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БҮТЭЭЛЧ ДЭВТРЭЭС ЮУ СУРАХ ВЭ?
“БААТАР ХОТЫН ТҮҮХ” ҮЛГЭР 

“ХАМГИЙН ЖИЖИГ ЦАГАРИГ” НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
Хүний эрх 
Хүний эрхийг яаж хүндлэх вэ? 
Хувийн орон зай 
Бусдын хувийн орон зайг яаж хүндэтгэх вэ? 
Харилцааны бүсийн тухай 
Намайг хүрээлдэг тойргууд  
Танихгүй хүнтэй харилцах дүрэм 
Миний бие 

“ЦАГАРИГ ТОМРУУЛДАГ НҮДНИЙ ШИЛ” ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 
“Гурван найз амьтанд хувирсан нь” үлгэр 
Биднийг хамгаалдаг 108 
Хүүхдийн эрхийг хамгаалдаг мундагууд 
Том зүрхний төлөө... 
Хүүхдүүд бид ямар эрхтэй вэ? 
Засгийн газарт өгөх миний оноо 
Төр хүүхдийн эрхийг яаж хамгаалдаг вэ? 
Гар утсаа зохистой хэрэглэдэг үү? 
Найзынхаа цагаригийг томруулж харъя 

“ЭВ НАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ” ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 
Чи ямар хүүхэд вэ? 
Найзын гурвалжин 
“Гоё найз” гэж хэн бэ? 
Найзтайгаа сайндах зөвлөмж 
Нөхөрлөлийн модоо услах нь 
Эмпати чадвараа хэрхэн хөгжүүлэх вэ? 
Миний өмнө асуудал тулгарвал...
Зөрчил, хүчирхийлэл хоёр ямар ялгаатай вэ? 
БААТАР ХОТЫН ТҮҮХ БААТАРЛАГ ЧИНИЙ ТҮҮХЭЭР ҮРГЭЛЖЛЭГ...
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Зах хязгаар нь үл мэдэгдэх уудам 
ногоон талд гурван бяцхан зүрх 
“Minecraft” тоглоомны “Шилждэг 
хаалга”-аар нэвтрэн орж ирэв. 
Гурван найз хорвоо ертөнцөөр 

хөндлөн гулд аялдаг ба очсон газар 
бүрээсээ сайн сайхан зүйлийг 

шингээж авдаг. 

Тэд өмнөх 
аялалаасаа 
“Minecraft” 

тоглоомны мундаг 
жаалуудаас хот 

сүндэрлүүлж, улс 
байгуулахыг сурчээ. 
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Тэр гурав бие 
биеийнхээ юу 
хүсэж байгааг 

төвөггүй 
ойлгож чадна. 
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Дөрвөн уулын хөндий тэдэнд онцгой 
санагдан тэндээ гэрээ барихаар 
шийджээ. Гурван найз ТИЙМ гэж 

дохилоо. 

Найзууд эхлээд байшингаа барьсан 
ч бүтээлч горимдоо шилжин хамгийн 

сайхан хотыг барих мөрөөдөлтэй болов. 
Хүний гараар бүтээгдэх үзэсгэлэнт 

хотыг сүндэрлүүлж 
“БААТАР ХОТ” гэж нэрлэв. 
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Баатар хотод газар
газраас олон мянган хүн ирж 

амьдарчээ. Хотоо зорин ирж буй бүх 
хүнийг жаргалтай байлгах юмсан гэсэн 
шинэ мөрөөдөлтэй болов. Хотоо ямар 

байлгахыг хүсэж байгаагаа
 газарт зурлаа. 

Өөрийгөө хайрлаж 
өөрийгөө танин 

мэдсэн хүн бусдыг 
хүндэлдэг гэж...

Хүн бүр ялгаатай 
ч тэгш боломж 

үйлчилж байгаасай 
гэж... 

Хүн бүрийг эрхэм 
чанараа мэдэрдэг, 

бусдыгаа хүндэлдэг 
байгаасай гэж...
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Баатар хотод хүүхэд 
бүр жаргалтай байгааг 
харахаар тэд сургууль 
руу “Шилждэг хаалга”-
аар нүд ирмэхийн зуур 

нэвтрэв. 

Сургууль дээр юу болж
байсан гэж санана. Ёстой аймаар!!!

Тэнд бие биеэ гомдоож байгаа 
хүүхдүүдийг харжээ. Хүүхдүүд бие биеэ 

түлхэж, хазаж, дээрэлхэж байхыг энэ 
тэндгүй харлаа. Танай сургууль дээр 

ийм аймар зүйл болдоггүй
биз дээ!!! 
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ХҮҮХДҮҮД ЭЭ! БААТАР ХОТЫН 
БҮТЭЭГЧИДТЭЙ ТАНИЛЦАХ УУ? 

ДОРА
Арга ухаан 

сийлэгч, 
Эв найрыг 
эрхэмлэгч, 

Үлгэрч

АРИ 

Шийдэл ологч, 

Зураач, Нисдэг

ЗУРИӨӨрчлӨгч, ЖаахаН ЖаахаН ууртай 

ааН Нээрээ тийм, маНай гурав чиНь 
ямар ЗаН чаНартай, хэН гэдгийг 

таНилцуулахаа мартаад бүхэл бүтэН 
хот бүтээчихсэН байНа Шүү дээ 

НайЗууд аа! маНай 
гурваН баатарт Нийтлэг 

тӨрх байгааг аНЗаарч 
байНа уу? 

гурвуулаа ЗүрхНий 
хэлбэртэй байгаа биЗ! 
бүтээлч НайЗуудыН 
мааНь үлгэрт эНэхүү 

дэвтрээс болоН чиНий 
Зүрх сэтгэлээс НайЗыгаа 

хайрлах, хүНдлэхийг 
сурах юм Шүү. 
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Зури найзыгаа гомдоосон 
хүүхдүүдийг хараад уурлаж 
царай нь минчийтлээ улайв. 
Зуриг уурлаж байгааг харсан 
Дора нуруун дээр нь зөөлөн 

алгадаад Ари руу нүдээ 
ирмэлээ. 
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Ари хүүхдүүдийг 
цуглуулаад гурван баатар 
тэдэнд бие биеэ хүндлэн 
хайрлаж байх аргыг зааж 
өгөхөөр зураг зурж, үлгэр 

ярьж өглөө. 

Хүүхэд бүр анх эхээс төрөхдөө л хүн бүрийн 
нүдэнд харагдаад байдаггүй олон цагариган 

дунд төрдөг талаар зурж үзүүллээ. Хүүхэд 
бүрийг ЗҮРХ гэж төсөөлье. Тэднийг тойрон 

хүрээлж буй цагариг нь хамгаалуулах, 
хайрлуулах, хүндлүүлэх, хэнээс ч айж эмээх 

зүйлгүй байх боломжийг олгодог 
юмсанжээ.
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Энэ цагариг нь том, жижиг,
хөгшин, залуу хүн бүрд байдаг ба үүнийг 
чамаас огт салгах боломжгүй. Үүнийг бид 

“эрхэм чанар” гэж нэрлэж ч болно. Тэр 
бидэнтэй өглөө, орой, өдөр бүр биднийг унтах 

хүртэл хамт байдаг гэнэ. Төрөхөөс үхэх 
хүртэл бие, сэтгэл, оюун

ухаантай минь хамт. 
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Та нар шалга даа,
чамайг хүрээлсэн цагариг 

бүтэн байгаа болов 
уу? Үүнийг мэдэхэд их 

амархан. 

Ямар нэг зүйлээс 
айж, эмээгээгүй 

намдуухан байна уу? 

Бидний зүрх сэтгэл 
тайван, аз жаргалтай, 

нүд чинь баяраар 
дүүрч байвал цагариг 

чинь бүтэн байнаа 
гэсэн үг. 

Зүрхэн дээрээ гараа тавь 
даа. 

Тайван зүйл мэдрэгдэж 
байна уу? 

26 27



Чи өөрийнхөө 
цагаригийг бүтэн 

байлгахыг хүсэж байна 
уу? Чиний цагариг үнэ 

цэнтэй санагдаж 
байна уу? Тийм үү?

Манай найзууд тийм гэж 
дохилоо, одоо чамайг дохихыг 

харъя. 
-Бүтэн байна.

Тэгвэл бусын цагаригийг ч 
гэсэн хүндэлж 

байгаарай. 
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ХАМГААЛАХ 

ХҮНДЭТГЭХ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Тэгвэл найзынхаа цагирагийг яаж 
хамгаалахыг та нарт зааж өгье.

Энэ гурван үгийн утгыг
дараагийн бүлгээс дэлгэрүүлэн 

сурцгаая.

Хүн бүрийн цагариг үнэ цэнтэй учраас би... 

•Найзыгаа цохихгүй 

•Муухай үгээр гомдоохгүй 

•Хүн бүртэй ижил тэгш харьцана 

Найзуудаа үргэлжлүүлж бичээрэй

Найзынхаа 
цагаригийг яаж 
бүтэн байлгах

вэ?

БААТАР ХОТЫН
ХҮҮХДҮҮД БИЕ БИЕЭ 

ГОМДООДОГГҮЙ ХАРИН 
ХАМГААЛДАГ. 
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ХАМГИЙН ЖИЖИГ 
ЦАГАРИГИЙГ 

ХАРЖ БИ ЧАДНА.
хүНий эрхийг 

хүНдэтгэвэл 
харагддаг юм. 

ЯАЖ ХАРДАГ
ЮМ БЭ? 
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ХҮНИЙ ЭРХ ГЭЖ ТЭГВЭЛ
ЮУ ЮМ БЭ? 

хайрлуулах эрхийг ӨгдӨг

бусдыг хүНдлэх, бусдаар хүНдлүүлэх 

хүН учраас бидэНд байдаг

үНэ цэНтэй Зүйл миНь

бидэНд олоН гоё боломЖ ӨгдӨг

хүНийг хамгаалах 

хүНээс, бидНээс огт салгаЖ боломгүй Зүйл

чиНий бодлоор хүНий эрх 
гэЖ юу вэ? 
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ХҮНДЭТГЭХИЙГ БИД ЯАЖ СУРАХ 
ВЭ? ЗУРАГ РУУ АНХААРАЛ 

ХАНДУУЛААРАЙ. 

Нэг орон зайд 6 цагаригтай 
хүүхдүүд байна. Үүнийг 

өөрийнхөө анги, спорт заал, 
сургууль гэж төсөөлье. Та нар бол 

нэг сургуулийн хүүхдүүд гэсэн 
үг. Бүх цагаригт өөрийн гэсэн 

талбай бий. Түүндээ хэн нэгэнд 
төвөг удахгүйгээр, дуртай зүйлсээ 

хийж, хүүхэд бүр өөрийнхөөрөө, 
чөлөөтэй байж болно. Чи энд зураг 

зурж, хичээлээ хийж болно. 
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Бусад хүмүүс том 
биетэй, чамаас насаар 

ах юмуу эгч, хөдөө эсвэл 
хотод төрсөн, баян эсвэл 

ядуу байгаагаараа 
чиний зайнд халдах 

ёсгүй. 

ХУВИЙН ОРОН ЗАЙ ГЭЖ 
ЮУ ВЭ?

хүүхэд бүр ӨӨрийНхӨӨрӨӨ, 
чӨлӨӨтэй байЖ болох 

бусдыН юу хийхийг Заахгүй 
байх 

хэН НэгэНд тӨвӨг удахгүй 
байх 
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Бусдын хувийн орон зайг яаж 

хүндлэх вэ? зөвлөмж 

•Чи дүүтэйгээ инээлдэн тогломоор 

байвч эмээ чинь унтаж байгаа бол 

аяархан дуугарах хэрэгтэй. 

•Чи дуртай хүүхэлдэйн киногоо үзсэн 

бол ээж нь бас дуртай нэвтрүүлгээ 

үзэх эрхтэй. 

•Чи гар утсаараа гоё бичлэгүүд  

үзмээр байвч цагийн хэмжээ 

хэтэрсэн бол шууд болих хэрэгтэй. 

Эрх чөлөөг дур зоргоос ялгаж салгах нь чухал шүү!!! 
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Чи бусдын хувийн орон зайг яаж 

хүндэтгэх вэ? 



Зургийг сайтар 
ажиглаарай.

Хүний эрхийг яаж 
хүндлэхийг өөр 
нэг жишээгээр 
тайлбарлая. 

Бүгдээрээ 
ажил, хичээлдээ явахдаа дөрвөн замын 

уулзвар таарвал нэгийгээ явахыг хүлээгээд 
чиний ээлж болоход явдаг. Өөрийнхөө ээлжийг 
хүлээнэ гэдэг бол бусдыгаа хүндэлж, хүлээн 

зөвшөөрч байна гэсэн үг. “Миний хөл том 
ч бусдын хөлөн дээр гишгэдэггүй” гэсэн 

үгийг сонсож байсан уу? Бусдын хөлөн дээр 
гишгэхгүй байх нь чухал шүү. 

Хүний эрхийг 
хүндэлнэ гэдэг 

бол яг зам 
хөндлөн гарч 

байгаа юм шиг.

Та нар мэднэ 
дээ. Бид жаахан 

хүлээцтэй байхад 
л олон асуудлыг 

шийдвэрлэж чадна. 
Их амархан
байгаа биз. 
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ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ЯАЖ 

ХҮНДЛЭХ ВЭ? 

хүНий юмыг булаахгүй байх 

хэН НэгНийг гомдоохгүй байх 

буруу Зүйл хийсэН бол 

уучлалт гуйх 

НайЗыгаа дургүй байхад Нь 

хүчлэхгүй байх 

эелдэг ЗаН гаргаЖ чадахгүй бол бүдүүлэг байх хэрэггүй.

чи бас ӨӨрийНхӨӨрӨӨ 
гүйцээЖ бичээрэй.
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Хүний эрх, эрхэм 
чанар гэж биднээс огт 
салгаж болохгүй зүйл 
гэдгийг түрүүн хэлсэн 

тиймээ найзуудаа. Тэгвэл 
хүүхдүүдээ нэг зүйл 

асууя. 

Хүний эрх 
хаанаас 

эхэлдэг вэ? 

Чиний яг одоо байгаа газраас
буюу бидний гэр, сургууль, 
гудамжнаас л хүний эрх 

эхлэхгүй бол өөр хаанаас ч эхлэх 
боломжгүй. Найзаа, яг одоо зогсож 

байгаа газарт чинь хүний эрх 
байна уу? хэдүүлээ шалгая. 

Зүрхээ чагнаарай. 
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"ХУВИЙН ХАРИЛЦААНЫ 
БҮС" нь 2 алхмын зайтай 
ба энэ бүсэд найз нөхөд, 

бидний сайн танилууд 
багтдаг. Танихгүй хүмүүс 

нэвтрэхийг хатуу хориглодог 
бүс юм.

“ДОТНО ХАРИЛЦААНЫ 
БҮС” нь таны биеэс 

нэг алхмын зайг хэлнэ. 
Үүнд: Гэр бүл, тэжээвэр 

амьтан, хамгийн ойр 
дотны найзууд  багтдаг.

"НИЙГМИЙН
ХАРИЛЦААНЫ БҮС" нь танаас

3–4 алхмын зайтай байх ба 
шинэ хүмүүстэй танилцаж, 

танихгүй хүмүүстэй харилцах 
боломжтой орон зай юм. Багш, 

сургуулийн хүүхдүүд.

“ОЛОН НИЙТИЙН 
ХАРИЛЦААНЫ БҮС" нь 
5-аас дээш алхмын зай 
буюу танихгүй хүмүүс 

багтана. 

Найзаа, чи хувийн орон зайн 
талаар юу мэдэх вэ? 

Хэн нэгэн чиний саналыг 
сонсохгүйгээр шийдвэр гаргах, 

үгүй гэж хэлж чадахгүй байх үе 
чамд хэр их тохиолддог вэ?

АНУ-ын эрдэмтэн Эдвард Холл 
хувь хүний харилцааны бүсийг 

дараах 4 хэсэгт авч 
үзжээ.
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Бяцхан 
даалгавар 

гүйцэтгэх үү? 

Гэрийнхэнтэйгээ 
харилцааны бүсийн 

талаар ярилцаж 
тэмдэглэсэн 

алхмуудыг хэр хол 
болохыг

ярилцаарай. 

Хоосон зайд 
өөрийгөө зурж бусад 
бүсүүд дээр чиний 

ойр дотныхноос 
хэн хэн байдгийг 

тэмдэглээрэй. 
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ХЭРВЭЭ....
“Олон нийтийн 

харилцааны бүс”-д
хамаарах хүн “дотно

харилцааны бүс”-д нэвтэрч 
байгааг яаж мэдэх вэ? 

Үүнийг мэдэхэд их амархан!
Хэрвээ тэр хүн чамд хүрч, ойртож 
байгаа нь “тухгүй, таагүй, муухай”  

санагдвал харилцааны бүсэд
 нэвтэрч байнаа

гэсэн үг.

Зарим газар зай барих боломжгүй 
байдаг. Жишээлбэл автобусаар 

явахад танихгүй хүмүүстэй 
ойрхон зогсох гээд байдаг. Энэ 

үед заримдаа надад эвгүй 
санагддаг.
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Энэ үед яавал дээр вэ? 
Хэн нэгэн чамд хэт их ойртоод чамд “эвгүй” 
санагдвал тэр хүнээс зай барихыг хүсээрэй. 
“Цаашаа” “Холд” “Надад хэцүү байна” гэж 

хэлээрэй.
Даруйхан тэр байрыг орхиж явахыг хичээгээрэй. 
Өөрт чинь туслах том хүнээс тусламж хүсээрэй.

Чамд “тухгүй, муухай” санагдвал “Боль, Холд, Үгүй” 
гэж хашгираарай. 

Найз минь, чи шударга бус зүйлтэй 
тулгарвал чи биш тэр  хүн ичих ёстой гэдгийг 

санаж, ҮГҮЙ гэдэг үгийг зоригтой хэлж 
сураарай. 
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Энэ дугуй 
дээр өөрийгөө 

байрлуулж 
үзмээр байна 

уу?

БИ

ГЭР БҮЛ

НАЙЗ НӨХӨД

МЭРГЭЖЛИЙН ХҮМҮҮС 

ТАНИЛУУД 

ТАНИХГҮЙ ХҮМҮҮС

Ягаан өнгө бол хамгийн чухал 
хэсэг буюу бид өөрсдөө. 

Бидний бие зөвхөн 
бидэнд хамаарна,
бид өөрийнхөө биед хэнийг 
хүргэх, хэнийг ойртуулахгүй 
байхаа өөрсдөө л шийднэ. 

Бидний 
зөвшөөрөлгүйгээр хэн 
ч бидэнд хүрч, ойртож 

болохгүй. 
Магадгүй ээжийн чинь найз 

чамайг үнсэх гээд байвал ичиж 
зоволгүй шууд л “үгүй” гэж хэлж 

болно.

БИ
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Чамайг  хайрладаг, чиний 
хайрладаг хүмүүс энэ 
тойрогт байдаг. Үүнийг 

мэдэх их амархан. 
Чи энэ тойрогт байгаа 

хүмүүсийг болон тэд чамайг 

хүндэлж 
хайрладаг уу? 

чи итгэдэг тэд бас чамд 

итгэдэг үү? 
Хэдий хайртай ч гэсэн бид 

өөрсдийнхөө орон зайг 
алдах ёсгүйг анхаараарай, 
мөн хайртай хүмүүсийнхээ 

орон зайд ч халдаж 
болохгүй.

Энэ бол бидний өдөр бүр 
харилцах дуртай хэсгийнхэн. 
Найз нөхөдгүй бол амьдрал 

уйтгартай биш гэж үү? 
Цугтаа тоглоно, ярилцана, 

хөгжилдөнө, хамтдаа
зайрмаг иднэ. 

Нөхөрлөл итгэл, 

хүндэтгэл дээр тогтдог. 
Нөхөрсгөөр тэврэлдэх нь 
бие биеэ дэмжиж байгааг 
илэрхийлдэг. Ангийнхаа 
хүүхдүүдээс хэнтэй нь 

найз вэ? эсвэл хөршийн, нэг 
клубын, ижил сонирхолтой 
найзууд байдаг биз дээ. 

ГЭР БҮЛ НАЙЗ НӨХӨД
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МЭРГЭЖЛИЙН ХҮМҮҮС 
Шаардлагатай үед танд тусламж үзүүлэх тэр хүмүүс юм. Энэ 
бол бидний найз нөхөд биш. Багш, эмч, сувилагч, цагдаа, гал 

сөнөөгч байж болно. Энэ хүмүүс чамайг аюулаас хамгаалдаг. 
Тэд ихэвчлэн дүрэмт хувцастай, ажлын үнэмлэхтэйгээ явдаг. 

Хүсвэл чамайг хэн гэдэг эмч үзэж байгааг чи асууж болно шүү. 
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ТАНИЛУУД 
Танилууд хэсэгт хэн орохыг 

мэдэхэд их амархан. Энэ 
хүмүүс  таарахдаа хоорондоо 

ихэвчлэн мэндэлдэг. 
Сургуулийн автобусанд цуг 

суудаг, гудамжинд эсвэл 
байрны үүдэнд таардаг. 

Спортын нэг дугуйланд явдаг 
эсвэл найзын найз нар байж 

болно. 

ТАНИХГҮЙ ХҮМҮҮС 
Энэ хүмүүсийг яаж таних вэ гэж үү? 

бас их амархан. Тэд чамайг таньдаг гэж 
хэлсэн ч хамаагүй, чи л танихгүй бол 

танихгүй хүн гэсэн үг. Аав, ээжийн чинь 
танил юмаа гэж хэлсэн ч чи танихгүй бол 

танихгүй хүн л гэсэн үг шүү. Танихгүй 
хүн болгон муу хүн биш. Гэхдээ бид 

танихгүйгээс хойш бидний өмнө сайн хүн 
зогсож байна уу? муу хүн зогсож байна 

уу? гэдгийг бид мэдэхгүй.
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Сонирхолтой, 
хөгжилтэй байх 

үүднээс би 
“Гахай, нохой хоёр 
хуримлажээ” гэдэг 

үгийг
хэрэглэдэг. 

Нууц үгийг
чинь хэн нэгэн

мэдвэл хамтдаа 
ярилцаж даруйхан сольж 
байгаарай. Нэгэнт би та 

нарт нууц үгээ хэлсэн тул 
гэрийнхэнтэйгээ ярьж 

сольноо
хэхэ. 

Зөвхөн танай гэрийнхэн 
л ойлголцдог нууц 

үгтэй болоорой. Жишээ 
нь: Танихгүй хүн ирээд 
чамайг гэрийнхэн чинь 
аваад ир гэвэл “Нууц 

үгээ хэл” гээрэй. 

Гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад 
танихгүй хүнтэй харилцах 
дүрмээ бичиж батлаарай. 

Манай гэр бүлийн танихгүй 

хүнтэй харилцах дүрэм 

(нууц үгээ дэвтэр дээрээ бичиж 

болохгүй шүү, зөвхөн цээжилнэ.)
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Энэ бөөрөнхий 
дотор өөрийнхөө 

харилцааны 
бүсэд байдаг 

хүмүүсийг зурж 
будаарай

Энэ тойрогт орсон хүмүүсээс хамгийн 
итгэлтэй хүмүүсийнхээ тухай бичээрэй
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Сайн уу? Муу юу? 

Аль нь вэ хө? 

Найзуудаа бичээд 

байгаарай. 

МИНИЙ БИЕ БОЛ МИНИЙ Л БИЕ 

Хоосон зайг нөхөж бичээрэй!

Улаан хэсэгт зөвхөн 

хүмүүс л хүрдэг. Улаан хэсэгт хүн 
хүрч надад муухай санагдвал би

заавал хэлнэ. 
Шаардлагатай тохиолдолд энэ хэсэгт 

эмч, сувилагч, мэргэжлийн хүмүүс 
хүрч болно.

68 69



“ХОЁР БОЛОХГҮЙ”
Чиний зөвшөөрөлгүйгээр 
хэн ч чиний орон зайд орж 

болохгүй. 
Чи ч өөрөө бусдын орон 

зайд зөвшөөрөлгүй нэвтэрч 
болохгүй.

1. Зуригийн хувийн орон зайд юу юу 
багтдагийг харъя. 

2. Зарим хүүхдэд ширээ нь, эд 
хэрэглэл нь байдаг бол зарим 

хүүхдийн бодол, хүсэл мөрөөдөл 
ч багтах маш өргөн хүрээний 

ойлголт. 
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ЧИ ХЭЗЭЭ, ХААНА ӨӨРИЙНХӨӨРӨӨ ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙДАГ ВЭ?
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Зури, Ари, Дора гурав сургуулийн
жаалуудад бие биеэ хэрхэн хүндлэх талаар үлгэр ярьж, зураг 

зурж
өгсний дараа сургуулийн үүдэн дээр нь та хэд

бидний үлгэрийг санаж яваарай гээд хүний эрхийн
билэгдэл тагтааны дүрсийг нааж өглөө. Сургууль дээрээ бие биеэ хүндэлж 
хайрладаг хүүхдүүд олон байвал аз жаргалтай хотыг бүтээхэд их амархан 

билээ. Хүүхдүүдээ! та хэд сургууль дээрээ тагтааны тэмдэгтэй болмоор 
байна уу? 

ХАМГИЙН ЖИЖИГ ЦАГАРИГИЙГ 
ХАРЖ БИ ЧАДНА. 
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ЦАГАРИГ  
ТОМРУУЛДАГ
НҮДНИЙ ШИЛ 
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ДОРА,
АРИ, ЗУРИ
НЭГ ӨДӨР 

ХӨГЖИЛДӨХӨӨР 
ШИЙДЭЖ АМЬТНЫ
ДҮРД ХУВИРАХААР 

БОЛЖЭЭ. 

ЗУРИ – БОР ШУВУУ 
АРИ – ЗААН 

ДОРА – ШОРГООЛЖ БОЛОВ. 
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ТэгТэл зааныг хүүхдүүд “Чи Том 
биеТэй юм Чинь биднийг дурТай 
газар минь хүргэ” гээд олноороо 
дээр нь мордож маш их ядрааж 

гэнэ. Том биеТэй хүүхдийг хүмүүс 
зүрх сэТгэл нь зөөлөн, өгөөмөр 

гэдгийг марТЧихдаг. 

шоргоолжийг явж
байхад хүүхдүүд дээрээс 
нь гишгэЧих гээд Тоглож 

байхдаа гэр орныг нь 
сүйТгээд байж. маш их 
хиЧээж барьсан үүрийг 
нь нэг хүүхэд ганцхан 

дэвслээд л нурааЧихаар 
нь шоргоолж гомдсондоо 

уйлж гарЧээ.
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энэ бүхнийг харсан
зуригийн уур хүрЧ гэр лүүгээ нисэн нүдний 

шил авЧирЧ хүүхдүүдэд өгЧээ. нүдний 
шилийг зүүж үзсэн хүүхдүүдэд зури, дора, 

ари гурав өөрТэй нь адил хүүхдүүд шиг 
харагдаж гэнэ. бусад найзуудыгаа харахад 

Тэдний биеийг Тойрон хүрээлж байдаг 
цагариг нь илүү Тод харагдана.

бүх хүүхдүүд бие 
биеэсээ өөр байвЧ 
цорын ганц Тойрон 

хүрээлж буй цагариг нь 
адилхан харагдаж

гэнэ. 
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гэрээ сүйТгүүлсэндээ гомдсон дора 
Тайвшраагүй л байв. бааТар хоТын 

хүүхдүүд бие биеэ хамгаалдаг Тул дорад 
яаж Туслахыг бүх хүүхдүүд мэдэж байв. 
хэн нэгний зүрх шархалсан, Тусламж 

хэрэгТэй бол 108 Төвийн хамгаалагЧ ах, 
эгЧ нараас Тусламж, зөвлөгөөг өгдөг 

гэдгийг Та нар бас мэднэ Тиймээ.  

108 - хүүхдийн 
Тусламжийн машин ирэв.
доТор нь багш, нийгмийн 

ажилТан, цагдаа 
сууЧихсан харагдана. 

88 89



хүүхдүүд бидний эрхийг  хамгаалдаг 
олон газар, ах эгЧ нар байдаг.

гэр бүлийнхэн маань бидний эрхийг яаж 
хамгаалдаг вэ? 

гэр бүлдээ аз жаргалТай, хайр 
халамжТай, бүхий л Талаар хөгжих 

орЧинг бүрдүүлэх;
хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэндэд муугаар 

нөлөөлөх, аливаа эрсдэлТэй, аюулТай 
зүйлүүдээс урьдЧилан сэргийлэх, 

хамгаалах;
хүүхэдТэйгээ ярилцаж сонирхсон 
Чиглэлээр нь улам мундаг болоход 

дэмжих, сайн багш, дасгалжуулагЧ олж 
өгөх; 

хүүхдийг хүндэТгэн сонсож, шийдвэр 
гаргах;

хүүхдийн нэр Төр, эрүүл мэнд, хувийн 
нууцыг хадгалж, хувийн орон зайг 

хамгаалах;
хууль ТогТоомжид заасны дагуу 

хүүхдийнхээ өмнөөс хариуцлага хүлээх; 
хүүхдийг наад захын хэрэгцээТ зүйлээр 

хангах;

багш бидний эрхийг хамгаалахын Тулд 
юу хийдэг вэ?

хүүхэд бүрТэй Тэгш харилцаж ялгаварлан 
гадуурхахгүй байх; 

амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд 
оролцох эрхийг Тэгш хангах;

хүүхэд бүр өөр өөр гэдгийг хүндэТгэн нас, 
Төлөвшлийн байдлыг харгалзан, хүүхдийн үзэл

бодолд хүндэТгэлТэй хандах; 
хүүхдийг нас, бие, сэТгэхүйн онцлогТ нь Тохирсон 

мэдээ, мэдээллээр хангах зарЧмыг онцгойлон анхаарЧ 
баримТлах ёсТой. жаахан хүүхдэд хэТ ахадсан, Том 
хүүхдийн ойлгох зүйлийг заахгүй байхад анхаарнаа 

гэсэн үг. 
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сургуулийн нийгмийн ажилТан юу хийдэг хүн 
бэ? 

нийгмийн ажилТнууд олон газар ажилладаг. 
хороо, сургууль, хүүхдийн эрхийн байгууллага 
гээд л... Та нарТай хамгийн ойр ажилладаг нь 

сургуулийн нийгмийн ажилТан.

хүүхэд бидний эрхийг эдлэхэд Туслах хүн бол 
нийгмийн ажилТан 

Тэд Чамайг сургууль, гэр бүл, гудманд Чиний 
эрх зөрЧигдсөн Тохиолдолд гэрийнхэндээ 
болоод багшдаа хэлээд Тоохгүй байвал Чи 
сургуулийн нийгмийн ажилТандаа хандаж 

болно. 
сургууль дээрээ оЧоод ганцхан ангидаа л 
орох биш сургуулийн нийгмийн ажилТан, 
захирал, сургалТын менежерийн өрөөг 

мэдэж аваарай. 
асуудал гарвал, хэн нэгэн дээрэлхвэл, бусад 
хүмүүс Чиний асуудлыг шийдвэрлэж өгөхгүй 

байвал Чи нийгмийн ажилТандаа хандаж 
болно шүү. 

цагдаа нар биднийг хамгаалдаг. харин яаж? 
хүүхдүүд цагдааг хараад зарим нь айдаг. огТхон 
Ч айх хэрэггүй. Тэд биднийг хамгаалдаг хамгийн 

хүЧТэй хүмүүс. 

Чи сургуульдаа явахдаа асуудалТай, хэн 
нэгэн Чамайг дээрэлхээд байвал хамгийн 

Түрүүнд цагдаад хандаж болно. 
эсвэл найзын Чинь эрх зөрЧигдөөд 

найзыг Чинь хүн зовоогоод байвал цагдаад 
хандаарай. 

102 уТсаар нэгжгүй байсан Ч залгаж болдог. 
харин найзаа, цагдаагийн уТсаар хэзээ Ч 

Тоглож болохгүй шүү. Тэд маш завгүй хүмүүс 
байдаг. 
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НАДАД ТУСЛАХ ХҮМҮҮСИЙН 
УТАСНЫ ДУГААР 
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эмЧ
эмЧ Ч бас Төрийн үйлЧилгээний ажилТан. 
Чиний биед ямар нэгэн гэмТэл уЧирвал 
эмЧид үзүүлж шаардлагаТай Тусламжийг 

аваарай. хэрвээ Чиний биед хүЧирхийллээс 
үүсэлТэй гэмТэл, шарх байвал цагдаа болон 
нийгмийн ажилТанТай хамТран хамТарсан 

багаар ажиллаж, Чамд Туслах үүргийг 
гүйцэТгэдэг.



энэ уТас руу ярихад үнэ Төлбөргүй 
ба 24 цагийн алинд нь Ч ярьж 

болно. 108  Төвийн ажилТан ах, эгЧ 
нар нь Чамд Туслах хүнийг олж өгдөг 
ба Чиний нууцыг маш сайн хадгалах

үүрэгТэй. 

ЯМАР ТОХИОЛДОЛД 108 
УТСАНД ХАНДАХ ВЭ? 

Чиний зүрх сэТгэл айдас, 
гомдолТой байвал

сэТгэл зүйЧТэй ярилцмаар 
байвал 

Чиний эрх зөрЧигдсөн бол 
найзад Чинь хэн нэгний 

Тусламж шаардлагаТай бол 
хэнд, хаана хандахаа 

мэдэхгүй асуудал Тулгарвал 
шууд 108 уТас руу 

залгаарай.

108 Төвийн нийгмийн ажилТан ах 
дораТай ярьж Тайвшруулаад найз

нарТ нь юм хэлЧихээд яваад өглөө.
энэ удаад дорагаас найзууд нь ууЧлал 
гуйх хэрэгТэй байжээ. дорагийн гэрийг 

сүйТгэсэн хүүхдүүд Түүнээс ууЧлал
гуйж дараах амлалТыг өгЧээ.

дахиж өөрөөсөө жижиг 
амьТныг дээрэлхэхгүй. 

надаас өөр харагдах нь муухай 
гэсэн үг биш 

найзад маань Тусламж 
хэрэгТэй бол Түүнд хэрэгТэй 
Тусламжийг дууддаг байна. 

бусдын зүрх сэТгэлийг ойлгож 
мэдрэхийг хиЧээнэ. 

хүүхэд бүр өөр өөр уЧраас 
хүмүүсийн ялгааТай байдалд 

хүндэТгэлТэй хандахаа амлая.
амлая! 
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Найзууд аа, та нар ч бас өөртөө цагариг

томруулдаг нүдний шил зүүж орчин тойрноо хараарай. 

Бусад найзуудаа гомдоож байсан тохиолдол

байгаа юу? Хэрвээ тийм бол "Найзтайгаа эвтэй, 

Найзыгаа хайрлах" амлалтаа энд бичэээрэй. 
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БИДЭНД ЭНЭ ДЭЛХИЙД 
ХАЙРЛАХ, ХҮНДЛЭХ, ХАМГААЛАХ 

МАШ ОЛОН ЗҮЙЛ БАЙГААГ ТА 
НАР МИНЬ ХАРЖ БАЙНА УУ? 

САНАА ТАВИНА 
Өөртөө 

Амьдралд 
Хүмүүст 

Дэлхий дахинд
ХАЙРЛАНА 

ӨӨрийгӨӨ 
оюуН ухааНаа
эрдэм Номоо

НайЗыгаа
гэр бүлээ 
амьдралаа 

хорвоо ертӨНцӨӨ 

ТЭМЦЭНЭ 
ЗорьсоНдоо хүрэхийН тӨлӨӨ 

хайр дурлалыНхаа тӨлӨӨ 
сайН сайхНы тӨлӨӨ 

ӨӨртӨӨ ЗӨв, Шударга байхыН тӨлӨӨ 
Ноомой, идэвхгүй байхгүйН тӨлӨӨ 

бусдыг дээрэлхдэг хүмүүстэй 
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САНАА ТАВИНА 

ХАЙРЛАНА

ЧИ ЮУНД САНАА ТАВЬЖ, 
ХАЙРЛАЖ, ЮУНЫ ТӨЛӨӨ 
ТЭМЦЭХЭЭ ЭНЭ ЗАЙНД 

ТЭМДЭГЛЭЭРЭЙ. ТЭМЦЭНЭ 
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ХҮҮХДҮҮД БИД 
ЯМАР ЭРХТЭЙ 

ВЭ? НэгдсэН үНдэстНий 
байгууллагаас хүүхэд бүрийг 

Жаргалтай амьдраасай гэЖ  
хүүхдийН эрхийН тухай 

коНвеНцыг баталсаН. үүНийг 
дэлхийН улс орНууд ч бас дагаЖ 

мӨрдӨхӨӨ амлаН гарыН үсэг 
ЗурсаН байдаг.

хүүхэд бүр эНэ коНвеНцод ЗаасаН 
эрхүүдийг эдэлНэ. хүүхэд бүр хэН болох, 

хааНа амьдардаг, эцэг эх, асраН хамгаалагч 
Нь хэН болох, ямар аЖил хийдэг, ямар 

хэлээр ярьдаг, ямар ШаШиН Шүтдэг, 
эрэгтэй эмэгтэй, соёл, хӨрӨНгӨ чиНээ, 

хӨгЖлийН бэрхШээлтэй эсэхээс үл 
хамаараН эНэ коНвеНцод ЗаасаН бүх эрхийг 

тэгШ эдлэх эрхтэй. 

эрхээ мэддэг хүН 
хүчтэй. 
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хүүхэд бүр 
амьдралыН суурь 
хэрэгцээг хаНгах 

хоол хүНс, хувцас, 
аюулгүй амьдрах 

орчНоор хаНгагдах 
эрхтэй. 

хүүхэд бүр хувийН Нууцтай байх 
эрхтэй. 

хүүхэд чӨлӨӨт цагаараа тоглоН 
НаадаЖ, соёлыН болоН урлагийН 

үйл аЖиллагааНуудад оролцох 
эрхтэй. 

хӨгЖлийН 
бэрхШээлтэй 
хүүхэд Нь Нэр 

тӨртэй амьдралыН 
сайН сайхНыг 

бүрэН эдлэхийН 
тулд тусгай 

халамЖ, боловсролд 
хамрагдаЖ 
боломЖтой 

хэмЖээгээр бие 
даах, НийгэмШих 

эрхтэй. 

хүүхэд бүр ӨӨрийН гэсэН үЗэл 
бодолтой байЖ, түүНийгээ 
илэрхийлэх бүрэН эрхтэй. 

хүүхдийН асуудлаар Шийдвэр 
гаргахад хүүхдийН үЗэл бодлыг 

соНсоЖ, ач холбогдол Өгч 
харгалЗаН үЗэх ёстой. 

хүүхэд чӨлӨӨтэй сэтгэН бодох, 
ухамсарлах, ШаШиН Шүтлэг, 

итгэл биШрэлээ ӨӨрӨӨ соНгох, 
үЗэл бодлоо илэрхийлэх, 

мэдээлэл цуглуулах, мӨН ШиНэ 
саНаа гаргах эрхтэй. 

дараах эрхүүдийг чи эдэлЖ чадаЖ байгаа 
эсэхээ үНэлЖ гэр бүлийНхэНтэйгээ 

ярилцаарай. 

хүүхэд бүр эсэН мэНд, ӨсӨЖ хӨгЖих 
эрхтэй. 
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засгийн газраас бидний 
эрхийг хамгаалах амлалТ 
авсан байдаг Тул ажлаа 
хэр сайн хийж байгааг 

үнэлж дүн Тавиарай. 
хүүхдийн эрхийг 

хамгаалахад Төрийн 
үүргийг судлан энэхүү 

жагсаалТыг нэмж 
биЧээрэй.

“ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ӨГӨХ 
МИНИЙ ОНОО”

дасгал ажил 

хүүхдийн эрх 
бүх Түвшинд 

хамгаалагдаж 
байгаа эсэхэд 

Төр хяналТ Тавьж 
ажиллах үүрэгТэй. 

хүүхэд эрхээ хамгаалуулах, 
өөрийгөө өмгөөлөх, 

өмгөөлүүлэх боломжоор 
хангагдаж, өөрийнх нь эрхийг 

хүндэТгэн үздэг шударга 
цагдаа, шүүхээр үйлЧлүүлэх 

эрхТэй. 

хүүхдийн 
эрхийг 

хамгаалах 
хууль

гаргадаг.

хүүхэд бидний дуу 
хоолой, хэрэгцээ 

шаардлагыг сонсож 
бидний сайн сайхны 

Төлөө шийдвэр 
гаргадаг. 

хүүхэд сурЧ боловсрох эрхТэй. 
хүүхэд бага боловсролыг үнэ 

Төлбөргүйгээр заавал эзэмшүүлэх, 
дунд шаТны боловсролын янз 
бүрийн хэлбэрийг бүх хүүхдэд 

хүрТээмжТэй байлгахад анхаарах, 
хүүхдийн Чадвараас нь хамааран 
дээд боловсрол эзэмших эрхийг 

хангах нь Төрийн
үүрэг юм. 

ТаТвар Төлж буй бүх хүний 
мөнгийг цуглуулаад эргүүлээд 

бидний сурЧ боловсрох, 
хөгжих эрхийг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагаТай мөнгийг 
сургууль, эмнэлэг, соёлын 

Төв, хүүхдийн ордон руу 
хуваарилдаг. Төр нь хүүхдийг 

бэлгийн 
хүЧирхийлэл, 

бэлгийн дарамТын 
ямар нэг хэлбэрТ 

өрТүүлэхээс 
хамгаална. 

хүүхэд ЧанарТай 
сайн эрүүл мэндийн 

үйлЧилгээ, зөвлөгөө, 
мэдээлэл авах ундны 
цэвэр ус, Тэжээллэг 

хоол хүнсээр хангагдаж, 
цэвэр, аюулгүй орЧинд 

аж Төрөх эрхТэй. 

Төр хүүхдийг 
хүЧирхийлэх, үл 

хайхрах явдлын бүх 
хэлбэр, хүүхэдТэй 

зүй бусаар харьцах 
явдлаас хамгаалах 

үүрэгТэй. 

Төрөөс нийгмийн 
халамж, анхаарал 

шаардлагаТай, ядуу 
өрхийн хүүхдэд 

Тусламж үзүүлнэ.

ТӨР ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ЯАЖ ХАМГААЛДАГ ВЭ?
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дүгнэлТ
засгийн газраас хүүхэд бидний эрхийг хамгаалахад ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

үүргээ сайн биелүүлж байгаа гэж би дүгнэж байна. 
харин ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

үүргээ биелүүлэхэд анхаарах шаардлагаТай гэж үзлээ.
яагаад гэвэл би болон манай найзуудад ...............................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

зүйлүүд хэрэгТэй байдаг. 

Тиймээс би ............................... оноо өгсөн. 

нийТ авах ёсТой оноо: 100
миний өгсөн оноо: 

өмнөх хуудсанд биЧсэн Төрийн үүрэг, хангалТТай сайн 
хэрэгжиж байна гэж үзвэл нэг багц үүрэгТ 10 оноо өгөөрэй.

110 111

Чиний болон Танай найзын эрх зөрЧигдөж 
байна гэж үзвэл Чи засаг даргаТайгаа 

уулзаарай. Танай хороо болон сум, багТ Чинь 
Төрийг Төлөөлөн ажиллаж байгаа хүн бол 
засаг дарга юм. Чамд болон Танай найзад 

ТулгарЧ буй асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг 
хүлээсэн хүн бол засаг дарга. хэрвээ Чи 

хоТод амьдардаг бол хорооны байранд, хөдөө 
амьдардаг бол сумын захиргаа гэсэн монгол 
улсын Төрийн далбааТай байшингаас засаг 

даргаа олж болно шүү. 



гар утас, компьютер, таблет 
гээд миНий НайЗууд чамд 

ихийг мэдэх боломЖ олгоНо. 
гэхдээ аНхааруулах Зарим 

Зүйлс байНа.

НайЗ миНь чи фэйсбүүк, 
иНстаграмм, тик ток хаягтай 

болмоор байвал дараах 
Зүйлийг аНхаараарай.

ӨдӨрт чи Надтай дээд тал Нь 2 цаг л ЗугаалЖ болНо. 
үл таНих НайЗуудаас болгоомЖил. таНихгүй хүНтэй 

харилцах дүрмээ саНаарай. 
хувийН мэдээллээ цахим орчиНд хуваалцах Нь 

аюултай. 
бодит амьдрал дээр сайН, муу Зүйлс байдаг Шүү дээ. 

цахим орчиНд ч бас адилхаН гэдгийг саНаарай. 
иНтерНэтэд байгаа мэдээлэл бүр үНэН ЗӨв биШ. 

эргэлЗээтэй саНагдсаН Зүйлээ гэр бүлийНхНээсээ 
болоН багШаасаа асуугаарай. 

ямар Нэг Зүйлийг иНтерНэт сүлЖээНд тавихыН ӨмНӨ 
дахиН Нэг бодоорой. хэН НэгНийг гомдоох вий 

эсвэл ӨӨрийгӨӨ эвгүй байдалд оруулах вий! 
таагүй Зүйлсийг гэрийНхэН болоН дотНы хүмүүстээ 

хэлээрэй эсвэл 108 утсаНд ЗалгаЖ тусламЖ 
ЗӨвлӨгӨӨ авч болНо. 

цахим орчиНд хэт удааН байх Нь чамайг хэт их 
ядрааЖ ЗӨв сэтгэН бодох чадварыг гэмтээх аюултай. 

мӨН хичээл сурлагад чиНь ч муу НӨлӨӨтэй. 
тодорхой ЗӨвШӨӨрӨгдсӨН НасаНд хүрсНий дараа л 

хувийН хаягтай болоорой. 
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хэрвээ чи гэр 
бүлийНхэНтэйгээ ярилцаад 

цахим хаяг Нээхээр ШийдсэН 
бол дараах амлалтыг ӨӨртӨӨ 

болоН гэр бүлийНхэНдээ 
ӨгӨӨрэй. 

Миний цахим хэрэглээний амлалт: 
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НайЗаа, чи цахим
орчНыг яг л гудамЖ Шиг гээд 
тӨсӨӨлӨӨд үЗээрэй. НүдэНд 

Шууд харагдахгүй ч дүүрэН хүНтэй 
гудамЖиНд чи биеэ хэрхэН ЗӨв авч 

явах талаар олоН Зүйлийг мэдэх 
хэрэгтэй. 

илүү их мэдээллийг ekids.mn–ээс 
аваарай. маШ хэрэгтэй

сайт Шүү. 

“цагaриг томруулагч
Шил-ээр харъя. 

тэргэНцэртэй хүүхэд 

харааНы бэрхШээлтэй 
хүүхэд 

гудамЖиНд Ноорхой 
хувцастай хүүхэд 

-->

-->

-->

Minecraft-аар супер хотыг босгоЖ 
хӨгЖүүлЖ чадсаН "iMMortal rank"-тай 

барилгачиН, эрдэНэсийН аНгууч.

ярьдаг компьютер дээрээ олоН 
соНирхолтой програм бүтээдэг. 

бид яг иЖилхэН үНэ цэНтэй.

ШИЛГҮЙ ХАНДЛАГА ШИЛТЭЙ ХАНДЛАГА
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АЛИВАА ШУДАРГА БУС 
ЗҮЙЛИЙН ӨМНӨӨС 

БОЛЬ! ГЭЖ ЗОРИГТОЙ 
ХАШГИРДАГ, ТАСЛАН 
ЗОГСООДОГ БААТАР 

ХОТЫН БААТАР ХҮҮХДҮҮД 
БОЛОХЫН ТӨЛӨӨ! 

ЭНЭ БОЛ ХҮҮХЭД БҮРД 
БАЙДАГ СУПЕР ХҮЧ. 
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ЭВ НАЙРЫГ 
ЭРХЭМЛЭГЧ 
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чи ямар
хүүхэд вэ?

гэр бүлийНхэНтэйгээ ярилцаад дараах 
хэсгийг НӨхӨЖ бичээрэй.

БИ ЧАДНА
саНаачлагатай

байЖ олоН арга Замыг 
эрэлхийлдэг.

арга Зам болоН 
боломЖуудыН талаар 

боддог. 
ӨӨрӨӨ бие дааЖ юмуу 

НайЗуудтайгаа хамт 
хийдэг. 

намайг дэмжвэл би...

чадНа

миНий ӨмНӨ 
асуудал тулгарвал 

би... 

ИДЭВХГҮЙ ХАНДЛАГА 

ИДЭВХТЭЙ ХАНДЛАГА 

би угаасаа л ийм хүН 
Надад хийЖ чадах Зүйл 

алга 
би тэгэх л ёстой 

би чадахгүй 
чи Намайг баллачихлаа

би үүНийг хийНэ.
би үүНээс илүү сайН хийЖ чадНа

ӨӨрсдийНхӨӨ бүх боломЖийг 
харцгаая

би соНгох эрхтэй 
ӨӨр арга байх ёстой 

чиНий муу ЗаН тӨлӨв Надад саад 
болохыг би ЗӨвШӨӨрӨхгүй 

би оролдоЖ үЗье 
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ДОТНЫ НАЙЗ
Сэтгэгдэл, мэдрэмж, 

хувийн нууц, 
хүсэл мөрөөдлөө 

хуваалцдаг. 
Итгэл даахуйц

1

2

3

АНГИЙН ХҮҮХЭД
Ихэнх цагийг хамт 

өнгөрөөдөг
Нэг нэгэндээ халамж 

анхаарал тавьдаг. 
бие биеэ 

хүндэлдэг. 

ТАНИЛ ХҮҮХЭД

Үргэлж хамт байдаггүй

Хувийн мэдээллээ 

хуваалцдаггүй 

Үе үе таардаг, итгэлтэй 

хүн биш

1

2

3

ДОТНЫ НАЙЗ

Ангийн болон  таньдаг 

хүүхдээ бодож байгаад 

өөрийнхөө Найзын 

гурвалжинг зураарай. 

АНГИЙН ХҮҮХЭД

ТАНИЛ ХҮҮХЭД
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Гоё юмаа хуваалцдаг    *    Бие биедээ итгэдэг
Муу зүйлд уруу татдаггүй   *   Бие биеэ хүндэлдэг
Ижилхэн байр суурьтай үзэл бодлоо хуваалцдаг

Уучлал гуйдаг         *         Бие биеэ магтдаг
Хамтдаа ярилцаж шийдвэрээ гаргадаг 

Бие биеэ дэмждэг       *        Хамтдаа хичээдэг 
Хамтдаа хөгжилддөг    *    Элгээ хөштөл инээдэг 

Нэг нэгнээ хурцалж зоригжуулдаг 
Хамтдаа асуудлыг шийдвэрлэдэг 

Хичээлээ хамт хийдэг   *    Ижилхэн сонирхолтой 
Хамтдаа хийж байгаа зүйл нь гоё санагддаг.

ГОЁ НАЙЗ
Ямар найзыг “гоё найз” 

гэж нэрлэх вэ?
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(найзын нэр) нь миний сайн найз. 

Яагаад гэвэл 

Нууц ямар байх ёстой вэ?
Хэн нэгэн чамайг “Үүнийг хэнд ч хэлж болохгүй шүү” гэж хэлж байсан бол нууц ямар байх ёстой талаар эргэцүүлье.Нууц чамайг ӨВТГӨДӨГГҮЙ байх ёстой.Дотны найз, итгэдэг хүмүүстээ л зөвхөн 

нууцаа ярьдаг.
Чиний бодлоор нууц ямар байх ёстой вэ?
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Хэрвээ хэн нэгний хэлсэн нууц чамайг 

зовоож байвал чи хамгийн итгэлтэй хүндээ 

хэлээрэй. 

Юу ч болсон чамайг хамгаалж байх 

итгэлтэй хүнээ зурах юмуу бичээрэй.

НАЙЗТАЙГАА САЙНДАХДАА: 
ӨӨрӨӨ яагаад тийм үг эсвэл үйлдэл 

гаргаснаа тайлбарлах 
найзынхаа юу бодож, яагаад тэгж 

аашилсныг  сонсох 
Чи тэгж бодсон юм байна, би ингэж

бодсон юмаа...

шийдэл гаргах 

чи НайЗтайгаа муудалцаЖ байсаН уу? 
яаЖ эвлэрэхээ мэдэхгүй байгаа бол дараах алхмыг 

хийгээрэй. НайЗтайгаа сайНдахыг хүсвэл ӨӨрӨӨ эхэлЖ 
ямар ЗаН гаргасНаа бодоод үЗээрэй. 

130 131



“Би
өгүүлбэр” 

Тунгаан 
бодох 

Ойлгохыг 
хичээх  

Өөрөө 
юу бодож 
байснаа 

илэрхийлэх 

Дундын 
шийдлээ 

олох 

Найз нөхөрлөлөө модтой 

зүйрлээрэй. Та хоёр 
дундын модоо дараах 

зүйлсээр усалдаг эсэхээ 
эргэцүүлээрэй. 

Бусдын оронд өөрийгөө тавьж сурах бол харилцааны маш чухал чадвар. Үүнийг эмпати гэж нэрлэдэг. Эмпати чадвараа хэрхэн хөгжүүлэх вэ? 

Юу 

болсныг нь 

анхааралтай 

сонсоорой.  

Найзынхаа 

яриаг 

дуустал нь 

сонсоорой 

Хүн бүрийн үзэл бодол, сонголт өөр гэдгийг хүлээн зөвшөөрч тухайн хүний сонголтыг хүндэтгээрэй. 

Буруутгаж, 

шүүмжлэхээсээ 

илүү ойлгохыг 

хичээгээрэй. 

Юу хүсч 
байгааг нь 
асуугаарй. 

Юу мэдэрснийг нь асуугаарай. 
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Заримдаа зөвлөгөө 
өгөхөөс илүү зүгээр 
л хамт байх нь чухал 

байдаг.
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ӨӨРТӨӨ ДҮГНЭЛТ

ХИЙХ ЦАГ 

НАЙЗЫГАА ОЙЛГОЖ, ОЛОН УДАА 

МУУДАЛЦАХГҮЙН ТУЛД БИ ДАРААХ АЛХМУУДЫГ 

ХИЙЖ СУРАХ ХЭРЭГТЭЙ
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аливаа Шударга бус үйлдлийг хараад хүН би юу хийЖ чадах вэ? гэЖ 
ӨӨрӨӨсӨӨ холдуулдаг. 

гэтэл чи эхэлЖ дуугараад, хэН Нэг НайЗыг чиНь бусад хүүхдүүд 
дээрэлхэЖ байгаагийН эсрэг боль гэЖ дуугарах Нь гаНцхаН чамаас 

эхэлЖ болНо. 
хүЧирхийлэл бол байдаг л нэг зүйл биш!!!

138

ЧИ ЭРГЭН ТОЙРОНДОО ЮУГ ХАРААД БОЛЬ

ГЭЖ ЗОРИГТОЙ ХЭЛЭХЭЭ ЭНД БИЧЭЭРЭЙ. 

139



саНамсаргүй тохиолдох 
Нь элбэг 

Нэг удаагийН ШиНЖтэй 
үр дагавар Нь тухайН 

үедээ ӨНгӨрдӨг ЗохиоН байгуулалттай 
буюу саНаатайгаар 

үйлдэх Нь элбэг 
давтагдах Нь элбэг 

сӨрӨг үр дагавар ихтэй 

ЗӨРЧИЛ, ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ХОЁР 
ЯМАР ЯЛГААТАЙ ВЭ? 

ЗӨРЧИЛ

ХҮЧИРХИЙЛЭЛ

140

чамайг гомдооЖ байсаН үйл явдлыН тухай 
эНд бичээрэй. бичсэНийхээ дараа хэНээс 

тусламЖ гуйх талаар эргэцүүлээд хэН 
НэгэНтэй Заавал хуваалцаарай. 
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хайр татам ӨӨрийН түүхээ 
дараагийН хуудсуудад 

бичээрэй. 
баатар хотыН түүх 

чиНий баатарлаг түүхээр 
үргэлЖилНэ Шүү.
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Өөрийнхөө эрхийг хамгаалахын төлөө 

юу хийж байсан бэ? 

144

Найзынхаа эрхийг хамгаалахын 

төлөө чи юу хийж байсан бэ? 
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чи хэН бэ? би хэН бэ? 

ӨӨрийНхӨӨ тухай мэдэрч, бодоЖ, итгэЖ 
явдаг Зүйлээ эНэ ЗайНд бичээрэй. 

би ............................................................................................... тӨрӨлхийН авъяастай. 

миНий НэрНий утга учир бол ........................................................................................

гэр бүлийНхэН мааНь Намайг ..................................................................... магтдаг. 

миНий хамгийН сайН хийЖ чаддаг Зүйл бол ..........................................................

..................................................................................................................................................... 

Надад ..................................................................................................................... хайртай. 

би ............................................................................................................................ хайртай. 

би ӨӨрийНхӨӨ ..................................................................................... чаНарт дуртай. 

Надад ........................................ бэлэглэсэН...................................................... байдаг. 

үүНийгээ харахаар Надад .................................................................................................

................................................................................................................. мэдрэмЖ тӨрдӨг. 

би ....................................................................................................................... соНирхдог. 

би бол хүНий эрх 
хамгаалагч хүүхэд
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Өөрийнхөө хийе гэж зориглож байгаа 

зүйлүүдээ энд жагсааж бичээрэй. 

148

Миний гар хүчирхэг – энэ 

гараар юу хийж болох, юу 

хийж болохгүйгээ бичээрэй 

будаx аЖлыг Нь чамд үлдээе. 149



үЗгэНдээ 
бүхНийг 
даатга, 
тархиа 

цэвэрлэ 

150

ӨӨрийгӨӨ хайрлах 
туНхаглал – Зүрх чиНь 
яг булчиН Шиг бусдыг 

хайрлаад, хүНдлээд, уучлаад 
байвал улам том болсоор 

байНа. том ЗүрхНий 
тӨлӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ!  
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НАЙЗЫГАА ХҮНДЛЭХ ТУНХАГЛАЛ 

154

ЖААЗАН ӨРГӨМЖЛӨЛ 

155



уучлал гуйх
уучлалыН цэцэгНий

дэлбээ бүр дээр
хэлэхийг хүсч байгаа

үгээ бичээд тэр цэцгээ
ӨӨр цаасаН дээр бэлтгээд

хэН НэгНээс
уучлал гуйхдаа

ӨгӨӨрэй. 
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миНий эерэг дадал
хӨгЖүүлэхийг хүсч буй дадлуудаа 

гаНтил дээр бичэрэй.
эрт уНтах
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сая сая мӨрӨӨдлийН од дээр ӨӨрийН мӨрӨӨдлӨӨ бичээрэй. 
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үЗгэНдээ бүхНийг даатга
162 163



үЗгэНдээ бүхНийг даатга
164 165



МИНИЙ ДУРТАЙ ЗҮЙЛС 

НОМ 

КИНО 

ДУУ 

ҮЛГЭР

166

ХООЛ АМТТАН

УУХ ЗҮЙЛС ЖИМС
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НЭВТРҮҮЛЭГ

ТОГЛООМ STREAMER

YOUTUBER
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МИНИЙ ДУРТАЙ 
СУПЕР БААТРУУД

МИНИЙ ДУРТАЙ 
..............................

МИНИЙ ДУРТАЙ 
..............................

МИНИЙ ДУРТАЙ 
БАЯРУУД

169



ХҮССЭН ЗҮЙЛЭЭ БИЧЭЭРЭЙ
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Тус бүтээлч дэвтрийг Европын Холбооны санхүүжилтээр Олон улсын 
эрхзүйн хөгжлийн байгууллага (ОУЭЗХБ)-ын хэрэгжүүлж буй “Монгол 
Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

замаар Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах”
(2021-2022) төслийн хүрээнд бүтээв.

Энэхүү төслийн зорилго нь Монгол улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог 
сайжруулан, ялангуяа Ковид-19 цар тахлын үед гэмт хэрэг, зөрчлийн гэрч, 
хохирогч болон холбогдогч хүүхдэд хүрч үйлчлэх хууль эрх зүйн тусламж 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Төслийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.idlo.int цахим хуудас болон 

@IDLO Фэйсбүүк хуудаснаас авна уу.

Тус хэвлэлийн агуулгыг Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага 
хариуцах бөгөөд Европын Холбооны үзэл бодлыг тусгаагүй болно.
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