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Судалгааны хураангуй

Удиртгал 

Нотолгоо баримтууд

Дэлхий даяар, эхийн сүүгээр хооллох нь эмэгтэйчүүд 
хүүхдүүд эрүүл энх байх, тэдний урт хугацааны эрүүл 
мэндийн байдалд  чухал болохыг харуулсан нотлох 
баримтууд улам их хуримтлагдсаар байна. Хөхөө хөхөж 
өссөн хүүхдүүд цочмог болон архаг өвчин тусах эрсдэлд 
өртөх нь бага, танин мэдэхүйн чадвар өндөртэй төдийгүй 
хөхөө хөхөж өсөөгүй хүүхдүүдтэй харьцуулахад сурлагын 
амжилт илүү, улмаар өндөр орлого олох боломжтой байдаг 
байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) нялх 
хүүхдийг эхний 6 сар зөвхөн эхийн сүүгээр дагнан хооллох, 
тэр дундаа төрснөөс хойш эхний нэг цагт багтаан хүүхдээ 
амлуулах ёстой гэж зөвлөж байгаа бөгөөд бүр цаашилбал 
хоёр жил болон түүнээс урт хугацаанд үргэлжлүүлэн 
хөхүүлэхийг зөвлөдөг. 

Дээрх зөвлөмжийн дагуу эхийн сүүгээр хооллохыг аль 
болох өргөн хүрээнд хэрэгжүүлж чадвал 5 хүртэлх насны 
820 мянган хүүхдийн амийг аварч, 20 мянган хөхний хорт 
хавдрын тохиолдлоос сэргийлж чадах юм.1 Түүнчлэн  хүний 
сүү бол дархлааны амьд эд эс агуулдаг бөгөөд өөр хаана 
ч дуурайлган хийх боломжгүй өвөрмөц орц найрлагатай 
болохыг харуулсан шинжлэх ухааны судалгаанууд 
нэмэгдсээр байна.1 Энэ нь хүүхдийг хөхүүлснээр тухайн 
хүрээлэн буй орчинд  тохирсон дархлаа болон хэвийн 
микробиом эхийн сүүгээр дамжин хүүхдийн бие махбодод 
суудаг гэсэн ойлголтыг батлаж  байна.1, 4–7  Эдгээр нөлөө 
эрсдэлтэй нөхцөлд  амьдарч буй эмзэг сул биетэй нялхас, 
бага насны хүүхдэд учирч болзошгүй  эрүүл мэндийн 
эрсдэлийг бууруулах ач холбогдолтой юм.8–11

Цаашилбал эхийн сүүгээр хооллох зохистой дадал хэвшил 
нийгэмд ч мөн ашиг тусаа үзүүлдэг бөгөөд эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний зардал 300 тэрбум ам.доллараар12 багасаж, 
эрүүл энх хүүхдүүд өсөж бойжиж хөл нь дөрөөнд, гар нь 
ганзаганд хүрснээр10 идэвхтэй хөгжингүй эдийн засагт2,3 
хувь нэмрээ оруулдаг байна. Эхийн сүүгээр хооллохын 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь 1-35 ам.долларын хооронд 
байна хэмээн тооцоолсон байдаг.  2025 он гэхэд 0-6 
сартай хүүхдүүдийн дор хаяж 50 хувийг эхийн сүүгээр 
дагнан хооллодог болж чадвал эдийн засгийн өсөлт болон 
хүүхдийн амьдрах чадвар аль аль ихээхэн нэмэгдэнэ.13 

Гэр бүлд ээлтэй бодлого нь эхийн эрүүл мэнд, сайн сайхан 
байдал, нялх хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжил төдийгүй ажлын 
байран дээрх  хүйсийн тэгш байдлыг  бий болгоход чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Жирэмсний болон амаржсаны дараах 
бодлого нь хүүхдээ хөхөнд оруулах, дан эхийн сүүгээр 
хооллох, хөхүүлэх хугацаа зэрэгт эерэг нөлөөтэй. Хүүхэд 
төрсний дараа ажилдаа эрт орсноор дээр дурдсанчлан 

Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллох нь эерэг нөлөөтэй гэдэг 
нь нотлогдсоор  байтал 6 сар хүртэлх насны хүүхдүүдийн 
40 хувийг л дан эхийн сүүгээр хооллож байгаа нь 2030 он 
гэхэд энэ үзүүлэлтийг 70 хувьд хүргэнэ гэсэн зорилттой 
харьцуулахад хэт доогуур байна.14 Эхчүүд хүүхдээ тасралтгүй 
эхийн сүүгээр хооллоход тулгарч буй томоохон саад нь 
ажлын байрны нөхцөл байдал юм.  Дэлхий даяар нялх 
хүүхэдтэй эхчүүдийн 40 хувь нь хөдөлмөрийн харилцааны 
явцад жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авдаг байна. 
Африкийн орнуудад энэ харьцаа улам их зөрүүтэй байдаг 
бөгөөд дөнгөж төрсөн хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн 15 хувь л 
ямар нэгэн төрлийн халамж, хамгаалалт эдэлдэг байна.15   
Хүүхэд төрснөөс хойш ямар нэгэн төрлийн урт хугацааны 
амралт өгдөг болон хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллохыг 
дэмждэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг ажил олгогчдоос 
шаардах зэргээр гэр бүлд ээлтэй бодлого баримталж буй улс 
орнуудын тоо нэмэгдэж байгаа нь орон оронд хийгдэж буй 
сүүлийн үеийн судалгаанаас харагдаж байна.16,17  

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын (ОУХБ) Эхчүүдийг 
хамгаалах тухай 2000 оны 183 дугаар конвенцэд улс орнууд 
эхчүүдэд доод тал нь 14 долоо хоногийн цалинтай амралт 
олгохыг стандартчилан тогтоосон байдаг.  Гэвч жирэмсэн 
болон төрсний дараах 18 долоо хоногийн амралт (191-р 
зөвлөмжийн дагуу) болон ажлын байран дээр хүүхдээ 
эхийн сүүгээр хооллоход шаардлагатай  дэмжлэг үзүүлэх 
хэрэгтэй хэмээн зөвлөсөн байдаг.18 2018 оны ДЭМБ/НҮБ-ын 
Хүүхдийн сангийн Дэлхийн эхийн сүүгээр хооллох хамтын 
үнэлгээний хуудсанд,  одоогийн байдлаар нийт улсуудын 
12 хувь  нь  18 долоо хоногийн хугацаатай төрсний дараах 
амралт олгож байна.19  Гэвч 2030 он гэхэд тус үзүүлэлтийг 
25 хувьд хүргэхийг  зорьж буй зорилттой харьцуулахад, 
өнөөгийн байдлаар дөнгөж тал хувьд нь явж байгааг 
дурдсан байна.
Энэхүү судалгааны тоймын зорилго нь хүүхдийн бага насны 
хөгжил, хүүхдийн зохистой хөгжилд нөлөөлөх гэр бүлд 
ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар эрдэмтэн судлаачдын 
тодорхойлсон бодит баримтуудыг тоймлон хүргэхэд оршиж 
байгаа юм. 

хүүхдээ хөхөнд дасгах, тогтмол хөхүүлэх, болон 6 хүртэлх 
сар тогтвортойгоор хөхүүлэхэд саад учирдаг. 20–25  Эхэд 
олгогддог амралт эцэгт эсвэл эцэг эхийн хамтын амралтын 
бодлогыг бодвол илүү сайн судлагдсан байдаг ч сүүлийн 
үед дан ганц эхийн амралтаас гадна илүү өргөн хүрээний 
бодлогод анхаарал хандуулах нь ихсэж байна.26–30  Австрали, 
Бразил, Гана, Ирланд, Израйл, Йордан, Мьянмар, Испани, 
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Тайланд, Турк, Их Британи, АНУ зэрэг улсуудад саяхан 
хийгдсэн судалгаанд эхийн амралт болон эхийн сүүгээр 
хооллох хугацааны харилцан хамаарлыг авч үзсэн бөгөөд 
эдгээр нь эерэг хамааралтай болохыг илрүүлжээ.23 Энэхүү 
судалгаанд 3 сарын хугацаатай эхийн амралт авсан 
эмэгтэйчүүд 3 сараас өмнө ажилдаа орсон эмэгтэйчүүдийг 
бодвол арай урт хугацаанд хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох 
магадлал 50 хувь илүү байсан. Зургаа ба түүнээс дээш 
сарын эхийн амралттай эмэгтэйчүүд доод тал нь 6 сарын 
турш хүүхдээ эхийн сүүгээр нь хооллох нь 30 хувиар илүү 
байна. Дээрх судалгааны сул тал нь эхийн амралтыг 
цалинтай эсэхээр нь ялгаагүйд оршиж байсан. Гэтэл  
цалинтай амралт нь хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллоход 
ихээхэн чухал үзүүлэлт юм. 22, 31, 32 Олон үзүүлэлтүүдийг 
хамруулан Бразилд хийсэн судалгаагаар эхэд олгодог 
цалинтай амралт нь 6 хүртэлх сартай хүүхдийг дан 
эхийн сүүгээр хооллох дадалтай хамаарал ихтэй байгааг 
харуулсан.22 Уг судалгаанд хүүхдийг дан эхийн сүүгээр 
хооллолтын хувь 50 байсан. Хүүхдээ зөвхөн эхийн сүүгээр 
хооллодог эхчүүдийн 91 хувь нь цалинтай амралттай 
байсан ба энэ нь цалингүй амралттай эсвэл орлогын эх 
үүсвэргүй эхчүүд хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллож буй 
хувьтай харьцуулахад хамаагүй өндөр байна. 
Бага болон дунд орлоготой 38 оронд хийгдсэн тоон 
судалгааны үр дүн улсаас эхийн амралтын хугацааг тогтоож 
өгөх нь ДЭМБ-аас зөвлөсөн эхийн сүүгээр хооллох дадлыг 

Эхчүүдэд олгодог амралтын хугацаа урт байх нь хүүхэд 
төрүүлснээс хойш эх тэнхрэх, биеийн болон сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн байдлаа хянах, дэмжихтэй шууд холбоотой 
юм. Тус амралт нь зөвхөн амаржсаны дараа төдийгүй 
эмэгтэйн бүх амьдралын туршид үр нөлөөгөө үзүүлж 
байдаг. Эхчүүдэд олгодог амралт нь ээжийн биеийн 
болон сэтгэцийн эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй байдаг.35 
Жишээлбэл төрсний дараах сэтгэл гутралыг даван туулах, 

Эхчүүдэд олгодог хүүхэд асрах цалинтай амралт хүүхдийн 
эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй болох нь судалгаагаар 
тогтоогдсон. Эх нь цалинтай амралт авснаар хүүхдээ 
илүүтэй хөхүүлэх, хүүхдээ тогтмол  эмчид үзүүлэх, 
дархлаажуулалтын хувь нь илүү өндөр байх, 39 нялхасын 

хэвшүүлэхэд нөлөөлдөг болохыг  харуулсан.16 Хүүхдийг эхийн 
сүүгээр хооллоход тулгарч байгаа саад бэрхшээлийн талаарх 
бага болон дунд орлоготой 14 оронд хийсэн өөр нэг цогц 
судалгаанд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний маркетингийн 
тухай хууль эрх зүйн зохицуулалт, эхийн цалинтай амралт, 
ажилтай хөхүүл эхчүүдэд зориулсан завсарлага зэрэг нь  
бодлогын тэргүүлэх чиглэл болох нь тогтоогдсон. 33  

АНУ бол өндөр орлоготой улс орнууд дундаас холбооны 
хуулиар эх, эцэгт хүүхэд асрах цалинтай амралт олгодоггүй 
цорын ганц  улс юм. 34 Амралтын бодлого нь тухайн мужийн 
болон ажил олгогчдын баримталдаг бодлогоос хамаардаг. 
“Калифорни муж анх удаа   гэр бүлийн цалинтай амралт” 
хөтөлбөрийг  АНУ-д нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ хөтөлбөр нь 
хөдөлмөр эрхэлдэг эцэг эхчүүдэд нялх хүүхэдтэйгээ хамт байх 
боломж олгож, 7 хоног тутмын цалингийн 55 хувийг олгодог 
(тэтгэмжийн дээд хязгаар).29 2015 оны судалгааны тайланд, 
Калифорни мужид 6 долоо хоногийн хэсэгчилсэн цалинтай 
гэр бүлийн амралтын хөтөлбөр хэрэгжүүлснээс хойш 3, 6 
болон 9 сартай хүүхдүүдийн эхийн сүүгээр хооллолтын хувь 
10-20 хувь нэмэгдсэн талаар тэмдэглэсэн байна. Боловсрол, 
орлого, арьс өнгө, тэнцвэртэй байдал, гэрлэлт/хамтын 
амьдрал, сэтгэл зүйн стресс хямрал зэрэг хүчин зүйлсээс 
гадна, 6 долоо хоног болон түүнээс богино хугацаатай амралт 
авсан ээжүүд хүүхдээ хөхнөөс эрт гаргах эрсдэл хамгийн 
өндөр байна.  

Эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх ашиг тус

Хүүхдүүдэд үзүүлэх ашиг тус

биеийн эрүүл мэнд сайжрах зэрэг үзэгдэл нь амралтын 
хугацааг сунгахтай холбоотой байна.36, 37  Амралтын хугацаа 
урт байх нь эхийн сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэндэд 
эерэг нөлөөтэй гэж харагдаж байгаа ч энэ асуудлыг урт 
хугацаанд, илүү тодорхой байдлаар судлах  нь чухал юм. 
Эхийн эрүүл мэнд сайн байх нь хүүхдийн эрүүл өсөлт 
хөгжлийн үндэс болох юм.38  

эндэгдлийн хувь буурах, 40 мөн тархины эрт үеийн хөгжил 
сайн байдаг байна. 41,42 Эхийн сүүгээр хооллосон хүүхэд 
өвчин тусах нь бага байдаг учраас эцэг эхчүүд нь ажлаас 
чөлөө авах нь бага байдаг байна. 
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Эхийн сүүгээр хооллолт  нь эх болон нялх хүүхдийн эрүүл 
мэндэд аль алинд тустай учир ажлын байран дээр хүүхдээ 
хөхүүлэхийг дэмжих нь бизнест мөн үр ашгаа өгдөг. Орлого 
өндөртэй орнуудад ээжүүд ажилдаа эргэн орох нь хөхний 
сүүгээ саах, саасан сүүгээрээ хүүхдээ хооллох хэрэгцээгээ 
хангаж чадаж байгаа эсэхтэй харилцаа хамааралтай 
байна.43,44  Тиймээс  хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох 
ажилтнуудын хэрэгцээ шаардлагыг ажлын байрны орчин 
нөхцөлд бүрдүүлэх нь чухал юм. Гэвч энэ нь гэртээ харьж 
хүүхдээ хөхүүлэх эсвэл өдөр өнжүүлэхэд очиж хүүхдээ 
хөхүүлэх хүсэлтэй эхчүүдийн хэрэгцээг бодолцоогүй 
байдаг. Ажлын байран дээрх эхийн сүүгээр хооллолтыг 
дэмжсэн орчин нөхцөлийг хэрхэн бүрдүүлсэн талаарх 
судалгааг өндөр орлоготой улс орнуудыг хамруулан 
хийсэн. Тус судалгаанд ажлын байран дээр хэрэгжүүлж 
буй түгээмэл дэмжлэгт хүүхэд хөхүүлэх, сүү саах тусгай 
өрөө тасалгаатай байх, хүүхэд хөхүүлэх завсарлага олгох, 
эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих цогц хөтөлбөр  (үүнд 
ажлын байранд хүүхэд хөхүүлэх, хооллох  олон талт нөхцөл 
бүрдүүлсэн байх гэж тодорхойлдог) зэрэг ордог байна.45 
Ийнхүү ажлын байран дээр тохиромжтой орчин нөхцөл 
бүрдүүлж өгснөөр хүүхдээ хөхүүлэх явц, хугацаа зэрэгт 
сайнаар нөлөөлөхөөс гадна ажилтнуудын сэтгэл ханамж, 
ажлын хариуцлага, бүтээлч байдалд нөлөөлдөг байна.17,45-48 
Жишээлбэл АНУ-д ажил болон эхийн сүүгээр хооллох 
зорилго үр дүнгээ тэнцвэржүүлдэг эхчүүдэд эхийн сүүгээр 
хооллолтын үр өгөөж нь чухал байдаг.49 Этиоп,50 Гаити,51 
Энэтхэг,21 Нигер,52 Шри-Ланка53 зэрэг бага болон дунд 

Өндөр орлоготой улс орнуудад хийгдсэн судалгаанаас 
үзэхэд, ажлын байран дээр  хүүхдээ эхийн сүүгээр 
хооллохыг дэмжсэн хууль, бодлогуудын хэрэгжилт 
хоорондоо ихээхэн ялгаатай байна. Үүний учир салбар 
салбарын ажил олгогчид эхийн амралт, гэр бүлд ээлтэй 
бусад бодлогууд, ажлын байран дахь эхийн сүүгээр 
хооллолтыг дэмжих хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлэхдээ өөр 
өөрийнхөө арга замаар, ялгаатай байдлаар хэрэгжүүлж 
байгаатай холбоотой байна.57 АНУ-ын Нью-Хэмпшир 
мужийн эмэгтэйчүүд, нярай хүүхдийн нийгмийн 
хамгааллын хөтөлбөрт хамрагдсан 682 хүнийг хамруулан 
хийсэн судалгаанд үйлчилгээний салбарт ажилладаг 
эмэгтэйчүүд хүүхдээ хөхүүлэх,  ажлын байран дээрээ 
хүүхдээ хооллох боломж хамгийн муу байна хэмээн 
дүгнэсэн байна.58 АНУ-ын Армид хийсэн судалгаанаас 
үзэхэд судалгаанд хамрагдсан эмэгтэй албан хаагчдын 
талаас доош хувь нь хүүхдээ хөхүүлдэг (44 хувь), 53 хувь 
нь эхийн сүүгээр хооллоход дэмжлэг мэдрэгддэг гэсэн 

Ажил олгогчдод үзүүлэх ашиг тус

Гэр бүлд ээлтэй бодлого ба өндөр орлоготой 
орнууд 
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орлоготой орнуудад хийсэн судалгаагаар ажил хийдэг 
эхчүүд хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллоход тулгардаг нэмэлт 
саад бэрхшээлүүдийн талаар зарим баримт жишээг гаргаж 
ирсэн. Ажлын байран дээр эхийн сүүгээр хооллолтын 
дэмжлэг муу байвал хүүхдээ хөхнөөс нь эрт гаргах, эхийн 
стресс хямралд орох гэх мэтээр нялх хүүхдийн хооллолтод 
сөрөг үр дагавар үзүүлдэг байна.54

Ажлын байран дээр эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих 
нь урт хугацаандаа ажил олгогчдын мөнгийг хэмнэх 
боломжтой. АНУ-д хийгдсэн нэг судалгаанд эхийн сүүгээр 
хооллолтыг дэмжих хөтөлбөртэй компаниуд дунджаар 
хөрөнгө оруулсан 1 ам.доллар тутамдаа 3 ам.доллар 
хэмнэдэг болохыг харуулсан.55 Ажлын байранд эхийн 
сүүгээр хооллолтыг дэмжих хөтөлбөртэй байвал ажиллах 
хүчин тогтвортой байж ажилтнуудын халаа сэлгээ 
буурдаг.56 Хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллохыг хүсэлтэй  
ажилтнууд хүүхдээ хөхүүлэх орчинг бүрдүүлсэн ажлын 
байранд эргэн ирэх магадлал өндөр байдаг. АНУ-д эхийн 
сүүгээр хооллолтыг дэмжих хөтөлбөртэй ААН-үүдийн 
ажилтнууд илүү тогтвор суурьшилтай ажиллах хандлагатай 
байдаг ба энэ хувь нь 83-94 байна. Гэтэл энэ үзүүлэлтийн 
улсын дундаж нь 59 хувь байгаа юм.55 Эхийн сүүгээр 
хооллолтыг дэмжих орчин бүрдүүлэх нь тухайн байгууллага 
ажилтнуудынхаа амьдрал ахуй, гэр бүлийн сайн сайхан 
байдалд оруулж буй  хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаараа 
компанийн нэр хүндийг өсгөдөг.

бол ажлын байрны дэмжлэгийн талаар мэдээлэл өгсөн 
албан хаагчдын ердөө 13 хувь нь тусгай өрөө, угаалтуур, 
хөргөгчтэй гэж хариулсан.59 Эхийн амралт болон эхийн 
сүүгээр хооллолтын бодлогын хэрэгжилт салбар салбарт 
ихээхэн ялгаатай байна. Өндөр цалин олгодог салбар болон 
ажил олгогчид ажилтнууддаа илүү сайн дэмжлэг үзүүлж, 
ажлын орчин нөхцөлийг илүү сайн бүрдүүлсэн байгаа бол 
үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, тээврийн салбаруудад ажиллаж 
буй эмэгтэйчүүд хамгийн бага дэмжлэг хүртэж байна. 
Түүнчлэн эхийн сүүгээр хооллолтын үр дүнд нөлөөлж буй 
өөр нэгэн нийгмийн хүчин зүйл бол хөдөлмөр эрхлэлтийн 
тэгш бус байдал юм. Тухайлбал, Австралид 890 хөдөлмөр 
эрхлэгч ээж нарын дунд явуулсан судалгаанд ажлын 
хортой нөхцөл, ажлын байран дээрх хараат байдал нь 
хүүхдийнэхийн сүүгээр хооллолтын үр дүн тааруу байхад 
нөлөөлж байна хэмээн дүгнэсэн байна. 
АНУ-д 2172 Африк гаралтай америкчуудын дунд хийсэн 
судалгаа ажлын байран дээрх арьс өнгөөр ялгаварлан 
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гадуурхах үзлээс улбаалж хүүхдээ хангалттай урт хугацаанд 
хөхүүлж чаддаггүй, эрт хөхнөөс гаргахад хүрдэг болохыг 
илрүүлсэн байна.61 
Цалинтай амралт, ажлын байрны дэмжлэгийг тэгш 
хүртээмжтэй хэрэгжүүлэхэд улсын бодлого, хууль 
чухал байж болох юм. Түүнчлэн тухайн бодлогуудын 
хэрэгжилтэд хяналт  тавих, хариуцлагын тогтолцоог 

Энэ сэдвийн хүрээнд судлагдсан бичиг баримтууд 
дахь ерөнхий чиг хандлагыг харвал хүүхдээ анхнаас 
нь хөхөнд оруулах, дан хөхөөр хооллох, урт хугацаанд 
хөхүүлэх нь тухайн улсын бодлого, ажлын байран дээрх 
хэрэгжүүлдэг арга хэмжээтэй холбоотой байна. Ерөнхийдөө 
амралтын хугацаа урт байх тусмаа сайн, мөн эхийн 
сүүгээр хооллолтын үр дүнд цалинтай амралт нь цалингүй 
амралтаас илүү эергээр нөлөөлдөг байна. Түүнчлэн 
улсын жишиг стандарт тогтоож ажил олгогч нараар 
мөрдүүлбэл эхийн сүүгээр хооллолтыг илүү сайн хамгаалж 
эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих үйлчилгээг илүү тэгш 
хүртээмжтэй болгож чадна. Нийт хүн амын дунд, эхийн 
сүүгээр хооллолт зохимжтой түвшинд байвал хүүхдүүд 
илүү эрүүл саруул өсөж бойжиж, ирээдүйд бүрэн чадавхтай 
иргэн болох үндэс суурь тавигдана. Энэхүү баримтад 
тулгуурлан дараах гол санаануудыг тодотгож байна:

• Бидэнд байгаа баримтын дийлэнх нь эхийн амралттай 
холбоотой. Гэр бүлд ээлтэй бодлогуудын бусад 
хэлбэрүүд, түүнчлэн аавуудыг хамруулсан баримт бага 
байна. Эхийн сүүгээр хооллодог хүүхдийг асрах тал дээр 
эцгийн оролцоо, төрсний дараах эцэг эхийн амралтын 
талаар ойлгохын тулд нэмэлт судалгаа хэрэгтэй байна. 

бэхжүүлэх замаар тус бодлогоос гэр бүл бүхэн үр шим 
хүртэж чаддаг болно. Үүний зэрэгцээ ажил олгогчид 
өөрсдийн бодлого, хөтөлбөрөөр улсын хууль тогтоомжийг 
дэмжиж дээрх нөхцөлд тэгш байдлыг хангаж чадна. Ийм 
дэмжлэгийн жишээнд соёлын хувьд зохимжтой эхийн 
сүүгээр хооллолтын дэмжлэг тусламж, ажлын байран дээрх 
ялгаварлан гадуурхлыг таслан зогсоох орж болно.61

Гол санаа
• Байгаа баримтуудын дийлэнх нь эхчүүд ажлын байран 

дээрээ хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох, хөхүүлэхтэй 
холбоотой байна. Харин хүүхдийн эрүүл мэнд,  асаргаа 
халамжийн байр сууринаас хүүхдийг хэрхэн хөхүүлэх 
гэдэг талаарх баримт бага байна. Эмнэл зүйн үүднээс бол 
дээрх хоёр зүйл хоёулаа чухал. Эцэг эхээсээ тусдаа байх 
үед хөхүүл хүүхдийн хооллолтыг хэрхэн дэмжих зохистойг 
ойлгохын тулд нэмэлт судалгаа хэрэгтэй байна.

• Ажлын байран дээрх зохистой орчин гэдэгт хүүхдийг 
шууд хөхүүлэхээс илүүтэйгээр гол төлөв хөхний сүүгээ 
саах завсарлагааны цаг гаргах, өрөө тасалгаагаар хангах 
зэргийг хамааруулж байна. Хүүхэд шууд хөхөө хөхөхөд 
зориулагдсан, энэ нөхцөлийг дэмжсэн ажлын байрны 
шинэлэг орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх. 

• Ажлын байранд эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжихтэй 
холбоотой баримт нотолгооны  дийлэнх нь АНУ болон 
бусад орлого өндөртэй орнуудаас гаралтай байна. 
Иймд улсын хэмжээний бодлогын хэрэгжилтийн тухай 
мэдээлэл өргөн илүү хүрээнд тайлбарлагдсан байж болох 
юм. Өндөр орлоготой орнуудын ажлын байран дээр 
хэрэгжүүлдэг бодлого, шинэлэг хөтөлбөрүүдийг үнэлэх, 
тодорхойлох судалгааг бага дунд орлоготой орнуудад хийх 
шаардлагатай байна. 
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Гэр бүлд ээлтэй бодлого, тэр дундаа эхчүүдэд хандсан 
бодлогын тухай баримт нотолгоо их байдаг. Ажлын цагаар 
хүүхдээ хөхүүлэх, хөхний сүүгээр  таслахгүйн тулд эхчүүд 
ажлын байран дээрээ хүүхдээ шууд хөхүүлэх эсвэл сүүгээ 
саах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг шаардах  хэрэгтэй.  
Ээж ажлаа хийх хооронд хүүхдийг хэн хооллох вэ гэдэг 
асуулт зайлшгүй гарч ирнэ. Цалинтай амралт олгодог 
ихэнх улс орнуудад хямд үнэтэй, чанартай хүүхэд харах 
үйлчилгээ байдаг.62 Цалинтай амралтгүй орнуудын хувьд, 
хүүхэд асрах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд ажлаа 
тараад ирсэн хөхүүл эхчүүдэд үргэлжлүүлэн дэмжлэг 
үзүүлдэг. Үүний жишээ нь АНУ-д 3 сараас хойш эцэг 
эхийн бус буюу хүүхэд харах үйлчилгээнд шилжсэн 183 
хүүхэд дээр  хооллолтын дадал хэвшлийг тодорхойлох 2 
дахь судалгааг хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад, 

Хүүхэд асрах үйлчилгээний  бодлогын 
тасралтгүй чанар 

хүүхдийг 6 сар хүртэл хөхний сүүгээр хооллох, ээж нь ажил 
дээрээ эсвэл ажилдаа явахаас өмнө болон ажлын дараа 
хүүхдээ хөхүүлэхэд хүүхэд асрах асрах үйлчилгээ маш чухал 
үүрэгтэй гэдэг нь харагдсан.63 АНУ-ын Флорида мужид 
хүүхэд асрах үйлчилгээ үзүүлдэг 23 байгууллагыг хамруулан 
хийсэн чанарын судалгаагаар эхийн сүүгээр хооллохыг 
дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд эдгээр байгууллагуудад 
тулгардаг зарим саад бэрхшээлийг илрүүлсэн. Үүнд энэ 
төрлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь өртөг өндөртэйн дээр гэр 
бүлүүд юу хүсэж байгаа талаарх үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 
байр суурь, үзэл бодлын зөрүү зэргийг нэрлэсэн байна.64 
Өндөр болон бага, дунд орлоготой орнуудын аль алинд,  
хүүхэд асрах үйлчилгээ болон эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 
төлөө эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжсэн санал санаачилга 
хөтөлбөрүүдийн ач холбогдлыг ойлгох судалгаа хийх 
хэрэгтэй байна гэжээ.
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Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн,  хамгаалсан 
сурталчилсан үндэсний бодлого нь ирээдүйн эрүүл саруул 
ажиллах хүчнийг бэлтгэх,  эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
сахин хамгаалах, бага насны хүүхдийн хөгжил, ажлын 
байран дахь хүйсийн тэгш байдлыг дэмжих замаар улс 
орны эдийн засагт ашиг тустай юм. 

Засгийн газрууд салбар салбарын мэргэжилтнүүд болон 
хувийн хэвшлийн оролцогч талуудыг  мэдээллээр хангах 
замаар хүн амын эрүүл мэндийн бодлого журам батлах, 
хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 
Иймд төрийн болон хувийн хэвшлийн аль алин нь эдгээр 
бодлогын хэрэгжилтэд чухал үүрэгтэй бөгөөд дээрх хоёр 
салбарын хамтын ажиллагаа нь хөхүүл эхчүүдэд тустай 
юм. Баримт бичгийн судалгаанаас үзэхэд, төрсний дараа 

Зөвлөмж

Цаг хугацаа

Нөөц бололцоо

ажилдаа хурдан эргэж орсноор хүүхдээ хөхүүлдэг эхчүүд 
саад бэрхшээлтэй тулгардаг.  Гэр бүлийн амралтын бодлого 
мэдээж чухал боловч хүүхдээ үргэлжлүүлэн хөхүүлдэг 
байхад ажлын байран дахь дэмжлэг мөн адил чухал болохыг 
судалгааны баримтууд харуулж байна. 

Ажлын байранд эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжихтэй 
холбоотой ОУХБ-ын стандартуудыг тоймлон харуулъя. 
Тиймээс засгийн газруудад ОУХБ-ын 2000 оны Эхчүүдийн 
эрхийг хамгаалах тухай 183 дугаар  конвенцийг холбогдох 
зөвлөмжүүдийн (дугаар 191) хамтаар баталж, хэрэгжүүлж, 
мөрдөхийг уриалж байна. Ялангуяа хүүхэдтэй гэр бүлүүдэд 
цаг хугацаа, нөөц боломж, үйлчилгээ гэсэн хэсгүүд нэн 
хэрэгтэй юм. 

ТӨР ЗАСАГ

• Төрөх үетэй давхцуулан 14 долоо хоногоос доошгүй 
цалинтай амралт олгох, амралтыг 18 долоо хоног  
хүртэл уртасгах зорилт тавих.

• ДЭМБ-аас эхний 6 сарын турш дан эхийн сүүгээр  
хооллохыг зөвлөдөг тул 18 долоо хоног нь энэхүү 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд хангалтгүй байгаа юм. 
Нотлох баримт хангалтгүй ч 26 долоо хоногийн 
цалинтай амралт олгох эрмэлзэлтэй байх нь зүйтэй.

ТӨР ЗАСАГ БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШИЛ

• Ажлын байран дахь жирэмсэн, хөхүүл эхчүүдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах.

• Мөнгөн болон эмнэлгийн тэтгэмж.
• Ажил эрхлэлтийг хамгаалах, ялгаварлан гадуурхахгүй 

байх.
• Ажилдаа эргэн орсноос хойш хүүхдээ хөхүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх.

ХУВИЙН ХЭВШИЛ

• Хүүхэд хөхүүлэх эсвэл хөхний сүүгээ саахад цалинтай 
завсарлага боломжит хугацаагаар олгох. Тус 
завсарлагыг ажил олгогч шийдэж олгодог бус хүүхдээ 
хөхүүлэх, хооллох үүрэг хүлээсэн эцэг эхчүүд тус чөлөөг 
авах боломжтой гэдгийг ойлгуулах.
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Үйлчилгээ

Төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа:

Нөөц боломж муутай нөхцөлд буй эцэг эхчүүд

ХУВИЙН ХЭВШИЛ

• Эхчүүд хөхөө тайван саах боломжтой ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн нөхцөл хангасан, түгжээтэй өрөө тасалгаагаар 
хангах, мөн саасан сүгээ хөргөгчинд хадгалах 
боломжоор хангах.

• Завсарлага, хувийн орон зай, хүүхэд хөхүүлэх тухай 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, боловсролын үйлчилгээ зэрэг 
соёлын хувьд зохимжтой иж бүрэн дэмжлэг үзүүлэх.

ТӨР ЗАСАГ

• Холбогдох бодлого, хөтөлбөрийн үр дүнг илүү сайн 
тодорхойлох судалгааны ажил санхүүжүүлэх, ажлын 
байрны орчин нөхцөлөө шинэлэг хэлбэрт шилжүүлэх,  
эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн хүүхдийн асрамжийн 
үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд нь хувийн хэвшлийнхэнд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

• ОУХБ-ын 183 дугаар конвенцийн дагуу хүүхэд гэр 
бүлийн амралтын бодлогын зардлыг ажил олгогч тус 
бүрд даатгах биш нийгмийн даатгал эсвэл төсвийн 
хөрөнгөөр хангахыг баталгаажуулах.

ХУВИЙН ХЭВШИЛ

• Засгийн газрыг бодлогын хэрэгжилтийг дэмжихэд 
шаардлагатай үр дүнтэй хөтөлбөрүүдийн жишээ, тоо 
баримтаар хангах бодлого. 

• Засгийн газрууд бусад ажил олгогчдыг хамруулсан 
шинэлэг хөтөлбөрүүдийг эрүүл мэндийн яамаар 
дамжуулан дэмжиж болно.   

• Хувийн хэвшлийн ажил олгогчид улсын хэмжээнд 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эхийн амралт, ажлын 
байран дахь эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих хууль 
журмуудыг  мөрдөж, хэрэгжүүлдэг байх. Ажил олгогчид 
ажлын байран дээр эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлыг 
хангаж, ялгаварлан гадуурхал, орчны аюулд өртөхөөс 
сэргийлэх үүрэгтэй. 

Энэхүү судалгааны хураангуй нь хүүхдийн эрт үеийн 
зохистой хөгжилд  эхийн сүүгээр хооллолтын ач 
холбогдлыг харуулсан гэр бүлд ээлтэй бодлоготой 
холбоотой баримтуудыг нягталж танилцуулахад оршино. 

Энэ зорилгын хүрээнд судалгааны хураангуйг 
танилцууллаа. Гэвч судалгаагаар хөндөөгүй асуудлууд 
байгааг дурдах нь зүйтэй байна. Хязгаарлагдмал нөөц 
боломжтой болон эмзэг орчин нөхцөлд амьдарч буй 
эмэгтэйчүүд тэдний ажил хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой  
асуудлууд судлагдаагүй хэвээр байна. 

ОУХБ-ын мэдээлснээр,  эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 
гурав дахин их цалин хөлсгүй асаргааны ажил (*хүүхэд 
асрах, харах) хийдэг байна.65 Албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, 
цалингүй асаргааны ажлаас болж эхийн сүүгээр хооллолтын 
дэмжлэг, жирэмсний болон амаржсаны амралт нийгмийн 
хамгааллын бодлогын үр шим хүртэж чадахгүйд хүрч байна.  
Ийм нөхцөлд амралт болон ажлын байран дахь дэмжлэгийн 
бодлогын үр дүн байхгүйтэй адил юм. 

Албан бус секторт ажиллаж буй хөхүүл эмэгтэйчүүдийн 
талаар судалгаа хийх нь энэ салбарт  эхийн сүүгээр 
хооллолтыг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй юм.  Албан 
секторт ажилладаг эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад, албан 
бус секторт ажил хийдэг эмэгтэйчүүд хүүхдээ эхийн сүүгээр 
хооллох болон ажлын нөхцөлийн хооронд давуу тал, сул 
тал адилгүй байж болох юм. 

Нялх хүүхдээсээ олон цагаар хол байснаар хүүхдээ хөхүүлэх 
явцыг тасалдуулах, нэмэлт тэжээл өгөхөөс өөр аргагүй 
байдалд хүргэх,эхийн сүүгээр хооллолтыг зогсооход 
хүргэж мэднэ. Энэ бүх хүчин зүйлээс хамааран халдварт 
өвчинд өртөх, тэжээлийн дутагдалд орох эрсдэлд хүргэх ба 
хүүхдийн эрт үеийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг байна.8, 66, 67
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