүүнийг шалгах ѐстой. Тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалсан хугацаа
ба чанарын талаархи мэдээллийг нийлүүлэгчийн зүгээс бүрдүүлсэн гэрчилгээ, чанарын
хяналтын тайлангууд, баглаа боодлын шошго, агуулахын мэдээлэл зэргээс авч болно.
2. Генетикийн хувьд өөрчилсөн бүтээгдэхүүнүүд: Генетикийн хувьд өөрчилсөн хүнсний
бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах ба хэрэглэхтэй холбоотой тухайн улсын дүрэм журмыг ойлгож
мөрдөх ѐстой. Аливаа хүнсний тусламжын өдрийг төлөвлөхдөө эдгээр дүрэм журмыг
анхаарах ѐстой.
3. Санал гомдол: Хүнсний бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой хүлээн авагчдын зүгээс гарсан
санал гомдлын дагуу шуурхай арга хэмжээ авч ил тод бөгөөд шударга байдлаар асуулыг
шийдэх ѐстой.
4. Баглаа боодол: Боломжтой бол хүнсний бүтээгдэхүүний баглаа боодол нь дахин баглах
шаардлагагүйгээр шууд түгээх боломжтой байх ѐстой.
5. Хадгалах газар: нь хуурай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, цаг агаарын нөхцлөөс
хамгаалагдсан, химийн болон бусад үлдэгдлээр бохирдоогүй байх ѐстой. Тэдгээр нь аль
болохоор хорхой шавьж ба мэрэгчдээс хамгаалагдсан байх ѐстой. Мөн 165-р хуудсан байгаад
хүнсний тусламжийн менежментийн стандарт 2-ыг үзнэ үү.
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ii/ Хүнсний тусламжийн менежмент
Хүнсний тусламжийн менежментийн зорилго нь хоол хүнс хамгийн их шаардлагатай байгаа хүмүүст
хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд оршино. Үүнд зөв бүтээгдэхүүнийг зөв газарт, зөв нөхцлийн
дагуу, цаг хугацаанд íü , тохиромжтой үнээр хамгийн бага алдагдалтайгаар хүргэх асуудал орно.
Гамшигт èë¿¿ өртсөн олон тооны хүн амыг хамгаалахад шаардлагатай хүнсний тусламжийн хэмжээ
нь хэдэн мянган тоннд хүрч болно. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг түгээлтийн цэг хүртэл шилжүүлэхэд
худалдан авагчид, зуучлагчид, тээвэрлэгчид ба хүлээн авагчдын томоохон сүлжээ ба 1 тээврийн
хэрэгслээс нөгөө рүү дамжуулах ачих буулгах ихээхэн хэмжээний ажиллагаа шаардаж болно. Эдгээр
сүлжээнүүд буюу нийлүүлэлтийн сувгуудыг гэрээнд оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага ба эрхийг
тодорхойлсон цуврал гэрээний дагуу нэгтгэдэг. Энэ бүхэн нь хариуцлагатай байдлыг тогтооход
шаардлагатай зохих шаардлага хангасан ба ил тод журам мөрдөхийг шаарддаг.
Нийлүүлэлтийн сувгийг байгуулж зохион байгуулахын тулд хандивлагчид, хүлээн авч байгаа засгийн
газар, хүмүүнлэгийн ажилтнууд, орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд, òºðºë бүрийн үйлчилгээ
эрхлэгч áîëîí îрон нутгийн байгууллагууд хамтран хүнсний тусламжийн хөтөлбөрт оролцох
шаардлагатай. Нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцож байгаа бүх талууд нь сулжээний аль нэг хэсэгт
өөрийн гэсэн үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Нийлүүлэлтийн сүлжээний найдвартай байдал нь түүний
хамгийн сул хэсгийн найдвартай байдалтай ижил байдаг учраас хүнсний тусламжийн хөтөлбөрт
оролцож байгаа бүх талууд түгээлтийн зорилго ба төлөвлөгөөний шаардлагагыã хангахын тулд
бүтээгдэхүүний эргэлтийг хангах хариуцлагыг хамтран хүлээдэг.
Түгээлтийн үйл явцад эрх тэгш байдлаар оролцох хамгийн чухал зүйл бөгөөд гамшигт нэрвэгдсэн
хүн амын дундаас шийдвэр гаргалò ба хэрэгжүүлэлтэнд оролцуулах нь зайлшгүй зүйл юм. Хүмүүст
түгээх хүнсний бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ төрлийн талаар мэдээлэх шаардлагатай ба тэдгээр нь
хүнсний түгээлтийн үйл явц шударга явагдаж байгаа ýñýõ өөрсдөө амласан зүйлийг авч байгаа гэдэгт
итгэлтэй байх ѐстой. Янз бүрийн бүлгүүдэд түгээж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний ялгааны талаар
тэдэнд тайлбарлаж ойлгуулсан байх ѐстой.
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Хүнсний тусламжийн менежментийн стандарт 1: хүнсний бүтээгдэхүүнтэй
харьцах
Хүнсний бүтээгдэхүүнийг айл өрхийн болон бүлгийн түвшинд аюулгүй бөгөөд тохиромжтой
байдлаар хадгалах, бэлтгэх, хэрэглэх шаардлагатай.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина)
 Түгээлтийн цэгт хүнсний бүтээгдэхүүнтэй зохих шаардлага хангаагүй нөхцөлд харьцах юм уу
бэлтгэсний улмаас эрүүл мэндэд сөрөг гарах ѐсгүй (Çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Хүнсний бүтээгдэхүүн хүлээн авч байгаа хүмүүст хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн
талаар мэдээлж ойлгуулах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë р 1-г үзнэ үү).
 Түгээсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалах, бэлтгэх, чанаж болгох, хэрэглэх үед учирсан
хүндрэлийн талаар санал гомдол гарах ѐсгүй (Çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Айл өрх бүр зохих шаардлага хангасан хоол бэлтгэх сав суулга, түлш, эрүүл ахуйн
бүтээгдэхүүн олж авах боломжтой байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 3-4-г үзнэ үү).
 Хоол хүнсээ бэлтгэх юм уу өөрсдийгөө хоолох чадваргүй хүмүүс зохих цаг хугацаанд хоол
хүнсийг бэлтгэж шаардлагатай үед хооллох боломжтой асран хамгаалагч олох боломжтой
байх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 4-5-г үзнэ үү).
 Хүнсний бүтээгдэхүүнийг чанаж болгосон байдлаар түгээж байгаа нөхцөлд ажилтнууд нь
хүнсний бүтээгдэхүүнийг аюулгүй хадгалах ба харьцах, хоол хүнсийг чанаж болгох, буруу
үйлдлээс эрүүл мэндэд учирч болох аюулын талаар сургалтанд хамрагдсан байх ѐстой.
Çààâàð òýìäýãëýë
1. Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй: нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнөөр хүмүүсийн эрүүл ахуйн
ердийн хэвшил алдагдаж болно. Ийм учраас хүнсний эрүүл ахуйг сайжруулж орон нутгийн
нөхцөл байдал ба өвчний зүй тогтолтой нийцүүлэн хоол идэхийн өмнө гараа угаахын ач
холбогдлыг онцлох, усны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бактерийн хяналтын арга хэмжээ
авах гэх мэт арга хэмжээг идэвхтэй дэмжих ѐстой.
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Хүмүүст гэрийн нөхцөлд хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрхэн аюулгүй хадгалах талаар мэдээлэл өгч
асран хамгаалагчдад хүүхдээ тэжээх хоол хүнсээ бэлтгэх аюулгүй аргыг хэрэгжүүлэхэд өрх гэрийн
нөөцийг хэрхэн дээд зэргээр ашиглах талаар мэдээлэл өгөх ѐстой (59-р хуудсанд байгаа эрүүл ахуйн
нөхцлийг сайжруулах стандартыг үзнэ үү).
2. мэдээллийн эх үүсвэрүүд: үүнд хөтөлбөрийн ажиглалтын системүүд, хүлээн авагчидтай хийх
ажлын бүлгийн хэлэлцүүлэг, айл өрхийн түргэвчилсэн судалгаа орж болно.
3. айл өрхийн хэрэгцээт зүйлүүд ба түлш: айл өр бүр ядаж нэг тогоо, 40 л-ийн багтаамжтай ус
хадгалах сав, нэг хүнд сард 250 г-ийн хэмжээтэй саван, хоол хүнсээ бэлтгэхэд хангалттай
түлш зэргийг авах боломжтой байх ѐстой. Хоол хүнсээ бэлтгэхэд шаардлагатай түлш
олдоцгүй бол богино хугацаанд болдог хүнсний бүтээгдэхүүн түгээх ѐстой. Хэрвээ энэ нь
боломжгүй бол зөрүүг нөхөхийн тулд түлшээр хангах гадны эх үүсвэрийг олж тогтоох ѐстой
(69-р хуудсанд байгаа усны хангамжийн стандарт 3 ба 232-236-р хуудсанд байгаа хүнсний бус
зүйлүүдийн стандарт 2-4-г үзнэ үү).
4. тээрэм: болон бусад боловсруулах байгууламжууд ашиглах ба цэвэр усны оддоц нь хүмүүст
өөрсдийн сонгосон аргаар хоол хүнсийг дээд зэргээр бэлтгэх боломж олгодог ба бусад
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд зарцуулах цаг хугацааг нэмэгдүүлдэг учраас маш чухал ач
холбогдолтой. Эдгээр үйлчилгээг хүлээн ихээхэн хэмжээний цаг хугацаа зарцуулж байгаа
асран хамгаалагчид нь энэ цагийг хоол хүнс бэлтгэх, хүүхдүүдийг хооллох болон хүнс
тэжээлийн байдал ба удаан хугацааны бие даасан байдалд сайнаар нөлөөлөх боломжтой бусад
үйл ажиллагаануудад зарцуулж болно. Өрхийн түвшинд хоол боловсруулах (үүнд тээрэмдэх
ажиллагаа орно) боломж нь хоол хүнсээ бэлтгэхэд зарцуулах цагийг (мөн ус ба түлшний
хэмжээ) хэмнэж болно.
5. тусгай хэрэгцээ: хооллолтын үед туслалцаа авах шаардлагатай хүмүүсийн тоонд бага насны
хүүхдүүд, өндөр настнууд, тахир дутуу хүмүүс, ДОХ-ын халдавртай хүмүүс орох боловч энэ
нь бүх хүмүүсийг хамруулсан жагсаалт биш юм. 140-р хуудсанд байгаа хүнс тэжээлийн
ерөнхий дэмжлэгийн стандарт 2-г үзнэ үү.
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Хүнсний тусламжийн менежментийн стандарт 2: нийлүүлэтийн сүлжээний
менежмент
Хүнсний тусламжийн нөөцүүдийг (бүтээгдэхүүнүүд ба тусламжийн сан) ил тод бөгөөд өндөр
мэдрэмжтэй байдлаар сайтар зохион байгуулах ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Хүнсний тусламжийн нөөцүүд нь зориулагдсан хүмүүстээ хүрэх ѐстой
 Орон нутгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн хүчин чадал ба хангамжийн албаны
бүтцийг үнэлж боломжтой үед орон нутгийн хүчин чадлыг ашиглан уялдаа холбоо бүхий үр
ашигтай менежментийн системийг бүрдүүлэх ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 1-2-г үзнэ үү).
 Үнэлгээ хийхдээ орон нутгаас олж авсан хүнсний бүтээгдэхүүний олдцыг тооцох ѐстой
(Çààâàð òýìäýãëýë 3-ийг үзнэ үү).
 Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн үйлчилгээг авах гэрээг ил тод, шударга, нээлттэй
байдлаар байгуулна (Çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
 Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн бүх түвшний боловсон хүчин нь зохих хэмжээнд
сургагдсан бөгөөд хүнсний аюулгүй байдал ба чанартай холбоотой журмыг мөрдөж ажиллах
ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 5-г үзнэ үү).
 Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн системийн бүх түвшинд хариуцлагатай байдлыг
баталгаажуулахын тулд зохих шаардлага хангасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлан, санхүүгийн
системийг ажиллуулах ѐстой (Çààâàð òýìäýãëýë 6-7-г үзнэ үү).
 Алдагдал тэр дундаа хулгайн алдагдлыг болгоомжтой тайлагнах шаардлагатай (Çààâàð
òýìäýãëýë 8-10-г үзнэ үү).
 Хүнсний түгээлтийн сүлжээг хянаж түгээлтэд саад учруулахгүйгээр ажиллуулах ѐстой
(Çààâàð òýìäýãëýë 11-г үзнэ үү).
 Нийлүүлэлтийн сүлжээний гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн талаархи мэдээллийг бүх сонирхогч
талуудад тогтмол өгнө (Çààâàð òýìäýãëýë 12-г үзнэ үү).
Çààâàð òýìäýãëýë
1. Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежмент нь хүнсний тусламжийн нэгдмэл ажиллагаа юм.
Үүнд бүтээгдэхүүнийг сонгохоос эхлээд олж авах, хангах,
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чанарыг баталгаажуулах, баглаж боох, тээвэрлэх, агуулахад хадгалах, бараа материалыг зохион
байгуулах, даатгалд хамруулах зэрэг ажиллагаанууд хамаарна. Сүлжээнд олон талууд оролцдог
бөгөөд тэдгээрийн үйл ажиллагааг харилцан уялдуулах нь чухал юм. Хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг
хүлээн авагчдад хүлээлгэн өгөх хүртэл хамгаалахын тулд зохих шаардлагын дагуу менежментийн ба
хяналтын журмууд боловсруулах шаардлагатай.
2. Орон нутгийн үйлчилгээг ашиглах: гаднаас эх үүсвэр олохын өмнө орон нутгийн хүчин
чадлын олдоцтой байдал ба найдвартай байдлыг үнэлгээг хийх ѐстой. Хангамжийн
үйлчилгээгээр хангах гэрээ байгуулахын тулд нэр хүнд бүхий орон нутгийн ба бүс нутгийн
тээвэрлэгчид, тээвэр зуучидтай байгуулж болно. Эдгээр байгууллагууд нь орон нутгийн
дүрэм журам ба байгууламжуудын талаар үнэтэй мэдлэгтэй байдаг бөгөөд хүлээн авч байгаа
улс орны хууль журмыг мөрдөж хүргэлтийн ажиллагааг түргэвчлүүлэхэд тус болоõ ѐстой.
3. Орон нутгийн нийлүүлэлт ба импорт: хүнсний бүтээгдэхүүний орон нутгийн олдоц ба
хүнсний бүтээгдэхүүнийг орон нутгаас олсон юм уу импортолсон эсэх нь орон нугийн
үйлдвэрлэлийн, зах зээлийн системд үзүүлэх нөлөөã үнэлэх ѐстой (111-р хуудсанд байгаа
хүнсний аюулгүй байдлын үнэлгээ ба шинжилгээний стандарт, 124-р хуудсанд байгаа
хүнсний аюулгүй байдлын стандарт 2, 131-р хуудсанд байгаа хүнсний аюулгүй байдлын
стандарт 4-г үзнэ үү). Хүнсний нийлүүлэлтэнд олон тооны байгууллагууд оролцож байгаа
нөхцөлд орон нутгаас тэр дундаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах ажиллагааг аль
болох харилцан уялдуулах ѐстой. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг олж авах дотоодын бусад эх
үүсвэрүүдэд хэрэгжүүлж байгаа хүнсний тусламжийн хөтөлбөрүүдээс авах зээл, дахин
хуваарилалт, арилжааны нийлүүлэгчдээс авах зээл, солилцоо орно.
4. шударга байдал: хэн нэгэнд давуу эрх өгөх юм уу авлигатай холбоотой эргэлзээ
төрүүлэхгүйн тулд шударга бөгөөд ил тод гэрээний журам маш чухал байдаг. Тусламжийн
хүнсний баглаа боодол нь улс төр юм уу шашны утга агуулга эсвэл ялган хуваасан шинж
чанартай áàéäëûã агуулах ѐсгүй.
5. Ур чадвар ба сургалт: нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн системийг бий болгохын
тулд нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн туршлагатай ажилтнууд ба хүнсний
тусламжийн хөтөлбөрийн менежерүүдийг элсүүлж ажилтнуудыг сургалтанд хамруулах ѐстой.
Үүнд хамаарах тодорхой мэргэжлийн чадварт гэрээний менежмент, тээврийн ба агуулахын
менежмент, бараа материалын менежмент, дамжуулах системийн шинжилгээ ба мэдээллийн
менежмент, тээвэрлэлтийг хяíах явц, импортын менежмент гэх мэт орно. Сургалтыг
явуулахдаа түнш байгууллагуудын боловсон хүчнийг оролцуулах ѐстой.
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6. Тайлан мэдээ: ихэнх хүнсний тусламжийн хандивлагчид нь тайлан мэдээ гаргах тодорхой
шаардлагуудыг тавьдаг бөгөөд нийлүүлэлтийн сүлжээний менежерүүд нь эдгээр
шаардлагуудын талаар мэдëýãòýé áàéæ, тэдгээр шаардлагууд ба өдөр тутмын менежментийн
шаардлагуудыг хангасан системийг байгуулах ѐстой. Энэ шаардлагуудад нийлүүлэлтийн
сүлжээнд гарсан саатал ба зөрчлийн талаар түргэн шуурхай мэдээ өгөх асуудал орно.
7. Бичиг баримт: гүйлгээнүүдтэй холбоотой баримтжуулсан аудитыг хэрэгжүүлэхийн тулд
хүнсний бүтээгдэхүүн хүлээж авах, хадгалах, илгээж байгаа бүх газруудад бичиг баримт ба
маягтийн хангалттай нөөцийг (замын хуудас, нөөцийн бүртгэл, тайлан мэдээний маягт гэх
мэт) бэлэн байлгах ѐстой.
8. Агуулах: тухайн зорилгод зориулагдсан (хүнс) агуулах нь хувааж ашигладаг
байгууламжуудаас илүү тохиромжтой байдаг. Агуулахыг сонгохдоо тэнд өмнө нь аюултай
бүтээгдэхүүн хадгалж байгаагүй ба бохирдол үүсэх аюулгүй байдлыг харгалзах ѐстой. Үүнд
тооцох ѐстой бусад хүчин зүйлүүдэд аюулгүй байдал, хүчин чадал, очиход хялбар байдал,
найдвартай байдал (дээвэр, хана, хаалга, шал) бологн үерт автахгүй байх баталгаа орно.
9. Хүний хэрэглээнд тохиромжгүй бүтээгдэхүүнүүдийг устгах: гэмтсэн бүтээгдэхүүнүүдийг
эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн лаборатори зэрэг өндөр мэргэжлийн байцаагчид хянаж хүний
хэрэглээнд тохиромжтой эсэхийг тогтоох ѐстой. Хүний хэрэглээнд тохиромжгүй
бүтээгдэхүүнийг устгах аргад мал амьтын тэжээлийн зориулалтаар худалдах, булах, шатаах
зэрэг аргууд орно. Амьтны тэжээл хэлбэрээр ашигласан тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг тухайн
зорилгоор ашиглах боломжтой гэсэн гэрчилгээ авсан байх шаардлагатай. Бүх тохиолдлуудад
хэрэглээнд тохиромжгүй бүтээгдэхүүнүүд нь хүн ба амьтны хүнс тэжээлийн нийлүүлэлтийн
сүлжээнд буцан орохгүй бөгөөд тэдгээрийг устгаснаар орчин тойрны байгал, усыг
бохирдуулахгүй байх явдлыг баталгаажуулах ѐстой.
10. Нийлүүлэлтийн сүлжээнд учрах аюул: зэвсэгт мөргөлдөөний үед тусламжийн хүнсийг
дайтаж байгаа талууд дээрэмдэх юм уу өгөхийг шаардах аюултай байдаг бөгөөд тээврийн зам
ба агуулахуудын аюулгүй байдлыг мөн тооцох ѐстой. Гамшгийн бүх нөхцлүүдэд
нийлүүлэлтийн сүлжээний бүх түвшинд хүнсний бүтээгдэхүүн хулгайд алдагдах магадлалтай
байдаг ба тэдгээрийг хадгалах, шилжүүлэх, түгээх цэгүүдэд дээрхи эрсдлийг бууруулахын
тулд хяналтын системийг байгуулах ѐстой. Дотоодын хяналтын системийг тогтоохдоо
хуйвалдах боломжийг бууруулахын тулд үүрэг хариуцлагын хуваарилалтыг баталгаажуулах
ѐстой. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг өөр зүйлд зориулах явдлыг илрүүлэхийн тулд нөөц
материалыг тогтмол шалгах ѐстой.
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Хэрвээ өөр зүйлд зарцуулсан нь илэрвэл зөвхөн нийлүүлэлтийн сүлжээний халдашгүй
байдлыг баталгажуулахаас гадна илүү өргөн хүрээний улс төрийн ба аюулгүй байдлын үр
дагавруудыг (хүнсний бүтээгдэхүүнийг зэвсэгт тэмцлийн зорилгоор ашиглах гэх мэт)
шинжилж асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авах ѐстой.
11. Дамжуулах системийн шинжилгээ: дамжуулах системийн шинжилгээг тогтмол явуулж
нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч бүх талууд нь нөөцийн хэмжээ, хүлээгдэж байгаа
бүтээгдэхүүн, түгээлт зэргийн талаархи мэдээллийг харилцан солилцох ѐстой.
Нийлүүлэлтийн сүлжээний дагуух нөөцийн түвшинг тогтмол хянаж урьдчилан таамаглахдаа
шийдлийг олох үед урьдчилан таамагласан нийлүүлэлтийн доголдол ба хүндрэлтэй
асуудлуудад онцгой анхаарах шаардлагатай.
12. Мэдээллээр хангах: орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл юм уу мэдээг түгээх уламжлалт
аргуудыг ашиглах нь хүмүүст хүнсний хангамж ба үйл ажиллагааны талаархи мэдээллээр
хангах нэг арга байх ѐстой. Энэ нь ил тод байдлыг нэмгдүүлэхэд тустай. Хүнсний
тусламжийн хөтөлбөрийн талаархи мэдээллийг олон нийтэд түгээхэд эмэгтэйчүүдийн
тусламжийг авч болно.

Хүнсний тусламжийн менежментийн стандарт 3: түгээлт
Хүнсний түгээлтийн ажиллагаа нь өндөр мэдрэмжтэй, ил тод, эрх тэгш бөгөөд орон нутгийн нөхцөл
байдалд тохирсон байх ѐстой.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Хүнсний тусламжийг хүлээн авах хүмүүсийг тогтоохдоо хамааралтай хүмүүс тэр дундаа
бүлгүүдтэй харилцан зөвлөлдсөний үндсэн дээр явуулсан үнэлгээгээр тогтоосон хэрэгцээ
шаардлагыг баримтална (Çààâàð òýìäýãëýë 1-2-г үзнэ үү).
 Үр ашигтай бөгөөд эрх тэгш түгээлтийн аргыг орон нутгийн бүлгүүд ба түнш
байгуулалгуудтай харилцан зөвлөлдсөний үндсэн дээр бий болгох ба үүнд янз бүрийн
тусламж хүлээн авагч бүлгүүдийг оролцуулна (Çààâàð òýìäýãëýë 1-3-г үзнэ үү).
 Тусламж хүлээн авч байгаа хүмүүс очиход хялбар байдал аювулгүй байдлыг бодолцон
түгээлтийн цэгийг аль болохоор тэдний гэр ойрхон байрлуулна (Çààâàð òýìäýãëýë 4-5-г үзнэ
үү).
 Тусламж хүлээн авагчдад түгээж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний чанар ба тоо хэмжээ мөн
түгээлтийн төлөвлөгөөний талаархи мэдээллийг хүнсний бүтээгдэхүүнийг түгээхээс нилээд
өмнө өгнө (Çààâàð òýìäýãëýë 6-7-г үзнэ үү).
 Хүнсний тусламжийн хөтөлбөрийн гүйцэтгэл ба үр дүнтэй байдлыг зохих шаардлагын дагуу
хянаж үнэлнэ (Çààâàð òýìäýãëýë 8-г үзнэ үү).
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Çààâàð òýìäýãëýë
1. зорилго: хүнсний тусламж нь оршин суугчдын хамгийн эмзэг хэсгийн хэрэгцээ шаардлагыг
хүйс, бие махбодийн доголдол, шашны болон угсаатан зүйн гарал үүсэл гэх мэт шалтгаанаар
ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмаар ¿éë÷èëäýã. Түгээлтийн агентуудыг сонгохдоо
тэдгээрийн шударга байдал, хүчин чадвар, хариуцлагатай байдал дээр үндэслэнэ. Түгээлтийн
агентуудад орон нутгийн өндөр настнууд, орон нутгийн сонгуульт тусламжийн хороод, орон
нутгийн байгууллагууд, орон нутгийн төрийн бус байгууллагууд, төрийн юм уу олон улсын
төрийн бус байгууллагууд зэрэг орно (28-33-р хуудсанд байгаа оролцоо ба анхны үнэлгээний
стандартууд ба 35-р хуудсанд байгаа зорилгын стандартыг үзнэ үү)
2. Бүртгэл: хүнсний тусламж авч баыйгаа айл өрхийн албан ѐсны бүртгэлийг аль болохоор
түргэн хугацаанд явуулж шаардлагатай үед шинэчилнэ. Орон нутгийн удирдлагын гаргасан
жагсаалт ба оршин суугчдын гаргасан айл өрхийн жагсаалтыг ашиглаж болох ба энэ үйл
явцад гамшигт өртсөн хүн амд хамаарах эмэгтэйчүүдийг оролцуулах нь зүйтэй. Эмэгтэйчүүд
өөрсдөө хүсэх юм бол өөрсдийн нэрээрээ бүртгүүлж болно. Өрх гэр толгойлсон эмэгтэйчүүд
ба өсвөр насныхныг түгээлтийн жагсаалтад оруулахгүй орхихгүй байхад онцгой анхаарал
хандуулах ѐстой. Онцгой байдал үүссэн эхнийн үед бүртгэлийг явуулах боломжгүй бол
нөхцөл байдал тогтворжсон даруй түүнийг нэн даруй хэрэгжүүлэх ѐстой. Энэ нь ялангуяа
хүнсний тусламж удаан хугацааны туршид шаардлагатай байгаа бол онцгой чухал юм.
3. Түгээлтийн аргууд: ихэнх түгээлтийн аргууд цаг хугацааны явцад хөгждөг. Эхний үе шатанд
айл өрхийн жагсаалт юм уу орон нутгийн оршин суугчдын гаргасан баримжаа тооцоон дээр
үндэслэн хүнсний бүтээгдэхүүний түгээлтийг явуулах нь цорын ганц боломжтой арга байж
болно. Хүнсний бүтээгдэхүүн нь зориулагдсан эзэндээ хүрч байгаа эсэхийг баталгаажуулах ба
түгээлтийн системийн шударга бөгөөд эрх тэгш байдлыг баталгаажуулахын тулд аливаа
системийг нягт ажиглах шаардлагатай. Ялангуяа хөтөлбөр нь эмзэг бүлгийнхэнд хүртээмжтэй
байдахлд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай. Гэхдээ эмзэг бүлгийнхэнд үйл
ажиллагаагаа чиглүүлэх оролдлого хийхдээ тэдгээр бүлгүүдийн хувьд аль хэдийн бий болсон
гадуурхагдах байдлыг хүндрүүлэх ѐсгүй. Энэ нь ялангуяа ДОХ-ын халдвартай хүмүүс
олноороо хүн амын хувьд онцгой чухал асуудал юм (оролцоо, зорилго, хяналт, үнэлгээний
стандарт 1-г үзнэ үү).
4. Түгээлтийн цэгүүд: аюулгүй бөгөөд тусàлж хүлээн авагчдзын хувьд хамгийн тохиромжтой
газар байгуулах бөгөөд зөвхөн түгээгч агентын хангамжийн ажиллагаанд тохиромжтой
байдлыг тооцох ѐсгүй. Түгээлтийн давтамж ба түгээлтийн цэгийн тоог шийдэхдээ тусламж
хүлээн авч байгаа хүмүүс төвөөс ирэх болон буцах аялалд зарцуулах хугацаа, тээврийн
хэрэгслийг ашиглахад тохиромжтой байдал ба зардлыг тооцох ѐстой.
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Тусламж хүлээн авагчид нь хүнсээ авахын тулд хол зам туулахгүй байх ѐстой ба өдөр тутмын
àìüäðàë үйл ажиллагаанд íü саад болохгүйн áàéõààð түгээлтийг тохиромжтой хугацаанд
төлөвлөх ѐстой. Түгээлтийн цэгт хүлээлтийн хэсэг ба ундны ус байлгах ѐстой (145-152-р
хуудсанд байгаа тэжээлийн хомсдолыг арилгах стандарт 1-2-г үзнэ үү).
5. Аюулгүй байдлын эрсдэлийг хамгийн бага хэмжээнд хүргэх: хүнс нь үнэ öýíýтэй
бүтээгдэхүүн бөгөөд түүний түгээлт нь аюулгүй байдлын эрсдэл тэр дундаа хүнсний
бүтээгдэхүүнийг өөр зүйлд зарцуулах ба хүчирхийлэл гарах эрсдэлийг үүсгэâýð áîëîõ
ìàãàäëàëòàé. Хүнсний хангамж доголдсон үед хүнс түгээхэд хурцадмал байдал үүсч болно.
Эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, өндөр настнууд болон тахир дутуу хүмүүс нь өөрсдийнхөө õîíîãäîõ
õóâü õýìæýýã àâàõ боломжгүй юм уу түүнийг нь тэднээс хүчээр булаан авсан байж болно.
Эдгээр эрсдэлийг урьдчилан тооцох ѐстой бөгөөд тэдгээрийг аль болох бууруулах арга
хэмжээ авах ѐстой. Үүнд түгээлтийг зохих шаардлагын дагуу ажиглах ба түгээлтийн
цэгүүдийг хамгаалах тэр дундаа шаардлагатай үед орон нутгийн цагдааг татан оролцуулах
явдал орно. Хүнсний бүтээгдэхүүний түгээлттэй холбоотой бэлгийн хүчирхийлэл юм уу
боолчлолоос урьдчилан сэргийлэх, õÿíàõ, хариу арга хэмжээ арга хэмжээнүүд àâàõ
шаардлагатай байж болно.
6. мэдээллийг түгээх: тусламж авагсад нь дараахи мэдээллийг авñàí áàéõ ѐстой. Үүнд:
- түгээх хүнсний тоо хэмжээ ба төрөл, тогтсон хэм хэмжээнээс зөрсөн шалтгаан
- түгээлтийн төлөвлөгөө (өдөр, цаг, ãàçàð, давтамж) ба õýðýâ òºëºâëºãºº ººð÷ëºãäñºí
áîë ÿìàð гадаад нөхцөл байдлын улмаас үүссэн
- хүнсний тэжээллэг чанар ба õýðýâ шаардлагатай бол тэжээллэг чанарыг õàäãàëæ
хамгаалахад онцгой анхаарал òàâèíà
- хүнсний бүтээгдэхүүнтэй аюулгүй байдлаар çººâºðëºõ ба хэрэглэх шаардлага
çààâàð, çºâëºëãºº
7. хөтөлбөрт орох өөрчлөлт: хүнсний багц бүтээгдэхүүний юм уу хүнсний хангалтгүй
нийлүүлэлтээс шалтгаалсан хүнсний түгээлтэд өөрчлөлтийн õèéõ талаар түгээлтийн хороод
юм уу орон нутгийн удирдагчдаар дамжуулж хүнсний тусламж хүлээн авч байгаа талуудтай
харилцан зөвлөлдөж хамтран авах ѐстой арга хэмжээнүүдийг боловсруулах ѐстой. Түгээлтийн
хороо нь хүн амд ãàðñàí өөрчлөлт ба тэдгээрийн шалтгаан, өөрчлөлтийн үргэлжлэх хугацаа,
хэвийн түгээлтийг сэргээх хугацаа зэргийн талаар мэдээлэх ѐстой. Хүмүүс юу хүлээж авах
ѐстой талаар тодорхой мэдээлэл өгөх ѐстой. Жишээ нь, хүмүүс өөрсдийн авах эрхтэй зүйлийн
талаар мэдэж байхын тулд түгээх хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээг орон нутгийн хэлээр
бичсэн юм уу зурсан байдлаар түгээлтийн цэгүүдэд тодорхой харуулах ѐстой.
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8. Õÿíàëò ба үнэлгээ: хүнсний тусламжийн түгээлтийн õÿíàëò үнэлгээг нийлүүлэлтийн
сүлжээний бүх түвшинд явуулах ѐстой. Тóñëàìæ òàðààëòûí цэгүүдэд түгээлтийн нарийн
хэмжилт ба шударга байдлыг хàíãàõûí тулд айл өрхүүдийн хүлээн авсан хүнсний
бүтээгдэхүүнийг таамгаар сонгож ¿å ¿å жигнэж үзэх ѐстой ба хөтөлбөрөөс гарч байгаа
хүмүүсýýñ ÿðèëöëàãà àâíà. Òóõàéí íèéãìèéí á¿ëýãò хүнсний тусламж хүлээн авч байгаа
айл өрхүүдээр гэнэт зочилж òàðààæ áóé õ¿íñíèé õýìæýý íü õ¿ðýëöýýòýé áà õýðýãöýýòýé
ýñýõèéã îëæ ìýäýõ áà ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí шаардлагыг хангаж байгаа боловч хүнсний
тусламж аваагүй байгаа хүмүүсийг олж тогтоох нь чухал юм. Ìºí èèíõ¿¿ айлчлалууд нь
òóõàéí ºðõºä íýìýëò хүнс ирж байгаа эсэх, авч байгаа бол хаанаас ирж байгаа (жишээ нь,
дарангуйлал, элсүүлэлт, дарлал, бэлгийн гэх мэт). Хүнсний түгээлтийн системд үзүүлж
байгаа илүү өргөн хүрээний нөлөөг ч гэсэн тооцох ѐстой. Үүнд хөдөө аж ахуйн цикл, хөдөө
аж ахуйн үйл ажиллагаа, зах зээлийн нөхцөл байдал, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хүчин
зүйлүүдийн олдоц зэрэг хамаарч болно.
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Õàâñðàëò 1
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí àðãàç¿é áîëîí ìýäýýëýë
Õ¿íñíèé àóþóëã¿é áàéäëûí ¿íýëãýý íü
1. ò¿¿íä õýðýãëýõ àðãàç¿éã îéëãîìæòîé òîäîðõîéëñîí áàéõ








åðºíõèé òºëºâëºëò áîëîí çîðèëòóóä
¿íýëãýý õèéõ õ¿ì¿¿ñèéí òîî, òýäíèé áîëîâñðîë ìýäëýãèéí ò¿âøèí /òóñ òóñäàà ýñâýë
õîñîîðîî àæèëëàõ/
ãîë ìýäýýëëýã÷èéã ñîíãîõ /òýä á¿õ õýñã¿¿äèéã òºëººëæ ÷àäàæ áàéíà óó/
àæëûí õýñã¿¿äèéí á¿ðýëäýõ¿¿í
ìýäýýëëýã÷èéã ñîíãîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
¿íýëãýýíèé õàìðàõ öàã õóãàöàà
Çàäëàí øèíæëýõ áîëîí àðãàç¿éí õýðýãñë¿¿ä ¿¿íä Participatory rural appraisal (PRA) –
ãèéí òåõíèê, õýðýãñýë áàãòàíà
2. ÷àíàðûí àðãà áàðèëä ¿íäýñëýñýí áàéõ áà ¿¿íä õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã
õàðãàëçàí ¿çýõ
3. íýð òîìü¸îã çºâ õýðýãëýõ, æèøýý íü çîðèëòîò ñîðüö, ¿íäñýí ìýäýýëýã÷, ¿íäñýí
àæëûí õýñýã, òóñãàé àðãà òåõíèêèéí íýð òîìü¸îíóóä ãýõ ìýò
4. òîõèðîìæã¿é íºõöºë áàéäàë æèøýý íü çàðèì íýã çºð÷èë òýìöýë ¿¿ñýýã¿é áîë
îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãóóäûã ¿íýëãýýíèé ïðîöåññò îðîëöóóëàõ
5. PRA –èéí àðãà áàðèë òåõíèê õýðýãñëèéã àøèãëàõ /îëñîí ìýäýý ìýäýýëëèéã çàäëàí
øèíæèëæ ¿íýëãýý ºãºõºä õýðýãëýíý/
6. ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àì áîëîí àæëûí õýñã¿¿äèéí òºëººëëèéã îðîëöóóëàõ
7. ¿íýëãýýíèé õÿçãààðëàëò ïðàêòèê õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ
8. ¿íýëãýýíèé õ¿ðýýã òîäîðõîéëæ ãàçàðç¿éí òàðõàëò, àæëûí õýñã¿¿äèéí öàð õ¿ðýý
áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ õ¿í àìûí äàâõàðãûã áàãòààõ /æèøýý íü õ¿éñ, ÿñ ¿íäýñ,
îâîã àéìàã ãýõ ìýò/
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9. õîëáîãäîõ çàñãèéí ãàçðûí ÿàìäóóä, îëîí íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãóóä,
óëàìæëàëò ëèäåð¿¿ä, èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäûí òºëººã÷èä /øàøíû
á¿ëýã, îðîí íóòãèéí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä, ºìãººëºëèéí áîëîí õ¿÷íèé
áàéãóóëëàãóóä, ôåðìåð áóþó õºäºº àæ àõóéí àæèë÷äûí õîëáîîä, ýìýãòýé÷¿¿äèéí
á¿ëã¿¿ä/ áîëîí àæëûí õýñ¿¿äèéí òºëººëºã÷èäòýé óóëçñàí óóëçàëòóóäûã áàãòààõ
¯íýëãýýíèé òàéëàíä çààâàë òóñãàõ ç¿éëñ:
1. òóõàéí íºõöºë áàéäëààñ ºìíºõ ¿åèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë áîëîí õîëáîãäîõ
áîäëîãóóäûí ò¿¿õýí öàã ¿å¿äèéã òóñãàõ
2. õ¿í àìûí ÿíç á¿ðèéí ò¿âøíèé á¿ëã¿¿ä áîëîí òýäíèé ãàìøèãò íýðâýãäýõýýñ
ºìíºõ ¿åèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë ÿìàð áàéñàí
3. àìüæèðãààíû ÿíç á¿ðèéí ò¿âøíèé õ¿ì¿¿ñèéí ãàìøèãààñ ºìíºõ õ¿íñíèé àþóëã¿é
áàéäàë
4. Àìüæèðãààíû ÿíç á¿ðèéí ò¿âøíèé õ¿ì¿¿ñèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë áîëîí
õ¿íñíèé ñèñòåìä ¿ç¿¿ëñýí ãàìøèãèéí öàð õ¿ðýý
5. ýìçýã àìüæèðãààíû ò¿âøèíä áàéãàà õ¿í àìûí á¿ëýã áóþó òóõàéí ¿åèéí õ¿íñíèé
àþóëã¿é áàéäëûí àëäàãäàëä èë¿¿ èõýýð ºðòºõ ìàãàäëàëòàé õ¿í àìûí õýñýã
6. ñàíàë áîëãîæ áàéãàà àðãà õýìæýý, õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýðýãñýë, ºìãººëºë áîëîí
íýìýëò ¿íýëãýý øààðäëàãàòàé.
7. õýðýâ õ¿íñíèé òóñëàìæ ¿ð ä¿íãýý ºãñºí áîë õ¿íñíèé òóñëàìæèéí çîðèëãî,
¿ðãýëæëýõ õóãàöàà çýðãèéã íàðèéâ÷ëàí çààæ ºãºõ, õ¿íñíèé òóñëàëöààíû ¿ð ä¿í
äýýð äóðüäñàí ºãºãäºë áîëîí àíàëèç äýýð ¿íäýñëýãäñýí áàéõ ¸ñòîé
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Õàâñðàëò 2
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ¿íýëãýýíèé àñóóëòóóä
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ¿íýëãýý íü ãîë òºëºâ òóõàéí íýðâýãäñýí õ¿í àìûã õ¿íñ,
îðëîãî îëæ áàéãàà áàéäàë, ýõ ¿¿ñâýð äýýð íü ¿íäýñëýí àìüæèðãààíû ò¿âøíýýð íü
êàòåãîð÷èëäîã. Ýíý íü ìºí õ¿í àìûí ÷èíýýëýã õýñýã áóþó äàâõàðãûã áàãòààñàí áàéæ
áîëíî. Òóõàéí ¿åèéí íºõöºë áàéäëûã ãàìøãèéí ºìíºõ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàëòàé
õàðüöóóëæ ¿çýõ íü ÷óõàë áàéäàã. ¯¿íä “äóíäàæ æèë¿¿ä” èéã ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò ãýæ ¿çýæ
áîëíî. Ýðýãòýé ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí ¿¿ðýã ðîëü, ýìçýã ºðòºìòèé áàéäàë ìºí ºðõèéí
õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí íºëººëëèéã õàðãàëçàí ¿çýõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. ªðõèéí
äîòîðõ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ÿëãààíóóäûã õàðãàëçàí ¿çýõ íü ìºí àäèë ÷óõàë áàéæ
áîëîõ òàëòàé.
Ýíä õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ¿íýëãýýíä õàðãàëçàí ¿çäýã ñàëáàð óõàãäõóóíóóäûã àâ÷
¿çñýí áºãººä íýìýëò ìýäýýëëèéã ãàìøèãèéí èë¿¿ ºðãºí öàð õ¿ðýýã õàìðóóëàí îëæ àâàõ
áà /æèøýý íü óëñ òºðèéí íºõöºë áàéäàë, õ¿í àìûí òîî, øèëæèëò õºäºëãººí ãýõ ìýò/
ìºí áóñàä ñàëáàðóóäûí õàðèëöàí õàìààðàëä íü àâ÷ ¿çýõ /õîîë òýæýýë, ýð¿¿ë ìýíä, óñíû
õàíãàìæ, îðîõ îðîí ãýõ ìýò/ õýðýãòýé áîëäîã.
Ýíýõ¿¿ æàãñààëò íü òóõàéí îðîí íóòãèéí íºõöºë áàéäàë áîëîí ¿íýëãýýíèé çîðèëãîòîé
íèéöýæ áàéõààð òààðñàí áàéõ ¸ñòîé. Èë¿¿ äýëãýðýíã¿é æàãñààëòûã æèøýý íü ÀÍÓ-ûí
Îëîí Óëñûí Õºãæëèéí Àãåíòëàã –èéí “Òàëáàéí ¿éë àæèëëàãààíû çààâàð” /1998/-ààñ
àâàõ áîëîìæòîé.
Àìüæèðãààíû ò¿âøíèé á¿ëã¿¿äèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë
1. Àìüæèðãààíû àäèë ñòðàòåãèòàé õýñýã/á¿ëýã õ¿ì¿¿ñ áàéíà óó?
Òýäíèéã õ¿íñ ýñâýë îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýðýýð íü õýðõýí àíãèëàí õóâààõ âý?
Ãàìøãèéí ºìíºõ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë
2. Ãàìøãààñ ºìíº òóõàéí ººð õîîðîíäîî àäèëã¿é á¿ëýã, äàâõàðãà
õýðõýí õ¿íñ áóþó îðëîãîî îëäîã áàéñàí áý? Õàìãèéí ñ¿¿ëèéí æèëèéí äóíäàæ
áàéäëààð òýäíèé õ¿íñ îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýð íü þó áàéâ?
3. Ýíãèéí íýã æèëä õ¿íñ îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýð óëèðëûí ÷àíàðòàé õýðõýí ººð÷ëºãäºí
õóâèð÷ áàéñàí áàéíà? /óëèðëûí êàëåíäàðü õºòëºõ íü èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéæ áîëíî/
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4. ªíãºðñºí 5-10 æèëèéí õóãàöààíä õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë æèëýýñ æèëä õýðõýí
ººð÷ëºãäºæ áàéñíûã òîäðóóëàõ /Ñàéí òààðóó æèë¿¿äèéã ãðàôèêààð õàðàõ íü ¿ð
ä¿íòýé áàéæ áîëîõ òàëòàé/
5. Òóõàéí äàâõàðãûí õ¿ì¿¿ñèéí ýçýìøèæ áàéãàà õºðºíãº õàäãàëàìæ áîëîí áóñàä
íººö þó áàéíà /æèøýý íü õ¿íñíèé íººö, áýëýí ìºíãºíèé õàäãàëàìæ, ìàë
õºðºíãº, õºðºíãº îðóóëàëò, êðåäèò, àâëàãà ãýõ ìýò/
6. Äîëîî õîíîã ýñâýë ñàðûí õóãàöààíä ºðõèéí çàðëàãà þó þó áàéâ, þóíä ÿìàð
õýìæýýãýýð çàðëàãäñàíûã òîäðóóëàõ
7. ªðõèéí ìºíãèéã õýí çàõèðàí çàðöóóëæ áàéíà, þóíä áýëýí ìºíãº çàðöóóëæ
áàéíà?
8. ªðãºí õýðýãëýýíèé áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íýý àâàõ îéðûí çàõ çýýë õààíà áàéíà
/àëñëàãäñàí áàéäàë, àþóëã¿é áàéäàë, òýýâýð, òóõàéí çàõ çýýëèéí ãàçðûí òàëààð
ìýäýýëýë àâàõ áîëîìæ áîëîëöîî/
9. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áàðàà á¿òýýãäõ¿¿í /õ¿íñèéã îðîëöóóëààä/-èéí
õ¿ðýëöýý, ¿íý
10. Ãàìøèãààñ ºìíºõ õ¿íñ îðëîãûí õàðüöàà, æèøýý íü öàëèí -õ¿íñ, ìàë- õ¿íñ,
ÿìàð áàéñàí áý?
Ãàìøãèéí ¿åèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë
11. Òóõàéí äàâõàðãûí õ¿ì¿¿ñèéí îðëîãî, õ¿íñíèé ÿíç á¿ðèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿äýä
ãàìøèã õýðõýí íºëººëºâ?
12. Óëèðëûí ÷àíàðòàé õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàëä õýðõýí íºëººëºâ?
13. Çàõ çýýëä õ¿ðýõ áîëîìæ, çàõ çýýëèéí áîëîìæ ¿íäñýí íýðèéí áàðàà
á¿òýýãäõ¿¿íèé ¿íýíä õýðõýí íºëººëºâ?
14. ßíç á¿ðèéí äàâõàðãûí á¿ëã¿¿äèéí àñóóäëûã øèéäýõ ñòðàòåãè íü þó áàéíà,
ò¿¿íä õèð îëîí õ¿í õàìðàãäàæ áàéíà?
15. Ýíý íü ãàìøãèéí ºìíºõ áàéäàëòàé õàðüöóóëàõàä õýðõýí ººð÷ëºãäºâ?
16. Àëü á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ áóþó õ¿í àì èë¿¿ èõýýð ºðòºâ?
17. Õ¿ì¿¿ñèéí ñàíõ¿¿ áîëîí áóñàä õºðºíãºíä òóõàéí ñòðàòåãè íü áîãèíî áîëîí
äóíä õóãàöààíä íºëººëºõ íºëºº íü õèð äàëàéöòàé áàéíà?
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18. Òóõàéí ñòðàòåãè òýäãýýð õ¿ì¿¿ñèéí ýð¿¿ë ìýíä, ñàéí ñàéõàíä õýðõýí òóñãàëàà
áîëîâ, ò¿¿íòýé õîëáîîòîé ÿìàð íýã ýðñäýë áàéíà óó?
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Õàâñðàëò 3
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òóñëàìæ
Ãàìøãèéí ¿åä õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàìãààëàõ, äýìæèõ áîëîí ò¿ëõýö ºãºõ ç¿éëñ íü
ºðãºí õ¿ðýýãýýð òîäîðõîéëîãääîã. Äîîðõ æàãñààëò íü ò¿¿íèé çºâõºí íýã õýñýã íü þì.
Íºëººëºë á¿õýí òóõàéí îðîí íóòãèéí íºõöºë áàéäàë áîëîí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã
òýòãýõ ñòðàòåãè áîäëîãîòîé óÿëäñàí áàéõààð òºëºâëºñºí áàéõ ¸ñòîé áºãººä òèéìýýñ
òºëºâëºëò áîëîí çîðèëãîîðîî äàõèí äàâòàøã¿é ºâºðìºö áàéäàã. Ýðýëò õýðýãöýýã
õàðãàëçàí ¿çýæ çàäëàí øèíæèëãýý õèéñíû ¿íäñýí äýýð õºòºëáºðèéí ñîíãîëò áîëîí
íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ íü ÷óõàë. Íºëººëëèéã Õ¿íñíèé Àþóëã¿é
Áàéäëûí Ñòàíäàðò 2-4 õàìààðàõ 3 á¿ëýãò õóâààí àâ÷ ¿çýæ áîëíî.




¯íäñýí ¿éëäâýðëýë
Îðëîãî áîëîí àæèë ýðõëýëò
Çàõ çýýëèéí áàðàà á¿òýýãäõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàõ áîëîìæ

Õ¿íñíèé åðºíõèé ò¿ãýýëò íü ºðõ¿¿äýä õ¿íñíèé òóñëàìæ áîëîí øóóä õ¿ðäýã òóë áîãèíî
õóãàöààíû õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàëûã õàíãàõàä ìàø ÷óõàë ç¿éë áîëäîã.
¯íäñýí ¿éëäâýðëýë






¯ð, áàãàæ õýðýãñýë, áîðäîî ò¿ãýýõ: íü õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéã äýìæäýã, ãîë
òºëºâ õºäºº àæ àõóéí áóñàä àæèë ¿éë÷èëãýý áîëîí òåõíèê ñóðãàëòòàé õîñîëñîí
áàéäàã.
¯ðèéí âàó÷åð áîëîí ¿çýñãýëýí õóäàëäàà: õóäàëäàí àâàã÷äàä çîðèóëñàí ¿ðèéí âàó÷åð
äýýð ¿íäýñëýõ áºãººä ¿ðèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäàà çîõèîí áàéãóóëàõ íü õóäàëäàà÷äûã
íýã äîð öóãëóóëæ òóõàéí îðîí íóòãèéí ¿ðèéí õàíãàìæûã ñàéæðóóëàõûí çýðýãöýý
õóäàëäàí àâàã÷èä òºðºë á¿ðèéí ¿ð àâàõ áîëîìæ áîëîëöîî á¿ðäýõ þì.
Îðîí íóòãèéí õºäºº àæ àõóéí ºðãºòãºñºí àæèë ¿éë÷èëãýý
Óð ÷àäâàð, ìýäëýã ìýðãýæèë îëãîõ ñóðãàëòóóä
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Ìàë àæ àõóéí íºëººëºë: ¿¿íä ìàë àìüòäûí ýð¿¿ë àõóéí àðãà õýìæýý, ãàìøãèéí
¿åèéí ìàëûã òóñãààðëàí ñàëãàõ áîëîí áóöààí íèéë¿¿ëýõ àðãà õýìæýý, ìàëûí òýæýýë
õóâèàðëàõ, íýìýëò òýæýýëýýð õàíãàõ, ìàëûí áàéð áýëäýõ íýìýëò óñíû ýõ ¿¿ñâýðýýð
õàíãàõ ãýõ ìýò
Çàãàñíû òîð, çàãàñ áàðèõ õýðýãñýë, àí àãíóóðûí õýðýãñëýýð õàíãàõ
Õîîë áîëîâñðóóëàëòûã äýìæèõ

Îðëîãî áîëîí õºäºëìºð ýðõëýëò





Áýëýí ìºíãººð àæèë õèéõ áóþó cash-for-work (CFW) íü õ¿íñíèé õàíãàìæ
äóòàãäàëòàé ºðõ¿¿äèéã õºëñíèé àæèë ýðõëýõ áîëîìæîîð õàíãàíà.
Õ¿íñýýð àæèë õèéõ áóþó food-for-work (FFW) íü áîëîìæ ìóóòàé ºðõ¿¿äèéã õºëñíèé
àæëààð õàíãàõ áîëîìæ îëãîõûí çýðýãöýý ººðò áîëîí íèéãýìä õýðýãòýé ýä áàÿëãèéã
¿éëäâýðëýõ áîëîìæ îëãîíî.
Õ¿íñýýð íºõºí ñýðãýýëò õèéõ áóþó food-for-recovery (FFR) íü õ¿íñýýð àæèë õèéõèéí
áàñ íýã õÿëáàð õýëáýð áºãººä àíõàí øàòíû ñýðãýýëòýíä òóñëàëöàà äýìëýã ¿ç¿¿ëýõ áà
ãàäíû òåõíèêèéí õÿíàëò øààðäëàãã¿é áàéäàã.
Îðëîãî áèé áîëãîõ çàãâàð íü õ¿ì¿¿ñ îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýðýý îëîí òºðºë áîëãîõ áîëîìæ
îëãîíî, ¿¿íä æèæèã, öàð õ¿ðýýòýé õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýëò áàãòàíà. Òýäíèé
áèçíåñò ìåíåæìåíòèéí, õÿíàëò ã¿éöýòãýëèéí äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ àðãà õýìæýý
îðíî.

Çàõ çýýëèéí áàðàà á¿òýýãäõ¿¿í àæèë ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàõ





Çàõ çýýëèéí áîëîí äýä á¿òöèéí òàë äýýð äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ –ä
¿éëäâýðëýã÷äèéã õîëûí çàõ çýýëä íýâòðýõ áîëîìæ ãàðãàõ òýýâýðëýëò îðíî.
Ìàëûã õóäàëäàõ: íü ãàí ãà÷èã, óñíû õîìñäîë ¿¿ññýí áýë÷ýýðèéí ãàðö ìóóäñàí áîëîí
ìàëûí çàõ çýýëèéí ¿íý õàíø óíàæ áàéãàà öàã ¿åä áîëîìæèéí ñàéí ¿íýýð õóäàëäàõ
áîëîìæ îëãîíî.
¯çýñãýëýí õóäàëäààíû ãàçðóóä: ¿íäñýí íýð òºðëèéí á¿òýýãäõ¿¿í¿¿äèéã òºðººñ áàðüæ
áàéãàà áóþó òºðèéí ñàíõ¿¿æ¿¿ëýëò, òàòààñûí ¿íýýð õóäàëäààëàõ ýñâýë âàó÷åð áîëîí
áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íýýð ñîëèõ
Õ¿íñ ýñâýë/áóþó áýëýí ìºíãºíèé âàó÷åð: íü äýëã¿¿ðò õ¿íñýýð áîëîí ººð áàðàà
á¿òýýãäõ¿¿íýýð ñîëèõ
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Çàñãèéí ãàçðûí àæèë ¿éë÷èëãýýíä äýìæëýã áîëîõóéö òåõíèêèéí òóñëàëöàà: õºäºº àæ
àõóéí ºðãºòãºñºí àæèë ¿éë÷èëãýý áîëîí ìàë ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý
Ìèêðî ñàíõ¿¿æ¿¿ëýëòèéí òºñë¿¿ä: ¿¿íä æèøýý íü, çýýë îëãîõ, õàäãàëàìæèéí
àðãóóä, æèøýý íü çýýë, òºðººñ îëãîõ çýýë, ìàëûí ñàí, íºõºðëºëèéí ñàí áàéãóóëàõ ãýõ
ìýò

Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õàâñðàëò 9 –ýýñ áàñ ¿çýæ áîëíî.
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Õàâñðàëò 4
Õîîë òýæýýëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóëòóóä
Õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëä õ¿ðãýõ øàëòãààíóóäûã íÿãòëàí ¿çýõ, ýðñäýëèéí õýìæýý
áîëîí ¿ð äàãàâàðûí ¿íýëãýýíèé æèøýý àñóóëãûã äîð ¿ç¿¿ëýâ. Òýäãýýð àñóóëòóóä íü õîîë
òýæýýëèéí äóòàãäàëä õ¿ðãýõ øàëòãààíóóäûí õ¿ðýýíä òàâèãäàæ áàéãàà /136-ð õóóäñûã
õàðíà óó/ áºãººä ìýäýýëëèéã ÿíç á¿ðèéí ýõ ñóðâàëæààñ àâàõ áîëîìæòîé áà òýäãýýð
ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõàä ¿íýëãýýíèé îëîí ÿíçûí õýðýãñë¿¿ä øààðäëàãàòàé áîëäîã. ¯¿íä
ìýäýýëýã÷òýé õèéõ ÿðèëöëàãóóä, õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéã õàðãàëçàí ¿çýõ çýðýã áàãòàíà. /2833-ð õóóäñàíä áàéãàà Àíõàí øàòíû ¿íýëãýý, ñòàíäàðò-ûã ¿çíý ¿¿./

1. Õîîë òýæýýëëýãèéí áàéäëûí òàëààð ÿìàð ìýäýý ìýäýýëýë áàéíà?
À. Õîîë òýæýýëèéí òàëààð ÿìàð íýã ñàíàë àñóóëãà ÿâóóëñàí óó?
Á. Ýõ íÿëõñûí ýð¿¿ë ìýíäèéí êëèíèêýýñ ãàðãàñàí ìýäýý ìýäýýëýë áàéíà óó?
Â. Ýì÷èëãýý ñóâèëãààíû òºâ¿¿äèéí ìýäýý ìýäýýëýëýýñ àâàõ áîëîìæ áàéíà óó?
Ñ. Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí ãàìøèãààñ ºìíºõ ¿åèéí õîîë òýæýýëèéí íºõöºë
áàéäàëûí òàëààðõ ìýäýý ìýäýýëýë áàéíà óó? /õ¿ì¿¿ñ òóõàéí ãàçàð îðîíäîî áàéõã¿é
áàéñàí ÷/
2. Ýìçýã á¿ëãèéíõíèé ýð¿¿ë ìýíäòýé õîëáîîòîéãîîð õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûí
ýðñäýë þó áàéíà?
À. Õîîë òýæýýëèéí áàéäàëä íºëººëºõººð ÿìàð íýã ºâ÷èí äýãäñýí ìýäýýëýë áàéíà óó,
æèøýý íü ñàëõèí öýöýã, ãýäýñíèé óæèã ºâ÷í¿¿ä, øèíýýð ºâ÷èí ãàðàõ ýðñäýë áàéíà
óó? /273-ð õóóäñàí äàõü Õàëäâàðò ºâ÷íèé ñòàíäàðò õÿíàëò –ûã ¿çíý ¿¿/
Á. Óëààí áóðõûí ýñðýã òóõàéí íýðâýãäñýí õ¿í àìûí âàêöèíæóóëàëòûí ò¿âøèí ÿìàð
áàéíà? /õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëòûí ñòàíäàðò 2-ûã 275-ð õóóäàñíààñ õàðíà óó/
Â. Óëààí áóðõíû âàêöèíæóóëàëòààð âèòàìèí À ºãñºí ¿¿, Âèòàìèí À- æóóëàëòûí
ò¿âøèí ÿìàð áàéíà?
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Ñ. Íàñ áàðàëòûí ò¿âøèíã ãàðãàñàí ñóäàëãàà áàéíà óó, ÿìàð ñóäàëãàà áàéíà, ò¿¿íäýý
ÿìàð àðãà õýðýãëýñýí áàéíà /ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áîëîí äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò 1,
259-ð õóóäàñ õàð/
Ä. Àìüñãàëûí çàìûí õàëäâàð òàðààõ îð÷íû òåìïåðàòóðûí óíàëò àæèãëàãäàæ áàéíà óó?
Å. ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàðõàëò èõ, õ¿ì¿¿ñ ÿäóó òàð÷èã áîëîí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäëààñ
øàëòãààëàí õîîë òýæýýëèéí äóòãàäàëä íýðâýãäýõýä õÿëáàð áîëñîí áàéíà óó?
F. Õ¿ì¿¿ñ ÷èéãòýé íîéòîí íºõöºëä ýñâýë óñàíäõýð óäààí áàéñàí áý?

3. Ìóó õàëàìæ ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîéãîîð ¿¿ñýõ õîîë òýæýýëèéí äóòãàäàëä îðîõ
ýðñäýë þó âý?
À. Õºäºëìºð ýðõëýëòèéí íºõöºë áàéäàëä ººð÷ëºëò ãàðñàí óó /æèøýý íü ä¿ðâýõ, í¿¿õ,
çýâñýãò ìºðãºëäººí ãýõ ìýòýýñ øàëòãààëàí/, ººðººð õýëáýë ºðõèéí äîòîðõ ¿¿ðýã
õàðèóöëàãàä ãàðñàí ººð÷ëºëò áàéãàà ýñýõ
Á. ªðõèéí ýíãèéí á¿òýö àëäàãäñàí óó, ñàëæ ñàðíèñàí õ¿¿õäèéí òîî èõ áàéíà óó?
Â. Õàëàìæ ¿ç¿¿ëýõ ýíãèéí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõýä ñààä òîòãîð ó÷èðñàí óó, /æèøýý íü ä¿ðâýõ/
õî¸ðäîã÷ õàðãàëçàã÷ã¿é áîëîõ, õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýëã¿é áîëîõ, óñã¿é áîëîõ
Ã. Õ¿¿õäèéã ÿàæ õîîëëîæ áàéíà, ýõ÷¿¿ä óãæààð õîîëëîæ áàéíà óó ýñâýë ¿éëäâýðèéí
õ¿íñíèé ç¿éë õýðýãëýæ áàéíà óó? Õýðýâ òèéì áîë óãæààð õîîëëîõ íºõöºë áîëîëöîî,
îð÷íû äýä á¿òýö õèð õºãæñºí áàéíà?
Ä. Õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýë ñ¿¿, óãæ íèéë¿¿ëäýã õàíäèâëàã÷ áàéíà óó, ýíý òàëààð õ¿ñýëò
òàâüñàí ÿâäàë ãàð÷ áàéíà óó?
Å. Ìàë÷èí ºðõ¿¿äèéí õóâüä áàãà õ¿¿õä¿¿äýýñýý õîë óäààí õóãàöààãààð ÿâæ áàéíà óó,
ñ¿¿ãýýð õîîëëîõ áàéäàëä ººð÷ëºëò ãàðñàí óó?
Æ. ªðõèéí õ¿ðýýíä Äîõ-îîð ºâ÷èëñäèéã àñðàí ñóâèëàõ ïðàêòèê áàéíà óó?

4. Õ¿íñíèé õ¿ðýëöýý ìóóãààñ õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëä îðîõ ýðñäýë þó âý?
Õàâñðàëò 2 õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ¿íýëãýý ¿çíý ¿¿.
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5. Òóõàéí îðîí íóòãèéí àëáàí áîëîí àëáàí áóñ á¿òýö ÿìàð áàéíà, ¿ð ä¿íä õ¿ðãýõ
àæèë ÿâóóëàõ ñóâàã þó áàéíà?
À. Ýð¿¿ë Ìýíäèéí ßàì, Äîõ-ûí ýñðýã òýìöëèéã äýìæèã÷ áàéãóóëëàãóóä, õ¿¿õäèéí
òýæýýëýýð òóñàëæ äýìæèã÷èä ýñâýë òóõàéí ãàçàð óðò áîãèíî õóãàöààãààð àæèëëàæ
áàéãàà òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí õ¿÷èí ÷àäàë ÿìàð áàéíà?
Á. ßìàð òºðëèéí õ¿íñ õýðýãëýýíä áàéíà?
Â. Õ¿í àì íü óäàõã¿é í¿¿äýë ñóóäàë õèéõ ãýæ áàéíà óó /áýë÷ýýð/òóñëàìæ/àæèë/?
6. Ãàìøãààñ ºìíº õîîë òýæýýëèéí òóñëàìæ äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ îðîí íóòãèéí
áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿í, òºð çàõèðãààíû áàéãóóëëàãóóä, Í¯Á-ûí àãåíòëàã, øàøíû
áàéãóóëëàãà ãýõ ìýò áàéãóóëëàãà õóâü õ¿í òóõàéí îðîí íóòàãò áàéñàí óó, ºìíº íü
, ãàìøèãèéí óëìààñ îäîî áîëîí èðýýä¿éä áàðèìòëàæ áàéñàí, áàéãàà, áàðèìòëàõ
ÿìàð õîîë òýæýýëèéí áîäëîãî áàéíà, óðò õóãàöààãààð òºëºâëºñºí àæèë áàéíà óó,
ÿìàð õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõýýð òºëºâëºæ áàéíà?
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Õàâñðàëò 5
Õîîë òýæýýëèéí õóðö äóòàãäëûã õýìæèõ
Òàâààñ äîîø íàñòàé õ¿¿õä¿¿ä
6-59 ñàðòàé õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä õîîë òýæýýëèéí äóòãàäëûí ÿíç á¿ðèéí ò¿âøèíã õàðóóëàõ
õ¿÷èí ç¿éëñèéã äîîðõ õ¿ñíýãòýíä ¿ç¿¿ëýâ.
Æèí -ºíäºðèéí õàðüöààã Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñíèé òºâ áóþó àíãëèàð
National Center for Health Statistics (NCHS/CDC)-èéí ëàâëàõ ºãºãäëººñ àâ÷ áîëíî.
Æèí-ºíäðèéí Z îíîî íü àíòðîïîìåòðèéí ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã ìýäýýëýõýä ÷óõàë
¿ç¿¿ëýëò áîëäîã. Æèí-ºíäðèéí äóíäàæ õóâü íü áàñ íýã ÷óõàë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò áîëäîã
áºãººä ãàðûí øóóíû òîéðîã àíòðîïîìåòðèéí ñóäàëãààíä äàíãààð íü õýðýãëýõýä
õàíãàëòã¿é áîëîâ÷ íàñ áàðàëòûã òîäîðõîéëîõîä ñàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí íýã áîëæ ÷àääàã.
Òèéìýýñ õîîëëîõ õºòºëáºðò õàìðóóëàõ õî¸ð øàòëàëò õÿíàëòûí íýã õýñýã áîëäîã. Ëèìèò
áîëãîæ 12.5 ñì –èéã àâäàã, 11 ñì-ñ áàãà áîë 12-59 ñàðòàé õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä õîîë
òýæýýëèéí õ¿íä äóòàãäàëä îðñîíûã èëòãýíý.
Íèéò
õîîë
òýæýýëèéí
äóòàãäàë
6.0-59.9
ñàðòàé Æèí-ºíäðèéí 2Z
õ¿¿õä¿¿ä
îíîî
áóþó
äóíäàæ õóâü 80
áà
áóþó
òýæýýëèéí
äóòàãäëààñ
¿¿äñýí
óñàí
õàâàí

Äóíä
çýðãèéí Õ¿íä õýëáýðèéí
äóòãàäàë
äóòàãäàë
-3-2Z
äóíäàæ -3Z æèí-ºíäðèéí
õóâü 70-80%
õàðüöàà 70% -ààñ
áàãà
Òýæýýëèéí
äóòàãäàëààñ
¿¿äñýí
óñàí
õàâàí

6 ñàðààñ äîîø ñàðòàé õ¿¿õä¿¿äèéí õóâüä àíòðîïîìåòðèéí õýìæèëòýíä çîðèóëñàí õîîë
òýæýýëèéí äóòàãäëûã òîäîðõîéëîõ íýãäñýí ¿ç¿¿ëýëò áàéäàãã¿é.
Ýíý íàñíû õ¿¿õä¿¿ä¿¿äèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûã òîäîðõîéëîõîä ó÷èð äóòàãäàëòàé
áàéäàã.
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Áóñàä íàñíû õ¿ì¿¿ñ: õ¿¿õä¿¿ä, ºñâºð ¿åèéíõýí, íàñàíä õ¿ðýãñýä, áîëîí íàñòàé õ¿ì¿¿ñ
Áóñàä íàñíû õ¿ì¿¿ñèéí õóâüä àðõàã õîîë òýæýýëèéí õóðö äóòàãäëûí òàëààð îëîí óëñûí
ò¿âøèíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí îéëãîëò áàéäàãã¿é. ¯íäýñòýí ÿñòíû ºñºëòºí äýõ ÿëãàà
5 íàñ õ¿ðýýä èëýðäýã ó÷ðààñ íýã ¿ç¿¿ëýëòèéã á¿õ ¿íäýñòýí ÿñòàíä àâ÷ õýðýãëýõ íü ó÷èð
äóòàãäàëòàé áîëäîã. ªºð íýã øàëòãààí áîë äèéëýíõ íºõöºëä 6-59 ñàðòàé õ¿¿õä¿¿äèéí
õîîë òýæýýëèéí ñòàòóñûí òàëààðõ ìýäýýëýë òºëºâëºã÷äºä øèéäâýð ãàðãàõàä õàíãàëòòàé
áàéäàã.
Ãýñýí õýäèé ÷ õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûí ãàìøèãèéí ¿åä áóñàä õ¿¿õä¿¿ä, ºñâºð
¿åèéíõýí, íàñàíä õ¿ðýãñýä áîëîí ºíäºð íàñòàíãóóäûã õîîë òýæýýëèéí ¿íýëãýý áîëîí
õºòºëáºð¿¿äýä õàìðóóëàõ øààðäëàãàòàé áîëäîã. 6-59 ñàðòàéãààñ áóñàä íàñíû
õ¿ì¿¿ñèéí ñóäàëãààã çºâõºí äîîðõ òîõèîëäîëä ÿâóóëíà:






Òóõàéí íºõöºë áàéäàëä àíàëèç õèéñíèé äàðàà. ¯¿íä õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëä
õ¿ãýñýí øàëòãààíä çàäëàí øèíæèëãýý õèéõ áàãòàíà. Àíàëèçûí ¿ð ä¿í áàãà íàñíû
õ¿¿õä¿¿äèéí õîîë òýæýýëèéí áàéäàë åðºíõèé íèéò õ¿í àìûí õîîë òýæýýëèéí
áàéäëûã òóñãàõã¿é áàéãàà òîõèîëäîëä ë äàðààãèéí íàñíû õ¿ì¿¿ñò ñóäàëãàà ÿâóóëàõ
¿íäýñ áîëíî.
Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ, òààð÷ òîõèðîõ çàäëàí øèíæèëãýý õèéõ, ¿ð ä¿íã çºâ õàðóóëàõ
áîëîí òàéëáàðëàõ àæëûí ÷àíàðûã õàíãàõàä òåõíèêèéí ýêñïåðòèç øààðäëàãàòàé
Ñóäàëãààíä õàìðàãäàõ áóñàä íàñíû õ¿ì¿¿ñèéã îðîëöóóëààä ãàðàõ çàðäëûã ýõ
¿¿ñâýð, íººö áîëîëöîîã îëîõ
Ñóäàëãààíû òîäîðõîé çîðèëòóóäûã äýâø¿¿ëýí òàâèõ

59 ñàðààñ äýýø íàñíûõàíä çîðèóëñàí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûã òîäîðõîéëîõîä
õàìãèéí òîõèðîìæòîé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàæ èðýõ ñóäàëãàà îäîî ÿâàãäàæ áàéíà. Òýð
¿åä ýíýõ¿¿ ìýäýýëýë ººð÷ëºãäñºí áàéõ áîëíî.
Áàãà íàñíû õ¿¿õä¿¿ä /5-9.9 íàñíû/
Áàãà íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûã òîäîðõîéëîõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áàéõã¿é
áàéãàà òîõèîëäîëä æèí-ºíäðèéí Z îíîî áîëîí äóíäàæ õóâèéã òîãòîîõîä NCHS/CDC
ëàâëàõûã àøèãëàõûã çºâëºæ áàéíà.
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Ýíý òîõèîëäîëä ò¿¿íýýñ äîîø íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã àøèãëàæ áîëíî. /äýýðõ
õ¿ñíýãòèéã õàðíà óó/. Ýíä ìºí òýæýýëèéí äîðîéòëîîñ ¿¿äñýí óñàí õàâàíä ¿íýëýëò
ä¿ãíýëò õèéõ øààðäàëàãàòàé.
ªñâºð ¿åèéíõýí /10-19.9 íàñíûõàí/
ªñâºð íàñíûõàíä çîðèóëñàí òîäîðõîé òóðøñàí íýãäìýë íýã õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûí
îéëãîëò áàéäàãã¿é. 9-ð õàâñðàëòààñ ¿íýëãýýíèé óäèðäàìæ òàëààðõ æàãñààëòààñ ¿çýæ
áîëíî.
Íàñàíä õ¿ðýãñýä /20-59.9 íàñíûõàí/
Íàñàíä õ¿ðýãñýäèéí õîîë òýæýýëèéí àðõàã äóòàãäàëûí òàëààð íýãäìýë íýã îéëãîëò
áàéäàãã¿é áîëîâ÷ õ¿íä õýëáýðèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëûí ¿ç¿¿ëýëò íü 16 èéí
Áèåèéí Æèíãèéí Èíäåêñ –ýýñ áàãà áàéäàã.
Íàñàíä õ¿ðýãñäèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûí ñóäàëãààã áèåèéí æèí, ºíäºð, ñóóæ áàéõ
¿åèéí ºíäºð áîëîí õ¿íèé áèå äýõ õ¿íñíèé òýæýýëèéí ò¿âøèí áóþó Mid-Upper Arm
Circumference (MUAC) õýìæèëòèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã îëæ àâàõ ¸ñòîé. Ýäãýýð
ìýäýýëë¿¿ä íü áèåèéí æèíãèéí èíäåêñ áóþó Body Mass Index (BMI)–èéã òîîöîîëîõîä
õýðýãëýãääýã. BMI-èéã Cormic /ñóóãàà ºíäðèéã áîñîî ºíäºðòýé õàðüöóóëñàí õàðüöàà/ èéí èíäåêñòýé òààðóóëæ õ¿í àìûí äóíä õàðüöóóëàëò õèéäýã. MUAC èéí õýìæèëòèéã
ÿìàãò õèéæ áàéõ õýðýãòýé. ¿ç¿¿ëýëò ÿàðàëòàé øààðäëàãàòàé áîë ýñâýë íººö áîëîìæ
õÿçãààðëàãäìàë áîë ñóäàëãààã çºâõºí MUAC-èéí õýìæèëòýí äýýð ¿íäýñëýæ áîëíî. ¯ð
ä¿íã íýìýëò íàðèéâ÷èëñàí îð÷íû ìýäýýëëëèéã õàðãàëçàí ¿çñýíèé ¿íäñýí äýýð ãàðãàæ
àâàõ øààðäëàãàòàé. ¯íýëãýý õèéõ òàëààðõ óäèðäàìæèéã õîëáîãäîõ ëàâëàãààíóóäààñ
àâ÷ áîëíî.
Õóâü õ¿ì¿¿ñèéã õîîë òýæýýëèéí õºòºëáºðò õàìðóóëàõ óã õºòºëáºðººñ ãàðãàõ, õÿíàõ
øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýíä àíòðîïîìåòðèéí èíäåêñ¿¿ä, êëèíèê øèíæ òýìäýã¿¿ä áîëîí
íèéãìèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä /æèøýý íü, õîîë õ¿íñíèé õ¿ðýëöýý, òýæýýã÷ áàéãàà ýñýõ, îðîí
áàéð ãýõ ìýò/-èéã õîñëóóëàí àâ÷ ¿çýõ øààðäëàãàòàé áîëäîã. Óñàí õàâàí íü íàñàíä
õ¿ðýãñäèéí õóâüä õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëààñ ãàäíà ººð îëîí ÿíçûí øàëòãààíòàé áàéæ
áîëäîã.
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MUAC-èéã æèðýìñýí ýìýãòýé÷¿¿ä /æèøýý íü õîîëëîëòûí õºòºëáºðò õàìðóóëàõ
øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò/-èéã õÿíàõ õýðýãñýë áîëãîí àøèãëàæ áîëäîã. Íýìýëò òýæýýë
øààðäëàãàòàé áàéäàã ó÷ðààñ æèðýìñýí ýõ÷¿¿ä õ¿í àìûí áóñàä íàñíûõàíûã áîäâîë èë¿¿
èõ ýðñäýëòýé áàéäàã. /140-ð õóóäñàíä áàéãàà Õîîë òýæýýëèéí åðºíõèé äýìæëýã
òóñëàëöàà ñòàíäàðò 2-èéã ¿ç/. MUAC íü æèðýìñýëòýýñ øàëòãààëàí íýã èõ ººð
áîëäîãã¿é. MUAC 20.7 ñì-ýýñ áàãà áîë óðàãûí ºñºëò óäààøðàõ ýðñäýë ºíäºð, 23.0 ñì-ýýñ
áàãà áîë ýðñäýë äóíä çýðýã áàéíà.
ªíäºð íàñíû õ¿ì¿¿ñ
ªíäºð íàñòàé õ¿ì¿¿ñèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëûí òàëààð íýãäìýë íýã îéëãîëò
áàéäàãã¿é. Ãýâ÷ îñîëûí ¿åä õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëä îðîõ ýðñäýëòýé áàéäàã. Äýëõèéí
ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà BMI íü 60-69 íàñíû ºíäºð íàñòàíãóóäàä òààðàõ ¿ç¿¿ëýëò
ãýæ ¿çäýã áîëîâ÷ ýíý íü áàñ çàëóó õ¿ì¿¿ñèéí õóâüä ìºí àäèë àñóóäàëòàé áàéãàà þì.
Íýìæ õýëýõýä õýìæèëòèéã ýäãýýð íàñíû õ¿ì¿¿ñò íàðèéí ÿâóóëàõ áîëîìæã¿é áàéäàã,
ó÷èð íü íóðóóíû ÿñ íÿãòàð÷ íóãàðñàí áàéäàã. ªíäðèéí îðîíä ãàðûí óðòûã àøèãëàõ íü
¿ð ä¿íòýé áàéäàã áîëîâ÷ ºíäðèéã áîäîõ ¿ðæ¿¿ëýã÷ ôàêòîð íü õ¿í àìààñ øàëòãààëàí
õàðèëöàí àäèëã¿é áàéäàã. MUAC íü íàñòàé õ¿ì¿¿ñèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàãäëûã
õýìæèõýä õýðýãòýé õýðýãñýë áîëäîã áîëîâ÷ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîäðóóëàõ ñóäàëãàà ºíººã
õ¿ðòýë õèéãäñýýð áàéãàà áèëýý.
Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿ì¿¿ñ
Áèå ìàõáîäûí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéã õýìæèõ óäèðäàìæ îäîîãîîð áàéõã¿é
áàéãàà áºãººä òýäãýýð õ¿ì¿¿ñèéã àíòðîïîìåòðèéí õýìæèëòýýñ ãàäóóð ¿ëääýã. Í¿äýí
áàðèìæààãààð ¿íýëýõ øààðäëàãàòàé. Ãàðûí äýýä áóë÷èí õºãæñºí ñóóãàà õ¿ì¿¿ñèéí
õóâüä MUAC õýìæèëòèéí ¿ð ä¿í áóðóó ãàð÷ áîëîõ òàëòàé áàéäàã. Ñòàíäàðò õýìæèëò
áîëãîí ºíäºð, ãàðûí óðò, õºëèéí øèëáèéã àâ÷ áîëíî. Ñòàíäàðò æèí, ºíäºð áîëîí
MUAC ûí õýìæèëò òîõèðîìæã¿é õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä õýìæèëò ÿâóóëàõ
õàìãèéí òîõèðîìæòîé àðãûã îëîõûí òóëä ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ñóäàëãààã àøèãëàæ áàéõ
õýðýãòýé.
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Õàâñðàëò 6
Âèòàìèí À áîëîí Èîäûí äóòàãäàëààñ ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý
6-71 ñàðòàé õ¿¿õä¿¿äèéí âèòàìèí À-ãèéí äóòàãäàëûí ¿ç¿¿ëýëò
Àëü íýã áóþó ò¿¿íýýñ îëîí ¿ç¿¿ëýëò íü äàâàìãàéëæ áàéâàë
àñóóäàëòàé áîëæ áàéíà ãýæ ¿çíý.
¯ç¿¿ëýëò

Äîîä õÿçãààð

Øºíèéí õàðàëãàíà /24-71 ñàðòàéä/
Áèòîò òîëáî
Í¿äíèé áîëîðûí
xerosis/êåðàòîìàëàñèà/øàðõëàà
Áîëîðûí ñîðâè

1%-ààñ áàãà
0.5%-ààñ áàãà
0.01%-ààñ áàãà
0.05%-ààñ áàãà

ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä

Èîä äóòëûí ¿ç¿¿ëýëò
Äîîð õ¿ñíýãòýä ¿ç¿¿ëñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàìøãèéí ¿åä ¿íýëýëò ºãºõºä àøèãëàæ áîëîõ
þì. Äîîä òàë íü íýã öààøèëáàë ò¿¿íýýñ èõ ¿ç¿¿ëýëò äàâàìãàéëæ áàéâàë ýð¿¿ë ìýíäèéí
õóâüä àñóóäàëòàé áîëæ áàéíà ãýæ ¿çýæ áîëíî. Ýäãýýð èîä äóòëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íü ººðºº
áàñ ó÷èð äóòàãäàëòàé áàéæ áîëäîã, æèøýý íü áèîõèìèéí ¿ç¿¿ëýëò íü îñëûí îëîí
íºõöºë áàéäàëä àøèãëàõ áîëîìæã¿é áîëîõ, êëèíèê ¿íýëãýýíèé ýðñäýë¿¿ä íàðèéí
òîäîðõîéëæ ÷àäàõã¿é áàéõ çýðýã. ßìàð ÷ áàéñàí èîäûí øýýñíèé øèíæèëãýýãýýð èîäûí
ñòàòóñûí òàëààð á¿ðýí ä¿¿ðýí ìýäýýëýë àâàõ øààðäëàãàòàé áàéäàã áîë 6-12 íàñíû
õ¿¿õä¿¿äýýñ øýýñíèé êëèíèê øèíæèëãýý àâàõ çàìààð õèð õ¿íä õºíãºíèéã òîäîðõîéëæ
áîëäîã.
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Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàë
¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Õ¿í àì
Áàãà çýðýã
Íèéò èîäûí Ñóðãóóëèéí
5-19.9
äóòàãäëûí
íàñíû
õýìæýý /õ¿í õ¿¿õä¿¿ä*
àìä
ýçëýõ
õóâü/
Øýýñýí äýõ ¨óðãóóëèéí
50-99
èîäûí
íàñíû
ò¿âøèíèé
õ¿¿õä¿¿ä*
äóíäàæ /ìã/ë/
*6-12 íàñíû õ¿¿õä¿¿äýä èë¿¿ õàìààðíà
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Äóíä
20-29.9

Õ¿íä
30.0 òýíö¿¿
áóþó ò¿¿íýýñ
èõ

20-49

20-ñ áàãà

Õàâñðàëò 7
Õîîë òýæýýëä òàâèãäàõ øààðäëàãà
Ãàìøèãéèí ýõíèé øàòàíä äîîðõ õ¿ñíýãòèéã çîðèëãî òºëºâëºëòºíäºº àøèãëàæ áîëíî.
Òýæýýë

Õ¿í àìûí äóíäàæ õýðýãöýý

Ýíåðãè
Óóðàã

2100 êêàë
10-12% íèéòýíåðãè /52-63ãð ãýõäýý
15%-ààñ áàãà/
Íèéò ýíåðãèéí 17% /40ãð/
1.666 IU /áóþó 0.5ìãð ðåòèíîë
ýêâèâàëåíò/
0.9ìã /áóþó 0.4 ìãð 1000 êêàë
òóòàìä/
1.4ìã /áóþó 1000 êêàë òóòàìä 0.6
ìãð/
160ìãð
12 ìãð /áóþó 1000 êêàë òóòàìä 6.6
ìãð/
0.9ìãð
28 ìãð
3.2-3.8 ìãð êàëüöèôåðîë
22 ìãð /áàãà áèîòîé æíüü 5-9%/
150ìãð
201ìãð
12.3ìãð
27.6ìãð
8ìãð àëüôà ÒÅ
48.2 ìãð
25.3ìãð
4.6ìãð

Òîñ
Âèòàìèí À
Òèàìèí /Â1/
Ðèáîôëàâèí /Â2/
Ôîëèéí õ¿÷èë
Íèàöèí /Â3/
Âèòàìèí Â12
Âèòàìèí Ñ
Âèòàìèí Ä
Òºìºð
Èîä
Ìàíãàí
Öàéð
Ñèëåí
Âèòàìèí Å*
Âèòàìèí Ê*
Áèîòèí*
Ïàíòîòåíàò*

Ëàâëàãàà: ÿàðàëòàé òóñëàìæèéí ¿åä äýõ õîîë òýæýýëèéí ìåíåæìåíò, ÄÝÌÁ, 2000

*íºõöºëò õýðýãöýý. Ëàâëàõ: FAO/WHO, 2002 Õ¿íèé âèòàìèí áîëîí ýðäýñèéí õýðýãöýý, FAO/WHO -ãèéí õàìòàðñàí ìýðãýæèëòíèé
çºâëºãººíèé òàéëàí, Òàéëàíä, FAO, Ðîì
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Äýýð äóðüäñàí õýðýãöýýíèé æàãñààëòûã àøèãëàõûí ºìíº õî¸ð ç¿éëèéã àíõààðàõ
øààðäëàãàòàé. Íýãä õ¿í àìûí äàâõàðãóóäûí íýã õ¿íèé äóíäàæ õýðýãöýý á¿õ íàñíûõàíä
áîëîí õ¿éñýíä õàìààòàé. Íàñ õ¿éñíèé áàéäëààð òóñãàéëàí àâ÷ ¿çýõ õýðýãã¿é áºãººä
òóõàéí õóâü õ¿íèé òýæýýëèéí õýðýãöýý áîëãîí àøèãëàõ øààðäëàãàã¿é. Õî¸ðò ýäãýýð
õýðýãöýý íü äîð ¿ç¿¿ëñýí òîäîðõîé õ¿í àìûí áàéäàë äýýð ¿íäýñëýí ãàðãàñàí.
Õ¿í àìûí á¿ëýã
0-4 íàñíû
5-9 íàñíû
10-14 íàñíû
15-19 íàñíû
20-59 íàñíû
60+ íàñíû
Æèðýìñýí:
Õºõººð õîîëëîëò
Ýðýãòýé/ýìýãòýé

Õ¿í àìä ýçëýõ õóâü
12
12
11
10
49
7
2.5
2.5
51/49

Õ¿í àìûí á¿òöèéí ÿëãààòàé áàéäàë íü òóõàéí õ¿í àìûí õîîë òýæýýëèéí õýðýãöýýíä
íºëººëäºã. Æèøýý íü õýðýâ ä¿ðâýãñäèéí õ¿í àìûí 26% 5-ààñ äîîø íàñíûõàí 50% íü
ýðýãòýé 50% íü ýìýãòýé áîë õîîë òýæýýëèéí õýðýãöýý 1.940 êêàë-ð áóóðíà.
Ýíåðãè áîëîí óóðàãíû õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõäîî äàðààõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã õàðãàëçàí
¿çíý.
-

õ¿í àìûí äåìîãðàôûí á¿òýö ÿëàíãóÿà òýäãýýð 5-ààñ äîîø íàñíûõàíû õóâü
áîëîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü /ÄÎÕûí õàëäâàðòàé õ¿í àìä ýíý íü ººð
áàéæ áîëíî/
íàñàíä õ¿ðýãñäèéí äóíäàæ æèí, áîäèò, åðºíõèé áàéâàë çîõèõ æèíãèéí
õàðüöàà. Íàñàíä õ¿ðñýí ýðýãòýé õ¿íèé äóíäàæ æèí 60 êã-ààñ äàâæ áàéâàë,
íàñàíä õ¿ðñýí ýìýãòýéí äóíäàæ æèí 52 êã-ààñ õýòýð÷ áàéâàë õýðýãöýý ºñíº.
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-

Íºõºí ¿ðæèõ¿éí èäýâõòýé øàò. Õýðýâ èäýâõæèëòèéí ò¿âøèí èõ áàéâàë
õýðýãöýý íýìýãäýíý /æèøýý íü, ýðýãòýé õ¿ì¿¿ñò 1.55 õ ¿íäñýí áîäèñûí
ñîëèëöîîíû õóðä/õýìæýý/ü ýìýãòýé õ¿íä 1.56 õ ¿íäñýí áîäèñûí ñîëèëöîî /
Îð÷íû äóíäàæ òåìïåðàòóð, áàéð îðîí ñóóö, õóâöàñíû õ¿ðýëöýý. Îð÷íû
äóíäàæ òåìïåðàòóð 20 ãðàäóñ Öåëüñýýñ áàãà áîëîõîä õýðýãöýý íýìýãääýã.
Õ¿í àìûí õîîë òýæýýë, ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàë. Õîîë òýæýýë äóòàãäàëòàé
áîë õýðýãöýý ºñäºã. ÄÎÕûí õàëäâàð òóõàéí õ¿í àìûí õýðýãöýýíä
íºëººëäºã. /140-ð õóóäñàíä áàéãàà Õîîë òýæýýëèéã äýìæèõ åðºíõèé
ñòàíäàðò 2-èéã ¿ç/ Ýäãýýð õýðýãöýýã õàíãàõàä åðºíõèé õàðüöààã õàðãàëçàí
¿çýõ ýñýõ íü ºíººãèéí îëîí óëñûí çºâëºìæ¿¿äýýñ õàìààðíà.

Õýðýâ ýíý òºðëèéí ìýäýýëëèéã àíõàí øàòíû ¿íýëãýýíä àøèãëàõ áîëîìæã¿é áîë
äýýðõ õ¿ñíýãòýíä äóðüäñàí òîîã õàìãèéí äîîä óòãà ãýæ àâ÷ áîëíî.
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Õàâñðàëò 8
Áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íèé õàíãàìæèéí ìåíåæìåíò
1. Õóäàëäààíû ãýðýýãýýð íèéë¿¿ëýëòèéí òºëáºð òîîöîî, ãýìòýëòýé áàðàà
á¿òýýãäõ¿¿íèéã ñîëèõ, ôîðñ ìýéæîðîîñ áóñàä ãýðýýíèé áèåëýëò çºð÷èãäñºí
òîõèîëäîëä òîðãóóëü õ¿ëýýõ çýðãèéã çîõèöóóëíà.
2. Òýýâýðëýã÷ áîëîí áóñàä àãåíòóóä õ¿íñíèé áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íä àíõààðàë òàâüæ
àëèâàà ãýìòýë àëäàãäëûã íºõºí îëãîõ ¸ñòîé.
3. Õàäãàëàëòûí áàéð ñàâ íü àþóëã¿é öýâýð áàéõ áà õ¿íñíèé ç¿éëñ ãýìòýõ ìóóäàõ
àëäàãäàõààñ õàìãààëàãäñàí áàéõ ¸ñòîé.
4. Áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íèéã àëäàãäàõààñ ñýðãèéëæ á¿õ ò¿âøèíä õýðýãæ¿¿ëáýë çîõèõ
àëõàìóóäûã àâñàí áàéíà.
5. Àëäàãäëûã òîäîðõîéëæ òîîöîî äàíñ õºòºëíº.
6. Ãýìòýëòýé êîíòåéíåðò áàéãàà áàðàà á¿òýýãõä¿¿íèéã àëü áîëîõ ñýðãýýæ àâíà.
7. Áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íèéã òîäîðõîé èíòåðâàëààð øàëãàæ ñýæèãòýé áàðààã
øèíæèëãýýíä õàìðóóëíà. Òîõèðîìæã¿é áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íèéã áàðèìòæóóëàí
õîëáîãäîõ ä¿ðýì çààâàð, æóðìûí äàãóó óñòãàíà. Òýäãýýð áàðààã çàõ çýýëä
íèéë¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî.
8. Ýä õºðºíãèéí á¿ðòãýë òîîëëîãûã ìýðãýæëèéí ìýäýõ õ¿íýýð òîäîðõîé õóãàöààíû
äàâòàìæòàéãààð õèéæ á¿ðòãýë òîîöîîòîé òóëãàæ áàéõ
9. Ýä õºðºíãèéí íýãäñýí òàéëàíã òîäîðõîé äàâòàìæòàéãààð áýëòãýí õºðºíãº
ýçýìøèã÷èä ãàðãàæ ºã÷ áàéõ
10. Áàðàà á¿òýýãäõ¿¿íèé ýðãýëòèéã áàðèìòæóóëàõ
11. Äàíñ á¿ðòãýë òîîöîî õºòºëæ áàëàíñ òóëãàæ áàéõ
12. Õàíãàìæèéí ñ¿ëæýýíèé á¿õèé ë ò¿âøèíä ìåíåæìåíòèéí àóäèòûã îðîëöóóëààä
àóäèò õèéæ áàéõ
13. Õ¿íñíèé áàðàà á¿òýýãäõ¿¿í òýýâýðëýæ áàéãàà òýýâðèéí õýðýãñýë çîðèóëàëòûí
òåõíèêèéí ºíäºð ò¿âøèíä áàéõ, êàðãî áàðààã èë ãàðãàõ çàé çàâñàðã¿é áàéõ áà ýíý
íü ñàâ áàãëàà áîîäîëä ãýìòýë ó÷ðóóëæ áîëçîøã¿é áºãººä öàã àãààðûí ýëäýâ
íºëººíººñ ñàéòàð õàìãààëàãäñàí áàéõ øààðäëàãàòàé.
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14. Òýýâðèéí õýðýãñýë íü õ¿íñíèé áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í òýýâýðëýæ áàéõäàà ººð áàðàà
á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí áóþó àþóëòàé ìàòåðèàëûã õàìò òýýâýðëýæ áîëîõã¿é.
15. Òóõàéí òýýâðèéí õýðýãñýëýýð óðüä íü àþóëòàé áîäèñ, áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í
òýýâýðëýæ áàéãààã¿é áàéõ, ÿìàð íýã ¿ëäýãäýë õàÿãäàëã¿é áàéõ.
Ýõ ñóðâàëæ: Äýëõèéí Õ¿íñíèé Õºòºëáºð, òàëáàéí ¿éë àæèëëàãàà, 2002
Õ¿íñíèé íººöèéí ìåíåæìåíò ãàðûí àâëàãà
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Бүлэг 4:
Хоргодох байр,
ñóóðüøèëò ба хүнсний бус зүйлийн
минимум
стандартууд
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Энэхүү бүлгийг хэрхэн хэрэглэх вэ?
Энэхүү бүлэг нь хамрах хүрээгээрээ 1. Хоргодох байр ба ñóóðüøèëò 2. хүнсний бус зүйлс:
хувцас, ор хөнжил болон ахуйн хэрэглээний зүйлс гэж 2 хуваагдана.
Хоѐр хэсэг нь хоѐулаа гамшигт өртөн сүйрсэн байранд эргэн орж засварлан байрлах,
хүлээн авч байгаа айлд хоноглуулах, сүйрээгүй ¿ëäñýí барилга байгууламжинд үй
олноор нь байрлуулах, мөн түр зуурын болон өөрсдийн босгосон оромжинд
орогнуулахад гэх мэт хэд хэдэн чүхал нөхцөл байдалд мөрдөх ерөнхий стандартыг
хангадаг юм.
Хоѐр хэсэг нь доорхи зүйлийг агуулна:


Минимум стандарт:
Хоргодох байр ба нүүлгэн шилжүүлэлт, хүнсний бус
зүйлсээр хангах доод түвшинг тодорхойлдог дээд зэргийн чанартайгаар
боловсруулагдсан стандартууд юм;



¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: стандартанд хүрсэн эсэхийг харуулдаг ‘сигналууд’ юм. Тэд
хөтөлбөрүүдийн нөлөө үйлчлэл эсвэл үр дүн, түүнчлэн хэрэглэгдсэн процесс
эсвэл аргуудыг хэмжих болон харилцах замыг гаргаж өгдөг. Энд чанарын эсвэл
тоо хэмжээний индикаторууд байж болно;



Заавар тэмдэглэгээ: эдгээр нь хоорондоо ялгаатай нөхцөл байдлуудад
стандартууд ба индикаторуудыг хэрэглэх үед анхааран авч үзэх тусгай
зүйлүүдийг, гарч буй практикийн хүндрэлүүдийн талаархи заавар удирдамж, ба
эн тэргүүн асуудлуудын талаархи зөвлөгөөг агуулдаг. Үүнд стандартууд эсвэл
индикаторуудтай холбоотой бэрх түвэгтэй шийдвэрлэх асуудлууд орсон байх
бөгөөд яах ч аргагүй байдлууд, маргаан шүүмжлэлүүд эсвэл одоогийн мэдлэгийн
дутагдлын талаар тайлбарлах боломжтой.

Энэхүү бүлэг нь хойноо стандартуудтай холбоотой ерөнхий ба тусгай техникийн
асуудлуудын талаархи мэдээллийн эх сурвалжийг лавлах ном зүйн жагсаалтыг
агуулсан.
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Танилцуулга
Олон улсын хууль ѐсны хэрэгслэлүүдийн харилцаа
Хоргодох байр, ñóóðüøèëт ба хүнсний бус зүйлүүдийн минимум стандартууд нь
хүмүүнлэгийн тунхаг бичгийн зарчмууд ба эрх зүй нь биелýлээ олсны практикийн илрэл юм.
Хүмүүнлэгийн тунхаг бичгийн хамгийн үндсэн шаардлагууд бол аюул гамшигт нэрвэгдсэн,
олон улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн ба дүрвэгчдийн тухай хууль гэх мэт хуулийн
зөрчилтэй этгээдийн амьдрал залгуулах болон тэднийг хамгаалан ивээлдээ авах явдал юм.
Хүний эрхийн хуульд мөнхөрсөн нэг заалт болох орон гэртэй байх эрхийн цар хүрээнд
хүмүүнлэгийн тусламжийн хоргодох байр, ñóóðüøèëò нь гэр бүлийн байдалтай болдог.
Хүн б¿ð амьдрах шаардлага хангахуйц орон байртай байх эрхтэй. Энэхүү эрх нь олон улсын
хууль ѐсны хэрэгслүүдээр илэрч байдаг бөгөөд тайван, найдвартай аюулгүй байдалд мөн
аюулгүйгээр өөрийн эзэмшилдээ амьдрах эрхийг агуулна. Амьдрах эрхийн гол хүчин зүйл нь
үйлчилгээтэй, техник тоног төхөөрөмжийн боломжтой, материалын болон дэд бүтэцтэй,
санхүүгийн боломжтой, хүн сууж болмоор, хялбар дөхөм байршилтай мөн соѐлын зохистой
байдлаар хангагдсан орон байртай байх явдал юм. Амьдрах эрх нь байгалийн болон элбэг эх
үүсвэртэй бараа таваар болон үйлчилгээнүүд, аюулгүй ундны ус, хоол хийх болон халаах,
гэрэлтүүлэх цахилгаан энергитэй, цэвэр ба бохирын сүлжээтэй, угаалгà, хүнс хадгалах
боломжтой, хогã¿é öýâýð, усны нийтийн холболттой мөн яаралтай тусламжийн
үйлчилгээтэй болох гэхчилэн өргөжин тэлж байна. Хүмүүс шаардлага хангахуйц орон зайтай
мөн хүйтэн, чийг, халуун, бороо салхи болон бусад эрүүл мэндийн аюул заналхийлэл,
барилгын аюул осол болон өвчин зөөгчөөс хамгаалагдсан байх ѐстой. Ñóóðüøèëòûí болон
барилгажуулалтын талбайг төлөвлөхдөө эрүүл ахуйн үйлчилгээ, сургууль, хүүхэд асрах төв
ба бусад нийгмийн болон амь зуулгын боломжуудаар хангасан байх ѐстой. Энэ маягийн
орон байржилт нь зохион бүтээж, барилгын материалыг ашиглах ба эдгээрийг хангах
бодлого нь соѐлын бодит байдал ба барилгажилтын төрөлжүүлэлтийн дүр төрхийг зохистой
болгох ѐстой юм.
Орон байржилтийн эрх нь хүмүүнлэгийн бусад хуулиудтай нягт холбоотой бөгөөд хүчээр
хөөж гаргахын, тайван амгалан байлгахгүй байхын болон биеийн аюулгүй байдалын болон
бусад заналхийлэхийн эсрэг сэргийлсэн мөн сайхан амьдрах, хүн бүр өөрийн орон байрнаас
болон идээшсэн өргөөнөөс захиргаадалтаар нүүхийн эсрэг, иргэний байгууламжийг
зэвсэглэсэн хүчээр халдахыг хориглох эрхээр ялгаваргүйгээр хамгаалагдана .
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Энэхүү бүлгийн минимум стандарт нь орон байртай байх эрхийн бүрэн илрэл биш юм.
Хэдийгээр Сфер стандарт нь орон байртай байх эрхийн гол агуулгыг үзүүлэх боловч мөн энэ
хуулийн либерал биелэлд ерөнхийд нь нэмэр хандив болдог байна.
Гамшгийн үеийн хоргодох байр, ñóóðüøèëò болон хүнсний бус зүйлсийн чухал ач
холбогдол
Гамшгийн үеийн эхний шатанд хоргодох байр амьд үлдэгсдэд чухал шийдвэрлэх зүйл болно.
Нөгөөтэйгүүр хоргодох байр нь амьд үлдэгсдэд амьд үлдсэнээс илүү биеийн аюулгүй
байдал, цаг уурын нөлөөлөл болон өвчин эмгэгээс тэсвэрлэн давах хамгаалал ба баталгаа
болдог байна. Мөн гэр бүл болон тосгон суурингийнханд хүнд нөхцөл байдлаас аль болох
хол газарт гарган хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх нь чухал юм. Хоргодох байр, ñóóðüøèëò
ба хүнсний бус зүйлсийн холбогдолтойгоор үүсч буй процессийн үед олон нийтийн
стратегийг дэмжиж мөн боломжоороо өөрсдийгөө хангах, өөрсдийнх нь менежментийг
боломжоор нь дэмжих ѐстой. Ийм төрлийн хариу үйлдэл нь нэрвэгдсэн олон түмнийг амь
зуулгаар нь таслахгүй мөн шинээр тэтгэн хангаж байх үйл ажиллагааны боломжуудыг
өсгөж байх үед урт хугацааны байгальд сөрөг нөлөөллийн үйлчлэлийг багасгах ѐстой юм.
Хариу үйлдлийн хамгийн онцгой түвшиний шаардах хоргодох байр ба эрүүл ахуй, хувийн
амьдрал болон нэр хүндийн хувьд тусламж тэтгэмж нь хувцас, хөнжил болон орны
хэрэгслэлийн хангамж болно. Хүмүүс мөн хувийн эрүүл ахуйнхаа хэрэгцээгээ хангах, хоол
хүнсээ бэлдэх болон идэх, мөн шаардлагатай дулааны түвшингөөр хангагдахын тулд үндсэн
бараагаар хангагдахыг шаарддаг. Сүйрэлд нэрвэгдсэн гэр ахуйн бараа болон өөрсдийн орон
гэрээсээ зөөн авч гарсан зүйлс мөн таарч тохирох хүнсний бус зүйлсээр гол хэрэгцээгээ
хангахад шаардагдана. Хариу үйлдлийн төрөл нь сүйрэлд нэрвэгдсэн гэр бүл болон
хүмүүсийн хэрэгцээг хангахад орших бөгөөд энэхүү байгалийн гамшигийн болон сүйрлийн
гол хүчин зүйлс нь орон байргүйжилтийн, цаг агаарын нөхцөлийн болон тухайн орон
нутгийн байгаль орчин, улс төр болон хамгаалалтын асуудлууд, хот хөдөөгийн үүссэн
нөхцөл байдал мөн эмхэлж цэгцлэх хамтын чадварын нийлбэрийн хэмжээгээр
тодорхойлогдоно. Зочин айлууд шиг байдлаар гамшигт далдууг өртөж буй хүмүүсийн эрх
болон хэрэгцээнд анхаарал хандуулах ѐстой. Сүйрлийн анхны хор уршигт нэрвэгдсэн гэр
бүлийнхэний өөрсдөд буй материалаар өөрсдийн хувийн ур чадвараар түр хоргодох байр
барих болон урт хугацааны шинэ барилгыг эхлүүлэх ажлын тухай алхам бүрээр мэдэгдэж
байх ѐстой. Нэрвэгдсэн гэр бүлийнхэнд маш богино хугацаанд яаралтай байдлаас нь
хамааран хоргодох орон байр шийдэн мөн энэ хүрээнд нэмэлт шаардлагатай нөөцийг
сайжруулах ѐстой. Энэ хоргодох байр, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөрт эмэгтэйчүүдийг
хамааруулсанаар тэдэнд болон гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүст хоргодох байр, хувцаслалт,
барилгын материал, хүнсний зүйлсийн тоног төхөөрөмж болон бусад гол чухал хангамжаар
ижил тэгш найдвартай хангагдахад тусална. Эмэгтэйчүүд хамгаалалт ба хувийн амьдралын
хүрээнд, хэр хэмжээний хоол хийх болон халаах зориулалтын түлшний нөөц уурхай байгаа,
мөн хэрхэн тэгш эрхтэйгээр хоргодох байр болон хангалт авах тухайд зөвлөлгөө авах ѐстой.
Ялангуяа жендерийн хүчирхийлэл болон бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалах мөн хариу
үйлдэл хийхэд анхаарах шаардлагатай. Энэхүү хөтөлбөрийг зохиох болон гүйцэтгэхэд
эмэгтэйчүүдийг аль болох оролцуулах нь чухал юм.
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äààñàí àðãà áîë õóâöàñ, õºíøèë, îðíû õýðýãëýëýýð õàíãàõ ÿâäàë þì. Ìºí õ¿ì¿¿ñò ººðñäèéí ýð¿¿ë àõóéí
õýðýãöýýã õàíãàõ, õ¿íñ áýëòãýæ õýðýãëýõ, øààðäëàãàòàé äóëààí, àÿ òóõòàé áàéäëûã õàíãàõ íààä çàõûí
õýðýãöýýíèé áàðàà, õàíãàìæ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Ãàìøèãò íýðâýãäñýí àéë ºðõ, ãýð îðíîîñîî
øèëæ¿¿ëýãäñýí àéë ºðõ åð íü ººðñäèéí àâàõ áóþó çººæ ÷àäàõ ç¿éëèéã ë àâäàã áºãººä çàéëøã¿é õýðýãöýýã
õàíãàõàä õîëáîãäîõ õ¿íñíèé áóñ ç¿éëýýð õàíãàõ øààðäëàãàòàé áîëæ áîëíî.
Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñ, àéë ºðõèéí õýðýãöýýã õàíãàõàä øààðäàãäàõ àðãà õýìæýýíèé òºðëèéã
ãàìøãèéí ìºí ÷àíàð, õýìæýý, îðîìæèéí õîëáîãäîõ ãàðç, óóð àìüñãàëûí íºõöºë áàéäàë, îðîí íóòãèéí öàã
àãààð, óëñ òºð, àþóëã¿é áàéäëûí òºëºâ áàéäàë, îð÷èí /îðîí íóòàã áóþó õîò ñóóðèíãèéí/, õ¿í àìûí õàðèó
àðãà õýìæýý àâàõ ÷àäâàð çýðýã ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äýýð òîäîðõîéëîãääîã. Ìºí àëèâàà õ¿ëýýí àâàã÷ õ¿í
àì çýðýã ãàìøèãò õî¸ðäîã÷ áàéäëààð íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñèéí ýðõ, õýðýãöýýã õàðãàëçàí ¿çýõ ¸ñòîé.
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Àëèâàà õàðèó àðãà õýìæýýã ãàìøèã ãàðñíû äàðàà ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñ ò¿ð çóóðûí îðîìæîîð
õàíãàõ áóþó øèíý, óðò õóãàöààíû îðîí áàéð áàðèõ ººðñäèéí ÷àäâàð, ìàòåðèàëûí íººöèéã àøèãëàí àâñàí
àðãà õýìæýýãýýð ìýäýýëýõ õýðýãòýé. Îðîìæîîð õàíãàõ àðãà õýìæýý íü ãàìøèãò íýðâýãäñýí àéë ºðõºä

øààðäëàãàòàé íýìýëò õºðºíãº íººöèéã îëæ àâàõàä òîõèîëäîõ áýðõøýýëèéí òóõàéä áîãèíî õóãàöààíä
îíöãîé áàéäëààñ òîãòâîðòîé îðîìæèéí øèéäýëä ààæìààð øèëæèõ áîëîìæ îëãîíî.
Îðîìæ, ñóóðüøèëòûí õºòºëáºðò ýìýãòýé÷¿¿äèéã õàìðóóëàõ íü òýä áà ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì
àìûí á¿õ ãèø¿¿ä îðîìæ, õóâöàñ, áàðèëãûí ìàòåðèàë, õ¿íñ ¿éëäâýðëýõ òîíîã òºõººðºìæ, áóñàä
øààðäëàãàòàé õàíãàìæèéã øóäàðãà, íàéäâàðòàé áàéäëààð àâàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä òóñëàíà. Àþóëã¿é
áàéäàë, õóâèéí íóóö, õîîë áýëòãýõ, õàëààõ ò¿ëøèéã öóãëóóëàõ ýõ ñóðâàëæ, àðãà õýðýãñýë çýðýã àñóóäàë,
îðîí áàéð, õàíãàìæèéí øóäàðãà áîëîìæòîé áàéõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ òàëààð ýìýãòýé÷¿¿äòýé çºâëºëäºõ
õýðýãòýé. Õ¿éñèéí õ¿÷èðõèéëýë, áýëãèéí áîîë÷ëîëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õàðèó àðãà õýìæýý àâàõàä
òîäîðõîé àíõààðàë õàíäóóëàõ õýðýãòýé. Èéìýýñ áîëîìæòîé ¿åä íü îðîìæ, ñóóðüøèëòûí õºòºëáºðèéã
áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîîã äýìæèõ íü ÷óõàë þì.

Áóñàä á¿ëã¿¿äòýé õîëáîãäîõ íü
Áóñàä ñàëáàðûí á¿ëã¿¿ä äýõ îëîí ñòàíäàðò ýíý á¿ëýãòýé õîëáîîòîé þì. Íýã ñàëáàðò ñòàíäàðòûã
õàíãàõàä ãàð÷ áóé äýâøèë íü åð íü íºãºº ñàëáàðóóäàä ãàð÷ áóé äýâøèëä íºëººëæ çàðèìäàà á¿ð
òîäîðõîéëäîã. Õàðèó àðãà õýìæýýã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõûí òóëä áóñàä ñàëáàðóóäòàé íÿãò çîõèöóóëàëò õèéæ
õàìòðàí àæèëëàõ øààðäëàãàòàé. Õýðýãöýýã õàíãàõ, ãàðãàæ áóé õ¿÷èí ÷àðìàéëòûã äàâõàðäóóëàõã¿é áàéõ,
îðîìæ, ñóóðüøèë, õ¿íñíèé áóñ ç¿éëýýð òóñëàõ àðãà õýìæýýíèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ íºõöëèéã
á¿ðä¿¿ëýõèéí òóëä îðîí íóòãèéí òºðèéí áàéãóóëëàãà, áóñàä àðãà õýìæýý àâ÷ áóé àãåíòëàãóóäòàé
çîõèöóóëàëò õèéõ øààðäëàãàòàé.
Æèøýýëáýë, ãàìøèãò íýðâýãäñýí àéë ºðõèéí ýð¿¿ë ìýíä, íýð òºðèéã õàíãàõûí òóëä îðîìæîîð
õàíãàõ òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ áóé á¿ñ íóòàãò õàíãàëòòàé óñ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæààð íýìæ õàíãàõ
øààðäëàãàòàé. Ìºí õ¿íñíèé òóñëàìæèéã àøèãëàæ òýæýýëèéí õýðýãöýýã õàíãàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä
õýðýãöýýòýé õîîë áýëòãýõ, õýðýãëýõ õýðýãñýë øààðäëàãàòàé áàéõûí çýðýãöýý õàíãàëòòàé îðîìæîîð õàíãàõ
íü øèëæ¿¿ëýãäñýí àéë ºðõèéí ýð¿¿ë ìýíä, ñàéí ñàéõàíä òóñ äºõºì ¿ç¿¿ëäýã.
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Õîëáîãäîõ ãàçàð íü áóñàä ìýðãýæëèéí á¿ëã¿¿ä äýõ òîäîðõîé ñòàíäàðò áóþó óäèðäàìæèéí
òýìäýãëýëèéã òóñãàñàí áîëíî.

Á¿õ á¿ëã¿¿ä, íèéòëýã ñòàíäàðòóóäòàé õîëáîãäîõ íü
Àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë ÿâö íü ò¿¿íèé ¿ð ä¿íä ÷óõàë þì. Ýíýõ¿¿ á¿ëãèéã
îðîëöîî, àíõíû ñóäàëãàà, õàðèó àðãà õýìæýý, ñîíãîëò, õÿíàëò, ¿íýëãýý, òóñëàìæèéí àæèëòíóóäûí óð
÷àäâàð, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà, áîëîâñîí õ¿÷íèé óäèðäëàãà, ìåíåæìåíò, äýìæëýã /1-ð á¿ëãèéã ¿çíý ¿¿. 21-ð
õóóäàñ/-èéã õàìàð÷ áóé á¿õ ñàëáàðò ò¿ãýýìýë ñòàíäàðòóóäòàé õîëáîæ õýðýãëýõ õýðýãòýé. ßëàíãóÿà, àëèâàà
õàðèó àðãà õýìæýýíä äîð äóðüäñàí ýìçýã á¿ëã¿¿äèéã îðîëöóóëàí ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñèéí
îðîëöîîã ò¿¿íèé òîõèðîìæòîé áàéäàë, ÷àíàðûã õàíãàõûí òóëä íýìýãä¿¿ëýõ õýðýãòýé.

Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí ýìçýã áàéäàë áà ÷àäàâõè
Ãàìøãèéí ¿åä õàìãèéí èõ ýðñäýëä îðäîã á¿ëã¿¿ä áîë ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä, íàñòàé÷óóä, òàõèð
äóòóó õ¿ì¿¿ñ, ÄÕÂ/ÄÕÎÕØ-òýé õ¿ì¿¿ñ áàéäàã. Òîäîðõîé íºõöºëä õ¿ì¿¿ñ ìºí ¿íäýñòýí ÿñòíû ãàðàë
¿¿ñýë, øàøèí áà óëñ òºðèéí õàðúÿàëàë, øèëæèëò çýðýã øàëòãààíààð ýìçýã áàéäàëä îðäîã. Ýíý íü ¿¿ãýýð
õÿçãààðëàãäàõã¿é áîëîâ÷ õàìãèéí èõ òîäîðõîéëîãääîã õ¿ì¿¿ñèéã õàìààðäàã. Òîäîðõîé ýìçýã áàéäàë íü
ãàìøãèéã äàâàí òóóëàõ, àìüä ãàðàõ õ¿ì¿¿ñèéí ÷àäâàðò íºëººëäºã áºãººä õàìãèéí èõ ýðñäýëä îðñîí
õ¿ì¿¿ñèéã íºõöºë áàéäàë á¿ðò íü òîäîðõîéëîõ õýðýãòýé.
Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãàä “ýìçýã á¿ëýã” õýìýýõ íýð òîìú¸î íü ýíý á¿õ á¿ëãèéã õýëäýã. Àëü íýã á¿ëýã
íü ýðñäýëä îðñîí ¿åä áóñàä íü ìºí àþóë çàíàëä îðîõ õàíäëàãàòàé áàéäàã. Òèéìýýñ ýìçýã á¿ëã¿¿äèéã
äóðüäñàí ãàçàð á¿ð ¿¿íèéã õýðýãëýã÷ íü ýíä æàãñààæ õàðóóëñàí á¿õ á¿ëãèéã àâ÷ ¿çýõ õè÷ýýíã¿éëýí õ¿ñ÷
áàéíà. Á¿õ ãàìøèãò íýðâýãäñýí á¿ëã¿¿äèéã ÿëãàâàðëàí ãàðäóóðõàëã¿é òýäíèé òîäîðõîé õýðýãöýýíèé
äàãóó õàìãààëàõ, õàëàìæ ¿ç¿¿ëýõýä îíöãîé àíõààðàõ øààðäëàãàòàé. Ãýõäýý ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àì
ãàìøãèéã äàâàí òóóëàõ óð ÷àäâàð, ÷àäàâõòàé áàéõ, ýçýìøèõ, òýäãýýðèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ äýìæèõ
õýðýãòýé ãýäãèéã ñàíàõ õýðýãòýé.
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1 Õîðãîäîõ áàéð áîëîí ñóóðüøèë
Õîðãîäîõ áàéðíû òóñëàëöàà íü ñóóö, áàðèëãûí çàñâàð õèéëãýæ áóé ºðõ¿¿ä áîëîí í¿¿í øèëæèæ

áóé ºðõ¿¿äèéí ò¿ð ñóóðüøèõàä áàéðíû òóñëàëöààãààð õàíãàäàã. Í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëýëò
áîëîìæã¿é ¿åä á¿õ õ¿ì¿¿ñèéí íýã äîð áàéðëóóëíà. Æèøýý íü, àãóóëàõ, çààë, õóàðàí ãýõ ìýò
íèéòèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèä áóþó ò¿ð çóóðûí õ¿ðýý áóóäàëä áàéëãàíà.
Ìºí îðîãíîõ áàéð íü áîãèíî áóâó óðò õóãàöààíûõ áàéæ áîëíî. Ýíý íü òóõàéí òóñëàìæèéí
ò¿âøèí, ãàçðûí çºâøººðºë, ãàçàð ýçýìøèõ ýðõ, äýä á¿òýö, ¿íäñýí ¿éë÷èëãýý àâàõ áîëîìæ, áàéð
îðîö ñóóö íýìæ áàðèõ, òýëýõ áîëîìæóóäààñ èõýýõýí õàìààðíà.

Ñóóö áîëîí õóàðàíãèéí ñòàíäàðò 1: Ñòðàòåãè òºëºâëºëò
Áàðèãäñàí õîðãîäîõ ò¿ð áàéð áóþó ñóóðüøèëò íü ãàìøèãò ºðòñºí ºðõ¿¿äèéí àþóëã¿é áàéäàë,
õàìãààëàë, ýð¿¿ë ìýíä, àìüæèðãààíû áàòàëãàà ã.ì. àëèíä íü ÷óõàë à÷ õîëáîãäîë ºã÷ áàéãààãààð
øèéäâýðëýíý.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)




ªðòñºí ºðõ¿¿ä ººðñäèéí óóãóóë îðîí ñóóö íü àìüäðàõ áîëîìæòîé áîëìîãö ýðãýí ÿâàõ
(çààâàð òýìäýãëýë 1-ã õàðàõ)
ªºðèéí óóãóóë îðîí ñóóöðóó ýðãýí ÿâàõ áîëîìæã¿é ºðõ¿¿äèéã áîëîìæòîé áîë òýíä íü
òóñàä íü ñóóðüøóóëàõ (çààâàð òýìäýãëýë 2-ã õàðàõ)
ªºðèéí óóãóóë îðîí ñóóöðóó ýðãýí ÿâàõ áîëîìæã¿é ìºí í¿¿æ èðñýí ãàçðàà ñóóðüøèæ
÷àäàõã¿é áàéãàà ºðõ¿¿äèéã ò¿ð òºëºâëºãäñºí áóþó ººðºº ¿¿ññýí òîñãîíä áàéðøóóëàõ
(çààâàð òýìäýãëýë 3-ã õàðàõ)
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ªðòñºí ºðõ¿¿äèéí àþóëã¿é áàéäàëä ó÷ðàõ áîäèò áîëîí áîëîìæèò àþóë çàíàëààñ
ñýðãèéëæ ãàäíû íºëººíººñ õîë îðøèõ ò¿ð ñóóö áîëîí õóàðàíä õóâààðèëàõ (çààâàð
òýìäýãëýë 4-ã õàðàõ)








Õºðñíèé íóðàëò, ãàçàð õºäëºëò, ãàëò óóëûí èäýâõèæèëò, ¿åð õ¿÷òýé ñàëõè çýðýã
áàéãàëèéí ãàìøãààñ ¿¿äýõ ýðñäëèéã áóóðóóëàõ, ºâ÷èí õàëäàõààðã¿é ãàçàð (çààâàð
òýìäýãëýë 4-5-ã õàðàõ)
Îðøèí áàéãàà ãàçàð íü òîíîã òºõººðºìæ áîëîí ìàòåðèàëä ó÷ðàõ àþóë, ó÷èðñàí àþóë,
õàãàð÷ ýâäýðñýí ãàçðûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàæ õàìãààëàëòàä àâàõ.(çààâàð òýìäýãëýë
4.6.7-ã õàðàõ)
Ãàçàð áîëîí ºì÷ ýçýìøèõ ýðõ, áàðèëãûí ýðõ, áàéãóóëàãäàõ ãàçðûí áàéðøèë òîãòîîõ,
ýçýìøèõýýñ ºìíº çààâàë çºâøººðëèéí äàãóó õèéãäñýí áàéõ ¸ñòîé. (çààâàð òýìäýãëýë 8-ã
õàðàõ)
Óñ, aðèóí öýâðèéí ¿éë÷èëãýý áîëîí ýð¿¿ë ìýíä, ñóðãóóëü, ìºðãºëèéí ãàçàð çýðýã
íèéãìèéí íºõöë¿¿äèéã á¿ðä¿¿ëýõ áîëîìæòîé áîë øààðäëàãà õàíãàñàí íºõöëèéã
á¿ðä¿¿ëýõ (çààâàð òýìäýãëýë 9-ã õàð)
Çàìûí äýä á¿òýö íü õóâèéí í¿¿äýë ñóóäàë, õ¿íñýýð õàíãàõ çýðýã ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ
(çààâàð òýìäýãëýë 10-ã õàð)
Õýðýâ áîëîìæòîé áîë ºðõ¿¿ä ãàçàð àâàõ, ººðèéí àìüæèðãààã äýýøë¿¿ëýõèéí òóëä çàõ
çýýëèéí ¿éë÷èëãýýãýýð õàíãàãäàõ (çààâàð òýìäýãëýë 11-ã õàð)

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Ýðãýí î÷èõ: ªºðñäèéí óóãóóë îðîí ãýðòýý õàðèõ áîëîìæ áà îðîí ñóóö áîë èõýíõè
ãàìøèãò ºðòºãñäèéí õ¿ñýë ýðìýëçýë þì. Ãàìøèãò íýðâýãäñýí èõýíõè ºðõ¿¿äèéí õóâüä
ãýìòýæ íóðñàí áàéøèí áà ò¿¿íèé ýðãýí òîéðîíõ ãàçàð íü ãîë õºðºíãº íü áàéäàã. Ãýâ÷
áóöàæ íóòàãòàà î÷èõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîë ÷ áàñ áèé. ¯¿íä àþóëã¿é áàéäàë íºëººëíº,
æèøýý íü õºðºíãº áà ãàçàð íü ýçëýãäñýí, õ¿÷èëõèéëýë ìºðãºëäººí ¿ðãýëæèëñýýð áàéãàà,
ÿñòàí áóþó øàøíû ýëäýâ äàðàíãóéëëûí àéäàñ, àøèãò ìàëòìàëûí îëáîðëîëòûí òýñýëãýý
õèéæ áàéãàà ÿâäëóóä áîëíî. Îðîí áàéðíóóäûã çàñâàðëàñíààð òóõàéí íèéãýìä íýìýð
áîëîõîîñ ãàäíà áàéãóóëñàí ñóóðüøèëòûí ñõåìûã õàäãàëæ ¿ëäýõ, îðøèí áàéãàà äýä
á¿òöèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé áîëäîã.
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2. Õ¿ëýýí àâ÷ áóé íèéãýì: ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñèéí èõýíõè íü õ¿ëýýí àâ÷ áóé íèéãìèéí
ãèø¿¿í áîëæ, ò¿¿õ ñî¸ëä íü íýâòýð÷ øàøèíä íü õîëáîãäîõûã èë¿¿ä ¿çäýã. Ýíý
òîõèîëäîëä ÿìàð íýã íèéãìèéí äàðàìò çºð÷èë, áîëçîøã¿é àþóë ¿¿ñýõ çýðýã áàéäàëòàé
çºð÷èëäºõã¿é áîë õ¿ëýýí àâ÷ áóé íèéãýìä îðîõ íü áîëîìæòîé. Ñóóöíû òóñëàëöààãààð
äýìæèõèéí òóëä íü îðøèí áàéãàà àéë ºðõ¿¿äèéí ñóóöíû áàãòààìæûã ºðãºæ¿¿ëýõ áîëîí
òóñãàé íýìýëò ºðºº ãàðãàæ áàéðëàõàä èë¿¿ äýýð áîëãîõ çîðèëãîîð îðøèí ñóóã÷äàä
õàíäàõ. Õ¿í àìûí íÿãòðàë, íèéãìèéí õýðýãöýý øààðäëàãà, äýä á¿òöèéí õàíãàìæèéí ¿ð
ä¿íä áèé áîëæ áàéãàà ºñºëòèéã ¿íýëæ ä¿ãíýõ õýðýãòýé. Îðøèí ñóóãàà àéë ºðõèéí ñóóöûã
íýìæ ñóíãàí áàðüæ ñóóöààð õàíãàõ íü íèéòèéã äýìæèõ áîäëîãûí õóâüä äýìæèãäýæ
áàéãàà.
3. Õàìòûí ñóóðèí: ò¿ð òºëºâëºãäñºí ëàãåðü ãýõýä áóðóó õàðèóëò áîëîõã¿é. Ýíý õîðãîäîõ
áàéðíû øèéäýë íü òóñãààðëàãäìàë àþóëûí ýðñäýëòýé, çàéëøã¿é ¿éë÷èëãýý áîëîõ õ¿íñ óñ
õÿçãààðëàãäìàë ãàçàð îíîãäîæ áîëîõ òàëòàé. Õàíãàëòòàé ìàòåðèàëûí íººö áàéõã¿é
õîðãîäîõ áàéð áîëãîíä äóëààí øààðäàãäàõ õýìæýýíä õ¿ðýõã¿é áîë òîì õýìæýýíèé
áàðèëãà ñóóöàíä õ¿éòýí öàã óóðûí íºõöºëººñ ò¿ðãýí õóãàöààíä ò¿ð õàìãààëæ áîëíî.
Ñóðãóóëèéí áàðèëãà íü õýäèéãýýð ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñèéã îðîãíóóëàõàä àøèãëàãääàã
÷ ãàìøèãò ºðòñºí ãýð á¿ëèéí õ¿¿õä¿¿äèéã ¿ðãýëæë¿¿ëýí ñóðàëöóóëàõàä àøèãëàõûã
÷àðìàéõ õýðýãòýé. Ìºí ò¿¿í÷ëýí òýäãýýð ñóóðèíã ãýíýòèéí äîâòîëãîîíû áàé áîëõîîñ
õàìãààëæ áàòàëãàà ºãºõ õýðýãòýé.
4. Ýðñäýë áà ýìçýã áàéäëûí ¿íýëãýý: Îëîí òàëò ýðñäýë áîëîí ýìçýã áàéäëûí ¿íýëãýý íü ìàø
÷óõàë àñóóäàë áºãººä ¿¿íä ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñèéí äîòîðõè íèéãìèéí á¿ëãèéí ÿëãàà
, áîäèò áà áîëçîøã¿é àþóëûã áàãòààñàí (29-ð õóóäàñõíû àíõíû ¿íýëãýýíèé ñòàíäàðòààñ
õàð).
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5. Áàéãàëèéí ãàìøèã: Ãàçàð õºäëºëò, ãàëò óóëûí èäýâõèæèë, õºðñíèé íóðàëò, ¿åð, øóóðãà
çýðýã áàéãàëèéí ýðñäë¿¿äýä ºðòñºí òóõàéí ãàçðóóä ¿íýëýãäýõ øààðäëàãàòàé. Áàðèëãàòàé
îéðîëöîîõ ãàçðóóä ãàçàð õºäëºëòèéí äàðàà ãàçðûí õºðñ ñóë áîëæ ãóëñàí ãàçðûí
òîãòîöîä ººð÷ëºëò îðæ áîëçîøã¿é, ìºí ãàëò óóëûí õàéëìàãò ºðòºõ íàì äîð, óðóó ãàçàð
áàéãàà, ¿åðò ºðòºæ áîëçîøã¿é ãîëûí ñàâ ãàçàð, øóóðãàíä ºðòºæ áîëçîøã¿é ãàçàð
çýðãèéã àíõààðàõ õýðýãòýé. Ýäãýýð ýðñäëèéã áàãàñãàõ.
6. Íàéäâàðã¿é áàðàà ìàòåðèàë: ãàçàð õºäëºëò ñàëõè øóóðãà ¿åð óñàíä òýñâýðã¿é ìóó
ìàòåðèàë ñîíãîñíîîñ ¿¿äýæ áîëîõ àþóë áèé. Óóðõàéí òýñëýýã¿é òýñðýõ áîäèñ íü ìºí
ºìíº äóðüäñàí øèã àþóë ó÷ðóóëàõ óðøèãòàé. Ýíý ìýò÷èëýí ó÷èð÷ áîëîõóéö ýðñäëýýñ
òóðøëàãàæèæ áàðàà ìàòåðèàëûã çºâ ñîíãîæ øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýýã àâ÷ àæèëëàõ íü
ç¿éòýé.
7. Á¿òöèéí ¿íýëýìæ ä¿ãíýëò: Îðøèí ñóóõ á¿ñ íóòàãò íü øààðäëàãàòàé áîëîâñîí õ¿÷íèéã
òîìèëîí áàðèëãûí á¿òöèéí òîãòâîðæëûã øàëãóóëàõ. Áàéãàëèéí ãàìøãèéí äàðààõ
áàðèëãûí ÷àíàðò ººð÷ëºëò îðñîí ýñýõèéã õÿíàí ä¿ãí¿¿ëýõ õýðýãòýé. Íèéò õîðãîäîõ
áàéðíóóäûí õóâüä ºìíº áàðèãäñàí áàðèëãûí á¿òýö, íýìýëò à÷ààëàë äààõ ÷àäàâõè,
äîòîîä òóñãààðëàã÷ õàíà, äýýâýð çýðãèéã øàëãàõ.
8. Ãàçàð, áàðèëãà ýçýìøèë áîëîí õýðýãëýý: ýíý îëãîëò íü íýëýýä ìàðãààíòàé. Òóõàéí ãàçàð
áàðèëãûí ýçýìøèã÷ýýñ ò¿ð ýçýìøèõ ýðõ çºâøººðëèéã õýð áîëîìæòîé ýñýõèéã òîäðóóëàõ.
Ýìçýã á¿ëãèéíõíèé ºì÷ ýçýìøèõ ýðõèéã õàíãàæ ºãºõ õýðýãòýé. Ýíý íü ýíãèéí
îéëãîìæòîé ýçýìøëèéí ýðõ¿¿äèéã áàãòààñàí òóõàéëáàë ãàìøãèéí óëìààñ ¿õñýí,
ãàçàðã¿é áîëñîí ãýõ øàëòãààíààð ýçýìøèõ.
9. ¯éë÷èëãýý íºõöë¿¿äèéí áîëîìæ áîëîëöîî: áàðèãäñàí, äàõèí çàñâàðëàñàí ¿éë÷èëãýý,
íºõöºë çýðãèéã äýëãýðýíã¿é òîäîðõîéëæ, øèíý íºõöºëººð áàðèãäàõ áàðèëãûí àæèë
ýõëýõèéí ºìíº õàíãàëòòàé õ¿÷èí ÷àäàëòàé áàéõ ¸ñòîé. (51-ð õóóäñàí äàõü “Óñàí
õàíãàìæ, àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí äýìæëýã” ñýäâèéã óíø).
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10. Ñóóö áàðèõ ãàçàð îð÷èí: îðîí íóòãèéí çàìûí äýä á¿òöèéí õºãæëèéí øààðäëàãàòàé
íºõöºë áàéäëûí äàãóó ñóóöûã íèñýõ çóðâàñ, òºìºð çàìûí áóóäàë, áîîìòóóäòàé îéð
áàéãóóëàõ íü ýëäýâ àþóë ýðñäëýýñ ¿¿äýõ òóñëàëöàà äýìæëýãýýð õàíãàãäàõàä äºõºì
ãýäãèéã àíõààðàëäàà àâàõ íü ç¿éòýé. Õîðãîäîõ áàéð, ò¿ð òºëºâëºãäñºí þì óó ººðºº
¿¿ññýí ëàãåðü, çîîðü, õ¿íñ ò¿ãýýõ öýã¿¿ä öàã àãààðûí á¿õ íºõöºëä òîõèðîìæòîé çàìààð
èðýõ õ¿íä à÷ààíû ìàøèíààñ õàíãàìæ àâàõ áîëîöîîòîé áàéõ. Áóñàä õýðýãöýýã õºíãºí
òýðãýýð çººõ íºõöºë áîëîöîîã á¿ðä¿¿ëýõ ¸ñòîé.
11. Àìüæèðãààã äýìæèõ: ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñèéí àþóëûí ºìíºõ ýäèéí çàñãèéí áàéäëûí
òàëààðõè îéëãîëò, ãàìøãèéí äàðààõ áàéäàë çýðãèéã ëàâëàõ øààðäëàãàòàé. Ýíý íü ãàçàð,
ãàçàð òàðèàëàí, áýë÷ýýð çýðãèéã áàãòààíà. Çàõ çýýë ýðõýëýõ ãàçàð îëãîõ, îðîí íóòãèéí
¿éë÷èëãýýíä ýäèéí çàñãèéí çàéëøã¿é ¿éë àæèëëàãààã íýâòð¿¿ëýõ. Íèéãìèéí õýðýãöýý
øààðäëàãûí äàãóó ÿëàíãóÿà ýìçýã á¿ëãèéí áîëîí ãàçàðã¿é áîëñîí èðãýäýä ýäãýýðèéã íýí
ò¿ð¿¿íä õ¿ðãýõ õýðýãòýé.(Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ñòàíäàðò.119-ã õàð)

Îðîãíîõ áàéð áà ñóóðüøèëòûí ñòàíäàðò 2: Áîäèò òºëºâëºëò
Îðîí íóòãèéí áîäèò òºëºâëºëò íü àâðàõ áîëîìæ îðîãíîõ áàéðíû õýðýãëýý áà çàéëøã¿é
¿éë÷èëãýý, ìºí ºðõ á¿ðèéã òóñãààðëàõ, àìüäðàõ íºõöëèéã õàíãàõàä îðøèíî.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîãäóóëàí óíøèõ)


Ãàçðûí áàãö òºëºâëºãºº íü àéë ºðõ¿¿ä, çýðãýëäýýõ õºðø¿¿ä áîëîí òîñãîíûõíûã îðøèí
áóé íèéãìèéí ñ¿ëæýýíä îðóóëàõ áà ãàìøèãò ºðòñºí õ¿í àìûí àþóëã¿é áàéäàë áà çîõèîí
áàéãóóëàëòûí ÷àäâàðûã äýìæèõýýð òºëºâëºãäºíº. (çààâàð òýìäýãëýë 1-ã õàðàõ)



Ãàìøèãò ºðòñºí õ¿í á¿ð óñ, àðèóí öýâðèéí àþóëã¿é íºõöºë, ýð¿¿ë ìýíä, õàòóó õîã
õàÿãäëààñ àíãèæðàõ, îðøóóëãûí ãàçàð, ñóðãóóëü, ìºðãºëèéí ãàçàð, óóëçàëòûí ãàçàð,
íºõºí ñýðãýýõ ãàçðóóäàä àþóëã¿é õ¿ð÷ î÷èõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéõ.
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Ò¿ð õóãàöààíä áàéðëàõ áóþó óãñðàí áàðüäàã õîòõîíóóäûã äîîä òàë íü íýã õ¿íä 45 ìåòð
êâ áàéõààð òîîöîîëîãäîíî



Ãàäàðãóó íü áàéð ç¿éí áàéðëàëûí õóâüä óñ çàéëóóëàõ ñèñòåì ìºí àðèóí öýâðèéí ãîë
ñèñòåì áîëîõ æîðëîí áàéãóóëàõàä òîõèðîìæòîé áàéõ õýðýãòýé. /çààâàð òýìäýãëýë 6-ã
õàðàõ/




Ñóóö òóñ á¿ðò îðîõ àþóëã¿é íàéäâàðòàé çàìóóäòàé áàéõ õýðýãòýé. /çààâàð òýìäýãëýë 7-ã
õàðàõ/
Èõýíõ áàéð ñóóöíóóä øàðäëàãàòàé í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëýëò õèéõýä òîõèðîìæòîé õààëãà
¿¿äòýé áàéõ õýðýãòýé áà èíãýñíýýðýý îðøèí ñóóã÷äûí ÿñàð íýãýí àþóëã¿éãýýð îðóóëæ
ãàðãàõ áîëîìæòîé áàéõ õýðýãòýé.



Õàëäâàð àâàõ ýðñäýëèéã áàãàñãàõ

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Íýã äîð áàðèõààð òºëºâëºõ: ßíç á¿ðèéí áàéð ñóóöíóóäûí õóâüä ò¿ð õóãàöààíä áàéðëàõ
õîòõîíóóä äàõü òîì õýìæýýíèé áàéð ñóóöíóóäûí äîòîðõ îðîí çàéí õóâààðèëàëòûã
òóõàéí ãàçàð îðîíä ìºðäºãäºæ áóé àðãà õýëáýðèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëæ, íèéòèéí
óíäíû óñ àðèóí öýâðèéí ñèñòåì, õîîë õ¿íñýýð õàíãàõ çýðýã àñóóäëóóäûã ñàéòàð ìºðäºõ
õýðýãòýé. Òóõàéí áàéð ñóóö òóñ á¿ðèéí ãàðàõ õààëãûã øóóä çàäãàé òàëáàé ðóó õàðóóëñàí
áàéõààð áîäîëöîæ çîõèîí áàéãóóëàõ õýðýãòýé. Ýìçýã á¿ëãèéíõýí áîëîí ãàíö áèå íàñàíä
õ¿ðýã÷èä áîëîí õ¿¿õä¿¿äèéã íýãäñýí áóþó òºâëºðñºí áàéð ñóóöààð õàíãàõ. Òàðõàí
áàéðëàñàí áàéð ñóóöóóäûí õóâüä áóþó òîäîðõîé íýã ãàçàðç¿éí á¿ñ íóòàã ðóó áóöàõ ãýæ
áóé þì óó àéë ºðõ¿¿äèéã õîîðîíä íü îéðîëöîî áàéðëóóëàí íýã äîð áàéðëóóëàõ çàð÷ìûã
ìºí ìºðäºõ õýðýãòýé.
2. Øààðäëàãàòàé ¿éë÷èëãýý áîëîí îð÷èíä õàìðàãäàõ: Óíäíû óñ, æîðëîí, ýð¿¿ë ìýíä
íèéãìèéí ¿éë÷èëãýý çýðýã ÷óõàë àñóóäëóóäûã òóõàéí áàéð ñóóöàíä áàéãàà þì óó ñýðãýýí
çàñâàðëàñàí òîíîã òºõººðºìæ áàéð áàéãóóëàìæóóäûí õýðýãëýýã èõýñãýõ æóðìààð
øèéäýõ áà õºðø áîëîí òóõàéí ãàçàð íóòãèéí ¿äñýí îðøèí ñóóã÷äàä ñºðºã íºëºº
¿ç¿¿ëýëã¿éãýýð øèéäâýðëýíý.
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Òóõàéí õîòõîíä áàéãàà íèéò îðøèí ñóóã÷äàä øààðäëàãàòàé áîëñîí ¿åä ººð íýìýëò áàéð
áàéãóóëàìæ òîíîã òºõººðºìæ çýðãýýð õàíãàíà. Ãàìøãèéí õîð õºíººëèéã àìññàí îëîí
íèéòèéí íèéãìèéí á¿òýö áîëîí õ¿éñèéí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã, ýìçýã á¿ëãèéíõýíä ¿ç¿¿ëýõ
¿éë÷èëãýý çýðãèéã òºëºâëºëò áîëîí ¿éë÷èëãýýãýýð õàíãàõäàà õàðãàëçàí ¿çíý. Õýðýâ
áîëîìæòîé áîë õ¿¿õä¿¿äèéã ýð¿¿ë öýâýð îð÷èí íºõöºëä áàéëãàí àþóëã¿é òîãëîîìûí
òàëáàé, ñóðãóóëü áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýãýýð õàíãàõ õýðýãòýé. /51-ð õóóäñàí äàõü óíäíû
óñ, ýð¿¿ë àõóéíû òàëààðõ õýñã¿¿ä ìºí 267-ð õóóäñàí äàõü Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì, äýä
á¿òöèéí ñòàíäàðò øààðäëàãóóä 5-ûã õàð/
3. Íàñ áàðàãñäûí öîãöñûã çººâºðëºõ: Íàñ áàðàãñäûí öîãöîñòîé õàðüöàõäàà õ¿íäýòãýëòýé
õàðüöàõ ¸ñòîé, áà ÿíç á¿ðèéí ñî¸ë çàíøèëòàé îëîí íèéò áàéãàà ó÷ðààñ õýñýã ãàçðûã
òýäíèéã ººð ººðèéí ¸ñ çàíøèë õ¿íäëýëèéã ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð áýëòãýí ºãºõ õýðýãòýé.
Îðøóóëãûí ãàçàð ÷àíäàðëàõ áàéãóóëàìæ çýðýã áàéõã¿é áîë ººð ÿìàð íýãýí áàéãóóëàìæ
þìóó ãàçàð íóòàã îëãîõ õýðýãòýé. Îðøóóëãûí ãàçðûã óíäíû óñíû ýõ ¿¿ñâýðýýñ äîð õàÿæ
30 ìåòðèéí çàéòàé ã¿íèé óñíû óíäàðãààñ 1.5 ìåòðèéí ºíäºðò áàéðëóóëàõ õýðýãòýé.
Îðøóóëãûí ãàçðààñ ãàðñàí ãàäàðãûí óñ õ¿ì¿¿ñ îðøèí ñóóæ áóé ãàçàð îðæ èðýõ ¸ñã¿é.
Ãàìøãèéí õîð õîõèðîë àìññàí îëîí íèéòýä òýäíèé ººð ººðñäèéí îðøóóëãûí ºâºðìºö
çàí çàíøëèéã ã¿éöýòãýõ ìàòåðèàë çýðãýýð õàíãàæ ºãºõ õýðýãòýé. / Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì,
äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò øààðäëàãóóä 5-ûã õàð/
4. Çîõèîí áàéãóóëàã÷äûí áàéð ñóóö áà õºë õîðèî òîãòîîõ ãàçðóóä: çîõèîí áàéãóóëàã÷èä
ò¿¿íèé àæèë÷äàä øààðäëàãàòàé êîíòîð, áàéð ñóóö áîëîí àãóóëàõ, õºë õîðèõ ãàçàð
çýðãèéã õàíãàæ ºãºõ õýðýãòýé.
5. Àøèãëàãäàõ òàëáàé: Íýã õ¿íä îíîãäîõ 45 ìåòð êâàäðàò ãàçàð íóòàãò àéë ºðõ¿¿äýä
îíîãäîõ òàëáàé, çàì õàðãóé, áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý àðèóí öýâýð õàäãàëàõ çîîðü, ìºí
àéë ºðõ á¿ðò çîðèóëñàí ãàë òîãîî çýðãèéã áàãòààõ õýðýãòýé. Ãàçàð òºëºâëºëòºíä ìºí
òóõàéí ãàçàð áàéãàà îëîí íèéòèéí ºñºëò çýðãèéã õàðãàëçàí ¿çýõ õýðýãòýé. Õýðýâ æîîõîí
÷ ãýñýí ãàçàð íóòãèéã ãàðãàõ áîëîìæã¿é áîë õ¿í àì îëíîîð øèã¿¿ ñóóðüøñàíààñ ¿¿äýí
ãàðàõ õîð óðøãèéã áàãàñãàõ òàëààð àâ÷ ¿çýõ õýðýãòýé. Æèøýý íü ÷óõàë øààðäëàãàòàé
¿éë÷èëãýýíä çîðèóëæ àéë ºðõ¿¿äèéí áàéð ñóóöûã õîîðîíäîî çàéòàé áàéõààð òºëºâëºíº.
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6. Áàéð ç¿é áóþó òîïîðãàô áîëîí ãàçðûí ãàäàðãûí íºõöºë: Ò¿ð õóãàöààãààð áàéðëàõ
õîòõîíû õóâüä ãàçðûã ººð ÿìàð íýãýí íýìýëò óñ çàéëóóëàõ àðãà õýìæýý àâàõã¿é áîë 6%-

ààñ èõã¿é ãàçàð ñîíãîõ áóþó 1%-ààñ áàãà áîë òîõèðîìæòîé óñ çàéëóóëàõ ñèñòåìèéã
ñóóðèëóóëàõ õýðýãòýé. Óñ çàéëóóëàõ õîîëîéíóóäûã ¿åðèéã óñûã çàéëóóëàõààð óãñàð÷
áîëíî. Áàðèëãà ñóóö áàðèõ ãàçðûã áîðîîíû óëèðëûí ¿åä óñàí ñàíãàà 3 ìåòðýýñ áàãàã¿é
ºíäºðò áàðèõ õýðýãòýé. Ãàçàð íóòãèéí íºõöºë áàéäëûã ñîíãîõäîî æîðëîíãèéí áàéðëàë
áîëîí áóñàä áàéãóóëàìæèéí áàéðëàõ áàéðëàëûã áîäîëöîõ õýðýãòýé. Öóóðàëòòàé õàä
÷óëóó íü æîðëîíãèéí áîõèðûã èë¿¿ èõýýð øèíãýýäýã áàéõàä ãàëò óóëûí ÷óëóóëàã íü
æîðëîíãèéí áîõèðûã ìóó øèãýýäýã. /Áîõèð óñòãàõ ñòàíäàðò 2 áîëîí 86-ð õóóäñàí äàõü óñ
çàéëóóëàõ ñòàíäàðòûã õàð/
7. Áàéð ñóóöàíä õ¿ðýõ çàì: Óðä íü áàéñàí áîëîí øèíý õàðãóé çàìóóä íü ÿìàð íýãýí
òîõèîëäîæ áîëçîæã¿é àþóëààñ õîë áàéõ õýðýãòýé. Áîëîìæòîé áîë èéìýðõ¿¿ çàìóóä íü
õóâü õ¿íèé àþóëã¿é áàéäàëä ÿìàðíýãýí õîð õîõèðîë ó÷ðóóëàõ ¸ñã¿é. Çàìóóäûã
àøèãëàñíààñ ¿¿äýí ãàðàõ ýëýãäýë íü áàãà áàéõ ¸ñòîé.
8. Àþóë îñëûí ¿åä ãàðàõ ãàðö: Äèéëýíõ õîðãîäîõ áàéð ñóóöóóä íü àþóë îñîë òóëãàðñàí ¿åä
îðøèí ñóóã÷äûã ÷ºëººòýé îðæ ãàðàõ íºõöëèéã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé áà òýäýíä ÿìàð íýãýí
íîöòîé õîð õîõèðîë ó÷ðóóëàõã¿é áàéõ íºõöëèéã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé. ªºð õîðãîäîõ áàéð
ñóóö ðóó îðîõ ãàðàõ õààëãà ãàð÷ ÷ºëººòýé áàéõ ¸ñòîé áà á¿õ øàò íü çîðèóëàëòûí
áàðèóëòàé áàéõ ¸ñòîé. Õýðýâ áîëîìæòîé áîë ÿâàõàä õ¿íäðýëòýé áóþó òóñëàìæã¿éãýýð
ÿâæ ÷àäàõã¿é õ¿ì¿¿ñò ÿâàõ ÷ºëººòýé çàé ãàðãàæ ºãºõ õýðýãòýé. Õîðãîäîõ áàéðíû á¿õ
îðøèí ñóóã÷èä ãàðöóóäûí õîîðîíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí õîë áèø çàéä áàéðëàõ áà ãàë
ãàðñàí ÿìàð íýãýí àþóë òîõèîëäñîí ¿åä àëü ÷ òèéøýý çóãòàí ãàðàõ ñîíãîëòòîé áàéõ ¸ñòîé
áà ýäãýýð ãàðöóóä íü òîäîðõîé õàðàãäàæ áàéõ ¸ñòîé þì.
9. Õàëäâàð àâàõ ýðñäýë: Íàì äîîð ãàçàð áîëîí í¿õ ñóóö çýðýã íü õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä õîðòîé
ìýðýã÷äýýñ õîë áàéðëàõ ¸ñòîé. (Õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëòûí ñòàíäàðò 2, õóóäàñ 79)
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Îðîãíîõ áàéð áà ñóóðüøèõ ñòàíäàðò 3: àìüäðàõ îðîí çàé

Õ¿íèé àìüäðàõ îðîí çàé õàíãàëòòàé áàéõ ¸ñòîé. Àéë ãýðèéí ãîë ÷óõàë ç¿éë áîë ñýòãýë
õàíãàëóóí áàéõ ìºí àìüäðàëûã òýòãýã÷ íü õýðýãöýý øààðäëàãûã õàíãàæ ÷àäàõóéö áàéäàã.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýãýýíèé õàìò óíøèõ)


Íýã õ¿íä íîãäîõ øàëíû õýìæýý äîð õàÿæ 3.5ì 2 áàéõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 1-3 õàð)



Íîãäîæ áóé ãàçàð íü õ¿éñ, íàñ, øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë ãýð á¿ëèéã äîòîð íü ñàëàíãèä
áàéëãàõàä õàíãàëòòàé áàéõ õýðýãòýé. (Çààâàð òýìäýãëýãýý 4-5 õàð)



Àéë ºðõèéí ãîë ÷óõàë àæèëëàãàà íü îðîãíîõ áàéðàíä áàãòàõóéö áàéõààð áàéíà. (Çààâàð
òýìäýãëýãýý 6, 8 õàð)



Àéë ºðõèéã õàíãàæ áàéõ ò¿ëõ¿¿ð ¿éë àæèëëàãààíóóä íü õààíà áîëîìæòîé îéð áàéõààð
çîõèöóóëàãääàã (Çààâàð òýìäýãëýãýý 7-8 õàð)

Çààâàð òýìäýãëýãýý
1. Öàã óóð áà àþóëòàé íºõöºë: Öàã àãààð õ¿éòýí ¿åä, àéë ºðõ¿¿ä åðºíõèéäºº íîîãäñîí ãàçðàà
áàéæ àþóë ãàìøèãòàé ó÷èðñàí õ¿ì¿¿ñ àþóëã¿é áàéäëàà õàíãàõ ¿¿äíýýñ òóõòàé äóëààí
õ¿ðýëöýýòýé ãàçàð öàãàà ºíãðººæ áîëîõ þì. Õîòûí õóâüä, àéë ãýðèéí ¿éë ÿâäàë íü åðºíèéäºº
õýðýãëýæ áîëîõîîð õàæóóãèéí ãàäààõ õýñãèéã áàãà àøèãëàæ íîîãäñîí ãàçðàà ºðãºòãºäºã.
Õàëóóí áîëîí ÷èéãòýé öàã àãààðò, ýð¿¿ë îð÷èíã õàíãàõ ¿¿äíýýñ íýìýëò àãààð îðóóëàõ ãàçðûã
áèé áîëãîäîã. Íîîãäñîí øàëíû òàëáàé íü íýã õ¿íä 3.5ì 2-ýýñ èõ áàéõ áà áàéíãà èéì õýìæýýíä
áàéõ øààðäëàãàòàé. Øàëíààñ òààç õ¿ðòýë çàé ÷ áàñ ò¿ëõ¿¿ð õ¿÷èí ç¿éë, õàëóóí áîëîí ÷èéãòýé
óóð àìüñãàëòàé íºõöºëä àãààðûí óðñãàëûã îðóóëàõ ¿¿äíýýñ ºíäºð áàéâàë èë¿¿ õàðèí õ¿éòýí
öàã àãààðò õàëóóí øààðääàã äîòîîä ýçýëõ¿¿íèéã áàãàñãàõ ¿¿äíýýñ íàì áàéõ õýðýãòýé. Äóëààí
àãààðò, îðîãíîõ áàéðíû õàæóóäàõ ñ¿¿äýðòýé ãàäààõ õýñýã íü õîîë áýëäýæ õèéõ, óíòàõàä
çîðèóëàãäàæ áîëíî.
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2. ¯ðãýëæëýõ õóãàöàà: Àþóë ãàìøãèéí ÿàðàëòàé ¿åä, ÿëàíãóÿà öàã àãààðûí õýö¿¿ íºõöºë áóþó
îðîãíîõ áàéðíû ìàòåðèàë àìàð îëääîãã¿é ãàçàð íýã õ¿íä íîîãäîõ ãàçàð 3.5ì 2 –ñ áàãà áàéõ íü

ìàãàäã¿é àìü àâðàõ áîëîí îëîí òîîíû õ¿íèé õýðýãöýýã áîãèíî õóãàöààíû îðîãíîõ áàéðààð
õàíãàëòòàé õàíãàæ áîëîõ þì. Ýíý òîõèîëäîëä, îðîãíîõ áàéð àëü áîëîõ íýã õ¿íä 3.5ì 2-ò
õ¿ðýõýýð çîõèîãäñîí áàéõ áà óäààí õóãàöààãààð ¿ðãýëæèëâýë ýð¿¿ë ìýíä áîëîí õ¿ì¿¿ñèéí
çîõèöîëäîîíä íºëººëæ áîëîõ òàëòàé. Õýðýâ íýã õ¿íä 3.5ì 2 –òàëáàé õ¿ðýýã¿é, ýñâýë åðäèéí
õýìæýýíýýñ èõ òàëáàé ºâ÷òýé õ¿ì¿¿ñ íîãäîæ áàéâàë áàãàññàí òàëáàé äàõ õàëäàøã¿é áàéäàë,
ýð¿¿ë ìýíä õóâèéí ýðõ çýðýãò íºëººëºõ íºëººëëèéã õÿíàæ ¿çýõ ¸ñòîé. Íýã õ¿íä 3.5ì 2 –ñ
áàãàã¿é òàëáàé íîãäóóëàõ øèéäâýð íü ºâ÷òýé õ¿ì¿¿ñò íºëººëºõ ÿìàð÷ õîðòîé íºëººëëèéã
áàãàñãàõ õýìæýýíèé äàãóó øèéäýãäñýí áàéõ ¸ñòîé.
3. Äýýâðèéí õó÷èëò: Îðîãíîõ áàéðûã ã¿éöýä õèéõýä ìàòåðèàë õàíãàëòã¿é ãàçàð äýýâðèéí
ìàòåðèàëûí íººö, áàðèëãûí øààðäëàãàòàé õàíãàìæèéã õàìãèéí áàãà òàëáàéòàé ãàçðûã ýõýëæ
õèéõýýð õàíãàãäñàí áàéäàã. ¯¿èé äàðàà öàã àãààð, àþóëã¿é áàéäàë, õóâèéí ýðõ áîëîí
õàëäàøã¿é áàéäëààñ õàìãààëàõ øààðäëàãàòàé õàìãààëàëò íü øàò äàðààëàí àëü áîëîõ õóðäàí
õèéãäýæ ýõýëíý.
4. Ñî¸ë çàíøëûí äàäëàãà òóðøëàãà: Íîîãäñîí ãàçðûã àøèãëàëòàíä ñóóðüøóóëàõ çàíøèë æèøýý
íü óíòàõ çîõèîí áàéãóóëàëò, ìºí íýìýãäñýí ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí õîðãîäîõ áàéð çýðýã ãàçàð
øààðäàãëàãàòàé ýñýõèéã ìýäýýëæ áàéõ ¸ñòîé. Õýëýëö¿¿ëãýýð ýìçýã õýñãèéí õ¿ì¿¿ñ áóþó áèå íü
àìàðõàí ìóóäàõ õ¿ì¿¿ñèéã áàãòààñàí áàéõ ¸ñòîé.
5. Àþóëã¿é áàéäàë áîëîí õóâèéí ýðõ: ýìýãòýé÷¿¿ä, îõèä õºâã¿¿ä õàëäëàãàä ºðòºõäºº ýìäýã
áàéäàã áà òýäíèé õóâèéí àþóëã¿é áàéäàëä õàíäàõ òîõèðîìæòîé àíõààðàë õàëàìæèéã ºãºõ
¸ñòîé. Àéë ºðõèéí äîòîð äîòîîä õóâèàðëàëò áàéõ ¸ñòîé. Èõ õ¿íòýé îðîãíîõ áàéðàíä, ãýð
á¿ëèéã õýñýã á¿ëýã áîëãîõ íü õóâèéí ýðõ áîëîõ àþóëã¿é áàéäàëä õàíãàëòòàé òóñ äºõºì
áîëîõóéö àéë ºðõèéí ãàçàð, õóâü õ¿íèé õàìãààëàëòàíä çîðèóëàãäñàí áàðèëãûí á¿òýö,
ìàòåðèàë çýðãèéã õýðõýí àâàõàà ñàéòàð òºëºâëºäºã.
6. Àéë ºðõèéí ¿éë àæèëëàãàà: óíòàõ, óñàíä îðîõ, õóâöàñëàõ; íÿðàé õ¿¿õýä, áîëîí ºâ÷òýé, õºãøèí
íàñòàé õ¿ì¿¿ñèéã àñðàõ; õîîë õ¿íñ, óñ, ãýðèéí ýä õºðºíãº áîëîí áóñàä ãîë õºðºíãºº õàäãàëàõ
ãàçàð; øààðäëàãàòàé ¿åä õîîë õ¿íñýý õèéõ áîëîí èäýõ ãàçàð; ìºí àéë ºðõ öóãëàæ áàéõ íèéòèéí
ãàçàð íü õàíãàãäàñàí áàéõ ¸ñòîé.
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7. Çàãâàð äèçàéí áà îðîí çàé: îíîîãäñîí îðîí çàé íü ºäºð, øºíèéí òóðø ººð ººð öàãò ººð ººð
àðãà õýìæýýíä òîõèðîõ áîëîìæòîéãîîð õàíãàãäñàí óÿí õàòàí áàéíà. Áàðèëãûí õýâ çàãâàð,
íýýõ áàéðëàë áîëîí äîòîîä á¿òöèéã õóâààæ ºð÷ëºõ áîëîìæóóä íü àìèí õýðýãöýý õàíãàìæ
øààðäàãäñàí ãàçàðò òîõèðîõ äîòîð áîëîí ãàäíàõ õàæóóãèéí ãàçàðòàé áàéõ.
8. Îðîãíîõ áàéðíû áóñàä õ¿÷èí ç¿éëñ: Öàã àãààð, õóâèéí ýðõ, àþóëã¿é áàéäàë,

ãýõ ìýò

õàìãààëàëòààð õàíãàãäàõ ìºí áóñàä çîðèëãîîð àøèãëàõ çýðýã áîëîìæèéã áàãòààñàí áàéõ
¸ñòîé. ¯¿íä áàðèëãà, ñýðãýýí áîñãîëòûí àðèë õèéõ çàìààð ãàìøèã ñýòãýë ç¿é, íèéãòèéí
òýòãýìæ ¿ç¿¿ëýõýõä øààðäëàãàòàé çàðäëûã òºëºâëºõ, òóñëàìæûã õ¿ëýýí àâàõ ãàçàð áîëæ
¿éë÷ëýõ ¸ñòîé òîäîðõîé ãàçàð íóòãèéã ýçýìøèõ ýðõèéã àâàõ àñóóäàë áàãòàíà.

Îðîãíîõ áàéð áà ñóóðüøèõ ñòàíäàðò 4: Çàãâàð äèçàéí
Îðîãíîõ áàéðíû çàãâàð íü ºâ÷òýé õ¿ì¿¿ñ áîëîí òóõòàé, äóëààí õ¿ðýëöýõ¿éö, öýâýð àãààð, öàã
àãààðûí øèð¿¿í íºõöëººñ õàìãààëñàí, õàëäàøã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë ìýíä, àþóëã¿é áàéäëûã
õàíãàñàí áàéõààð çîõèîãäñîí áàéâàë èë¿¿ òîõèðîìæòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýãýýíèé õàâñðàëòûã óíøèõ)


Îðîãíîõ áàéðíû çàãâàð áîëîí ìàòåðèàë íü òóõàéí ãàçðûí îíöëîã, ñî¸ë, íèéãýì çýðýãòýé
òîõèðîõóéö áàéõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 1-ã õàð)



Ãýìòýæ íóðñàí áàéð áîëîí ºâ÷òýé õ¿ì¿¿ñò àíõíû òóñëàëöàà ¿ç¿ëýõ çýðýã íü ýõýëæ
õèéãäýõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 2-ã õàð)



Ò¿ð çóóðûí áàéðûã áýëäýõýä øààðäàãäñàí ñîíãîõ ìàòåðèàë íü ºâ÷òýé õ¿ì¿¿ñò
òîõèðîõîîð áàò áºõ ýäýëãýý ñàéòàé áàéõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 3-ã õàð)



Áàðèëãûí çàãâàð, ìàòåðèàë, õýìæýý, õààëãàíû áàéðëàë íü òîõèëîã, äóëààí àãààðòàé
áàéõààð áýëòãýãäýõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 4-7-ã õàð)
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Óñ õàíãàìæûí ýõ ¿¿ñâýð, ýð¿¿ë àõóéí íºõöºëèéã áèé áîëãîõ áîðîîíû óñûã
õóðèìòëóóëàõ áýëòãýë, óñ õàäãàëàõ ãàçàð, áîõèð óñ áîëîí õàòóó õîã õàÿãäàëûí
çîõèöóóëàëò, áàéð ñóóöíû áàðèëãûí ã¿éöýòãýë (Çààâàð òýìäýãëýãýý 8-ã õàðàõ).



Áàðèëãûí õýâ ìàÿã, ìàòåðèàë ñîíãîëò íü ÷ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàòàé óÿëäàæ áàõé
õýðýãòýé. (Çààâàð òýìäýãëýãýý 8-ã õàðàõ).

Çààâàð òýìäýãëýãýý
1. Îðîëöîã÷ çàãâàð: Õîðãîäîõ áàéðíû õýâ çàãâàð, õýðýãëýõ ìàòåðèàëûã òîäîðõîéëîõäîî
ºðõ¿¿äèéã àëü áîëîõ á¿ãäèéã õàìðóóëæ òýäãýýðèéí áàãòààìæûã òóñãàæ ºãºõ õýðýãòýé.
Õîðãîäîõ áàéðàíä áàéõ øààðäëàãàòàé õ¿í á¿ðèéã õàìðàãäñàí áàéäëûí äàãóó äàðààëëûã
ºãºõ õýðýãòýé. Õîðãîäîõ áàéð á¿ðèéí ç¿ã ÷èã õàìðàõ ãàçàð, ãàäàðãûí çàé õýìæýý, ,
öîíõíû íýýëõèé õààëãàíû áàéðëàë íü îðæ ãàðàõàä òîõèðîìæòîé áàéõ, ãýðýë
àãààðæóóëàëò áîëîí áóñàä äîòîîä ñàëáàð àíãèóä íàéäâàðòàé áîëîõûã ìýäñýí áàéõ. Ýíý
íü ýíãèéí îðîí ñóóöíû ¿íýëãýýãýýð ìýäýýëýãäýõ ¸ñòîé (28 õóóäàñíû îðîëöîã÷ ñòàíäàðòûã
õàðàõ)
2. Oðîí íóòãèéí õîðãîäîõ áàéðíû ñàíààë, ýâäýðñýí áàéðíû çàñâàð:
Ñ¿éðýëä ºðòñºí õ¿í àì ãàìøãààñ àâ÷ ¿ëäñýí ìàòåðèàë, ìºí îðîí íóòàãò õýðýãëýæ áàéñàí
íººö, ñýðãýýí çàâñàðëàæ áàéñàí áàðèëãûí òåõíèê¿¿äèéã àøèãëàí õîðãîäîõ áàéðûã
çàñàõààð ñàíàà÷ëàí çîõèîäîã. Ìàòåðèàë òåõíèêèéí òóñëàìæ äýìæëýãýýð ñ¿éðýëä ºðòñºí
áàéðíû íýã áîëîí ò¿¿íýýñ äýýø ºðººã çàñâàðëàí òîõèæóóëàõ. Ãàçàð õºäëºëò çýðýã
öààøäûí áàéãàëèéí ãàìøãààñ ¿¿äýæ áîëîõ ýðñäýë, ºðõ¿¿äèéã óóãóóë íóòàãò íü áóöààõ,
äýä á¿òöýä ó÷èðñàí ýð¿¿ë ìýíä, àþóëã¿é áàéäàëä ó÷èðñàí ýðñäëèéã ìýäýýëæ áàéõ
õýðýãòýé.
3. Ìàòåðèàë áîëîí áàðèëãûí àæèë: îðîí íóòàãò õýðýãöýýòýé ìàòåðèàë, äèçàéíûã ñîíãîõäîî
ÿàð÷ ñîíãîæ áîëîõã¿é õ¿ì¿¿ñòýé çºâëºëäºñíèé ¿íäñýí äýýð øèéäíý. Ãàìøèãò õàðèó ºãºõ
¿éëäëèéí ýõíèé øàò áîëãîæ íàéäâàðòàé õóâàíöàð õó÷ëàãààð, ìîä áýëäýõýä õýðýãëýõ îëñ,
õóâàíöàð õîîëîéãîîð áîëîí öàéðäñàí ãàíãààð ºðõ á¿ðèéã õàíãàõ. Ýíý õó÷ëàãà îëîí
óëñûí õ¿ì¿¿íëýãèéí õîëáîîíîîñ îëãîãäîíî.
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4. Äóëààí áîëîí ÷èéãëýã íºõöºëä: Îðîãíîõ áàéðíóóä àãààðæóóëàëò ñàéòàé, íàðíû øóóä
òóñãàëûã áóóðóóëàõ çàãâàðààð õèéãäýõ ¸ñòîé. Õºðø áàéðíóóä îûð áàðèãäñàíààñ îðæ
ãàðàõàä ñààäòàé, àãààðã¿éäýõ çýðýã áàéäëûã àíõààðàõ. Äýýâýð áîðîîíû óñûã
òîãòîîõîîðã¿é òàøóó áàéõ. Îðîãíîõ áàéðûí áàéãóóëàìæ àâñààðõàí, äóëààíû õýìæýý
áàãà áàéõ øààðäëàãàòàé. Áîðîîíû óëèðëûã òîîöîîëæ ¿åðèéí óñíààñ õàìãààëæ øàëûã
ºíäºðëºõ ýðãýí òîéðíû îð÷èíä ¿¿ñýõ áîõèð óñûã òîãòõîîðã¿é áîëãîí ãàäàðãûã ººð÷ëºõ.
Îð÷èí òîéðíûã íýìæ óðãàìàëæóóëàí óñûã õºðñºíä èë¿¿òýéãýýð øèíãýýõ àðãà õýìæýý
àâ÷ áîëíî.
5. Õóóðàé, õàëóóí öàã àãààðò: áàéðíû õàëààëòûã òîõèðóóëæ øºíºäºº äóëààí ºã÷, ºäºðò íü
ñýð¿¿í áàéõààð çîõèîí áàéãóóëàõ. Õýðýâ çºâõºí õóâàíöàð õó÷ëàãàòàé ìàéõàí áàéâàë,
äàâõàð õóâàíöàð äýýâðèéí äàâõàðãûí çàâñàð àãààðæóóëàëò îðóóëàí õàëààëòûã áàãàñãàõ.
Õààëãà öîíõûã îíãîéëãîõîä õàëóóí ñàëõèíààñ àíãèä ñ¿¿äýðòýé, ìîäîðõîã îð÷èí çýðýã
õàëóóíûã áóóðóóëàõààð ãàçðûã çºâ ñîíãîæ áàéðøóóëàõ õýðýãòýé.
6. Õ¿éòýí öàã àãààðò: õàëààëò ºíäºðòýé õ¿íä õýëáýðèéí áàðèëãóóä íü ºäðèéí òóðø
õàëààëòòàé áàéäàã, õàëààëò áàãàòàé õºíãºí õýëáýðèéí áàðèëãóóä íü çºâõºí øºíºäºº ë
õàëäàã. Àãààðæóóëàã÷ààð äîòîãø îðîõ àãààðûí óðñãàëûã áàãàñãàõ, çóóõàíä ãàë ò¿ëæ
äóëààíûã õàäãàëàõ, öîíõ õààëãàíû çàâñðûã ñàéòàð äóëààëàõ õýðýãòýé. Ìºí øàëàí äýýð
óíòàõàä äîîðîîñîî äààð÷ õ¿íèé áèåèéí äóëààí àëäàãäàõ òóë ãóäàñ ìàòðààñ çýðãèéã
øàëíààñ àëü áîëîõà ºíäºðëºæ, áîëæ ºãâºë îðîí äýýð óíòàõ. (230-ð õóóäàñíû Õ¿íñíèé
áóñ ç¿éëñèéí ñòàíäàðò 1, 234-ð õóóäàñíû ñòàíäàðò 4-ã õàð).
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7. Àãààðæóóëàëò: ñóóöíû çàãâàðò òîõèðñîí àãààðæóóëàëòààð õàíãàõ íü õàëäâàðò ºâ÷èí
òàðõàõ íºõöëèéã áàãàñãàõ çýðãýýð ýð¿¿ë ìýíäýä òóñòàé.
8. Îðîí íóòãèéí óñíû õàíãàìæ, àðèóí öýâýð, õîã õàÿãäëûí çîõèîí áàéãóóëàëò: óíäíû óñíû
ýõ ¿¿ñâýðèéã àþóëã¿é áàéäàë, öýâýðëýãýýíèé àðãà, õîã õàÿãäëûã çîõèöóóëàõ áîëîìæûã
õàéæ òîãòîîîõ, ìºí áèå çàñàõ ãàçàðü áàéð ñóóöíû äèçàéí, õîã õàÿãäëûí àñóóäëûã
øèéäýõýä çààâàë íèéãìèéí øààðäëàãàò íºëººíä àâòàõ ¸ñã¿é.(51-ð õóóäñàí äàõü “Óñíû
õàíãàìæ, àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí òóñëàìæ”á¿ëãèéã õàð).
9. Õàëäâàðûí ýðñäëèéã òîäîðõîéëîõ: í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëýãäñýí õ¿ì¿¿ñä çîðèóëàãäñàí ñóóöûã
áàðèõàä õýðýãëýãäýõýýð ñîíãîãäñîí ìàòåðèàë áîëîí áàéðíû á¿òýö äèçàéíààñ ¿¿äýõ
õàëäâàð òàðààã÷ûí òàëààðõè îéëãîëòûã ìýäýýëæ áàéõ õýðýãòýé. ¯¿íä ýíãèéí ýðñäë¿¿ä
áîëîõ øóìóóë, õàðõ, ÿëàà, õîðòîí øàâüæ, ìîãîé, õèëýíöýò õîðõîé îðíî. (76-82-ð õóóäñàí
äýýðõè “Õàëäâàð õÿíàõ ñòàíäàðò” 1-3-ã õàð)

Áàéð ñóóö áà ñóóðüøèõ ñòàíäàðò 5: áàðèëãûí àæèë
Áàðèëãûí àæèë íü îðîí íóòãèéí íàéäâàðòàé áàðèëãûí òóðøëàãàòàé óÿëäààòàéãààð îðîí
íóòãèéí àìüæèðãààíû áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (Çààâàð òýìäýãëýãýý óÿëäóóëæ óíøèõ)


Îðîí íóòãèéí ýäèéí çàñàãò íîöòîé òºâºã ó÷ðóóëàëã¿éãýýð îðîí íóòãèéí ìàòåðèàë,
õºäºëìºðèéí íººöèéã àøèãëàõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 1.2-ã õàð)



Îðîí íóòãèéí ãàðàëòàé àæèë ìàòåðèàëûí ñòàíäàðòûã äýýøë¿¿ëýõ (Çààâàð òýìäýãëýãýý 3ã õàð)



Áàðèëãûí àæèë áà ìàòåðèàë ÷àíàð íü, ó÷ðàõ áàéãàëèéí ãàìøãèéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ
çîðèëãîòîé (Çààâàð òýìäýãëýãýý 4-ã õàð)



Õýðýãëýãäýõ áàðèëãûí ìàòåðèàëààð õàíãàæ ºãºõºä ºðõ á¿ð ººðñäèéí áàãàæ õýðýãñëýý
àøèãëàí õîðãîäîõ áàéðàà ñýðãýýí çàñâàðëàõàä íü òóñ íýìýð áîëäîã. (Çààâàð òýìäýãëýãýý
5-ã õàð)
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Áàðèëãàæèëòûí ÿâöàä øààðäëàãàòàé ìàòåðèàë, àæèëëàõ õ¿÷, îëîí óëñûí òåíäåð,
õóäàëäàà, áàéãóóëàìæèéí óäèðäëàãûã íÿãò óÿëäóóëæ, òåíäåðèéíü õóäàëäàí àâàëòûí,
áàðèëãûí àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ îëîí óëñûí ñòàíäàðòóóäûí ìºðäºæ àæèëëàõ. (çààâàð

òýìäýãëýãýý 6-ã õàð)
Çààâàð òýìäýãëýë
1. Àæèëëàõ õ¿÷ áà ìàòåðèàëûí ýõ ¿¿ñâýð: Àìüæèðãààã äýìæèõýä áàðèëãûí ìàòåðèàëûí
õàíãàìæ, áàðèëãûí ìýðãýæèëòýí, àæèëëàõ õ¿÷ äîòîîääîî õàíãàõ õýðýãòýé. Õýýâ äîòîîäîîñ
ìàòåðèàëàà õàíãàõ íü ýäèéí çàñãèéí áîëîí áàéãàë îð÷èíä ñºðºã íºëºº ¿ç¿ëëæ áàéãàà áîë
ìàòåðèàë ñîíãîëò, ¿éëäâýðëýëèéí ¿éë ÿâö ãýýä ýíý á¿õ ç¿éëñèéã îëîí óëñûí äýìæëýã àâàõ
øààðäëàãàòàé. Ýâäýðñýí áàðèëãûí ìàòåðèàëûã äàõèí õýðãýõèéã äýìæèõ íü çºâ ç¿éòýé,
æèøýý íü: òîîñãî, ÷óëóóí ºðëºãº, äýýâðèéí ìîä çýðýã îðíî. ¯¿íèéã àøèãëàõ ýðõèéí
çºâøººðºë àâñàí áàéõ ¸ñòîé. (228-ð õóóäàñíû çààâàð÷èëãàà 3-ã õàð)
2. Ãàìøèãò ºðòñºí ºðõ¿¿äèéí îðîëöîî: ýäãýýð õ¿ì¿¿ñ áàðèëãûí àæëûí ÷àäâàðûí õóâüä
äóòàãäàëòàé òóë äàãàëäàí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëñíààð ñàéõàí áîëîìæóóä ãàð÷
èðíý.Áèåèéíõ¿÷íèé àæèë õèéõ ÷àâäàðã¿é ýñâýë áîëîìæã¿é õ¿ì¿¿ñäàøóóëàõ íººö
õàðèóöóóëàõ, õÿíàëòûí àæèë õèéëãýõ, õ¿¿õýä àñðóóëàõ, ò¿ð çóóðûí áàéð õàðóöóóëàõ,
áàðèëãûí àæèë÷äàä ¿éë÷èëãýý äºõ¿¿ëýõ áîëîí çàõèðãààíû áóñàä àæèë ºã÷ áîëíî. Ãàìøèãò
íýðâýãäñýí õ¿í àìûí áóñàä õýðýãöýýã àæèëëàõ õ¿÷èíòýé õîëáîæ áîëíî. Æèøýý íü àæëûí
õºëñºíä õ¿íñ ºãñºíººð õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõààñ ãàäíà õ¿í àìûã áàðèëãûí
àæèëäë èäýâõèòýé îðîëöîõîä ò¿ëõýö áîëíî. Ãàíö áèåü ºðõ òîëãîéëñîí, õºãæëèéí
áýðõøýýëòýé ýìýãòýé÷¿¿ä ººðñäèéí îðîö áàéðòàé áîëîõûí òóëä áýëãèéí äàðàìòàíä îðîõ
ìàãàäëàë èõòýé áàéäàã. Òóñëàìæ àâàã÷èéí îðîëöîîã Ñàéí äóðûí èäýâõèòýí áà õºëñ àâ÷
àæèëëàæ áóé õýí íü ÷ áàé äýìæèæ áàéõ. (28-ð õóóäàñíû Îðîëöîã÷ Ñòàíäàðò-ã õàð)
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3. Áàðèëãûí Ñòàíäàðò: Ñàéí àæëûí ñòàíäàðò ãýäýã íü ìýäýýæ õîëáîãäîõ ìýðãýæèëòí¿¿äýýð
çºâøººðºãäñºí áàéõ ¸ñòîé. Çýðýãëýëèéí õóâüä, îðîí íóòãèéí þì óó ¿íäýñíèé áàðèëãûí
ñòàíäàðòàä íèéöñýí áàéõ ¸ñòîé.
4. Ãàìøãààñ ñýðãèéëýõ íü: Ñóóöíû çàãâàð íü öàã óóðûí íºõöºëººñ õàìààð÷ áàéõ õýðýãòýé.
Ñàëõèíä òýñâýðòýé, õ¿éòýí öàã àãààð Ãàçàð õºäëºëòººñ õàìãààëæ ñóóðèéã íàéäâàðòàé õèéõ.
Ãàìøãààñ áîëæ ñ¿éäñýí áàðèëãûí ñòàíäàðòûã ººð÷ëºõ, ýíãèéí áàðèëãûã çàñâàðëàõàä îðîí
íóòãèéí çàñàã çàõèðãàà, ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìààñ çºâëºëãºº àâàõ õýðýãòýé.
5. Òîõèæèëò çàñâàð ¿éë÷èëãýý: Ãàìøãèéí ¿åä ¿ç¿¿ëýõ îðîãíîõ áàéð íü çºâõºí áàãà
õýìæýýíèé îðîí çàé áîëîí ìèíèìóì ìàòåðèàëûí õàíãàìæòàé áàéäàã ó÷ðààñ ãàìøèãò
ºðòñºí ºðõ¿¿ä ýíý òàëáàéí õýìæýýã òîìñãîõ íºõöºë áàéäëûã ñàéæðóóëàõ áóñàä
õóâèëáàðóóäûã ýðæ õàéõ õýðýãòýé áîëäîã. Áàðèëãûí õýëáýð áàéäàë áîëîí àøèãëàñàí
ìàòåðèàëóóä íü àéë ºðõ¿¿ä óäààí õóãàöààíä áàéðëàõ øààðäëàãàä íü íèéö¿¿ëýõ çîðèëãîîð
áàéíãà ñàéæðóëæ áàéõ ¸ñòîé. ¯¿íä îðîðí íóòãààñ îëäîõ áîëîìæòîé áàãàæ õýðýãñëèéã
àøèãëàí çàñâàð õèéæ áîëíî.
6. Ìàòåðèàë õàíãàìæ áà áàðèëãûí ìåíåæìåíò: Øóóðõàé, ¿ð ä¿íòýé, õàðèóöëàãàòàé
íàéäâàðòàé íèéë¿¿ëýëòèéí ñ¿ëæýý áà áàðèëãûí ìåíåæìåíòèéí ñèñòåì, àæèëàõ õ¿÷ áîëîí
áàðèëãà äýýð òàâèõ õÿíàëò áèé áîëãîõ íü ÷óõàë. ¯¿íä ýõ ñóðâàëæ, õàíãàí íèéë¿¿ëýëò,
òýýâýðëýëò, àøèãëàëò áîëîí çàõèðãààã õàìðóóëàí áèé áîëãîõ ¸ñòîé.
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Õîðãîäîõ áàéð áà ñóóðüøèëòûí ñòàíäàðò 6:

Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû íºëºº
Ìàòåðèàëûí íººö, àøèãëàãäñàí áàðèëãûí

òåõíèê, ãàìøèãò ºðòñºí ºðõ¿¿äèéã

ñóóðüøóóëàõ íü Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ òààëàìæã¿é íºëººã áàãàñãàæ áîëíî.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)


Ãàìøèãò ºðòñºí ºðõ¿¿äèéí ò¿ð áîëîí áàéíãûí ñóóðüøèë íü îëäîöòîé áàéãàëèéí
íººöèéí õýìæýýã õàðãàëçàí ¿çäýã. (çààâàð òýìäýãëýë 1-2-èéã õàð).



Ä¿ðâýãñýä áîëîí íóòãèéí óóãóóë õ¿í àìûí õýðýãöýýíä áàéãàëèéí íººöèéã àøèãëàäàã.
(çààâàð òýìäýãëýë 1-2-èéã õàð)



Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí íèéë¿¿ëýëò áà á¿òýýãäýõ¿í ìºí áàðèëãûí àæëûí ÿâö íü óäààí
õóãàöààíä îðøèí áàéñàí áàéãàëèéí íººöèéã áàãàñãàäàã. (çààâàð òýìäýãëýë 2-3-èéã õàð).



Ìîä áîëîí áóñàä óðãàìàë íü óñíû õîìñäîë èõñýõ áóé ãàçàð óñûã òîãòîîæ, õºðñíèé
ýëýãäëèéã áàãàñãàæ, ñ¿¿äýðòýé ¿¿ñãýäýã áàéíà. (çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã õàð).



Óäààí õóãàöààãààð àþóëã¿éí çîðèëãîîð àøèãëàõ øààðäëàãàã¿é áîë áººíººð õîðãîäîõ
áàéð áîëîí ò¿ð çóóðûí ëàãåðóóä íü áóöàæ çîðèóëàëòààðàà àøèãëàãääàã.
Çààâàð òýìäýãëýë

1.

Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû íººöèéí ìåíåæìåíò áà òîãòâîðòîé áàéäàë: Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õóâüä
áàéãàëèéí áàÿëàã á¿õèé ãàçàð õÿçãààðëàãäìàë áàéäàëä îðøèí áóé õ¿í òºðºëõòíèé ìºí
÷àíàðò òóñëàæ, ¿ð ä¿í íü õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä òóñëàõ óäààí õóãàöààíû áóñ øààðäëàãûã
àãóóëàõ õýðýãòýé áàéäàã. Ìºí ãàäíààñ ò¿ëøíèé íèéë¿¿ëýëòèéã òîãòâîðòîé õàíãàõ áà ìàëûí
áýë÷ýýð, õºäºº àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿í, áàéãàëèéí íººöèéã ò¿øèãëýñýí àìüäðàë àõóéã
äýìæèõ á¿õèé ë çîõèöóóëàëòûã õèéõ øààðäëàãàòàé.
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Áàéãàëèéí áàÿëàã íººöòýé îð÷èíä õ¿íèé îðøèí áóé òîãòâîðòîé áàéäëûã ºñãºæ ÷àääàã.
Õýðýâ òîì ñóóðèíààñ èë¿¿ õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä õîð õºíººë ó÷èð÷ áàéâàë ãàìøèãò ºðòñºí
õ¿í àì õýä õýäýí æèæèã ñóóðèíä õóâààãäàæ òàðàõ õýðýãòýé. Ò¿ëø, óñ, áàðèëãà áàðèõàä
çîðèóëàãäñàí ìîäîí ìàòåðèàë, ÷óëóó çýðýã áàéãàëèéí íººö õ¿ðòýõ ýðõ, ãàçàð áîëîí ìîäòîé
íóòãèéã àøèãëàõ áà ñýðãýýõ àðãà çàìóóäûã òîäîðõîéëñîí áàéõ õýðýãòýé.
2. Áàéãàëü îð÷íû îëîí æèëèéí àøèãëàëòûí íºëººã áàãàñãàõ: Ãàìøèãò ºðòñºí õ¿í àìä
õîðãîäîõ áàéð õýðýãòýé ãàçàð õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä îðîí íóòãèéí áàéãàëèéí íººöèéã
áàãàñãàõ ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëäýã, èéìýýñ áàéãàëò îð÷íû ìåíåæìåíò áîëîí íºõºí ñýðãýýëòèéí
çàìààð óðò õóãàöààíä ãàðàõ ñºðºã íºëººã áóóðóóëàõ àðãà õýìæýý àâàõ ¸ñòîé.
3. Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí íººö: Ãàìøãèéí ºìíºõ áîëîí ãàìøãèéí äàðààõ ¿åèéí õ¿ðýýëýí áóé
îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ íºëººã ¿íýëýõ õýðýãòýé. ¯¿íä óñ, áàðèëãûí ìîäîí ìàòåðèàë, ýëñ, õºðñ,
áýë÷ýýð, äýýâðèéí õàâòàíöàð áîëîí òîîñãî øàòààõ ò¿ëø çýðýã áàéãàëèéí íººöèéí õýðýãöýý
áàãòàíà. Åðäèéí õýðýãëýã÷äýä ýäãýýð íººöèéí ãàðàë, á¿òýýí áîñãîõ ºðòºã, õÿíàëò, ýçýìøèë
íü òîäîðõîé áàéõ õýðýãòýé. Çîõèñòîé áà íýìýëò íººö¿¿ä íü îðîí íóòãèéí õ¿ðýýëýí áóé
îð÷èíä óðò õóãàöààíä ñºðãººð íºëººëºõ àëèâàà ç¿éëèéã áàãàñãàõ, îðîí íóòãèéí ýäèéí
çàñãèéã äýìæèæ áîëîõ þì. Ýä õîãøëûí ìàòåðèàëûí äàõèí àøèãëàëò, ¿éëäâýðëýëèéí
ïðîöåññèéã òîäîðõîéëîõ íü äàõèí òàðèàëàëò áîëîí ñýðãýýí áîñãîõ õºòºëáºð¿¿äèéí õàìò
õèéãäýõ ¸ñòîé.
4. Õºðñíèé ýâäðýë: Åðäèéí ãàçàð àøèãëàëòûí ¿íýëãýý, ºâñ óðãàìëûí òàðõàëò áîëîí
ãàäàðãóóãèéí óñ ñóâãèéí ¿íýëãýý íü øààðäàãäàæ áîëîõ ãàçðûí ãàäàðãóóã ÷ºëººëºõ
íºëººíèé ¿íýëãýý õèéõýä õýðýãòýé.

Õºäºº àæ àõóéí áîëîí áýë÷ýýðèéí ãàçàð íü îðîí

íóòãèéí áàéãàëèéí èäýýøñýí ãàçàðò ñºðãººð íºëººëºõ áàéäëûã áàãà áàéëãàõààð
òºëºâëºãäñºí áàéíà. Õîðãîäîõ áàéðíû øèéäýë íü öàã óóðûí ººð÷ëºëòººñ õàìãààëàõ,
ñ¿¿äðèéí ãàðàõûã èõýñãýõ, õºðñèéã òîãòâîðòîé áàðèõ çýðýãò çîõèöîæ ìîä, óðãàìëûã
õàäãàëàí ¿ëäýýõýýð òºëºâëºãäñºí áàéõ õýðýãòýé. Çàì, ãóäàìæ, ñóâàã, øóóäóóíû ñ¿ëæýýí¿¿ä
íü õºðñíèé ýâäðýë áà ¿åðèéã áàãàñãàõ çîðèëãîîð áàéãàëèéí øóäóó øóãàìûã àøèãëàõààð
òºëºâëºãäñºí áàéíà. Áîëîìæã¿é ¿åä ýíý íü òîõèðîìæòîé àðãà õýìæýý íü õºðñíèé ýëýãäýëä
õ¿ðãýæ óõñàí ñóâàã øóóäóó, ãàçàð äîîãóóðõ õîîëîéí, õºðñºíä óõàæ ñóóëãàñàí äàëàí íü óñíû
óðñãàëûã áàãàñãàíà. (86-ð õóóäñàí äýýðõ ñóâàã øóóäóóíû ñòàíäàðò 1-èéã õàðààðàé.).
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5. Øèëæ¿¿ëýí ºãºõ: Áººíººð õîðãîäîõ áàéð áîëîí ò¿ð çóóðûí, ýñâýë ººðñäºº áàðüñàí
ëàãåðóóäûí ýðãýí òîéðîíõ õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû áàéãàëü ñýðãýýëò íü ò¿ð çóóð îðøèí ñóóõ
õóãàöààíä òóõàéí îð÷èíã áàéíãà íºõºí ñýðãýýõ àæèë õèéý ñàéæðóóëæ áàéõ õýðýãòýé.
Èéìýðõ¿¿ ò¿ð îðøèí ñóóõ ñóóððèíãóóäûã õààõ ¿åä äàõèí àøèãëàãäàõã¿é, õ¿ðýýëýí áóé
îð÷èíä òààëàìæã¿é íºëºº ¿ç¿¿ëæ áîëçîøã¿é á¿õèé ë õîã õàÿãäàë, ìàòåðèàëóóäûã óñòãàæ
çàéëóóëàõ õýðýãòýé.
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2. Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñ:
Õóâöàñ, öàãààí õýðýãëýë áîëîí àõóéí ç¿éëñ
Õ¿íñíèé ýð¿¿ë ìýíä, õóâèéí îðîí çàé áîëîí íýð õ¿íä, öàã óóðûí ººð÷ëºëò çýðýã õîðãîäîõ

áàéðàíä èõýíõ õóâü õ¿ì¿¿ñèéí õýðýãöýýíä õóâöàñ, õºíæèë, öàãààí õýðýãëýëèéí ìàòåðèàëóóä
øààðäàãääàã. Õóâèéí ýð¿¿ë àõóé,

õîîë áýëòãýõ áà õîîëëîëò, õîðãîäîõ áàéðàà çàñâàðëàõ, õàìãààëàõ,

áàðüæ òîõèæóóëàõ, õàëààëòàà õàíãàõ áîëîìæòîé ºðõ¿¿äýä ¿íäñýí áàðàà íººö øààðäàãääàã.
Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñèéí ñòàíäàðò 1: Õóâöàñ áà öàãààí õýðýãëýë
Ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñ íýð õ¿íä, àþóëã¿é áàéõ, ñàéí ñàéõàí áàéäëàà õàäãàëõûí òóëä õóâöàñ,
õºíæèë öàãààí õýðýãñýë õ¿ðýëöýýòýé áàéõ õýðýãòýé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)


Îõèä, ýìýãòýé÷¿¿ä, õºâã¿¿ä ýðýãòýé÷¿¿ä öàã óóð, óëèðàë, ñî¸ëäîî òîõèðîìæòîé òààðñàí
õýìæýýòýé äîð õàÿæ íýã èæ á¿ðýí õóâöàñòàé áàéõ õýðýãòýé. Íÿëõ áîëîí õî¸ð íàñíààñ äîîø íàñíû
õ¿¿õä¿¿ä õàìãèéí áàãàäàà 100ñì*70ñì õýìæýýòýé õºíæèëòýé áàéíà. (çààâàð òýìäýãëýë 1-4)



Õ¿ì¿¿ñò, øààðäëàãà ¸ñîîð òóñäàà óíòàõ áîëîìæ á¿ðä¿¿ëýõ, õàëóóí äóëààí òîõèëîã áàéäëààð
õàíãàõ óíòàõ îð, õºíæèë öàãààí õýðýãñýëòýé áàéíà. (çààâàð òýìäýãëýë 2-3)



Ýðñäýëä õàìãèéí èõ ºðòºìòãèé õ¿ì¿¿ñò íýìýëò õóâöàñ, öàãààí õýðýãëýë õýðýãòýé. (çààâàð
òýìäýãëýë 5)



Ñî¸ëä íü òîõèðîõ îðøóóëãûí õóâöàñ õýðýãöýýòýé ¿åä îëäîõ áîëîìæòîé áàéíà.
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Çààâàð òýìäýãëýë

1.

Õóâöàñ ñîëèõ: Õ¿ì¿¿ñ äóëààõàí, àþóëã¿é áàéõ ¿¿äíýýñ õóâöñàà õàíãàëòòàé ººð÷èëæ ñîëèõ

áîëîìæòîé áàéõ õýðýãòýé. Ýíý íü ¿íäñýí õýðýãëýýíèé ç¿éë áàéõ áà æèøýý íü, äîòóóð õóâöàñíû õýä
õýäýí ýýëæ áàéõ áà óãààõ áîëîìæ á¿ðä¿¿ëýõ ¸ñòîé.
2.

Òîõèðîìæòîé áàéäàë: Õóâöàñ íü öàã óóðûí íºõöºë áàéäàë, ñîåëûí õóâüä òîõèðîìæòîé ÿëàíãóÿà

ýìýãòýé, ýðýãòýé, îõèä, õºâã¿¿äýä íàñíû õóâüä òîõèðîìæòîé áàéõ õýðýãòýé. Öàãààí õýðýãñëèéí
ìàòåðèàëóóä íü ñî¸ëûí òàëûã íü òóñãàñàí ºðõèéí ãèø¿¿ä òóñ òóñäàà óíòàõ áîëîìæ á¿ðä¿¿ëñýí òîî
øèðõýã íü õàíãàëòòàé áàéõ õýðýãòýé.
3.

Äóëààí õóâöàñ, öàãààí õýðýãñýë: ×èéãëýã óóð àìüñãàëòàé íºõöºëä äóëààí ñóóõ, ÷èéãøëèéí ¿åä

öàãààí õýðýãëýë, õóâöàñ, ýäëýëèéã äóëààëàõàä àíõààðëàà õàíäóóëàõ õýðýãòýé. Õóâöàñ, öàãààí
õýðýãñëèéí òîõèðîìæòîé çîõèöîë íü äóëààí òóõòàé áàéäëûí ñýòãýë õàíàìæèéí ò¿âøèíã õàíãàæ áàéõ
õýðýãòýé. Ãàçàðò äóëààíàà àëäàõààñ ñýðãèéëæ ãàçðààñ òóñãààðëàñàí îðíû íººö õºíæèë íýìæ õàíãàõààñ
÷ èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéæ áîëîõ þì.
4.

Áàò áºõ áàéäàë: Õóâöàñ, öàãààí õýðýãëýë åðäèéí ¿åä ºìñºõºä çîõèöñîí áàò áºõ ºâºðìºö ç¿éëñèéí

õîìñäëûí ¿åä õýðýãëýýã óðòàñãàæ àøèãëàõ õýðýãòýé.
5.

Òóñãàé õýðýãöýý: Õóâöàñíû íýìýëò ººð÷ëºëò¿¿ä íü ºòãºí øèíãýíýý áàðèæ ÷àäàõã¿é õ¿ì¿¿ñ,

ÄÎÕ/ÕÄÕÂ-òýé àìüäàð÷ áóé õ¿ì¿¿ñ, ñóóëãàëòòàé õîëáîîòîé ºâ÷òýé õ¿ì¿¿ñ, æèðýìñýí áîëîí õºõ¿¿ë
ýìýãòýé÷¿¿ë, ºíäºð íàñòàé õ¿ì¿¿ñ, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿ì¿¿ñ, áóñàä õºäºëãººí íü õÿçãààðëàãäñàí
õ¿ì¿¿ñò íýìæ õóâöàñ ºãºõ õýðýãòýé. Õ¿¿õýä, íÿëõàñ äóëààíàà õàäãàëàõäàà íàñàíä õ¿ðýã÷äýýñ ìóó
áàéäàã áà áèåèéí äóëààíàà èõýýð àëääàã ó÷èð äóëààí òóõòàé áàéëãàõ çîðèëãîîð íýìýëò õºíæèë
øààðäàæ áîëîõ þì. Õºäºëãººíèé õîìñäîëòîé õ¿ì¿¿ñ, ºíäºð íàñòàé õ¿ì¿¿ñ, ºâ÷òýé ÄÎÕ/ÕÄÕÂ-òýé
äàðõëààã¿é áîëñîí õ¿ì¿¿ñò îíöãîé àíõààðàë õýðýãòýé. Æèøýý íü ãóäàñ, ºíäºðëºñºí îð ãýõ ìýò.
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Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñèéí ñòàíäàðò 2: Õóâèéí ýð¿¿ë àõóé
Ãàìøèãò íýðâýãäñýí ºðõ á¿ð õóâèéí ýð¿¿ë àõóé, ýð¿¿ë ìýíä, íýð òºð, ñàéí ñàéõàí àæ áàéäëàà

õàíãàõ õàíãàëòòàé ñàâàí áîëîí áóñàä ç¿éëñèéã àøèãëàäàã.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)


Õ¿í á¿ð 1 ñàðûí õóãàöààíä 250 ãð áèåèéí ñàâàí àøèãëàäàã. (çààâàð òýìäýãëýë 1-3)



Õ¿í á¿ð 1 ñàðûí õóãàöààíä 200 ãð ýäèéí ñàâàí àøèãëàäàã. (çààâàð òýìäýãëýë 1-3)



Îõèä ýìýãòýé÷¿¿ä ñàðûí òýìäýã èðýõ ¿åä àðèóí öýâðèéí ìàòåðèàëóóäûã àøèãëàäàã. (çààâàð
òýìäýãëýë 4)



Íÿðàé áîëîí 2 íàñíààñ äîîø íàñíû õ¿¿õä¿¿ä 12 ø óãààæ áîëäîã æèâõ ýñâýë åðäèéí æèâõèéã
õýðýãëýíý.



Õóâèéí ýð¿¿ë àõóé, ýð¿¿ë ìýíä, íýð òºð, ñàéí ñàéõàí àæ áàéäëàà õàíãàõ çàéëøã¿é õýðýãòýé
íýìýëò ç¿éëñèéã õýðýãëýíý.

Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Òîõèðîìæòîé

áàéäàë:

Îäîîãèéí

ñî¸ëûí

õóâüä

õýðýãëýãäýæ

áàéãàà

òóðøëàãà

áîëîí

á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèøãèé íèéë¿¿ëýõ áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ ¿íýëõýä àøèãëàíà.
Õýðýãëýæ ìýäýõã¿é, àøèãëàæ ÷àëàõã¿é òèéì áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñîíãîõã¿é áàéõ õýðýãòýé.
(æèøýý íü õ¿íñíèé ç¿éëñèéã àíäóóð÷ õýðýãëýõ ã.ì.) Áàðààíû ñàâàíãèéí îðîíä óãààëãûí íóíòàã,
¿íñ ýñâýë öýâýð ýëñýýð ñî¸ëûí õóâüä àëü òîõèðîìæòîéã ñîíãîëòûã íü ºã÷ áîëíî.
2.

Îðëóóëàõ: Øààðäëàãàòàé ¿åä îðëóóëàõ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õÿíàæ ñóäàëæ ¿çýõ õýðýãòýé.

3.

Òóñãàé õýðýãöýý: Õýðýâ áîëîìæòîé áîë ºòãºí øèíãýíýý áàðèõ ÷àäâàðã¿é, ÄÎÕ/ÕÄÕÂ-òýé õ¿ì¿¿ñ
áîëîí ñóóëãàëò ºâ÷èíòýé áîëîí ºíäºð íàñòàé õ¿ì¿¿ñ, õºðãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿ì¿¿ñ ýñâýë áóñàä
ãýìòýëòýé õ¿ì¿¿ñä áèåèéí áîëîí ýäèéí ñàâàíãèéí íýìýëò õýðýãöýýã íü õàíãàæ ºãºõ õýðýãòýé.
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4.

Àðèóí öýâðèéí õýðýãëýëèéí õàìãààëàëò: Îõèä á¿ñã¿é÷¿¿äèéí ñàðûí òýìäýã èðýõ ¿åä
òîõèðîìæòîé ìàòåðèàë àâàõ õýðýãòýé. Ýìýãòýé÷¿¿ä ýäãýýð ìàòåðèàëóóäûã ñîíãîõîä îðîëöîõ íü
÷óõàë.

5.

Íýìýëò ç¿éëñ: Îäîîãèéí íèéãýì áà ñî¸ë íü õóâèéí ýð¿¿ë àõóéí íýìýëò ç¿éëñèéã øààðäàæ áàéíà.
Ýäãýýð ç¿éëñ íü íýã õ¿íä íýã ñàðä 75ìë/100ã ø¿äíèé îî, ø¿äíèé ñîéç 1, øàìïóíü 250 ìë, íÿëõàñ
áîëîí õî¸ð íàñíààñ äýýø íàñíû õ¿¿õä¿¿äýä 250 ìë áèåèéí òîñ, 1 ø íýã óäààãèéí ñàõëûí õóòãà

çýðãýýñ á¿ðäýíý. Íýã ºðõºä íýã øèðõýã ¿ñíèé ñîéçîí ñàì, ýñâýë ýíãèéí ñàì, õóìñíû õóòãà áàéõàä
áîëíî.
Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñèéí ñòàíäàðò 3: õîîë õèéõ áîëîí õîîë èäýõ õýðýãñë¿¿ä
Ãàìøèãò íýðâýãäñýí ºðõ á¿ðò õîîë õèéõ áîëîí õîîëîî èäýõ õýðýãñë¿¿ä áàéäàã.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)


Ãàìøèãò íýðâýãäñýí ºðõ á¿ðò òîì õýìæýýõèé áàðèóëòàé òîãîî, òàãòàé õîîëíû ñàâ, äóíä
õýìæýýíèé äàíõ áàðèóë, òàãòàé, õîîë áýòãýõýä àøèãëàõ ò¿ìïýí, õóòãà, ìîäîí õóòãóóð õàëáàãà
õî¸ð áàéíà. (çààâàð òýìäýãëýë 1).



Ãàìøèãò íýðâýãäñýí á¿ð 10-20 ëèòð óñíû òàãòàé ñàâ 2, ýñâýë (20 ëèòðèéí ñýíñýí òàãòàé ýñâýë 10
ëèòðèéí òàãòàé õóâèí) ñàâòàé áàéíà. Íýìæ óñ áîëîí õ¿íñ õàäãàëàõ ñàâ ñóóëãàíóóä áàéíà. (çààâàð
òýìäýãëýë 1-2).



Õ¿í á¿ð õîîë èäýõ òàâàã, òºìºð õàëáàãà, àÿãà, àðõè óóõ õóíäàãàòàé áàéíà. (çààâàð òýìäýãëýë 1-4)
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Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Òîõèðîìæòîé áàéäàë: Õàíãàãäàæ áàéãàà ç¿éëñ íü ñî¸ëûí õóâüä òîõèðîìæòîé, àþóëã¿é áàéõ
õýðýãòýé. Ýìýãòýé÷¿¿ä ýñâýë õîîëíû áýëòãýäýã åðäèéí óñ çººäºã õ¿íä òóõàéí ç¿éëèéã õýðýãëýõ
çºâëºëãºº ºãºõ õýðýãòýé. Õîîë õèéõ áîëîí õîîë èäýõ õýðýãñë¿¿ä óñíû ñàâ íü àõìàä íàñòàí,
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿ì¿¿ñ áîëîí õ¿¿õä¿¿äýä òîõèðîìæòîé õýìæýýòýé áàéõ õýðýãòýé.

2.

Õóâàíöàð áàðàà: Á¿õ õóâàíöàð áàðààíóóä (õóâèí, ò¿ìïýí, õóë àÿãà, ëààç, óñíû ñàâ çýðýã) íü õîîë
õèéõ çîðèóëàëòòàé áàéõ õýðýãòýé. (Óñíû íèéë¿¿ëýëýõ ñòàíäàðò 3, çààâàð òýìäýãëýë 1, õóóäàñ 70)

3.

Òºìºð ýä ç¿éëñ: Á¿õ õîîëíû õàëáàãà, ñýðýý, õóòãà, õóë àÿãà, àÿãà, íü çýâýðäýãã¿é ýñâýë ãàí òºìºð
áàéõ õýðýãòýé.

4.

Íÿëõñûí òýæýýë: Íÿðàé õ¿¿õäèéí óãæ íü õºõíèé ñ¿¿ îðëóóëàã÷ õèéõ, õàäãàëàõ øààðäëàãàä á¿ðýí
íèéöñýí áàéõ õýðýãòýé. (òýæýýëèéã ºãºõ åðºíõèé ñòàíäàðò 2, 141-ð õóóäàñíû çààâàð òýìäýãëýë 1).
Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñèéí ñòàíäàðò 4: Çóóõ, ò¿ëø, ãýðýë öàõèëãààí
Ãàìøèãò íýðâýãäñýí ºðõ á¿ð íèéòèéí õîîëíû ºðºº, çóóõ, õîîë õèéõ õýðýãñýë áà ò¿ëø, äóëààíû

ò¿ëø çýðãèéã àøèãëàõ áîëîëöîîãîîð õàíãàãäñàí áàéíà. Ìºí ºðõ á¿ð õóâèéí àþóëã¿é áàéäëàà õàíãàõàä
òîãòâîðòîé ãýðýë áàéõ õýðýãòýé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòýé õàìò óíøèõ)


ªðõ á¿ð õîîë õèéõ áîëîí äóëààí ñóóõàä õýðýãòýé çóóõ áîëîí ò¿ëøòýé áàéõ áà õîîë áèå äààñàí ºðõ
á¿ðèéí áàéðàíä õèéãäýíý. (çààâàð òýìäýãëýë 1-2)



Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýñ õàíãàãäñàí ò¿ëøíýýñ èë¿¿ õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû áîëîí ýäèéí çàñãèéí õóâüä
òîõèðîìòîé äîòîîäûí ò¿ëøíèé íººöèéã ÷óõàë÷èëíà. (Çààâàð òýìäýãëýë 3)
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Ò¿ëø íü àþóëã¿é, áàòàëãààòàé áàéäàëòàé, ò¿ëø òàðààõ ¿åä õ¿ì¿¿ñò õîð õºíººë ó÷ðóóëàõ ¸ñã¿é.
(çààâàð òýìäýãëýë 4).



Ò¿ëøèéã íàéäâàðòàé õàäãàëàõ àãóóëàõ áàéõ ¸ñòîé.



ªðõ á¿ð õèéìýë äýí, ëàà ãýõ ìýò ãýðëýýð õàíãàãäàíà.



ªðõ á¿ð ò¿ëø íîöîîõ, ëàà àñààõàä õýðýãòýé ÷¿äýíçòýé áàéíà.

Çààâàð òýìäýãëýë

1.

Çóóõ: Òóõàéí îðîí íóòãèéí ïðàêòèêò õýðýãëýãäýæ çàíøñàí çóóõ áîëîí ò¿ëøíèé ñîíãîëò õèéõýä
øààðäëàãà òàâèõ õýðýãòýé áàéíà. Õîîë õèéõ ïðàêòèêò ò¿ëýýíèé ìîä áýëòãýõ, ãàëàà ò¿ëýõ, õîîëîî
áýëòãýõ, íèéòèéí õîë õèéõ çýðýãò ýð÷èì õ¿÷ õýìíýõ õýðýãòýé áàéäàã. Õ¿íñíèé òóñëàìæèéí
õºòºëáºð¿¿ä çýðýã õýìíýë øààðääàã áîëîí ò¿ëýýãýý áýëòãýõ ýíý íü áýëòãýæ áóé õîîëíû õýëáýðò
ººð÷ëºëò îðóóëàõ áîëîìæòîé çýðýã áîëíî. Ä¿ðâýãñäèéã íýã äîð áººíä íü áàéðëóóëæ áàéãàà
òîõèîëäîëä íèéòèéí ýñâýë òºâëºðñºí ãàë òîãîîòîé áàéëãàíà, àéë á¿ðèéí çóóõíû õàíãàìæèä
äóëààí áàéð áýëòãýõèéí îðîíä, áàéøèí äîòîð òàìõè òàòàõ, ãàë ãàðàõ ýðñäëèéã áàãàñãàõ
çîðèëãîîð áººíººð íü õîðîãäîõ áàéðàíä áàéðëóóëäàã .

2.

Àãààðæóóëàëò: Õàìàð÷ áóé á¿ñýä àøèãëàãäñàí çóóõíû õèé áîëîí òàìõèíû óòàà íü ãàäàãøàà
ò¿ëøòýé õàìò ÿíäàíãààð ãàðàõ õýðýãòýé. Ìºí çóóõíû áàéðøèë áîëîí õîðîãäîõ áàéðíû öàã óóðûí
õàìãààëàëòûí íýýëò¿¿ä íü àãààðæóóëàëòûã õàíãàëòòàé áàéëãàõ, äîòîðõ àãààðûí áîõèðäëûí,
àìüñãàëûí çàìûí ýðñäýëò àñóóäëóóäûã áàãàñãàõàä à÷ õîëáîãäîëòîé. Çóóõ íü ãàëûí ýðñäýë áîëîí
ãàäíàõ äîòîðõ àãààðûí áîõèðäëûã õàìãèéí áàãà áàéëãàõààð á¿òýýãäñýí áàéõ õýðýãòýé.

3.

Ò¿ëøíèé áàéíãûí íººö: Ò¿ëøíèé íººöèéã ñóäàëñàí íººöèéí ò¿ëøíèé áàéíãûí íèéë¿¿ëýëòèéã
õàíãàõûí òóëä ò¿ëøíèé õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýý àâíà.

4.

Ò¿ëøýý àâàõ: Õ¿íñ áýëòãýõ áîëîí äóëààíû ò¿ëøýý òàðààõ ãàçàð áîëîí àðãà çàìûí òàëààð
ýìýãòýé÷¿¿äýýñ çºâëºëãºº àâ÷, òýäíèé àþóëã¿é áàéäàëûã õàíãàõ ¿¿äíýýñ çîõèîí áàéãóóëíà. Ò¿ëø
àâ÷ áóé ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñèéí ÿëàíãóÿà ºðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä, ÄÎÕ-ûí õàëäâàðòàé
àìüäàð÷ áóé ã.ì. õ¿ì¿¿ñèéí õýðýãöýýã áàñ àâ÷ ¿çýõ õýðýãòýé. Áàãà àæèëëàãààòàé ò¿ëø, ò¿ëø áàãà
çàðöóóëàõ çóóõ, ò¿ëøíèé íººöèéí àõèó îëäîöòîé ãàçàð ã.ì. á¿õèé ë áîëîìæóóäûã àøèãëàõ
õýðýãòýé.
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Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñèéí ñòàíäàðò 5: Òîíîã òºõººðºìæ áà õýðýãñë¿¿ä
Ãàìøèãò õýðâýãäñýí ºðõ á¿ð õîðîãäîõ áàéðíûõàà áàðèëãûí àæèë, çàñâàð,íàéäâàðòàé àøèãëàëòûã
õàðèóöäàã áà õýðýãöýýòýé òîíîã òºõººðºìæ, õýðýãñëýýð õàíãàãäàõ ¸ñòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä (çààâàð òýìäýãëýëòèéí õàìò óíøèõ)



Áàðèëãûí àæëûí àëü íýã õýñãèéã áóþó á¿õëýýð íü õàðèóöàæ áóé ýñâýë ¿íäñýí çàñâàð õèéæ áóé
ºðõ¿¿ä òóõàéí àæëûã ã¿éöýòãýõýä àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ á¿õèé ë òîíîã òºõººðºìæ, áàãàæ
õýðýãñë¿¿äèéã àâ÷ àøèãëõ ýðõòýé. (çààâàð òýìäýãëýë 1-2).



Õýðýãöýý áàéâàë õîðãîäîõ áàéðíû áàðèëãà áîëîí çàñâàðûí àæèë áîëîí òîíîã òºõººðºìæ
õýðýãñë¿¿äèéã àøèãëàõ òàëààð ñóðãàëò, çààâàð÷èëãàà ºãºõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. (çààâàð
òýìäýãëýë 3).



Øóìóóëíààñ õàìãààëàõ òîð ãýõ ìýò õàëäâàðò ºâ÷èí òàðààã÷ øàâüæíààñ õàìãààëàõ ìàòåðèàëóóäûã
ºðõèéí á¿õ ãèø¿¿äýä òàðààæ ºãºõ. (76-82-ð õóóäñàí äàõü õàëäâàðûí õÿíàëòûí ñòàíäàðòèéã õàð).

Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Åðäèéí õýðýãñëèéí èæ á¿ðäýë: Îðîí íóòãèéí ïðàêòèêò åðäèéí õýðýãñëèéí èæ á¿ðäýëä àëõ,
öîõèóð, õóñóóð, ìà÷åò èëä, õ¿ðç, ìàëòóóð çýðýã áàãòàíà. Ýäãýýð õýðýãñë¿¿ä íü ãàçàð äýýðýý
çàñàõàä õÿëáàð áàéõ õýðýãòýé. Ä¿ðâýãñýä ãàäàðãûí óñíû ñóâàã óõàõ, àâñ áóëø áîëîí
îðøóóëãûí í¿õ óõàõ, øàðèëûã áóëàõ, íàñ áàðñàí õ¿ì¿¿ñèéã òýýâýðëýõ õýðýãñë¿¿äòýé áàéõ
õýðýãòýé.
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2.

Àìüæèðãààíä òîõèðóóëàõ: Ýäãýýð õýðýãñë¿¿ä íü õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë, àìüæèðãààíä íýìýð
áîëîõóéö áàéâàë òîõèðîìæòîé.

3.

Òåõíèêèéí òóñëàìæ: ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí áóñàä ýìçýã á¿ëãèéíõýí áàðèëãà
áàðèõ, çàñâàð õèéõýä íü õàìààòàí ñàäíû ãèø¿¿í, õºðø¿¿ä, õºëñíèé àæèë÷äûí òóñëàìæ
õýðýãòýé áîëäîã.
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Õàâñðàëò 1
Îðîãíîõ áàéð, ñóóðüøóóëàõ áîëîí õ¿íñíèé áóñ
ç¿éëñèéí àíõíû õýðýãöýýã ¿íýëýõ àñóóëòóóä
Ýíýõ¿¿ àñóóëòûí æàãñààëòûã ãàìøèãèéí äàðààõü õîðãîäîõ áàéðíû àñóóäëûã øèéäâýðëýõ
çîðèëãîîð õýðýãöýýòýé ìýäýý, ìýäýýëëèéã îëæ àâàõàä àøèãëàíà. Ýíýõ¿¿ àñóóëòóóä íü àëáàí ¸ñíû áèø áà
òîõèðóóëæ ººð÷èëæ àøèãëàõ õýðýãòýé. Ãàìøèã ¿¿ññýí øàëòãààí, ä¿ðâýãñäèéí áàéäàë, óóãóóë õ¿ àìûí
áîëîí øààðäëàãàòàé õ¿ì¿¿ñèéí íýðñ, õîëáîî áàðèõ óòàñ, õàÿã ã.ì.òóñ òóñàä íü öóãëóóëæ àâäàã. (29-ð

õóóäñàí äýýðõ ýõíèé õýðýãöýýò ä¿ãíýëòèéã õàð).
1.

Îðîãíîõ áàéð áà í¿¿ëãýí ñóóðèøóóëàõ

Õ¿í àìûí òàëààð ìýäýýëýë


Æèðèéí íýã ºðõ õýäýí õ¿íòýé áàéäàã âý?



¯íäýñíèé öººíõ, äàãàõäàõ õ¿íã¿é õ¿¿õä¿¿ä çýðýã æèðèéí ºðõººñ ÿëãààòàé á¿ëýã õ¿ì¿¿ñò òóñ
ãàìøèãò íýðâýãäñýí íèéãýìä áàéãàà ýñýõ?



Õýäýí ºðõºä õîðãîäîõ áàéð õ¿ðýëöýõã¿é áàéíà âý? Òýä õààíà áàéíà?



Õýäýí õ¿í áèå äààñàí ºðõºä õàìðàãäàõã¿é õîðãîäîõ áàéðàíä îðîîã¿é áàéíà? Òýä õààíà áàéíà?

Ýðñäë¿¿ä


Õîðãîäîõ áàéð õàíãàëòã¿é áîëîí õîðãîäîõ áàéðíû õîìñäîëòîé àìüäàð÷ áàéãàà õ¿ì¿¿ñä õàìãèéí
òýðã¿¿íä òîõèîëäîõ ýðñäë¿¿ä þó âý? Õýäýí õ¿í ýíý ýðñäýëä áàéíà âý?



Õîðãîäîõ áàéðã¿é ãàìøèãò ºðòñºí õ¿ì¿¿ñèéí àìü íàñ, àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë ìýíäýä çàíàëõèéëæ
áóé ÿìàð ýðñäë¿¿ä áàéíà âý?
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Ä¿ðâýãñýä øèëæèí èðñíýýð óóãóóë õ¿í àìä òîõèîëäîæ áîëîõ ÿìàð ýðñäë¿¿ä þó âý? ßìàð íºëºº
¿ç¿¿ëýõ âý?



Ãàìøèã ¿ðãýëæèëñýýð áàéãàà ¿åä õîðãîäîõ áàéðíû õàíãàìæèéí õóâüä ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í
àìûí àìü íàñ, àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë ìýíäýä öààøèä òîõèîëäîæ áîëîõ ýðñäë¿¿ä þó âý?



Õ¿í àìûí äóíä ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ã òýýæ áóé õ¿¿ì¿¿ñ çýðýã ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ õýí õýí áý?



Ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñò òîõèîëäîõ îíöãîé ýðäýë þó âý? ßàãààä?

ªðõèéí àìüäðàë



Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí õîðãîäîõ áàéðàíä àìüäðàõ íºõöºë õýð õàíãàãäñàí áàéíà âý? Ìºí
òóõàéí áàéðíû îðîí çàé, òàëáàéí çàãâàð äèçàéí íü àìüäðàõ íºõöºë áàéäàëä òîõèð÷ áàéíà óó?



Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí õîðãîäîõ áàéðíû ãàäíàõ îð÷èíã õýðõýí òîõèæóóëñàí áàéíà âý?
Ìºí òàëáàéí çîõèîí áàéãóóëàëò íü õ¿ì¿¿ñèéã áàéðíû ãàäàà ãàðàõàä òîõèðîìæòîé áàéíà óó?

Ìàòåðèàë áà äèçàéí


ªíººäðèéí áàéäëààð ãàìøèãò ºðòñºí ºðõ¿¿ä áîëîí áóñàä õ¿ì¿¿ñä ÿìàð õîðãîäîõ áàéð, çàñâàðûí
áîëîí áàðèëãûí ìàòåðèàëààð õàíãàñàí áàéíà âý?



Õîðãîäîõ áàéðûã çàñâàðëàõàä ãàìøãèéí äàðàà ¿ëäñýí, àøèãëàæ áîëîõóéö ÿìàð ìàòåðèàëóóä
áàéíà âý?



Ä¿ðâýãñýä áîëîí óãóóë íóòãèéí õ¿í àìûí áàéðàà áàðèõ åðºíõèé òóðøëàãà íü þó âý? Áàðèëãûí
ðàì, äýýâýð, ãàäàà õàíûã õèéõýä ÿìàð ÿìàð ººð òºðëèéí ìàòåðèàëóóä àøèãëàäàã âý?



ßìàð çàãâàðûí, ÿìàð ìàòåðèàëóóä ãàìøèãò ºðòñºí õ¿í àìûí ñîíãîëòîä íèéöýõ âý?



Ãàíö ýñâýë îëîí óäààãèéí ãàìøãààñ ñýðãèéëýõ áà óðøãèéã áàãàñãàõàä òîõèðîìæòîé õîðãîäîõ
áàéðíû øèéäëèéã õýðõýí õèéõ âý?



Õîðãîäîõ áàéð õýðõýí áà õýíýýð áàðèóëàõ âý?



Áàðèëãûí ìàòåðèàëûã õýðõýí îëæ àâäàã âý? Õýíýýð õèéëãýõ âý?



Ýìýãòýé÷¿¿ä, çàëóó÷óóä, õºãøäèéã õîðãîäîõ áàéðàà áàðèõàä íü ñóðãàæ òóñàëæ õýðõýí îðîëöóóëæ
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áîëîõ âý? Øàõàëò òóëãàëò þó áàéæ áîëîõ âý?
Îðîí íóòãèéí íººö áà ñààä áýðõøýýë¿¿ä


Ãàìøèãò ºðòñºí ºðõèéí õ¿íèé, ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí ìàòåðèàëûí íººö íü þó âý? Õîðîãäîõ áàéðíû
õýðýãöýýã ÿàðàëòàé äàðóé õàíãàõàä ÿìàð áýðõøýýë ñààäóóä áàéíà âý?



Õîðãîäîõ áàéðûã áàðèõàä øààðäëàãàòàé Ãàçðûí ýçýìøëèéí ýðõ, ãàçðûí àøèãëàëò áà ñóë
÷ºëººòýé ãàçðûí áîëîìæ áà ñààä áýðõøýýë¿¿ä þó âý?



Óóãóóë íóòãèéí õ¿í àì ä¿ðâýñýí õ¿ì¿¿ñèéã ººðñäèéíõºº îðîí ñóóöàíä ýñâýë îéðîëöîîõ ãàçàðò
áàéðëóóëàõ áîëîìæ áà ñààäóóä þó âý?



Ãàìøèãò ºðòººã¿é áàðèëãà áàéãóóëàìæèä ò¿ð õóãàöààãààð ä¿ðâýñýí ºðõ¿¿äèéã áàéðøóóëàõ,
àøèãëàõ áîëîìæ áà ñààäóóä þó âý?



Ò¿ð çóóðûí ñóóðèí áàéðøóóëæ áîëîõ õîîñîí ÷ºëººòýé ãàçðûí òîãòâîðòîé õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû
áîëîí ãàçàð ç¿éí íºõöºë ÿìàð âý?



Õîðãîäîõ áàéðíû øèéäëèéí òàëààð íóòãèéí çàõèðãààíû çîõèöóóëàëò, øààðäëàãà áà áîëçîøã¿é
ñààäóóä þó âý?

¯íäñýí ¿éë÷èëãýý áà ¯éë÷èëãýýíèé ãàçðóóä


Õóâèéí ýð¿¿ë àõóé áîëîí áîëîí óíäíû óñíû îäîîãèéí áîëîìæ ÿìàð áàéíà, ãàðàõ àðèóí öýâðèéí
õýðýãöýýã õàíãàõ áîëîìæ áà ñààäóóä þó âý?



Íèéãìèéí ¿éë÷èëãýý (ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ, ñóðãóóëü, ìºðãºëèéí ãàçàð çýðýã) ãàçðûí áîëîìæ þó
âý?ýäãýýð ãàçðóóäààð ¿éë÷ë¿¿ëýõ áîëîìæ áà áýðõøýýë¿¿ä þó áàéõ âý?
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Óóãóóë íóòãèéí õ¿ì¿¿ñ áà õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû íºëºº


Òóõàéí îðîí íóòãèéí èðãýäèéí ñàíàà çîâæ áóé àñóóäëóóä þó âý?



Ä¿ðâýã÷ ºðõèéã óóãóóë íóòãèéí õ¿ì¿¿ñòýé õàìò áóþó ò¿ð çóóðûí õóàðàíä áàéðøóóëõûã òºëºâëºõ
áà çîõèîí áàéãóóëàõ àñóóäàë þó áàéíà âý?



Ä¿ðâýãñäýä òóñëàìæ äýìæëýã (¿¿íä ò¿ëýý, àðèóí öýâðèéí áàéäàë, õàÿãäàë çàéëóóëàõ, ìàëûí
òýæýýëýýð õàíãàõ ã.ì.) ¿ç¿¿ëýõ áà îðîãíîõ áàéðààð õàíãàõàä (áàðèëãûí ìàòåðèàë áà õ¿ðýëöýý).
õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû ç¿ãýýñ ó÷èð÷ áîëçîøã¿é àñóóäëóóä þó âý?



Îðîí íóòàãò õîðãîäîõ áàéð áàðèõàä, í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëýõ áîëîìæ, ìåíåæìåíòèéí ÿìàð
áîëîìæóóä áàéíà âý?



Ìàòåðèàëûí íººö, õîðãîäîõ áàéðûí áàéãóóëàìæ, í¿¿ëãýí ñóóðèøóóëàõ øèéäë¿¿äýýð àìüäðàëûã
òýòãýõ ÿìàð áîëîìæóóä ãàðàõ âý?

Õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñ: Õóâöàñ, Îð äýð áà öààãàí õýðýãñýë, àõóéí ç¿éëñ
Õóâöàñ, îð äýð áà öàãààí õýðýãñýë


Ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿ä, íÿëõàñ, õ¿¿õä¿¿ä, æèðýìñýí ýõ÷¿¿ä, õºõ¿¿ë ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí ºíäºð
íàñòíóóäàä îð äýð, õºíæèë, õóâöàñíû õýðýãöýýíèé îíöëîã þó áàéíà, íèéãìèéí áîëîí ñî¸ëûí
îíöëîãò òîõèð÷ áàéíà óó?



Ýð¿¿ë ìýíä, íýð õ¿íä, õàíãàëóóí àìüäðàõàä õýðýãöýýòýé õóâöàñ õóíàð, öàã àãààðûí òààëàìæã¿é
áàéäëààñ õàìãààëàõ õºíæèë, îð äýð, áóñàä ç¿éëñýýð õýäýí õ¿í äóòìàã àìüäàð÷ áàéíà âý? Òýð
äóíäàà á¿õ íàñíû õýð îëîí ýðýãòýé, ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä, íÿëõàñ áàéíà âý? ßàãààä?



Õóâöàñ, îð äýð, õºíæèëèéí õîìñäîë íü àìü íàñàíä ÿìàð øóóä ýðñäýë ó÷ðóóëæ áîëîõ âý? Õýäýí
õ¿í èéì ýðñäýëä áàéíà âý?



Õàíãàëòòàé õóâöàñ, îð äýð, õºíæëèéí õýðýãöýýãýýñ óëáààäàí ãàð÷ áîëçîøã¿é ãàìøèãò íýðâýãäñýí
õ¿íèé àìü íàñ, õóâèéí àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë ìýíäýä àþóë ó÷ðóóëàõ ÿìàð ýðñäë¿¿ä áàéíà âý?
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Íèéãìèéí àëü á¿ëýã èë¿¿ èõ ýðñäýëä áàéíà? ßàãààä? Òýäãýýð á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñèéã õýðõýí ÿàæ
äýìæèæ òóñàëæ áîëîõ âý?

Õóâèéí ýð¿¿ë àõóé


Õóâèéí ýð¿¿ë àõóéä õàìààðàõ ¿íäñýí ÿìàð àñóóäëóóä áàéíà âý? Ãàìøèãò ºðòºõººñ ºìíº ºðõèéí
õóâèéí ýð¿¿ë àõóéä þó õýðýãëýãäýæ áàéñàí âý?



Ãàìøèãò íýðâýãäñýí ºðõ¿¿ä ãàìøãèéí äàðàà ÿìàð ¿íäñýí õýðýãëýýíèé ç¿éëñ îëäîõã¿é áàéíà âý?



Ýìýãòýé÷¿¿ä, îõèäóóä, õ¿¿õä¿¿ä, íÿëõàñä òóñãàé õýðýãöýý þó âý?



Ãàìøèãò ºðòñºí ºðõ¿¿äèéí íýð òºð, ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ ñî¸ë áîëîí íèéãìèéí õóâüä ÷óõàë
íýìýëò ç¿éëñ þó âý?

Õîîë õèéõ, õîîë èäýõ, çóóõ áîëîí ò¿ëø


Ãàìøèãò ºðòºõººñ ºìíº õîîë õèéõ, õîîë èäýõýä õýðýãëýäýã ÿìàð õýðýãñë¿¿ä ºðõºä áàéñàí áý?



Õýäýí ºðõºä õîîë õèéõ áîëîí õîîë èäýõ õýðýãñýë õàíãàëòã¿é áàéíà âý? ÿàãààä?



ªðõ¿¿ä ÿìàð òºðëèéí çóóõûã õîîë õèéõ, äóëààíû çîðèëãîîð àøèãëàæ áàéñàí áý? Õîîë õèéõ ãàçàð
íü õààíà áàéñàí áý? Áàéøèíãèéí äîòîð áà ãàäàà íü õààíà áàéðàëäàã áàéñàí áý? ßìàð òºðëèéí
ò¿ëø õýðýãëýäýã áàéñàí áý?



Õýäýí ºðõºä õîîë õèéõ, õàëààëòûí çîðèëãîîð àøèãëàõ çóóõ áàéõã¿é áàéíà âý? ÿàãààä?



Õýäýí ºðõºä õîîë õèéõ, õàëààëòûí çîðèëãîîð àøèãëàõ ò¿ëø õàíãàëòã¿é áàéíà âý? ÿàãààä?



Óóãóóë íóòãèéí õ¿ì¿¿ñ áîëîí ä¿ðâýãñäýä õ¿ðýëöýõ¿éö ò¿ëøíèé íººö áîëîí õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû
õóâüä ÿìàð áîëîìæ, ñààä áýðõøýýë¿¿ä áàéíà âý?



Ä¿ðâýã÷ ýìýãòýé÷¿¿äýä ò¿ëøýý íººöºëõºä íü ÿìàð íºëºº áàéíà âý?



Ñî¸ëûí áîëîí òîãòñîí õýðýãëýýíèé ìºí àþóëã¿é áàéäëûí íºõöë¿¿äèéã àâ÷ ¿çñýí ¿¿?
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Òîíîã òºõººðºìæ áà õýðýãñë¿¿ä


Õîðãîäîõ áàéðàà áàðèõ, çàñâàðëàõ ºðõ¿¿äýä áàéõ õýðýãòýé ¿íäñýí õýðýãñë¿¿ä þó âý?



Õîðãîäîõ áàéðàà áàðüæ áàéãóóëàõ, çàñ÷ çàñâàðëàõàä ¿íäñýí õýðýãñë¿¿äèéã ººð ÿìàð ç¿éëä
àøèãëàõ áîëîìæòîé âý?



öàã àãààð áîëîí õ¿ðýýëýí áóé îð÷íîîñ õàìààð÷ øàëûã á¿ðýõ õýðýãòýé ýñýõ? ßìàð ìàòåðèàëààð
õèéõ øààðäëàãàòàé âý?



Õîðòîí øàâüæ áîëîí õàëäâàð òýýã÷ýýñ ºðõ¿¿äèéí àþóëã¿é áàéäëûã õýðõýí õàìãààëàõ âý?
(øóìóóëíààñ õàìãààëàõ òîð ã.ì)
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Õàâñðàëò 2
Íîì ç¿é
Îêñôîðäûí èõ ñóðãóóëèéí Ä¿ðâýãñäèéí ñóäàëãààíû òºâèéí Àëáàäëàãûí öàãàà÷ëàëûí öàõèì
õºòºëáºðèéí à÷ààð ýäãýýð áàðèìò áè÷ãèéí äèéëýíõè íü çîõèîã÷èéí ýðõèéí çºâøººðºë àâ÷
http://www.forcedmigration.org öàõèì ñ¿ëæýýíèé òóñãàé õîëáîã÷èä òàâèãäñàí.
Îëîí óëñûí ýðõ ç¿éí áàðèìò áè÷ã¿¿ä
Øààðäëàãà õàíãàñàí îðîí ñóóöààð õàíãàãäñàí ýðõ /Ýäèéí çàñàã, íèéãýì, ñî¸ëûí ýðõèéí òóõàé
îëîí óëñûí õýëýëöýýðèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éë 1, CECSR-èéí åðºíõèé ñàíàë 4, 1991/12/12. Ýäèéí çàñàã, íèéãýì,
ñî¸ëûí ýðõèéí õîðîî/
Ýìýãòýé÷¿¿äèéã ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ á¿õ õýëáýðèéã óñòãàõ òóõàé êîíöâåíöè /1981/, 14 ä¿ãýýð
ç¿éëèéí 2 /h/
Õ¿¿õäèéí ýðõèéí êîíâåíöè /1990/, 27 äóãààð ç¿éëèéí 3

Àðüñ ºíãººð ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ á¿õ õýëáýðèéã óñòãàõ òóõàé îëîí óëñûí êîíâåíöè /1969/, 5
äóãààð ç¿éëèéí /å/ /iii/
Ä¿ðâýãñäèéí ñòàòóñûí òóõàé îëîí óëñûí êîíâåíöè /1951/, 21 ä¿ãýýð ç¿éë
Õ¿íèé ýðõèéí ò¿ãýýìýë òóíõàãëàë /1948/, 25 äóãààð ç¿éë
Åðºíõèé áàðèìò áè÷ã¿¿ä
Chalinder, A /1998/, Ñàéí òóðøëàãûí òîéì 6: Îíöãîé áàéäëûí ¿åä îðøèí ñóóäàã ãàçðààñàà
øèëæ¿¿ëýãäñýí õ¿í àìûí ò¿ð çóóðûí ñóóðüøèëòûí òºëºâëºëò. Ëîíäîí, Õèëèéí ÷àíàäûí õºãæëèéí
õ¿ðýýëýí/Òóñëàõ, íºõºí ñýðãýýí ñ¿ëæýý
Davis, I /1978/, Ãàìøãèéí äàðààõü îðîìæ. Îêñôîðäûí ïîëèòåõíèêèéí õýâëýë
Davis, J, Lambert, R /1995/, Îíöãîé áàéäëûí ¿åèéí áàðüæ áàéãóóëàõ àæèë: Òóñëàìæèéí àæèë÷äàä
çîðèóëñàí ïðàêòèêèéí ãàðûí àâëàë. Ëîíäîí, RedR/IT-èéí õýâëýë
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Hamdi, N /1995/, Áàéøèíã¿é îðîí ñóóö: Îðîëöîî, óÿí õàòàí áàéäàë, áîëîëöîî. Ëîíäîí, ÌÒ-èéí
õýâëýë
ICRC /2002/, Îíöãîé áàéäëûí ç¿éëèéí êàòàëîã. Æåíåâ, ICRC
Kelly, C /2002/, Ãàìøãèéí ¿åèéí áàéãàëü îð÷íû õóðäàöòàé íºëººíèé ñóäàëãààíû òóõàé ãàðûí
àâëàãà. Ëîíäîí, Èõ Ñóðãóóëèéí êîëëåæ, Áåíôèëäèéí õîð óðøãèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé òºâ,
MSF /1997/, Áàãö áà îíöãîé áàéäëûí ç¿éëèéí óäèðäàìæ. Øèéäâýð ãàðãàã÷èéí óäèðäàìæ. Àíãëè
õýëíèé 4 äýõ õýâëýë. Áåëüãè, Medecins Sans Frontieres
Shelterproject.org /2004/, Îðøèí ñóóäàã ãàçðààñàà øèëæ¿¿ëýãäñýí õ¿í àìûí øèëæèëòèéí ¿åèéí
ñóóðüøèëòûí ãàðûí àâëàãà. Êàìáðèæ
Í¯Á /1995/, Îíöãîé áàéäëûí òóñëàìæèéí ç¿éë, Åðºíõèé òàéëáàðûí íîì. Áîòü 1: Óòñàí õàðèëöàà,
îðîìæ áà îðîí ñóóö, óñíû õàíãàìæ, õ¿íñ, àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóé, ìàòåðèàëûí àðèëæàà, ýð÷èì õ¿÷íèé
õàíãàìæ. Êîïåíãàãåí. Í¯Á, Àãåíòëàã õîîðîíäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ ¿éë÷èëãýýíèé ãàçàð

UNDRO /1982/, Ãàìøãèéí äàðààõü îðîìæ: Òóñëàìæèéí ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ. UNDRO
UNDRO /1996/, Áàéãàëü îð÷íû ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ. UNHCR
UNHCR /2002/, Ä¿ðâýãñäèéí ëàãåðèéí àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéã áàéãàëü îð÷íû òàëààñ íü àâ÷ ¿çýõ
íü. Æåíåâ, UNHCR
UNHCR /1993/, Ñàéæðóóëñàí îðîìæîîð õàíãàõ õàðèó àðãà õýìæýý, ä¿ðâýãñäèéí îð÷èí ñýäýâò
îëîí óëñûí àíõäóãààð ñåìèíàð. Æåíåâ. UNHCR
UNHCR /1991/, Ä¿ðâýã÷ ýìýãòýé÷¿¿äèéã õàìãààëàõ òóõàé ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ. UNHCR
UNHCR /1999/, Îíöãîé áàéäëûí òóõàé ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ. UNHCR
UNHCR /2001/, Íàñòàé ä¿ðâýãñäèéí òàëààðõ áîäëîãî: Ä¿ðâýãñäýä çîðèóëñàí õºðºíãº íººö.
Æåíåâ. UNHCR
UNHCR /1998/, Ä¿ðâýãñäèéí ¿éë àæèëëàãàà áà áàéãàëü îð÷íû ìåíåæìåíò: Øèéäâýð ãàðãàõ
¿íäñýí çàð÷ìóóä. Æåíåâ. UNHCR
UNHCR /1995/, Ä¿ðâýãñäèéí ýñðýã áýëãèéí õ¿÷èðõèéëýë. Æåíåâ. UNHCR
USAID /1994/, Ãàìøãèéí ñóäàëãàà, õàðèó àðãà õýìæýýíèé òóõàé ãàçàð äýýð íü õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë
àæèëëàãààíû ãàðûí àâëàãà. USAID, Ãàäààäûí ãàìøãèéí òóñëàìæèéí ãàçàð
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Zetter, R /1995/, Îðîìæîîð õàíãàõ áà ä¿ðâýãñäèéã ñóóðüøóóëàõ áîäëîãî. Îíöãîé áàéäàë,
ãàìøãèéí òóñëàìæèéí 2 äàõü ñóäëàãàà. Øâåä, Íîðèñêàãèéí Àôðèêèéí õ¿ðýýëýí
Zetter, R, Hamdi, N, Ferretti, S /2003/, Äýýâðýýñ ýõëýýä äàõèí íýãäýõ õ¿ðòýë. Æåíåâ, Øâåäèéí
õºãæèë, õàìòûí àæèëëàãààíû àãåíòëàã SDC
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5 äóãààð á¿ëýã: Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé
ìèíèìóì ñòàíäàðòóóä

249

Ýíýõ¿¿ á¿ëãèéã õýðõýí àøèãëàõ òóõàé
Ýíýõ¿¿ á¿ëýã íü Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òýö, Õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëò, Õàëäâàðò áóñ
ºâ÷íèé õÿíàëò ãýñýí 3 ¿íäñýí õýñýãò õóâààãäñàí. Òóñ á¿ëãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò íü ãàìøãèéí ¿åèéí ýð¿¿ë
ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé áîëîâñðóóëàëò, õýðýãæèëò, ìîíèòîðèíã, ¿íýëãýýíèé ñèñòåìèéí àðãûã äýìæñýí.
Ýíý áîë ýí òýðã¿¿íèé ýð¿¿ë ìýíäèéí õýðýãöýýã ¿ð àøèãòàé, ¿ð ä¿íòýé òîäîðõîéëæ õàíãàõ íºõöëèéã
á¿ðä¿¿ëýõ õàìãèéí íàéäâàðòàé àðãà þì. Ýíýõ¿¿ á¿ëýãò ¿íäýñíèé áà îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì,
çîõèöóóëàëò, ñòàíäàðò÷èëàë çýðýã çàð÷ìóóäûã îíöîëæ àâ÷ ¿çñýí.
Õýñýã á¿ð äàðààõü ç¿éëèéã àãóóëñàí. ¯¿íä:




Ìèíèìóì ñòàíäàðòóóä: ýäãýýð íü øèíæ ÷àíàðûí õóâüä ÷àíàðûí ñòàíäàðòóóä áºãººä ýð¿¿ë
ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã õàíãàõàä õ¿ðýõ íààä çàõûí ò¿âøèíã òóñãàñàí.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ýäãýýð íü òóõàéí ñòàíäàðòàä õ¿ðñýí ýñýõèéã õàðóóëàõ “äîõèî” þì. Òýäãýýð íü
õºòºëáºðèéí íºëºº áóþó ¿ð ä¿í, ìºí ¿éë ÿâö áóþó õýðýãëýæ áóé àðãûã õýìæèõ, äàìæóóëàõ
àðãààð õàíãàäàã.
Çààâàð òýìäýãëýë: ýäãýýðò ÿíç á¿ðèéí íºõöºë áàéäàëä òóõàéí ñòàíäàðò, ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õýðýãëýõ
ÿâöàä õàðãàëçàí ¿çýõ òîäîðõîé ç¿éë, ïðàêòèêèéí õ¿íäðýë áýðõøýýë¿¿äèéã øèéäâýðëýõ òàëààðõ
óäèðäàìæ, òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí àñóóäëààðõ çºâëºãºº áàãòàíà. Òýäãýýð íü ìºí òóõàéí ñòàíäàðò
áóþó ¿ç¿¿ëýëòòýé õîëáîîòîé ÷óõàë àñóóäëóóäûã õàìàð÷ ÿàõ àðãàã¿é áàéäàë, ñàíàë çºðºëäººí,
îäîîãèéí ìýäëýãò ãàð÷ áóé öîîðõîé òàéëáàðëàæ áîëíî.

Òóñ á¿ëãèéí òºãñãºë äýõ õàâñðàëòóóä ñóäàëãààã øàëãàõ õóóäàñ, ìýäýýëýë öóãëóóëàõ ìàÿãòèéí
çàãâàð, íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéã òîîöîæ òîìú¸î, ýíýõ¿¿ á¿ëýãòýé õîëáîîòîé åðºíõèé àñóóäàë áà òîäîðõîé
òåõíèêèéí àñóóäëóóäûí ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæèéã çààñàí àøèãëàõ ìàòåðèàëûí æàãñààëòûã áàãòààñàí.
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Îðøèë
Îëîí óëñûí ýðõ áàðèìò áè÷ã¿¿äòýé õîëáîãäîõ íü
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé ìèíèìóì ñòàíäàðòóóä íü Õ¿ì¿¿íëýãèéí ä¿ðýìä çààñàí çàð÷èì,
ýðõèéí ïðàêòèêèéí èëðýë þì. Õ¿ì¿¿íëýãèéí õóóëü íü îëîí óëñûí õ¿íèé ýðõ, õ¿ì¿¿íëýã, ä¿ðâýãñäèéí
õóóëüä ãîë õýñýãò çààñíû äàãóó ãàìøèã áóþó ìºðãºëäººíä íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñèéí àìü íàñ, íýð òºðèéã
õàäãàëàõàä òàâèãäàõ õàìãèéí àíõàí øàòíû øààðäëàãóóäòàé õîëáîîòîé.
Õ¿í á¿ð õýä õýäýí îëîí óëñûí ýðõ ç¿éí áàðèìò áè÷ã¿¿äýä õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàãóó ýð¿¿ë ìýíäýý
õàìãààëóóëàõ ýðõòýé. Ýíý íü ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæ òºäèéã¿é áàòàëãààòàé óñ, õàíãàëòòàé àðèóí öýâðèéí
àðãà õýðýãñëèéã õ¿ðòýõ áîëîìæ, áàòàëãààòàé õ¿íñ, òýæýýë, îðîí ñóóöààð õàíãàëòòàé õàíãàãäàõ, ýð¿¿ë
îð÷èí íºõöºë, ýð¿¿ë ìýíäòýé õîëáîîòîé áîëîâñðîë, ìýäýýëýë õ¿ðòýõ áîëîìæ, ÿëãàâàðëàí
ãàäóóðõàãäàõã¿é áàéõ, õ¿íèé íýð òºð, õóâü õ¿íèé ¿íý öýíèéã áàòàòãàõ çýðýã áóñàä õ¿íèé ýðõèéã õàíãàõ
àñóóäëûã õàìàðñàí ýð¿¿ë ìýíäèéí ãîë òîäîðõîéëîã÷äûã òýãø õ¿ðòýõ áîëîìæòîé áàéõ ýðõèéã õàìààðäàã.
Ãàãöõ¿¿ õ¿í àìûã õàìãààëñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéí ñèñòåìèéã õàðèóöñàí ìýðãýæèëòí¿¿ä

ñàéòàð äàäëàãàæñàí, ò¿ãýýìýë ¸ñ ç¿éí çàð÷èì, ìýðãýæëèéí ñòàíäàðòàä òóóøòàé, òýäíèé àæèëëàäàã ñèñòåì
íü õýðýãöýýíèé íààä çàõûí ñòàíäàðòûã õàíãàõàä çîðèóëàãäñàí, òºð íü àþóëã¿é áàéäàë, òîãòâîðòîé
áàéäëûí ýäãýýð íºõöëèéã áèé áîëãîæ õàíãàõ õ¿ñýë ýðìýëçëýëòýé òîõèîëäîëä ë ýð¿¿ë ìýíäýý
õàìãààëóóëàõ ýðõèéã õàíãàæ áîëíî. Íýð òºð, øóäàðãà ¸ñ, õóâü õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëóóëàõ ýðõèéã
õàíãàõ òºð, òºðèéí áóñ îðîëöîã÷äûí õ¿ëýýõ ¿¿ðãèéí àñóóäàë íü ýíýõ¿¿ õ¿íèé ýðõèéí òºëºâ áàéäàëä
çàéëøã¿é õýðýãòýé. Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åä èðãýíèé ýìíýëýã, ýìíýëãèéí áàéãóóëàìæóóä ÿìàð ÷
òîõèîëäîëä äàéðàëòûí òàëáàð áîëæ áîëîõã¿é áºãººä ýð¿¿ë ìýíä, ýìíýëãèéí àæèëòíóóä õ¿íäë¿¿ëýõ,
õàìãààëóóëàõ ýðõòýé.
Ýíýõ¿¿ á¿ëýãò çààñàí íààä çàõûí ñòàíäàðòóóä íü ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëóóëàõ ýðõèéí á¿ðýí
èëýðõèéëýë áèø þì. Ãýõäýý òóõàéí õ¿ðýýíèé ñòàíäàðò íü ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëóóëàõ ýðõèéí ãîë àãóóëãûã
èëýðõèéëæ ýíýõ¿¿ ýðõèéí äýëõèéí õýìæýýíä äýâøèëòòýé õýðýãæ¿¿ëýõýä õóâü íýìðýý îðóóëæ áàéíà.
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Ãàìøãèéí ¿åèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé à÷ õîëáîãäîë
Ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæ íü ãàìøãèéí ýõíèé øàòóóäàä àìüä ¿ëäýõ ÿâäëûí ÷óõàë òîäîðõîéëîã÷ þì.
Ãàìøèã íü áàðàã öàã ¿ðãýëæ õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä, íýðâýãäñýí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä èõýýõýí íºëºº
¿ç¿¿ëäýã. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ íºëººã øóóä /æèøýýëáýë, ãýìòýë, ñýòãýõ¿éí ãýìòýë ñîãîã/ áóþó
øóóä áóñ /æèøýýëáýë, õàëäâàðò ºâ÷èí íýìýãäýõ, òýæýýëèéí äóòàãäàë, àðõàã ºâ÷íèé õ¿íäðýë/ ãýæ ä¿ðñýëæ
áîëíî. Ýäãýýð øóóä áóñ ýð¿¿ë ìýíäèéí íºëºº íü åð íü óñíû õàíãàëòã¿é òîî õýìæýý, ÷àíàð, àðèóí öýâðèéí
íºõöëèéí äîðîéòîë, õ¿íñíèé õàíãàìæèéí òàñàëäàë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàñàëäàë, õ¿í àìûí õýò
áººãíºðºë, õ¿í àìûã øèëæ¿¿ëýõ çýðýã õ¿÷èí ç¿éë¿¿äòýé õîëáîîòîé áàéäàã.
Ãàìøãèéí ýñðýã õ¿ì¿¿íëýãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíèé ¿íäñýí çîðèëãî íü 1/ õýò íàñ áàðàëò,
ºâ÷ëºëòººñ óðü÷èëàí ñýðãèéëýõ, áóóðóóëàõ, 2/ õýâèéí áàéäàëä íü îðóóëàõ ÿâäàë þì. Òºðºë á¿ðèéí
ãàìøèã íü íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëò /257 äóãààð õóóäàñíû õ¿ñíýãòèéã ¿çíý ¿¿/-èéí ÿíç á¿ðèéí õýìæýý, õýâ
ìàÿãòàé íºõöºëäºæ áàéäàã áºãººä òèéìýýñ ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä, ýìíýëãèéí õýðýãöýý
ãàìøãèéí òºðºë, õàìðàõ õ¿ðýýíèé äàãóó õýëáýëçýæ áàéäàã.

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéã òîãòîîõûí òóëä ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí
ºìíºõ ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàë, õýðýãöýý, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýðñäýë, õºðºíãº íººö, ÷àäâàðûí òàëààð òîäîðõîé
îéëãîëòòîé áîëîõ øààðäëàãàòàé. Ãàìøãèéí ýõíèé ¿å øàòóóäàä ìýäýýëýë á¿ðýí áèø áàéæ áîëîõ áºãººä
õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààðõ ÷óõàë øèéäâýðèéã îëäîöòîé áóþó çàäëàí øèíæèëñýí á¿õ õîëáîãäîõ
ìýäýýëýëã¿é õèéõ õýðýãòýé áîëæ áîëîõ þì. Òèéìýýñ ãàìøãèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ íºëºº, õ¿í
àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýí òýðã¿¿íèé õýðýãöýý, îðîí íóòãèéí õºðºíãº íººöèéí õ¿ðýëöýý, ãàäíû òóñëàìæèéí
òàëààð òàâèãäàõ øààðäëàãûã òîäîðõîéëîõûí òóëä õ¿í àìûí òºëººëºã÷äèéã õàìðóóëñàí òºðºë á¿ðèéí
ñàëáàðûí ñóäàëãààã àëü áîëîõ õóðäàí õèéõ õýðýãòýé /àíõàí øàòíû ñóäàëãààíû ñòàíäàðòûã 29 ä¿ãýýð
õóóäàñ, õàâñðàëò 1-ýýñ ¿çíý ¿¿/.
Åð íü õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýí òýðã¿¿íèé àðãà õýìæýý íü ýð¿¿ë ìýíäèéí õàìãèéí èõ
õýìæýýíèé ¿ð íºëººã õàìãèéí îëîí õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä ÷èãëýíý. Áîëîìæòîé áîë ýð¿¿ë
ìýíäèéí àðãà õýìæýý íîòëîõ áàðèìòàä òóëãóóðëàñàí ïðàêòèêèéí çàð÷èìä òóëãóóðëàõ õýðýãòýé: õ¿í àìûí
ýð¿¿ë ìýíäýä ìýäýãäýõ¿éö ¿ð íºëººòýé àðãà õýìæýýã èë¿¿ä ¿çäýã. Èéì àðãà õýìæýýíä ãîë òºëºâ
õàíãàëòòàé õýìæýýòýé áàòàëãààòàé óñ, àðèóí öýâðèéí íºõöºë, òýæýýëèéí ¿éë÷èëãýý, õ¿íñíèé
òóñëàìæ/õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë, îðîìæ, àíõàí øàòíû ýìíýëãèéí õàëàìæ áàãòäàã. Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
áà ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý íü ãîë òºëºâ õàëäâàðëàæ áîëîõ ºâ÷èíä õÿíàëò òàâèõàä ÷èãëýõ ¸ñòîé.
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Íèéòèéã õàìàðñàí óëààí áóðõíû êàìïàíèò àæèë íü óëààí áóðõàí ãàðàõ ýðñäýëòýé õ¿í àì,
ÿëàíãóÿà ä¿ðâýãñýä, õ¿íä îíöãîé áàéäàëä íýðâýãäñýí ä¿ðâýãñäèéí õóâüä ãîë ýí òýðã¿¿íèé àðãà õýìæýý
áàéõ áîëíî. Èõýíõ ãàìøèãòàé ãàçðóóäàä õ¿ðãýõ ¿éë÷èëãýý, ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëýõ õàëàìæ ÷óõàë õýäèé áîëîâ÷
õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä àíõàí øàòíû ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéí àðãà õýìæýýíýýñ áàãà íºëºº ¿ç¿¿ëäýã.
Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àì ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, ìîíèòîðèíã
õèéõ, ¿íýëãýý ºãºõºä îðîëöîõ çàéëøã¿é õýðýãòýé þì. Ýíý ¿åä ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí îäîîãèéí
÷àäàâõèéã òîäîðõîéëîõ, áèé áîëãîõ òàëààð õ¿÷èí ÷àðìàéëò õýðýãòýé. Îðîí íóòãèéí ÷àäàâõèéã ãàìøèãò
íýðâýãäñýí õ¿í àìòàé õàìòðàí áèé áîëãîõ íü õ¿í àìä ãàìøãààñ ãàðàõ, ººðñäèéãºº öààøäûí ãàìøèãò
áýëòãýõýä òóñëàõ õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé àðãà áàéæ áîëíî. Ä¿ðâýãñýä, äîòîîäîä îðøèí ñóóäàã ãàçðààñàà
øèëæ¿¿ëýãäñýí õ¿ì¿¿ñ /ÄÎÑÃØÕ/ õ¿ëýýí àâ÷ áóé õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä íýìýëò à÷ààëàë
ºãºõ òºëºâòýé áàéäàã. Òèéìýýñ õ¿ì¿¿íëýãèéí õ¿÷èí ÷àðìàéëò àëü áîëîõ õ¿ëýýí àâ÷ áóé õ¿í àìûí ýð¿¿ë
ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýòýé íýãäýõ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõýä ÷èãëýõ õýðýãòýé.
Èõýíõ ãàìøãèéí íºõöºëä ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãîë
õýðýãëýã÷èä áàéäàã áºãººä ýìýãòýé÷¿¿äèéí ñàíàëûã ¿éë÷èëãýýã ãàìøèãò íýðâýãäñýí íèéò õ¿í àìûí õóâüä
øóäàðãà, òîõèðîìæòîé, õ¿ðòýýìæòýé áàéõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ õýðýãñýë áîëãîõûã ýðìýëçýõ íü ÷óõàë þì.

Ýìýãòýé÷¿¿ä ýð¿¿ë ìýíäýä íºëººëºõ ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éë, çàí çàíøèë, ìºí ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí
äîòîðõ ýìçýã õ¿ì¿¿ñèéí îíöëîã õýðýãöýýã îéëãîõîä õóâü íýìðýý îðóóëæ ÷àäíà. Òèéìýýñ òýä ýð¿¿ë
ìýíäèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýã òºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä àíõíààñ íü èäýâõòýé îðîëöîõ õýðýãòýé þì.
Áóñàä á¿ëã¿¿äòýé õîëáîãäîõ íü
Áóñàä ñàëáàðûí á¿ëã¿¿äýä áàéãàà èõýíõ ñòàíäàðò ýíýõ¿¿ á¿ëýãòýé õîëáîîòîé þì. Íýã ñàëáàð
äàõü ñòàíäàðòàä õ¿ðñýí àõèö äýâøèë íü áàéíãà íºãºº ñàëáàðóóä äàõü àõèö äýâøèëä íºëººëæ á¿ð
òîäîðõîéëæ áàéäàã. Õàðèó àðãà õýìæýýã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõûí òóëä áóñàä ñàëáàðóóäòàé îéð äîòíî
çîõèöóóëàëò õèéæ õàìòðàí àæèëëàõ øààðäëàãàòàé. Îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãóóä, áóñàä õàðèó àðãà
õýìæýý àâ÷ áóé àãåíòëàãóóäòàé çîõèöóóëàëò õèéõ íü ìºí õýðýãöýýã õàíãàõ, õ¿÷èí ÷àðìàéëòûã
äàâõàðäóóëàõã¿é áàéõ, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä
çàéëøã¿é õýðýãòýé þì. Áóñàä ìýðãýæëèéí á¿ëã¿¿äýä õîëáîãäîõ ãàçàð íü òîäîðõîé ñòàíäàðò áóþó
óäèðäàìæèéí òýìäýãëýëèéã îðóóëñàí áîëíî.
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Á¿õ ñàëáàðò ò¿ãýýìýë ñòàíäàðòóóäòàé õîëáîãäîõ õîëáîî
Õàðèó àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëæ áóé ¿éë ÿâö ò¿¿íèéã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõîä ÷óõàë þì.
Ýíýõ¿¿ á¿ëãèéã îðîëöîî, ýõíèé ñóäàëãàà, õàðèó àðãà õýìæýý, ÷èãëýë, ìîíèòîðèíã, ¿íýëãýý, òóñëàìæèéí
àæèë÷äûí óð ÷àäâàð, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà, óäèðäëàãà, ìåíåæìåíò, áîëîâñîí õ¿÷íèé äýìæëýãèéã /1 ä¿ãýýð
á¿ëãèéí 21 ä¿ãýýð õóóäñûã ¿çíý ¿¿/ õàìàð÷ áóé á¿õ ñàëáàðò ò¿ãýýìýë ñòàíäàðòóóäòàé õîñëóóëàí õýðýãëýõ
õýðýãòýé. ßëàíãóÿà, àëèâàà õàðèó àðãà õýìæýýíèé òóõàéä òîõèðîìæ, ÷àíàðûã õàíãàõ ¿¿äíýýñ ò¿¿íèé äýýð
äóðüäñàí ýìçýã õ¿ì¿¿ñèéã îðîëöóóëàí ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿ì¿¿ñèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ õýðýãòýé.
Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí ýìçýã áàéäàë áà ÷àäàâõè
Îíöãîé áàéäëûí ¿åä õàìãèéí èõ ýðñäýëä îðäîã õýñýã áîë ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä, íàñòàé õ¿ì¿¿ñ,
òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñ, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-òîé õ¿ì¿¿ñ áàéäàã. Çàðèì òîõèîëäîëä õ¿ì¿¿ñ ìºí ¿íäýñ óãñàà, øàøíû
áóþó óëñ òºðèéí õàðüÿàëàë ýñâýë îðøèí ñóóäàã ãàçðààñàà øèëæ¿¿ëýãäñýí çýðýã øàëòãààíààð ýìçýã áîëæ
áîëíî. Ýíý íü èéì æàãñààëò äóóñ÷ áóé õýðýã áóñ ìºí õàìãèéí èõ òîäîðõîéëîãäîæ áàéäàã õ¿ì¿¿ñ áàãòäàã.
Òîäîðõîé ýìçýã áàéäàë íü õ¿ì¿¿ñèéí ãàìøãèéí ¿åä àðãàà îëîõ, àìüä ãàðàõ ÷àäâàðò íºëººëäºã áºãººä
õàìãèéí èõ ýðñäýëä îðñîí õ¿ì¿¿ñèéã íºõöºë á¿ðä íü òîäîðõîéëîõ õýðýãòýé.
Ãàðûí àâëàãûí òóðøèä “ýìçýã õýñýã” ãýñýí íýð òîìú¸î íü ýäãýýð á¿õ õýñãèéã õýëíý. Àëü íýã õýñýã

ýðñäýëä îðæ áàéõàä áóñàä íü ìºí àþóë çàíàëä îðîõ òºëºâòýé áàéäàã. Òèéìýýñ ýìçýã á¿ëýã äóðüäàãäàõ
á¿ðä õýðýãëýã÷èä ýíä æàãñààñàí á¿õ õ¿ì¿¿ñèéã àâ÷ ¿çýõèéã õè÷ýýíã¿éëýí õ¿ñ÷ áàéíà. Òóñãàé õàëàìæèéã
ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàëã¿é, òýäíèé îíöëîã õýðýãöýýíèé äàãóó ãàìøèãò íýðâýãäñýí á¿õ õýñãèéã õàìãààëàõ,
õàíãàõ çîðèëãîîð ¿ç¿¿ëýõ ¸ñòîé. Ãýõäýý ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àì àðãàà îëîõ ººðèéí ÷àäâàð,
÷àäàâõèòàé áàéõ, îëæ àâàõ áà òèéì ÷àäâàð, ÷àäàâõèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ äýìæèõ ¸ñòîé ãýäãèéã ìºí
ñàíóóëàõ õýðýãòýé þì.
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Íºëºº
Íàñ áàðàëò
Õ¿íä ãýìòýë
Õàëäâàðò
ºâ÷íèé ºíäºð
ýðñäýë
Õ¿íñíèé
õîìñäîë
Õ¿í àìûã
îëíîîð
îðøèí ñóóãàà
ãàçðààñ íü
øèëæ¿¿ëýõ

Ñîíãîæ àâñàí ãàìøãèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ íºëºº
Õ¿íä îíöãîé
Ãàçàð
ªíäºð
¯åð
áàéäàë
õºäëºëò
õóðäòàé
ñàëõè /¿åðã¿é/
Èõ
Èõ
Öººí
Öººí
ßíç á¿ð
Èõ
Áàãàâòàð
Öººí
ªíäºð
Áàãà
Áàãà
ßíç á¿ð

Èõ
Öººí
Áàãà

Õýâèéí

Õîâîð

Õîâîð

ßíç á¿ð

Ò¿ãýýìýë

Õýâèéí /õ¿íä
õîõèðîë
¿çñýí õîò
ñóóðèí
ãàçðóóäàä
ãàð÷ áîëíî/

Õîâîð

Õîâîð

Ò¿ãýýìýë

ßíç á¿ð

Äàâàëãààò
¿åð/öóíàìè

Ýõ ñóðâàëæ: Ïàí Àìåðèêèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, Áàéãàëèéí ãàìøãèéí äàðààõü îíöãîé

áàéäëûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ìåíåæìåíò. Îíöãîé áàéäëûí áýëýí áàéäàë, ãàìøãèéí òóñëàìæèéí
çîõèöóóëàëòûí ãàçàð: Âàøèíãòîí, Ïàí Àìåðèêèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, øèíæëýõ óõààíû õýâëýë
47, 1981.
NB: Ãàìøãèéí òîäîðõîé òºðë¿¿äèéí õóâüä ÷ íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéí õýâ ìàÿã íºõöºë á¿ðä ¿ëýìæ
õýëáýëçýæ áàéäàã. Æèøýýëáýë, áàðèëãûí êîä õýðýãæ¿¿ëýõ íü ãàçàð õºäëºëòòýé õîëáîîòîé íàñ áàðàëò,
õ¿íä ãýìòëèéí òîîã ýðñ áóóðóóëàõ áîëîìæòîé. Çàðèì õ¿íä îíöãîé áàéäàëä õàëäâàðò ºâ÷èí, òýæýýëèéí
äóòàãäàë íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéí ¿íäñýí øàëòãààí áîëæ áàéõàä áóñàä òîõèîëäîëä àþóëòàé ãýìòýë íàñ
áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéí ºñºëòèéí ¿íäñýí øàëòãààí áîëäîã àðõàã ºâ÷íèé õ¿íäðýë íü ¿íäñýí øàëòãààí áîëæ
áàéäàã.
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Ìèíèìóì ñòàíäàðòóóä
1. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òýö
Íàñ áàðàëò áàéíãà íýìýãäýõ áóþó äàðóé èéì áîëæ áîëçîøã¿é îíöãîé áàéäëûí õàðèó àðãà
õýìæýýíèé ¿åä ýí òýðã¿¿íèé õ¿ì¿¿íëýãèéí õàðèó àðãà õýìæýý íü àíõàí øàòíû ýìíýëãèéí õàëàìæèéã
îðîëöóóëàí ÿàðàëòàé àìüä ãàðàõ õýðýãöýýíä àíõààðàõ ¸ñòîé. Àìüä ãàðàõ õýðýãöýý õàíãàãäñàí òîõèîëäîëä
ýð¿¿ë ìýíäèéí èë¿¿ ºðãºí õ¿ðýýòýé ¿éë÷èëãýýã áîëîâñðóóëàõ õýðýãòýé. Õàðèó àðãà õýìæýýíèé á¿õ ¿å
øàòàíä ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, ìîíèòîðèíã õèéõ, ¿íýëãýý ºãºõ ýð¿¿ë
ìýíäèéí ñèñòåìèéí àðãóóä íü õàìãèéí ÷óõàë õýðýãöýýã õàíãàõ, õàìàð÷ áóé ¿éë÷èëãýý òîõèðîìæòîé áàéõ,
¿éë÷èëãýý àâàõ áîëîìæ òîõèðîìæòîé áàéõ, ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä õóâü íýìýð
îðóóëàõ þì.
Öààøèä àâ÷ ¿çýõ ñòàíäàðòóóä íü á¿õ ãàìøãèéí íºõöºëä õýðýãëýãäýõ õýäèé áîëîâ÷ õºðºíãº íººö
ìóóòàé íºõöºëä ÿëàíãóÿà õàìààðàëòàé. Òýäãýýð íü åð íü ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíèé ¿åä ãàìøèãò
íýðâýãäñýí õ¿í àì ñàéí ÷àíàðûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý àâàõ áîëîìæòîé áàéõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä
÷èãëýäýã. Ýð¿¿ë ìýíäèéí äýä á¿òýö, ¿éë÷èëãýý èõýýõýí òàñàëäñàí ¿åä ãàìøãèéí äàðààõü ýð¿¿ë ìýíäèéí
¿éë÷èëãýýíèé òîãòâîðòîé áàéäëûã äýýøë¿¿ëýõ íü íýí ÷óõàë þì. Ãýõäýý òîãâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ íü óëñ
òºð, ìåíåæìåíò, áàéãóóëëàãà, ñàíõ¿¿, òåõíèêèéí çýðýã îëîí òºðëèéí õ¿÷èí ç¿éëèéã àâ÷ ¿çýõèéã øààðääàã
òóë ýíý íü ýíýõ¿¿ áàðèìò áè÷ãèéí õàìðàõ õ¿ðýýíýýñ äàâæ ãàðñàí þì. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àãåíòëàãóóä,
àæèëòíóóä ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíèé ¿åä ãàðãàñàí øèéäâýð¿¿ä ¿éë÷èëãýýíèé óðò õóãàöààíû

òîãòâîðòîé áàéäëûã äýýøë¿¿ëýõ ýñâýë áóóðóóëàõàä òóñ äºõºì ¿ç¿¿ëæ áîëíî ãýäãèéã ñàíàæ áàéõ ¸ñòîé.
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Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò 1: Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéã
òîãòîîõ
Á¿õ õ¿í èõ õýìæýýíèé íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéí ãîë øàëòãààíûã àâ÷ ¿çýõ çîðèëãîîð ýí òýðã¿¿íä
òàâüñàí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã àâàõ áîëîìæòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä /çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/







Íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéí ãîë øàëòãààíûã òîäîðõîéëæ, áàðèìòæóóëæ, ìîíèòîðèíã õèéäýã.
Òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä èõ õýìæýýíèé íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéã
áóóðóóëàõ õàìãèéí òîõèðîìæòîé, ¿ð ä¿íòýé àðãà õýìæýý õàìààðäàã / çààâàð òýìäýãëýë 1/.
Ýìçýã õýñýã çýðýã õ¿í àìûí á¿õ ãèø¿¿ä òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã àâàõ
áîëîìæòîé / çààâàð òýìäýãëýë 2/.
Îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä, õ¿í àìûí ãèø¿¿ä òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí ýð¿¿ë
ìýíäèéí àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä îðîëöäîã.
Óñ, àðèóí öýâýð, õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë, òýæýýë, îðîìæ, õàìãààëàëò çýðýã òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí
ýð¿¿ë ìýíäèéí àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä áóñàä ñàëáàðóóäòàé èäýâõòýé õàìòðàí
àæèëëàäàã.
Áàðàãöààëñàí íàñ áàðàëò /ÁÍÁ/-ûã ãàìøãèéí ºìíºõ õ¿í àìä áàðèìòæóóëñàí ¿íäñýí õýìæýýíýýñ 2
äàõèí áàéõààñ äîîãóóð áàéëãàõ áóþó òèéì õýìæýýíä áóóðóóëäàã / çààâàð òýìäýãëýë 3/.



5-ààñ äîîø íàñíû íàñ áàðàëò /5-ÄÍÍÁ/-ûã ãàìøãèéí ºìíºõ õ¿í àìä áàðèìòæóóëñàí ¿íäñýí
õýìæýýíýýñ 2 äàõèí áàéõààñ äîîãóóð áàéëãàõ áóþó òèéì õýìæýýíä áóóðóóëäàã / çààâàð òýìäýãëýë
3/.
Çààâàð òýìäýãëýë

1. Òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àðãà õýìæýý íü ãàìøãèéí òºðºë, íºëººã îðîëöóóëàí òóõàéí
íºõöëººñ õàìààðàí õýëáýëçýæ áàéäàã. Ýäãýýð àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëàõ àñóóäëûã õ¿í àìûí ýð¿¿ë
ìýíäèéí çàð÷èìä òóëãóóðëàõ íü ýð¿¿ë ìýíäèéí õàìãèéí èõ õýìæýýíèé ¿ð íºëººã õàìãèéí îëîí õ¿íä
¿ç¿¿ëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëíý.
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Òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí àðãà õýìæýýíä áàòàëãààòàé óñ, àðèóí öýâðèéí íºõöºë,
õ¿íñ, îðîìæèéí õ¿ðýëöýýòýé õàíãàìæ, õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëò /æèøýýëáýë, óëààí áóðõàíû âàêöèí/,
àíõàí øàòíû ýìíýëãèéí õàëàìæ, ºâ÷íèé õÿíàëò áàãòäàã. Ãàçàð õºäëºëò çýðýã èõ õýìæýýíèé ãýìòýëòýé
õîëáîîòîé ãàìøãèéí äàðààõü ãýìòëèéí õàëàìæ ¿éë÷èëãýý çýðýã ºðãºæ¿¿ëñýí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíä íýí
òýðã¿¿íèé à÷ õîëáîãäîë ºãäºã.
2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý àâàõ áîëîìæ: èéì áîëîìæ íü àëèâàà áàéäëààð ÿëãàâàðëàí
ãàäóóðõàëã¿é õýðýãöýýíèé äàãóó òýíö¿¿ áîëîìæ îëãîõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ òîäîðõîé õýñãèéã
õàìðàãäàõã¿é áàéõ áàéäàëä õ¿ðãýæ áîëîõ øóäàðãà ¸ñíû çàð÷èìä ¿íäýñëýãäñýí áàéõ õýðýãòýé. Ïðàêòèê
äýýð ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàéðøóóëàõ, àæèëòíóóäààð õàíãàõ àæëûã ñàéí áîëîìæ, õàìðàëòûã
õàíãàõ áàéäëààð çîõèîí áàéãóóëàõ õýðýãòýé. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã áîëîâñðóóëàõ ÿâöàä áýëýí
áîëîìæîîð õàíãàãäààã¿é áàéæ áîëîõ ýìçýã á¿ëãèéí òîäîðõîé õýðýãöýýã àâ÷ ¿çýõ õýðýãòýé. Õýðýãëýã÷èéí
õóðààìæ àâ÷ áóé òîõèîëäîëä èéì õóðààìæèéã òºëºõ ÷àäâàðã¿é õýñýã òóõàéëáàë, õóðààìæààñ ÷ºëººëºõ,
òàñàëáàð îëãîõ çýðýã àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿íä áîëîìæîîð õàíãàãäñàí áàéõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõèéí òóëä
çîõèöóóëàëò õèéõ õýðýãòýé.
3. Áàðàãöààëñàí íàñ áàðàëò áà 5-ààñ äîîø íàñíû íàñ áàðàëò: ºäºð òóòìûí áàðàãöààëñàí íàñ áàðàëò
/ÁÍÁ/ íü ãàìøãèéí íºõöºë áàéäàëä ìîíèòîðèíã õèéõ õàìãèéí òîäîðõîé, à÷ òóñòàé ýð¿¿ë ìýíäèéí
¿ç¿¿ëýëò þì. ¯íäñýí ÁÍÁ 2 äàõèí íýìýãäýõ íü ÿàðàëòàé õàðèó àðãà õýìæýýã àâàõûã øààðäñàí õ¿í àìûí

ýð¿¿ë ìýíä îíöãîé áàéäëûã õàðóóëäàã. Áóóðàé õºãæèëòýé óëñ îðíóóäûí õóâüä äóíäàæ ¿íäñýí ÁÍÁ íü Äýä
Ñàõàðûí Àôðèêò 0.44 áàéõàä áàðàãöààãààð 0.38 íàñ áàðàëò/ºäºðò 10,000 õ¿í áàéäàã. Àæ ¿éëäâýðæñýí óëñ
îðíóóäûí õóâüä äóíäàæ ¿íäñýí ÁÍÁ íü áàðàãöààãààð 0.25 íàñ áàðàëò/ºäºðò 10,000 áàéäàã. ¯íäñýí íàñ
áàðàëò òîäîðõîé áóñ áàéõ ¿åä ýð¿¿ë ìýíäèéí àãåíòëàãóóä ÁÍÁ-ûã 1.0/ºäºðò 10,000-ààñ äîîãóóð áàéëãàõûã
çîðèõ õýðýãòýé. Áóóðàé õºãæèëòýé óëñ îðíóóäûí õóâüä 5-ààñ äîîø íàñíû íàñ áàðàëò /5-ÄÍÍÁ/ Äýä
Ñàõàðûí Àôðèêò 1.14 áàéõàä áàðàãöààãààð 1.03 íàñ áàðàëò/ºäºðò 10,000 5-ààñ äîîø íàñ/õ¿í áàéäàã. Àæ
¿éëäâýðæñýí óëñ îðíóóäûí õóâüä èéì íàñ áàðàëò áàðàãöààãààð 0.04/ºäºðò 10,000 5-ààñ äîîø íàñ/õ¿í
áàéäàã. 5-ÄÍÍÁ òîäîðõîé áóñ áàéõ ¿åä àãåíòëàãóóä èéì íàñ áàðàëòûã 2.0/ºäºðò 10,000 5-ààñ äîîø íàñ-ààñ
äîîãóóð áàéëãàõûã çîðèõ õýðýãòýé /õàâñðàëò 2, 3, ýñðýã òàëûí õ¿ñíýãòèéã ¿çíý ¿¿/.
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¯íäñýí ëàâëàõ íàñ áàðàëòûí ìýäýýëýë á¿ñ íóòãààð
Á¿ñ íóòàã
ÁÍÁ
ÁÍÁ
5-ÄÍÍÁ
Äýä Ñàõàðûí Àôðèê
0.44
0.9
1.14
Îéðõè Äîðíîä, õîéä Àôðèê
0.16
0.3
0.36
ªìíºä Àçè
0.25
0.5
0.59
Ç¿¿í Àçè áà Íîìõîí äàëàé
0.19
0.4
0.24
Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáûí òýíãèñ
0.16
0.3
0.19
Òºâ, ç¿¿í Åâðîïûí á¿ñ
0.30
0.6
0.20
íóòàã/ÒÒÓÎÕÍ áà Áàëòèéí óëñ
îðíóóä
Àæ ¿éëäâýðæñýí óëñ îðíóóä
0.25
0.5
0.04
Õºãæèæ áóé óëñ îðíóóä
0.25
0.5
0.53
Áóóðàé õºãæèëòýé óëñ îðíóóä
0.38
0.8
1.03
Äýëõèé
0.25
0.5
0.48

5-ÄÍÍÁ
2.3
0.7
1.2
0.5
0.4
0.4
0.1
1.1
2.1
1.0

Ýõ ¿¿ñâýð: Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ñàí, 2003 îí, Äýëõèéí õ¿¿õä¿¿äèéí òºëºâ áàéäàë /2001 îíû ìýäýýëëýýñ/.

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò 2: ¯íäýñíèé áà îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã òºâèéã
äýìæèõ
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý îäîîãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì, á¿òýö, ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷äèéã
äýìæèõýä ÷èãëýäýã.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä / çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/



Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû òºëººëºã÷èä áîëîìæòîé ë áîë ýð¿¿ë ìýíäèéí õàðèó àðãà õýìæýýã óäèðäàæ
áàéäàã.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìàíä øààðäëàãàòàé ÷àäàâõè äóòàãäàæ áàéâàë øààðäëàãàòàé ÷àäâàðòàé
àäèëòãàõ àãåíòëàãèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûã óäèðäóóëàõààð òîäîðõîéëäîã / çààâàð òýìäýãëýë 12/.
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Îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæóóäûã õàðèó àðãà õýìæýý àâ÷ áóé àãåíòëàãóóä äýìæèæ
áýõæ¿¿ëæ áàéäàã /çààâàð òýìäýãëýë 12/.
Îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóäûã äýìæèæ õ¿éñ, ¿íäýñ óãñààíû òýíöâýðèéã íü õàðãàëçàí
ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä îðóóëäàã /çààâàð òýìäýãëýë 3/.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý íü ãàìøèãò íýðâýãäñýí ýñâýë õ¿ëýýí àâ÷ áóé óëñ îðíû îäîîãèéí
¿íäýñíèé ñòàíäàðò, óäèðäàìæèéã òóñãàõ áóþó õ¿ëýýí àâäàã /çààâàð òýìäýãëýë 4/.
Îðîí íóòãèéí ÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëýýã¿é áóþó õ¿í àì íü îäîîãèéí ¿éë÷èëãýý áîëîìæã¿é
áîëîîã¿é òîõèîëäîëä ãàäààäûí ñàëáàð ýìíýëýã çýðýã àäèëòãàõ ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæ,
¿éë÷èëãýý ãàðãàäàãã¿é /çààâàð òýìäýãëýë 5/.

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãîëëîã÷ áàéãóóëëàãà: Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàì /ÝÌß/ ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäàõ
áàéãóóëëàãûí ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÷àäâàðã¿é òîõèîëäîëä åð íü Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà

/ÄÝÌÁ/, Í¯Á-èéí Ä¿ðâýãñäèéí Äýýä êîìèññàð /Í¯ÁÄÄÊ/, Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ñàí çýðýã Í¯Á-ûí
àãåíòëàã ýíý ¿¿ðýã õàðèóöëàãûã àâ÷ àæèëëàíà. ÝÌß, Í¯Á-ûí àãåíòëàãóóä á¿ñ íóòàã, ä¿¿ðýã áóþó îðîí
íóòãèéí ò¿âøèíä ÷àäàâõè äóòàãäàõ òîõèîëäîëä ººð íýã îðîëöîã÷ àãåíòëàã ò¿ð ÷ àòóãàé ¿éë àæèëëàãààã
çîõèöóóëàõ øààðäëàãàòàé áîëíî. Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäàõ áàéãóóëëàãà õàðèó àðãà õýìæýý àâ÷ ýð¿¿ë
ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåìèéí ÷àäàâõèéã äýìæèæ áýõæ¿¿ëýõ íºõöëèéã
á¿ðä¿¿ëýõ õýðýãòýé. Ò¿¿íýýñ ãàäíà ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäàõ áàéãóóëëàãà íü ýð¿¿ë ìýíäèéí àãåíòëàãóóäûí
¿éë àæèëëàãàà çîõèöóóëàãäàæ íºõºãäñºí áàéõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ àñóóäëûã õàðèóöíà.
2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí ñòðàòåãè áà áîäëîãî: Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäàõ áàéãóóëëàãûí íýã ÷óõàë
¿¿ðýã õàðèóöëàãà áîë ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí îíöãîé áàéäëûí õàðèó àðãà õýìæýýíèé ñòðàòåãè,
áîäëîãûã áîëîâñðóóëàõ ÿâäàë þì. Áîäëîãûí áàðèìò áè÷ãèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë,
çîðèëòûã òóñãàæ òýäãýýðò õ¿ðýõ öàð õ¿ðýýã õàðóóëñàí áàéõ áàéäëààð õèéõ õýðýãòýé. Ýíýõ¿¿ áàðèìò
áè÷ãèéã õîëáîãäîõ àãåíòëàã, õ¿í àìûí òºëººëºã÷èäòýé çºâëºëäñºíèé äàðàà áîëîâñðóóëàõ õýðýãòýé.
3. Îðîí íóòãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèë÷èä: Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí ìýðãýæèëòí¿¿ä,
äàäëàãàæñàí/óëàìæëàëò òºðºõ ãàçðûí àæèëòíóóä çýðýã ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí áóñàä ýð¿¿ë
ìýíäèéí ñàëáàðûí àæèëòíóóäûã áîëîìæòîé ¿åä íü ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä íýãòãýæ áàéõ õýðýãòýé.
Õ¿éñíèé òýãø áàéäëûã áàéíãà èë¿¿òýéä ¿çäýã õýäèé áîëîâ÷ ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéã ¿ç¿¿ëýã÷äèéí
äîòîð íýã õ¿éñ äàâàìãàéëäàã ãàçàð çºð¿¿òýé áàéæ áîëîõ þì.
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4. ¯íäýñíèé ñòàíäàðò áà óäèðäàìæ: Åðºíõèéäºº àãåíòëàãóóä ýì÷èëãýýíèé ïðîòîêîë, õýðýãöýýò
ýìèéí æàãñààëò çýðýã ãàìøãèéí ýñðýã õàðèó àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëæ áóé óëñ îðíû ýð¿¿ë ìýíäèéí
ñòàíäàðò, óäèðäàìæèéã ìºðäºæ àæèëëàõ õýðýãòýé /ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì, äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò 5-ûã ¿çíý
¿¿/. Ýäãýýð ñòàíäàðò, ãàðûí àâëàãûã òýäãýýðèéí òîõèðîìæòîé ýñýõèéã òîäîðõîéëîõûí òóëä ãàìøãèéí
õàðèó àðãà õýìæýýíèé ºìíº ÝÌß áóþó ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäàõ áàéãóóëàãàòàé çºâëºëäºæ íÿãòàëæ ¿çýõ
õýðýãòýé. Òýäãýýð íü õóó÷èðñàí ýñâýë íîòëîõ áàðèìòàä òóëãóóðëàñàí ïðàêòèêèéã òóñãààã¿é áîë øèíý÷ëýõ
õýðýãòýé.
5. Ãàäààäûí òàëáàðûí ýìíýëýã: Òàëáàðûí ýìíýëýã íü òóõàéí îðîí íóòãèéí ýìíýëýã íü çîõèõ ¸ñîîð
àæèëëàõã¿é áàéãàà ¿åä ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéã ¿ç¿¿ëýõ öîðûí ãàíö àðãà áàéæ áîëîõ þì. Ãýõäýý
îäîîãèéí ýìíýëãèéã äàõèí àæèëëàõ ýõëýõ áóþó íýìýëò à÷ààëëûã àâ÷ ÿâàõ áîëîìæòîé áîëãîõ ¿¿äíýýñ
òýäýíä õºðºíãº íººö îëãîõ íü åð íü èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Òàëáàðûí ýìíýëãèéã îñëûí ãýìòëèéí
ÿàðàëòàé òóñëàìæ /ýõíèé 48 öàãò/, îñëûí ãýìòýë, ýíãèéí îíöãîé áàéäàëä õî¸ð äàõü òóñëàìæ /3-15 ºäºð/
ýñâýë îðîí íóòãèéí ýâäýðñýí ýìíýëãèéã ñýðãýýí çàñâàðëàõ /õýäýí ºäºðò/ õ¿ðòýë ò¿¿íèéã îðëîõ ò¿ð çóóðûí
áàéãóóëàìæ áàéäëààð àæèëëóóëàõ íü òîõèðîìæòîé áàéæ áîëíî. Òàëáàðûí ýìíýëãèéã àæèëëóóëàõ íü

òîõèðîìæòîé ýñýõèéã òîäîðõîéëîõûí òóëä ñàéòàð òîäîðõîéëñîí õýðýãöýý áàéõ ¸ñòîé. Òóõàéí òàëáàðûí
ýìíýëýã íü òîõèðîõ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ ÷àäâàðòàé áàéõ ¸ñòîé. Ýíý íü îðîí íóòãèéí õºðºíãº íººöèéã ¿ðýõ
ÿâäàë áàéæ áîëîõã¿é. Ýíý íü çàðäëûí õóâüä ¿ð ä¿íòýé áàéõ ¸ñòîé.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò 3: çîõèöóóëàëò
Õ¿ì¿¿ñ äýýä çýðãèéí ¿ð ä¿íä õ¿ðýõèéí òóëä àãåíòëàã, ñàëáàðóóäûí õýìæýýíä çîõèöóóëàãäàæ
áàéäàã ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã àâàõ áîëîìæòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: /çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/


Çîõèöóóëàëòûí ìåõàíèçìûã ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí õ¿ðýýíä òºâ /¿íäýñíèé áà á¿ñ íóòãèéí/ áà
ñàëáàðûí ò¿âøèíä ìºí ýð¿¿ë ìýíä áà áóñàä ñàëáàðóóäûí õîîðîíä áèé áîëãîñîí.
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Эрүүл мэндийн байгууллага õýñýã бүрийн онцгой хариуцлагыг эрүүл мэндийн гол
байгууллагатай зөвлөлдсөний үндсэн дээр тодруулж баримтжуулах ба ингэхдээ хүн
амыг дээд хэмжээгээр хамруулахаас гадна үйлчилгээнүүдийн харилцан нөхсөн
байдлыг баталгаажуулах ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 1).
Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах тогтмол хурал цуглааныг орон
нутгийн ба гадны түншүүдэд зориулан төвийн болон хээрийн/òàëáàðûí ажиллагааны
түвшинд зохион байгуулдаг.

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хоорондох зохицуулалт: эрүүл мэндийн гол
байгууллага нь Эрүүл мэндийн яам юм уу өөр байгууллага байна уу гэдгээс үл хамааран
эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх байгууллагууд үйл ажиллагаагаа үндэсний
болон орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй зохицуулах ѐстой. Дүрвэгсдийн

нөхцөлд эрүүл мэндийн байгууллагууд нь хүлээн авагч орны эрүүл мэндийн системд үйл
ажиллагаагаа зохицуулах ѐстой. Хэд хэдэн эрүүл мэндийн байгууллагууд òàëáàðûí
нөхцөлд ажиллаж байгаа тохиолдолд тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг зохицуулан
хуваарилснаар эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны цоорхой ба давхардлыг
арилгах боломжтой болно.
2. Зохицуулах хурал цуглаан: эдгээр үйл мэдээллийг солилцох, гол асуудлуудыг
тодорхойлж хянах, эрүүл мэндийн ерөнхий стратегиудыг боловсруулж хэрэгжүүлэх,
тусгай үүргүүдийг хуваарилах, стандартчилсан гэрээ ба хөндлөнгийн оролцооны талаар
тохиролцох форум хэлбэрээр зохион байгуулах ѐстой. Эхэн үедээ хурал цуглааныг дор
хаяж долоо хоног бүр явуулах нь зүйтэй.
Эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн стандарт: эрүүл мэндийн анхны тусламж
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг зохих эрүүл мэндийн анхны тусламжийн зарчим дээр
үндэслэнэ.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëòýé хамт уншина уу)
 Бүх хүмүүс өөрсдийн эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдлыг хамгаалж сайжруулах
тус болох эрүүл мэндийн талаархи мэдээллийг авна (çààâàð òýìäýãëýë 1).
 Эрүүл мэндийн үйлчилгээг өрх гэр, хамт олон, алслагдсан газрын эрүүл мэндийн
байгууламжууд, төвийн байгууламжууд, зөвлөгөө өгөх эмнэлэг гэх мэт зохих бүх
түвшинд хангана (çààâàð òýìäýãëýë 2).
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Стандарчлагдсан зөвлөгөө өгөх системийг эрүүл мэндийн гол байгууллага
тогтоож эрүүл мэндийн байгууллагууд ашиглана. өвчтөнүүдийг зөвлөгөө өгөх
газарт хүргэхэд тохиромжтой тээврийн хэрэгслээр хангана.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ ба хөндлөнгийн оролцоо нь шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй арга дээр үндэслэх ба аль болох баримтаар баталгаажуулагдсан
байна.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ ба хөндлөнгийн оролцоонд нийгмийн болон соѐлын
хувьд хүлээн авч болохуйц зохих технологийг ашиглана.

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Эрүүл мэндийн мэдээлэл ба боловсрол: олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсрол ба
дэмжлэгийг орон нутгийн эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллага ба олон нийтийн
төлөөлөгчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ. Ингэхдээ хүн амын дундах
эрүүл мэндээ хайрлах хандлага эрүүл мэндийн талаархи итгэл үнэмшлийг тооцож
үзэх ѐстой. Энэ нь тухайн нутгийн онцлог, эрүүл мэндийн томоохон аюулууд, эрүүл
мэндийн үйлчилгээг авах боломж, эрүүл мэндээ хамгаалж сайжруулах зан төлөвийн

талаархи мэдээллийг агуулсан байна. Олон нийтэд эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл ба
материалыг хүргэхдээ тохиромжтой хэл ба мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах ба
ингэхдээ тухайн соѐлын онцлогийг харгалзах ѐстой. эрүүл мэндийн талаархи чухал
мэдээллүүдийн агуулга нь эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд нийцсэн байх ѐстой.
2. Хөдөлгөөнт эмнэлгүүд: зарим гамшгийн үед анхаарал халамж хүртэх боломжоор
хязгаарлагдмал тусгаарлагдсан юм уу шилжих хөдөлгөөнд байгаа хүмүүсийн хэрэгцээ
шаардлагыг хангахын тулд хөдөлгөөнт эмнэлэг ажиллуулах шаардлагатай болж
болно. Туршлагаас харахад ийм эмнэлгийг зохих шаардлагын дагуу ажиллуулвал
амин чухал хэрэгцээг хангаж болдог. Зохих шаардлагын дагуу ажиллуулж чадахгүй
бол хөдөлгөөнт эмнэлгийн ашиглалт буурч эрүүл мэндийн үйлчилгээг орлосноор
хязгаарлагдмал эх үүсвэрүүдийг үр ашиггүй байдлаар зарцуулахад хүргэж болно.
Тэдгээрийг эрүүл мэндийн төв байгууллага ба орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын
төлөөлөгчидтэй зөвлөлдсөний дараа л ажиллуулах нь зүйтэй.
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Эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн стандарт 5: ýìíýëãèéí үйлчилгээ
Хүмүүс стандартчилагдсан ýìíýëãèéí үйлчилгээг авах ба ингэхдээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн
протокол, зааварчилгааг мөрдөнө.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина уу)
 Эрүүл мэндийн байгууламжуудын тоо, түвшин, байрлал нь хүн амын хэрэгцээ
шаардлагыг хангахад тохиромжтой байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 1-2).
 Эрүүл мэндийн байгууламжид ажиллаж байгаа ажилтнуудын тоо, ур чадвар, хүйс
болон үндэс угсааны тэнцвэртэй байдал нь хүн амын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад
тохиромжтой байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 1-2).
 Ажилтнуудын тоог сонгохдоо нэг эмч өдөрт 50 дээшгүй хүн үзэхээр тохируулна.
Хэрвээ энэ босгыг давсан бол шинээр эмч нэмж авна. хүн амын хэрэгцээ шаардлагыг
хангахад тохиромжтой байх ѐстой (хавсралт 3).
 Эрүүл мэндийн байгууламжуудын ашиглалтын түвшинг хянаж хэт их юм уу бага
ачаалалтай бол заëруулах арга хэмжээг авна хүн амын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад
тохиромжтой байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 3).







Эрүүл мэндийн төв байгуулага нь тухайн нөхцөлд хамаарах стандартчилсан
протоколыг боловсруулах ба үүнийг эрүүл мэндийн байгууллагууд мөрдөнө хүн амын
хэрэгцээ шаардлагыг хангахад тохиромжтой байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 4).
Эрүүл мэндийн төв байгуулага нь зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг
боловсруулах ба үүнийг эрүүл мэндийн байгууллагууд мөрдөнө хүн амын хэрэгцээ
шаардлагыг хангахад тохиромжтой байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 4).
Протокол болон зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг мөрдөх талаар клиникийн
ажилтнуудад сургалт явуулж хяналт тавина (çààâàð òýìäýãëýë 5-6).
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн зааварчилгааны дагуу стандартчилсан эмийн менежментийн
системээр дамжуулан хүмүүсийг зайлшгүй шаардлагатай эмийг тасралтгүй хангана
(çààâàð òýìäýãëýë 7).
Эмийн хандивыг зөвхөн олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зааварчилгааны
дагуу л өгнө. Эдгээр зааварчилгааг мөрдөхгүйгээр өгсөн эмийн хандивыг хэрэглэхгүй
бөгөөд аюулгүй байдлаар устгана.
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Нас барсан хүмүүсийн цогцсыг хүндэтгэлтэй бөгөөд соѐлын хувьд хүлээн авч
болохуйц байдлаар олон нийтийн эрүүл мэндийн журмын дагуу устгана (çààâàð
òýìäýãëýë 8).

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Эрүүл мэндийн байгууламжууд ба боловсон хүчин: эрүүл мэндийн байгууламжийн
тоо ба байрлал мөн бүх шатны боловсон хүчний тоо ба ур чадвар нөхцөл байдлаас
шалтгаалж өөр өөр байдаг. Боловсон хүчин дунд ганц боловч эмэгтэй ажилтан эсвэл
нэг угсаатны цөөнхий төлөөлөгч ороход эмэгтэйчүүд ба цөөнхий бүлгийн гишүүд
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад ихээхэн нөлөө үзүүлж болно. Зэвсэг авч явах гэх
мэт эрүүл мэндийн байгууллагын төвийг байдалд аюул учруулах аливаа үйлдэл юм
уу үйл ажилллагаа явуулахыг хориглоно.
2. Боловсон хүчний түвшин: дараахь удирдамж нь лавлаж тодруулах зорилгоор
хэрэглэхэд тустай боловч нөхцөл байдлаас шалтгаалан зохицуулан өөрчлөх
шаардлагатай байж болно. “өндөр мэргэшсэн эрүүл мэндийн ажилтан” гэдэг нэр

томъѐо нь албан ѐсоор сургалтанд хамрагдсан эмч, сувилагч, клиникийн ажилтан,
эмнэлгийн туслах ажилтан гэх мэт клиникийн үйлчилгээ үзүүлдэг ажилтанг хэлнэ.
а. Үйлчлүүлэгчдийн тоо: нэг эрүүл мэндийн ажилтанд 500-1000 хүн, нэг ур чадвар
бүхий уламжлалт эх баригчид 2000 хүн, 1 хянагч эмчид 10 гэрээр эмчлүүлэгч, нэг
ахлах эмч байна.
б. Алслагдсан эрүүл мэндийн байгууламж нь (ойролцоогоор 10000 хүн) хоѐроос таван
ажилтан, доод тал нь нэг өндөр мэргэшсэн эрүүл мэндийн ажилтан, өдөрт нэг
клиникийн эмч 50 үзлэг, шингэн нөхөх эмчилгээ, боолт, бүртгэл, зохион байгуулалт
хариуцсан нарийн мэргэшээгүй ажилтнуудтай байна.
в. Төвлөрсөн газрын эрүүл мэндийн байгууламж нь (ойролцоогоор 50000 хүн) дор
хаяж таван ажилтан, доод тал нь нэг их эмч, өдөрт 50 хүнд үзлэг өндөр мэргэшсэн
эрүүл мэндийн ажилтан, 20-30 ор тутамд нэг өндөр мэргэшсэн эрүүл мэндийн
ажилтан, 24 цагийн үйлчилгээтэй (хэвтэж эмчлүүлж байгаа өвчтөнүүдэд зориулсан)
байна. Шингэн нөхөх эмчилгээ хийх нэг нарийн мэргэшээгүй эрүүл мэндийн ажилтан,
аптек хариуцсан нэг юм уу хоѐр, боолт тарилга ариутгал хариуцсан нэг юм уу хоѐр
ажилтантай байна. Нэг лаборант болон бүртгэл, хамгаалалт хариуцсан нарийн
мэргэшээгүй ажилтнуудтай байна.
г. Зөвлөгөө өгөх эмнэлэг нь янз бүр байна. Дор хаяж хагалгаа хийх чадвартай нэг их
эмч ээлжиндээ 20-30 ор тутамд нэг сувилагчтай байна.
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3.Эрүүл мэндийн үйлчилгээний ашиглалтын түвшин: эрүүл мэндийн
байгууламжид очих нь ашиглалтын түвшинд тодорхойлоход тус болдог. Ашиглалтын
түвшин нөхцөл байдал болон улирлаас шалтгаалж өөрчлөгдөж болох учраас тогтсон
хязгаар гэж байхгүй. Гэхдээ энэ нь гамшигт өртсөн хүн амын ихэнхдээ хамаагүй
өндөр байдаг. Тогтвортой нөхцөлд жилд нэг хүн ойролцоогоор 0.5 – 1.0 удаа эмнэлэгт
үзүүлдэг байна. Дүрвэгчдийн дунд нэг хүн жилд 4.0 удаа эмнэлгийн үйлчилгээ авах
магадлалтай байдаг. Энэ хэмжээ дундаж хэмжээнээс бага байгаа бол энэ эмнэлгийн
байгууллагын олдоц муу жишээ нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний аюулгүй байдал
хүчин чадал хангалтгүйн нэг үзүүлэлт байж болно. Харин энэ түвшин өндөр байх юм
бол олон нийтийн эрүүл мэндийн тодорхой асуудал (жишээ нь халдварт өвчин гарах
гэх мэт) юм уу үйлчилгээ хүртэх хүн амыг дутуу тооцсон байдлаас шалтгаалан хэт
ачаалал үүссэн байж болно. Эмзэг бүлгийн хүмүүсийн төлөөллийг бүрэн хамруулах
тулд ашиглалтын түвшинг тооцохдоо хүйс, нас, гарал үүсэл, хөдөлмөрийн чадваргүй
байдлыг бодолцох ѐстой (Хавсралт 3-г үзнэ үү).
4. Эмчилгээний стандартчилсан протокол ба зайлшгүй шаардлагатай эмийн

жагсаалт: ихэнх улсууд өөрсдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт юм уу
жорын жагсаалтыг гаргасан байдаг ба олон улс түгээмэл өвчнүүд болон гэмтлүүдийг
эмчлэх эмчилгээний менежментийн протоколтой байдаг. Эдгээр протоколууд ба
эмийн жагсаалтуудын тохиромжтой байдлыг тогтоохын тулд тэдгээрийг гамшгийн
эсрэг арга хэмжээ эхний шатанд Эрүүл мэндийн яамтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
хянах ѐстой. Зарим тохиолдолд тогтсон үндэсний протокол юм уу эмийн жагсаалтанд
жишээ нь зөвлөсөн антибиотик юм уу хижгийн эсрэг хариу үйлдэл гарч байгаа шинж
тэмдэг илэрсэн тохиолдолд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарч болно. Хэрвээ протокол
ба зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт байхгүй бол Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллага UNHCR-ээс гаргасан Онцгой үеийн эрүүл мэндийн шинэ хэрэгсэл гэх
мэт зааварчилгааг мөрдөх ѐстой.
5. Боловсон хүчниé сургалт ба хяналт: эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд нь
зохих сургалтад хамрагдаж өөрсдийн хариуцлагын түвшинд тохирох ур чадварыг
эзэмшсэн байх ѐстой. Эрүүл мэндийн байгууллагууд нь боловсон хүчнийхээ
мэдлэгийг орчин үеийн түвшинд байлгахын тулд тэднийг сургалтанд хамруулах
ѐстой. Ялангуяа боловсон хүчин мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдаагүй юм
уу шинэ эрүүл мэндийн систем эсвэл протокол хэрэгжүүлж байгаа үед онцгой чухал
шаардлагатай. Сургалтын хөтөлбөрүүдийг аль болохоор стандартчилж үндэсний
хөтөлбөрүүдтэй холбож өгөх шаардлагатай.
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6. Өвчтөний эрхүүд: гамшигтай холбоотой олон хүчин зүйлүүд нь өвчтөний хувийн
нууцаа хадгалах, шийдвэр гаргахдаа мэдээллээр хангагдсан байдал зэрэг эрхүүдийг
тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй болгодог. Гэхдээ эрүүл мэндийн ажилтнууд нь
аль болохоор эдгээр эрхүүдийг хамгаалж хүндэтгэхийг хичээж ажиллах ѐстой. Эрүүл
мэндийн байгууламжууд ба үйлчилгээ нь хувийн нууцыг хадгалах байдлаар зохион
байгуулагдсан байх ѐстой (эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн стандарт,
удирдамжийн тайлбар 3 гэсэн хэсгийг уншина уу). Зөвшөөрөл өгөхдөө мэдээллээр
хангагдсан байх эрхийг эмчилгээний юм уу мэс заслын ажиллагааны өмнө
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Өвчтөнүүд эмчилгээний ажиллагаа болгон ямар хэсгээс
бүрддэг, тэдгээрийн үр дүн, боломжит эрсдэл, зардал, үргэлжлэх хугацаан талаар
мэдэх эрхтэй.
7. Эмийн менежмент: зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг ашиглахаас гадна
эрүүл мэндийн байгууллагууд нь эминй менежментийн үр дүнтэй системийг
нэвтрүүлэх ѐстой. Ийм системийн зорилго нь эмийг үр ашигтай, зардал багатай,
оновчтой байдлаар хэрэглэхэд оршино. Энэ систем нь сонголт, хангалт, түгээлт,
хэрэглээ гэсэн эмийн менежментийн циклийн хамгийн чухал дөрвөн хэсэг дээр
үндэслэх ѐстой (эрүүл мэндийн менежментийн шинжлэх ухаан, 1997, Эмийн ханган

нийлүүлтийг зохион байгуулах, хоѐрдох хэвлэлийг үзнэ үү)
8. Нас барагсдын цогцостой харьцах: гамшгийн улмаас нас баралтын түвшин өндөр
байгаа үед олон тооны цогцостой харьцах шаардлагатай болдог. Цогцсуудыг эрээ
цээргүйгээр бөөнд нь оршуулах ѐсгүй. Учир нь энэ нь олон нийтийн мэндэд
тохиромжгүй бөгөөд нийгмийн хэм хэмжээг зөрчиж байгаагаас гадна ховор нөөц
бололцоог үр дүнгүйгээр үрэгдүүлэхэд хүргэж болно. Хүний цогцсыг олноор
оршуулах нь тэдгээрийг түргэн булах юм уу шатаахгүй бол халдварт өвчин үүсгэж
болно гэсэн буруу ойлголт дээр үндэслэсэн байдаг. Үнэн хэрэгтээ цогцос нь эрүүл
мэндийн эрсдэл үүсгэх магадлал голдуу маш бага байдаг. Холер юм уу халуунаар нас
барсан зэрэг зөвхөн цөөхөн хэдэн тохиолдолд л хүний цогцос нь эрүүл мэндийн хувьд
эрсдэл үүсгэх ба энэ үед урьдчилсан арга хэмжээ авах шаардлагатай болдог. Нас
барагсдын гэр бүлийнхэнд нь соѐлын хувьд хүлээн авч болохуйц оршуулга хийх
боломж олгох ѐстой. Оршуулж байгаа нас барагсад нь хүчирхийллийн золиос болсон
үед шүүх эмнэлгийн асуудлыг авч үзэх ѐстой (217-р хуудаснаас байр сууц ба амьдрах
газрын стандарт 2, удирдамжийн тайлбар 3 гэсэн хэсгийг үзнэ үү)

269

Эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн стандарт 6:
Эрүүл мэндийн мэдээллийн систем
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг төлөвлөж хэрэгжүүлэхдээ олон нийтийн эрүүл мэндтэй
холбоотой мэдээллийг тасралтгүй цуглуулах, дүн шинжлгээ хийх, ашиглах ажиллагааг
зохион байгуулалттай явуулах ѐстой.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина уу).
 Хүн амын хөдөлгөөн, нас баралт, өвчлөлт, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаархи
мэдээллийг тогтмол цуглуулахын тулд эрүүл мэндийн байгууллагууд нь
стандартчилсан эрүүл мэндийн мэдээллийн системийг ашигладаг (çààâàð òýìäýãëýë 1-2,
хавсралт 1-2).
 Эрүүл мэндийн мэдээллийн системийг зохион байгуулж хянах зорилгоор зохицуулах
үүрэгтэй байгуулалагыг томилно.
 Эрүүл мэндийн байгууламжууд ба байгууллагууд тогтмол хугацаанд зохицуулах
үүрэгтэй байгууллагад ажиглалтын мэдээлэл өгнө. Эдгээр мэдээллийг өгөх давтамж
нь нөхцөл байдлаас шалтгаалж өдөр бүр, долоо хоног бүр эсвэр сар бүр байж болно.








Халдварлалтын талаар өгөх тогтмол мэдээлэл тэр дундаа мэдээллийн дүн шинжилгээ
ба тайлбарыг эрүүл мэндийн мэдээллийн хөтөлбөрийг зохицуулах үүрэгтэй
байгууллага гаргах ба бусад холбогдох байгууллагууд, шийдвэр гаргагчид,
үйлчлүүлэгчидтэй хуваалцана. Эдгээр мэдээллийг өгөх давтамж нь нөхцөл байдлаас
шалтгаалж өдөр бүр, долоо хоног бүр эсвэр сар бүр байж болно.
Хувь хүмүүс болон хүн амын эрх ба аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд
байгууллагууд нь мэдээллийг хамгаалах урьдчилсан арга хэмжээг авах ѐстой (çààâàð
òýìäýãëýë 3).
Халдварт өвчин гарсныг илрүүлж цаг тухайд нь хариу арга хэмжээ авах боломж
олгохын тулд эрүүл мэндийн мэдээллийн системд цаг алдалгүй анхааруулга өгөх
механизм багтах ѐстой (281-р хуудсан дээр байгаа халдварт өвчнийг хянах стандарт
5).
Ажиглалтын мэдээллийг тайлбарлах ба шийдвэр гаргах явцыг чиглүүлэхийн тулд
бусад зохих эх үүсвэрүүдээс авсан мэдээллийг тасралтгүй ашиглана (çààâàð òýìäýãëýë
4).
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Çààâàð òýìäýãëýë

1. Эрүүл мэндийн мэдээллийн систем: эрүүл мэндийн мэдээллийн системийг аль болох
урьдчилан байгуулсан ажиглалтын систем дээр үндэслэх ѐстой. Зарим онцгой
тохиолдолд шинэ юм уу зэрэгцээ систем шаардлагатай болж болох ба үүнийг эрүүл
мэндийн төв байгууллагатай зөвлөлдсөний үндсэн дээр шийднэ. Эрүүл мэндийн
мэдээллийн систем нь уян хатан байх ѐстой бөгөөд цаг хугацааны явцад хөгжиж байх
ѐстой. Гамшгийн үед хариу арга хэмжээ авахдаа дараахи эрүүл мэндийн мэдээллийг
оруулах ѐстой бөгөөд эдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд:
а. Нас баралтын баримжаалсан түвшин
б. 5-аас доош насныхны нас баралтын түвшин
в. Нас баралтын пропорциональ түвшин
г. Тодорхой шалтгааны улмаас үүссэн нас баралтын түвшин
д. Хамгийн түгээмэл өвчнүүдийн тохиолдлын түвшин
е. Эрүүл мэндийн байгууламжийн ашиглалтын түвшин
ѐ. Клиник эмчийн нэг өдөрт өгөх зөвлөгөөний тоо
2. мэдээллийн задаргаа: шийдвэр гаргах чиглэл өгөхийн тулд мэдээллийг боломжтой
хэмжээгээр нас ба хүйсээр нь задлах ѐстой. Гамшгийн эхэн үед мэдээллийг нарийвчлан

задлах нь түвэгтэй байж болно. Гэхдээ 5 наснаас доош хүүхдүүд хамгийн их эрсдэлд өртдөг
учраас энэ насны бүлгийн хүүхдүүдийн нас баралт ба өвчлөлийн талаархи мэдээллийг эхнээс
нь баримтжуулах шаардлагатай. Үүнээс гадна нас баралт ба өвчлөлийн мэдээллийг хүйсээр
нь ангилах нь хүйсний хоорондох ялгааг олж харахад тустай байдаг. Цаг хугацаа ба нөхцөл
байдал боломжтой бол улам илүү нарийвчилсан насны ба хүйсийн задаргааг хийхийг хичээх
шаардлагатай (0-11 сар, 1-4 нас, 5-14 нас, 15-49 нас, 50-59 нас, 60-аас дээш нас гэх мэт).
3. Мэдээллийн нууцлал: эмнэлгийн тэмдэглэл ба мэдээллийн нууцыг батлагаажуулах ѐстой.
хувь хүн болон мэдээллийн өөрийнх нь аюулгүй байдлыг хангахын тулд урьдчилсан арга
хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай. Эмнэлгийн ажилтнууд өвчтөний талаархи мэдээллийг
тухайн өвчтөнийг асрах ажиллагаанд шууд оролцоогүй хэнд ч өвчтөний зөвшөөрөлгүйгээр
мэдээллийг өгөх ѐсгүй. Тамлалт ба бусад хүний эрхийн зөрчлийн улмаас учирсан гэмтэлтэй
шууд холбоотой мэдээлэлтэй маш болгоомжтой харьцах ѐстой. Өвчтөн зөвөшөрсөн нөхцөлд
энэ мэдээллийг холбогдох байгууллага юм уу оролцогч талд өгөх талаар бодолцож болно.
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4. Бусад мэдээллийн эх үүсвэрүүд: Холбогдох эрүүл мэндийн мэдээллийн эх үүсвэрт
лабораторийн тайлан, санал асуулга, тухайн тохиолдлын судалгаа, үйлчилгээний чанарын
хэмжилтүүд болон бусад хөтөлбөрийн мэдээллүүд орно.
Хавсралт 2-оос долоо хоног тутмын нас баралт ба өвчлөлтийн мэдээллийн маягтын загвар ба
Хавсралт 3-аас нас баралт ба өвчлөлтийн түвшинг тооцох тоìъѐог үзнэ үү.
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2 Халдварт өвчний хяналт
Áóñàä ãàìøãèéã áîäâîë õàâñàðñàí ãàìøãèéí ¿åä èë¿¿ òîõèîëääîã õàëäâàðò ºâ÷íèé
óëìààñ ¿¿äñýí ºâ÷ëºëò áîëîí íàñ áàðàëòûí õóâü õýìæýý ºíäºð áàéäàã. Èèíõ¿¿ áàéäàë
èõýíõäýý õºãæèæ áóé îðíóóäàä íàñ áàðàëòûí 60-90% ýçýëäýã áà ò¿ãýýìýë òîõèîëääîã 4
õàëäâàð ºâ÷íèé àëü íýãíýýñ áîëäîã áàéíà. ¯¿íä: óëààí áóðõàí, ñóóëãàëò, öî÷ìîã
àìüñãàëûí çàìûí õàëäâàð, õóìõàà ã.ì. Õ¿íñíèé òýæýýëèéí õóðö õîìñäîë íü èõýíõè
òîõèîëäîëä äýýðõè ºâ÷í¿¿äòýé õàâñàð÷ áàéäàã áºãººä ¿¿íä ÿëàíãóÿà áàãà íàñíû
õ¿¿õä¿¿ä ºðòäºã. Çàðèì íºõöºëä ººð òºðëèéí õàëäâàðò ºâ÷èí òàðõäàã. Æèøýý íü:
öàõèëãààí ìèíèíãèò, øàð õàëóóí, ãèïàòèò, ãýäýñíèé õèæèã ã.ì.
Õàëäâàðò ºâ÷íèé òàëõàëò íü ãýíýòèéí ãàìøèãòàé õàâñàð÷ äàâõàð ãàð÷ èðäýãã¿é. Óñíû
÷àíàð áîëîí àðèóí öýâðèéí õîìñäîëîîñ áîëæ èõýâ÷ëýí ¿¿ñäýã. Öýðãèéí õ¿÷íèéõýí
áîëîí àëàí õÿäàã÷èä áèîëîãèéí çýâñýã õýðýãëýõ áîëñîí íü ãàìøãèéí õàðèó ¿éëäýë
¿ç¿¿ëýã÷ áîëîí õ¿ì¿¿íëýãèéí áàéãóóëëàãóóäûã ñàíààã çîâîîæ ýõýëñýí. Õýðýâ çýý
áèîëîãèéí çýâñýã õýðýãëýñýí òîõèîëäîëä ýíýõ¿¿ ñòàíäàðòóóäûã ìºðäºõ áîëîìæã¿é
áîëîâ÷ çàðèì íýã íü òîõèð÷ áîëîõ þì.
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Халдварт өвчний хяналтын стандарт 1: урьдчилан сэргийлэх
Íас баралт ба өвчлөлтийг нэмэгдүүлэхэд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг халдварт өвчнүүдээс
урьдчилан сэргийлэх ìýäýý мэдээлэл ба үйлчилгээã õ¿ì¿¿ñ авàõ ýðõòýé.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)
 Урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээнүүдийг бусад холбогдох салбаруудтай
харилцан уялдаатайгаар боловсруулж хэрэгжүүлдэг (çààâàð òýìäýãëýë 1).
 Олон нийтэд зориулсан эрүүл мэндийн мэдээлэл хувь хүмүүст түгээмэл тархсан
халдварт өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлж холбогдох үйлчилгээг авах талаар
мэдлэг олгодог (264-р хуудсанд байгаа эрүүл мэндийн системүүд ба дэд бүтцийн
стандарт 4)
 Улаан бурхны эсрэг олон нийтэд вакцин хийх дархлаажуулалтын өргөжүүлсэн
хөтөлбөр гэх мэт тодорхой урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг заасны дагуу
хэрэгжүүлдэг (çààâàð òýìäýãëýë 2 ба халдварт өвчнийг стандарт 2).
Çààâàð òýìäýãëýë
1. Урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ: эдгээр хөндлөнгийн оролцооны
ихэнхийг бусад салбаруудтай уялдаатайгаар зохион байгуулдаг. Үүнд:

-

-

-

ус ба ариун цэвэр: хангалттай хэмжээ ба чанар бүхий усны хангамж, ариун цэврийн
шаардлага хангасан нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөл, векторын
хяналт гэх мэт (51-р хуудсанд байгаа ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйг сайжруулах гэсэн
хэсгийг үзнэ үү).
Хүнсний аюулгүй байдал, тэжээл, хүнсний тусламж: шаардлага хангасан хүнс
хэрэглэх боломж ба хүнсний хомсдолын менежмент (103-р хуудсанд байгаа Хүнсний
аюулгүй байдал, тэжээл ба хүнсний тусламж гэсэн хэсгийг үзнэ үү).
Байр оромж: хангалттай бөгөөд тохирох байр сууц (203-р хуудсанд байгаа байр сууц,
оршин суух газар, хүнсний бус зүйлүүд)
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2. Улаан бурхнаас урьдчилан сэргийлэх ба дархлаажуулалтын өргөтгөсөн хөтөлбөр:
улаан бурхан нь гарах өндөр магадлалтай бөгөөд нас баралтын хувь өндөр байдаг
учраас энэ өвчний урьдчилан сэргийлэхийн тулд хүүхдүүдийг нийтээр
вакцинжуулалтанд хамруулах нь гамшигт нэрвэгдсэн хүн ам, ялангуяа дүрвэсэн юм
уу зөрчил тэмцлийн золиос болсон хүн амын дунд маш чухал асуудал байх нь
олонтоо. Дархлаажуулалтын өргөтгөсөн хөтөлбөрөөр дамжуулан бусад хүүхдийн
өвчний эсрэг вакцин хэрэглэх нь үүнээс илүү ач холбогдол багатай. Учир нь эдгээр
өвчнүүд гарах нь илүү цөөн бөгөөд тэдгээрээс үүсэх эрүүл мэндийн эрсдэлийн хэмжээ
бага байдаг. Ийм учраас дархлаажуулалтын хөтөлбөрийн бусад вакцинууд нь хүн
амын шууд хэрэгцээг хангасны дараа л голдуу хэрэглэдэг. Энэ удирдамжид pertussis
áóþó õîîëîéí ñàõóó зэрэг өвчин тасралтгүй гарснаар тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх
вакцин хэрэглэх нь маш чухал болсон тохиолдол хамаарахгүй.
Халдварт өвчний хяналтын стандарт 2: улаан бурхнаас урьдчилан сэргийлэх
6 сараас 15 настай бүх хүүхдүүд энэ өвчний эсрэг дархлаатай байдаг.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)
o 9 сараас 15 хүртэлх насны хүүхдүүд улаан бурхны эсрэг вакцинд хамрагдаж байгаа
байдлыг үнэлэх үнэлгээг улаан бурханд өртөмтгий байдлыг тогтоохын тулд шуурхай
арга хэмжээний эхэнд явуулдаг (çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).

o Хэрвээ вакцинжуулалтын хамрах хүрээ 90%-иас бага байвал 6 сараас 15 насны
хүүхдүүдийг (үүний дотор 6-59 сартай хүүхдүүдийг А витаминаар хангах) нийтээр
вакцинжуулах кампанит ажлыг эхлүүлдэг. Вакцинжуулах кампанит ажил тэр дундаа
дархлаажуулалтын өргөтгөсөн хөтөлбөр үндэсний болон орон нутгийн эрүүл мэндийн
удирдах байгууллагууд зохион байгуулдаг (çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
o Кампанит ажлыг гүйцэтгэж дууссанаар дараахи шаардлагуудыг хангасан байх ѐстой.
Үүнд:
- 6 сараас 15 насны хүүхдүүдийн дор хаяж 95% нь улаан бурхны вакцинд хамрагдсан
байх ѐстой.
- дотор 6-59 сартай хүүхдүүдийн дор хаяж 95% нь А витамины зохих тунг хэрэглэсэн
байх ѐстой.
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Вакцинд хамрагдсан 6-9 сартай хүүхдүүд нь 9 сар хүрэнгүүт улаан бурхны вакциныг
өөр тунгаар хэрэглэх ѐстой (удирдамжийн тайлбар 2-г үзнэ үү).
9 сартай хүүхдийн тогтмол хийгддэг ваикцины хамрах хүрээг хамгийн бага нь 95%тай байлгах ѐстой. Үүнийг дархлаажуулалтын өргөтгөсөн хөтөлбөртэй холбоотой
явуулдаг.
Шилжих хөдөлгөөнд байгаа болон дүрвэсэн хүн амын хувьд 6 сараас 15 нас хүртэлх
насны шинээр ирсэн бүх хүүхдүүдийн дор хаяж 95% ньулаан бурхны вакинцд
хамрагдсан байх системийг байгуулах ѐстой.

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Улаан бурхнаас урьдчилан сэргийлэх: улаан бурхан нь бидний мэдэх хамгийн өндөр
халдвартай вирусүүдийн нэг бөгөөд нас баралтын маш өндөр хувьтай байдаг. Онцгой
нөхцөл байдал үүсч хүмүүс олноороо дүрвэх юм уу хүнсний хомсдолын түвшин
өндөр байгаа нөхцөлд улаан бурхан гарах магадлал маш өндөр байдаг. Ийм учраас
нийтээр викцинжуулах кампанит ажил нь дээрхи нөхцөл байдал үүссэн үед хамгийн
түрүүнд хэрэгжүүлэх хамгийн чухал ажил болдог. Нийтээр вакцинжуулах
ажиллагаанд шаардлагатай боловсон хүчин, вакцин, тоног төхөөрөмж болон бусад
хангамжийн материалуудыг аль болох түргэн цуглуулах шаардлагатай. Вакцины
хамрах хүрээ тодорхой бус байгаа бол кампанит ажлыг хамрах хүрээ хангалтгүй гэж
үзэж явуулах ѐстой.

2. Улаан бурхны вакцинжуулалтын насны ангилал: Зарим арай ахмад хүүхдүүд нь
өмнөх улаан бурхны вакцинжуулалтанд хамрагдаагүй бөгөөд улаан бурхан тусаагүй
байж болно. Ийм хүүхдүүд нь улаан бурхан тусах өндөр эрсдэлтэй бөгөөд бусад
хүүхдүүд тэр дундаа энэ өвчнөөр нас барах хамгийн өндөр эрсдэлтэй илүү бага насны
хүүхдүүдэд халдаах эх үүсвэр болж болно. Ийм учраас улаан бурхны
вакцинжуулалтанд хамруулах тохиромжтой насыг 15 хүртэл үздэг. Гэхдээ нөөц
муутай нөхцөлд 6 сараас 15 нас хүртэлх насны бүх хүүдүүдийг вакцинжуулалтанд
хамруулах боломжгүй байж болно. Ийм тохиолдолд 6-59 сартай хүүхдүүдэд эхэлж
вакцинд хамруулах ѐстой.
3. 6-9 сартай хүүхдүүдийн улаан бурхны давтан вакцинжуулалт: хүүхэд 8 сараас
хойш анхны тунгаа хэрэглэснээс бусад тохиолдолд улаан бурхны давтан
вакцинжуулалтыг 9 сар хүрэх үед аль болох түргэн хийх ѐстой. Энэ тохиодолд
хүүхдүүд нь хоѐрдох тунгаа дор хаяж сарын дараа хийлгэх ѐстой.

276

Халдварт өвчнийг хянах стандарт 3: оношлогоо ба тухайн нөхцлийн менежмент
Хүмүүс урьдчилан сэргийлэх болох нас баралт ба өвчлөлтөд ихээхэн хувь нэмэр оруулж
байгаа халдварт өвчнүүдийн үр дүнтэй оношлогоо ба эмчилгээг хүртэх боломжтой.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)






Хамгийн түгээмэл халдварт өвчнүүдийн оношлогоо ба эмчилгээнд зориулсан
стандартчилсан менежментийн протоколыг тогтмол хэрэглэнэ (çààâàð òýìäýãëýë 1 ба
эрүүл мэндийн систем ба дэд бүтцийн стандарт 5-г үзнэ үү).
Олон нийтэд зориулсан эрүүл мэндийн мэдээлэл хүмүүс, ялангуяа хүүхдүүд,
жирэмсэн эмэгтэйчүүд, өндөр настай хүмүүст халууралт, ханиалга, гүйлгэлт зэрэгт
эртнээс санаа тавихыг хичээх ойлголтыг төрүүлэх зорилготой.
Хумхаа өвчний голомттой газар халуурсан оношыг эрт тогтоож (24 цаг) өндөр үр
дүнтэй анхан шатны эмүүдээр эмчлэх зорилготой протокол боловсруулсан байдаг
(çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
Заасан үед лаборатрийн үйлчилгээг авч ашиглах боломжтой (çààâàð òýìäýãëýë 3-г
үзнэ үү).
Сүрьеэ өвчнийг хянах хөтөлбөрийг зөвхөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжүүрүүдийг авч
үзсэний дараа хэрэгжүүлнэ (çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).

Çààâàð òýìäýãëýë

1. Хүүхдийн өвчний нэгтгэсэн менежмент: аливаа улс хүүхдийн өвчний нэгтгэсэн
менежментийг хөгжллж клиникийн удирдамжийг хэрэглэдэг бол эдгээр
удирдамжуудыг стандартчилсан протоколд нэгтгэх нь зүйтэй байдаг. Хүүхдийн
өвчний нэгтгэсэн менежмент нь 5-аас доош настай хүүхдэд тавих анхаарал халамжийг
сайжруулахад нөлөөлдөг нь батлагддаг.
2. Хумхаа: хумхаа нь халдварын голомттой газар хүмүүс олноороо шилжин хөдөлж
байгаа тохиолдолд хэдхэн өдөр юм уу долоо хоногийн турхах магадлалтай.
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Лорокин ба сульфадоксин-пириметамины эсрэг үйлчилгээ улам бүр нэмэгдэж байгаа
учраас илүү үр дүнтэй эм шаардлагатай байж болно. Энэ нь ялангуяа falciparum
хумхаанд нэрвэгдсэн дархлаагүй бөгөөд эмзэг хүн амд онцгой ач холбогдолтой.
Артемизинээс гаралтай хавсарсан эмчилгээний арга илүү үр дүнтэй байдаг. Эмийг
сонгохдоо эмчийн үр дүнгийн мэдээлэл дээр үндэслэж эрүүл мэндийн төв
байгууллагатай зөвлөлдөх шаардлагатай. Эмийн үйлчилгээг үнэлэхийн тулд ДЭМБаас гаргасан стандартчилсан протоколыг ашиглах ѐстой.
3. Лабораторийн үйлчилгээ: ихэнх гамшгийн эхэн үед клиникийн лаборатори
байгуулах нь хамгийн чухал асуудал биш байдаг. Хамгийн түгээмэл халдварт
өвчнүүдийг голдуу клиник аргаар оношлох боломжтой бөгөөд эмчилгээг таамаглал
дээр үндэслэн хийдэг. Нийтээр вакцинжуулах шаардлага гарч болох өвчин гарсан
байх магадлалтай үед тавьсан оношийг баталгаажуулах юм уу соѐлын ба
антибиотикийн эмзэг байдлын шинжилгээ нь менежментийн шийдвэрт нөлөөлж
болох (жишээ нь, дизентери) тохиолдолд лабораторийн шинжилгээ хамгийн тустай
байдаг. Тийм учраас зохих микробиологийн шинжилгээ явуулах чадвартай тогтмол
лабораторийг өөрийн оронд юм уу өөр аль нэг улсад байгуулах нь зүйтэй. Ингэхдээ
дээж авах ба тээвэрлэх зохих зааварчилгааг гаргах ѐстой.
4. Сүрьеэгийн хяналт: дүрвэгсэд болон дайны хөлд нэрвэгдсэн хүн амын дунда
сүрьеэгийн тархалт өндөр байдаг нь баримтаар батлагдсан зүйл юм . Гэхдээ зохих
шаардлагын дагуу хэрэгжүүлээгүй сүрьеэгийн хөтөлбөр нь халдварын үргэлжлэх
хугацааг сунгах ба олон эмийг тэсвэрлэх чадвартай нян бий болгох замаар сайн үр
дүнээс илүү муу үр дагавар авчирч болох талтай. Онцгой байдлын үед сүрьеэгээр
өвдсөн хувь өвчтөнүүдийн менежментийг хийж болох боловч сүрьеэгийн хяналтын

өргөн хүрээний хөтөлбөрийг зөвхөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжүүрүүдийг авч
үзсэний дараа л хэрэгжүүлэх ѐстой (Ä¿ðâýãñäèéí íºõöºëä ñ¿ðüùýã õÿíàõ: áàéãóóëëàãà
õîîðîíäûí õýýðèéí ãàðûí àâëàãûã ¿çíý ¿¿) Ñ¿ðüåýãèéí õÿíàëòûí õºòºëáºðèéã
õýðýãæ¿¿ëñíèé äàðàà òýäãýýðèéã ººðèéí þì óó õ¿ëýýí àâàã÷ óëñûí õºòºëáºðòýé
íýãòãýæ õýâøèæ òîãòñîí øóóä àæèãëàãäàõ ýì÷èëãýýíèé ñòðàòåãèéã ìºðäºõ ¸ñòîé.
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Õàëäâàðò ºâ÷íèéã õÿíàõ ñòàíäàðò 4: ºâ÷èí ãàðàõàä áýëýí áàéäàëä áàéõ
Õàëäâàðò ºâ÷èí ãàðàõ ¿åä áýëýí áàéäàëä áàéæ õàðèó àðãà õýìæýý àâàõ øààðäëàãàòàé.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)
 ªâ÷íèé òàðõàëòûã ñóäàëæ õÿíàõ òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëñàí áàéíà . (çààâàð
òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
 Ò¿ãýýìýë ºâ÷íèé òàðõàëòûã ñóäàëæ õÿíàõ ïðîòîêîë ãàðãàæ õîëáîãäîõ
àæèëòíóóäàä ºãñºí áàéíà.
 Àæèëòíóóä íü ºâ÷íèé òàðõàëòûã ñóäàëæ õÿíàõ òýð äóíäàà ýì÷èëãýýíèé
ïðîòîêîëûí çàð÷ìûí òàëààð ñóðãàëòàíä õàìðàãäàíà.
 Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì, ýìíýëãèéí õàíãàìæ, âàêöèí, àíõíû õàìãààëàëòûí
ìàòåðèàëóóäûã áýëýí íººöºíä áàéëãàæ ò¿ðãýí øóóðõàé íèéë¿¿ëíý (çààâàð
òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 ªâ÷èí (улаан бурхан, менингит, чичрэг гэх мэт) ãàðñàí ¿åä âàêöèíû ýõ ¿¿ñâýðèéã
ò¿ðãýí øóóðõàé îëæ òîãòîîí õýðýãëýíý. Түргэн шуурхай хугацаанд эм материалыг
нийлүүлэх механизмыг бий болгоно. (çààâàð òýìäýãëýë 2-г үзнэ үү).
 Халдварт өвчин туссан өвчтөнүүдийг тусгаарлаж эмчилгээ хийх газрыг урьдчилан
олж тогтооно. Жишээ холер эмчлэх төв гэх мэт.
 Оношийг баталгажуулах лабораторийг орон нутаг, бүс нутаг, улсын хэмжээнд өөр
улсад олж тогтооно (çààâàð òýìäýãëýë 3-г үзнэ үү)..
 Өвчин гэнэт үүсгэх хамгийн магадлалтай халдвартай халдвар тараагчуудыг дээжлэх
ба тээвэрлэх хэрэгслийг газар дээр нь бэлэн байлгаж дээжийг зохих лаборатори луу

шилжүүлэхийг зөвшөөрнө. Үүнээс гадна хэд хэдэн шуурхай шинжилгээг газар дээр
нь хийж болно (çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
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Çààâàð òýìäýãëýë
1. Өвчний òàðõàëòûã судлах ба хянах төлөвлөгөө: төлөвлөгөөнд дараахи
асуудлуудыг тусгах ѐстой. Үүнд:
А. өвчний гарлыг хянах баг хуралдах нөхцөл байдал.
Б. өвчний гарлыг хянах багийн бүрэлдхүүн тэр дундаа эрүүл мэнд, ус ба ариун цэврийн
гэх мэт холбогдох салбаруудын төлөөлөгчид.
В. Багийн бүрэлдхүүнд орж байгаа байгууллагууд ба албан тушаалтнуудын тусгай үүрэг
хариуцлага.
Г. Орон нутгийн ба үндэсний хэмжээнд эрх бүхий байгууллагуудтай зөвлөдөх ба
мэдээлэл өгөх зохион байгуулалт.
Д. Өвчний гаралтыг судалж хариу арга хэмжээ эх үүсвэрүүд ба байгууламжууд.
2. Нөөц бараа материал: газар дээр нөөцлөх материалд өвчин гарах үед хэрэглэх
материал орно. Үүнд шингэн нөхөн олгох давс, дусал, антибиотик, вакцин болон
эмнэлгийн хэрэглээний материал зэрэг орно. Вируст гепатит ба ДОХ-ын халдвараас
урьдчилан сэргийлэхийн тулд иэг удаагийн хэрэглээний тариур ба зүүний найдвартай сав
бэлэн байдалд байх ѐстой. Зарим тохиолдолд урьдчилсан савлагаа холерын хэрэгсэл
шаардлагатай байж болно. Менингококийн вакцин зэрэг зарим бараа материалыг
голомтын газар дээр нь хадгалах тохиромжгүй байж болно. Эдгээрийг бэлэн байдалд
байлгахын тулд нийлүүлэх, тээвэрлэх, хадгалах газрыг урьдчилан тогтоосон байх
шаардлагатай.
3. Зөвлөх лаборатори: антибиотикийн хэт мэдрэмж, цус алдалтын ийлдсэн оношлогоо
зэрэг илүү нарийн шинжилгээ хийхэд туслах бүс нутгийн юм уу олон улсын лаборатори
байгуулах шаардлагатай.
4. Тээвэрлэх орчин ба шуурхай шинжилгээ: дээжний материал (хөвөн) ба тээвэрлэх
орчин нь газар дээр бэлэн байх ѐстой юм уу түргэн олох боломжтой байх ѐстой. Үүнээс
гадна хээрийн халдварт өвчин тэр дундаа хумхаа ба менингитийн оношийг
баталгажуулах хэд хэдэн шуурхай шинжилгээ хийых боломжтой байх ѐстой.
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Халдварт өвчний хяналтын стандарт 5: өвчний òàðõàëòûã илрүүлэх, судлах, хариу
арга хэмжээ авах
Халдварт өвчний òàðõàëòûã шуурхай бөгөөд үр дүнтэй байдлаар илрүүлэх, судлах,
хянах шаардлагатай.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)
 Эрүүл мэндийн мэдээллийн системд цаг алдалгүй сануулах зориулалттай
механизм багтах ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 4-г үзнэ үү).
 Өвчний òàðõàëòûã мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 24 цагийн дотор эхлүүлнэ.
 Өндөр эрсдэлтэй бүлгийг тодорхойлохын тулд өвчний гаралтыг холбогдох цаг
хугацаа, байрлал, хүний талаархи мэдээллийн хамт мэдэгдэнэ. Хувь хүмүүс ба
мэдээллийг хамгаалахын тулд шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
авна.
 Тухайн өвчин ба нөхцөл байдалд тохирох зохих хяналтын арга хэмжээг аль болох
шуурхай авна (çààâàð òýìäýãëýë 3-4-г үзнэ үү).
 Нас баралтын хэмжээг хүлээн авч болохуйц түвшинд байлгана (çààâàð òýìäýãëýë
5-г үзнэ үү).
- холер: 1% ба түүнээс бага
- шигелла дизентери: 1% ба түүнээс бага
- гэдэсний хижиг: 1% ба түүнээс бага
- менингокок менингит: янз бүр (çààâàð òýìäýãëýë 6-г үзнэ үү).
Çààâàð òýìäýãëýë
1. халдварт өвчний гаралтыг цаг алдалгүй мэдээлэх систем: Энэ систем нь дараахь
үндсэн хэсгүүдээс тогтоно. Үүнд:

-

тохиолдлын тодорхойлолт ба босго хэмжүүрийг тогтоож бүх эрүүл мэндийн
байгууллагад мэдээлнэ.
нийтийн эрүүл мэндийн ажилтнууд хүмүүсийн дунд гарсан боломжит тохиолдлыг
илрүүлж мэдээлэхэд сургагдсан байна.
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-

өвчний гаралтыг илрүүлснээс хойш 24 цагийн дотор эрүүл мэндийн системийн
дараагийн шатанд мэдээлнэ.
Холбогдох эрүүл мэндийн байгууллага түргэн шуурхай мэдээлэх харилцаа холбооны
системтэй байна, жишээ нь радио ба телефон гэх мэт.

2. Өвчнèé òàðõàëòûã баталгаажуулах: Өвчин гарсан эсэхийг шууд тодорхойлох нь
үргэлж амар байдаггүй бөгөөд бүх өвчинд зориулсан босго хэмжүүр гэж байдаггүй.
А. Холер, улаан бурхан, чичрэг, шигелла, цус алдалтын вирус гэх мэт нэг удаагийн
тохиолдлоор өвчин гарсан нь батлагдаж болох өвчнүүд.
Б. Менингокок менингит: 30,000-аас дээш хүн амын хувьд нэг долоо хоногийн дотор
15 тохиолдол буюу 100,000 хүн өвдсөн тохиолдолд өвчин гарсан тодорхой болох
боловч өвчин гарах эрсдэл өндөртэй нөхцөлд (3-аас дээш жилийн хугацаанд гараагүй
ба вакцинд хамрагдсан байдал 80%-иас бага) энэ босго хэмжээг долоо хоногт 10
тохиолдол буюу 100,000 хүн гэж бууруулж болно. 30,000-аас бага хүн амтай нөхцөлд
долоо хоногт таван тохиолдол ба гурван долоо хоногийн хугацаанд арван тохиолдол
гарахад өвчин гарсан гэж тооцно.
В. Хумхаа: өвчний тодорхой илүү тодорхой бус. Гэхдээ тодорхой газар нутагт
тодорхой хүмүүсийн дунд жилийн хугацаанд гардаг хэмжээнээс илүү олон тохиолдол
илэрсэн тохиолдолд өвчин гарсан гэж үзнэ.
3. Өвчний òàðõàëòûí хяналт: хяналтын арга хэмжээ нь өвчин гарахад нөлөөлж
байгаа халдвар тараагчын дамжих хөдөлгөөнийг зогсооход тухайлан чиглэгдэх ѐстой.
Дамжуулж байгаа халдвар тараагчын талаархи урьдчилсан мэдлэг нь тодорхой
нөхцлүүдэд таарсан хяналтын арга хэмжээг төлөвлөхөд тустай. Ерөнхийдөө хариу
арга хэмжээнүүд дараахь байдалтай байдаг. Үүнд:
- эх үүсвэрийг хянах. Усны чанар ба хэмжээг сайжруулах (жишээ нь, холер),
оношлогоо ба эмчилгээг түргэвчлүүлэх (жишээ нь, хумхаа), тусгаарлах (дизентери),
амьтны нөөцийг хянах (жишээ нь, тахал)
- эмзэг бүлгүүдийг хамгаалах. Хөндлөнгийн оролцоонд дархлаажуулалт (улаан

бурхан, менингит, чичрэг), кемопрофилаксис (жишээ нь, жирэмсэн эхчүүдийг
хумхаанаас урьдчилан сэргийлэх), хоол тэжээлийн чанарыг сайжруулах (жишээ нь,
амьсгалын замын хурц үрэвсэл)
- дамжих хөдөлгөөнийг таслан зогсоох. Хөндлөнгийн оролцоонд эрүүл ахуйн
нөхцлийг сайжруулах (áîõèð ãàðààð дамждаг бүх өвчнүүд), векторын хяналт (жишээ
нь, хумхаа)
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(51-р хуудсанд байгаа Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах гэсэн
хэсгийг үзнэ үү)
4. Õàëäâàð òàðààã÷èéí хяналт ба хумхаа: хумхаа өвчин гарсан үед шавьж судлалын
үнэлгээ ба мэдлэг дээр үндэслэн байран дотор шавьж устгагч цацах, шавьж устгалын
халдвар тараагч цацсан орны тор тараах зэрэг векторын хяналтын арга хэмжээнүүдийг
авна. Эдгээр арга хэмжээнүүд нь ихээхэн хэмжээний хангамж ба үргэлжлүүлэн авах
ажиллагаа шаарддаг учраас гамшгийн эхэн үед хэрэгжүүлэх боломжгүй байж болно.
Шавьж устгалын халдвар тараагч цацсан орны тор ихээхэн хэмжээгээр (80%-иас
дээш) хэрэглэдэг хүн амын торонд түргэн шуурхай пиретроид уусгах арга хэмжээ
авснаар өвчний халдварыг зогсоож болно (77-81-р хуудсан дээр байгаа векторын
хяналт 1-2-ыг үзнэ үү).
5. Нас баралтын түвшин: нас баралтын түвшин заасан хэмжээнээс хэтэрч байвал
хяналтын арга хэмжээнүүдийг нэн даруй нягтлан үзэж нас баралтын түвшинг зохих
хэмжээнд байлгахын тулд залруулгын арга хэмжээ авна.
6. Менингокок менингитийн нас баралтын түвшин: Менингокок менингитийн нас
баралтын хүлээн зөвшөөрөхүйц түвшин нь ерөнхий нөхцөл байдал ба эрүүл мэндийн
үйлчилгээний олдоцтой байдлаас хамаарч хэлбэлзэнэ. Өвчин гарсан үед нас баралтын
түвшин 20% хүртэл хэмжээнд хүрч болох ерөнхийдөө эрүүл мэндийн байгууллагууд
нь нас баралтын түвшинг аль болох бага хэмжээнд байлгах зорилго тавих ѐстой.
Халдварт өвчний хяналтын стандарт 6: ÕÄÕÂ/ДОХ
Хүмүүс ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдараас сэргийлэхийн тулд хамгийн бага багц үйлчилгээг авах
ѐстой.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)

-

 Хүмүүс гамшгийн үед дараахь зайлшгүй багц үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд:
Эрэгтэй хүний үнэгүй бэлгэвч ба бэлгэвчийг зөв ашиглах зааварчилгаа
Онцгой байдлын болон эрүүлийг хамгаалах орчинд халдвараас сэргийлэх түгээмэл
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.
Аюулгүй цус
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-

Хүмүүс өөрсдийгөө ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдвараас хамгаалахын тулд авах шаардлагатай
арга хэмжээний талаархи мэдээлэл ба боловсрол
Бэлгийн замаар халдвар авсан нөхцөлд тухайн тохиодлын менежмент
Бэлгийн хүчирхийллийн үр дагаврын урьдчилан сэргийлэлт ба менежмент
ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдвар авсан хүмүүс эрүүл мэндийн үндсэн халамж
Гамшгийн дараахи үед ÕÄÕÂ/ДОХ-ын хяналтын үйлчилгээний хүрээг
өргөжүүлэхийн тулд төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ.

Çààâàð òýìäýãëýë
1. ÕÄÕÂ/ДОХ-ын хяналт: онцгой байдлын дараахи ба гамшгийг нөхөн сэргээх үе
шатанд ÕÄÕÂ/ДОХ-ын хяналтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажиллагааг орон
нутгийн хэрэгцээ шаардлага ба нөхцөл байдал дээр үндэслэн явуулах ѐстой. Оршин
суугчид ялангуяа ÕÄÕÂ/ДОХ-ын халдвартай хүмүүс ба тэдгээрийн асран
хамгаалагчдыг хөтөлбөрийг боловсруулах, хянах, дүгнэх ажиллагаанд оролцуулах нь
маш чухал юм. Эхний үе шатанд аль хэдийн хэрэгжүүлсэн үйлчилгээнүүдээс гадна
илүү өргөн хүрээний ажиглах ба урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх болон бусад дагалдах
үйлчилгээнүүдийг үзүүлнэ. Ихэнх гамшгийн дараахи нөхцөл байдалд ДОХ-ын
эмчилгээнд антиретровирал эмүүдийг хэрэглэх нь одоогийн нөхцөлд боломжгүй
боловч ирээдүйд санхүүгийн болон бусад саад тотгор байхгүй болсон үед боломжтой
болж болно. Хүмүүсийг гутамшиг болон ялгаварлан гадуурхах хандлагаас хамгаалах
ба боловсролын хөтөлбөрүүдийг аль болох түргэн хугацаанд хэрэгжүүлэх ѐстой.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Тайлбар: Каритас Интернационалис байгууллагын гишүүд бэлгэвчийн хэрэглээг сурталчилж
байгаа учраас Халдварт өвчний хяналт гэсэн хэсгийн 6-р стандартыг болон Хамгийн бага
хэмжээний үйлчилгээний багцийн тухай Халдваргүй өвчний хяналт гэсэн хэсгийн 2-р
стандартыг дэмжихгүй байгаа. Үүнтэй нэг адилаар Каритас Интернационалис байгууллагын
гишүүд энэхүү гарын авлагын аливаа хэсэгт гарах бэлгэвчний хэрэглээ ба хамгийын бага
үйлчилгээний багцтай холбоотой бусад хэсгүүдийг ч дэмжихгүй болно.
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3. Õàëäâàðò áóñ ºâ÷íèé õÿíàëò
Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ¿¿ñýëòýé ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëòûí ºñºëò íü îëîí òîîíû ãàìøãèéí
íèéòëýã îíöëîã þì. Åð íü ãýìòýë íü ãàçàð õºäëºëò, õ¿÷òýé ñàëõè çýðýã ýõýí ¿åèéí õàòóó øèð¿¿í
áàéãàëèéí ãàìøãèéí ¿íäñýí øàëòãààí þì. Áèåèéí õ¿÷èðõèéëëýýñ ¿¿ñýëòýé ãýìòýë íü ìºí á¿õ
õ¿íä õýö¿¿ îíöãîé áàéäàëòàé õîëáîîòîé áºãººä èéì õÿìðàëûí ¿åýð èõ õýìæýýíèé íàñ áàðàëòûí
¿íäñýí øàëòãààí áîëæ áîëíî. Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí
õýðýãöýý íü ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä, ÿëàíãóÿà, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ, õ¿éñèéí õ¿÷èðõèéëýë, æèðýìñëýëò,
òºðºëòèéí ¿åèéí îíöãîé õàëàìæ, îëîí òîîíû õ¿í àì äàõü á¿ð íààä çàõûí àíõàí øàòíû íºõºí
¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæã¿é áàéäëûí òóõàéä óëàì á¿ð àíõààðàë òàòàæ
èðñýí. Íºõºí ¿ðæèõ¿éí õºòºëáºðèéã ñàéæðóóëàõ õýðýãöýýã ÿëàíãóÿà õ¿íä õýö¿¿ îíöãîé
áàéäàëòàé õîëáîãäóóëàí õ¿ëýýí çºâøººðñºí õýäèé áîëîâ÷ ìºí ãàìøãèéí áóñàä îëîí òºðºëòýé
õîëáîîòîé þì.
Òîî õýìæýýã ãàðãàõàä áýðõøýýëòýé õýäèé áîëîâ÷ ìýäðýëèéí ýð¿¿ë ìýíä, ñýòãýë ç¿éí
àñóóäàë íü ãàìøãèéí àëèâàà òºðºë, ãàìøãèéí äàðààõü íºõöºë áàéäàëòàé õîëáîîòîé áàéæ
áîëíî. Ãàìøèãòàé õîëáîîòîé àéìøèã, ãàðç õîõèðîë, òîäîðõîéã¿é áàéäàë, áóñàä õÿìðàë ¿¿ñãýõ
õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä íü õ¿ì¿¿ñèéã ÿíç á¿ðèéí ñýòãýõ¿é, ñýòãýë ñàíàà, íèéãìèéí àñóóäàë èõñýõ ýðñäýëä
îðóóëæ áîëíî. Ýöýñò íü, ãàìøèãòàé õîëáîîòîé àðõàã ºâ÷íèé õ¿íä áýðõ õ¿íäðýë òîõèîëäëûí
ºñºëòèéã íîòëîõ áàðèìò áèé. Åð íü èéì õ¿íäðýë íü îäîîãèéí ýì÷èëãýýíèé äýãëýì àëäàãäñàíòàé
õîëáîîòîé áàéäàã. Ãýõäýý áóñàä õÿìðàë ¿¿ñãýõ òºðºë á¿ðèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä íü ìºí àðõàã
ºâ÷íèé íºõöºë áàéäàë èõýýõýí ìóóäàõ ÿâäëûã õóðäàñãàæ áîëíî.
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Õàëäâàðò áóñ ºâ÷íèé ñòàíäàðò 1: ãýìòýë
Õ¿ì¿¿ñ ãýìòëèéí ìåíåæìåíòèéí òàëààð òîõèðîõ ¿éë÷èëãýýã àâàõ áîëîìæòîé.
¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: /çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/







Îëîí òîîãîîð ãýìòñýí ºâ÷òí¿¿äòýé áàéãàà íºõöºë áàéäàëä ýì÷ë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ºâ÷í¿¿äèéã
ýí òýðã¿¿íä ýì÷ëýõ ñòàíäàðò÷èëàãäñàí ñèñòåìèéã ¿íýëãýý õèéõ, òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë ãàðãàõ, óõààí
îðóóëàõ, õ¿ðãýõ ÷èãëýëýýð ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæ òàâèõ áàéãóóëëàãóóäûã óäèðäàí ÷èãë¿¿ëýõýýð
áèé áîëãîäîã /çààâàð òýìäýãëýë 1-2-ûã ¿çíý ¿¿/.
Àíõíû òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ, àíõàí øàòàíä óõààí îðóóëàõ ñòàíäàðò÷èëàãäñàí ãàðûí àâëàãûã áèé
áîëãîäîã /çààâàð òýìäýãëýë 3-ûã ¿çíý ¿¿/.
Ãýìòñýí ºâ÷òí¿¿äèéã ìýñ çàñàë çýðýã äýýä øàòíû õàëàìæ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýýð õ¿ðãýõ
ñòàíäàðò÷èëàãäñàí æóðìûã áèé áîëãîäîã. ªâ÷òí¿¿äèéã õ¿ðãýãäýõ ãàçàð íü õ¿ðãýõýä òîõèðîìæòîé
òýýâðèéí õýðýãñëèéã çîõèîí áàéãóóëäàã.
Ýöñèéí ãýìòýë, ìýñ çàñëûí ¿éë÷èëãýýã çºâõºí òîõèðîõ ìýäëýã, òóðøëàãà, õºðºíãº íººöòýé
àãåíòëàãóóä òîãòîîäîã /çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý ¿¿/.
Îëîí òîîãîîð ãýìòñýí ºâ÷òí¿¿äòýé íºõöºë áàéäàëä ¿é îëíîîðîî ãýìòñýí õ¿ì¿¿ñèéí
ìåíåæìåíòèéí ãàð÷ áîëîõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõ òºëºâëºãººã õîëáîãäîõ ýð¿¿ë ìýíäèéí
õàëàìæèéí ãàçðóóäàä áîëîâñðóóëæ ºãäºã. Ýäãýýð òºëºâëºãºº íü ä¿¿ðýã, á¿ñ íóòãèéí
òºëºâëºãººòýé õîëáîîòîé áàéäàã.
Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Ãýìòëèéí ¿éë÷èëãýýã ýí òýðã¿¿íä ¿ç¿¿ëýõ: äèéëýíõ ãàìøãèéí ¿åä ýìíýëãèéí õàëàìæ øààðäàõ
ãýìòñýí õ¿ì¿¿ñèéã òîîã òîãòîîõ áîëîìæã¿é áàéäàã. Åð íü ãàçàð õºäëºëò çýðýã ýõýí ¿åèéí
õàòóó øèð¿¿í áàéãàëèéí ãàìøãèéí äàðàà àâðàãäàæ àìü ãàðñàí õ¿ì¿¿ñèéí 85-90 õóâèéã 72
öàãèéí äîòîð îðîí íóòãèéí îíöãîé áàéäëûí àæèëòíóóä ýñâýë òýäíèé õºðø¿¿ä, ãýð á¿ëèéíõýí
ãàðãàæ àâäàã. Òèéìýýñ ãàìøèãò íýðâýãäýæ áîëçîøã¿é á¿ñ íóòàã äàõü àâðàëûí ¿éë àæèëëàãààã
òºëºâëºõäºº îðîí íóòãèéí õ¿í àìûã àíõíû õàëàìæ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýä áýëòãýõýä ãîëëîí
àíõààðàõ õýðýãòýé. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí àðãà õýìæýý óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ
áîëîõ èõ õýìæýýíèé íàñ áàðàëòûã áóóðóóëàõàä ÷èãëýãäýæ áàéäãèéã îíöëîí òýìäýãëýõ íü
÷óõàë þì.
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Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åä ãýìòëýýñ ¿¿äñýí íàñ áàðàëò ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæààñ çàéäóó
àþóëòàé íóòàãò ãàðäàã áºãººä ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæ òàâüæ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áîëîìæã¿é
áàéäàã. Ýäãýýð íàñ áàðàëòààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä èðãýäèéã õàìãààëàõ àðãà õýìæýý àâàõ
øààðäëàãàòàé áàéäàã. Ìºðãºëäººíèé ¿åä ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ îðîëöîî íü àéìøèãò
ãýìòëèéí òîõèîëäîë ºíäºð áàéãàà íºõöºëä íèéãýìä òóëãóóðëàñàí ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõàí
øàòíû õàëàìæèéã äýìæèõ õýðýãòýé.
2.

Ýì÷ë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ºâ÷òí¿¿äèéã ýí òýðã¿¿íä ýì÷ëýõ: ªâ÷òí¿¿äèéã òýäíèé ãýìòýë áóþó
ºâ÷ëºëººð íü àíãèëàõ, õºðºíãº íººö áîëîí ºâ÷òºí¿¿äèéí àìüä ãàðàõ ìàãàäëàëûã ¿íäýñëýí ýí
òýðã¿¿íä ýì÷èëãýý ¿ç¿¿ëíý. Ýì÷ë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ºâ÷òí¿¿äèéã ýí òýðã¿¿íä ýì÷ëýõ ãîë
çàð÷èì íü õÿçãààðëàãäìàë õºðºíãº íººöèéã õàìãèéí èõ ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ð ä¿íã õàìãèéí îëîí
õ¿íä õ¿ðãýõ çàìààð õóâààðèëàõ ÿâäàë þì. Ýì÷ë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ºâ÷òí¿¿äèéã ýí òýðã¿¿íä
ýì÷ëýõ íü çààâàë õàìãèéí íîöòîé ãýìòýëòýé õóâü õ¿ì¿¿ñèéã ýí òýðã¿¿íä àâ÷ ¿çíý ãýñýí ¿ã áèø
þì. Õÿçãààðëàãäìàë õºðºíãº íººöòýé îëîí òîîíû ãýìòñýí õ¿ì¿¿ñòýé íºõöºëä áîäèò áàéäàë
äýýð íîöòîé, àìü íàñàíä àþóëòàé ãýìòýëòýé õ¿ì¿¿ñèéã èë¿¿ àìüä ãàð÷ áîëîõ ãýìòýëòýé
õ¿ì¿¿ñýýñ äîîãóóð òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë ºãäºã. Ýì÷ë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ºâ÷òí¿¿äèéã ýí òýðã¿¿íä
ýì÷ëýõ ñòàíäàðò÷èëàãäñàí ñèñòåì áàéäàãã¿é áºãººä îëîí óëñûí õýìæýýíä õýä õýäýí
ñèñòåìèéã àøèãëàäàã. Èõýíõ ñèñòåì íü ãýìòëèéí 2-5 àíãèëàëòàé áàéäàã áºãººä 4 íü õàìãèéí
ò¿ãýýìýë áàéäàã.

3.

Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû òóñëàìæ áà àíõàí øàòíû ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý: ÿëàíãóÿà õºðºíãº íººö
õîìñ íºõöºë áàéäàëä ãýìòýë ãàðñàí ¿åä ìýñ çàñëûí ¿éë÷èëãýý íü õ¿ðòýýìæòã¿é áàéäàã. Ãýâ÷
ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû òóñëàìæ, àíõàí øàòàíä ñýõýýí àìüäðóóëàõ àðãà õýìæýý, ìýñ çàñëûí áóñ
àðãà íü îíö íîöòîé ãýìòýëòýé õ¿íèé àìü íàñûã àâðàõ áîëîìæòîé þì. Àìüñãàëûã çàìûã
÷ºëººëºõ, öóñ àëäàëòàä õÿíàõ, õóðààãóóðûí ñóäàñíû öóñ àëäàëòûã çîãñîîõ áóþó áàãàñãàõ àðãà
õýìæýý àâñíààð íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷èä õ¿ðã¿¿ëýí øèëæ¿¿ëýõ õ¿ðòýë èõ ãýìòýëòýé
õ¿ì¿¿ñèéí àìü íàñûã àâàð÷ áîëíî. Òèéìýýñ àíõàí øàòíû ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèé
ìåíåæìåíòèéí ÷àíàð íü ºâ÷òºíèé àìü ãàðàõ áîëîìæèä èõ õýìæýýãýýð íºëººëæ ÷àäíà.
Øàðõûã öýâýðëýõ, áîîõ, àíòèáèîòîêèéí õýðýãëýý áîëîí òàòàëòààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çýðýã
áóñàä ìýñ çàñëûí áóñ àðãà íü ìºí ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé þì. Ñàéí ¿ç¿¿ëñýí ýð¿¿ë ìýíäèéí
àíõíû òóñëàìæ, ýì÷èëãýý áà àñðàãàà ¿ç¿¿ëñýí òîõèîëäîëä íîöòîé ãýìòñýí ºâ÷òºí¿¿ä ìýñ
çàñëûí àæèëáàðã¿éãýýð îëîí ºäºð, îëîí äîëîî õîíîãîîð àìüä áàéæ ÷àääàã.

4.

Ãýìòýë áà ìýñ çàñàë: ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæ ¿ç¿¿ëýã÷ á¿ð ãýìòñýí ºâ÷òºí¿¿äýä àíõíû òóñëàìæ
¿ç¿¿ëýõ áà àíõàí øàòíû ñýõýýí àìüäðóóëàõ àðãà õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé áàéõ ¸ñòîé. Ò¿¿íýýñ ãàäíà
ñòðàòåãèéí õóâüä øèëæ¿¿ëýõ ñèñòåìòýé õîëáîîòîé ýì÷ë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ºâ÷òí¿¿äèéã ýí
òýðã¿¿íä ýì÷èëæ àìü íàñûã àâðàõ ÷àäàâõè ÷óõàë áàéäàã. Ãýõäýý, ãàðñàí ãýìòëèéí õàëàìæ,
áàéëäààíû òàëáàð äàõü ìýñ çàñàë íü ìàø íàðèéí ñàëáàð òóë òîäîðõîé ñóðãàëò, õºðºíãº
íººöòýé ìýðãýæëèéí öºíí òîîíû àãåíòëàãóóä àæèëëàäàã þì. Òîõèðîìæã¿é áóþó øààðäëàãà
õàíãàõã¿é ìýñ çàñàë íü þó ÷ õèéõã¿é áàéñíààñ ÷ èë¿¿ õîð õîõèðîë ó÷ðóóëæ áîëíî. Òèéìýýñ

çºâõºí õîëáîãäîõ ìýäëýã, òóðøëàãàòàé áàéãóóëëàãà, ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñ èéì íàðèéí
¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ ¸ñòîé.
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Õàëäâàðò áóñ ºâ÷íèé ñòàíäàðò 2: Hºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä
Õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí õýðýãöýýíèé íààä çàõûí àíõàí øàòíû
¿éë÷èëãýýíèé áàãö /ÍÇÀØ¯Á/-èéã àâàõ ýðõòýé.

¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: /çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/








Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäàõ áàéãóóëëàãàòàé çºâëºëäºæ ÍÇÀØ¯Á-èéã çîõèöóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä òóñ
äºõºì ¿ç¿¿ëýõ áàéãóóëëàãà áóþó õóâü õ¿íèéã òîäîðõîéëíî /çààâàð òýìäýãëýë 1-èéã ¿çíý ¿¿/.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí àãåíòëàãóóä íü áóñàä õîëáîãäîõ ñàëáàðóóä, ÿëàíãóÿà, íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíèé
áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòàð÷ õ¿éñèéí õ¿÷èðõèéëýë /ÕÕ/-èéí ¿ð äàãàâðààñ óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ, çîõèîí áàéãóóëàõ àðãà õýìæýý àâ÷ áàéíà óó? /çààâàð òýìäýãëýë 2-ûã ¿çíý ¿¿/.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, õàìãààëàëò, àþóëã¿é áàéäëûí àæèëòíóóäàä ìýäýýëñýí ÕÕ-èéí
áýëãèéí áà áóñàä õýëáýðèéí òîõèîëäëûí òîîã õÿíàæ õàðúÿà ÕÕ-èéí óäèðäàõ àãåíòëàãò ìýäýýëäýã.
Íóóöëàëûí ä¿ðýì íü ìýäýýëýë öóãëóóëàæ õÿíàõàä ìºðäºãääºã ýñýõ.
ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàðõàëòààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íààä çàõûí ¿éë÷èëãýýíèé áàãöèéã õýðýãæ¿¿ëäýã
/õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëòûí ñòàíäàðò 6-ã ¿çíý ¿¿/.
Òîäîðõîé õóãàöààíä òºðºëòèéí òîîöîîëñîí òîîíä ¿íäýñëýñýí õàíãàëòòàé òîî õýìæýýòýé ýð¿¿ë
òºðºëòèéí ¿åä õýðýãëýãääýã èæ á¿ðäýë íü õ¿ðòýýìæòýé áàéäàã áºãººä ìýäýãäýõ¿éö æèðýìñýí
ýìýãòýé÷¿¿ä áà ãýðèéí íºõöºëä ýð¿¿ë òºð¿¿ëýõýä òóñëàõ ÷àäâàðòàé òºðºõèéí ñóâèëàã÷ íàðò
òàðààäàã.
Ýõ áàðèã÷äàä çîðèóëñàí õàíãàëòòàé òîî õýìæýýòýé òºðºëòèéí ¿åä õýðýãëýãääýã èæ á¿ðäýë /Í¯Áûí Õ¿¿õäèéí ñàíãèéí áóþó ò¿¿íòýé àäèëòãàõ/-èéã ýð¿¿ë, àþóëã¿é òºðºõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ
çîðèëãîîð ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçðóóäàä òàðààäàã.

288




Ýõ áàðèã÷, ÷àäâàðòàé òºðºõèéí ñóâèëàã÷äûã õàìðóóëñàí ñòàíäàðò÷èëàãäñàí øèëæ¿¿ëýõ
ñèñòåìèéã æèðýìñëýëò, òºðºëòèéí îíöãîé áàéäëûã óäèðäàõ çîðèëãîîð õ¿í àìûí äóíä áèé áîëãîæ
äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã /çààâàð òýìäýãëýë 3-ûã ¿çíý ¿¿/.
Àíõàí øàòíû ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèä íýãäñýí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí èæ á¿ðýí
¿éë÷èëãýýã àëü áîëîõ õóðäàí õýðýãæ¿¿ëýõ òºëºâëºãººã ñàíàà÷èëäàã /çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý
¿¿/.
Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Íààä çàõûí àíõàí øàòíû ¿éë÷èëãýýíèé áàãö: ÍÇÀØ¯Á íü ãàìøãèéí ýõíèé øàòàíä ãàìøèãò
íýðâýãäñýí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí õýðýãöýýíä õàðèó ºãºõ çîðèëãîòîé. ÍÇÀØ¯Á íü
òîíîã òºõººðºìæ, õàíãàìæèéí èæ á¿ðäýë òºäèéã¿é òîäîðõîé ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë
àæèëëàãààíû öîãö þì. Ò¿¿íèé çîðèëòóóä íü òóñ ¿éë÷èëãýýã çîõèöóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ,
õ¿éñèéí õ¿÷èðõèéëëèéí ¿ð äàãàâðààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, çîõèîí áàéãóóëàõ, ÕÄÕÂ/ÄÎÕûí òàðõàëòûã áóóðóóëàõ, ýõ áà íÿëõñûí ýíäýãäýë áà ºâ÷ëºëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, íºõºí
¿ðæèõ¿éí èæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ àæëûã òºëºâëºõ áàéãóóëëàãà áóþó õóâü õ¿ì¿¿ñèéã
òîäîðõîéëîõîä îðøèíî. Í¯Á-ûí Õ¿í àìûí ñàíãèéí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí èæ
á¿ðäýë íü ÿëàíãóÿà ÍÇÀØ¯Á-èéí õýðýãæèëòèéã õºíãºâ÷ëºõ çîðèëãîòîé þì. Ýíý íü ýð¿¿ë
ìýíäèéí ãàçàð, ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ, íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëýã ã.ì. õàëàìæèéí ìº÷ëºãò
ò¿âøèí á¿ðò õýðýãëýæ áîëîõ 12 äýä èæ á¿ðäëýýñ á¿ðääýã.

2.

Õ¿éñèéí õ¿÷èðõèéëýë /ÕÕ/ íü èõýíõè îíöãîé áàéäàë, èõýíõè áàéãàëèéí ãàìøãèéí ¿åýð
ò¿ãýýìýë òîõèîëääîã þì. ¯¿íä õ¿÷èí, ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëýë, áýëãèéí ìºëæëºã, õ¿ñýýã¿é
ãýðëýëò, õ¿÷ýýð áèåèéã íü ¿íýë¿¿ëýõ, õ¿íèé õóäàëäàà, õ¿íèéã õ¿÷ õýðýãëýí àâ÷ ÿâàõ çýðýã
õ¿÷èðõèéëýë áàãòäàã. ÕÕ-ýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, óäèðäàõ àæèë íü õ¿í àìûã òºëººëæ áóé
ãèø¿¿ä, ìºí àãåíòëàãóóäûí õîîðîíäûí õàìòûí àæèëëàãàà, çîõèöóóëàëòûã øààðääàã. Ýð¿¿ë
ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý íü áýëãèéí õ¿÷èðõèéëëýýñ àìü ãàðàãñäàä çîðèóëæ ýð¿¿ë ìýíäèéí
¿éë÷èëãýýã óäèðäàõ, íóóöëàëûã õàäãàëæ çºâëºãºº ºãºõ, áóñàä òîõèðîõ õàëàìæèä øèëæ¿¿ëýõ
àæëûã áàãòààõ ¸ñòîé. Øèéäâýðëýõ àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ, øààðäëàãàòàé ç¿éëèéã òàðààõ,
ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý, áóñàä õºòºëáºðò õàìðàãäàõ áîëîìæòîé áàéõ íü ÕÕ-èéí áîëîìæèéã
áóóðóóëàõàä ÷èãëýõ ¸ñòîé. Òóñëàìæèéí àãåíòëàãèéí àæèëòàí, öýðãèéí àëáàíû õ¿ì¿¿ñ,
íºëººëºõ áîëîìæòîé áóñàä õ¿ì¿¿ñ ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àì, ÿëàíãóÿà, õ¿¿õýä çàëóóñûã
áýëãèéí õóâüä ìºëæèõººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ óäèðäàõ õýðýãòýé. Áèå àâ÷ ÿâàõ ä¿ðìèéã
áîëîâñðóóëæ àëèâàà çºð÷èëä ñàõèëãûí àðãà õýìæýýã áèé áîëãîõ õýðýãòýé /òóñëàìæèéí
àæèëòíóóäûí óð ÷àäâàð, ¿¿ðýã õàðèóöëàãûí òàëààð 40-ð õóóäàñíààñ ¿çíý ¿¿/.
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3.

Æèðýìñëýëò, òºðºëòèéí ¿åèéí îíöãîé õàëàìæ: æèðýìñýí ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàðàãöààëáàë 15
õóâü çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé æèðýìñëýëò, òºðºëòèéí õàëàìæ øààðäàõ õ¿íäðýëèéã áèé
áîëãîäîã áºãººä æèðýìñýí ýìýãòýé÷¿¿äèéí 5 õ¿ðòýë õóâü íü õèéñâýðèéí õýñãèéã îðîëöóóëàí
çàðèì òºðëèéí ìýñ çàñëûã øààðäàíà. Àíõàí øàòíû çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé æèðýìñëýëò,
òºðºëòèéí õàëàìæèéí ¿é÷èëãýýã ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâèéí ò¿âøèíä àëü áîëîõ õóðäàí áàéãóóëàõ
õýðýãòýé áºãººä ò¿¿íä àíõàí øàòíû ¿çëýã, òºðººã¿é õ¿¿õäèéí ¿çëýã, õèéñâýðèéí ìýñ çàñàë,
öóñ àëäàëòûí ìåíåæìåíò, õàëäâàðûí ìåíåæìåíò, õîæóó òºðºëòèéí ¿åèéí öóñíû äàðàëòûí
èõñýëò, ÷è÷ðýëòèéí ìåíåæìåíò, îëîí òºðºëò, õ¿¿õäèéã áºãñºí áèåýð íü òºð¿¿ëýõ, õºíäèé
îðîí çàéòàé áàãàæ õýðýãëýõ, áýëýã ýðõòíèé ãýìòýë àâñàí ýìýãòýé÷¿¿äýä òóñãàé õàëàìæ òàâèõ
çýðãèéã õàìààðàãäàõ ¸ñòîé. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé æèðýìñëýëò, òºðºëòèéí õàëàìæèéã
øèëæ¿¿ëýõ ýìíýëýãò àëü áîëîõ õóðäàí áèé áîëãîõ õýðýãòýé áºãººä ò¿¿íä õèéñâýðèéí õýñýã,
õýâëèéí ç¿ñýëò, ñàâíû õ¿ç¿¿, ãóðàâäóãààð çýðãèéí ¿òðýýíèé íóëèìñûã çàñàõ, àþóëòàé ¿ð
õºíäºëòèéí õ¿íäðýëèéí ¿åèéí õàëàìæ, àþóëã¿é öóñ ñýëáýëò õàìààðàãäàõ ¸ñòîé.

4.

Íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí èæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýý: ýð¿¿ë ìýíäèéí àãåíòëàãóóä íü íºõºí
¿ðæèõ¿éí èæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýýã àíõàí øàòíû ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèä øàò äàðààëàí îðóóëàõ
àæëûã òºëºâëºõ õýðýãòýé. Íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã ñàëàíãèä äýýø
÷èãëýñýí õºòºëáºð áîëãîæ áèé áîëãîõ õýðýãòýé. ÍÇÀØ¯Á-ä àâñàí àðãà õýìæýýíýýñ ãàäíà
íºõºí ¿ðæèõ¿éí èæ á¿ðýí, íýãäñýí ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä ÷óõàë á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äýä àþóëã¿é
ýõ áîëîõ, ãýð á¿ë òºëºâëºëò áà çºâëºãºº, ÕÕ-èéí èæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýý, áýëãèéí çàìààð
äàìæäàã õàëäâàð, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí èæ á¿ðýí ìåíåæìåíò, çàëóóñûí íºõºí ¿ðæèõ¿éí òîäîðõîé
õýðýãöýý, õÿíàëò, øàëãàëò çýðãèéã õàìààðäàã.

290

Õàëäâàðò áóñ ºâ÷íèé ñòàíäàðò 3: ñýòãýë ìýäðýëèéí áà íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
àñóóäàë
Õ¿ì¿¿ñ ñýòãýë ìýäðýëèéí ýìãýã, òàõèð äóòóó áîëîõ, íèéãìèéí àñóóäëûã áóóðóóëàõ íèéãìèéí áà
ñýòãýë ìýäðýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã àâàõ ýðõòýé.
Íèéãìèéí àðãà õýìæýýíèé ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä:1 /çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/
Ãàìøãèéí ¿åä íèéãìèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíä àíõààðàõ õýðýãòýé.






1

Õ¿ì¿¿ñ ãàìøèã áîëîí õîëáîãäîõ òóñëàìæèéí õ¿÷èí ÷àðìàéëòûí òàëààð íàéäâàðòàé ìýäýýëëèéã
áàéíãà àâàõ áîëîìæòîé /çààâàð òýìäýãëýë 1-èéã ¿çíý ¿¿/.
Ñî¸ë, øàøíû õýâøñýí ¿éë àæèëëàãààã õàäãàëàõ áóþó ñýðãýýí áèé áîëãîõ /õîëáîãäîõ øàøíû
òºëººëºã÷äèéí ÿâóóëäàã ãàøóóäàõ çàí ¿éë¿¿ä áàãòàíà/. Õ¿ì¿¿ñ îðøóóëãûí ¸ñëîë õèéõ
áîëîìæòîé /çààâàð òýìäýãëýë 2-ûã ¿çíý ¿¿/.
Õºðºíãº íººö îëäîöòîé áîëìîã÷ õ¿¿õä¿¿ä, ºñâºð ¿åèéíõýí àëáàí áà àëáàí áóñ õè÷ýýëä ñóóõ,
÷ºëººò öàãàà ºíãºð¿¿ëýõ õýâèéí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîõ áîëîìæòîé.
Íàñàíä õ¿ðýãñýä, ºñâºð ¿åèéíõýí îíöãîé áàéäëûí òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãààíä òîäîðõîé,
çîðèëãîòîé, íèéòèéí ñîíèðõîëä òîõèðîõ ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîõ áîëîìæòîé.
Òóñãààðëàãäñàí áóþó ºí÷èðñºí õ¿¿õä¿¿ä, áàéëäààíä îðîëöîæ áóé õ¿¿õä¿¿ä, áýëýâñýðñýí õ¿ì¿¿ñ,
íàñòàé õ¿ì¿¿ñ áóþó ãýð á¿ëã¿é áîëñîí áóñàä õ¿ì¿¿ñ çýðýã íü íèéãìèéí ñ¿ëæýýíèé íýãýýõýí õýñýã
ìºí ãýäãèéã ìýäð¿¿ëýõ òèéì ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöóóëàõ õýðýãòýé.

Íèéãýì, ñýòãýë ç¿éí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òóñàä íü àâ÷ ¿çýâ. “Íèéãìèéí îðîëöîî” õýìýýõ íýð òîìú¸îã
íèéãìèéí íºëººã ¿ç¿¿ëýõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé ¿éë àæèëëàãààíä õýðýãëýäýã. “Ñýòãýë ç¿éí îðîëöîî”
õýìýýõ íýð òîìú¸îã ñýòãýë ç¿é /áóþó ñýòãýõ¿éí/ íºëºº ¿ç¿¿ëýõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé àðãà õýìæýýíä
àøèãëàäàã. Íèéãìèéí îðîëöîî íü õî¸ðäîã÷ ñýòãýë ç¿éí íºëººòýé áºãººä ñýòãýë ç¿éí îðîëöîî íü
“ñýòãýë ç¿éí” õýìýýõ íýð òîìú¸î õàðóóëæ áàéäàã òóë “íèéãýì ñýòãýë ç¿éí” ãýñýí íýð òîìú¸îã àøèãëàæ
áàéíà.
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Øààðäëàãàòàé ¿åä õ¿ì¿¿ñ, ãýð á¿ëèéã äàõèí óóëçóóëàõûí òóëä ýðæ õàéõ ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ
õýðýãòýé.
Õ¿ì¿¿ñèéã îðøèí ñóóãàà ãàçðààñ íü øèëæ¿¿ëñýí áîë ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä, õ¿í àìûã õàìòàä íü
áàéëãàõ çîðèëãîîð îðîìæèéã áèé áîëãîäîã.
Øàøíû ãàçàð, ñóðãóóëü, óñíû öýã, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéã õààíà áàéðëóóëàõ øèéäâýðèéí
òàëààð õ¿í àìòàé çºâëºëääºã. Îðøèí ñóóãàà ãàçðààñàà øèëæñýí õ¿ì¿¿ñèéí ñóóðüøèëòûí
òºëºâëºãººíä ÷ºëººò öàãàà ºíãºð¿¿ëýõ áà ñî¸ëûí ãàçðûã áàãòààäàã /Îðîìæ, ñóóðüøèëòûí
ñòàíäàðò 1-2, õóóäàñ 211-218/.
Ñýòãýë ç¿é, ñýòãýõ¿éí àðãà õýìæýýíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: /çààâàð òýìäýãëýëòýé õîëáîæ óíøèõ/







Ñýòãýë ñàíààíä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëä ºðòñºíèé äàðàà ñýòãýëèéí õ¿íä çîâëîí àìñàæ áóé õóâü
õ¿ì¿¿ñ ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëàìæ, õ¿í àìûí äîòîð ñýòãýë ç¿éí àíõíû òóñëàìæ
àâàõ áîëîìæòîé /çààâàð òýìäýãëýë 3-ûã ¿çíý ¿¿/.
Ñýòãýõ¿éí îíöãîé íºõöºë áàéäëûí òàëààðõ õàëàìæ íü àíõàí øàòíû ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéí
ñèñòåìèéí äàìæèí õ¿ðòýýìæòýé áîëäîã. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýìèéí æàãñààëòàä íèéöñýí
õýðýãöýý øààðäëàãàòàé ñýòãýõ¿éí ýì÷èëãýý íü àíõàí øàòíû õàëàìæèéí áàéãóóëàìæèä
õ¿ðòýýìæòýé áàéäàã /çààâàð òýìäýãëýë 4-èéã ¿çíý ¿¿/.
ªìíº íü ñýòãýõ¿éí ýìãýãòýé áàéñàí õóâü õ¿ì¿¿ñ õîëáîãäîõ ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ëýí àâäàã áºãººä
ýì÷èëãýýã õîð óðøèãã¿é, òàñàëäàõã¿é áàéõ õýðýãòýé. Ñýòãýõ¿éí ýìíýëãèéí ºâ÷òí¿¿äèéí íààä
çàõûí õýðýãöýýã õàíãàõ õýðýãòýé.
Ãàìøãèéí õóãàöàà ñóíæðàõ ¿åä ãàìøãèéí äàðààõü ¿å øàòíû èë¿¿ èæ á¿ðýí õ¿í àìä ÷èãëýñýí
ñýòãýë ç¿éí àðãà õýìæýýã àâàõ òºëºâëºãººã ñàíàà÷èëäàã /çààâàð òýìäýãëýë 5-ûã ¿çíý ¿¿/.
Çààâàð òýìäýãëýë
1.

Ìýäýýëýë: ìýäýýëýë àâàõ áîëîìæ íü õ¿íèé ýðõ òºäèéã¿é íèéòèéí øààðäëàãàã¿é àéäàñ, ãàé
çîâëîíãîîñ çàéëñõèéæ áîëäîã. Ãàìøãèéí ìºí ÷àíàð, öàð õ¿ðýý, õ¿í àìûí õóâüä áèå ìàõ
áîäèéí àþóëã¿é áàéäëûã áèé áîëãîõ õ¿÷èí ÷àðìàéëòûí òàëààð ìýäýýëýë ºãºõ õýðýãòýé.
Öààøèëáàë, õ¿í àìä çàñãèéí ãàçàð, îðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãàà, òóñëàìæèéí
áàéãóóëëàãóóäààñ õýðýãæ¿¿ëæ áóé òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãààíû òîäîðõîé òºðºë, òýäãýýðèéí
áàéðøëûí òàëààð ìýäýýëýõ õýðýãòýé.
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Ìýäýýëëèéã ìýäýýëëèéí ýðñäëèéí çàð÷ìààð äàìæóóëàõ õýðýãòýé. ªºðººð õýëáýë ýíý îéëãîõîä
õ¿íäðýëã¿é áàéõ /îðîí íóòãèéí 12 íàñòàé õ¿¿õä¿¿äýä îéëãîãäîõîîð áàéõ/, ÷óõàë õýðýãöýýòýé
áàéõ /ãàìøãààñ àìü ãàðñàí õ¿íèé áàéäëûã îéëãîæ áóéãàà õàðóóëàõ/ õýðýãòýé.
2.

Îðøóóëãà: ñî¸ëûí õóâüä òîõèð÷ áàéõ ¿åä ãýð á¿ë íü ñàëàõ ¸ñ ã¿éöýòãýõýýð õàéð õ¿íèéõýý
öîãöñûã õàðàõ áîëîìæòîé áàéõ ¸ñòîé. Òàëèéãàà÷èéí öîãöñûã ¸ñëîë ¿ç¿¿ëýõã¿é çàéëóóëàõààñ
çàéëñõèéõ õýðýãòýé /Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òöèéí ñòàíäàðò 5, óäèðäàìæèéí
òýìäýãëýëèéí 8-ûã ¿çíý ¿¿. Õóóäàñ 269/.

3.

Ñýòãýë ç¿éí àíõíû òóñëàìæ: ñýòãýë ñàíààíä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëä ºðòñºíèé äàðàà íèéò õ¿í
àì áóþó òóñëàìæèéí àæèëòíóóä äóíä ¿¿ññýí ñýòãýëèéí õ¿íä çîâëîíã ñýòãýë ç¿éí àíõíû
òóñëàìæèéí çàð÷ìûã áàðèìòëàí õàìãèéí ñàéí çîõèöóóëíà. ¯¿íä õ¿÷ýýð ÿðèóëàõã¿é, ñîíñîõ,
õýðýãöýýã õàíãàñàí ýñýõ, áóñàä îëîí õ¿ì¿¿ñòýé àëáûí õ¿÷ýýð áàéëãàõ ãýëã¿é õàðèí äýìæèõ,
óðàìøóóëàõ, öààøäûí õîð óðøãààñ õàìãààëàõ çýðýã õàìààðíà. Èéì òºðëèéí àíõíû
òóñëàìæèéã ñàéí äóðûíõàí áà ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñò õóðäàí çààæ ñóðãàæ áîëíî. Ýð¿¿ë
ìýíäèéí àæèëòíóóäàä õàðààò áàéäëûí ýðñäëýýñ ñýðãèéëæ áåíçîäèàçèïèíèé èõ õýìæýýãýýð
õýðýãëýõýýñ çàéëñõèéõèéã ñàíóóëäàã.

4.

Ñýòãýõ¿éí îíöãîé íºõöºë áàéäëûí òàëààðõ õàëàìæ: ÿàðàëòàé õàëàìæ øààðäàõ ñýòãýõ¿éí
íºõöºë áàéäàëä ººðò áóþó áóñäàä ¿ç¿¿ëýõ àþóëòàé áàéäàë, ñýòãýöèéí ººð÷ëºëò, õ¿íä
ñýòãýëèéí äàðàìò, ñîëèî çýðýã õàìààðäàã.

5.

Õ¿í àìä òóëãóóðëàñàí ñýòãýë ç¿éí îðîëöîî: Àðãà õýìæýý íü ýä¿ãýý ¿ç¿¿ëæ áóé ¿éë÷èëãýýíèé
ñóäàëãàà, íèéãýì, ñî¸ëûí íºõöºë áàéäëûí îíöëîãò òóëãóóðëàñàí áàéõ õýðýãòýé. Ýäãýýðò õóâü
õ¿ì¿¿ñ, õ¿í àìä íºõöºë áàéäëûã õÿíàëòàíäàà àâàõàä òóñëàõ ñî¸ëûí àñóóäëûã çîõèöóóëäàã
ìåõàíèçìûã òýä õýðýãëýõ àñóóäàë õàìààðàõ ¸ñòîé. Áîëîìæòîé ¿åä õ¿í àìûã òºëººëæ áóé
óäèðäàã÷, íóòãèéí ýì÷ äîì÷ íàðûã õàìòðàí àæèëëàõûã çºâëºìæ áîëãîäîã. Íèéãýìä
òóëãóóðëàñàí òóñ÷ á¿ëã¿¿äèéã äýìæèõ õýðýãòýé. Îëîí ºâ÷òºíä ¿éë÷èëæ áóé ýð¿¿ë ìýíäèéí
àæèëòíóóäàä òóñëàõ, ýìçýã, öººíõèéí á¿ëã¿¿äýä ¿ç¿¿ëýõ õàëàìæèéã õºíãºâ÷ëºõ ¿éë
àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëýõýä íèéãìèéí àæèëòíóóäûã ñóðãàæ óäèðäàõ õýðýãòýé.
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Халдваргүй өвчний хяналтын стандарт 4: хууч өвчнүүд
Хууч өвчин нь нас баралтын ихээхэн хэсгийн шалтгаан болж байгаа хүн амын хувьд хүм¿¿ñ нь үхлээс
урьдчилан сэргийлэх үндсэн эмчилгээнүүдийг хүртэх ѐстой.
Үндсэн үзүүлэлтүүд (çààâàð òýìäýãëýëèéí хамт уншина)




Эмчилгээг гэнэт зогсоосны улмаас үхэлд хүрэх боломжтой хууч өвчтэй хүмүүст зориулсан
хөтөлбөрүүдийг зохицуулах тусгай байгууллага байх ѐстой (çààâàð òýìäýãëýë 1-г үзнэ үү).
Хууч өвчтэй хүмүүсийг идэвхтэйгээр олж тогтоон бүртгэх ѐстой.
Хууч өвчнийг эмчлэхэд тогтмол хэрэглэдэг эм тариа нь зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад
орсон бол тэдгээрийг эмнэлгийн анхны тусламжийн системээр дамжуулж олж авч болно.

Çààâàð òýìäýãëýë
1. Хууч өвчин: гамшгийн үед хууч өвчний менежментийг явуулах нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зааварчилгаа
өмнө нь байгаагүй. Урьд нь өвчтөнүүд нь хууч өвчнөө тасралтгүй эмчлүүлэх боломжтой байсан улс орнуудад
ãýíýò ãàðñàí ãàìøãèéí нөхцөл байдлын үед эмчилгээг гэнэт зогсооíîîð үхэлд хүргэх боломжтой нөхцөл
байдлууд тэр дундаа äèàëèç ø¿¿ëòýýñ õàìààðàëòàé àðõàã áººðíèé äóòàãäàëòàé, èíñóëèíèé õàìààðàëòàé
äèàáåò áóþó ÷èõðèéí øèæèí, çàðèì òºðºëõèéí õàâäàðòàé õ¿ì¿¿ñä íýí òýðã¿¿íä òóñëàìæ ¿ç¿¿ëíý. Ýíý íü
øèíý õºòºëáºð áèø áºãººä àìü íàñ àâðàõ ¿éë àæèëëàãààíû ¿ðãýëæëýë áóþó íýã õýñýã íü þì. Èðýýä¿éä
ãàìøèã ãàðâàë áóñàä õóó÷ ºâ÷íèé õºòºëáºð¿¿äèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé áàéõ õýðýãòýé. Õýðýâ ãàìøãààñ
ºìíº òóõàéí õ¿í àìä õóó÷ ºâ÷íèé ýì÷èëãýýíä øààðäëàãàòàé ç¿éë¸ áàéãààã¿é áîë òýäãýýð ýì÷èëãýýíèé
õºòºëáºð áîëîí æóðìûã øèíýýð íýâòð¿¿ëæ õýðýãæ¿¿ëýõ ãýñíèé øààðäëàãà áàéõã¿é. Õýâøñýí ýì òàðèàã
àøèãëàí ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõàí øàòíû áàéãóóëëàãààð äàìæóóëàí õóó÷ ºâ÷íèé áàéíãûí òàñðàëòã¿é
ìåíåæìåíòèéã õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé.
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Õàâñðàëò 1
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã ¿íýëýõ àñóóëòóóä
Áýëòãýë àæèë
 Ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìûí òàëààðõè õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îëæ àâ÷ õ¿ëýýí àâ÷ áóé
óëñûí áîëîí îëîí óëñûí òóñëàìæèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã îëæ òîãòîîíî.
 Îëæ àâ÷ áîëîõ á¿õ ãàçðûí çóðàã áà àãààðûí çóðàãëàëûã îëæ öóãëóóëàõ.
 Õ¿ëýýí àâ÷ áóé óëñ áà îëîí óëñûí ýõ ñóðâàëæààñ õ¿í àìûí áîëîí ýð¿¿ë ìýíäèéí
ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ.
Àþóëã¿é áàéäàë áà õ¿ðòýýìæ
 Áàéãàëèéí áîëîí õ¿íèé õ¿÷èí ç¿éëýýñ øàëòãààëñàí àþóë ýðñäýë áàéãàà ýñýõèéã
òîãòîîíî.
 Åðºíõèéäºº àþóëã¿é áàéäàë ÿìàð áàéíà? Òýð äóíäàà çýâñýãò õ¿÷èí þì óó áàéëäàã÷èä
áàéãàà ýñýõèéã òîãòîîíî.
 Õ¿ì¿¿íëýãèéí áàéãóóëëàãóóä ãàìøèãò íýðâýãäñýí õ¿í àìä õ¿ð÷ î÷èõ áîëîìæèéã
òîãòîîíî.
Õ¿í àìûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áà íèéøìèéí á¿òýö
 Ãàìøèãò íýðâýãäñýí íèéò õ¿í àìûí òîî, ò¿¿í äîòîð 5-ààñ äîîø íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí ýçëýõ
õóâèéã òîãòîîíî.
 Õ¿í àìûã íàñíû áà õ¿éñèéí áàéäëààð àíãèëñàí àíãèëíà.
 ªíäºð ýðñäýëòýé á¿ëã¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ, æèøýý íü ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä, ºíäºð
íàñòíóóä, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿ì¿¿ñ, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí õàëäâàðòàé àìüäàð÷ áóé
õ¿ì¿¿ñ, çàðèì íýã ÿñòíû þì óó íèéãìèéí á¿ëãèéí ãèø¿¿ä.
 ªðõèéí ãèø¿¿äèéí äóíäàæ òîîã, ýìýãòýé÷¿¿ä áóþó õ¿¿õä¿¿äýýð òîëãîéëóóëñàí ºðõèéí
òîîã ãàðãàíà
 Îðøèí áàéãàà íèéãìèéí á¿òýö òýð äóíäàà ýðõ á¿õèé õ¿ì¿¿ñèéí ýðõ ìýäýë/íºëºº áà
ýìýãòýé÷¿¿äèéí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðãèéã òîäîðõîéëíî.
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Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóóðü ìýäýýëýë
 Ãàìøèã ãàðàõààñ ºìíº óðüä íü áàéñàí ýð¿¿ä ìýíäèéí àñóóäëóóä áà ãàìøèãò íýðâýãäñýí
ãàçðûí õàìãèéí ÷óõàë àñóóäëóóäûã îëæ òîãòîîíî. ßìàð íýã õàëäâàðò ºâ÷íèé òàõàë
ãàðäàã ýñýõèéã òîãòîîõ.
 Ä¿ðâýãñýäèéã îðîëöóóëàí óðüä íü áàéñàí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäëóóä áà òóõàéí óëñàä
õóâüä õàìãèéí ÷óõàë àñóóäëóóäûã îëæ òîãòîîíî. Ä¿ðâýãñäèéí èðñýí óëñàä ÿìàð ÿìàð
õàëäâàðò ºâ÷íèé òàõàë ãàð÷ áàéñíûã òîãòîîõ.
 Ýð¿¿ë ìýíäýä ó÷èð÷ áàéãàà ýðñäýë òýð äóíäàà òàõëûí áîëîìæèéã ñóäàëíà.
 Ýð¿¿ë ìýíäèéí õàëàìæèéí ºìíºõ ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã îëæ òîãòîîíî.
 Ä¿ðâýãñäèéí òºðºëõ óëñàä õýðýãæèæ áàéãàà íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí õºòºëáºð¿¿äèéí
õàìðàõ õ¿ðýýã òîãòîîíî.
Íàñ áàðàëòûí çýðýã
 Íèéò íàñ áàðàëòûí áàðàãöààëñàí òîîã òîîöíî.
 5-ààñ äîîø íàñíû õ¿¿õäèéí íàñ áàðàëòûí çýðãèéã òîîöíî. (5-ààñ äîîø íàñíû õ¿õõä¿¿äýä
õàìààðàõ íàñ áàðàëò)
 Òîäîðõîé øàëòãààíààñ ¿¿äñýí íàñ áàðàëòûí çýðãèéã òîîöíî.
ªâ÷ëºëòèéí çýðýã
 Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäýä íºëººëäºã òîìîîõîí ºâ÷í¿¿ä ãàðàõ òîõèîëäëûí çýðãèéã
òîîöíî.
 Áîëîìæòîé áîë òîìîîõîí ºâ÷í¿¿ä ãàðàõ òîõèîëäëûí çýðãèéã íàñ áà õ¿éñýýð òîîöíî.
Àøèãëàõ ýõ ¿¿ñâýð
 Ãàìøèãò ºðòñºí óëñ îðíóóäûí Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû õ¿÷èí ÷àäàë áà õàðèó àðãà õýìæýýã
òîãòîîíî.
 ¯íäýñíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæóóä òýð äóíäàà òýäãýýðèéí íèéò òîî, àíãèëàë,
¿ç¿¿ëæ áàéãàà õàëàìæèéí ò¿âøèí, áèåò áàéäàë, ¿éë àæèëëàãààíû ñòàòóñ áîëîí
õ¿ðòýýìæèéã òîäîðõîéëíî.
 Àæèëëóóëàõ áîëîìæòîé ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóäûí òîî áà óð ÷àäâàðûã òîäîðõîéëíî.
 Äàðõëààæóóëàëò áà ýðõ ¿ð¸èéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé ºðãºæ¿¿ëñýí õºòºëáºð
õýðýãæèæ áàéãàà õºòºëáºð¿¿äèéí õ¿÷èí ÷àäàë áà ¿éë àæèëëàãààíû ñòàòóñûã òîãòîîíî.
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Ñòàíäàðò÷èëñàí ïðîòîêîëóóä, çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì, õàíãàìæèéí ìàòåðèàë, òîíîã
òºõººðºìæèéí îëäöûã òîãòîîíî.
Îðøèí áàãéàà íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷èëãýýíèé ñèñòåìèéã òîäîðõîéëîõ.
Îðøèí áàéãàà ýð¿¿ë ìýíäèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí áàéð ñóóðèéã òîãòîîíî.
Îðøèí áàéãàà õàíãàìæèéí ñèñòåì ÿëàíãóÿà çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì, âàêöèí áîëîí
ýìíýëãèéí ìàòåðèàëûí õàíãàìæ, ò¿ãýýëò áà õàäãàëàëòòàé õîëáîîòîé õ¿÷èí ÷àäëûã
òîäîðõîéëíî.

Áóñàä ìýääýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿ä
 Õ¿íñ òýæýýëèéí áàéäàë
 Õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷íû áàéäàë
 Õ¿íñ áà õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë
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Õàâñðàëò 2
Äîëîî õîíîã òóòìûí àæèãëàëòûí ìýäýýíèé ìàÿãò
Íàñ áàðàëòûí àæèãëàëò, ìàÿãò 1
Ãàçàð íóòàã
Äàâàà ãàðèãààñ Íÿì ãàðèã õ¿ðòýëõ îãíîî
Äîëîî õîíîãèéí ýõýíä áàéñàí õ¿í àìûí òîî
Äîëîî õîíîãèéí òºðºëòèéí òîî
Äîëîî õîíîãèéí íàñ áàðàëòûí òîî
Äîëîî õîíîãò øèíýýð èðñýí õ¿íèé òîî
ßâñàí õ¿íèé òîî
Äîëîî õîíîãèéí ýöñèéí õ¿í àìûí òîî
5-ààñ äîîø íàñíû õ¿¿õäèéí òîî
0-4 íàñ
5-ààñ äýýø
Íèéò
íàñ
Ýðýãòýé
Ýìýãòýé
Ýðýãòýé
Ýìýãòýé
Øóóä øàëòãààí
Àìüñãàëûí
çàìûí
õóðö
¿ðýâñýë
Õîëåð/ñýæèã á¿õèé
Ã¿éëãýëò/öóñàðõàã
Ã¿éëãýëò/óñàðõàã
Ãýìòýë/îñëûí áóñ
Õóìõàà
Ýõèéí ýíäýãäýë/øóóä
Óëààí áóðõàí
Ìåíèíãèò/ñýæèã á¿õèé
Òºðñºí õ¿¿õýä/0-28 ºäºðòýé
Áóñàä
Ìýäýãäýõã¿é
Íèéò, íàñ áà õ¿éñýýð
Öààä øàëòãààí
ÕÄÕÂ/ÄÎÕ
Òýæýýëèéí õîìñäîë
Ýõèéí ýíäýãäýë/øóóä
Áóñàä
Íèéò, íàñ áà õ¿éñýýð

-
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Ýíý ìàÿãòûã îëîí õ¿í íàñ áàðñàí òîõèîëäîëä õýðýãëýääýã ó÷ðààñ öàã õóãàöààíû
õîìñäîëòîé áàéäëààñ øàëòãààëæ õóâü õ¿íèé ¿õëèéí òàëààðõè ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ
áîëîìæã¿é.
Òàéëàí ìýäýýíèé äàâòàìæ íü íàñ áàðàëòûí òîîíîîñ õàìààðíà.
Íàñ áàðàëòûí áóñàä øàëòãààíûã íºõöºë áàéäàë áà õàëäâàðûí ç¿é òîãòëîîñ õàìààðàí
íýìæ áîëíî.
Íàñíû àíãèëëûã óëàì íàðèéâ÷ëàí õóâààæ áîëíî.
Íàñ áàðàëòûã çºâõºí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæóóäààñ ìýäýýëýõã¿é áºãººä îðîí
íóòãèéí áà øàøíû óäèðäàã÷èä, îðîí íóòãèéí àæèë÷èä, ýìýãèýé÷¿¿äèéí áà
øèëæ¿¿ëãèéí ýìíýëýã¿¿äýýñ àâ÷ îëíî.
Áîëîìæòîé ¿åä òóõàéí òîõèîëäëûí òîäîðõîéëîëòûã ìàÿãòûí àð òàëä áè÷íý.

Ãýðòýý ýñâýë
ýìíýëýãò íàñ
áàðñàí

Áàéðëàë,
õàÿã

Îãíîî

Áóñàä
/òîäðóóë/

Ýõèéí øóóä
áóñ ýíäýãäýë

Òýæýýëèéí
õîìñäîë

ÕÄÕÂ/ÄÎÕ/
ñýæèãòýé

Ìýäýãäýõã¿

Öààä øàëòãààí
Áóñàä
/òîäðóóë/

Øèíýýð
òºðºãñºä 0-28
õîíîãòîé

Ìåíèíãèò
ñýæèã

Óëààí
áóðõàí

Ýõèéí øóóä
ýíäýãäýë

Õóìõàà

Äîëîî õîíîãèéí íàñ áàðàëòûí òîî
ßâñàí õ¿íèé òîî
5-ààñ äîîø íàñíû õ¿¿õäèéí òîî
¯õëèéí øóóä øàëòãààí
Ãýìòýë
îñëûí áóñ

Ã¿ëéëãýëò
óñàðõàã

Ã¿éëãýëò
öóñàðõàã

Õîëåðèéí
ñýæèã

Àìüñãàëûí
çàìûí

Íàñ /ºäºð,
ñàð, îí/

Õ¿éñ /ýð,ýì/

Íàñ áàðàëòûí àæèãëàëòûí ìàÿãò 1
Ãàçàð íóòàã
Äàâàà ãàðèãààñ Íÿì ãàðèã õ¿ðòýëõ îãíîî
Äîëîî õîíîãèéí ýõýíä áàéñàí õ¿í àìûí òîî
Äîëîî õîíîãèéí òºðºëòèéí òîî
Äîëîî õîíîãò øèíýýð èðñýí õ¿íèé òîî
Äîëîî õîíîãèéí ýöñèéí õ¿í àìûí òîî

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
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Ýíý ìàÿãòûã õóâü õ¿íèé íàñ áàðàëòûí òàëààðõè ìýäýýëëèéã á¿ðòãýõýä õàíãàëòòàé õóãàöàà áàéãàà íºõöºëä õýðýãëýíý. Ýíý íü íàñíû äàãóó
øèíæèëãýý õèéæ áàéðëàë áà áàéãóóëàìæèéí àøèãëàëûí çýðãèéí äàãóó àøèãëàíà.
Òàéëàíãèéí äàâòàìæ íü íàñ áàðàëòûí çýðãýýñ øàëòãààëíà.
Íàñ áàðàëòûí áóàä øàëòãààíûã ýíä íýìæ áîëíî.
Íàñ áàðàëòûí òàëààðõè ìýäýýëëèéã çºâõºí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæóóä ºãºõ áîëîâ÷ ¿¿íä îðîí íóòãèéí áà øàøíû óäèðäàã÷äûí ºãñºí
ìýäýýëëèéã òîîöîõ ¸ñòîé.
Áîëîìæòîé á¿õ òîõèîëäîëä òóõàéí ºâ÷íèé òîõèîëäëûí òàëààðõè ìýäýýëëèéã ìàÿãòûí àðûí í¿¿ðýíä áè÷íý.

Äîëîî õîíîã òóòìûí àæèãëàëòûí ìýäýýíèé ìàÿãò
Ãàçàð íóòàã
Äàâàà ãàðèãààñ Íÿì ãàðèã õ¿ðòýëõ îãíîî
Äîëîî õîíîãèéí ýõýíä áàéñàí õ¿í àìûí òîî
Äîëîî õîíîãèéí òºðºëòèéí òîî
Äîëîî õîíîãèéí íàñ áàðàëòûí òîî
Äîëîî õîíîãò øèíýýð èðñýí õ¿íèé òîî
ßâñàí õ¿íèé òîî
Äîëîî õîíîãèéí ýöñèéí õ¿í àìûí òîî
5-ààñ äîîø íàñíû õ¿¿õäèéí òîî
ªâ÷ëºëò
5-ààñ äîîø
5-ààñ äýýø
Íèéò Äàâòàëò
íàñíû
íàñíû
Îíîøëîãîî
Àìüñãàëûí çàìûí õóðö ¿ðýâñýë
ÕÄÕÂ/ÄÎÕ/ñýæèãòýé
Öóñ áàãàäàëò
Õîëåð/ñýæèã á¿õèé
Ã¿éëãýëò/öóñàðõàã
Ã¿éëãýëò/óñàðõàã
Í¿äíèé ºâ÷èí
Õóìõàà
Òýæýýëèéí õîìñäîë
Ìåíèíãèò/ñýæèãòýé
Ãýìòýë/îñëûí
Ãýìòýë/îñëûí áóñ
Áýëãèéí çàìûí õàëäâàðò ºâ÷èí
Áýëýã ýðõòíèé øàðõ
Ýðýãòýé÷¿¿äèéí òàâèëò
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí òàâèëò
ÕÄÕÂ/ÄÎÕ
Ãýäýñíèé äîîä õýñãèéí ºâäºëò
Òóóðàëò
Àðüñíû ºâ÷í¿¿ä/¿ëä õàìààðàõã¿é
Õîðõîé
Áóñàä
Ìýäýãäýõã¿é
Íèéò
- Íýãýýñ èë¿¿îíîø òàâèõ áîëîìæòîé. Òóõàéí íºõöºë áàéäëààñ õàìààð÷ ºâ÷èí íýìæ
áîëíî.
- Àìüñãàëûí çàìûí õóðö ¿ðýâñýë íü çàðèì óëñîðîíä äýýä áà äîîä çàìûí ðýâñýë ãýæ
àíãèëàãääàã.
- Òóõàéí íºõöºë áàéäàë áà õàëäâàðûí ç¿é òîãòëîîñ øàëòãààëæ ºâ÷ëºëòèéí øàëòãààíûã
íýìýõ þì óó õàñ÷ áîëíî.
- Íàñíû àíãèëëûã èë¿¿ íàðèéâ÷ëàí çàäàëæ áîëíî.
5-ààñ äîîø
5-ààñ äýýø íàñíû
Íèéò
Íàñíû
Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãàä î÷èõ Ýð
Ýì
Íèéò Ýð
Ýì Íèéò Ýðýãòýé Ýìýãòýé
òîî
Íèéò òîî
Àøèãëàëòûí çýðýã: Íýã õ¿í ºäºðò ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãàä î÷èõ òîî ù 1 äîëîî õîíîãò ýìíýëýã
î÷èõ òîî / íèéò õ¿í àì õ 52 äîëîî õîíîã
- Íàñíû àíãèëëûã óëàì íàðèéâ÷èëæ áîëíî.
Íýã ýì÷èä ¿çýõ ºâ÷òºíèé òîî=Íèéò ¿çëýãèéí òîî/ýì÷èéí òîî/ýìíýëãèéí àæèëëàäàã ºäðèéí òîî
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Õàâñðàëò 3
Íàñ áàðàëò, ºâ÷ëºëòèéí òîî õýìæýýã òîîöîîëîõ òîìú¸î

Áàðàãöààëñàí ºâ÷ëºëòèéí òîî õýìæýý /ÁªÕ/




Òîäîðõîéëîëò: õ¿éñ, íàñ õàðãàëçàõã¿é á¿õ õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí òîî õýìæýý. ÁªÕ íü
ñàð òóòàìä 1,000 õ¿í òóòàìä íîãäîõ íàñ áàðàëò áóþó æèë òóòàìä 1,000 õ¿í òóòàìä íîãäîõ
íàñ áàðàëò ãýõ ìýò ÿíç á¿ðèéí õóãàöààíä õ¿í àìûí ÿíç á¿ðèéí õýñãýýð èëýðõèéëýãäýæ
áîíî.
Ãàìøãèéí ¿åä õàìãèéí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã òîìú¸î:
Òîäîðõîé õóãàöààí äàõü íàñ áàðàëòûí òîî
10,000 õ¿í
Íèéò õ¿í àì * òîäîðõîé õóãàöààí äàõü ºäðèéí òîî = ¿õëèéí òîî/10,000/ºäºð

5-ààñ äîîø íàñòàé õ¿¿õäèéí íàñ áàðàëòûí òîî õýìæýý /5ÍÁÒÕ/



Òîäîðõîéëîëò: õ¿í àì äàõü 5-ààñ äîîø íàñòàé õ¿¿õäèéí íàñ áàðàëòûí òîî õýìæýý
Ãàìøãèéí ¿åä õàìãèéí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã òîìú¸î: /5-ààñ äîîø íàñòàé õ¿¿õäèéí
íàñíû îíöëîãòîé íàñ áàðàëòûí òîî õýìæýý/
Òîäîðõîé õóãàöààí äàõü 5-ààñ äîîø íàñòàé
õ¿¿õäèéí íàñ áàðàëòûí íèéò òîî

10,000õ¿í

5-ààñ äîîø íàñòàé õ¿í àìûí íèéò òîî * òîäîðõîé õóãàöààí äàõü ºäðèéí òîî
= íàñ áàðàëò /10,000/ ºäºð
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Òîõèîëäëûí òîî õýìæýý



Òîäîðõîéëîëò: ºâ÷èí áèé áîëãîõ ýðñäýëòýé õ¿í àìûí äóíä òîäîðõîé õóãàöààíä ãàðäàã
ºâ÷íèé øèíý òîõèîëäëûí òîî
Ãàìøãèéí ¿åä õàìãèéí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã òîìú¸î:
Òîäîðõîé õóãàöààíä ãàðñàí ºâ÷íèé øèíý òîõèîëäëûí òîî
1,000 õ¿í
ªâ÷èí áèé áîëãîõ ýðñäýëòýé õ¿í àì * òîäîðõîé õóãàöààí äàõü ñàðûí òîî
= òîäîðõîé ºâ÷íèé øèíý òîõèîëäîë /1,000/ ñàð

ªâ÷íèé òîõèîëäëîîð íàñ áàðàëòûí òîî



Òîäîðõîéëîëò: ºâ÷íººð íàñ áàðñàí õ¿íèé òîîã ºâ÷òýé áàéñàí õ¿ì¿¿ñèéí òîîíä õóâààñàí
òîî.
Òîìú¸î:
Òîäîðõîé õóãàöààíä ºâ÷íººð íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî
1,000 õ¿í
Òîäîðõîé õóãàöààíä ºâ÷òýé áàéñàí õ¿ì¿¿ñèéí òîî * 100/ºäºð = õ%
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Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæèéí àøèãëàëòûí õýìæýý




Òîäîðõîéëîëò: æèë òóòàìä õ¿í òóòàìä íîãäîõ ãàäóóð ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí
òîî. Áîëîìæòîé ë áîë àíõ áà óðüä íü ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí òîîíû àëãààã ãàðãàõ õýðýãòýé
áºãººä ýíý õýìæýýã ãàðãàõûí òóëä àíõ ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí òîîã àøèãëàõ õýðýãòýé. Ãýõäýý àíõ
áà óðüä íü ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí òîîíû ÿëãààã ãàõãàõ ãîë òºëºâ õýö¿¿ áàéäàã áºãººä òèéìýýñ
òýäãýýðèéã öàã ÿìàãò ãàìøãèéí ¿åä ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí íèéò òîî áîëãîæ íýãòãýäýã.
Òîìú¸î:
Íýã äîëîî õîíîãò ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí íèéò òîî
Íèéò õ¿í àì * 52 äîëîî õîíîã = ýì÷èä ¿ç¿¿ëñýí òîî/õ¿í/æèë

ªäºð òóòàì ýì÷ á¿ðò íîãäîõ çºâëºãººíèé òîî



Òîäîðõîéëîëò: ºäºð òóòàìä ýì÷ á¿ðò íîãäîõ íèéò çºâëºãºº /àíõíû áà äàâòàãäñàí/-èéí
äóíäàæ òîî
Òîìú¸î:
Çºâëºãººíèé íèéò òîî /àíõíû áà äàâòàãäñàí/
: äîëîî õîíîã òóòàìä ýð¿¿ë ýð¿¿ë
ìýíäèéí áàéãóóëàìæèéí îðîí òîîíû
ìýíäèéí áàéãóóëàìæèéí àæèëëàõ
àäèëòãàõ ýì÷* íàðûí òîî
ºäðèéí òîî

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* “Îðîí òîîíû àäèëòãàõ” ãýæ ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàìæèä àæèëëàæ áóé ýì÷ íàðûí
àäèëòãàõ òîîã õýëíý. Æèøýýëáýë, õýðýâ ãàäóóð ýì÷ë¿¿ëýã÷äýä ¿éë÷èëäýã òàñàãò 6 ýì÷
àæèëëàäàã áîëîâ÷ òýäíèé 2 íü îðîí òîîíû áóñ áàéâàë îðîí òîîíû àäèëòãàõ ýì÷ íàðûí
òîî = 4 îðîí òîîíû àæèëòàí + 2 îðîí òîîíû áóñ àæèëòàí = 5 îðîí òîîíû àäèëòãàõ ýì÷
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Õàâñðàëò 4
Íîì ç¿é
Îêñôîðäûí èõ ñóðãóóëèéí Ä¿ðâýãñäèéí ñóäàëãààíû òºâèéí Àëáàäëàãûí öàãàà÷ëàëûí öàõèì
õºòºëáºðèéí à÷ààð ýäãýýð áàðèìò áè÷ãèéí äèéëýíõè íü çîõèîã÷èéí ýðõèéí çºâøººðºë àâ÷
http://www.forcedmigration.org öàõèì ñ¿ëæýýíèé òóñãàé õîëáîã÷èä òàâèãäñàí.
Îëîí óëñûí ýðõ ç¿éí áàðèìò áè÷ã¿¿ä
Øààðäëàãà õàíãàñàí îðîí ñóóöààð õàíãàãäñàí ýðõ /Ýäèéí çàñàã, íèéãýì, ñî¸ëûí ýðõèéí òóõàé
îëîí óëñûí õýëýëöýýðèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éë 1, ÝÇÍÑÝÎÓÕ-èéí åðºíõèé ñàíàë 14, 2000/08/11. Í¯Á-ûí
áàðèìò áè÷èã Å/Ñ.12/2000/4. Ýäèéí çàñàã, íèéãýì, ñî¸ëûí ýðõèéí õîðîî/
Baccino-Astrada, A /1982/, Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åèéí ýìíýëãèéí àæèëòíóóäûí ýðõ, ¿¿ðãèéí
òóõàé ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ. ICRC
Mann, J, Gruskin, S, Grodin, M, Annas, G /1999/, Ýð¿¿ë ìýíä áà õ¿íèé ýðõ: ñóðãàëòûí íîì.
Rougledge
ÄÝÌÁ /2002/, Ýð¿¿ë ìýíä, õ¿íèé ýðõèéí òóõàé 25 àñóóëò, õàðèóëò. Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãà. http://www.who.int/hhr
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñèñòåì áà äýä á¿òýö
Beaglehole, R, Bonita, R, Kjellstrom, Ò /ðåä/ /1993/, Àíõàí øàòíû ºâ÷íèé òàðõàëò ñóäëàë. Æåíåâ,
Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ìåíåæìåíòèéí óõààí /1997/, Ýìèéí õàíãàìæèéí ìåíåæìåíò /2 äàõü õýâëýë/.
Êóìàðèàí õýâëýë. ÑÒ, Áë¿ìôèëä
Ìåäåñèí ñàíñ ôðîíòèåð /1993/, Ýìíýëãèéí ãàðûí àâëàãà. Îíîøëîãîî, ýì÷èëãýýíèé ãàðûí àâëàãà.
Ïàðèñ, Ìåäåñèí ñàíñ ôðîíòèåð
Ìåäåñèí ñàíñ ôðîíòèåð /1997/, Ä¿ðâýã÷èéí ýð¿¿ë ìýíä. Îíöãîé áàéäàëòàé õàðèëöàõ àðãà.
Ëîíäîí, Ìàêìèëëàí
Noji, E /ðåä/ /1997/, Ãàìøãèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ ¿ð äàãàâàð. Íüþ-Éîðê, Îêôîðäûí
èõ ñóðãóóëèéí õýâëýë
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Perrin, ÀÐ /1996/, Äàéí, õ¿í ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ, Óëààí çàãàëìàéí îëîí
óëñûí õîðîî ICRC
Í¯ÁÄÄÊ/ÄÝÌÁ /1996/, Ýì õàíäèâëàõ òóõàé ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãà, Í¯Á-ûí Ä¿ðâýãñäèéí Äýýä êîìèññàð
Í¯ÁÄÄÊ /2001/, Ýð¿¿ë ìýíä, õ¿íñ, òýæýýëèéí áàãö: ýð¿¿ë ìýíä, õ¿íñ, òýæýýëèéí õºòºëáºðèéã
óäèðäàõ ¿íýëýõ õýðýãñýë, ëàâëàãààíû ìàòåðèàë /ÑÄ-ÐÎÌ/. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà,
Ïàí-Àìåðèêèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ/ÏÀÝÌÁ /2001/, Ãàìøãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí íîìûí ñàí, /ÑÄ-ÐÎÌ/. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë
ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, Ïàí-Àìåðèêèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ /1998/, Øèíý îíöãîé áàéäëûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàãö 1998. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ /1999/, Îíöãîé áàéäëûí ýð¿¿ë ìýíäèéí õóðäàöòàé ñóäàëãààíû ïðîòîêîë. Æåíåâ, Äýëõèéí
ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ /1994/, Îíöãîé áàéäàë, ãàìøãèéí áàéäëûí ¿åèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ëàáîðàòîðûí
áàéãóóëàìæ. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
Õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëò
Chin, J /2000/, Õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëòûí ãàðûí àâëàãà /17 äóãààð õýâëýë/. Âàøèíãòîí,
Àìåðèêèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí õîëáîî
Cook, GC, Zumla, ÀI, Weir, J /2003/, Ìàíñîíû õàëóóí îðíû ºâ÷èí. ÂÁ Ñàóíäåðç
Àãåíòëàã õîîðîíäûí áàéíãûí õîðîîíû îíöãîé áàéäëûí ¿åèéí ÄÕÕÂ/ÄÕÎØ-èéí ëàâëàãààíû
õýñýã /2003/, Îíöãîé áàéäëûí ¿åä ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàëààð àâàõ àðãà õýìæýýíèé ãàðûí àâëàãà. UNAIDS.
Æåíåâ /õýâëýëòýä/. /Ýíýõ¿¿ áàðèìò áè÷èã íü UNAIDS, 1998, Îíöãîé áàéäëûí ¿åä ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàëààð
àâàõ àðãà õýìæýýíèé ãàðûí àâëàãûã îðëîõ áîëíî/
Îëîí óëñûí àâðàõ õîðîî /2003/, Èðýýä¿éã õàìãààëàõ íü: Îðøèí ñóóäàã ãàçðààñàà øèëæ¿¿ëýãäñýí,
äàéíä íýðâýãäñýí õ¿í àìûí äóíäàõ ÄÕÕÂ-ûí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò, õàëàìæ, äýìæëýã. Áë¿ìôèëä. ÑÒ,
Êóìàðèàí õýâëýë.
Ïàñòåðèéí õ¿ðýýëýí: http://www.pasteur.fr
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UNAIDS: http://www.unaids.org
ÄÝÌÁ /1993/, Õëîðûí õÿíàëòûí ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ /2002/, ªâ÷íèé òàðõàëòûí ãàçàð äýýðõ ñóäàëãààíû ¿åä ýìíýëãèéí äýýæ öóãëóóëàõ ãàðûí
àâëàãà. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ /1997/, Äàðõëààæóóëàëò ïðàêòèêò: Âàêöèí ºãäºã ýìíýëãèéí àæèëòíóóäûí ãàðûí àâëàãà.
Ëîíäîí, Ìàêìèëëàí
ÄÝÌÁ /2003/, Õ¿íä îíöãîé áàéäëûí ¿åèéí ìàëàðèéí õÿíàëò. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãà /õýâëýëä/
ÄÝÌÁ /1993/, Ñóóëãàëòûí ìåíåæìåíò, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãà
Õàëäâàðò áóñ ºâ÷íèé õÿíàëò
Ãýìòýë
Hayward-Karlsson, J, Jeffrey, S, Kerr, A íàð /1998/, Äàéí øàðõàãäàãñäûí ýìíýëýã: Çýâñýãò
ìºðãºëäººíèé ãàçàð ìýñ çàñëûí ýìíýëýã áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ íü. Æåíåâ, Óëààí çàãàëìàéí îëîí óëñûí
õîðîî
Ìåäåñèí ñàíñ ôðîíòèåð /1989/, Àëñëàãäñàí ãàçàð æèæèã ìýñ çàñàë õèéõ ä¿ðýì. Ïàðèñ, Ìåäåñèí
ñàíñ ôðîíòèåð
PAHO-OPS /1995/, Íèéòèéã õàìàðñàí îñëûí ìåíåæìåíòèéí ñèñòåì. Æåíåâ, Ïàí-Àìåðèêèéí ýð¿¿ë
ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ /1991/, Ä¿¿ðãèéí ýìíýëãèéí ìýñ çàñàë: ýõ áàðèõóé, ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºâ÷èí ñóäëàë, îðòîïåä,
ãýìòýã ñîãîã ñóäëàë. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
Íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä
Ä¿ðâýãñäèéí õýñãèéí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä /1997/, Ä¿ðâýãñäèéí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë
ìýíäèéí õýðýãöýýíèé ñóäàëãààíû ãàçàð äýýð íü õýðýãëýõ àðãà õýðýãñýë. ÄÕÍ¯ÝÌ
Àãåíòëàã õîîðîíäûí àæëûí õýñýã /1999/, Ä¿ðâýãñäèéí íºõöºë äýõ íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí
àãåíòëàã õîîðîíäûí ãàçàð äýýð íü õýðýãëýõ ãàðûí àâëàãà. Æåíåâ, Í¯Á-ûí Ä¿ðâýãñäèéí Äýýä êîìèññàð
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Í¯Á-ûí Õ¿í àìûí ñàí: http://www.unfpa.org
Í¯Á-ûí Õ¿í àìûí ñàí /2001/, Îíöãîé áàéäëûí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàãö /2 äàõü
õýâëýë/. Í¯ÁÕÕÑ
Í¯ÁÄÄÊ /2003/, Ä¿ðâýãñýä, áóöàæ èðýãñýä, äîòîîäîä îðøèí ñóóäàã ãàçðààñàà øèëæ¿¿ëýãäñýí
õ¿ì¿¿ñèéí ýñðýã áýëãèéí áà õ¿éñèéí õ¿÷èðõèéëýë: Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò, õàðèó àðãà õýìæýýíèé ãàðûí
àâëàãà. Ãàçàð äýýð íü òóðøèæ áóé òºñºë, 2002/07/08. /Ýíýõ¿¿ áàðèìò áè÷èã íü Í¯ÁÄÄÊ-ûí 1995 îíû
Ä¿ðâýãñäèéí ýñðýã áýëãèéí õ¿÷èðõèéëýë: Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò, õàðèó àðãà õýìæýýíèé ãàðûí àâëàãûã
îðëîõ áîëíî/
ÄÝÌÁ /2001/, Õ¿÷èíä¿¿ëýëòýýñ àìüä ãàðàãñäûí ýìíýëãèéí ìåíåæìåíò. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë
ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñýòãýõ¿é, íèéãìèéí àñóóäàë
Ñýòãýõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿íäýñíèé õ¿ðýýëýí /2002/, Ñýòãýõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä áà íèéòèéí
õ¿÷èðõèéëýë: Íèéòèéí õ¿÷èðõèéëýëä õýëìýãäýãñýä/àìüä ãàðàãñäûí íîòëîõ áàðèìòàä ò¿øèãëýñýí
ñýòãýõ¿éí àíõíû àðãà õýìæýý. Øèëäýã òóðøëàãûí òàëààð çºâøèëöºëä õ¿ðýõ ñåìèíàð /ÝÌ¯Õ-èéí
õýâëýëèéí äóãààð 02-5138/. Âàøèíãòîí, ÀÍÓ-ûí Çàñãèéí ãàçðûí õýâëýëèéí ãàçàð. http://www.nimh.nih.gov
ÄÝÌÁ /2003/, Îíöãîé áàéäëûí ñýòãýõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä: Òóéëûí ñòðåññò îðóóëàõ õ¿÷èí ç¿éëä ºðòñºí
õ¿í àìûí ñýòãýõ¿é, íèéãìèéí àñóóäàë. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà
ÄÝÌÁ/Í¯ÁÄÄÊ /1996/, Ä¿ðâýãñäèéí ìýäðýëèéí ýð¿¿ë ìýíä. Æåíåâ, Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãà. http://whqlibdoc.who.int
Àðõàã ºâ÷èí
Ahya, SH, Flood, K, Paranjothi, S íàð /ðåä/, Âàøèíãòîíû ýì÷èëãýýíèé ãàðûí àâëàãà /30 äàõü
õýâëýë/. Ëèïïèíêîòò Âèëëèàìç ýíä Âèëêèíç Ïàáëèøåðñ
Braunwald, E, Fauci, AS, Kasper, DL íàð /ðåä/ /2001/, Äîòîîäûí àíàãààõ óõààíû Õàððèñîíû
çàð÷ìóóä /15 äàõü õýâëýë/. Íüþ-Éîðê, ÌêÃðî Õèëë Ïðîôåøíåë
Tierny, LM, McPhee, SJ, Papadakis, MA /ðåä/, ªíºº ¿åèéí ýìíýëãèéí îíîøëîãîî, ýì÷èëãýý 2003
/42 äàõü õýâëýë/. Íüþ-Éîðê, McGraw-Hill/Appleton and Lange
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Âåáñàéò
ªâ÷íèé õÿíàëò, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëòèéíòºâ¿¿ä. http://www.cdc.gov
Ãàìøãèéí ýì÷èëãýýíèé ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé òºâ. http://www.cred.be
Óëààí çàãàëìàéí îëîí óëñûí õîðîî. http://icrc.org
Óëààí çàãàëìàé, óëààí õàâèðãàí ñàð íèéãýìëýãèéí îëîí óëñûí õîëáîî. http://ifrc.org
Ïàí-Àìåðèêèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà. http://www.paho.org
Í¯Á-ûí Ä¿ðâýãñäèéí äýýä êîìèññàð. http://www.unhcr.ch
Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ñàí. http://www.unicef.org
Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà. http://www.who.org
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Õàâñðàëòóóä
page311

1 ¯éë àæèëëàãààíû öàð õ¿ðýýíèé òóõàé ãàðûí àâëàãûã ñóóðü ýðõ ç¿éí áàðèìò áè÷ã¿¿ä
Äàðààõü áàðèìò áè÷ã¿¿ä Õ¿ì¿¿íëýãèéí ä¿ðýì, Ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíèé íààä çàõûí
ñòàíäàðòûí ñóóðü áîëñîí. ¯¿íä:
Õ¿íèé ýðõèéí ò¿ãýýìýë òóíõàãëàë, 1948
Èðãýíèé áà óëñ òºðèéí ýðõèéí òóõàé îëîí óëñûí êîíâåíöè, 1966
Ýäèéí çàñàã, íèéãýì, ñî¸ëûí ýðõèéí òóõàé îëîí óëñûí êîíâåíöè, 1966
Àðüñ ºíãººð ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ ÿâäëûí á¿õ õýëáýðèéã óñòãàõ òóõàé îëîí óëñûí êîíâåíöè, 1969
1949 îíû Æåíåâèéí Äºðâºí êîíâåíöè, òýäãýýðèéí 1977 îíû 2 íýìýëò ïðîòîêîëóóä
Ä¿ðâýãñäèéí ñòàòóñòàé õîëáîîòîé êîíâåíöè, 1967 îíû Ä¿ðâýãñäèéí ñòàòóñòàé õîëáîîòîé
ïðîòîêîë, 1951
Ýð¿¿äýí ø¿¿õ áà áóñàä õýëáýðýýð õýðöãèé, õ¿íëýã áóñàä áóþó õ¿íèé íýð òºðèéã äîðîìæëîí
õàðüöàæ øèéòãýõèéí ýñðýã êîíâåíöè, 1984
Àéìàãëàí óñòãàõ ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, øèéòãýõ òóõàé êîíâåíöè, 1984
Õ¿¿õäèéí ýðõèéí òóõàé êîíâåíöè, 1989
Ýìýãòýé÷¿¿äèéã ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ á¿õ õýëáýðèéã óñòãàõ òóõàé êîíâåíöè, 1979
Õàðüÿàëàëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí ñòàòóñòàé õîëáîîòîé êîíâåíöè, 1960
Äîòîîäûí øèëæ¿¿ëýëòèéí óäèðäàõ çàð÷ìóóä, 1998
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2 Ãàìøãèéí òóñëàìæèéí ¿åèéí Îëîí óëñûí óëààí çàãàëìàé, óëààí õàâèðãàí ñàð õºäºëãººí, òºðèéí
áóñ áàéãóóëëàãóóäûí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì
Óëààí çàãàëìàé, óëààí õàâèðãàí ñàð íèéãýìëýãèéí îëîí óëñûí õîëáîî, ÓÇÎÓÕ-òîé õàìòðàí
áýëòãýâ. 2
Çîðèëãî
Ýíýõ¿¿ ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì íü áèäíèé áèåý àâ÷ ÿâàõ ñòàíäàðòûã óäèðäàí ÷èãë¿¿ëýõèéã çîðèíî. Ýíý áîë
àëèâàà õ¿í õ¿íñíèé õýìæýýã õýðõýí òîîöîõ áóþó ä¿ðâýãñäèéí õóàðàíã áàéãóóëàõ çýðýã ¿éë àæèëëàãààíû
äýëãýðýíã¿é ç¿éëèéí òóõàé áèø þì. Ýíý íü èë¿¿ ãàìøãèéí ýñðýã õàðèó àðãà õýìæýý àâäàã ÒÁÁ, Îëîí
óëñûí óëààí çàãàëìàé, óëààí õàâèðãàí ñàð õºäºëãººíèé ÷èãëýæ áóé áèå äààñàí áàéäàë, ¿ð ä¿í, ¿ð
íºëººíèé ºíäºð ñòàíäàðòóóäûã äýìæèõèéã çîðèíî. Ýíý íü ä¿ðýìä çààñàí ñòàíäàðòûã äýìæèõèéã
çºâøººðñºí õ¿ñýë çîðèãîîð õýðýãæäýã ñàéí äóðûí ä¿ðýì þì.
Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åä ýíýõ¿¿ ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã îëîí óëñûí õ¿ì¿¿íëýãèéí õóóëèéí òàéëáàðëàæ
õýðýãëýíý.
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Òýìäýãëýë: Êàðèòàñ Èíòåðíàöèîíàëèñ, Êàòîëèã òóñëàìæèéí ¿éë÷èëãýý, Óëààí çàãàëìàé, óëààí
õàâèðãàí ñàð íèéãýìëýãèéí îëîí óëñûí õîëáîî, Îëîí óëñûí õ¿¿õäèéã èâýýõ ýâñýë, Ëóòåðíèé äýëõèéí
õîëáîî, Îêõôàì, Ñ¿ì¿¿äèéí äýëõèéí çºâëºë, Îëîí óëñûí Óëààí çàãàëìàéí õîðîî /Õ¿ì¿¿íëýãèéí àðãà
õýìæýýíèé àæëûí õîðîîíû ãèø¿¿ä/ èâýýí òýòãýâ.

¨ñ ç¿éí ä¿ðìèéã ýõëýýä òàíèëöóóëíà. Ò¿¿íä õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéã ¿ð ä¿íòýé õ¿ðãýõ àæëûã
õºíãºâ÷ëºõ çîðèëãîîð áèäíèé õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçàð, õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçàð, çàñãèéí ãàçàð
õîîðîíäûí áàéãóóëëàãóóä áèé áîëãîõûã õàðàõûã õ¿ñäýã àæèëëàõ îð÷íûã òàéëáàðëàñàí 3 õàâñðàëòûã
õàâñàðãàñàí.
Òîäîðõîéëîëò
ÒÁÁ-óóä: ÒÁÁ /òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà/ ãýæ ýíä òýäíèé áàéãóóëàãäñàí óëñ îðíû çàñãèéí ãàçðààñ
àíãèä áàéãóóëàãäñàí ¿íäýñíèé áà îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûã õýëíý.
ÒÁÕÀ: ýíý áè÷âýðèéí çîðèëãîä ÒÁÕÀ /òºðèéí áóñ õ¿ì¿¿íëýãèéí àãåíòëàã/ õýìýýõ íýð òîìú¸îã
Îëîí óëñûí óëààí çàãàëìàé, óëààí õàâèðãàí ñàð õºäºëãººí – Îëîí óëñûí óëààí çàãàëìàéí õîðîî, Óëààí
çàãàëìàé, óëààí õàâèðãàí ñàð íèéãýìëýãèéí îëîí óëñûí õîëáîî, ò¿¿íèé ãèø¿¿í ¿íäýñíèé íèéãýìëýã¿¿ä,
äýýð òîäîðõîéëñîí ÒÁÁ-ûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéã õàìðóóëàõààð áèé áîëãîñîí. Ýíýõ¿¿ ä¿ðýì íü
ÿëàíãóÿà ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ÒÁÕÀ-óóäûã çààñàí.
ÇÃÕÁ: ÇÃÕÁ /çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí áàéãóóëëàãà/ ãýæ 2 áóþó ò¿¿íýýñ äýýø çàñãèéí ãàçðûí
áàéãóóëñàí áàéãóóëëàãóóäûã õýëíý. Òèéìýýñ ò¿¿íä á¿õ Í¯Á-ûí àãåíòëàãóóä, á¿õ íóòãèéí áàéãóóëëàãóóä
õàìààðíà.
Ãàìøèã: ãàìøèã íü àìü íàñ, èõ õýìæýýòýé õ¿ì¿¿ñèéí çîâëîí, øàíàëàë, ¿ëýìæ õýìæýýíèé
ìàòåðèàëëàã õîõèðîëä õ¿ðãýñýí ãàìøèãò ¿éë ÿâäëûã õýëíý.
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¨ñ ç¿éí ä¿ðýì

Ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíèé õºòºëáºðò îðîëöîæ áóé Îëîí óëñûí óëààí çàãàëìàé, óëààí
õàâèðãàí ñàð õºäºëãººí, ÒÁÁ-óóäûí ¸ñ ç¿éí çàð÷ìóóä
1 Õ¿ì¿¿íëýãèéí øààðäëàãà ýõýëæ èðäýã
Õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéã õ¿ëýýí àâàõ áóþó ñàíàë áîëãîõ ýðõ íü á¿õ óëñ îðíû á¿õ èðãýäèéí
ýäëýõ ¸ñòîé õ¿ì¿¿íëýãèéí ñóóðü çàð÷èì þì. Áèä îëîí óëñûí õàìòûí íèéãýìëýãèéí ãèø¿¿äèéí õóâüä
øààðäëàãàòàé ¿åä õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ ¿¿ðãýý õ¿ëýýí çºâøººðäºã. Òèéìýýñ ãàìøèãò
íýðâýãäñýí õ¿í àìä ñààäã¿é õ¿ðýõ õýðýãöýý íü óã ¿¿ðýã õàðèóöëàãûã õýðýãæ¿¿ëýõýä ¿íäñýí à÷
õîëáîãäîëòîé. Áèäíèé ãàìøãèéí ýñðýã õàðèó àðãà õýìæýý àâàõ ¿íäñýí øàëòãààí íü ãàìøãààð áèé áîëñîí
ñòðåññèéã õàìãèéí áàãà òýâ÷èõ ÷àäâàðòàé õ¿í àìûí çîâëîíã àðèëãàõàä îðøèíî. Áèä õ¿ì¿¿íëýãèéí
òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ áàéõàä ýíý íàìûí áóþó óëñ òºðèéí ¿éë àæèëëàãàà áóñ áà èéì áàéäëààð îéëãîõ ¸ñã¿é.
2 Òóñëàìæèéã õ¿ëýýí àâàã÷èéí àðüñ ºíãº, èòãýë ¿íýìøèë ýñâýë ÿñ ¿íäýñ ¿ë õàðãàëçàí àëèâàà
áàéäëààð ÿëãàâàðëàõã¿é ¿ç¿¿ëäýã. Òóñëàìæèéí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéã çºâõºí õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí òîîöäîã.
Áîëîìæòîé áîë áèä òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ àæëûã ãàìøèãò õýëìýãäýãñäèéí õýðýãöýýã õàíãàõûí òóëä
òèéì õýðýãöýý, íýãýíò áàéãàà îðîí íóòãèéí ÷àäàâõèéí òàëààð ñàéòàð ñóäàëãààíä òóëãóóðëàíà. Áèä
ººðñäèéí õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä õóâü òýíö¿¿ëýõ áàéäëûí ñàíàëûã õàðóóëàõ áîëíî. Õ¿íèé çîâëîí ãàð÷
èðýõ á¿ðä àðèëãàæ áàéõ ¸ñòîé. Àìü íàñ áîë óëñ îðíû íýã õýñýãò ¿íýòýé áàéäàã øèã íºãºº õýñýãò ÷ ¿íýòýé
þì. Òéèìýýñ áèäíèé òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ àðãà õýìæýý óã òóñëàìæèéí àðèëãàõûã çîðüæ áóé õ¿íèé çîâëîíãèéí
õýì õýìæýýã õàðóóëíà. Áèä ýíý àðãûã õýðýãæ¿¿ëýõäýý ãàìøèã àìñàæ áîëîõ õ¿í àìûí äîòîð
ýìýãòýé÷¿¿äèéí ã¿éöýòãýäýã ÷óõàë ¿¿ðãèéã õ¿ëýýí çºâøººðäºã áºãººä áèäíèé òóñëàìæèéí õºòºëáºð ýíý
¿¿ðãèéã áóóðóóëàõ áóñ äýìæèõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ áîëíî. Èéì ò¿ãýýìýë, øóäàðãà, áèå äààñàí áîäëîãûí
õýðýãæèëò íü ãàãöõ¿¿ áèä, áèäíèé ò¿íø¿¿ä èéì øóäàðãà òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé õºðºíãº
íººöèéã àâàõ, ãàìøãèéí á¿õ õýëìýãäýãñäýä àäèë òýíö¿¿ õ¿ðýõ áîëîìæòîé áàéâàë ¿ð ä¿íòýé áîëæ ÷àäíà.
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3 Òóñëàìæèéã òîäîðõîé óëñ òºðèéí áóþó øàøíû áàéð ñóóðèéã äýìæèõýä àøèãëàõã¿é
Õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéã õóâü õ¿í, ãýð á¿ë, õ¿í àìûí õýðýãöýýã õàðãàëçàí îëãîíî. ÒÁÕÀ
òîäîðõîé óëñ òºðèéí áóþó øàøíû áàéð ñóóðèéã äýìæèõ ýðõòýé õýäèé áîëîâ÷ áèä òóñëàìæ íü èéì ñàíàë
áîäëûã õ¿ëýýí àâàã÷èä äàãàæ ìºðäºõ ýñýõýýñ õàìààðàëã¿é áîëîõûã íîòîëæ áàéíà. Áèä òóñëàìæ àìëàõ,
õ¿ðãýõ áóþó ò¿ãýýõ àñóóäëûã òîäîðõîé óëñ òºðèéí áóþó øàøíû ¿çýë ñàíààã õýðýãëýõ áóþó õ¿ëýýí àâàõ
ÿâäàëòàé õîëáîæ ¿çýõã¿é.
4 Áèä çàñãèéí ãàçðûí ãàäààä áîäëîãûí õýðýãñýë áîëæ àæèëëàõã¿é áàéõûã ÷àðìàéíà
ÒÁÕÀ-óóä íü çàñãèéí ãàçðààñ õàðààò áóñ áàéäëààð àæèëëàäàã àãåíòëàã þì. Òèéìýýñ áèä ººðñäèéí
áîäëîãî, õýðýãæ¿¿ëýõ ñòðàòåãèéã áîëîâñðóóëàõ áºãººä àëèâàà çàñãèéí ãàçàð áèäíèé áèå äààñàí
áîäëîãîòîé òîõèð÷ áàéãààãààñ áóñàä òîõèîëäîëä òèéì áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõèéí ýðìýëçýõã¿é. Áèä õýçýý
÷ ñàíààòàé áóþó õàéíãà áàéäëààð ººðñäèéãºº áóþó àæèëòíóóäàà öýâýð õ¿ì¿¿íëýãèéí çîðèëãîîñ áóñàä
çîðèëãîä ¿éë÷èëæ áîëîõ çàñãèéí ãàçàð áóþó áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí òóõàéä óëñ òºð, öýðýã áóþó ýäèéí
çàñãèéí õóâüä ýìçýã øèíæòýé ìýäýýëýë öóãëóóëàõàä îðîëöîõ áîëîìæ îëãîõã¿é áºãººä õàíäèâëàã÷
çàñãèéí ãàçðûí ãàäààä áîäëîãûí õýðýãñýë áîëæ àæèëëàõã¿é. Áèä õ¿ëýýí àâ÷ áóé òóñëàìæàà õýðýãöýýíä
õàðèó ºãºõºä õýðýãëýõ áºãººä ýíýõ¿¿ òóñëàìæ íü õàíäèâëàã÷èéí èë¿¿äýë áàðààã çàðöóóëàõ, ÿìàð íýãýí
òîäîðõîé õàíäèâëàã÷èéí óëñ òºðèéí ñîíèðõëûí õýðýãöýýíä õºòëºãäºõã¿é áîëíî. Áèä áèäíèé àæëûã
äýìæèõ õîëáîãäîõ õóâü õ¿ì¿¿ñèéí ñàéí äóðààð ºã÷ áóé àæèëëàõ õ¿÷, ñàíõ¿¿æèëòèéã ¿íýëæ õºõ¿¿ëýí
äýìæäýã áºãººä èéì ñàéí äóðûí ñàíàà÷ëàãààð äýìæèãäñýí ¿éë àæèëëàãààíû áèå äààñàí áàéäëûã õ¿ëýýí
çºâøººðäºã.
5 Áèä ñî¸ë, çàí çàíøëûã õ¿íäëýõ áîëíî
Áèä ººðñäèéí àæèëëàæ áóé ãàçðûí õ¿í àì, óëñ îðíóóäûí ñî¸ë, á¿òýö, çàí çàíøëûã õ¿íäýòãýõèéã
÷àðìàéõ áîëíî.
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6 Áèä îðîí íóòãèéí ÷àäàâõèä ò¿øèãëýí ãàìøãèéí õàðèó ¿éëäëèéã áèé áîëãîõûã õè÷ýýíý
Á¿õ õ¿ì¿¿ñ, õ¿í àì á¿ð ãàìøãèéí ¿åä ÷ ÷àäàâõè áà ýìçýã òàëòàé áàéäàã. Áîëîìæòîé ¿åä íü áèä
îðîí íóòãèéí àæèëòíóóäûã àæèëëóóëàõ, îðîí íóòãèéí ìàòåðèàë õóäàëäàæ àâàõ, îðîí íóòãèéí
êîìïàíèóäòàé õóäàëäàà õèéõ çàìààð ýäãýýð ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëíý. Áîëîìæòîé ¿åä íü áèä òºëºâëºõ,
õýðýãæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð îðîí íóòãèéí ÒÁÕÀ-óóäòàé ò¿íø áîëæ àæèëëàõ áºãººä òîõèðîìæòîé ¿åä íü îðîí
íóòãèéí çàñãèéí ãàçðûí á¿òýöòýé õàìòðàí àæèëëàíà. Áèä ººðñäèéí îíöãîé áàéäëûí õàðèó ¿éëäëèéí
çîõèñòîé çîõèöóóëàëòàä òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë ºãíº. Òóõàéí óëñ îðíóóäàä ¿¿íèéã òóñëàìæèéí ¿éë
àæèëëàãààíä øóóä õàìðàãäñàí áàéãóóëëàãà, õ¿ì¿¿ñ õàìãèéí ñàéí õýðýãæ¿¿ëäýã áºãººä Í¯Á-ûí
õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäûí òºëººëºã÷èä áàãòäàã.
7 Òóñëàìæèéí ìåíåæìåíòýä õºòºëáºðò õàìðàãäàãñäûã îðîëöóóëàõ àðãà çàìûã õàéæ îëíî
Ãàìøãèéí õàðèó ¿éëäëèéí òóñëàìæèéã õ¿ëýýí àâàãñäàä õýçýý ÷ òóëãàæ áîëîõã¿é. Òóõàéí õ¿ëýýí
àâàãñàä òóñëàìæèéí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëàëò, ìåíåæìåíò, õýðýãæèëòýä õàìðàãäñàí ¿åä òóñëàìæèéã ¿ð
ä¿íòýé õ¿ðãýæ òàñðàëòã¿é íºõºí ñýðãýýëò õàìãèéí ñàéí õèéæ áîëíî. Áèä ººðñäèéí òóñëàìæ, íºõºí
ñýðãýýëòèéí õºòºëáºðò õ¿í àìûí á¿ðýí îðîëöóóëàõûã ÷àðìàéíà.
8 Ãàìøãèéí òóñëàìæ íü íààä çàõûí õýðýãöýýã õàíãàõàãààñ ãàäíà öààøäûí ãàìøãèéí ýìçýã
áàéäëûã áóóðóóëàõ, èðýýä¿éä ãàìøèãò íýðâýãäýõ ò¿âøèíã áóóðóóëàõàä ÷èãëýãäýíý
Á¿õ òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãàà óðò õóãàöààíû õºãæëèéí õýòèéí òºëºâò ýåðýã áóþó ñºðºã
áàéäëààð íºëººëäºã. Áèä ¿¿íèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ õ¿ëýýí àâàã÷äûí öààøäûí ãàìøãò ºðòºõ áàéäëûã
áóðóóëàõ, òîãòâîðòîé àæ òºðºõ ¸ñûã áèé áîëãîõîä òóñëàõ òóñëàìæèéí õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõèéã
÷àðìàéíà. Áèä òóñëàìæèéí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëæ óäèðäàõ ÿâöàä áàéãàëü îð÷íû òàëààð ñàíàà
çîâîîñîí àñóóäàëä òîäîðõîé àíõààðàë õàíäóóëíà. Áèä ìºí òóñëàìæ õ¿ëýýí àâàã÷äûí ãàäààäûí
òóñëàìæààñ óðò õóãàöààíä õàðààò áàéõ áàéäëààñ çàéëõèéõèéã õè÷ýýæ õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéí ñºðºã
íºëººã áóóðóóëàõûã ýðìýëçýõ áîëíî.
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9 Áèä òóñëàìæ õ¿ëýýí àâ÷ áóé õ¿ì¿¿ñ áîëîí òóñëàìæèéí íººöèéã õàíäèâëàæ áóé õ¿ì¿¿ñèéí ºìíº
õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý
Áèä áàéíãà òóñëàõûã õ¿ññýí áàéãóóëëàãà, õ¿ì¿¿ñ, ãàìøãèéí ¿åä òóñëàìæ õýðýãòýé áàéãàà õ¿í
àìûí õîîðîíä ò¿íøëýëèéã õîëáîõ áàéãóóëëàãà áîëæ àæèëëàäàã. Òèéìýýñ áèä ýäãýýð òàëóóäûí ºìíº
õàðèóöëàãàòàé àæèëëàäàã. Õàíäèâëàã÷, õ¿ëýýí àâàã÷èäòàé ÿâóóëæ áèäíèé á¿õ ¿éë àæèëëàãàà íýýëòòýé, èë
òîä áàéäëûí õàíäëàãûã èëýðõèéëýõ áîëíî. Áèä ººðñäèéí ¿éë àæèëëàãààã ñàíõ¿¿, ¿ð àøãèéí òàëààñ íü
òàéëàãíàõ õýðýãöýýã õ¿ëýýí çºâøººðäºã. Áèä òóñëàìæèéí õóâààðèëàëòûí òîõèðîìæòîé õÿíàëò õèéõ,
ãàìøãèéí òóñëàìæèéí íºëººíèé òàëààð òîãòìîë ñóäàëãàà õèéõ ¿¿ðãèéã õ¿ëýýí çºâøººðäºã. Áèä ìºí
ººðñäèéí àæëûí ¿ð íºëºº, èéì ¿ð íºëººã õÿçãààðëàæ ýñâýë íýìýãä¿¿ëæ áóé õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí òàëààð èë
òîë áàéäëààð òàéëàãíàõûã õè÷ýýõ áîëíî. ¯íýòýé õºðºíãº íººöèéí ¿ð àøèãã¿é çàðöóóëàëòûã
áóóðóóëàõûí òóëä ìàíàé õºòºëáºð¿¿ä íü ìýðãýæèë, äàäëàãà, òóðøëàãûí ºíäºð ñòàíäàðòàä ¿íäýñëýãäýíý.
10 Áèä ººðñäèéí õýâëýë ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãààíû ¿éë àæèëëàãààíä ãàìøèãò íýðâýãäýãñäèéã èòãýë
íàéäâàðã¿é áîëñîí îáúåêò áóñ íýð òºðòýé õ¿ì¿¿ñ õýìýýí õ¿ëýýí çºâøººðíº
Ãàìøãèéí õýëìýãäýã÷èéã ¿éë àæèëëàãààíû òýãø ýðõòýé îðîëöîæ áóé ò¿íøèéí õóâüä ãàìøèãò
íýðâýãñäèéã õ¿íäëýõ õ¿íäëýëýý õýçýý ÷ àëäàæ áîëîõã¿é. Áèä ººðñäèéí íèéòýä çîðèóëñàí ìýäýýëýëä
ãàìøãèéí íýðâýãñäèéí çºâõºí ýìçýã áàéäàë, àéäàñûã òºäèéã¿é òýäíèé ÷àäàâõè, õ¿ñýë ýðìýëçëýëèéã
îíöîëæ õàðóóëñàí ãàìøãèéí áàéäëûí áîäèò ä¿ð çóðãèéã õàðóóëíà. Áèä îëîí íèéòèéí õàðèó àðãà õýìæýýã
íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä ìýäýýëëèéí õýðýãñýëòýé õàìòðàí àæèëëàõ õýäèé áîëîâ÷ íèéò òóñëàìæèéã
íýìýãä¿¿ëýõ çàð÷ìààñ äýýã¿¿ð ýðõòýé áàéõ çîðèëãîòîé ñóðòàë÷èëãààíû ãàäààäûí áóþó äîòîîäûí
øààðäëàãûã õ¿ëýýí àâàõã¿é. Áèä ìýäýýëëèéí õýðýãñëýëèéí ñóðâàëæëàãà õ¿ëýýí àâàã÷äàä ¿ç¿¿ëñýí
¿éë÷èëãýý ýñâýë ìàíàé àæèëòíóóä áóþó õ¿ëýýí àâàã÷äûí àþóëã¿é áàéäàëä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áîëîõ
íºõöºëä áóñàä ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýý àâ÷ áóé àãåíòëàãóóäòàé èéì ñóðâàëæëàãûí òºëºº
ºðñºëäºõººñ çàéëñõèéíý.
Àæèëëàõ îð÷èí
Áèä äýýð äóðüäñàí ä¿ðìèéã äàãàæ ìºðäºõèéã ÷àðìàéõûã ñàíàë íýãòýé õ¿ëýýí çºâøººð÷ áèä
ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýýíä îðîëöîõ ÒÁÕÀ-óóäûí ¿ð ä¿íòýé îðîëöîîã õºíãºâ÷ëºõèéí òóëä
õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçàð, õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçàð, çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí áàéãóóëëàãà –
ÿëàíãóÿà, Í¯Á-ûí àãåíòëàãóóäûí ç¿ãýýñ á¿ðä¿¿ëýõèéí õ¿ñ÷ áóé àæèëëàõ îð÷íûã òàéëáàðëàñàí çàðèì
òîäîðõîé ãàðûí àâëàãûã äîð òàíèëöóóëæ áàéíà. ¯¿íä:
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Ýäãýýð ãàðûí àâëàãûã óäèðäàìæ áîëãîõîîð òîëèëóóëæ áàéíà. Òýäãýýð íü õóóëèéí àäèë õ¿÷èí
òºãºëäºð áèø áºãººä ýíý íü öààøèä ò¿¿íä øèëæèõ çîðèëãî áîëæ áîëîõ õýäèé áîëîâ÷ áèä çàñãèéí ãàçàð,
ÇÃÕÁ-óóäûã àëèâàà áàðèìò áè÷èãò ãàðûí ¿ñýã çóðàõ çàìààð ýäãýýð ãàðûí àâëàãûã õ¿ëýýí çºâøººð÷
áóéãàà õàðóóëíà ãýæ õ¿ëýýõã¿é. Òýäãýýðèéã ìàíàé ò¿íø¿¿ä áèäíèé òýäýíòýé õºãæ¿¿ëýõèéã ýðýëõèéëýõ
á¿ðýí òºãñ õàðèëöààíû òàëààð ìýääýã áàéõ çîðèëãîîð èë òîä áàéäàë, õàìòûí àæèëëàãààíû ¿çýë ñàíààí
äîð òîëèëóóëæ áàéíà.
Õàâñðàëò I: Ãàìøèãò íýðâýãäñýí îðíóóäûí çàñãèéí ãàçðóóäàä çîðèóëñàí çºâëºìæ
1 Çàñãèéí ãàçðóóä ÒÁÕÀ-óóäûí áèå äààñàí, õ¿ì¿¿íëýãèéí øóäàðãà ¿éë àæèëëàãààã õ¿ëýýí çºâøººð÷
õ¿íäëýõ õýðýãòýé
ÒÁÕÀ-óóä íü áèå äààñàí áàéãóóëëàãà þì. Õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðóóä èéì áèå äààñàí,
øóäàðãà áàéäëûã õ¿íäýòãýõ õýðýãòýé.
2 Õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðóóä íü ÒÁÕÀ-óóäàä ãàìøèãò íýðâýãñäýä õóðäàí õ¿ðýõ áîëîìæèéã
õºíãºâ÷èëæ ºãºõ õýðýãòýé
Õýðýâ ÒÁÕÀ-óóä ººðñäèéí õ¿ì¿¿íëýãèéí çàð÷ìûã á¿ðýí áàðèìòàëæ àæèëëàæ áàéâàë
õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéã õ¿ðãýõ çîðèëãîîð òýäýíä ãàìøèãò íýðâýãñäýä õóðäàí, íýã òàëûã äýìæñýí áóñ
áîëîìæèéã îëãîõ õýðýãòýé. Èéì òóñëàìæèéã ñààòóóëàõã¿é áàéõ, ÒÁÕÀ-óóäûí øóäàðãà, óëñ òºðèéí áóñ
¿éë àæèëëàãààã õ¿ëýýí çºâøººðºõ íü áèå äààñàí ¿¿ðýã õàðèóöëàãûã õýðýãæ¿¿ëýõýä îðîëöîã÷èéí õóâüä
õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðûí ¿¿ðýã þì. Õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðóóä òóñëàìæèéí àæèëòíóóäûã
ÿëàíãóÿà, øèëæèõ, íýâòðýõ, íýâòðýõ âèçýä òàâèãäàõ øààðäëàãààñ ÷ºëººëºõ ýñâýë òýäãýýðèéã øóóðõàé
îëãîõ àðãà õýìæýý àâàõ çàìààð õóðäàí íýâòðýõ àñóóäëûã õºíãºâ÷ëºõ õýðýãòýé. Çàñãèéí ãàçðóóä íü îíöãîé
áàéäëûí òóñëàìæèéí ¿å øàòàíä îëîí óëñûí òóñëàìæèéí áàðàà, àæèëòíóóäûã òýýâýðëýæ áóé íèñýõ
îíãîöûã äàìæèí íèñýõ çºâøººðºë, ãàçàðäàõ ýðõ îëãîõ õýðýãòýé.
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3 Çàñãèéí ãàçðóóä ãàìøãèéí ¿åä òóñëàìæèéí áàðàà, ìýäýýëëèéã öàã õóãàöààíä õ¿ðãýõ àæëûã
õºíãºâ÷èëæ ºãºõ õýðýãòýé
Òóñëàìæèéí áàðàà, òîíîã òºõººðºìæèéã àðèëæààíû àøèã áóþó îëç îëîõ çîðèëãîîð áóñ ãàãöõ¿¿
õ¿í àìûí çîâëîí ç¿äã¿¿ðèéã àðèëãàõ çîðèëãîîð óëñ îðîíä îðóóëæ èðäýã. Èéì áàðààã åð íü ÷ºëººòýé,
õÿçãààðëàëòã¿é îðóóëàõ õýðýãòýé áºãººä êîíñóëûí ãàðàë ¿¿ñëèéí ãýð÷èëãýý áóþó íýõýìæëýë, ýêñïîðò
áóþó èìïîðòûí òóñãàé çºâøººðºë áóþó áóñàä õÿçãààðëàëòàä òàâèãäàõ øààðäëàãà ýñâýë èìïîðòûí
òàòâàð, íýâòðýõ õóðààìæ áóþó áîîìòûí õóðààìæèä õàìààðàõã¿é áàéõ õýðýãòýé.
Õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçàð íü òóñãàé çºâøººðºë áóþó á¿ðòãýëèéí õÿçãàààðëàëòààñ ò¿ð çóóð
÷ºëººëºõ çàìààð òýýâðèéí õýðýãñýë, õºíãºí íèñýõ îíãîö, õîëáîî õàðèëöààíû òîíîã òºõººðºìæ çýðýã
øààðäëàãàòàé òóñëàìæèéí òîíîã òºõººðºìæèéã ò¿ð çóóð èìïîðëîõ àñóóäëûã õºíãºâ÷ëºõ õýðýãòýé.
¯¿íèé íýãýí àäèë çàñãèéí ãàçðóóä òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãààíû òºãñãºëä òóñëàìæèéí òîíîã
òºõººðºìæèéã äàõèí ýêñïîðòëîõîä õÿçãààðëàëò òàâèõã¿é áàéõ õýðýãòýé.
Ãàìøãèéí õàðèëöàà õîëáîî õºíãºâ÷ëºõèéí òóëä õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðóóä òóñëàìæèéí
áàéãóóëëàãóóä ãàìøãèéí õàðèëöàà õîëáîîíû çîðèëãîîð óëñ îðîíä áà îëîí óëñûí õàðèëöàà õîëáîîíä
àøèãëàæ áîëîõ òîäîðõîé ðàäèî äàâòàìæèéã áèé áîëãîõ, òýäãýýð äàâòàìæèéã ãàìøãèéí ºìíº ãàìøãèéí
õàðèó àðãà õýìæýý àâàõ áàéãóóëàãà, õ¿ì¿¿ñò òàíèëöóóëàõ õýðýãòýé. Òýä òóñëàìæèéí àæèëòíóóäàä
ººðñäèéí òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãààíä øààðäëàãàòàé õàðèëöàà õîëáîîíû á¿õ õýðýãñëèéã àøèãëàõ
çºâøººðºë îëãîõ õýðýãòýé.
4 Çàñãèéí ãàçðóóä íü çîõèöóóëàëò á¿õèé ãàìøãèéí ìýäýýëýë, òºëºâëºëòèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõèéã
ýðìýëçýõ õýðýãòýé
Òóñëàìæèéí õ¿÷èí ÷àðìàéëòûã á¿õýëä íü òºëºâëºæ çîõèöóóëàõ íü ýöñèéí á¿ëýãò õ¿ëýýí àâ÷ áóé
çàñãèéí ãàçðûí ¿¿ðýã õàðèóöëàãà þì. Õýðýâ ÁÒÕÀ-óóä òóñëàìæèéí õýðýãöýý, òóñëàìæèéí õ¿÷èí
÷àðìàéëòûã òºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõ çàñãèéí ãàçðûí ñèñòåìèéí òàëààðõ ìýäýýëýë, ìºí òýäýíä òîõèîëäîæ
áîëçîøã¿é àþóëã¿é áàéäëûí ýðñäëèéí òàëààðõ ìýäýýëëýýð õàíãàãäâàë òºëºâëºëò, çîõèöóóëàëòûí èõýýõýí
íýìýãä¿¿ëæ áîëíî. Çàñãèéí ãàçðóóä ÒÁÕÀ-óóäûã èéì ìýäýýëëýýð õàíãàõ õýðýãòýé.
Òóñëàìæèéí õ¿÷èí ÷àðìàéëòûã ¿ð ä¿íòýé çîõèöóóëàõ, ¿ð àøèãòàé çàðöóóëàõ àæëûã
õºíãºâ÷ëºõèéí òóëä õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðóóä íü ãàìøãèéí ºìíº îðæ èðæ áóé ÒÁÕÀ-óóäûí õóâüä
¿íäýñíèé òºðèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàðèëöàõ íýã öýãèéí õîëáîî áàðèõ õ¿íèéã òîìèëæ ºãºõ õýðýãòýé.
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5. Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åèéí ãàìøãèéí òóñëàìæ
Çýâñýãò ìºðãºëäººíèé ¿åèéí òóñëàìæèéí àðãà õýìæýýã îëîí óëñûí õ¿ì¿¿íëýãèéí õóóëèéí
õîëáîãäîõ çààëòóóäûí äàãóó çîõèöóóëäàã.
Õàâñðàëò II: Õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóäàä çîðèóëñàí çºâëºìæ
1 Õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóä ÒÁÕÀ-óóäûí áèå äààñàí, õ¿ì¿¿íëýãèéí øóäàðãà ¿éë àæèëëàãààã
õ¿ëýýí çºâøººð÷ õ¿íäëýõ õýðýãòýé
ÒÁÕÀ-óóä íü õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóä áèå äààñàí áàéäàë, øóäàðãà áàéäëûã õ¿íäýòãýõ ¸ñòîé
áèå äààñàí áàéãóóëëàãà þì. Õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóä ÒÁÕÀ-óóäûã àëèâàà óëñ òºðèéí áóþó ¿çýë
ñóðòëûí çîðèëãûã õýðýãæ¿¿ëýõýä àøèãëàæ áîëîõã¿é.
2 Õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóä ¿éë àæèëëàãààíû áèå äààñàí áàéäëûí áàòàëãààíû õàìò ñàíõ¿¿æèëò
ºãºõ õýðýãòýé
ÒÁÕÀ-óóä ãàìøãèéí õýëìýãäýãñäýä òóñëàìæ ¿ç¿¿ëäýã ¿çýë ñàíàà áóþó õ¿ì¿¿íëýã, áèå äààñàí ¿éë
àæèëëàãààíû ¿çýë ñàíààãààð õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóäààñ ñàíõ¿¿æèëò, ìàòåðèàëûí òóñëàìæèéã õ¿ëýýí
àâäàã. Òóñëàìæèéí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõ íü ýöñèéí á¿ëýãò ÒÁÕÀ-ûí ¿¿ðýã õàðèóöëàãà áºãººä
òóõàéí ÒÁÕÀ-ûí áîäëîãûí äàãóó õýðýãæèíý.
3 Õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóä ººðñäèéí áàéãóóëëàãóóäûã ÒÁÕÀ-óóäàä ãàìøãèéí õýëìýãäýãñäýä
õ¿ðýõ áîëîìæòîé áîëîõîä òóñëàõàä àøèãëàõ õýðýãòýé
Õàíäèâëàã÷ çàñãèéí ãàçðóóä ÒÁÕÀ-ûí àæèëòíóóäûí àþóëã¿é áàéäàë, ãàìøãèéí ãàçðóóäàä õ¿ðýõ
áîëîìæòîé áàéõ ýðõ ÷ºëººã õàíãàõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãûí ò¿âøèíã õ¿ëýýí àâàõ à÷ õîëáîãäëûã õ¿ëýýí
çºâøººðºõ õýðýãòýé. Òýä õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë èéì àñóóäëûí òàëààð õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçàðòàé
äèïëîìàò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä áýëýí áàéõ õýðýãòýé.
Õàâñðàëò III: Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí áàéãóóëëàãóóäàä çîðèóëñàí çºâëºìæ
1 ÇÃÕÁ-óóä îðîí íóòãèéí áà ãàäààäûí ÒÁÕÀ-óóäûã ÷óõàë ò¿íøýý ãýæ õ¿ëýýí çºâøººðºõ õýðýãòýé
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ÒÁÕÀ-óóä íü èë¿¿ ñàéí ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýý àâàõûí òóëä Í¯Á, áóñàä çàñãèéí ãàçàð
õîîðîíäûí àãåíòëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàõ õ¿ñýëòýé áàéäàã. Òýä á¿õ ò¿íø¿¿äèéí øóäàðãà, áèå äààñàí
áàéäëûã õ¿íäýòãýñýí ò¿íøëýëèéí ¿çýë ñàíààãààð èéíõ¿¿ õàìòðàí àæèëëàäàã. Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí
àãåíòëàãóóä íü ÒÁÕÀ-óóäûí áèå äààñàí, øóäàðãà áàéäëûã õ¿íäýòãýõ ¸ñòîé. Í¯Á-ûí àãåíòëàãóóä
òóñëàìæèéí òºëºâëºãººã áýëòãýõäýý ÒÁÕÀ-óóäòàé çºâëºëäºõ õýðýãòýé.
2 ÇÃÕÁ-óóä õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçðóóäàä îëîí óëñûí áà îðîí íóòãèéí ãàìøãèéí òóñëàìæèéã
õ¿ðãýõ åðºíõèé çîõèöóóëàëòûí îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõýä òóñëàõ õýðýãòýé
ÒÁÕÀ-óóä îëîí óëñûí õàðèó àðãà õýìæýý øààðäñàí ãàìøãèéí åðºíõèé çîõèöóóëàëòûí îð÷íûã
õàíãàõ á¿ðýí ýðõòýé áàéäàãã¿é. Ýíý ¿¿ðýã õàðèóöëàãà íü õ¿ëýýí àâ÷ áóé çàñãèéí ãàçàð, õîëáîãäîõ Í¯Áûí áàéãóóëëàãóóäàä õàìààðäàã. Ãàìøèãò íýðâýãäñýí óëñ îðîí, ãàìøãèéí õàðèó àðãà õýìæýý àâàõ
¿íäýñíèé áà îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, õ¿ì¿¿ñò ¿éë÷ëýõèéí òóëä òýäíýýñ ýíý ¿éë÷èëãýýã öàã õóãàöààíä íü
¿ð ä¿íòýé ¿ç¿¿ëýõèéã øààðääàã. ßìàð ÷ òîõèîëäîëä ÒÁÕÀ-óóä íü ººðñäèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð ä¿íòýé
çîõèöóóëàëòûã õàíãàõûí òóëä á¿õèé ë õ¿÷èí ÷àðìàéëòàà ãàðãàõ ¸ñòîé.
3 ÇÃÕÁ-óóä Í¯Á-óóäàä ¿ç¿¿ëäýã àþóëã¿é áàéäëûí õàìãààëàëòûã ÒÁÕÀ-óóäàä õ¿ðãýõ õýðýãòýé
Àþóëã¿é áàéäëûí ¿éë÷èëãýýã çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí áàéãóóëëàãóóäàä ¿ç¿¿ëæ áóé ¿åä ýíý
¿éë÷èëãýýã øààðäëàãàòàé ¿åä íü òýäíèé ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëæ áóé ÒÁÕÀ-ûí ò¿íø¿¿äýä õ¿ðãýõ
õýðýãòýé.
4 ÇÃÕÁ-óóä ÒÁÕÀ-óóäûã Í¯Á-ûí áàéãóóëëàãóóäàä ¿ç¿¿ëñýí øèã õîëáîãäîõ ìýäýýëýë àâàõ
áîëîìæîîð õàíãàõ õýðýãòýé
ÇÃÕÁ-óóäûã ãàìøãèéí ¿ð ä¿íòýé õàðèó àðãà õýìæýýíèé õýðýãæèëòòýé õîëáîîòîé á¿õ ìýäýýëëèéã
òýäíèé ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëæ áóé ÒÁÕÀ-ûí ò¿íø¿¿äòýé õóâààëöàõûã øààðääàã.
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3. Òàëàðõàë
Òºñëèéí àæèëòíóóäûí áàã
Òºñëèéí ìåíåæåð: Íàí Áóçàðä

Ñóðãàëòûí ìåíåæåð: Ñåàí Ëîóðè
Òºñëèéí àæèëòàí: Âåðîíèêà Ôóáåðò
Òºñëèéí àõëàõ òóñëàõ àæèëòàí: Ýëëè Ïðóäëîê
Òºñëèéí ìåíåæìåíòèéí õîðîî
InterAction * Save the Children Alliance * CARE International * The Lutheran
World Federation (LWF/ACT) * Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies
(VOICE) * Mercy Corps * Action by Churches Together (ACT) * Oxfam GB * Steering
Committee for Humanitarian Response * International Committee of the Red Cross (ICRC)
* Internation Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCRC) * Interantional
Council of Voluntary Agencies (ICVA) * Caritas Internationalis

Õàíäèâëàã÷ íàð
Äýýð äóðüäñàí ãèø¿¿í áàéãóóëëàãóóäûí îðóóëñàí õóâü íýìðýýñ ãàäíà äàðààõü
áàéãóóëëàãóóä ñàíõ¿¿æèëò ãàðãàñàí. ¯¿íä:
The Australian Agency for International Development (AusAID) * The Belgian
Ministry of Development * The Canadian International Development Agency (CIDA) *
Caritas Spain * Danish International Development Assistance (DANIDA) * The Disaster
Emergency Committee (DEC) * The Finnish Government Development Agency (FINIDA) *
The European Community Humanitarian Office (ECHO) * The Ford Foundation *
Development Cooperation Ireland (DCI) * The Netherlands Ministry of Foreigh Affairs
Humanitarian Aid Division * The New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade * The
Foreigh Ministry of Norway * The Swedish International Development Cooperation Agency
(Sida) * The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) * The United Nations
Childrens Fund (UNICEF) * The United Kingdom Department for International
Developoment (DFID) *
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The United States Development of State Bureau of Refugees and Migration (US-PRM) * The
United States Agency for International Development Office for Foreign Disaster Assistance
(US-OFDA)

Ìýðãýæëèéí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëñýí:
Óñ, àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí áàéäëûã äýýøë¿¿ëýõ: Andy Bastable, Oxfam GB
Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë: Helen Young, Tufts University
Õ¿íñ òýæýýë: Anna Taylor, Save the Children UK
Õ¿íñíèé òóñëàìæ: John Solomon, CARE USA and NM Prusty, CARE India
Îðîãíîõ áàéð, ñóóðüøèëò, õ¿íñíèé áóñ ç¿éëñ: Graham Saunders, Catholic Relief Services
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý: Richard J Brennam8 International Rescue Committee
Ò¿ãýýìýë ñòàíäàðòóóä: ¿íäñýí ãîë ìýðãýæèëòí¿¿ä áîëîí áóñàä ñàëáàðòàé õîëáîîòîé
àñóóäàë äýýð àæèëëàñàí àæèëòíóóäààñ ãàäíà Jock Baker, Nan Buzard, Jim Good, Maurice
Henderson, Susanne Jaspars, Charles Kelly, Ron Ockwell, Sylvie Robert
Áóñàä ñàëáàðóóäòàé õîëáîîòîé àñóóäëóóä äýýð àæèëëàñàí:
Õ¿¿õýä: Jane Gibreel, Save the Children UK
ªíäºð íàñòàí: Nadia Saim, HelpAge International
Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿ì¿¿ñ: Beverly Ashton, Action on Disability and Development
Õ¿éñ: Rosemarie McNairn, Oxfam GB
Õàìãààëàëò: Ed Schenkenberg, ICVA
ÕÄÕÂ/ÄÎÕ: Paul Spiegel, UNHCR/CDC
Áàéãàëü îð÷èí: Mario Pareja, CARE/UNHCR
Ãàðûí àâëàãûã õÿíàí çàñâàðëàõ óóëçàëòûã çîõèöóóëàã÷: Isobel McConnan
Õÿíàí òîõèîëäóóëàã÷: David Wilson
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Ã¿í òàëàðõàë
Öàð õ¿ðýýíèé ñòàíäàðò, ¿ç¿¿ëýëò-èéã õ¿ì¿¿íëýãèéí àæëûí ÿíç á¿ðèéí ñàëáàðò

èäýâõèòýé àæèëëàäàã õ¿ì¿¿ñ, àãåíòëàãóóäûí õàìòûí òóðøëàãà, ñàéí ïðàêòèêò
òóëãóóðëàí áýëòãýñýí áîëíî. Äýëõèé äýýðõè îëîí õ¿ì¿¿ñòýé õàìòðàí àæèëëàõã¿éãýýð
ãàðûí àâëàãûí àíõíû õýâëýëýýð ýíýõ¿¿ õÿíàí çàñâàðëàõ àæëûã õèéõ áîëîìæã¿é áàéñàí
áèëýý. Íèéò 400 ãàðóé àãåíòëàãèéã òºëººëñºí 80 óëñ îðíû ìÿíãà ìÿíãàí õóâü õ¿ì¿¿ñ,
óðò óäààí öàã õóãàöàà, ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðàà ñàéí äóðààð çîðèóëæ ýíýõ¿¿ ¿éë
àæèëëàãààíä îðîëöëîî.
Ãàðûí àâëàãûã áîëîâñðóóëàõ ÿâöàä ýíýõ¿¿ ¿éë àæèëëàãààíû á¿õ ¿å øàòàíä õàìðàãäñàí
íàðèéí íÿãòàëæ øàëãàõ á¿ëãèéí ñ¿ëæýýíèé çºâëºãººíä ãîëëîí àíõààð÷ àæèëëàñàí.
ßëàíãóÿà, ãàìøèã áàéíãà òîõèîëääîã óëñ îðíóóäàä áàéãàà, òóõàéí ñàëáàðò óã ãàðûí
àâëàãûã õýðýãëýäýã òóñëàìæèéí àæèëòíóóä äýëãýðýíã¿é ñàíàë ãàðãàæ ºãñºí áèëýý. ¯ð
ä¿í íü ÿìàð íýãýí àãåíòëàãèéí ñàíàë áîäëûã èëýðõèéëýýã¿é áºãººä õàðèí õ¿ì¿¿íëýãèéí
¿éë àæèëëàãààíû ÷àíàð, õàðèóöëàãûã ñàéæðóóëàõ õ¿÷èí ÷àðìàéëò ãàðãàõûí òóëä ºðãºí
õýìæýýíä ìýäëýã, òóðøëàãà ñîëèëöîõîîð íýãäýõ õ¿ì¿¿íëýãèéí ¿éë àæèëëàãààíä
îðîëöîæ áóé õ¿í àìûí èäýâõèòýé, òºëºâëºñºí õ¿ñýë çîðèãèéã èëýðõèéëæ áàéíà. ¿¿íèéã
áîäèò ç¿éë áîëãîõîä òóñëàñàí á¿õ õ¿ì¿¿ñ, áàéãóóëëàãàä òàëàðõëàà èëýðõèéëüå.
Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãûí ýõ õóâü áà ýíýõ¿¿ õÿíàí çàñâàðëàõ àæèëä îðîëöñîí á¿õ
õ¿ì¿¿ñèéí õóâü íýìðèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéãàà õýäèéí áîëîâ÷ õóâü õ¿ì¿¿ñèéí
íýðñèéã æàãñààâàë 40 ãàðóé õóóäàñ áîëîõ áºãººä æàãñààæ ãàðãàõ çàé õ¿ðýëöýõã¿é þì.
Ãýõäýý ººðñäèéí õóâü íýìðèéã îðóóëñàí àãåíòëàã, õóâü õ¿ì¿¿ñèéí á¿ðýí æàãñààëòûã
äàðààõü âåáñàéòààñ ¿çýæ áîëíî. http://www.shpereproject.org
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4

Òîâ÷èëñîí ¿ãñ

ACC/SCN:
United Nations Administrative Committee on Coordination/Subcommittee on
Nutrition/Í¯Á-èéí Çîõèöóóëàëò Çàõèðãààíû Õîðîî/Õ¿íñ Òýæýýëèéí Äýä Õîðîî

ACT: Action by churches together/Ñ¿ì¿¿äèéí õàìòûí àæèëëàãàà
ALNAP:
Active Learning Network for Accountability in Practice/Ïðàêòèê äýýðõè õàðèóöëàãûí òàëààð èäýâõèòýé ñóðàëöàõ
CDC: Centers for Disease Control and Prevention/Õàëäâàðò ºâ÷íèéã õÿíàõ, óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ áà òºâ¿¿ä
DAC: Development Assistance Committee (OECD)/ ÝÇÕÀÕÁ-ûí Õºãæëèéí Òóñëàìæèéí
Õîðîî
FAO: Food and Agriculture Organisation/Äýëõèéí Õ¿íñ Õºäºº Àæ Àõóéí Áàéãóóëëàãà
IAPSO:
Inter-Agency Procurement Services Office (UNDP)/Í¯ÁÕÕ-èéí Àãåíòëàã
õîîðîíäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãà
ICRC: International Committee of the Red Cross/Îëîí Óëñûí Óëààí Çàãàëìàéí Õîðîî
INFCD:
International Nutrition Foundation for Developing Countries/Õºãæèæ áóé Óëñ
Îðíóóäûí Õ¿íñ Òýæýýëèéí Îëîí Óëñûí Ñàí
LWF: The Lutheran World Federation/Ëóòåðíèé Äýëõèéí Õîëáîî
MISP: Minimum Initial Service Package/Ìèíèìóì ¯íäñýí ¯éë÷èëãýýíèé Áàãö
MSF: Medecins Sans Frontieres/Ìåäñàí Ñàí Ôðîíòèåð
NCHS: National Centre for Health Statistics/Ýð¿¿ë ìýíäèéí Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí
¯íäýñíèé Òºâ
NGO: Non-governmental organization/Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà
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OCHA: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/Í¯Á-ûí Õ¿ì¿¿íëýãèéí
Õýðãèéã Çîõèöóóëàõ Ãàçàð
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development/Ýäèéí çàñãèéí Õàìòûí

Àæèëëàãàà, Õºãæëèéí áàéãóóëëàãà (ÝÇÕÀÕÁ)
OFDA: Office of Foreign Disaster Assistance (USAID)/ÀÍÓ-ûí Îëîí óëñûí Õºãæëèéí
Àãåíòëàãèéí Ãàìøãèéí Ãàäààäûí Òóñëàìæèéí ãàçàð
PTSS: Programme and Technical Support Section (UNHCR)/Í¯ÁÄÄÊÃ-ûí Õºòºëáºð áà
Òåõíèêèéí äýìæëýãèéí õýñýã
SCHR: Steering Committee of Humanitarian Response/Õ¿ì¿¿íëýãèéí Òóñëàìæèéã
Óäèðäàõ Õîðîî
UNDP: United Nations Dvelopment programme/Í¯Á-ûí Õºãæëèéí Õºòºëáºð
UNDRO:
United Nations Disaster Relief Organisation/Í¯Á-ûí Ãàìøãèéí Òóñëàìæèéí
Áàéãóóëëàãà
UNEP: United Nations Environment Programme/Í¯Á-ûí Áàéãàëò Îð÷íû Õºòºëáºð
UNHCR:
United Nations High Commissioner for Refugees/Í¯Á-ûí Ä¿ðâýãñäèéí Äýýä
Êîìèññàðèàòûí Ãàçàð (Í¯ÁÄÄÊÃ)
UNICEF:
United Nations Children‟s Fund/Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàí
USAID: United States Agency for International Development/ÀÍÓ-ûí Îëîí Óëñûí
Õºãæëèéí Àãåíòëàã
WCRWC:
Women‟s Commission for Refugee Women and Children/Ä¿ðâýã÷ Ýìýãòýé÷¿¿ä,
õ¿¿õä¿¿äèéí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õîëáîî
WFP: World Food Programmee/Äýëõèéí Õ¿íñíèé Õºòºëáºð
WHO: World Health Organisation/Äýëõèéí Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Áàéãóóëëàãà
WMO:
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World Meteorological Organisation/Äýëõèéí Öàã Óóðûí Áàéãóóëëàãà

330 Òýìäýãëýë

Индекс
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Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба Минимум стандартууд

Индекс
удирдлагын ãàçðóóä 217
туслаìæèéí ажилтнуудын
ажèë ¿¿ðãèéí õóâààðü 41
менежмент 41
мэргэшил 40, 41
антропометрийн судалгаанууд, хүнс тэжээлийн дутагдал
115, 116-17, 183
тусламжèéí хөтөлбөр¿¿ä
олон нийтийн оролцоо 28
удаан хугацааны ашиг тус 29
усанд орохûã угаалга-ààс харна уу
ор дэвсгэр
эхний олголт 208-9, 241
хэрэглэх минимум хугацаа 228, 231
халаалтын асуудал 231
угаалга 77, 78
бери-бери 140
ном зүй
антропометрийн үнэлгээ дүгнэлтүүд 195-6
хоол õ¿íñíèé туслаìæ 199
хүнсний аюулгүй байдал 194-5, 196
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд 304-8
хүний эрх 20, 44-8
тэжээлийн микроэлемент 198
орогнох байр ба суурьшилт 244-6
халдвар тээгчийн хяналт 98-9
íýí эмзэг бүлгүүд 197-8
хог зайлуулах 98-9
усны хангамж 96-8
биологийн зэвсгүүд 273
биеийн бөөс 77, 78
хөвгүүд
цэрэгт татах 40
бэлгийн албадлага 37, 220
õºõººð õîîëëîõ
ХÄÕÂ/ДОХ 142
хүнс тэжээлийн дутагдал 152
Ñóðòàë÷èëãàà 141, 234
барилга байшин, эвдэрсэн 214, 221, 222
оршуулга
хувцас 230
орон нутгийн соѐл 217, 236, 269, 291, 293
байршил 84, 215, 269
õóàðàíãóóä-ûã орогнох байр, õóàðàíãààñ харна уу
асрагчид
өлсгөлөн хүмүүсèéí 152, 163
хоол тэжээлийн шаардлагууд 144
өндөр настай хүмүүс 11
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үхэл, золгүй явдлын хувь хэмжээ (CFR) 283, 302
борлуулах тариа, ургац 126
ажиллах бэлэн мөнгө (CFW) 129-30, 178
химийн бодисууд
стандартууд 81
халдвар тээгчээс үүсэлтэй өвчинèé хяналт 81-2
хүүхдүүд
íýí эмзэг бүлгүүд -с бас харна уу
мөлжлөг 40-1
ялгадас зайлуулах 71, 73, 84
хоол, сүү 160
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд 255
өвчлөлт 277
өлсгөлөн хүүмүүс, зорилго тодорхойлох 36
хүнс тэжээлийн дутагдал
дунд зэрэг 183-5
ноцтой 183-5
5–с доош настай хүүхдийн өвчлөлтийн мэдээлэл 33
5–с доош настай хүүхдийн нас баралтын мэдээлэл
33, 259, 260
хоол тэжээлийн шаардлагууд 141, 143-4
хэрэглэгдэх салбарууд 217
хамгаалалт 10-11
сургуулиуд 216, 217
архаг өвчин 294
омог бүлгийн системүүд 37
цаг агаар, орон байрны дутагдал 223
клиникийн эмч нар 266, 268, 271, 303
клиникийн, зөөврийн 265
хувцлах
эхний олголт 208, 241-2
угаалгын газрууд 70-1, 232
хэрэглэх минимум хугацаа 230, 231
халаалтын асуудал 231
багц төлөвлөлт, орогнох байрууд 215, 216
CMR - үхэлийн ерөнхий коэффициент -с харна уу
ѐс журам 315-24
халдвартай өвчин
үхэл, золгүй явдлын хувь хэмжээ 283, 302
оношилгоо 277, 278
лабораторын үйлчилгээнүүд 277, 278, 279, 280
сорьц тээвэрлэлт 279, 280
эрүүл мэндийн боловрол 274-5
ХÄÕÂ/ДОХ 283-4
хумхаа өвчин 78, 79, 80, 95, 138, 277-8, 282
улаан бурхан 138, 180, 255, 274-6
халдварт өвчин гарах
хяналтын арга хэмжээнүүд 281, 282-3
урьчилан сэргийлэлт 281-2
бэлтгэгдсэн байдал 279-80
өвчин зөвхөн нэг газар илэрсэн шинж баримт 282

сүрьеэ 277, 278
нийãìийн эрүүл мэндийн ажилтнууд 267, 281
ãàìøãèéí онцгой нөхцөл байдал, эрүүл мэндэд үзүүлэх
нөлөө үйлчлэл 257
зөрчилдөөн тэмцлийн нөхцөл байдлууд
тусламжийн хуваарилалт 35
хүнсний аюулгүй байдал 107, 119, 156, 167-8
осол гэмтэл 287
байлдаанд үл оролцогчид 17
барилга
материалууд
хариуцлага 225, 226
орон нутгийн 224, 225, 226, 239-40 дулаалах
шинж чанар 221, 223
ур чадвар 224, 226
хоол бэлдэх
түлшний хангамж 158, 159, 234, 235-6
орчин тойрны нөлөө үйлчлэл 123, 159
зуухнууд 234, 235
сав суулга
авах боломж 163, 164
эхний шаардлагууд 233, 242
ус хангамж 64
зохицуулалт
хоолны туслалцаа 109, 113-14
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд 255, 261-3, 263-4
мэдээлэл солилцоо 30, 33-4, 35
орогнох байрны хөтөлбөрүүд 209-10 үхэлийн
ерөнхий коэффициент (CMR)
суурь үзүүлэлт 260-1
тооцоолол 301
баримт бичиг 32-3, 259, 271
хэмжээнд нь барих 259, 260
соѐлын практик
мэдээлэл цуглуулалт 38
орон сууц 207, 219, 220, 221, 222, 240
хэвийн байдал 291, 293
мэдээлэл
хянан шалгалт -с бас харна уу
нууц хадгалалт 270, 271
хэсэглэн хуваалт 30, 32-3, 271
хувийн 36
ач холбогдол 37
үхэл, зайлуулах 217, 267, 269
шийдвэр гаргалт 28
гүйлгэх эпидеми 67, 79
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс
íýí эмзэг бүлгүүд -с бас харна уу
хоол, авах боломж 144
хүнс тэжээлийн дутагдал 186
хамгаалалт 11
гамшигт íýðâýãäñýí хүмүүс
хоорондын зөрчилдөөн тэмцэл 40
эрүүл мэндийн нөлөө үйлчлэлүүд 254-5
оролцоо 26, 28-9
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гамшиг, эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 25, 29-33
өвчин
халдвартай өвчин -с бас харна уу
архаг 294
дусал дамжуулалт 224
тархалтын хувь хэмжээ 302
тэжээлийн бичил элементийн хомсдол 139
жорлон, хэмжээнд нь барих 75
халдвар тээгчээс үүсэлтэй 76-9
уснаас үүсэлтэй 65, 79
хуваарилалт системүүд
үр бүтээмж 37
хянан шалгалт 36, 38
бохир ус
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 92
ажлын талбар дахь шингээх нүх 87-8
төлөвлөлт 86, 87
налуу газар 88, 218
гадаргуйн топографи 216, 218
гадаргуйн ус 86
эм
хандивласан 266
зайлшгүй шаардлагатай жагсаалтууд 266, 268
менежмент 269
нөөцлөлт 280
газар хөдлөлт, гэмтэл бэртэл 257, 286
хоолны сав суулга 233-4
ажил эрхлэлт
хүнсний үйлдвэрлэлт 128-30
цалин хөлс 128, 129-30, 131
хүрээлэн буй орчин
элэгдэл 228
нөлөө үйлчлэл
түлшний хангамж 123, 234, 235,
суурьшилт 227-9, 241
хамгаалалт 13, 227-8
хүнсний аюулгүй байдал 120, 123
EPI (Дархлаажуулах өргөтгөсөн хөтөлбөр) 274, 275
эпидемиологийн тайлангууд 270
тэгш байдал, хүний эрх 11-12
элэгдэл 228
үнэлгээ хийх
минимум стандартуудын шалгуур 39
хэрэглээ 39
ялгадас, өтгөн
амьтан 67, 80, 95
хүүхдүүд 71, 73
зайлуулах 71-5, 80
эхний шаардлагууд 90-1
гарах стратегиуд, хүнсний аюулгүй байдал 120, 123
Дархлаажуулах өргөтгөсөн хөтөлбөр (EPI) 274, 275

242

Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба Минимум стандартууд
ялгадасын бохирдол, ус хангамж 66-8, 95
гэр бүлүүд, дахин нийлэх 292
FFR (нөхөн сэргээлтийн хоол) 178
FFW (ажлын хоол) 129, 130, 178, 225
ажлын талбарын эмнэлэгүүд 263
анхны туслалцаа 287
ялаа 79, 80
үер, эрүүл мэндийн нөлөө үйлчлэл 257
хоол
хоол бэлдэх; хүнс тэжээлийн дутагдал; тэжээлийн
микроэлемент -с бас харна уу зайлшгүй
шаардлагатай 133
үр тариа, тээрэмдэх 158, 160-1, 164
эрүүл ахуйг сахих 163-4
импортууд, түүний үйлчлэл 132, 155
мэдээлэл түгээн тараах 170-1
орон нутгийн үйлдвэрлэл 112, 124, 125-7
борлуулах тариа, ургац 126
тэнцвэргүй байдал үүсгэх 121, 122, 124-5, 127
орон нутгийн бараа, бүтээгдэхүүн авах 127, 165, 166
зах зээлүүд 113, 131-4
хянан шалгалт 127
үнийн өөрчлөлт 131, 134
хөдөө нутагууд 113, 124-5, 127
үр тариа 126-7
сүү 160
хүнс
үнэлгээ дүгнэлтүүд 116
өдөр тутмын шаардлагууд 138
хадгалалт 161
зориулалт 167
зохихгүй байх, зайлуулах 167
халдвар тээгчээс үүсэлтэй бохирдол 77
хоолны туслалцаа
хуваарилалт
хоолны порц 155, 156
шударга 123-4, 162, 166, 168, 169
чөлөөтэй 121, 155, 156
аргууд 168, 170-1
хянан шалгалт 168, 171
хуваарилах цэгүүд 170
зорилго тодорхойлох 168, 169
эмэгтэйчүүд 169
ойр дотно байдал 158, 160
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 157-8
менежмент 162
чанарын хяналт 160, 161, 167
хүчинтэй байх хугацаа 160, 161
хангамжийн шугам 162, 165-6
баримт бичиг 165, 167
логистик 192-3
солилцооны үнэлэмж 158
хүнсний аюулгүй байдал
агентлаг хоорондын зохицуулалт 113-14
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үнэлгээ дүгнэлтүүд 111-13, 114, 120, 121, 172-3

шалгах жагсаалтууд 174-6
тайлангууд 112, 113-14, 173
багууд 114
зөрчилдөөн тэмцлийн нөхцөл байдлууд 107, 119,
156, 167-8
тодорхойлолт 108, 119
хуваарилалт 170
орон нутгийн асуудлыг давж гарах стратегиуд 122
ажил эрхлэлт 128-30
орчин тойрны нөлөө үйлчлэл 120, 123
гарах стратегиуд 120, 123
ирээдүйн 113
хянан шалгалт 121, 124
анхан шатны үйлдвэрлэл
хариу үйлдлүүд 177-8
хэрэгжүүлэх боломж 124-6
стандартууд 119-20
ерөнхий 120-4
нөхөн сэргээлтийн хоол (FFR) 178
ажлын хоол (FFW) 129, 130, 178, 225
түлшний хангамж
орчин тойрны нөлөө үйлчлэл 123, 234, 235, 242
найдвартай цуглуулалт 235-6, 242
хүйсний ялгаанд тулгуурласан хүчирхийлэл (GBV) 288,
289-90
генетикийн хувьд өөрчлөгдсөн (GMO) үр тариа 127
Генева хотын Конвенци, байлданд үл оролцогчид 17
охидууд
эмэгтэйчүүд -с бас харна уу
өсвөр насны хүүхэд, хүнс 142
бахуу өвчин 187-8
үр тариа, тээрэмдэх 158, 160-1, 164
гүний ус 64
оршуулгын газар 217, 269
жорлонгийн сорох нүх суваг 74, 75, 87
гар угаах 74, 75
эрүүл мэндийн төвүүд
эмнэлэгүүд -с бас харна уу
төв газар, ажилчид 267
хүнс тэжээлийн дутагдал, ажилчид 149, 150-1
салбарууд, ажилчид 267
хөл хориотой бүс 217
ус хангамж 69, 93
эрүүл мэндийн боловрол 264-5
халдвартай өвчин 274-5
эрүүл мэндийн нөлөө үйлчлэл, гай гамшиг 257 эрүүл
мэндийн мэдээллийн системүүд (HIS)
мэдээлэл 270, 271
урьчилан сэргийлэлт 281-2
эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал
хоол бэлтгэл 163
ажиллах орчин 128, 130
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд
авах боломж 215, 216-17, 259-60

хэрэг менежментийн протоколууд 266, 268
хүүхдүүд 255
олон нийт оролцоо 255
олон нийтийн ажилтнууд 267
зохицуулалт 255, 259, 263-4
гай гамшгийн нөлөө үйлчлэл 254-5
эм
хандивласан 268
жагсаалтууд 266, 268
менежмент 269
нөөцлөлт 280
эпидемиологийн тайлангууд 270, 271
хүлээн авч буй нутаг хүмүүс 255
хүний эрх 253
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 254-5, 295-7
эхний минимум багц үйлчилгээ 289, 290
ба үндэсний/орон нутгийн хангамж 261-3
өвчтнүүдийн эрх 268-9
анхны асрамж 264-5
ач холбогдлыг тогтоох 254, 259-60
ажилчид
хүйсийн тэнцвэр 262-3
ур чадвар 266, 267
хэрэгжүүлэлтийн хувь хэмжээ 268, 302
эмэгтэйчүүд 255
халаалт, зуухнууд 234, 235
хүчтэй салхи, эрүүл мэнд нөлөө үйлчлэл 257
HIS - эрүүл мэнд мэдээлэл системүүд -с харна уу
ХÄÕÂ/ДОХ (PLWH/A)
өртөмтгий эмзэг бүлгүүд -с бас харна уу
тэвэрч хөхүүлэх 142
хяналт 283-4, 288
асуудлыг давж гарах стратегиуд 13
хүнс тэжээлийн дутагдал 151
хүнс 143
доромжлох 37
жорлон 73
усны хэрэгцээ 65
эмнэлэгүүд
эрүүл мэндийн төвүүд -с бас харна уу
клиникийн эмч нар 266, 268, 271, 303
ажлын талбарын 263
ажилчдын хангамжийн түвшин 267
ус хангамж 69, 93
хүлээн авч буй нийãýì
ба дүрвэгсэд 32, 211-12, 213, 241
upgrading 213
гэр ахуйн хог, зайлуулсан 83, 84
орон сууц - орогнох байр -с харна уу
хүний эрх
хүүхдүүд 11
эрх тэгш байдал 11-12
хоол 107
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эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд 253
орон сууц 207
амь нас áà нэр òºð 17
өвчтөнүүд 268-9
ус 55
хүмүүнлэгийн тусламж, чанар 26
Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг 5-6
хүний эрх 17
минимум стандартууд 19
зарчмууд 16-17
үүргүүд ба хариуцлагууд 18
эрүүл ахуйг сахих 59
харилцаа холбоо 61
олон нийтийн оролцоо 60, 61
шударга авах боломж 60, 61
нөөцүүд 60-1
өртөмтгий эмзэг бүлгүүд 61
ус хангамж 64
ажилтнууд 61
IDP - дотоод дүрвэгсэд -с харна уу
IMCI (хүүхэд насны өвчлөлтийн нэгтгэсэн менежмент)
277
импортууд, түүний үйлчлэл 132, 155
нярай хүүхдүүд
тэвэрч хөхүүлэх 141
сүүний шил 234
инфекцийн өвчин - халдвартай өвчин -с харна уу
мэдээлэл солилцоо
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 30, 33-4, 35
хянан шалгалт 38
хариу үйлдлүүд 33-4, 35
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд
эрх бүхий байгууллагууд 30
ор дэвсгэр 241-2
хувцлах 241-2
хоол бэлдэх 242
бохир ус 92
ялгадас, өтгөн зайлуулах 90-1
хүнсний аюулгүй байдал 111-13, 114, 120, 121, 1723
шалгах жагсаалтууд 174-6
тайлангууд 112, 113-14, 173
багууд 114
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд 254-5, 295-7
мэдээлэл солилцоо 30, 33-4, 35
мэдээллийн эх сурвалж 30, 31
хувийн ариун цэвэр 242
хүн амын тоо 30
ач холбогдлыг тогтоох 30-1
хариу үйлдэл 33-4
суурьшилт 238-9
орогнох байр 208-9, 238-9
амьд үлдэх шаардлагууд 258
багийн бүтэц 31

Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба Минимум стандартууд

жорлонгийн хангамж 72
халдвар тээгчээс үүсэлтэй өвчин 91-2
хогны менежмент 92
усны хэрэгцээ 89-90
гэмтэл бэртэл
хэрэг гарах 285, 286-7
мэс заслын эмчилгээ 286, 287-8
шарх гэмтлийн эмчилгээ 260, 286-8
эмчилгээний протоколууд 286, 287
эмчлэгдэх байдлаар нь хуваах 287
хүүхэд насны өвчлөлтийн нэгтгэсэн менежмент (IMCI)
277
интеграцлалт, хариу үйлдлүүд 25-6
дотоод дүрвэгсэд (IDP)
ба хүлээн авч буй олон нийт 32, 211-12, 213, 241
эрүүл мэндийн хангамж 255
буцаж гэртээ харих 211, 212-13
түлхүүр индикаторууд, тодорхойлолт 8-9
лабораторын үйлчилгээнүүд, тайлбар 277, 278, 279, 280
газар эзэмшигч, орогнох байраа авах 212, 214
хог хаях газар 84, 85
бие засах газар - жорлон -с харна уу
угаалгын газрууд 70-1
саван 232
амь зуулга
өөр сонгох боломж 120, 123
тодорхойлолтууд 108
уян хатан чанар 119
дэмжлэг 212, 215, 237, 243
орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд 30
эрүүл мэндийн хангамж 261-3
хумхаа өвчин 95, 139, 277-8, 282-3
шумуулын хяналт 77-81
шумуулын тор 236, 283
хүнс тэжээлийн дутагдал
тэжээлийн микроэлемент -с бас харна уу
антропометрийн судалгаанууд 115, 116-17, 183
үнэлгээ дүгнэлтүүд 145, 147
насанд хүрсэн хүмүүс 185-6
хүүхдүүд 184-5
5 наснаас доош хүүхдүүд 183
тэвэрч хөхүүлэх 152
асрагчид 152, 163
учир шалтгаанууд 115, 116, 180-2
хүүхдүүд
дунд зэрэг 183
ноцтой 183
тодорхойлолтууд 108
хоолны найдваргүй байдал 114
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эрүүл мэндийн төвүүд, ажилчид 149, 150-1
Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчин 151

дундаж жингийн өсөлт 151
дунд зэрэг
хүүхдүүд 183
засвар хийх 145-8
хамруулалт 145, 147
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломж 145,
147
хянан шалгалт 139
олон нийтийн оролцоо 146, 148
гарах индикаторууд 146, 147, 149, 150
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрүүд 137-8
протоколууд 151-2
сэтгэл санааны дэмжлэг 152
ба олон нийтийн эрүүл мэнд 180-1
ноцтой
хүүхдүүд 183
засвар хийх 145, 149-2
хамруулалт 149, 150
намжруулах шалгуур 149, 150-1
нэмэлт тэжээл 146, 149
зах зээлүүд
үргэлжлэл 215
гаднах нөлөө үйлчлэл 132
хүнсний аюулгүй байдал 113
хөндлөнгийн оролцооны хариу реакци 131, 133
холбосон 132
хамгаалалт 131, 132-3, 178-9
хог 85
дундаж жингийн өсөлт 151
улаан бурхан 139
вакцинжуулалт 180, 255, 274-6
давталт 276
витамин A нэмэлтүүд 275
эмнэлэгийн хог, зайлуулах 84, 85
менингококковын менингит 282, 283
сарын тэмдэг 75, 232, 233
оюун ухааны эрүүл мэнд 285, 291, 292-3
тэжээлийн микроэлемент
авах боломж 139
хомсдол 114, 115, 116-17, 139
оношилгоо 152-3
эндемик 140
сэргийлэлт 153
минерал бодисууд
хомсдол 187-8
шаардлагууд 189
нэмэлтүүд 152-3
витаминууд
хомсдол 138, 187
шаардлагууд 137-8, 189
эх баригчийн тусламжийн хайрцаг 288, 290
сүү
хуваарилалт 160
нунтаг 160

минерал бодисууд
өдөр тутмын шаардлагууд 189
иодын дутагдал 187-8
эхний минимум багц үйлчилгээнүүд (MISP) 289, 290
Минимум стандартууд
зарчмууд 6, 13-14
ач холбогдлыг тогтоох 14
хариу үйлдлүүд 33-5
хамрах цаг хугацааны хүрээнүүд 7
хянан шалгалт
мэдээлэл -с бас харна уу
консультаци 38
хоолны туслалцаа 121, 124
хоолны туслалцааны хуваарилалт 168, 171
чухал ач холбогдол of 26, 37
мэдээлэл солилцоо 38
анхан шатны хүнсний үйлдвэрлэлт 127-8
зорилго тодорхойлох 38
шинэчлэх 38
өвчлөлтийн тухай мэдээлэл
хүүхдүүд, 5 -аас доош настай 33
баримт бичиг 259, 271
ажиглалтын хэлбэр 300
үхлийн тухай мэдээлэл
хүүхдүүд, 5 -аас доош настай 33, 271
боловсруулагдаагүй 259, 260, 301
баримт бичиг 259, 271
ажиглалт хэлбэрүүд 298-9
шумуул
хяналт 77-81
хумхаа өвчин 95, 139, 277-8, 282-3
тор 236, 283
хөнжил даавуу угаах 73
үндэсний эрх бүхий байгууллагууд
эрүүл мэндийн хангамж 261-3
хүн амын хамгаалалт 30
байгалийн аюул 212, 214, 226
аюултай тулгарах улс орон руу албадан буцаахгүй байх
17
хүнс
хүнс тэжээлийн дутагдал -с бас харна уу
үнэлгээ дүгнэлтүүд 116
асрагчид 144
хүүхдүүд 142, 142-3
өдөр тутмын шаардлагууд 139, 157-8, 189-91
мэдээлэл 180
ба хүн ам зүйн бүтэц 190-1
охидууд 142
Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчинтэй
өвчтөнүүд 143
нярай хүүхдүүд 141
өндөр настай хүмүүс 143
өмнө нь гарсан хөндлөнгийн оролцоонууд 182
эмэгтэйчүүд
тэвэрч хөхүүлэх 142
жирэмсэн 142
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өндөр настай хүмүүс
өртөмтгий эмзэг бүлгүүд -с бас харна уу
асрагчид 11
хоол, авах боломж 143
хүнс тэжээлийн дутагдал 186
хүнс 143
хамгаалалт 11
эцэг эхчүүд
хөнжил даавуу угаах 73
тусгаарлалт 122
оролцоо
олон нийт 26
мэдээлэл 28
төлөөлөл 29
пеллагра өвчин 140
хувийн мэдээлэл цуглуулалт 36
хувийн ариун цэвэр, эхний үнэлгээ тооцоолол 242
хувийн орон зай 216, 217, 219-20
цаг агаар 219
хуванцар, хоолны хувь хэмжээ 234
тоглох газар 217
PLHW/A - Хүний дархлал хомсдолын нян/ДОХ өвчин
(PLWH/A) -с харна уу
хүн амын тоо, үнэлгээ дүгнэлтүүд 30
хамгаалалт, зарчмууд 12, 48
сэтгэл санааны дэмжлэг
хүнс тэжээлийн дутагдал 152
хангамж 221, 285, 291-3
хөл хориотой бүс 217
нөхөн сэргээлтийн үе, төлөвлөлт 33, 41
цалин хөлс 128, 129-30, 131
ажиллах бэлэн мөнгө 129-30, 178
нөхөн сэргээлтийн хоол 178
ажлын хоол 129, 130, 178, 225
төлөөлөл, тэнцвэртэй 29
нөхөн сэргээгдэх эрүүл мэнд 285, 288-9
илгээх сав хайрцаг 288, 290
нөөцүүд, хуваарилалт 41
хариу үйлдлүүд
үнэлгээ тооцоолол хийх реакци 34-5
хоолны туслалцаа 121, 124
хүнсний аюулгүй байдал 177-9
мэдээлэл солилцоо 34, 35
Минимум стандартууд, биелүүлэх 33-4
зорилго тодорхойлох 35-7
рибофлавины дутагдал 140
мэрэгч амьтад 80
дээвэрлэх материалууд 220
дулаалах шинж чанар 221, 223

Хүмүүнлэгийн тунхаг бичиг ба Минимум стандартууд

давс, иоджуулсан 140
эрүүл ахуйн эмчилгээ
авах боломж 212, 214, 215, 216-17
комиссууд 62
хөтөлбөрүүд
зорилт ба зорилго 56, 59
эмэгтэйчүүд 56
сургуулиуд 216, 217
SCM - хангамжийн шугамын менежмент -с харна уу
бам өвчин 140
үр тариа
хуваарилалт 126-7
генетикийн хувьд өөрчлөгдсөн 127
бэлгийн хүчирхийлэл 12
бэлгийн албадлага
хөвгүүд 37
эмэгтэйчүүд 37, 41
SFP - нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүд -с харна уу
орогнох байр
баазууд
онцгой нөхцөл байдалд нүүлгэн шилжүүлэх
216, 218
дамжуулах 229
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 238-9
түр зуурын 212, 213, 218
халдвар тээгчээс үүсэлтэй өвчин 216, 218
багцалсан төлөвлөлт 215, 216
барилга 224-6
зохицуулалт 209-10
соѐлын хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх 207, 219, 220,
221, 222, 240
орчин тойрны нөлөө үйлчлэл 227-9
хэрэглээний уян хатан байдал 221
дамжуулалт 227, 229
гэр ахуйн ажилгаанууд 219, 220-1, 239
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 238-41
газар эзэмшигч 212, 214
олон тооны 218
материалууд
өөр сонгох боломж 221, 222-3
орон нутгийн 224, 225, 239-40
дулаалах шинж чанар 221, 223
хувийн орон зай 216, 217, 219-20
хувийн эрх 219, 220
хөтөлбөрүүд, эмэгтэйчүүд 209
засч засварлах 221, 222
эрсдэлийн үнэлгээ дүгнэлтүүд 212, 213-14
дээвэрлэх материалууд 220
халдвар тээгчээс үүсэлтэй өвчин 77, 224
агааржуулалт 224, 235
газар талбай
бохир ус 87, 88
сонголт 87
сорох нүх суваг, гүний ус 74, 75
саван 70, 232
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орлох зүйл 71
нийгмийн эрүүл мэнд 291-2
онцгой шаардлагууд - өртөмтгий эмзэг бүлгүүд -с харна
уу
ширүүн борооны ус 88
зуухнууд 234, 235, 242
нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрүүд (SFP)
хоолны порц 155, 156
хүнс тэжээлийн дутагдал 146, 149
хангамжийн шугамын менежмент (SCM)
тээвэрлэлт -с бас харна уу
гэрээ хэлэлцээр 165, 166
баримт бичиг 165, 167
хоолны туслалцаа 162, 165-6
орон нутгийн эх сурвалж 165-6
логистикийн шалгах жагсаалтууд 192-3
аюул занал 165, 167-8
амьд үлдэх шаардлагууд, үнэлэх 258
зорилго тодорхойлох
шалгуур 35, 36-7
хуваарилалтын системүүд 36, 37
хоолны туслалцаа 168-9
механизмууд 35-6
хянан шалгалт 38
ялгаварлан үзэхгүй байх 35-6
технологийн гай гамшигууд 6-7
жорлон
авах боломж 71, 72-3
дизайн 73, 74
гар угаах 74, 75
хэмжээнд нь барих 71, 72-3, 74, 87
минимум тоо ширхэг 94
жорлонгийн хогийг ухаж гаргах 216, 218
олон нийтийн/нийтийн, тоо ширхэг 71, 72-3
аюулгүй байдал, эмэгтэйчүүд 73, 75
ус хангамж 93
багаж хэрэгсэл
авах боломж 236, 243
оршуулга 236
жорлон барих 74, 75
сургуулилалт 236
тээвэрлэлт
хангамжийн шугам -с бас харна уу
дэд бүтэц 212, 215
эмнэлэгийн сорьцууд 279, 280
суурьшилт 216, 218
шарх гэмтлийн эмчилгээ 260, 286-8
сүрьеэ 277, 278
5 -аас доош настай хүүхдийн үхэлийн хувь хэмжээ
(U5MR) 33, 271
суурь 260-1
тооцоолол 301
хэмжээнд нь барих 259, 260
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вакцинжуулалт, улаан бурхан 180, 255, 274-6
халдвар тээгч үүсэлтэй өвчин 76
хяналтууд 78, 79, 81-2, 87
химийн 81-2
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 91-2
суурьшилт 216, 218
орогнох байрууд 77, 224
дамжуулалт 76, 77-9
витаминууд
A
хомсдол 187
улаан бурхан вакцинжуулалт 275
өдөр тутмын шаардлагууд 189
хомсдол 137-8, 140
хангамж 137
íýí эмзэг бүлгүүд
хувцлах шаардлагууд 231
барилгын ажил 237
тодорхойлолтууд 9-10, 57-8, 110, 210
эдийн засгийн шаардлагууд 215
түлшний хангамж 235-6
эрүүл ахуйг сахих 61
хоол тэжээлийн дэмжлэг 142-6, 164
хувийн ариун цэвэр 232
хамгаалалт 10-13
нийгмийн шаардлагууд 215
угаалгын тоног төхөөрөмжүүд 70, 71
ус хангамж 57-8, 66
дайн байлдаан - зөрчилдөөн тэмцлийн нөхцөл
байдлууд -с харна уу
угаалга
тоног төхөөрөмжүүд 70, 220
саван 70, 232
орлох зүйл 70-1
хогны менежмент
оршуулга, байршил 84, 215
гэр бүл 83, 84
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 92
зах зээлүүд 85
эмнэлэгийн 84, 85
ажилчдын хамгаалалт 85
усны эх үүсвэр
бохирдол
химийн 65, 67
ялгадасын 66-8, 84, 95
хөхтөн амьтны шээс 79
дахин ашиглалтын 67, 68
цацраг туяаны 65, 67
гүний ус 64
жорлонгийн сорох нүх суваг 74, 75, 87
хэмжээнд нь барих 63
усны хангамж
авах боломж 63, 66, 212, 214, 215, 216-17
зорилт ба зорилго 56, 59
цуглуулалт ба хадгалалт 68, 69, 233, 234

комиссууд 62
ариутгал 67, 68
эрүүл мэндийн төвүүд 69
хүний эрх 55
эхний үнэлгээ дүгнэлтүүд 89-90
минимум шаардлагууд 93
цэнгэг амт 68
нэг гаралт дахь хүмүүсийн тоо 65-6
тоо ширхэг 63, 64
оорчирлох хугацаа 63, 66
өртөмтгий эмзэг бүлгүүд 57-8, 66
эмэгтэйчүүд
өртөмтгий эмзэг бүлгүүд -с бас харна уу
төрөлтийн туслагчид 262
тэгш эрх 12
хүйсний ялгаанд тулгуурласан
хүчирхийлэл 288, 289-90
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд 255
угаалгын тоног төхөөрөмжүүд, хувийн эрх 70
сарын тэмдэг 75, 232, 233
жирэмслэлт, хүнс 142
нөхөн сэргээгдэх эрүүл мэнд 285, 288-9
аюулгүй байдал
мөлжлөг 40-1
орогнох байр 220
жорлон 73, 75
бэлгийн албадлага 37, 41, 225
хоол хангамж 113
орогнох байрны хөтөлбөрүүд 209, 225
ус хуримтлах 56, 66
ксерофтальми 187

