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Ди Ар Ай (DRI) бол ХБНГУ-ын Берлин хотод бүртгэлтэй, хараат бус, ашгийн 
бус, улс төрөөс ангид байгууллага юм. Ди Ар Ай нь дэлхий даяар иргэдийн улс 
төрийн оролцоо, төрийн байгууллагын эгэх хариуцлага, ардчилсан институцийг 
хөгжүүлэхийг хөхиүлэн дэмждэг. Ди Ар Ай байгууллага Хүний эрхийн түгээмэл 
тунхаглал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактаар 
хамгаалагдсан улс орныхоо амьдралд оролцох түгээмэл эрхийг хөхиүлэн дэмжих 
арга замыг дотооддоо олоход нь оролцогч талуудад тусламж үзүүлдэг. 

Глоб Интернэшнл төв нь ашгийн бус, улс төрөөс ангид төрийн бус байгууллага 
юм. ГИТ нь мэдээлэл, мэдлэгтэй хүчирхэг иргэд төрийн хэрэгт шууд оролцон 
нийгмийн хөгжил дэвшлийг залах чадавхтай болсоноор Үндсэн хуулиа 
баталгаажуулсан ардчилсан, иргэний нийгмийг бүтээнэ гэдэгт итгэдэг. 
“Мэдээлэлтэй иргэд хүчирхэг” стратегийн гол илгээлтийн дор, хараат бус хэвлэл 
мэдээллийг хөгжүүлэх, төрийн эгэх хариуцлага, иргэдийн оролцоо, ил тод 
байдал, хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр ажилладаг.

Ди Ар Ай байгууллага нь Европын Холбооны санхүүжилтээр Армени, Болив, 
Кабо Верде, Киргиз, Монгол, Парагвай, Пакистан, Филиппин, Шри Ланка 
улсад “Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-ээр дамжуулан хүний эрх, 
хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төсөл хэрэгжүүлж байна. Монгол 
улсад энэ төслийн гуравдагч түншээр ГИТ ажиллаж байна. 

Democracy Reporting International (DRI)

Глоб Интернэшнл төв (ГИТ)



ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЖ, СУРВАЛЖЛАХ НЬ 5

Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан энэ гарын авлагыг 
бид“ Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-ээр дамжуулан хүний эрх, 
хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд бэлтгэн та бүхэнд 
өргөн барьж байна.

Гарын авлагын агуулга нь та бүхний өдөр тутам хэрэглэдэг “Юу, хаана, хэзээ, 
хэн, яагаад, хэрхэн? “ гэсэн сэтгүүл зүйн асуултад хариулах болно. 

Монгол Улс чухал ач холбогдол бүхий эдийн засгийн хөшүүрэг болох энэ системд 
2005 онд хамрагдсан билээ. Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-д 
орсоноороо манай улс олон улсын 27 гэрээ конвенцийг хэрэгжүүлэхээр олон 
улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа улам бататгаж буй 
хэрэг юм. 

Монгол Улс хүний эрх, байгаль орчин, засаглалын асуудлаарх эдгээр гэрээ 
конвенцийг бүгдийг нь соёрхон баталж, нэгдэн орсон бөгөөд эдгээр нь манай 
Үндсэн Хуульд зааснаар дотоодын хуулийн нэгэн адил үйлчлэх ёстой билээ.

Энэ гарын авлагаас та бүхэн хүний эрхийн суурь долоон гэрээ конвенцитой 
холбоотой мэдээллийг түлхүү авна. 

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэлтэй байх, чөлөөт хэвлэлтэй байх нь хүний эрх 
юм. Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийнхэн та бүхэн бол хамгийн идэвхтэйгээр хүний 
эрхийг хэрэгжүүлэгч, хамгаалагч билээ.

Сэтгүүл зүйн түлхүүр асуултын хариултууд танд сайн мэдээлэл, мэдлэгтэйгээр 
хүний эрхийн тухай бичиж, сурвалжлах боломж олгож, цаашид ч тогтмол 
ашиглах гол эх сурвалж болно гэдэгт итгэж байна

Танд амжилт хүсье!

Өмнөх үг
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1.1 Хүний эрх гэж юу вэ? 

Нэгдсэн үндэсний байгууллага(НҮБ) –аас хүний эрхийг “яс үндэс, оршин сууж 
буй газар, хүйс, үндэсний болон угсаатны угсаа гарал, арьсны өнгө, шашин, 
хэл, аливаа бусад байдлаас үл хамааран бүхий л хүмүүний угаас салшгүй хэсэг” 
гэжээ. Эдгээр эрх нь биднийг ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийлэл, шударга бус 
харьцаа хандлагаас хамгаалж, суурь эрх чөлөөг хангадаг. Эдгээрт үг хэлэх эрх 
чөлөө, эрүү шүүлтээс ангид байх зэрэг иргэний болон улс төрийн, эрүүл мэнд, 
боловсролын гэх мэт эдийн засаг, нийгэм, соёлын, эрх багтдаг. 

Хүний эрх нь шударга шүүхээр шүүлгэх гэх мэт хувийн, мөн эмэгтэйчүүд, 
хүүхдийн гэх мэт бүлгийн эрх байж болно. Хүний эрхийг хууль тогтоомж, олон 
улсын гэрээ конвенциар хамгаалдаг. Хүний эрх нь боолчлол, хүний наймаанаас 
ангид байх, амьд байх, хувийн халдашгүй байдал хэмээн үргэлжилсэн өргөн 
хүрээг хамарсан ойлголт билээ. Гэхдээ бүгд дор дурдсан зарчмыг агуулсан 
байна. Үүнд:

Түгээмэл ба салшгүй

Энэ дэлхийн хаана оршин сууж буй, эсвэл хичнээн мөнгөтэйгээс үл хамааран 
бүх хүмүүс нэгэн адил хүний эрх эдэлнэ. Эдгээр эрх нь салшгүй, өөрөөр хэлбэл 
онцгой нөхцөл байдал, үйл явцаас бусад үед хэн ч түүнийг салган авах ёсгүй 
гэсэн үг. Жишээ нь, хэн нэгэн гэмт хэрэгт буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон 
бол эрх чөлөөтэй байх эрхийг нь хязгаарлаж болно. Гэсэн хэдий ч ямар ч 
нөхцөлд салгаж үл болох эрхийг олон улсын гэрээ, үндэсний хууль тогтоомжоор 
баталгаажуулсан. Жишээ нь, ямар ч нөхцөлд хүнд эрүү шүүлт тулгаж үл болно.

Хуваагдашгүй ба харилцан хамааралтай

Улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн аль нь ч байсан хүний бүх эрх 
харилцан хамааралтай. Нэг эрхийг сайжруулснаар нөгөө эрхэд ахиц гарна. Мөн 
нэг эрхийг нь хассанаар бусад бүх эрхэд нөлөөлнө. Жишээ нь, хэн нэгэн суурь 
боловсролтой байх эрхээ эдэлж чадаагүй бол тэрээр хөдөлмөрлөх, үзэл бодлоо 
илэрхийлэх зэрэг бусад эрхээ эдлэхэд хүндрэл учирна. 

Адил тэгш ба үл ялгаварлах

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын нэгдүгээр зүйлд “Бүх хүмүүн төрөхөөсөө 
чөлөөтэй, эрхэмсэг оршихуй ба эрх нь адил тэгш” хэмээн заасан билээ. Улс 
төрийн аль намыг дэмжиж буй, эсвэл гарал угсаа, шашин, нийгмийн бүлэг, 
хүйс, эсвэл бэлгийн чиг баримжаа зэрэг өөрийг нь тодорхойлж буй зүйлээс үл 
хамааран хүний бүх эрх, тэдгээрийг эдлэх нь хүн бүрт адил тэгш байна. 

НЭГ. ЮУ?
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Оролцоо ба тэгш хамрагдах

Хүн бүр өөрийнх нь амьдрал, сайн сайхан аж төрөхөд нөлөө үзүүлж буй шийдвэр 
гаргах үйл явцын тухай мэдэх, оролцох эрхтэй. Хэнийг ч ямар нэг үндэслэлээр 
үүний гадна үлдээх ёсгүй бөгөөд хүн бүрт оролцох тэгш боломж олгох учиртай. 
Үүнд иргэний нийгэм, хүй олон, эмэгтэйчүүд, цөөнх, залуучууд, уугуул иргэдийн 
утга учир бүхий оролцоо багтана.

Эгэх хариуцлага ба хууль дээдлэх ёс

Төр хүний эрхийг хангаж, хамгаалж, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө 
хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх ёстой. Үүнийгээ хөсөрдүүлсэн засгийн газар 
хууль,шүүхийн өмнө хариуцлага хүлээнэ. Хувь хүмүүс, иргэний нийгэм, олон 
улсын хамтын нийгэмлэг, ялангуяа хэвлэл мэдээлэл хүний эрхийн төлөө эгэх 
хариуцлагыг засгийн газраас нэхэх, шаардахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал (ХЭТТ)

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал бол хүний эрхийн түүхэн дэх тулгын гол чулуу 
мөн. Эрх зүй, соёлын янз бүрийн суурь, туршлага бүхий дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс цугласан бүс нутгийн төлөөлөл хамтран боловсруулсан ХЭТТ-ыг 1948 
онд НҮБ-ын Ерөнхий ассемблейн анхдугаар чуулганаар хэлэлцэн, бүх хүн, нийт 
үндэстний нийтлэг хэм хэмжээ болгон баталсан билээ. ХЭТТ-аар түгээмлээр 
хамгаалагдах ёстой хүний суурь эрхүүдийг тогтоож өгсөн юм.

Монгол Улс 1961 онд энэ Тунхаглалыг хүлээн зөвшөөрч, НҮБ-д гишүүнээр элссэн 
билээ. 

Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+) гэж юу вэ?

Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем(ХЕС) буюу Generalized Scheme of Preferences 
(GSP) бол хөгжиж буй орнуудад тогтвортой хөгжил, сайн засаглалын хөшүүрэг 
бий болгоход зориулагдсан Европын Холбооны худалдааны хэлэлцээр юм. 
Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+) нь уг хөтөлбөрт өмнө хамрагдсан, 
хөгжиж буй орнуудад нэмэлт урамшуулал олгодог тусгай хэсэг. Энэ нь ХЕС 
(GSP) хөтөлбөрийг бодвол өргөн хүрээний зах зээлийг хамрах ба уг хөтөлбөрт 
хамрагдсан орнууд 7,200 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээ Европын зах зээлд 
татваргүй экспортлох боломж олгодгоороо давуу талтай. 

Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-д хүний эрхийн ямар 
гэрээ, конвенц хамрагддаг вэ?

Тухайн улс Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-д хамрагдахдаа                     
НҮБ-ын хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрх, байгаль орчин, засаглалын асуудлаарх 
нийт 27 гэрээ, конвенцыг хэрэгжүүлэх амлалт авдаг. (Хавсралтаас харна уу) 
Үүнээс 7 нь хүний суурь эрхийг хамгаалсан гэрээ, конвенц юм. 

1.2 Эдийн засгийн асуудал, тухайлбал Хөнгөлөлтийн ерөнхий 
систем нэмэх (GSP+)-тэй хүний эрх ямар хамааралтай вэ?



Монгол Улс дахь Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-ийн 
үйл явц ямар түвшинд байгаа вэ?

Монгол Улс 2005 оны 7 дугаар сараас эхлэн ЕХ-ны шинэчилсэн ХЕС нэмэх 
(GSP+)-д хамрагдан 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ Европын зах зээлд 
гаалийн татваргүй экспортлох боломжтой болсон юм. Энэ нь Монгол Улсын 
эдийн засагт хэрхэн нөлөөлснийг доорх графикаас харна уу (Хүснэгт 1). 2005-
2017 онд бараа бүтээгдэхүүний экспорт бага зэрэг өссөн бол 2010 онд хамгийн 
их буюу 101 сая еврогийн үнэ бүхий бараа бүтээгдэхүүн экспортолжээ.

Хүснэгт 1. Экспортын тоо хэмжээ /евро/

Хүснэгт 2. Хөнгөлөлт эдэлсэн экспортын бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл

Монгол Улсаас 2014-2016 онд экспортод гаргасан нийт бүтээгдэхүүний гуч 
хүрэхгүй хувь буюу 21,7 хувь нь ХЕС нэмэх (GSP+)- ийн хүрээнд хөнгөлөлт 
эдэлсэн байна. ХЕС-ийн ашиглалтын дундаж хувь 84,9 хувьтай тэнцүү байв. 
Монгол Улсын нийт экспортын, тухайлбал уул уурхайн бүтээгдэхүүн100 хувь, 
оёмол бүтээгдэхүүний 96 хувь, арьс шир, үслэг эдлэлийн 94 хувь, сүлжмэл 
бүтээгдэхүүний 92 хувь, гутал, гутлын эд ангийн 85 хувь, хагас боловсруулсан 
арьс ширний 74.5 хувьд хөнгөлөлт эдэлжээ. Экспортын бүтээгдэхүүний 81% нь 
сүлжмэл бүтээгдэхүүн эзэлсэн байна.

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë
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Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+) хүний эрхийн ямар 
дүрэм журамтай вэ?

Монгол Улс ХЕС нэмэх (GSP+)-д хамрагдснаар олон улсын хамтын нийгэмлэгийн 
өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж буйд хяналт тавих ЕХ-ны мониторинг, 
тайлангийн дүрэм журмыг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Европын Зөвлөл нь ХЕС нэмэх 
(GSP+)-д хамрагдсан улс бүрийн гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтийн дутагдал, 
доголдлыг “Онооны карт”-аар үнэлдэг. ХЕС нэмэх(GSP+)-ийн хэлэлцээрт 
нийцэх, түүнийг үргэлжлүүлэхийн тулд дутагдал, доголдлоо арилгахад Монгол 
Улс анхаарах шаардлагатай. “Онооны карт”-ын үнэлгээнд НҮБ-ын Гэрээний 
хорооны мониторингийн албад, иргэний нийгэм, нийгмийн түншүүд, Европын 
Парламент, түүний гишүүн орнуудын мэдээллийг ашигладаг.

ХЕС нэмэх (GSP+) нь тодорхой нөхцөлтэй бөгөөд биелүүлээгүй тохиолдолд 
хөтөлбөрөөс хасагдана. ЕХ-ны журмын 9-р зүйлд зааснаар гэрээ конвенцийг 
хэрэгжүүлэхдээ “ноцтой алдаа” гаргасан, эсвэл тэдгээрийн зорилгод үл нийцэх 
тайлбар хийсэн тохиолдолдХЕС нэмэх (GSP+)-ээс түдгэлзүүлж болно. Европын 
Парламент ба Зөвлөлийн 978/20126 тоот журмын 155-р зүйлд заасанчлан ХЕС 
нэмэх (GSP+)-ээс үр шим хүртэгч улс үүргээ биелүүлээгүй бол энэ хөтөлбөрөөс 
хасагдана. 

Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+ )-д өөр хэн оролцдог 
вэ?

ХЕС нэмэх (GSP+)-ийн шаардлагад нийцэхэд Засгийн газар анхдагч үүрэгтэй 
ч бусад салбар мөн үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ нь бас хэвлэл мэдээллийн эгэх 
хариуцлагын хүрээнд багтана. 

Европын зах зээлд нийлүүлсэн экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг нэр төрлийн 
хувьд авч үзвэл, ихэвчлэн хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүн, 
тухайлбал бог малын өлөн гэдэс, үхэр адууны боловсруулсан шир, хонь хурганы 
боловсруулсан арьс, хонины ноос, эсгий бүтээгдэхүүн, сүлжмэл бүтээгдэхүүн, 
самнасан ноолуур байна. 

Хүснэгт 3. Экспортын бүтээгдэхүүний нэр төрөл, улс орнууд

Бүтээгдэхүүний нэр Экспортлосон улс

Бог малын өлөн гэдэс Герман, Нидерланд, Испани

Үхэр,  адууны боловсруулсан шир Итали

Хонь, хурганы боловсруулсан арьс Итали

Хонины ноос Их Британи

Самнасан ноолуур Итали

Ноос, ноолууран сүлжмэл хувцас Их Британи, Автсри, Герман, Дани

Боловсруулаагүй болон хагас боловсруулсан алт Их Британи

Гэрийн угсармал хийц Герман, Франц, Испани, Бельги, Унгар

Уламжлалт ургамал, эм Польш, Унгар

Эсгий бүтээгдэхүүн Норвеги, Бельги, Франц, Испани

Молибдений баяжмал Бельги, Нидерланд, Чех

Хивс Испани, Англи
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Тохиолдол: Шри Ланка хүний эрхийн зөрчлийн улмаас ХЕС нэмэх (GSP+) 
статусаа алдав.

2005 онд Шри Ланка нь хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр худалдаа хийх ЕХ-ны ХЕС нэмэх 
(GSP+) нөхцөлийг авсан анхны улс болсон бөгөөд үүний дүнд 7200 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнээ ЕХ-ны зах зээлд татваргүй нэвтрүүлэх эрхтэй болсон. 

150 сая ам.долларын тарифын хөнгөлөлтийг жилд авснаар бүс нутагтаа өрсөлдөх 
чадвараа нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл нь болсон. Европын холбоо нь иргэний дайны 
дараа Шри Ланкын Засгийн газар Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай Пактын 
дагуу эрүү шүүлт, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байгааг 
авч үзсэн юм. 

Шри Ланкийн экспортын бүтээгдэхүүний 1/3 нь Европын зах зээлд чиглэж байсан тул 
ХЕС нэмэх (GSP+) статусаа алдсан нь ноцтой үр дагавар дагуулсан байна. Сүлжмэл 
эдлэл, загасны аж ахуйн салбар хамгийн хүнд байдалд орсон бөгөөд захиалгууд 
цуцлагдаж, үйлдвэрүүд хаагдан, мянга мянган ажлын байр үгүй болсон юм.

• УИХ: УИХ-ын Байнгын хороод нь Засгийн Газрын гүйцэтгэлийн тайлан 
болон бодлогыг нягтлан шинжлэх үүрэгтэй.

• Хүний эрхийн байгууллага: Хүний эрхийн зөрчилд мониторинг хийх, 
мэдлэгийг хөхиүлэх, иргэдийн гомдлыг хянан шийдвэрлэх механизм бий 
болгох, шударга ёсыг бэхжүүлэх үүрэгтэй.

• Хувийн хэвшил: Хөдөлмөрийн стандартыг мөрдөх, компанийн нийгмийн 
хариуцлагын нэг хэсэг болох хүний эрхийн асуудлаар ахиц дэвшил гаргахад 
дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй.

• Иргэний нийгэм: Хүний эрхийн бодлого, хууль тогтоомж, практик 
хэрэгжилтэд шинжилгээ хийх, олон улсын үүрэг амлалтын биелэлтэд 
тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, өөрчлөлтийн төлөө нөлөөлөл хийх 
үүрэгтэй. Иргэний нийгэм нь олон нийтийг соён гэгээрүүлэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэхийн зэрэгцээ шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлдэг. ХЕС нэмэх (GSP+) статус нь иргэний нийгэмд хүний эрхийн төлөө 
эдийн засгийн асуудлаар нэхэмжлэл гаргах, хэрэг үүсгэх, НҮБ, Европын 
холбоотой хамтран дотоод болон олон улсын түвшинд ажиллах боломж 
олгоно.
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Зүйл Конвенцийн нэр Тайлбар

17 дугаар зүйл

1. Энэхүү Конвенц Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага буюу түүний төрөлжсөн 
байгууллагын гишүүн, Олон улсын 
шүүхийн гишүүн болон Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий 
Ассамблейгаас энэхүү Конвенцид 
нэгдэн орох урилга хүлээн авсан 
аливаа улсын хувьд гарын үсэг зурахад 
нээлттэй байна.

Арьс үндсээр 
ялгаварлан 
гадуурхах бүх 
хэлбэрийг устгах 
тухай конвенц

БНМАУ Конвенцийн 17 дугаар 
зүйлийн нэгдэх хэсэгт заасан нь 
олон улс орныг Конвенцид оролцогч 
тал болох боломжийг хязгаарлаж 
байгаа нь ялгаварлан гадуурхах 
шинжтэй байгаа тул улс орнуудын 
эрх тэгш байдлын зарчмын дагуу 
Арьс үндсээр ялгаварлан гадуурхах 
бүх хэлбэрийг устгах тухай 
Конвенци нь бүх сонирхогч улсууд 
ямарваа нэг ялгаварлан гадуурхалт, 
хязгаарлалтгүйгээр оролцох боломж 
нээлттэй байх ёстой гэж үзэж байна.

Конвенцийг соёрхон батлах үед 22 
дугаар зүйлд өгсөн тайлбараа буцаан 
авах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газрынмэдэгдлийг Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргад 1990 оны 7-р сарын 
19-нд өгсөн байна.

ХОЁР.

НҮБ-ын хүний эрхийн тогтолцоо нь, иргэний болон улс төрийн эрхээс эхлэн 
эдийн засаг, нийгэм, соёлын өргөн хүрээтэй эрхийг баталгаажуулсан олон улсын 
гэрээ, конвенцид суурилдаг. Үүнд эмэгтэйчүүд, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн гэх мэт эрхийн нөхцөлүүд тавигдана. Улс орнууд НҮБ-ын гэрээ 
конвенцид сайн дураар нэгдэн орж, соёрхон баталдаг. 

Монгол Улс НҮБ-ын хүний эрхийг хамгаалсан суурь 7 гэрээ конвенцийг соёрхон 
баталж, нэгдэн орсон билээ. Энэ бол Монгол Улсын олон улсын хамтын 
нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг амлалт юм.

Манай улс дээрх гэрээ конвенцийн ихэнх буюу тавыг нь хуучин тогтолцооны 
үед Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс нэртэй байхдаа нэгдэн орж, соёрхон 
баталсан бөгөөд заримд нь тайлбартай нэгдсэн байдаг. Харин 1990 оноос хойш, 
ардчилалд шилжих явцад зарим тайлбараа татан авсан тухай мэдээллийг доорхи 
хүснэгтээс харж болно. 1989 онд батлагдсан Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцийг 
1990 онд, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу 
хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцийг 2002 онд 
соёрхон баталсан байна. 

2.1 НҮБ хүний эрхийн ямар тогтолцоотой вэ?

ХААНА?
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48 дугаар зүйл

1. Энэхүү Пактад, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага, түүний төрөлжсөн 
байгууллагын гишүүн аль ч улс, Олон 
улсын шүүхийн дүрэмд оролцогч аль ч 
улс, энэхүү Пактад оролцохыг НҮБ-ын 
Ерөнхий Ассамблейгаас урьсан бусад 
аль ч улс гарын үсэг зурж болно.

Иргэний болон 
улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын 
Пакт 

БНМАУ нь Эдийн Засаг, Нийгэм, 
Соёлын Эрхийн тухай Олон Улсын 
Пактын 26 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэг, Иргэний болон Улс төрийн 
Эрхийн Олон Улсын Пактын 48 
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалт нь 
нилээд улс орныг Пактын оролцогч 
тал болоход ялгаварлан гадуурхсан 
шинжтэй байна гэж үзэхийн зэрэгцээ 
улс орнуудын бүрэн эрх, тэгш 
байдлын зарчмын дагуу аливаа 
ялгаварлал, хязгаарлалтгүйгээр бүх 
улсууд оролцоход нээлттэй байх 
ёстой хэмээн мэдэгдэж байна.

26 дугаар зүйл

1. Энэхүү Пакт нь Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага, түүний төрөлжсөн 
байгууллагын гишүүн аливаа улс, 
Олон улсын шүүхийн дүрэмд оролцогч 
аливаа улс, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас 
энэхүү Пактад оролцохыг урьсан бусад 
аливаа улс гарын үсэг зурахад нээлттэй 
байна.

Эдийн засаг 
нийгэм соёлын 
эрхийн тухай олон 
улсын Пакт

29 дүгээр зүйл

1. Энэхүү Конвенцийг тайлбарлах буюу 
хэрэглэх талаар оролцогч хоёр буюу 
түүнээс дээш улсын хооронд үүссэн 
маргааныг хэлэлцээний журмаар 
шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд 
аль нэг талын хүсэлтээр арбитраар 
шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлнэ. Ийнхүү 
хүсэлт гаргаснаас хойш зургаан сарын 
дотор талууд арбитрын бүрэлдэхүүний 
талаар тохиролцож чадахгүй бол аль 
нэг тал маргааныг Олон улсын шүүхэд 
түүний дүрмийн дагуу хүсэлт гарган 
шилжүүлж болно.

Эмэгтэйчүүдийг 
ялгаварлан 
гадуурхах бүх 
хэлбэрийг устгах 
тухай конвенц

“Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан 
гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах 
тухай Конвенцийн 29 дүгээр зүйлийн 
2 дахь хэсэгт заасны дагуу Бүгд 
Найрамдах Монгол Ард Улс нь энэхүү 
конвенцийн 29 дүгээр зүйлийн 1 дэх 
заалт үйлчлэхгүй болохыг мэдэгдэж 
байна. 

Конвенцийг соёрхон батлах үед 29 
дүгээр зүйлийн (1) дэх хэсэгт хийсэн 
тайлбараа буцаан авах шийдвэрээ 
Монгол Улсын Засгийн газар 1990 
оны 7-р сарын 19-нд Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргад мэдэгдсэн. 
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НҮБ хүний эрхийн мониторингийн механизмтай юу?

Улс орнууд соёрхон баталсан, нэгдэн орсон гэрээ конвенцийг үр өгөөжтэй 
хэрэгжүүлэх үүргийнхээ хүрээнд НҮБ-д тогтмол тайлагнах үүрэг хүлээдэг. Гэрээ 
конвенцийн нөхцөл шаардлагыг төгс биелүүлж буй эсэхэд НҮБ өөрийнхөө 
бүтцээр дамжуулан хяналт тавьдаг. Энэ бүтцэд Гэрээний Хороод, Хүний эрхийн 
зөвлөлийн гэсэн үндсэн хоёр механизм бий. Эдгээр нь зайлшгүй шаардлагатай 
үед засгийн газруудад хандан, байдлаа засаж залруулах арга хэмжээ авах 
зөвлөмж өгдөг. 

Гэрээний хороод

Гэрээний Хороод хүний эрхийн суурь 7 гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийн тухай 
Засгийн газрын тайланг хэлэлцэж, дүгнэлт хийн зөвлөмж өгдөг. Гэрээний 
хороод иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүүдэр илтгэлийг мөн хүлээн авч, 
тайлангийн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт зөвлөмжид ашигладаг.

Ямар гэрээ конвенцийг Гэрээний ямар хороо авч хэлэлцдэг тухай 
доорхи хүснэгтээс харна уу.

№ Олон улсын гэрээ Гэрээний агуулга 
НҮБ-ын Гэрээний 

хороо
1 Иргэний болон улс төрийн 

эрхийн тухай олон улсын 
Пакт (ИБУТЭТОУП)

Амьд явах, шашны эрх чөлөө, үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, 
тайван замаар жагсах, цуглах эрх, 
сонгуулийн эрх, зохих ёсны процесс 
ажиллагаа, шударга шүүхээр шүүлгэх 
эрх

Хүний эрхийн хороо

2 Эдийн засаг, нийгэм, 
соёлын эрхийн тухай олон 
улсын Пакт (НСЭТОУП)

Хөдөлмөрлөх эрх, эрүүл мэндээ 
хамгаалуулах эрх, сурч боловсрох 
эрх, зохистой стандартад нийцсэн 
амьдрах эрх

Эдийн засаг, нийгэм, 
соёлын эрхийн хороо

3 Арьс үндсээр ялгаварлан 
гадуурхах бүх хэлбэрийг 
устгах тухай конвенц

(АҮГБХУТК)

Арьс үндсээр ялгаварлахыг устгах, 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, үзэн ядсан 
үг хэлэх, арьс үндэсний үзэлтэй 
байгууллагад элсэхийг хориглох

Арьс үндсээр 
ялгаварлан гадуурхахын 
эсрэг хороо

4 Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан 
гадуурхах бүх хэлбэрийг 
устгах тухай конвенц

(ЭЯГБХУТК)

Эмэгтэйчүүдийн ялгаварлагдахгүй 
байх, улс төрийн амьдрал, боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, гэр 
бүлийн харилцаан дахь тэгш эрх 

Э м э г т э й ч ү ү д и й г 
ялгаварлан гадуурхахын 
эсрэг хороо

5 Эрүүдэн шүүх болон бусад 
хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг 
бусаар буюу хүний нэр 
төрийг доромжлон харьцаж 
шийтгэхийн эсрэг конвенц 
(ЭШББХХХБХНТДХШЭК)

Тухайн улсад, эсхүл хилийн чанадад 
хүнийг шилжүүлэх үед эрүүдэн шүүж 
болзошгүй гэсэн үндэслэл байвал 
урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй үйл 
ажиллагаа

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг 
конвенц
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6 Хүүхдийн эрхийн конвенц 
(ХЭК)

Хүүхдийн иргэний, улс төрийн, эдийн 
засаг, нийгэм, эрүүл мэнд, соёлын 
эрх болон зэвсэгт мөргөлдөөн, 
секс худалдаанд хүүхэд ашиглахыг 
хориглох

Хүүхдийн эрхийн хороо

7 Төрлөөр устгах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
шийтгэх тухай конвенц

(ТУГХУСШТК)

Дайны болон энх тайвны үед 
геноцидийн үйл ажиллагаанаас 
урьдчилан сэргийлэх, шийтгэх тухай 

Гэрээний хороо байхгүй. 
Хувь хүмүүсийн гомдлыг 
Олон улсынЭрүүгийн 
шүүх хүлээн авна.

Хүний эрхийн зөвлөл

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлэг                               
(UPR - Universal Periodic Review)

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлэг (UPR - Universal 
Periodic Review) нь НҮБ-ын гишүүн 193 улсын хүний эрхийн төлөв байдлыг 4,5 
жил тутам дүгнэн хэлэлцэх цоо шинэ механизм юм.

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 2006 оны 3-р сарын 15-ны өдрийн 60/251 тоот 
тогтоолоор  НҮБ-ын Хүний эрхийн Комиссыг Хүний эрхийн зөвлөл болгон 
өөрчлөн байгуулж, “гишүүн бүх улсынхаа хүний эрхийн үүрэг, амлалтынх нь 
биелэлтийн талаар үнэн бодит мэдээлэлд үндэслэн, тэдэнд шударга бөгөөд 
бүхий л хүрээний асуудлыг хамруулан дүгнэлт хэлэлцүүлэг хийх” эрхийг олгосон.

2007 оны 6-р сарын 18-нд ХЭЗ-ийн шинэ гишүүд Зөвлөлийн ирээдүйн ажлын 
удирдамжийг агуулсан зохион байгуулалтын баримт бичгийн нэг үндсэн хэсэг 
нь Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлэг (UPR)-ийн тухай 
байсан юм. Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлэг (UPR) 
бий болсноор аль нэгэн гэрээгээр хязгаарлагдахгүй хүний эрхийн бүхий л 
асуудлыг нэг дор авч хэлэлцэх боломж олгосноос гадна НҮБ-ын гишүүн бүх 
улсыг хамрах болсноороо илүү ач холбогдолтой юм. НҮБ-ын Гэрээний хороод 
нь зөвхөн тухайн гэрээний гишүүн орнуудад хамааралтай бөгөөд зөвхөн тухайн 
гэрээнийхээ хэрэгжилтийг хянан хэлэлцдэг тул олон улсын хүний эрхийн гэрээ 
хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй олон улс орон гэрээний хороодын хяналтаас гадуур 
үлддэг байв.

UPR нь бүх улс оронд ялгаваргүй, тэгш хандах, хэлэлцүүлэгт орж байгаа улстай 
хамтран ажиллах зарчимд үндэслэдэг ба улс орнууд дахь хүний эрхийн нөхцөл 
байдлыг сайжруулах, хүний эрхийг хангахад тулгарч буй бэрхшээлүүдийг даван 
туулахад төр засагт туслах, техникийн туслалцааны асуудлыг ч мөн авч үздэг 
онцлогтой юм.

UPR-ийн эцсийн зорилго нь дэлхийн бүх хүний тусын тулд улс орнуудын хүний 
эрхийн нөхцөл байдлыг газар дээр нь сайжруулахад оршино. Энэ зорилгодоо 
хүрэхийн тулд улс орнууд дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэлэх, хүний эрх 
зөрчигдөх тохиолдол бүрт анхаарлаа хандуулах боломжийг эрэлхийлэх бөгөөд 
улс орнуудад техникийн туслалцаа үзүүлэх, хүний эрхийн салбар дахь сайн 
туршлагаа хуваалцах, бие биенээсээ суралцах боломжийг олгох, хүний эрхийн 
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асуудлаа сайнаар шийдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр ажилладаг. 

Монгол Улс 2015 оны ХЭЗ-ийн сонгуулиар гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.

Тусгай процедур

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Тусгай процедур нь хүний эрхийн тодорхой 
асуудлаар сэдэвчилсэн, эсвэл тухайн улсад онцлог асуудлын төлвийн талаар 
тайлан бичиж, зөвлөгөө өгөх эрх бүхийхүний эрхийн бие даасан Шинжээч буюу 
Тусгай илтгэгч юм. Мөн таван гишүүн бүхий Ажлын хэсэг байдаг. Шинжээч, 
Тусгай илтгэгч, Ажлын хэсгийн гишүүдийг Хүний эрхийн зөвлөл томилдог.

Тусгай процедур нь НҮБ-ын хүний эрхийн бүтцийн гол бүрэлдэхүүн бөгөөд 
иргэний, эдийн засаг, улс төр, нийгмийн гээд хүний бүх эрхийг хамарч 
ажиллана. НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газраас тэднийг улс орнуудад 
очиж ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлдэг. Тэд жил бүр ХЭЗ-д, ихэнх нь Ерөнхий 
Ассемблейд тайлангаа тавина. 

2.2 Монгол Улс хүний эрхийн дотоодын ямар механизмтай вэ?

УИХ-ын Хүний эрхийн Дэд хороо

Хүний эрх, эрх чөлөөний баталгаа, өршөөл, цагаачлал, иргэний харъяаллын 
асуудлаар хяналт, шалгалт, судалгаа хийх, мэдээлэл, тайлбар авах, УИХ-ын 
шийдвэрийн төслийг боловсруулж, харъяалах байнгын хороогоор хэлэлцүүлэх 
эрх хэмжээтэй. Тус дэд хорооны эрх хэмжээг өргөжүүлж бие даасан хороо 
болгох, хуулийн төсөл, УИХ-аас соёрхон батлах, нэгдэн орох олон улсын гэрээнд 
хүний эрхийн үүднээс дүгнэлт хийдэг, хэрэгжилтэд нь хяналт, шалгалт хийдэг 
эрх хэмжээтэй болгох санал гарч байсан ч одоог хүртэл энэ чиглэлээр дорвитой 
алхам хийгдсэнгүй.

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс

ХЭҮК нь Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулиар 2001 онд байгуулагдсан 
бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний 
эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг сахин 
хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих байгууллага юм. 3 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд үйл 
ажиллагааг нь дэмжиж ажиллах ажлын албатай. Сүүлийн жилүүдэд ХЭҮК-ын 
орон тоо, төсвийг нэмэгдүүлсэн, орон нутгийн ажилтантай болгосон нь Парисын 
зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа өргөн хүрээнд явуулахад чухал дөхөм болсон. 
Гэсэн хэдий ч ХЭҮК-ын гишүүнд тавих шаардлага, нэр дэвшүүлэх, сонгох, 
томилох зохицуулалтыг шинэчлэхгүйгээр ХЭҮК-ын хараат бус, бие даасан үйл 
ажиллагааг хангах боломжгүй гэж иргэний нийгмийн байгууллагууд үздэг.

Жендэрийн үндэсний хороо

Жендэрийн үндэсний хороо нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулиар 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй. Бүтцийн хувьд төр, олон нийтийн тэнцүү 
оролцоотой байж, Ерөнхий сайд удирдлагаар хангаж, ажлаа ЗГ-т тайлагнахаар 
зохицуулсан. ЖҮХ нь ажлын албатай байхаар зохицуулсан бөгөөд АА нь Ерөнхий 
сайдын дэргэд байснаа жендэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад харъяалагдах болсон нь салбар хоорондын зохицуулалтыг хийх 
боломжийг хязгаарлаж байна хэмээн иргэний нийгэм шүүмжлэлтэй байр 
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суурьтай байсан. Энэ шүүмжийг хүлээн авч АА-ыг Ерөнхий сайдын дэргэд 
ажиллуулах тухай ЗГ-ын шийдвэр 2018 оны 4-р сард гарсан нь энэ чиглэлээр 
гарсан нэг ололт юм.

Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн зохицуулах хороо

УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсад хүний эрхийг 
хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах, биелэлтэд 
нь хяналт шинжилгээ хийх Үндэсний хөтөлбөрийн хороог Ерөнхий сайдын 
дэргэд төр, ТББ, ААН-ийн төлөөлөлтэй байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Тус хороо 
нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэн тэргүүний ач холбогдол бүхий арга хэмжээг 
холбогдох баримт бичигт тусгуулахаар ЗГ-т зөвлөх, шаардлагатай бол хөтөлбөрт 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал гаргах эрх хэмжээтэй.Харамсалтай нь 2012 онд 
ХЗДХЯ-ны дэргэдэх хөтөлбөрийн Ажлын албыг татан буулгаснаар хөтөлбөрийн 
хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг орхигдуулж, тус Хороог татан буулгах, 
үргэлжлүүлэх тал дээр ямар ч алхам хийгдээгүй болно. Тухайн онд Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн мониторинг хийсэн ч дахин энэ асуудлаар ЗГ санаачлага гаргаагүй 
хэвээр байна. 

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлэг              
(UPR)-ийн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих орон тооны бус 
зөвлөл

Засгийн Газрын 2016 оны 204 дүгээр тогтоолоор хүний эрхийн төлөв байдлын 
ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлгээс хүлээн авсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөг баталж, энэ төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих орон тооны 
бус Зөвлөлийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар ахлуулж яамдын Төрийн 
нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга, ажилтан, иргэний нийгмийн 
төлөөлөлтэй байгуулахаар шийдвэр гаргасан. Тус зөвлөл нь жил бүрийн 
нэгдүгээр сард багтаан зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэж,хоёрдугаар 
сард багтаан Засгийн газарт танилцуулах үүрэг хүлээсэн. Энэ нь Монгол Улс 
олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа цаг тухайд нь 
хэрэгжүүлэхэд тун чухал хөшүүрэг юм. 
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Гэрээний хороод

Монгол Улсад олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтын 
биелэлтийг ерөнхийд нь хариуцдаг бүтэц байхгүй. Энэ нь Засгийн Газар тайлан 
илтгэлээ хоцроох, хүний эрхийн дотоод дахь хяналтын механизм үр нөлөө 
муутай байхад хүргэж байна. 

Засгийн газрын 2009 оны 362 тоот тогтоолоор НҮБ-ын Гэрээний хороодод тайлан 
бэлтгэх журам, хариуцан боловсруулах байгууллагын хуваарь баталж, 2017 
онд шинэчилжээ.Үүний үр дүнд сүүлийн жилүүдэд манай Засгийн газар ээлжит 
тайлангаа Гэрээний хороодод хугацаа хожимдолгүй хүргэхэд ахиц гарч байна. 
Түүнчлэн олон улсын гэрээ хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага болох 
Гадаад харилцааны яамны бүтцэд Хүний эрхийн хэлтэс байгуулсан нь тайлан 
боловсруулах, илгээхэд дэвшил гарах гол хөшүүрэг болсон. Цаашид ганц хүнтэй 
энэ хэлтсийн орон тоог нэмэх, бэхжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай юм.

3.1 НҮБ-д хүний эрхийн нөхцөл байдлаа хэдийд тайлагнадаг вэ? 

Монгол Улсын тайлагнах үүргийн биелэлтийг доорхи хүснэгтэд харуулав.

Хүний эрхийн суурь 
гэрээ конвенци

Соёрхон баталж, 
нэгдэн орсон 

өдөр

Тайлагнах 
хугацаа

Одоогийн статус

Иргэний, улс төрийн 
эрхийн тухай олон улсын 
Пакт

1974.11.18 2022.07.28
2015.04.01-ний өдөр илгээх байсан 
6 дахь тайлангаа 2016.03.30-ны  
өдөр илгээсэн.

Эдийн засаг, нийгэм, 
соёлын эрхийн тухай олон 
улсын Пакт

1974.11.18 2020.06.30
2003.06.30-ны өдөр илгээх байсан 
4 дэх тайлангаа 2012.02.23-ны 
өдөр илгээсэн.

Арьс үндсээр ялгаварлан 
гадуурхах бүх хэлбэрийг 
устгах тухай конвенц

1969.08.06 2018.09.06
2012.09.05-ны өдөр илгээх байсан 
19-22 дахь тайлангаа 2014.05.22-
ны өдөр илгээсэн.

Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан 
гадуурхах бүх хэлбэрийг 
устгах тухай конвенц

1981.07.20
2020.03.01

2014.09.03-ны өдөр илгээх байсан 
8-9 дэх тайлангаа 2014.12.11-ний 
өдөр илгээсэн.

Эрүүдэн шүүх болон 
бусад хэлбэрээр хэрцгий, 
хүнлэг бусаар буюу хүний 
нэр төрийг доромжлон 
харьцаж шийтгэхийн эсрэг 
конвенц 

2002.01.24 2020.08.12
2014.11.19-ний өдөр илгээх байсан 
2 дахь тайлангаа 2015.03.23-ны 
өдөр илгээсэн.

Хүүхдийн эрхийн конвенц
1990.07.05 2022.09.01

2014.10.20-ны өдөр илгээх байсан 
5 дахь тайлангаа 2015.06.03-ны 
өдөр илгээсэн.

ГУРАВ ХЭЗЭЭ?
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Монгол Улс нь Гэрээний хороодод тайлагнах үүргээ биелүүлэхэд ахиц гарч 
байгаа ч ЭЯГБХУХ-оос бусад Хороонд илгээсэн тайланг нэгээс 9 жил хоцроосон 
байна. 

ХЕС нэмэх (GSP+) хөтөлбөр мөн Гэрээний хороодод тайлагнах, үр дүнтэй, үр 
нөлөөтэй хамтран ажиллахыг шаарддаг. 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь Засгийн Газраас тайлагнах үүргээ биелүүлэхийг 
шаардах, тайлагнах явцад нь хүний эрхийн тодорхой асуудлуудыг дэвшүүлж, 
хариулт нэхэхэд чухал үүрэгтэй.

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт,  хэлэлцүүлэг                           
(UPR)-ийн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих Орон тооны бус 
зөвлөл

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт,  хэлэлцүүлэг (UPR) нь тухайн 
орны Засгийн газар олон улсын өмнө хүний эрхийн үүрэг, хариуцлагаа хэрхэн 
тайлбарлаж, ямар амлалт авч байгаа, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих туйлын 
өндөр ач холбогдол бүхий шинэ механизм юм.

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл нь тухайн улсын Үндэсний илтгэлийг хэлэлцэх 
Ажлын хэсгийн хуралдаанаас өмнө ТББ-ууд, Хүний эрхийн үндэсний комисс, 
холбогдох бусад байгууллагуудын тайланг хүлээн авна. ХЭЗ хэлэлцүүлэгт орж 
буй улсын хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэлэхдээ тухайн улс нь хүний эрхийг 
хангах хамгаалах талаар олон улсын өмнө хүлээсэн дараах үүрэг амлалтуудаа 
хэрхэн биелүүлж байгааг дүгнэн үзнэ. 

Үүнд НҮБ-ын дүрэм, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, тухайн улсын нэгдэн 
орсон хүний эрхийн олон улсын болон бүс нутгийн гэрээ, хэлэлцээр, тухайн 
улсаас ХЭЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшихдээ авсан болон олон улсын өмнө авсан 
бусад үүрэг амлалтууд, түүнчлэн олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ болон 
олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн харилцан хамааралтай уялдаатай эсэхийг 
харж, хэлэлцүүлэгт олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйг хэрэглэж болно. 

Монгол Улс 2010 оны 11-р сарын 02-ны өдөр НҮБ-ын Хүний эрхийн ээлжит 
дүгнэлт,  хэлэлцүүлэгт анх удаа оролцсон бөгөөд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл 
нийт 129 зөвлөмж өгсөнөөс Засгийн газар 126–г хэрэгжүүлэх амлалт авсан юм. 

Монгол Улсын Засгийн газарнь UPR-ын шийдвэрүүдэд тусгагдсан зөвлөмжүүдийг 
хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй бөгөөд 2015 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр 
дээрх зөвлөмжүүдийг хэрхэн биелүүлсэн талаарх Үндэсний хоёрдугаар илтгэлээ 
НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд хүргүүлжээ. Монголын Засгийн газар 2015 оны 
нэгдүгээр сарын 19-нд Үндэсний II илтгэлээ илгээсэн байх ёстой байсан ч 20 
хоног хоцроож, 2015 оны 02-р сарын 9-ний өдөр хүргүүлжээ.

2015 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр болсон Хүний эрхийн төлөв байдлын 
ээлжит дүгнэлт, хэлэлцүүлэг (UPR)-ийн Ажлын хэсгийн 22-р хуралдаанд Монгол 
Улс хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх Үндэсний хоёрдугаар илтгэлээ 
хэлэлцүүлсэн. Энэ удаа ХЭЗ-өөс 164 зөвлөмж өгсөн ба Монголын Засгийн газар 

Геноцидын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
шийтгэх тухай конвенц

1967.01.05
Тайлагнах 
журамгүй

Тайлагнах журамгүй
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тэдгээрээс 150 зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр хүлээн авсан. 

Монголын төрийн бус байгууллагын тайланг 40 орчим гишүүнтэй Хүний эрхийн 
ТББ-ын Форум хамтран бэлтгэдэг.

Тохиолдол. Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хороонд 
илгээсэн тайлан

Монгол Улс нь Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактад 1974 
онд нэгдэн орсон бөгөөд 5 жил тутам тайлагнах үүрэг хүлээдэг. Энэ хугацаанд 1978, 
1983, 1998, 2012 онд нийт 4 удаа тайлан илгээгээд байна. 

Сүүлийн илгээсэн тайлан нь Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооноос 2003 
онд ирүүлэхийг хүссэний дагуу илгээсэн тайлан бөгөөд 2015 оны 6-р сард 55-р 
хуралдаанаар хэлэлцсэн. Монголын хүний эрхийн ТББ-уудын Форум (ХЭФ) нь эдийн 
засаг, нийгэм, соёлын эрхийн чиглэлээр 76 асуудал бүхий мэдээлэл1  илгээхийн 
зэрэгцээ, ХЭФ-ын гишүүн байгууллагууд болох ХЭХТ, ЛГБТ төв, ННФ-ын төлөөлөл 
тус Хорооны гишүүдтэй биечлэн уулзаж, анхаарал татаж буй асуудлын талаар 
танилцуулга тавьсан билээ. 

Мэдээлэл илгээх, Хорооны гишүүдтэй уулзалт зохион байгуулах ажилд Эмэгтэйчүүдийн 
эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хөтөлбөр ТББ арга зүйн болон бусад дэмжлэгийг 
үзүүлсэн юм. Хуралдааны үеэр Хорооны гишүүд ХЭФ-ын дэвшүүлсэн бүхий л асуудлыг 
Монголын ЗГ-аас асууж, лавласан нь гэрээний хороодын тайлагнах журмыг иргэний 
нийгмийн байгууллага үр бүтээлтэй ашиглаж болохыг харуулсан тодорхой жишээ 
болсон юм. Мөн түүнчлэн Хорооноос гарах дүгнэлт зөвлөмжийн төсөлд ХЭФ-ын 
гишүүд саналаа хэлэх боломжийг Хороо олгосон бөгөөд энэ нь монголын хувьд 
тулгамдаж буй асуудлаар Хорооноос зөвлөмж авахад чухал ач холбогдолтой байлаа. 

1 Монголын Хүний эрхийн ТББ-уудын Форумын илгээсэн мэдээлэл, 2015 оны 5-р сар, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/

CESCR/Shared%20Documents/MNG/INT_CESCR_CSS_MNG_20525_E.pdf(2018.06.23)

3.2 Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+) хэдийд 
мониторинг хийдэг вэ?

Тухайн орны байдлыг хэрхэн үнэлдэг вэ?

ЕХ нь Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем нэмэх (GSP+)-ийн үнэлгээг улс орнуудад 
эхлэхдээ зохих гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийн тухай НҮБ-ын мониторингийн 
байгууллагууд, Тусгай илтгэгчдийн бэлтгэсэн тайлантай танилцана. Эдгээр 
тайланд орсон Зөвлөмжүүд нь тухайн орны анхдагч Онооны картын гол эх 
сурвалж болдог. 
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Онооны карт гэж юу вэ?

Онооны карт гэдэг нь ХЕС нэмэх (GSP+)-д хамрагдсан улс орон бүрт зориулан 
Европын зөвлөлийн бэлтгэдэг асуудлын жагсаалт юм. 

• Энэ нь хэмжээний хувьд том ч нэгдүгээрт, ахиц, хоёрдугаарт, 27 гэрээ 
конвенцийг үр өгөөжтэй хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн орны анхаарвал зохих 
дутагдлуудыг онцолж, ойлгомжтой тодорхойлсон бичиг баримт юм.

• Энэ нь Европын зөвлөл, тухайн улс хоёрын хооронд ХЕС нэмэх (GSP+)  
хөтөлбөрийн хүрээнд авсан амлалт үүргийн тухай жил тутам мэдээлэл 
солилцоход тусалдаг.

Энэ үйл явц хэрхэн явагддаг вэ? 

Тухайн орон ХЕС нэмэх (GSP+)-д хамрагдмагц Европын зөвлөлөөс анхдагч 
онооны картыг бэлтгэнэ. Үүнийг ХЕС нэмэх (GSP+)-д хамрагдсан улс орон 
хүлээн авдаг. Энэ нь тухайн орны нөхцөл байдлын суурь мэдээлэл болох ба 
гол асуудлуудыг тодорхойлсон байна. Энэ дүн шинжилгээнд тулгуурлан тухайн 
оронд байдал сайжирсан эсэх, мөн Европын Холбооноос цаашдаа ямар асуудлыг 
анхаарвал зохих тухай дараа дараагийн онооны картуудад тэмдэглэдэг. 

Онооны карт олон нийтэд ил тод байдаг уу?

Үгүй. ЕХ-ны тогтоосноор асуудлуудыг “хожим хэлэлцэхэд талуудын хооронд 
итгэлцэл бий болгохын тулд“ онооны карт нууцын зэрэглэлтэй байдаг. 

Энэ нууцлал нь иргэний нийгмийн, хөдөлмөрийн байгууллагууд зэрэг гол 
түншүүдэд мониторингийн үйл явцад бүрэн оролцоход саад учруулдаг болохыг 
зарим байгууллага зөвлөж сануулдаг. 

Онооны карт яриа хэлэлцүүлэгт хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ?

Онооны картыг мониторингийн үйл явцыг сайжруулах өргөн хүрээтэй оролдлогын 
хэсэг болгон ХЕС-ийн тухай 2012 оны Европын Парламентын 978/2012 тоот 
журмаар бий болгосон. 

Онооны карт нь ХЕС нэмэх (GSP+)-ийн мониторингийн өөр хоорондоо уялдаа 
бүхий хоёр арга хэрэгслийн нэг юм. Хоёр дахь арга хэрэгслийг ХЕС нэмэх 
(GSP+)-ийн  яриа хэлэлцүүлэг гэдэг. 

Үүнд онооны карт дэмжлэг үзүүлдэг. Онооны картад үндэслэн Европын зөвлөл, 
Европын гадаад үйл ажиллагааны газар (EEAS) нь ХЕС нэмэх (GSP+)-д 
хамрагдсан орнуудтай дутагдлыг хэрхэн арилгах болон хүндрэл бэрхшээл, ахиц 
дэвшлийн тухай яриа хэлэлцүүлэг тогтмол хийнэ. Үүний үр дүнг онооны картад 
тэмдэглэдэг. 

Тухайн онооны картаас дараагийнх хүртэл ХЕС нэмэх (GSP+)-д хамрагдсан 
орон тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нухацтай хүчин чармайлт 
гаргаснаа батлан харуулах ёстой.

Мониторингийн үйл явцын зорилго юу вэ?

Мониторингийн үйл явц нь хэд хэдэн ач холбогдолтой. Үүнд:

• Олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж буйг ажиглах, тогтмол 
мониторинг хийх

• Гагцхүү ахиц дэвшил, алдаа дутагдлыг тодорхойлох бус гэрээ конвенцийг 
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Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс жил бүр эхний улиралд багтаан 
“Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдал”-ын талаарх илтгэл бэлтгэж, 
УИХ-д илгээдэг. Илтгэлийг УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан болон Хууль 
зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж, Засгийн газар болон түүний 
харьяа байгууллага, холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудад хандаж, 
илтгэлд дурдсан ХЭҮК-ийн санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгосон 
тогтоол гаргадаг. Илтгэл нь УИХ, Засгийн газар болон харъяа байгууллага, 
олон нийтийн анхаарлыг хүний эрхийн тулгамдсан асуудалд хандуулах, хүний 
эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох, хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор бодлогын 
түвшинд өөрчлөлт хийхэд чиглэсэн бичиг баримт юм. 

үр өгөөжтэй хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, саад  тотгорыг 
илрүүлнэ.

• Сорилт бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд шаардлагатай хууль, практик бий болгох 
саналд орон зайг нээж өгнө.

• Нэгд анхан шатны мэдээлэл цуглуулах, хоёрт ХЕС нэмэх (GSP+)-ийн үйл явц, 
ЕХ-ны хүлээлтийн тухай мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дотоодын 
оролцогч талуудад хүрч ажиллах боломжийг Европын зөвлөлд олгодог.

Хоёр жил тутмын тайлан яагаад гаргах ёстой вэ?

Мониторинийн үйл явцад тулгуурлан Европын зөвлөл хоёр жил тутам Европын 
Парламент, ЕХ-ны Зөвлөлд тайлагнадаг. Энэ тайлан нь нэгд, ХЕС нэмэх 
(GSP+)-д  хамрагдсан улс бүрийн олон улсын гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийн 
байдал, хоёрт, тэдгээр гэрээ конвенцийн дагуу тухайн орон тайлагнах амлалтаа 
биелүүлсэн тухай нарийвчилсан мэдээлэл агуулна.

2016-2017 оныг хамарсан тайлан 2018 оны нэгдүгээр сард бэлэн болсон. 

Энэ тайланд үндэслэн Европын зөвлөл, Европын Парламент ХЕС нэмэх (GSP+)-д 
хамрагдсан улс орны байдалд дүгнэлт өгнө. Энэ дүгнэлтээр тухайн улс олон улсын 
гэрээ конвенцид нэгдэн орох, соёрхон батлах, хэрэгжүүлэх, мониторингийн 
үүргээ биелүүлээгүйг тогтоосон бол тухайн орон амлалтаа биелүүлэх хүртэл ХЕС 
нэмэх (GSP+) хөтөлбөрөөс түр түдгэлзүүлдэг.

3.3 Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс хэдийд тайлан 
илтгэлээ бэлтгэдэг вэ?
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4.1 Монгол Улсын Үндсэн Хуулиар хүний эрхийг хамгаалсан

Монгол Улс 1992 онд ардчилсан шинэ Үндсэн хуулиа баталж,“хүний эрх, эрх 
чөлөөг Эрхэмлэн дээдэлж, хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан 
хөгжүүлэх”-ийг эрхэм зорилгоо болгон тунхагласан билээ. 

Үндсэн Хуулийн 3-р зүйлийн нэгд “Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний 
мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн 
сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан 
энэхүү эрхээ эдэлнэ“ хэмээн зааж, “Хүний эрх, эрх чөлөө” хэмээх 2-р бүлгийн 
16-р зүйлээр иргэдийнхээ иргэний, улс төр, нийгэм, соёлын бүхий л хүний эрх, 
эрх чөлөөг баталгаажуулан хамгаалсан юм. 

Итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, 
тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Жагсаал, цуглаан хийх журмыг хуулиар 
тогтооно. 

Үндсэн Хуулийн 16.16
 
Төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад 
хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. Хүний эрх, нэр төр, алдар 
хүнд, улсыг батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг 
хангах зорилгоор задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар 
тогтоон хамгаална. 

 Үндсэн Хуулийн 16.17 

Үндсэн Хуулийн 10-р зүйлийн хоёр дахь хэсэгт “Монгол Улс олон улсын гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ”, гурав дахь хэсэгт “Монгол Улсын 
олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин 
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ” гэжээ.

Иймд ХЭТТ-ын 19-р зүйл, мөн Монгол Улсын 1974 онд соёрхон баталсан Иргэний 
болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 19-р зүйл, мөн 20-р зүйл 
дотоодын хуулийн нэг адил үйлчлэх ёстой. 

ДӨРӨВ ЯАГААД?
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Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 19-р зүйл 

1. Хүн бүр үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрхтэй. 

2. Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй, энэ эрхэнд төрөл бүрийн 
мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр, 
эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар 
эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана 

3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан эрхийг эдлэх нь онцгой үүрэг, хариуцлага 
оногдуулна. Ийм учраас түүнийг зарим талаар хязгаарлаж болох боловч заавал 
хуулиар тогтоогдсон байх ёстой бөгөөд дараахь шаардлагаас үүдэн гарсан байх 
ёстой: 

а/ Бусдын эрх, эсвэл нэр хүндийг (нэр хүнд) хүндэтгэх,

б/ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, нийгмийн эрүүл мэнд ба 
зан суртахууныг хамгаалахтай холбоотой байж болох шалтгаанаар 

2011 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо 34 тоот Ерөнхий тайлбараараа үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, 
хязгаарлалтын хүрээ, шалгуур, хориглох зүйлийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан 
байна.1

19-р зүйл үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ хүлээх онцгой үүрэг хариуцлагын хүрээнд 
доорхи 20-р зүйлээр хязгаарлалт хийсэн юм. 

1 Албан бус орчуулгыг Глоб интернэшл төвийн сайтаас авна уу.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 20-р 
зүйл

1. Дайныг аливаа хэлбэрээр сурталчлахыг хуулиар хориглоно.

2. Алагчилан дайсагналцах болон хүчирхийллийг өдөөн турхирдаг үндсэрхэх 
үзлээр, арьс үндсээр болон шашин шүтлэгээр үзэн ядах байдлыг дэмжсэн аливаа 
ухуулга сурталчилгааг хуулиар хориглоно.

УИХ-аас Хүүхдийн эрхийн тухай, Хөгжлийн бэршээлтэй хүний эрхийн тухай 
гэх мэт хүний эрхийн хамгааллыг дэмжиж, нарийвчлан зохицуулсан хуулиуд 
батласан.

Бас нэг чухал хууль бол 2016 оны 12-р сарын нэгэнд УИХ-аас баталсан, Олон 
улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга юм. Энэ хуулийн тавдугаар 
бүлгийн 124-р зүйлээр олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, биелэлтэд 
хяналт тавих, хэрэгжилтийг тайлагнах зохицуулалт хийсэн байна. 

4.3 Хүний эрхийг хамгаалсан дотоодын хууль тогтоомжтой

4.2 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактыг 
соёрхон баталсан
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5.1 Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээлэл хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжихэд 
ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ?

Ардчилсан нийгэмд иргэд мэдээлэлтэй байх эрхтэй. Мэдээлэлтэй байх эрхийг 
мэдээллийн эрх чөлөө гэдэг. “ Мэдээллийн эрх чөлөө бол язгуур эрх бөгөөд 
...НҮБ-аас эрхэмлэдэг хүний бусад эрхийн үндсэн хэмжүүр мөн”3 билээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19-р зүйл

Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй: энэхүү 
эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч саадгүйбаримтлах эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг 
улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж сурвалжлах, хүлээж 
авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана

Хүний эрх түгээмэл бөгөөд үндэсний хууль тогтоомжоор баталгаажуулж, 
хамгаалагдсан. Гэсэн хэдий ч төрийн байгууллага, хувийн бизнес эрхлэгч, мөн 
иргэд ч хүний эрхийг хөсөрдүүлж, зөрчих, хүний эрхийг үл хүндэтгэн эрх мэдлээ 
урвуулан ашиглах тохиолдлууд гардаг. Тиймээс улс бүр, улс төрийн зорилтоос 
үл хамааран иргэдийнхээ анхан шатны хэрэгцээг хангах, тэдний эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалах үүрэгтэй. 

Хэвлэл мэдээлэл бол нийгмийн хоточ нохой учраас хүний эрхийн асуудлаасгадуур 
байх ёсгүй бөгөөд иргэдийн эрх чөлөөг хамгаалахад туйлын өндөр үүрэг 
хүлээнэ. Хүний эрхийн зөрчлийн тухай үл мэдээлвээс энэ нь газар авч, буруутай 
этгээдүүдгаарах болно.

Үүнээс гадна сэтгүүлч, хэвлэл мэдээлэл хүний эрхийн боловсрол олгох, соён 
гэгээрүүлэх, нийгмийн яриа, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, хууль тогтоогч, шийдвэр 
гаргагчдад нөлөөлөх гээд хүний эрхийн бүхий л асуудалд манлайлах боломжтой.

ТАВ ХЭН?

5.2 Сэтгүүлчийн эрх, үүрэг юу вэ?

Олон улсын хуулиар үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, ялангуяа хэвлэл 
мэдээллийн эрх чөлөөг хамгаалсан байдаг.

НҮБ-аас үүнийг “Хүний бусад эрхээ өргөн хүрээнд эдлэх суурь”4, “Хэвлэлийн эрх 
чөлөө бол ардчилсан нийгмийн тулгын чулуу5” гэсэн билээ. 

Монгол иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрх Үндсэн хууль, мөн 2011 онд батлагдсан 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар баталгаажсан. 

Монгол Улсын Их Хурлаас 1998 онд Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, 2005 
онд Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль баталж, хэвлэлийн эрх чөлөө, 
олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн хараат бус байдлыг хангасан байна.

3 НҮБ-ын Ерөнхий Ассемлейн 59-р тогтоолын оршил
4 НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, Ерөнхий тайлбар No 34, Зүйл 4
5 НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, Ерөнхий тайлбар No 34, Зүйл 13



ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЖ, СУРВАЛЖЛАХ НЬ 26

6.1 Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжихийн тулд хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага юу хийж чадах вэ?

Дэлхийн өнцөг булан бүрт хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хүний эрхийн 
зөрчил, хамгааллын асуудлыг нийтлэл, нэвтрүүлэгтээ байнга хөндөж, илүү 
системтэй тусгах боллоо. Дэлхийн нэр хүнд бүхий олон улсын байгууллагууд 
хүний эрхийн асуудлыг хөндсөн шилдэг бүтээл шалгаруулах янз бүрийн шагнал 
бий болгосон байна.

Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжихэд ХМБ дараахь үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. 

1. Мэдээлэх 

Хүний эрхийн асуудлаархтөрийн бодлого, шийдвэр, төрийн бус байгууллага, 
нийгмийн бусад түншийн санаачилга, үйл явдлын тухай мэдээлэх нь олон нийтийн 
ашиг сонирхолд нийцсэн, тэдний хүсдэг мэдээллийн нэг юм. Мэдээлэлтэй иргэн 
үйлдэл хийх сонирхолтой, зорилготой болно.

2. Соён гэгээрүүлэх

Хүний эрхийн тухай зөвхөн мэдээлэх бус түүний мөн чанар, ач холбогдол, учир 
начир, батлагдаж буй хууль, гаргаж буй шийдвэр өөрсдийнх нь амьдрал, эрх, 
эрх чөлөөнд хэрхэн нөлөөлөх, нөлөөлж буй тухай иргэдэд мэдлэг, ойлголт өгөх 
нь олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцнэ. 

3. Хоточ нохой байх

Хэвлэл мэдээллийн “олон нийтийн хоточ нохой” байх үүрэг бол хяналт юм. 
Парламент, Засгийн газар, төрийн байгууллагууд аж ахуйн нэгж, иргэд хүний 
эрхийг зөрчиж буй эсэх, төр засаг хүний эрх, эрх чөлөөг хангах үүргээ биелүүлж 
буй эсэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө авсан үүрэг амлалт нь хэрэгжиж 
буй эсэхэд хяналт тавих, далд зөрчлийг эрэн сурвалжилж илчлэх нь хэвлэл 
мэдээллийн иргэдийнхээ өмнө хүлээж буй чухал үүрэг юм.

4. Хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээний талбар байх

Хэвлэл мэдээллийг иргэдийн үзэл бодлын индэр гэж болно. Нийгмийн яриа 
хэлэлцүүлэг бол иргэддээ үйлчилдэг, хүнийхээ эрх, эрх чөлөөг дээдэлдэг 
ардчилсан нийгмийн салшгүй хэсэг юм. Нийгмийн янз бүрийн бүлгийн санаа 
бодол, үзэл бодлын мэтгэлцээн нь хүний эрхийн тулгамдсан асуудлуудыг 
тодорхойлох, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд иргэдээ 
сонсох, тэдэнтэй зөвлөлдөх чухал суваг бөгөөд үүнийг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл хангах юм. 

5. Нөлөөлөл

Хэвлэл мэдээлэл бол нөлөөллийн хүчтэй хэрэгсэл билээ. Бодлого боловсруулагч, 
шийдвэр гаргагчид ч хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгч юм. Иргэд, иргэний нийгмийн 

ХЭРХЭН?ЗУРГАА ХЭРХЭН?
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байгууллагууд хэвлэл мэдээллийг төрийн бодлого, шийдвэрт нөлөөлөх хамгийн 
зохистой арга хэрэгсэл гэж үздэг.
 

6.2 Мэргэжлийн ба ёс зүйн ямар зарчим баримтлах вэ?

Хүний эрхийн зөрчил нь гол төлөв далд хэлбэрээр оршдог бөгөөд тэдгээрийг 
олж илрүүлэхэд сэтгүүлчид идэвхтэй ажиллах шаардлагатай.

Хүний эрхийн олон улсын зөвлөл 2000-2001 онд хийсэн судалгаандаа үндэслэн 
“Сэтгүүл зүй ба хүний эрх” товхимол гаргасан нь ач холбогдлын хувьд өнөө хэр 
хуучраагүй, чухал хэвээр байна. 

Энэ товхимолд дурдсан зарим дүгнэлтээс та бүхэнтэй хуваалцая.

Хэвлэлийн эрх чөлөөг дээдэлдэг улс оронд хэвлэл мэдээлэл нь өөрөө тухайн 
мэдээ, мэдээллийн ач холбогдол, үнэ цэнийг тодорхойлдог. Энэ нь чөлөөт 
нийгмийн зарчим хэдий ч хүний эрхийн асуудал заримдаа ХМБ-ын бодлогод 
тусгагддаггүй. Хүний эрхийн асуудал нь хууль эрх зүй, ёс суртахуун, улс төрийн 
учир шалтгаантай учир сурвалжлахад хүндрэл гардаг.Хүний эрхийн асуудлыг 
тодорхой эрхийн тухай мэдээлэх үү, эсвэл бусад мэдээтэй хавсарч, хоршиж 
мэдээлэх үү гэдэгт ч анхаарах нь мэдээж.

ХМБ-ын мэдээний алба, бусад нэгж нь мэргэжлийн чадвар, шийдвэр гаргах үйл 
явцаас гадна дотоод, гадаад хүчин зүйлээс хамааран өөрийн гэсэн соёлтой. Иймд 
хүний эрхийн асуудлыг мэдээлэх, эс мэдээлэх, сурвалжлах, эс сурвалжлах,хүний 
эрхийн асуудал нийтлэл, нэвтрүүлгийн бодлогын нэг хэсэг байх эсэх нь тухайн 
редакцийн дотоодсоёл, ёс зүйн илрэл байдаг.

Хэвлэл мэдээллийн технологийн шинэчлэл, редакцийн соёл хоёр хүний эрхийн 
сурвалжлагад нөлөөлөх гол хүчин зүйл болж байна.

Зэмлэл сануулга 

Хараат бус байдал бол сэтгүүл зүйн үнэт зүйл юм.Аливаа хэлбэрийн шахалттай 
сэтгүүлчид тэмцэх болдог.Энэ нь голдуу сэтгүүл зүйн мэргэжлийн түвшин муу 
байна гэсэн зэмлэл сануулгаар илэрдэг учир сэтгүүлчээс илүү нягт нямбай 
ажиллагаа шаардана.

Хэрэглүүр 

Хүний эрхийн асуудлыг тодорхой зорилго, ухуулгын хэрэглүүр болгон ашиглах 
нь тохиолддог. Хүний эрхийг зөрчдөг төр, засаг олон оронд байдаг боловч 
түүнээ сайн нууцалж, далдалж чаддаг байна. Зарим нь хүний эрхийн асуудлыг 
гадаад бодлогодоо ашиглах нь ч бий. Улс төржсөн, эвсэл тухайн хүний амбицтай 
холбоотой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд сэтгүүлч нь Засгийн газар, засаг 
захиргааны байгууллага, эрх мэдэлтнүүдэд ашиглагдахгүй байхыг эрмэлзэх 
хэрэгтэй юм.

Хэллэг 

Үг хэллэгийг маш няхуур, нямбай хэрэглэх нь сэтгүүлчдэд хамгийн чухал юм. 
Сүүлд нь зэмлэлд өртөх, эвгүй байдалд орж болзошгүй гэдгээ санах нь зүйтэй. 
Мөн албан ёсны, хуулийн үг хэллэгийг учиртай ашиглавал зохино. Болгоомжгүй 
хэрэглэсэн үг хэллэгээс болж ноцтой хэрэгт орж болзошгүй.



ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЖ, СУРВАЛЖЛАХ НЬ 28

Сонголт

Хэвлэл мэдээлэл нь сонголт хийх эрхтэй. ХМБ нь олон хуудас материал нийтэлдэг, 
нэвтрүүлгийн цаг ч ихтэй байдаг. Гэхдээ хүний эрхийн төлөө ажилладаг төрийн 
бус байгууллагатай адил чиг үүрэгтэй бус юм. ХМБ нь дэлхийн өнцөг булан 
бүрт болж буй үйл явдлаас эхлээд олон зүйлийг мэдээлэх, ач холбогдлыг нь 
тайлбарлах үүрэгтэй. ХМБ-ууд зарим зүйлд хэт их анхаарч, заримыг нь дутуу 
мэдээлдэг, тайлбар нь хагас дутуу гэх мэт олон шүүмжлэлд байнга өртдөг.

Бохирдол

Мэдээ, мэдээллийг дамжуулж түгээхээс өмнө сайтар боловсруулах шаардлагатай.
Баримт сэлтийг шалгах, хянах, нотолгоожуулах хэрэгтэй. Хүний эрхийн талаар 
буруу ташаа ойлголт өгөх, худал хуурмаг мэдээлэл цацагдахаас сэрэмжлэн 
мэдээ, мэдээллээ “бохирдолтоос цэвэрлэх“ шаардлагатай.

Хэт энгийн байх

Хүний эрхийн асуудлыг хэт энгийн тусгаснаар түүний хэм хэмжээ, цогц байдал, 
олон талт байдлыг орхигдуулдаг. Зарим ХМБ нэгэн хэвийн байдлаар тусгадаг 
учраас олон нийтийн зүгээс тухайн асуудалд шүүмжлэлтэй хандах хандлагыг 
бууруулдаг байна.

Дуулиан шуугиан ба сөрөг нөлөө

Агуулга муутай, мэргэжлийн шаардлага хангаагүй материал олон нийтийг 
төөрөгдүүлж, тус хүргэхээсээ илүү ус болдог. Энэ нь нийгмийн бүлгүүдийн тухай 
буруу сэтгэгдэл төрүүлж, нэр хүндэд нь муугаар нөлөөлөх хортой.

Утга санаа

Хүний эрхийн асуудлыг утга санааны хувьд төгс бус тусгах нь түүх, нийгэм, 
эдийн засгийн жинхэнэ байдлыг орхигдуулахад хүрдэг. Сэтгүүлчид үүнийг 
байнга санаж байх нь чухал юм.

Бүгдэд нээлттэй, хүртээмжтэй ардчилсан хэвлэл мэдээлэл төр, засаг, аливаа 
нам, улс төрийн хүчнээс хараат бус байж гэмээнэ мэдээллийн урсгал нээлттэй, 
чөлөөтэй, хүчтэй байна. Энэ нь хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, энэ талаар 
нийгмийн үзэл бодлыг төлөвшүүлэх, олон нийтийн ухамсрыг дээшлүүлэхэд 
нэн ач холбогдолтой юм. Хүний эрхийн асуудал хариуцлагатай сэтгүүл зүйн 
бүрэлдэхүүн, эгэх хариуцлагын салшгүй хэсэг юм.

Сэтгүүл зүй бол олон нийтийн чих, нүд, дуу хоолой билээ. 

Хүний эрхийн тухай бичихдээ та нягтлан шалгаарай.

• Нягт нямбай: мэдээллийн найдвартай эх сурвалж ашиглах, эх сурвалжаа ил 
хэлэх, бүх нотолгоогоо шалгах, сонирхлын зөрчилтэй байвал мэдэгдэх

• Тэнцвэр: Маргалдагч хоёр талд адил тэгш боломж олгох, хэлэлцүүлэгт 
жендерийн тэгш байдлыг хангах

• Шударга байдал: Маргалдагч талуудын аль нэг талд орохгүй байх, хэллэг, 
өнгө аясын сонголт хийхдээ урвуулан ашиглахгүй байх 

• Шударга журам: Жендер, арьс өнгө, шашин шүтлэг, хөгжлийн бэрхшээлийн 
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талаарх хэвшмэлойлголтоос зайлсхийх, мэдээ (баримт) ба үзэл бодлыг 
(мэтгэх) зааглах

• Хувийн нууц: Хүнд хор хохирол учруулахгүй байх, нэр хүндийг нь хайрлах, 
хувийн нууц мэдээллийг задруулахгүй байх. Олон нийтийн ашиг сонирхолд 
нийцсэн мэдээлэл, материалд шаардлагатай бүхий л бүрэлдэхүүн байгаа 
эсэхийг шалгах

• Олон ургальч: Итгэл үнэмшил, үзэл бодлын бүхий л хүрээг хамруулах, эмзэг 
бүлгүүдэд дуу хоолойгоо хүргэх боломж олгох 

Ёс зүйн зарчим

Ёс зүйт сэтгүүл зүйн сүлжээний үүсгэн байгуулагч Айдан Уайт “Ёс зүйт сэтгүүл зүй 
бол агуулгын тухай юм. Энэ агуулга нь үнэн, нягт нямбай, хараат бус, шударга, 
хүнлэг ёсны үүднээс хандсан, хариуцлагатай байх ёстой” гэсэн билээ.

Хүний эрхийн зөрчил, асуудал бол эмзэг сэдэв тулхудал эх сурвалж, цуурхал, 
нотолгоогүй баримтад түшиглэх нь аюул, эрсдэл дагуулна. Заримдаа сэтгүүлч 
хөндөж буй асуудалдаа хөтлөгддөг. Тиймээс өрөөсгөл бус, туйлширдаггүй, 
алагчлахгүй, тал тохой татахгүй байхад анхаарвал зохино.

Монголд анх удаа 2015 онд Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл байгуулагдаж, 2015 оны 
04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Ёс зүйн хороодын нэгдсэн хуралдааны нэгдүгээр 
тогтоолоор “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчим”-ыг баталсан билээ.

Мэдээллийн технологи хөгжихийн хэрээр цахим орчин, ялангуя нийгмийн 
сүлжээний боломж улам өргөжиж байна. Өөр хоорондоо холбоотой, нээлттэй, 
уян хатан байдал, хурд зэрэг технологийн шинж чанарын харилцан үйлчлэл, 
мэдээлэл харилцааны зан үйлд үлэмж өөрчлөлт авчирсаар байна. 

Европын Парламент 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр Цахим эрх чөлөөний 
стратегиа баталж, “Цахим эрх чөлөө бол хүний салшгүй эрх бөгөөд үзэл бодлоо 
илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх зэрэг уламжлалт эрхээ эдлэхэд чухал, хүний суурь 
эрх” гэсэн билээ. 

Цахим эрх гэж хувь хүмүүст цахим хэвлэл мэдээлэлд нэвтрэх, ашиглах, зохиох, 
хэвлэн нийтлэх, компьютер, бусад электрон хэрэгсэлтэй байх, мэдээлэл 
харилцааны сүлжээнд нэвтрэх, тэдгээрийг ашиглах боломж олгож буй хүний 
эрх юм. Энэ нэр томъёо нь үзэл бодлоо илэрхийлэх, хувийн нууцын эрх гэх мэт 
аль хэдийнэ олгогдсон эрх, эрх чөлөөгөө цахим технологи буюу интернэтийн 
орчинд эдлэх, хамгаалахтай холбоотой. Мөн өгөгдөл хамгаалах, эвлэлдэн 
нэгдэх, боловсролын эрх, хэрэглэгчийн эрх, хөгжих эрх гэх мэт хүний бусад 
эрхтэй ч мөн холбогддог.

Сонин сэтгүүл, радио, телевиз зэрэг уламжлалт хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагынагуулгын талбар тэлж, боломж нэмэгдлээ. Интернэт, ялангуяа 
нийгмийн сүлжээ хүний эрхийн зөрчлүүдийг илрүүлэх, илчлэх,баримтжуулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэх болжээ. Гэсэн хэдий ч цахим орчин өөрөө хүнийэрхийн 
зөрчлийн талбар болох аюул, эрсдэл бодит болсон байна. Ийм агуулгаас 
сэргийлэх, өөрийн цахим талбарт хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх, ийм 
оролдлого, үйлдэл, агуулгад хариу өгөхийн тулд ХМБ анхаарах ёстой. 

Дэлхийн мэргэжлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрийн цахим талбарыг, 
тухайлбал хэрэглэгчийн үүсгэсэн агуулга, өөрөөр хэлбэл сэтгэгдэл, нийгмийн 
сүлжээ ашиглахдаа баримтлах зарчим, удирдамжаа баталж, мөрдөж байна.
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Бид та бүхэнд гадаадын зарим орны хэвлэл мэдээллийн сайн туршлагад үндэслэн 
дараахь зүйлийг зөвлөмж болгож байна. Үүнд:

• Байгууллагынхаа цахим хуудас, нийгмийн сүлжээндээ тогтмол мониторинг 
хийж, хувийн нууц, хүний эрхэм чанарыг хөндөж зөрчсөн агуулгаас 
сэргийлэхийг эрмэлзэх

• Зүй бус агуулга, ялангуяа ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийлийг өдөөн 
турхирсан, өөгшүүлсэн, дэвэргэсэн, хувь хүн, бүлэг этгээдийг үзэн ядсан 
агуулгыг аль болох түргэн, цаг алдалгүй устгах

• Хэрэглэгчийн хариулт, санал гомдлыг ажиглан дагаж, редактортаа тайлагнаж 
бай. Нийгмийн сүлжээний агуулгууд хувийн шинж чанартай яриа мэт боловч 
маргаан үүссэн тохиолдолд редактор хариу өгөх нь дээр

Нийгмийн сүлжээний материал ашиглах

• Нийгмийн сүлжээний гэрэл зураг, дүрс бичлэгийг ашиглахдаа  байршуулсан 
хүний нэр, хаанаас үүнийг авснаа иш татах

• Нийгмийн сүлжээний материал (хувийн цахим хуудас), ялангуяа эмгэнэлтэй, 
дарамттай, гонсойлгом үйл явдлыг харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэгийг 
ашиглахдаа үр нөлөөг нь авч үзэх. 

• Мэдээлэл нягт нямбай, тэнцвэртэй эсэхийг нягтлах

• Анхны санаа зорилго ямар байсныг тодруулах

• Хууль бус, нийгмийн эсрэг үйл ажиллагаа бол ашиглахгүй байх

• Хувийн нууцыг хүндэтгэх

• Зохиогчийн эрхийг зөрчихгүй байх

• Эх сурвалжаа нягтлах. Нийгмийн сүлжээнд тухайн хүн хэн бэ гэдгийг 
тодорхойлох нь ярвигтай ч ямар нэг суурь мэдээлэл байдаг.

Сэтгүүлч нийгмийн сүлжээнд

• Нэг л нийгмийн сүлжээнд бүртгүүл. Ингэхдээ өөрийгөө сэтгүүлч гэдгээ ил 
хэлж, ажилладаг ХМХ-ийнхээ нэрийг тодорхой тавь,

• Өөрийн тодорхойлолтод улс төрийн хандлагаа бүү бич. Улс төрийн үзэл 
бодлоо, эсвэл редакцийн хараат бус байдалд нөлөөлөхүйц пост бүү тавь.

• Хараал, доромжлолын өнгө аяс бүхий сэтгэгдэл бүү постол. 

• Ямар мэдээллийг хэнтэй солилцохоо тогтоож, нууцлалаа тохируул

• Нийгмийн сүлжээний мэдээг бүү тасалдуул. Яаралтай мэдээ тавих хэрэг 
гарвал редактортаа хэлж, шалгуул

• Сэтгүүлчдийн Twitter-т жиргэхийг хувь хүн бус сэтгүүлчийн үйл ажиллагаа 
гэж үзэх. Сэтгүүлчдийнхээ зүй бус жиргээг уншигдахгүй болгохыг шаардах.
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Лавлах материал

Хүний эрх Монгол Улсын Үндсэн хуульд туссан нь

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 16-р зүйлд хүний эрх, эрх чөлөөг 
баталгаажуулсан. Доорх хүснэгтэд Үндсэн хууль болон олон улсын өмнө хүлээсэн 
үүрэг амлалтаар баталгаажсан хүний эрх, эрх чөлөөг тусгалаа. Сэтгүүлчид хүний 
эрхийн асуудлаар баримтад түшиглэн бичих бол доорх хүснэгтээс үндэсний 
болон олон улсын хуулиар баталгаажсан хүний эрхийг ишлэн бичих боломжтой.

Үндсэн 
хуулийн 

заалт
Хүний эрх, эрх чөлөө

Олон улсын гэрээний холбогдох 
заалт

16-р зүйлийн 1 
дэх заалт

Амьд явах эрх
ИУТЭОУП – 6-р зүйл

ХЭК – 6-р зүйл

16-р зүйлийн 2 
дах заалт

Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны 
бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас 
хамгаалуулах эрх

-

16-р зүйлийн 3 
дахь заалт

Өмчтэй байх эрх
АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 15, 16-р зүйл

16-р зүйлийн 4 
дэх заалт

Хөдөлмөрлөх, хувийн аж ахуй эрхлэх 
эрх

ЭЗНСЭОУП – 3, 6, 7, 8-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 3, 11-р зүйл

16-р зүйлийн 5 
дахь заалт

Эд, мөнгөний тусламж авах эрх 

ЭЗНСЭОУП – 1, 2, 6, 8-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 3, 12, 13-р зүйл 

ХЭК – 4, 24, 25, 26, 27-р зүйл

16-р зүйлийн 6 
дахь заалт

Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн 
тусламж авах эрх

ЭЗНСЭОУП – 12-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 11, 12, 14-р зүйл 

ХЭК –24-р зүйл 

16-р зүйлийн 7 
дахь заалт

Сурч боловсрох эрх

ИУТЭОУП –18-р зүйл

ЭЗНСЭОУП – 13, 14-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5, 7-р зүйл

ЭЯГБХУК – 10-р зүйл 

ХЭК –28, 29-р зүйл 
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16-р зүйлийн 
8 дахь заалт

Соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үйл 
ажиллагаа явуулах, бүтээл туурвих, үр 
шимийг нь хүртэх эрх

ИУТЭОУП –27-р зүйл

ЭЗНСЭОУП – 15-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 13-р зүйл 

ХЭК –30-р зүйл 

16-р зүйлийн 9 
дэх заалт

Сонгох, сонгогдох эрх, төрийн алба 
хаших эрх

ИУТЭОУП –25-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 7-р зүйл 

16-р зүйлийн 
10 дахь заалт

Эвлэлдэн нэгдэх байгууллага байгуулах

ИУТЭОУП – 22-р зүйл

ЭЗНСЭОУП – 3, 6, 7, 8-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 3, 7, 8, 11-р зүйл 

ХЭК – 12, 15-р зүйл

16-р зүйлийн 
11 дэх заалт

Эрэгтэй эмэгтэй тэгш эрх, гэр бүл төрийн 
хамгаалалтад байх

ИУТЭОУП – 3, 23, 25, 26-р зүйл

ЭЗНСЭОУП – 3, 7, 10-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 7, 15, 16-р зүйл 

ХЭК – 5, 9, 10, 16, 20, 21, 22-р зүйл

16-р зүйлийн 
12 дахь заалт

Өргөдөл, гомдлоо гаргах эрх

ИУТЭОУП – 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 26-р 
зүйл

ЭЗНСЭОУП – 5-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 1, 2, 15-р зүйл 

ХЭК – 19, 37-р зүйл

16-р зүйлийн 
13 дахь заалт

Халдашгүй байх, эрүү шүүлтээс ангид 
байх эрх

ИУТЭОУП – 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
26-р зүйл

ХЭК – 37, 40-р зүйл

16-р зүйлийн 
14 дэх заалт

Шударга шүүхээр шүүлгэх, хохирлоо 
барагдуулах, өөрийн болон гэр бүлийн 
гишүүд, эцэг, эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг 
мэдүүлэг өгөхгүй байх, өмгөөлөх, 
өмгөөлүүлэх, гэм буруутай нь шүүхээр 
тогтоогдох хүртэл хэнийгч гэм буруутайд 
тооцохгүй байх эрх

ИУТЭОУП – 9, 10, 14, 15, 16-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 1, 2, 15-р зүйл 

ХЭК – 19, 37, 40-р зүйл

16-р зүйлийн 
15 дахь заалт

Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө

ИУТЭОУП –18-р зүйл

ЭЗНСЭОУП – 15-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ХЭК – 2, 14-р зүйл
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16-р зүйлийн 
16 дахь заалт

Итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо 
чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн 
нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх 
эрх чөлөө

ИУТЭОУП –19, 21-р зүйл

ЭЗНСЭОУП –8-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 3, 7-р зүйл 

ХЭК – 13, 15-р зүйл

16-р зүйлийн 
17 дахь заалт

Мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрх

ИУТЭОУП –19-р зүйл

АҮЯГБХУК – 7-р зүйл

ЭЯГБХУК – 10, 14, 16-р зүйл 

ХЭК – 13, 17-р зүйл

16-р зүйлийн 
18 дахь заалт

Чөлөөтэй зорчих, түр буюу байнга оршин 
суух газраа сонгох, гадаадад явах, оршин 
суух, эх орондоо буцаж ирэх

ИУТЭОУП –12-р зүйл

АҮЯГБХУК – 5-р зүйл

ЭЯГБХУК – 3-р зүйл 

Монгол Улсын Үндсэн Хуулиар баталгаажсан хүний эрх, улс төрийн эрх 

“Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем” нэмэх (GSP+)-д хамрагддаг, Монгол Улсын соёрхон баталсан, 
нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцийн жагсаалт

No НҮБ-ын гэрээ, конвенци
Батлагдсан 

он 

Монгол Улс соёрхон 
баталсан, нэгдэн 

орсон

Хүний эрхийн болон олон улсын хөдөлөрийн байгууллагын гол гэрээ

1
Төрлөөр устгах гэмт хэргээ сурьдчилан 
сэргийлэх, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх 
тухай конвенц.

1948
 1967

2
Арь сүндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг 
устгах тухай олон улсын конвенц. 1966.03.07

1965 1969

3
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон 
улсын пакт

1966
1974

4
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон 
улсын пакт

1966
1974

5
Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах 
тухай конвенц

1979
1981

6
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, 
хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг 
доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц

1984
2002

7 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц 1989 1990

8 Албадан хөдөлмөрийн тухай конвенц 1930 2005

9
Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага 
байгуулах эрхийг хамгаалах тухай конвенц

1948 1969

10
Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх 
эрхийн тухай конвенц 

1949  1969
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11 Тэгш шан хөлс олгох тухай конвенц 1951 1969

12 Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай конвенц 1957 2005

13
Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр 
эрхлэлт) тухай конвенц

1958 1969

14
Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай 
конвенц

1973 2002

15
Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн 
тухай конвенц

1999 2001

Байгал орчин, засаглалын тухай гэрээ конвенц 

16
Зэрлэгамьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг 
олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 
конвенц

1973 1996

17
Озоны давхаргыг задалдаг бодисын тухай 
Монреалын Протокол

1987  1996

18
Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан 
тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай 
Базелийн конвенц 

1989  1997

19 Биологийн олон янзын байдлын тухай кинвенц 1992 1993

20
Уурамьсгалынөөрчлөлтийн НҮБ-ын суурь 
конвенц

1992
1993

21
Био аюулгүй байдлын тухай Картагены 
протокол 

2000  2003

22
Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай 
Стокхольмын конвенц

2001  2004

23
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын 
суурь конвенц Киотогийн протокол

1998 1999

24 Мансууруулах эмийн тухай НҮБ-ын конвенц 1961 1991

25 Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц 1971 1999

26
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын 
хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

1988 2003

27 Авилгын эсрэг НҮБ-ын конвенц 2004 2006
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Эх сурвалж

Эх сурвалжийн нэр Ерөнхий хүрээ Линк

Европын холбооны 
GSP+ системийн 
талаарх мэдээлэл

“ХЕС+” системийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл 

http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2017/january/
tradoc_155235.pdf

НҮБ-ын Хүний эрхийн 
дээд комиссарын газар

Хүний эрхийн талаарх суурь 
ойлголтууд, тайлан илтгэл хэлэлцүүлэх 
хугацаа, гэрээний хэрэгжилт зэрэг

https://www.ohchr.org

Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллага

Хөдөлмөрлөх эрхийн тухай ойлголтууд, 
гэрээний хэрэгжилт

https://www.ilo.org/beijing/
countries-covered/mongolia/
lang--en/index.htm

Дэлхийн банк
Олон улсын болон Монгол улсын 
эдийн засгийн тойм, мөнгө санхүүгийн 
удирдлага

https://www.worldbank.org/
mn/country/mongolia

Монголын үндэсний 
худалдаа аж 
үйлдвэрийн танхим

Монголын бизнесийн орчин, зах 
зээлийн тойм, гадаад худалдаа

https://www.mongolchamber.
mn

Хүүхдийг ивээх сан Хүүхдийн эрхийн асуудлууд
http://
savethechildreninmongolia.
weebly.com/

Хүний эрхийн үндэсний 
комисс

Монгол улсын хүний эрхийн нөхцөл 
байдал

www.mn-nhrc.org

Гадаад харилцааны яам
Гадаад харилцаа, олон улсын худалдаа, 
гэрээ хэлцэл

www.mfa.gov.mn

Хууль зүй дотоод 
хэргийн яам

Дотоодын хууль тогтоомж, олон улсын 
гэрээ

Legalinfo.mn

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

Хөдөлмөрлөх эрх, орчин нөхцөл, 
нийгмийн хамгааллын бодлого, 
хэрэгжилт

http://www.mlsp.gov.mn/

Монголын Хэвлэл 
мэдээллийн зөвлөл

Мэргэжлийн ёс зүйн зарчим, тайлбар
http://www.mediacouncil.
mn/page/3011.
shtml?sel=5001&subsel=5009

Ажил олгогч эздийн 
нэгдсэн холбоо

Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, төр хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагаа

http://www.monef.mn/

Нидерландын Хэвлэл 
мэдээллийн удирдамж

Хэлэл мэдээлийн онлайн талбартаа 
тавих мониторинг,сэтгүүлчдийн 
нийгмийн сүлжээнд баримтлах зарчим, 
удирдамж

http://www.rvdj.nl

Финладын хэвлэл 
мэдээллийн 
мэргэжилтнүүдийн 
удирдамж

Хэлэл мэдээлийн онлайн талбартаа 
тавих мониторинг,сэтгүүлчдийн 
нийгмийн сүлжээнд баримтлах зарчим, 
удирдамж

http://www.jsn.fi

Бельгийн хэвлэл 
мэдээллийн удирдамж

Хэлэл мэдээлийн онлайн талбартаа 
тавих мониторинг,сэтгүүлчдийн 
нийгмийн сүлжээнд баримтлах зарчим, 
удирдамж

http://www.rvdj.be
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Би Би Си Редакцийн удирдамж, зааварчилгаа
(http://www.bbc.co.uk/
editorialguidelines/page/
guidance-social-media-pictures

Associated Press
Ажилтнуудын нийгмийн сүлжээний 
удирдамж

http://www.ap.org/Images/
SocialmediaGuidelinesforAPEm
ployyes-revisedJanaury2012_
tcm28-4699.pdf

(Footnotes)

1  Монголын Хүний эрхийн ТББ-уудын Форумын илгээсэн мэдээлэл, 2015 оны 5-р сар,http://
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MNG/INT_CESCR_CSS_MNG_20525_E.
pdf(2018.06.23)


