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Нэр томьёо

Улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр

бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй хүний гүйцэтгэх

үүрэг, хүлээх хариуцлага, тэдний нийгэмд эзлэх байр

суурийн талаар уламжлагдан тогтсон, түүхэн явцад

хувьсан өөрчлөгддөг ойлголт, үзэл, хандлага

Жендэр 01

Эрэгтэй, эмэгтэй хүн улс төр, эрх зүй, эдийн засаг,

нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд тэгш

эрхтэй оролцож, эдийн засаг, нийгэм, соёлын

хөгжлийн үр шимээс тэгш хүртэж, хөгжилд эрх тэгш

хувь нэмрээ оруулснаар жендэрийн ялгаварлан

гадуурхалтаас ангид байх

Жендэрийн эрх тэгш байдал02

Улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн

харилцаанд болон аливаа бусад салбарт эрэгтэй, эмэгтэй

хүнийг хүйсийн шинж, гэрлэлтийн байдлаар ялгаварлах,

үгүйсгэх, хязгаарлах үйлдэл, эс үйлдэхүй

Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт03



Бусдыг хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үг

хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн,

эсхүл хурьцал үйлдэхээс аргагүй байдалд

оруулсан, мөн бэлгийн сэдлийн улмаас ажил,

албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон

бусад байдлаар хохироох үр дагавар бүхий

тэвчишгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх,

тулган шаардах зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүй

Бэлгийн дарамт 04

Жендэрээс үүдэлтэйгээр бусдад бие махбодийн,

бэлгийн, сэтгэл санааны гэм хор, эдийн хохирол

учруулсан, учруулж болзошгүй үйлдэл, эс

үйлдэхүй

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл05



Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зарчим

Жендэрийн тэгш   эрхийн 

зарчим

Төрийн хариуцлагын 

зарчим

Ялгаварлан гадуурхахгүй 

байх зарчим

Жендэрийн мэдрэмжтэй 

бодлогын зарчим

Жендэрийн мэдээлэл 

хүртээмжтэй байх

зарчим



Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт 

Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт нь шууд болон шууд бус хэлбэртэй байна. 

Бусдыг хүйсээр ялгаварлаж адил буюу ижил

төстэй нөхцөлд эсрэг хүйсийн хүнээс ялгаатай

байдалд хүргэсэн, эсхүл хүргэхийг оролдсон

үйлдэл

Жендэрийн шууд ялгаварлан 

гадуурхалт 

Хүйсэд хамааралгүй аливаа стандарт, хэм

хэмжээ, үйлдэл нь хүнийг эсрэг хүйсийн хүнээс

ялгаатай байдалд хүргэх

Жендэрийн шууд бус ялгаварлан 

гадуурхалт 



Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтад 

үл хамаарах үйл ажиллагаа 

• Зөвхөн нэг хүйсийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэнд, боловсролын зэрэг төрөлжсөн үйлчилгээ үзүүлэх

• Оюутан, сурагчдын дотуур байр, эмнэлэг, асрамжийн байгууллага, амралт, сувилал, хорих газар болон түр саа

туулах байр, эрүүлжүүлэх    байранд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг хүйсээр ялган байрлуулах

• Орон сууц түрээслэх буюу хамтран хөлслөхөд зөвхөн аль нэг хүйсийн хүнийг сонгох

• Аль нэг хүйсийн гишүүнчлэл бүхий төрийн бус байгууллага байгуулах

• Нэг хүйсийн хүмүүсийг хамруулсан урлаг, спортын уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах

• Эмэгтэй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажил болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага зэрэг байгуу

ллагын ажил, үйлчилгээний онцлогоос хамаарч нэг хүйсийн хүнийг сонгох.



Эдийн засгийн хүрээн дэх жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг баталгаа

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах болон

төрөөс үзүүлж байгаа бүх төрлийн үйлчилгээнд

жендэрээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно.

Иргэний хуулиар зохицуулсан иргэн,

хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх эдийн

ба эдийн бус баялагтай холбоотой

харилцаанд жендэрээр ялгаварлан

гадуурхахыг хориглоно.

Иргэн бүр хүйсээс үл хамааран аж ахуйн

нэгж байгуулах, бүртгүүлэх, аж ахуйн ба

мэргэжил, мэргэшлийн үйл ажиллагаа

эрхлэх тэгш эрхтэй байна.

Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны болон

нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, өмчийн бүх

хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага нь

газар, бусад үл хөдлөх ба хөдлөх эд хөрөнгө, төсвийн

хөрөнгө, санхүүгийн актив, санхүүгийн зээл болон эдийн

засгийн бусад нөөц баялгийг эрэгтэй, эмэгтэй хүнд адил

нөхцөлөөр тэгш, хүртээмжтэй хуваарилах үүрэг хүлээнэ.



Төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын 
баталгаа

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан

тушаалтны дотор аль нэг хүйсийн төлөөлөл

илт давамгайлсан тохиолдолд 40:60 гэсэн

харьцааг хангах бодлого, арга хэмжээг тусгай

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.

Төрийн ба төсөвт байгууллагын нийт

ажилтны дунд аль нэг хүйсийн төлөөлөл

илт давамгайлсан тохиолдолд хүйсийн

40:60 гэсэн харьцаа бүхий тэнцвэрт

байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

бодлого, арга хэмжээг хүний нөөцийн

төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлнэ.

Төрийн байгууллагын дэргэдэх болон

үндэсний хэмжээний хороо, зөвлөл, комисс

(цаашид “хороо” гэх) зэрэг зөвлөлдөх буюу

хамтын удирдлагын байгууллагад аль нэгэн

хүйсийн төлөөлөл нийт гишүүний 40 хувиас

доошгүй байна.



Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь 
жендэрийн тэгш байдлын баталгаа

Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх

тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч

болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана.

Мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтын

дүнгээр ажилд орж чадаагүй иргэн тухайн шалгалт,

сонгон шалгаруулалтаар ажилд орсон эсрэг хүйсийн

хүний боловсрол, мэргэжил, ажлын дадлага,

туршлага болон бусад шалгуурын талаар ажил

олгогчоос бичгээр тайлбар өгөхийг шаардах эрхтэй.

Талууд хамтын гэрээ, хэлэлцээрт эмэгтэй, эрэгтэй

ажилтанд ажил, мэргэжлийн эрх ашиг, гэр бүлийн үүргээ

хослуулах, хүүхэд төрүүлэх, асрах нөхцөл бололцоо олгох,

эрүүл мэндээ хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд

ажиллах, түүнчлэн ижил ажилд адил цалин, нэмэгдэл хөлс

тогтоох, ижил нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг

тусгана.

Хөдөлмөр эрхлэлт болон хөдөлмөрийн харилцаанд

жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын

олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс

бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль

нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн

жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн

байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг

хориглоно.



Ажил олгогчийн үүрэг

• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг

төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явц,

үр дүнгийн талаар ажилтнуудад мэдээлж байх;

• Ажлын байрны сул орон тооны зар мэдээнд хүйсийг онцлон

дурдахгүй, эсхүл аль нэг хүйсийг давуу гэж үзсэн агуулгыг тусгахгүй

байх;

• Иргэнийг ажилд авахдаа хүйсийн төлөөллийн тэнцвэртэй байдлыг

харгалзан цөөн тоотой хүйсийн хүнийг сонгох

• Адил хөдөлмөр буюу адил чанарын ажил эрхэлж байгаа эрэгтэй,

эмэгтэй ажилтанд адил тэгш цалин хөлс олгох, ижил нөхцөл

тогтоохтой холбогдсон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ

авах;

• Эрэгтэй, эмэгтэй ажилтныг албан тушаал дэвшүүлэх, тэдний

мэргэжлийг дээшлүүлэх, давтан сургах, мэргэшлийн ур чадварыг

ахиулах, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд хүний нөөцийн бүртгэлд

үндэслэдэг байх



Ажил олгогчийн үүрэг

• Сул орон тоо, мэргэжлийн сургалт, мэргэшүүлэх сургалтын тухай

мэдээллийг нийт ажилтанд тухай бүр хүргэж байх;

• Мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтын дүнгээр ажилд орж

чадаагүй иргэний хүсэлтээр тухайн шалгалт, сонгон шалгаруулалтаар

эсрэг хүйсийн хүнийг ажилд авсан үндэслэлийг бичгээр гаргаж өгөх;

• Бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас нийт ажилтны гуравны нэгээс доошгүйг

чөлөөлөх тохиолдолд чөлөөлөгдөх ажилтнуудын хүйсийн харьцааг

ажилласан хугацаанаас нь үл хамааран нийт ажилтны хүйсийн

харьцаатай адил тогтоох;

• Хүүхэд төрүүлэх, асрах чөлөө авсан ажилтны мэргэжил, мэргэшлийн

ур чадварыг хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөж чадахуйц түвшинд

байлгах зорилгоор тэднийг давтан сургалтад хамруулах;

• Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүйсийн тэнцвэртэй байдлын тухай

тайлангаа жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор сум, дүүргийн

Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх.



Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас 

урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг 

бүрдүүлэх талаар авах арга хэмжээ

• Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас

урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг

тусгах

• Бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт,

давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг

нээлттэй мэдээлэх.



Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар 

ажилтаны эрх 

• Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн

дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах,

сургалтад хамрагдах

• Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн

дарамтад өртсөн тухай өөрөө буюу

хохирогчийн өмнөөс гомдол гаргах, тайлбар

өгөх

• Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7.2, 7.4-т заасан

хориглосон үйлдэл гарсан тохиолдолд уг

зөрчлийн талаар ажил олгогчид мэдэгдэж,

зөрчигчид хариуцлага хүлээлгэх, хохирлыг

арилгах арга хэмжээ авахыг шаардах.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар 

ажилтаны үүрэг

• Байгууллагын бусад ажилтан болон

харилцагч, үйлчлүүлэгчид бэлгийн дарамт

үзүүлэхгүй байх

• Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн

дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор

тогтоосон бусад хэм хэмжээг сахин

биелүүлэх.



Хөдөлмөрийн тухай хууль 

7.2.Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас,

эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ,

эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг,

үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал

тогтоохыг хориглоно.

7.4.Иргэнийг ажилд авахад эрхлэх ажил, үүргийн онцлогтой

холбоогүй тохиолдолд түүний хувийн амьдрал, үзэл

бодолтой холбоотой, гэрлэлтийн байдал, намын харьяалал,

шүтдэг шашных нь тухай болон жирэмсэн эсэх талаар

асуулт тавьж болохгүй.



Эрүүл мэндийн салбар дахь жендэрийнь эрх тэгш 
байдлын баталгаа

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дунд

зонхилон тохиолдож нас баралтын

үндсэн шалтгаан болж байгаа

өвчлөлтэй тэмцэх, урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээнд шаардагдах

хөрөнгийг улсын төсөвт тусгаж

байна.

Эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг нөхөн

үржихүйн болон эрүүл мэндийн

чиглэлийн бусад сургалт,

сурталчилгаанд оролцох, үзлэг,

шинжилгээнд хамрагдахад саад

учруулахыг хориглоно.

Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд

эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан

гадуурхах, үр хөндүүлэхийг ятгах,

шаардах, дарамтлахыг хориглоно.

Төрөөс эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эрүүл

мэндийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан

үйлчилгээ бий болгоход чиглэсэн арга

хэмжээ авна.



Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш 
байдлын баталгаа

Эрэгтэй, эмэгтэй хүний гэрлэх, гэрлэлтийн

гэрээ байгуулах, өөрчлөх, гэрлэлтээ сайн

дураараа цуцлуулах, хүүхдээ өсгөн

хүмүүжүүлэх, гэр бүлийн харилцаанд

оролцох зэрэг хүний эрх, эрх чөлөөг

зөрчихийг хориглоно.

Эхнэр, нөхөр нь хүүхдийн тоо,

төрөлт хоорондын хугацаа зэргийг

хамтран шийдвэрлэх, хүсээгүй

жирэмслэлтээс хамгаалах адил тэгш

эрх, үүрэгтэй.

Дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс гэр

бүлийн гишүүнд ногдох хувь хөрөнгийг

тогтооход оролцох, түүнийг захиран

зарцуулах, орлого олох, гэр бүлийн бусад

хэрэгцээг хангах үйл ажиллагаа явуулах

гэр бүлийн гишүүний эрхийг хүйсийн

шинжээр хязгаарлаж үл болно.

Эх, эцэг хүүхэддээ нийгмийн үүрэг, хариуцлага,

хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх хамтын эрх тэгш

оролцоо болон жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай

ойлголт, хүнийг хүйсийн шинжээр үл ялгаварлах

үзэл, зан үйлийг өөрсдийн үлгэр дууриал, гэр

бүлийн хүмүүжлээр олгох үүрэгтэй.

Эхнэр, нөхөр, хамтын амьдралтай байгаа хүнээ

мэргэжлээрээ ажиллах, бусад хэлбэрээр нийгмийн

амьдралд чөлөөтэй оролцох эрхийг хязгаарлах, саад

учруулахыг хориглоно.



• Монгол Улсын Их Хурал

• Монгол Улсын Засгийн газар  

• Монгол Улсын Ерөнхий сайд

• Жендэрийн Үндэсний хороо  

• Төрийн захиргааны төв болон 

нутгийн захиргааны байгууллага 

• Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага  

• Төрийн албаны зөвлөл

• Олон нийтийн байгууллага 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий 

байгууллага
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Жендэрийн 
үндэсний хороо 

Жендэрийн үндэсний хорооны

бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын Ерөнхий

сайдын санал болгосноор Засгийн газар

батална.

Жендэрийн үндэсний хороо нь орон нутагт

салбар хороо, төрийн захиргааны төв

байгууллагад салбар зөвлөлтэй байна.

Жендэрийн үндэсний хороо ажлаа Засгийн

газарт тайлагнана.

Жендэрийн үндэсний хороо нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг

хангах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төр, олон нийтийн тэнцүү

оролцоог хангаж, тогтвортой ажиллах баталгааг бүрдүүлсэн

орон тооны бус байгууллага мөн. Жендэрийн үндэсний

хороо ажлын албатай байна.

https://www.gender.gov.mn/



Жендэрийн эрх 
тэгш байдал 

зөрчигдсөн тухай 
гомдол гаргах

Гэр бүлийн харилцаанаас бусад харилцаанд жендэрийн эрх тэгш

байдал зөрчигдсөн, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

зөрчсөн нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол

гаргах үндэслэл болно. Харин гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн

эрх тэгш байдал зөрчигдсөн тухай маргааныг Иргэний хэрэг шүүхэд

хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, мөн эрэгтэй, эмэгтэй

хүний тэгш эрх, тэгш боломж, тэгш хандлагыг аж ахуйн нэгж,

байгууллага, албан тушаалтан зөрчсөн гэж үзвэл

үйлдвэрчний эвлэлийн болон бусад олон нийтийн

байгууллага гомдол гаргах эрхтэй.

Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан ажлын

байрандаа жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт гаргасан бол ажил олгогчийг

нэгэн адил хууль зөрчсөнд тооцно.



Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг 

зөрчигдсөн талаарх 
гомдлыг хянан 

шийдвэрлэх

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль,

бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын

тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомж

зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг Монгол

Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар олгосон бүрэн эрхийнхээ

дагуу хэрэгжүүлнэ.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг зөрчсөн талаархи гомдлын үндэслэл

хөдөлмөрийн гэрээ буюу хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд шийдвэрлэх

боломжтой нь тогтоогдвол гэрээний талууд гомдлыг хөдөлмөрийн

ганцаарчилсан буюу хамтын маргааныг зохицуулах журмаар

шийдвэрлэнэ.

Бэлгийн дарамтын талаархи гомдлыг хянан шийдвэрлэх явцад илэрсэн хувь хүнтэй

холбоотой мэдээллийг хувийн нууц гэж үзэж, Хувь хүний нууцын тухай хуулиар

хамгаална.



Гэм хор учирснаас үүсэх хариуцлага

Ажилтан хөдөлмөрийн гэрээ болон албан тушаалын дагуу

хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх явцад Жендэрийн эрх тэгш

байдлыг хангах тухай хуулийг зөрчиж бусдад гэм хор

учруулсан бол Иргэний хуулийн 498.1, 498.2-т заасны

дагуу түүнийг ажиллуулж байгаа ажил олгогч

хариуцан арилгана.

Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас

урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг

бүрдүүлэх талаарх энэ хуульд заасан арга хэмжээг авсан

болохоо нотловол Иргэний хуулийн 498.1, 498.2-т заасны

дагуу хариуцан арилгах үүрэг хүлээхгүй.



Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж зөрчигчид 
хүлээлгэх хариуцлага, хуулийн биелэлтэд тавих хяналт

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг зөрчсөн этгээдэд Төрийн 

албаны тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Гэр бүлийн харилцаанд хүйсийн шинжээр шууд ялгаварлан гадуурхсан этгээдийг Гэр

бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу зохион байгуулдаг зан үйлд

нөлөөлөх албадан сургалтад хамруулж болно.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, түүнчлэн эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломж, тэгш

хандлагын баталгааны хэрэгжилтэд үйлдвэрчний эвлэлийн болон олон нийтийн бусад байгууллага,

иргэд олон нийтийн хяналт тавина.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд Улсын Их Хурал,

Засгийн газар, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга тус тусын эрх хэмжээнийхээ дагуу

хяналт тавина.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гаргасан гомдлыг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан

шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гаргаж өгөөгүй зэргээр Комиссын

гишүүний бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулсан этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
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