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ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, КОНВЕНЦ:

• “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц”

Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас 2006 онд боловсруулан
гаргасан бөгөөд

Монгол Улс 2009 онд соёрхон баталсан

• Ази, номхон далайн бүс нутаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
“Эрхийг бодит болгоё” Инчеоны стратеги

Монгол Улс 2014 оны 03 сард хүлээн авч, соёрхон
баталсан



МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА 
ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

• Монгол Улсын Үндсэн Хууль

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

• Авто замын тухай хууль

• Авто тээврийн тухай хууль

• Барилгын тухай хууль

• Хот байгуулалтын тухай хууль



Барилга

Нийтийн тээвэр

Зам

Мэдээлэл, технологи

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зайлшгүй хэрэгцээтэй 
дөрвөн төрлийн  хүртээмжтэй байдал нь: 



9 дүгээр зүйл: “ХҮРТЭЭМЖ”

Барилга байшин, зам тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо болон бусад
төрлийн обьект, үйлчилгээний хүртээмж

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бие даан амьдрах, амьдралын бүхий л зүйлд бүрэн дүүрэн
оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор оролцогч улсууд нь хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын
хаана ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил өөрийг нь хүрээлэн буй орчин, тээвэр,
мэдээлэл харилцаа холбоо тухайлбал, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, систем болон нийтэд
нээлттэй үйлчлэх буюу зориулагдсан бусад төрлийн арга хэрэгслүүд, үйлчилгээг хүртэх явдлыг
хангахад чиглэсэн арга хэмжээ авна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын 
конвенц



Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
• ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

8 дугаар зүйл. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээ
8.1.Орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна.

9 дүгээр зүйл. Орон сууц, дэд бүтцийн байгууламжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцүүлэх
9.4.Орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжийг ашиглалтад оруулах барилгын комиссын бүрэлдэхүүний дөрөвний нэгд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулна.
• 9.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, шаардлагыг хангаагүй барилга байгууламжийг улсын комисс хүлээж авахыг 

хориглоно.

10 дугаар зүйл. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх
10.1.Нийтийн тээврийн байгууллага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийтийн тээврийн хэрэгслээр чөлөөтэй зорчих нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ.

11 дүгээр зүйл. Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцүүлэх
11.2.1.төрийн байгууллагын цахим хуудас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн мэдээллийг чөлөөтэй авах боломжийг бий болгох;
• 11.2.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан компьютерын дэлгэц дээрх бичгэн мэдээллийг дуу авиа руу хөрвүүлэн 

хувиргах дэлгэц уншигч, программ хангамж болон шинэ технологи, систем, тусгай хэрэглээний тоног төхөөрөмжийг 
хөгжүүлэх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, тэдгээрийг эх хэл дээрээ ашиглах боломжийг бий болгох;

• 11.2.4.цахим хуудас болон телевизийн мэдээ, мэдээлэл, танин мэдэхүйн болон өргөн нэвтрүүлгийг дохионы хэлний 
хэлмэрчтэй, текст унших боломжтой байдлаар нэвтрүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх;

• 11.4.Сонсголын бэрхшээлтэй хүн цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллага, онцгой байдлын албаны тусгай дугаарт текст 
мессэж, дохионы хэлний хэлмэрчийн зайн дүрс, ярианы тусламжтайгаар хандаж, үйлчилгээ авах боломжийг төрөөс 
бүрдүүлнэ.



Авто замын тухай хууль 

4.1.11.“замын байгууламж” гэж бүх төрлийн гүүр,
тавилан, гүүрэн гарц, унадаг дугуй болон явган
зорчигч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зорчиход
зориулсан зам, ус зайлуулах хоолой, шуудуу, хонгил,
замын хөдөлгөөнийг зохицуулах болон хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай төхөөрөмж,
авто замын зурвас газарт байгаа төлбөр авах цэг,
авто зогсоол болон бусад байгууламжийг;

Авто тээврийн тухай хуулийн 

7.4. Нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа хараагүй
хүнд зориулж буудлыг зарлах, сонсголын бэрхшээлтэй
иргэнд зориулж буудал бүрд нэр, хаяг, чиглэлийг бичмэл
болон зургийн хэлбэрээр байрлуулах, өөрчлөх шийдвэрийг
тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга гаргана.

Xууль эрх зүйн акт баримт бичгүүд

Барилгын тухай хууль

11.1.Барилгын үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:
11.1.6.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах: барилга 
байгууламж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг зорчих, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байхаар төлөвлөгдөн баригдсан 
байх;
12.1.Барилгын зураг төсөл дараахь шаардлагыг хангасан байна:
12.1.6.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн 
шаардлагыг хангасан байх;

10.2.8. 20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй
тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан байх;

10.2.9. тээвэрлэгч нь энэ хуулийн 10.2.8-д заасан хэмжээний
тээврийн хэрэгсэлгүй бол Засгийн газраас тогтоосон хэмжээ,
журмын дагуу жил бүр төлбөр төлнө. Төлбөрийг хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрүүлэн, уг хөрөнгийг хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэнд зориулах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг
санхүүжүүлэхэд зарцуулах;

30.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан
тээврийн хэрэгслийг авто зам, замын
байгууламж ашигласны төлбөрөөс чөлөөлнө.

15 дугаар зүйл. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан шаардлага
15.1.Барилга байгууламжийн зураг төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан шаардлагыг тусгана.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан шаардлагыг барилгын норм, дүрэм,
стандартаар зохицуулна.

20 дугаар зүйл. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд 
бүтэц бий болгох

20.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн дэд бүтцийн
байгууламжид саадгүй хүрэх нөхцөлийг хангах төлөвлөлтийг
гүйцэтгэхдээ төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан норм ба
дүрэм, журамд заасныг баримтална.

20.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний саадгүй хүрч үйлчлүүлэх
нөхцөлийг хангаагүй хот төлөвлөлт болон барилгажилтын шийдэл,
зураг төсөл, инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийг барьж
байгуулах аливаа төсөлд зөвшөөрөл олгохыг хориглоно.

Хот байгууллалтын тухай хуулийн 20 зүйл



ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР

• ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ОРОЛЦООГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2017-2020)

2017 оны 11 сарын 09-нд баталсан.

Зорилтууд:
1. Хөгжлийн бэрхээлтэй хүний алдагдсан чадварыг боломжит дээд хэмжээнд хүртэл

эргэн сэргээнэ.
2. Хөгжлийн бэршээлтэй хүнийг бүх шатны боловсролд тэгш хамруулна.
3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.
4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд ээлтэй нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулна.
5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд ээлтэй дэд бүтцийн болон мэдээллийн

хүртээмжийн үйлчилгээг сайжруулна. /Иргэний барилга, зам, замын байгууламж, нийтийн
тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 9 үйл ажиллагаа, мэдээллийн технологийн
хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 7 үйл ажиллагаа/

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно.
7. Нийгмийн бүх орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний амьдралд нөлөөлөх аливаа

асуудлаар тэдний оролцоог хангана.
8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг гамшгийн болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх,

аюулгүй байдлыг нь хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.



• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газрын 2016 оны 136 дугаар
тогтоолоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон
тооны бус зөвлөл”-ийг Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар
ахлуулан байгуулсан.

• Салбар дундаа уялдаа холбоог сайжруулж, хуулийн
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
Засгийн газрын 2017 оны 116 дугаар тогтоол баталсан.



ДЭД БОЛОН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Дэд зөвлөлийн дарга 

Төрийн нарийн
бичгийн дарга

Агентлагийн дарга

Салбар зөвлөлийн
дарга

Аймаг,

Нийслэл,

Дүүргийн Засаг
дарга



Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 51 дүгээр тогтоол:

•Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчины үндсэн шаардлага /MNS
6055:2009/

•Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх
заавар /MNS 6056:2009/

Монгол Улсын стандарт



1. Нийгэм олон нийт, зан заншлаас үүдэлтэй буруу хандлага

2. Биет саад

3. Хууль эрх зүйн орчин, хэрэглээ

4. Мэдээллийн саад 

Орчны саад



Олон нийтийн үйлчилгээний газрууд



Олон нийтийн үйлчилгээний газрууд



Явган хүний зам





СОНСГОЛГҮЙ ИРГЭДЭД ТУЛГАРДАГ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СААД

• Төрийн албанд дохионы хэлний хэлмэрчийн үйлчилгээ үзүүлэх бүтэц, орон тоо,
эрх зүйн зохицуулалт байдаггүй

• Телевизийн нэвтрүүлгийг сонсохгүй тул мэдээлэл авах эрх зөрчигддөг

• Бүх нийтийг гамшгаас сэргийлэх осолын дохиог сонсохгүй.

• Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг сонсох боломжгүй



• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд хамаарах хуулийн зохицуулалт нь
зарим талаар хэт ерөнхий, хэрэгжих механизм, хариуцлагын
тогтолцоо тодорхой бусаас шалтгаалан хэрэгжилт хангалтгүй,
хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлөх байдалтай байна.

• Иймээс салбар хуулинд хавсрага болж орж байгаа зохицуулалтуудыг
тусгай хуулинд нэгдсэн байдлаар, уялдаа холбоог сайтар ханган,
давхардал, хийдэлгүй тусгахын зэрэгцээ стандарт, дүрэм, журмыг
хэрэгжүүлэх нарийвчилсан зохицуулалт, хүлээх хариуцлагын
тогтолцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.



Энхтайвны өргөн чөлөө, Баруун 4 
замаас 10-р хороолол 

Хорооллын доторхи авто замын
засвар



Монголын хүүхдийн ордны урд
хийгдсэн тэргэнцэртэй зорчигчидод
зориулсан зам



Стандарт налуу шат 



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА

Манай хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 

7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар

Утас: 77032222
Факс: 11-352423


