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БАЙГУУЛЛАГЫН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Нобелийн шагналт Олон Улсын Хүний
Эрхийн Эмнести Интернэшнл байгууллага
нь Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглал
болон бусад баримт бичгүүдэд заасан
хүний эрх, эрх чөлөөг хүн бүрт адил
тэгш эдлүүлэхийн төлөө үйл ажиллагаа
өрнүүлдэг дэлхий нийтийн томоохон
хөдөлгөөн бөгөөд Монгол Улсад 1994
оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж
байна. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд
бид кампанит ажлуудаар дамжуулан
Монгол Улсын иргэдэд тэдний иргэний,
улс төрийн, эдийн засгийн болон нийгэм
соёлын эрхийг нь таниулах үйл ажиллагааг
сургалт, олон нийтийн үйл ажиллагааны
хэлбэрүүдээр зохион байгуулсаар ирсэн.
Өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээнд 7000
гаруй гишүүн дэмжигчидтэй, нийслэл
болон орон нутгийн, мэргэжил, сонирхлын
зэрэг 25 бүлэгтэйгээр ажиллаж байна.
Монголын Эмнести Интернэшнл
байгууллагын дотоод бүтцийн хувьд
Удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх товчоо,
Хяналтын зөвлөл гэсэн зохион
байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа
явуулдаг ба бодлого, үйл ажиллагааны
чиглэлийг 2 жил тутамд болдог Ерөнхий
чуулганаар тодорхойлж, бүх гишүүдээс
байгууллагыг төлөөлөн Удирдах зөвлөл,
Хяналтын зөвлөлийг сонгодог. Үйл
ажиллагааны бодлого, чиглэлийн хүрээнд
Удирдах зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх, өдөр тутмын ажил үүргийг
Гүйцэтгэх товчоо гүйцэтгэдэг ба ажлын
үр дүн, шийдвэрийн хэрэгжилт зэргийг
Хяналтын зөвлөл хянан ажилладаг
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ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªË

С.Ганчимэг
Удирдах зөвлөлийн дарга

М.Батбаатар
Судалгаа хариуцсан
гишүүн

С.Очирбал
Удирдах зөвлөлийн дэд дарга

Я.Мөнхчимэг
Кампанит ажил
хариуцсан гишүүн

А.Отгончимэг
Санхүү хариуцсан гишүүн

З.Балдорж
Залуучууд хариуцсан
гишүүн

Á.Ýíõòóÿà
Êàìïàíèò àæèë õàðèóöñàí
ãèø¿¿í

Т.Жанерке
Хэвлэл мэдээлэл
хариуцсан гишүүн

Б.Болдсүрэн
Хүний эрхийн боловсрол
хариуцсан гишүүн

ХЯНАЛТЫН ÇªÂËªË

С.Очирбат
Хяналтын зөвлөлийн дарга

Б.Наранбаатар
Хяналтын зөвлөлийн гишүүн

Г.Сүхбат
Хяналтын зөвлөлийн гишүүн

ГҮЙЦЭТГЭХ ТОВЧОО

Á.Àëòàíòóÿà
Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

Ò.Àðèóíàà
Ñàíõ¿¿ãèéí àæèëòàí

Ã.Àìàðçàÿà
Êàìïàíèò àæèë õàðèóöñàí
çîõèöóóëàã÷

Т.Болорсувд
Өсөлт, хөгжил хариуцсан
зохицуулагч

Ï.Ìºíõæàðãàë
Кàìïàíèò àæèë õàðèóöñàí
çîõèöóóëàã÷

Я.Цэцэнзаяа
Залуучууд, цахим хэвлэл
мэдээлэл хариуцсан
зохицуулагч
2018 оны 09 сараас
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“ЗОРИГТОН” ХҮНИЙ ЭРХ
ХАМГААЛАГЧИЙГ ХАМГААЛАХ НЬ

КАМПАНИТ АЖИЛ

Монгол улсад хүний эрх хамгаалагчийг
хамгаалах, шударга ёсны төлөө дуугарч
буй хүн бүр айдасгүй, аюулгүй орчинд
үгээ хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлдэг байх
хууль эрх зүйн орчныг бий болгохыг
зорьж, хүний эрхийн төрийн бус
байгууллагууд, Хүний эрхийн үндэсний
комисс, хуульч, судлаачидтай хамтран
Ажлын хэсэгт ажиллаж, төрийн холбогдох
байгууллага, албан тушаалтан, хууль
тогтоогч нартай нөлөөллийн уулзалтууд
зохион байгууллаа.
Олон нийтэд хүний эрх хамгаалагчдыг
таниулах, ялангуяа Монгол улс дахь
байгаль орчин, уугуул иргэд, охид
эмэгтэйчүүд, бэлгийн цөөнхийн эрх
болон бусад хүний эрхийн чиглэлээр
ажиллаж байгаа хүний эрх хамгаалагчдыг
таниулахаар Оюу толгой хяналт ТББ-тай
хамтран сэтгүүлч нийтлэлч нарын дунд
хөрөг найруулал бичих уралдааныг 2020
оны 2-15-наас 5-р сарын 15-ныг хүртэл

зарлан явууллаа. Тус уралдаанд радио,
сонин, вэб сайтуудын нийт 19 сэтгүүлч,
нийтлэлчид 21 бүтээлээр оролцжээ.
Уралдаанд оролцсон сэтгүүлчид хүний
эрхийн боловсрол, шаардлагатай орон
байраар хангагдах, охид эмэгтэйчүүд,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, шударга ёс,
байгаль орчин, ялгаварлан гадуурхалтаас
ангид байх эрхийн төлөө чин сэтгэл, ур
чадвараа дайчлан тэмцэж байгаа хүний
эрхийн идэвхтнүүдийг сонгож хөрөг
найрууллаа бичсэн байна.
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг
хамгаалах өдрөөр Эмэгтэй хүний эрх
хамгаалагчийн үйл хэргийг таниулах
сошиал идэвхжил өрнүүлж, вэб сайт,
фээсбүүкээр гишүүд, дэмжигчид,
олон нийтэд түгээж Иран, Эквадор,
Гондурас, Никарагуа, Саудын Арабт
эрх нь зөрчигдсөн эмэгтэй хүний эрх
хамгаалагчдыг хамгаалах уриалгад гишүүд
дэмжигчид цахимаар нэгдлээ.
Эмнести Интернэшнлийн Зоригтон
кампанит ажлын хүрээнд бид 2018
оноос эхлэн дэлхий дахины олон хэл
дээрх нэвтэрхий толь болох Википедиад
хүний эрх хамгаалагч, идэвхтэн, тэмцэгч
нарын түүх намтрыг байршуулах ажлыг
үргэлжүүлж байна.
Орон нутагт хүний эрх хамгаалагчдыг
таниулах, иргэний нийгмийг чадавхжуулах
чиглэлээр Монголын Эмэгтэйчүүдийн
Сантай хамтран ажиллаж, 2020 оны
4-р сарын 13-15-ны хооронд Дорнод
аймгийн иргэний нийгмийн 27, төрийн
байгууллагын 25, идэвхтэн залуучууд
28 нийт 80 хүнд цахим сургалт зохион
байгууллаа. Хүний эрхийг хамгаалах
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эрхийн талаар ойлголт өгөх, хүний
эрх хамгаалагч гэж хэн болох, тэднийг
хамгаалах ямар механизм байдаг, учирч
болох эрсдэлээ хэрхэн үнэлэх болон
сорил бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх
чадвар олгож, орон нутгийн идэвхтэнүүд,
залуу манлайлагчдын хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэхэд уг сургалтын зорилго оршлоо.
2020 оны 5-р сарын 11-нд Гадаад
харилцааны сайд, УИХ-ын гишүүн
Д.Цогтбаатар Хүний эрхийн хамгаалагчийн
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн
төслийг УИХ-ын дарга Г.Занданшатарт
өргөн барих үйл ажиллагаанд ТББ-ын
Форумыг төлөөлөн Монголын Эмнести
Интернэшнлийн Гүйцэтгэх захирал
Б.Алтантуяа, Оюу толгойн хяналт ТББ-ын
Тэргүүн Д.Сүхгэрэл нар оролцлоо.
Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн
тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх, хүний
эрх, хүмүүнлэг, боловсрол, соёл гээд олон
чиглэлийн ашгийн бус байгууллагуудын
ажиллах ээлтэй орчин нөхцлийг бүрдүүлэх
зорилгоор шинээр ТББ-ын тухай хуулийн
төслийн үзэл баримтлал боловсруулах,
хуулийн төслийн хэрэгцээ шаардлагыг
тодорхойлох чиглэлээр бусад ТББ-ын
төлөөлөлүүдтэй хамтран ажиллалаа.
Ковид 19 цар тахлын
улмаас олон нийтийн арга
хэмжээг хориглож тул
“Хүний эрх хамгаалагч
залуучууд” зуны сургалтыг
6-р сарын 15-17-ны хооронд
гурван өдөр цахимаар
зохион байгууллаа. Тус
сургалтад 23 залуучууд
хамрагдсаны 30 орчим хувь
нь орон нутгаас оролцсон
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нь холын зайнаас ч гэсэн суралцах
сонирхолтой залуучуудыг хамруулж
чадсанаараа цахим сургалтын нэг давуу
тал оршиж байлаа.
Туркийн 11 хүний эрх хамгаалагчдын
шүүх хурлын өмнө тэднийг цагаатгахыг
уриалсан онлайн үйл ажиллагаанд оюутан
залуучууд үйл ажиллагаа өрнүүлж, сошиал
идэвхжил өрнүүлж, уриалга гарган,
Монголд улсад суугаа Туркийн элчин
сайдад хүний эрхийг хамгаалсныхаа төлөө
хоригдож болзошгүй байгаа Туркийн
Эмнести Интернэшнлийн дарга, захирал
бусад гишүүдийг оролцуулсан 11 хүний
эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалахыг
уриалсан албан захидал хүргүүллээ.
Хүний эрх хамгаалагчдын эрх зүйн
орчин бүрдүүлэхэд нөлөөлөх чиглэлээр
ТББ-ууд, ХЭҮК-той хамтран УИХ-ын
гишүүдэд хуулийн зорилго, хэрэгцээ
шаардлага, хүний эрх хамгаалагчийн
талаарх Загвар хуулийг таниулах
лобби үйл ажиллагаа явуулж, охид,
эмэгтэйчүүдийн эрх, уугуул малчдын эрх,
хүний эрхийн боловсрол, байгаль орчин
гээд хүний эрх, эрх чөлөөний төлөө
тэмцэгчдийн намтар түүх, үйл хэргийн
талаарх хөрөг найрууллыг вэб сайтаараа
дамжуулан олон нийтэд танилцууллаа.
ХЭХ-ийн хуулийн төслийг хэлэлцэх
асуудлыг УИХ-аар дэмжсэн нь хүний эрх,
эрх чөлөөний төлөө тэмцэгчдэд хууль
эрх зүйн ээлтэй орчин бүрдэх боломжийг
олгосон байна.
Хөрөг найрууллын уралдаанд ирсэн
бүтээлүүд, бусад хүний эрх хамгаалагчдын
талаарх мэдээ мэдээллийг сошиалаар
давхардсан тоогоор 200 000 гаруй хүнд
хүрлээ.
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ЦААЗААР АВАХ ЯЛЫН ЭСРЭГ

КАМПАНИТ АЖИЛ
Ковид 19 цар тахлын улмаас хөл хорио
тогтоосон хэдий ч Монголын Эмнести
Интернэшнлийн оюутны бүлгийн гишүүд
Энтимема клубын гишүүдэд Жинхэнэ
гэмт хэрэг киногоор цахим хэлэлцүүлэг
өрнүүлсэн нь шинэлэг байлаа.
Эмнести Интернэшнлээс 4-р сарын
21-нд Цаазаар авах ял ба гүйцэтгэл 2019
судалгааг дэлхий дахинаа танилцуулж,
судалгааны талаарх хэвлэлийн мэдээг
Ийгл, МNC, TV25 зэрэг телевиз,
https://gereg.mn/news/50851, http://
gogo.mn/r/qq2dy, http://zuv.mn/n1j,
https://newswire.mn/?p=8222&fbclid
=IwAR0NKgh18M7x7oPCdedWdWZ9
zIYXV7Ka anulYsassc5LGkV9GIxfqOg_bg0
зэрэг сайтаар олон нийтэд хүргэлээ.
Мөн байгууллагын вэб хуудас, сошиал
медиагаар дамжуулан 1200 гаруй хүнд
хүргэлээ.
11-р сарын 6-нд Нээлттэй Нийгэм
Форумтай хамтран зохион байгуулсан их
дээд сургуулийн багш нараар дамжуулан
кино хэлэлцүүлгээр хүний эрхийн
боловсрол олгох нь уулзалтад МУИС-ийн
Хууль зүйн сургууль, Отгонтэнгэр, Дотоод

хэргийн их сургууль, Шихихутуг, Орхон,
Их засаг, Монголын Үндэсний их сургууль
зэрэг хууль зүйн их дээд сургуулиудын
хүний эрх, олон улсын эрх зүйн багш нар
оролцож санал бодлоо солилцлоо.
НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейгаас
1989 онд баталсан Иргэний болон улс
төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын
цаазаар авах ялыг халах тухай 2-р Нэмэлт
Протоколд нэгдэн орсон Казакстан улсын
элчин сайдад талархал илэрхийлж,
цаашид цаазаар авах ялыг бүрэн халахыг
уриаллаа.
Казакстан улс Иргэний болон улс
төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын
цаазаар авах ялыг халах тухай 2-р Нэмэлт
Протоколд гарын үсэг зурсан нь тус
улс энэ гутамшигт ял шийтгэлийг ардаа
орхисон улс үндэстнүүдтэй нэгдэхэд тун
ойрхон ирснийг харууллаа. Европ ба
Төв Азийн орнуудаас ОХУ, Тажикстан,
Беларусь нь ИУТЭОУП-ын 2-р Нэмэлт
Протоколд гарын үсэг зураагүй, соёрхон
батлаагүй үлдсэн гурван улс юм. Беларусь
улс бүс нутагтаа цаазаар авах ял
гүйцэтгэдэг цор ганц улс хэвээр байна.

2020 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХИЙГ ЗОГСООЁ

КАМПАНИТ АЖИЛ
УИХ-аас 2020 оны 1-р сарын 23-нд
Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний
комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгыг баталсан ба тус хуульд Эрүү
шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал
эрхэлсэн Комиссын гишүүнтэй болохоор
тусгаж өгсөн нь Монгол улс 2014 онд
нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн
эрхийн тухай олон улсын пактын Нэмэлт
Протоколын дагуу байгуулах ёстой Эрүү
шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх механизмыг
хэрэгжүүлэх алхам боллоо.
1 дүгээр сарын 29-нд Монголын
Эмнести Интернэшнлээс хорих газарт
хараат бус, хөндлөнгийн хяналт шалгалт
хийж, тус газарт Т.Чимгээ өлсгөлөн
зарласан, эс зарласан тухай зөрүүтэй
мэдээллийн бодит үнэнг олон нийтэд
мэдэгдэхийг Хүний Эрхийн Үндэсний
Комисст хандан уриалж, Т.Чимгээ,
Б.Содномдаржаа нарын болоод бусад
этгээдийн эрүү шүүлтэд өртсөн гэх бүх
хэргийг хараат бусаар мөрдөн шалгах
механизмыг бий болгож, шударга шүүхээр
хэргийг түргэн шуурхай шийдвэрлэж, үр
дүнг олон нийтэд мэдээлэхийг засгийн
газраас шаардсан мэдэгдлийг гаргав.
5-р сарын 25-нд Монгол Улсад 2020
оны зургаадугаар сард болох Парламентын
сонгуулийн өмнө хүмүүсийг олон
шалтгаанаар, түүний дотор цахим болон
цахим бус орчинд эрх баригчдыг шүүмжилж,
үзэл бодлоо илэрхийлснийх нь төлөө
баривчилж, хорих нь нэмэгдэж байгаа ба
үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ
эдлэн, ердөө эрх баригчдыг шүүмжилснийхээ
төлөө хоригдож байгаа бүх хүнийг яаралтай,
ямар ч болзолгүйгээр суллахыг шаардсан
хэвлэлийн мэдээ гаргалаа.
Монголын Эмнести Интернэшнлээс
хүний эрхийн ТББ-ын Форумтай хамтран
Ковид 19 цар тахлаас урьдчилан
сэргийлэх тухай хуулийн төсөлд хүний
эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой асуудлаар
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санал хүргүүлсэн. Мөн энэ хуультай
холбогдуулан гарах журам нь хүний
эрх, эрх чөлөөг хангасан байх ёстойг
баталгаажуулахыг уриалсан албан
бичгийг Харилцаа холбооны зохицуулах
газар, Цагдаагийн Ерөнхий газарт тус тус
илгээлээ. Цагдаагийн Ерөнхий газраас
хариу өгч, журам боловсруулахдаа
анхаарч ажиллахаа мэдэгдсэн байна.
“Монгол улс: 2020-2024 онд ажиллах
Улсын Их Хуралд санал болгох хүний
эрхийн хэлэлцэх асуудал” баримт бичгийг
боловсруулан гаргаж, УИХ-ын гишүүдэд
хүргүүлсэн ба үүнд шинээр сонгогдсон УИХын гишүүдийг Монгол Улсын хүний эрхийн
үзүүлэлтийг сайжруулах, хүний эрхийг
хүндэтгэн хамгаалахаа нотлон харуулахыг
Монголын Эмнести Интернэшнлийн олон
мянган гишүүд дэмжигчдийн өмнөөс
уриаллаа. Мөн шүүхийн хараат бус байдлыг
бэхжүүлэх, эрүүдэн шүүхтэй тууштай тэмцэх,
хүрээлэн байгаа орчны асуудлаарх хүний
эрхийн зөрчлийг зогсоох, орон байртай байх
эрхийг хамгаалах, чанартай хүний эрхийн
боловсрол олгох, хүний эрх хамгаалагчдыг
айлган сүрдүүлэлт, заналхийллээс хамгаалах
хууль эрх зүйн орчин бий болгох зэрэг
асуудлаарх зөвлөмжүүдийг багтаасан албан
бичгийг боловсруулан гаргаж, УИХ-ын
76 гишүүдэд хүргүүллээ. УИХ-ын зарим
гишүүдээс хэлэлцэх асуудал дээр хамтран
ажиллахаа хариу мэдэгдлээ.
6-р сарын 26 буюу Эрүүдэн шүүхийн
хохирогчдод туслах олон улсын өдрөөр
эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрхийг
таниулах постер, видеог сошиал
медиагаар түгээж, давхардсан тоогоор
3500 орчим хүнд хүргэлээ.
ХЭҮК-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг
сонгон шалгаруулах нээлттэй сонсголд
ажиглагчаар оролцож, мөн нэр
дэвшигчдээс хүний эрх, эрх чөлөөг хэрхэн
хангаж ажиллахыг нь тодрууллаа.
Эмнести Интернэшнлийн Зүүн Азийн
бүсийн тайланд багтсан Монгол улс дахь
хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх
тайланг Ковид-19 цар тахлаас сэргийлэх
хөл хорио тогтоосны улмаас цахимаар
түгээж, 1000 орчим хүнд хүргэлээ.
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ЭРСДЭЛД БУЙ ХУВЬ ХҮМҮҮС

КАМПАНИТ АЖИЛ
Монгол Улсын хүний эрхийн нөхцөл
байдлыг хэлэлцэх НҮБ-ын хүний эрхийн
Ээлжит Дүгнэлт Хэлэлцүүлэгт мэдээлэл
бэлтгэн илгээлээ. Монгол улсын хүний
эрхийн нөхцөл байдлын талаарх уг
тайлан илтгэлийг Монгол Улсад суугаа
дипломат төлөөлөгчийн газруудад илгээж,
хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж байгаа
асуудалд анхаарал хандуулан зөвлөмжийн
хэрэгжилтийг шаардахыг уриаллаа.
2020 оны УИХын сонгуулийн өмнө
Монголын Эмнести
МОНГОЛ УЛС: 2020-2024 ОНД АЖИЛЛАХ
УЛСЫН ИХ ХУРАЛД САНАЛ БОЛГОХ ХҮНИЙ
Интернэшнлийн
ЭРХИЙН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ
гишүүд дэмжигч
болоод тус
байгууллагыг
төлөөлөх хүн
сонгуультай
холбоотойгоор
юу хийж болох,
болохгүй талаарх удирдамжийг багтаасан
“2020: Хүний эрх ба УИХ-ын сонгууль”
мэдээллийг гаргаж, вэб сайт, сошиал
сүлжээгээр гишүүд, дэмжигчдэд хүргэлээ.
Хонгконгийн цагдаа нар тайван
замаар эсэргүүцлээ илэрхийлэгчдийг
хүчээр тарааж байгааг МЭИ-ийн гишүүд
дэмжигчид эсэргүүцэн, видео, мэдээ
мэдээллийг сошиалаар түгээлээ. Хятад
улс 6-р сарын 30-нд Хонконгт үндэсний
аюулгүй байдлыг хамгаалах хууль
баталснаа мэдэгджээ. Тус хуулиар гадны
хүчтэй хамтарч салан тусгаарлах, хорлон
сүйтгэх, терроризм, хуйвалдааны хэрэг
үйлдсэн бол 3 жилээс бүх насаар нь
хорих хүртэл ял оногдуулах аж. Мөн
Хятадын засгийн газраас өөрсдийн хууль
сахиулагчдаас бүрдсэн, тодорхой хэргүүд
дээр шүүн таслах ажиллагаа явуулах эрх
бүхий Хонконгт үндэсний аюулгүй байдлыг
хамгаалах оффис байгуулах гэж байгаа
нь тодорхой нөхцлүүдээр сэжигтнийг

эх газар руу шилжүүлэн хорьж, шүүх
ажиллагаа явуулах боломжтой болж
байгаа ба үндэсний аюулгүй байдалд
халдсан хэрэгт буруутгагдаж байгаа
хүн бүрийн шударгаар шүүлгэх эрх
зөрчигдөхөд хүргэж байна. Лхагва гарагт
болсон эсэргүүцлийн үеэр хэд хэдэн хүн
баривчлагдсан ба долоо нь үндэсний
аюулгүй байдлын хуулийг зөрчсөн хэмээн
цагдаа мэдэгджээ. Баривчлагдсан нэг хүний
цүнхнээс “Хонконгийн тусгаар тогтнол” туг
олдсон байна. Олон улсын хүний эрхийн
хууль, хэм хэмжээгээр тайван замаар
тусгаар тогтнолын талаарх үзэл бодлоо
илэрхийлэх нь үндэсний аюулгүй байдалд
заналхийлсэнд тооцогддоггүй.
ӨМӨЗО-нд монгол хэл соёлоо хадгалж
үлдэхээр тайван замаар тэмцсэн хүмүүс
халдлагад өртөөд байгаа тухай мэдээллийг
вэб сайтаар түгээж, гишүүд дэмжигчид
яаралтай үйл ажиллагаа өрнүүллээ.
ОХУ-д Ковидын үеэр эмч, эмнэлэгийн
ажилтны эрхийн төлөө дуугарсан эмч
Татъяана Реввагийн төлөө гишүүд
сургалт, уулзалт, бүх гишүүдийн улирлын
уулзалтаараа үйл ажиллагаа өрнүүлж,
түүний эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэхгүй
байхыг уриалсан захидлыг Волгоград
мужийн прокурорт илгээлээ.
Ковид 19 цар тахлын тархалтыг зогсоох
хөл хорионы улмаас Эрхийнхээ төлөө
бичицгээе 2020 аяныг цахим орчинд
зохион байгууллаа. Уг аяны хүрээнд
Колумб, Бурунди, Өмнөд Африк, Мьянмар,
Чили, Саудын Араб, Алжир, Малта, Турк,
Пакистан улсад сураггүй алга болсон
хэргийг илчилж, цэрэг армийн авилгалыг
шүүмжилж, газар нутгаа хамгаалж,
эмэгтэйчүүдийн эрхийг шаардаж,
сэтгүүлчийн ажлаа эрхэлж явахдаа, ЛГБТИ
хүмүүсийн эрхийг хамгаалж үгээ хэлж
үзэл бодлоо илэрхийлснийхээ төлөө эрх
нь зөрчигдсөн хувь хүн, бүлэг хүмүүсийн
төлөө цахим уриалга өрнүүллээ. Цахим
уриалгад 2831 хүн нэгдсэн байна.

2020 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ, СОЁЛЫН
ЭРХ -ОРОН БАЙРТАЙ БАЙХ
ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ
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Зорилтууд:
1. Хуулийн хамгаалалтыг бий болгохын
төлөө

КАМПАНИТ АЖИЛ

2. Эрхээ мэддэг, хамгаалдаг, шаарддаг
соёлыг бий болгохын төлөө

ХУУЛИЙН ХАМГААЛАЛТ БИЙ
БОЛГОХЫН ТӨЛӨӨ

орчин, хэрэгжилт” сэдвээр хуульчдын
баг ажилласан. Энэхүү баг нь одоо
мөрдөж буй холбогдох хууль тогтоомж нь
иргэдийн орон байртай байх эрхийг дахин
төлөвлөлтийн хүрээнд хамгаалж чадаж
буй эсэхийг нягтлан, хамгаалалт тусгуулах
санал, зөвлөмж боловсруулах зорилготой
байв.

Бид орон байртай байх эрхийг хамгаалах
“Төр үүргээ мэд, биелүүл” кампанит
ажлаараа “Хот, суурин газрыг дахин
хөгжүүлэх тухай хууль” болон түүнийг
хэрэгжүүлэх журмуудад олон улсын хүний
эрхийн хэм хэмжээнд нийцсэн хүний
эрхийн хамгаалалт бүхий нэмэлт, өөрчлөлт
оруулахын төлөө ажиллаж байгаа билээ.
• Дахин төлөвлөлтөд хамрагдаж, төсөл
хэрэгжүүлэхээр ирсэн компанитай
холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу
тохиролцож чадаагүй байхад нь хүч
албадлага хэрэглэн нүүлгэсэн тухай
иргэний гомдолд үндэслэн олон улсын
хүний эрхийн тухай хууль, хэм хэмжээгээр
хамгаалагдсан орон байртай байх эрхийг
хамгаалах стратегийн өмгөөлөл хийлгэдэг
болгохоор уулзалт, хэлэлцүүлгүүд зохион
байгууллаа.
Дахин төлөвлөлтөд хамрагдаж орон
гэргүй болсон, түрээсийн төлбөрөө
авч чадахгүй байгаа болон ямар нэгэн
байдлаар эрх нь зөрчигдсөн иргэдийн
бодит тохиолдолд үндэслэн “Хот,
суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл
ажиллагааны хүрээнд: Oрон байртай
байх эрхийг хангаж, хамгаалах эрх зүйн

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн
төсөл хөтөлбөрүүдэд 2013 оноос эхлэн
хамрагдаж, 6-7 орчим жил орон гэргүй
тэнүүчлэн амьдарч байгаа эсвэл аливаа
байдлаар төсөл хөтөлбөрөөс хохирсон
иргэдийн ярилцлага, бодит нөхцөл
байдалд тулгуурлан хийсэн уг судалгаа нь
холбогдох хууль тогтоомжид олон улсын
хүний эрхийн хэм хэмжээнд нийцсэн
хамгаалалт суулгах, болон цаашид
ийм алдаа дахин гаргуулахгүйн тулд
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хэрэгжүүлж буй төрийн байгууллагуудын
тогтолцоо, үйл ажиллагааны зохион
байгуулалт, дотоод хяналтын үйл
ажиллагаа, чиг үүргийн хэрэгжилт
чиглэлээр Төрийн аудитын тухай хуулийн
2021 онд аудит хийлгэх хүсэлт гаргасан.

ЭРХЭЭ МЭДДЭГ, ХАМГААЛДАГ,
ШААРДДАГ СОЁЛЫГ БИЙ
БОЛГОХЫН ТӨЛӨӨ

Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлтийн
хүрээнд шаардлагад нийцсэн орон байртай
байх эрх нь зөрчигдсөн иргэдийн асуудлыг
эрх зүйн талаас нь хөндөн гаргаж, олон
нийт, хэвлэл мэдээлэл, гүйцэтгэх засаглал,
хууль тогтоогчдын анхаарлын төвд хүргэж
байгаагаараа энэхүү судалгааны ач
холбогдол оршиж байв.
Улаанбаатар хотод дахин төлөвлөлтийн
төсөл хэрэгжээд 7 орчим гаруй жил болж
буй ч хууль, эрх зүйн орчны хийдэл,
зөрчил, төрийн байгууллагуудын үйл
ажиллагааны уялдаа холбоогүй байдал,
хэрэгжүүлэлт, зохион байгуулалтын
алдаа болон хяналт тавих, хариуцлага
тооцох зэрэгт нэгдсэн удирдлага, арга
зүй хангалтгүй, сул байгаагаас дахин
төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч
барилгын компаниудын зүгээс төсөлд
хамрагдсан иргэдэд учруулж буй эрсдэл,
тулган шаардалт, хор хохирол байсаар,
иргэдийн олон улсын хүний эрхийн тухай
хуулиар хамгаалагдсан орон байртай байх
эрх зөрчигдсөөр байна. Орон байртай
байх эрхээ зөрчүүлж, дахин төлөвлөлтийн
хохирогч болсон иргэдийг түр болон
бүр орон сууцаар хангах, хохирлыг
нь барагдуулах ажил бүрэн, гүйцэд
хийгдээгүй байхад Хан-Уул дүүргийн 4-8
дугаар хороодод дахин төлөвлөлтийг
далайцтай эхлүүлж буй нь сэтгэл зовоосон
асуудал болоод байна. Тиймээс дахин
төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хариуцан

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл,
хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн хүний
эрхийн болон тэр дундаа шаардлагад
нийцсэн орон байраар хангагдах эрхийн
тухай мэдлэг хомс, төрийн албан хаагчид
болон төсөл хэрэгжүүлэгч барилгын
компаниуд иргэдийг дахин төлөвлөлтийн
талаарх мэдээллээр хангах үүргээ бүрэн,
шуурхай биелүүлэхгүй байгаагаас үүдэн
иргэд хохирсоор байгаа тул эрхээ мэддэг,
хамгаалдаг, шаарддаг соёлыг бий болгох
хэрэгцээ их байна.
“Ковид-19 цар тахлын эсрэг нэн
тэргүүний хамгаалалт бол Орон байр юм”
гэж НҮБ-ын Тусгай Илтгэгч 2020 оны 3
дугаар сарын 18-ны өдөр мэдэгдсэн билээ.
“Орон байр нь шинэ коронавирустэй
тэмцэх нэн тэргүүний хамгаалалт болоод
байна. Дэлхий даяар Засгийн газрууд
шинэ коронавирусийн тархалтаас
урьдчилан сэргийлэхийн тулд төр иргэдээ
орон гэргүй болохоос хамгаалах, нүүлгэн
шилжүүлэлт хийхийг хориглох, орон
гэргүй хүмүүсийг зохих орон байртай
болох боломжоор хангах яаралтай арга
хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байна”
гэж НҮБ-ын Тусгай Илтгэгч мэдэгдэв.
Эмнести Интернэшнлийн зүгээс
Засгийн газруудад хандан Ковид-19
халдварт өвчний эсрэг авч буй бүхий л
арга хэмжээнийхээ үеэр хүний эрхийг
хүндэтгэн, хангаж ажиллахыг уриалсан
албан бичгийг дээрх НҮБ-ын Тусгай
илтгэгчийн мэдэгдлийн хамт нийслэлийн
Засаг дарга болон холбогдох удирдлагууд,
Барилга, хот байгуулалт, Эрүүл мэнд,
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал болон
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БСШУС-ын сайд нарт тус тус хүргүүлсэн.
Энэ нь “Коронавируст халдвар /ковид19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-д
тусгагдсан нь Эмнести Интернэшнлээс
хүний эрхийг хамгаалах үйлсэд оруулсан
хувь нэмэр байсан.

ОББЭ-ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ ТӨСӨЛ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны
50 дугаар тогтоолоор батлагдсан Бүх
нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх
Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Нээлттэй
нийгэм форумын санхүүжилтээр
шаардлагад нийцсэн орон байраар
хангагдах эрхийг хамгаалах зорилготой
“ОББЭ-Эрх зүйн хөтөч” төслийг бид
хэрэгжүүлж байна. Завхан, Архангай
аймаг болон нийслэлийн 6 дүүрэгт
хэрэгжих уг төсөл нь сургалт, хэлэлцүүлэг
хийх зэрэг соён гэгээрүүлэх үйл
ажиллагааны зэрэгцээ иргэдийн үндсэн
хэрэгцээ, үндсэн эрх болох орон байрных
нь асуудлаар хууль зүйн зөвөлгөө,
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой.
Ковид-19 цар тахлаас үүдэн улс
орон даяар онц байдал тогтоосны
улмаас ОББЭ-Эрх зүйн хөтчийн төсөл
төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжих боломжгүй
болсон тул үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд
өөрчлөлт оруулан цахимаар ажиллах
бэлтгэл, туршилт хийн үйл ажиллагааг
илүү олон нийтэд хүргэхээр дараах ажлыг
хийсэн. Үүнд:
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Иргэдэд орон байртай байх эрхийг
хамгаалах, холбогдох хууль тогтоомжийн
талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх зорилгоор
“Эрх зүйн хөтөч нар-Орон байртай байх
эрх, нүүлгэн шилжүүлэлт нэртэй фэйсбүүк
пэйж хуудас” ажиллуулж, эрх зүйн хөтөч
нар мэдээлэл, постер оруулж байна. Уг
пэйжид 610 хүн нэгдэж, 638 хүн тогтмол
дагадаг бөгөөд нийт 653 мэдээ, мэдээлэл
оруулжээ. Түүнчлэн эрх зүйн хөтөч нар
биечлэн 423 хүнд, хурал уулзалтаар
455 иргэнд хүний эрхийн ялангуяа орон
байртай байх эрхийн талаар нийт 878
зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллажээ.
Орон байртай байх эрхийн эрх зүйн
хөтөч нараа пэйжээрээ сурталчилж,
тэднийг эрх зүйн хөтчийн подкаст
ярилцлагад урьж оруулцуулан цахимаар
мэдээлэл түгээх боломжийг эрэлхийллээ.
Түүнчлэн эрх зүйн хөтөч нар БЗД-ийн 12
дугаар хорооны Иргэний танхимд эрх зүйн
зөвлөгөө өгч, иргэдэд хэрэгтэй мэдээ,
мэдээллийг “и хөтөч” цахим сайт болон
бусад эх сурвалжаас хэвлэж өгдөг болсон
нь иргэдийн зүгээс өндөр үнэлгээ авсан.
Эрх зүйн хөтөч нарын чадавх бэхжүүлэх
сургалтыг цахимаар зохион байгуулсан. 7
өдрийн 38 цагийн энэхүү сургалт нь цахим
боловсрол олгосон онцлогтой байв. Гэвч,
УИХ-ын сонгууль, ковид 19, болон ухаалаг
гар утас, зөөврийн компьютер, интернэт
холболт зэрэгтэй холбоотойгоор эрх зүйн
хөтөч нарын зарим нь цахим сургалтдаа
бүрэн хамрагдаж чадаагүйтэй холбоотой
сургалтын 14 видео бичлэгийг бэлдэн эрх
зүйн хөтөч нартаа түгээлээ.
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КОВИД-19 ба ХҮНИЙ ЭРХ
Эмнести Интернэшнлээс Ковид-19
цар тахлын үед хүний эрхийг дээдлэх нь
энэхүү өвчинтэй тэмцэх гол арга болох
талаар дэлхийн улс орнуудын Засгийн
газарт зөвлөсөөр ирлээ. Энэ хүрээнд
“Улс орнуудын Ковид-19 вирусийн
халдварын эсрэг авч буй арга хэмжээ
болон хүний эрхийг хангах үүрэг
хариуцлага: эхний ажиглалт” тайланг 2020
оны 3 дугаар сард, /https://amnesty.
mn/images/2020/04/03/Covid-19_.
pdf/; “Заналхийлэл, хүчирхийллийн дор
дуугарах эрхгүй, нүцгэн гараар Ковид-19
цар тахлын эсрэг тэмцэгсэд” /Ковид-19
цар тахлын үед эрүүл мэндийн болон
зайлшгүй шаардлагатай ажилтнуудыг
хамгаалж чадахгүй байна/ тайланг
2020 оны 07 дугаар сард тус тус
гаргасан. /https://amnesty.mn/index.
php/book-library/155-resources/onlinenews/2018-12-30-08-36-21/583-2020-10-16/
Энэ 2 тайлангийн хүрээнд Монголын
Эмнести Интернэшнлээс гишүүд,
дэмжигчид болон эрүүл мэндийн 100
гаруй ажилтан, албан хаагчдын дунд
уулзалт, хэлэлцүүлэг удаа дараа зохион
байгуулж, хэлэлцүүлгээс гарсан санал,
хүсэлт, зөвлөмжийг Эрүүл мэндийн яамны
удирдлагуудад хүргэлээ.
Эмнести Интернэшлийн “Улс орнуудын
Ковид-19 вирусийн халдварын эсрэг авч
буй арга хэмжээ болон хүний эрхийг
хангах үүрэг хариуцлага: эхний ажиглалт”
тайлангийн хураангуйг Хүний эрхийн
Үндэсний Комиссын “Хүний эрх сэтгүүл”ийн 2020/01 дугаарт нийтэлж, олон
нийтийн хүртээл болгосон. Түүнчлэн тус
сэтгүүлийн уг дугаар нь Legaldata.mn вэб
сайтын 11 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээлээр
шалгарчээ. Ковид-19 цар тахлын үед эрүүл
мэндийн болон зайлшгүй шаардлагатай
ажилтнуудыг хамгаалах тухай тайлантай
холбоотой мэдээллийг уулзалт,
хэлэлцүүлгээс гадна өдөр тутмын хэвлэлд
өгсөн ярилцлагаар олон нийтэд түгээлээ.
https://unuudur.mn/б-алтантуяа-эмч-нартилүү-их-хамгаалалт-хэрэгтэй-байна/
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Эрүүл мэндийн яамны удирдлагуудтай
биечлэн болон цахимаар хийсэн уулзалтад
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссыг
оролцуулж, "Эмч, эмнэлгийн ажилтан,
зайлшгүй шаардлагатай ажилтны эрх"-ийн
асуудлаар болон Ковид-19-тэй тэмцэхэд
дэлхий нийтэд тулгарч буй эрүүл мэндийн
салбарын бэлэн байдал, бэлтгэл хангах
асуудлууд Монгол оронд ч ижилхэн
байгаа талаар санал солилцов.
Монголын Эмнести Интернэшнлийн зүгээс
нэн тэргүүнд эмч, эмнэлгийн ажилтнуудыг
хамгаалах, хувийн хамгаалах хэрэгслийн
хомсдолгүй байлгах, тэдний ажиллах
нөхцөлийг сайжруулах талаар анхаарч
ажиллахыг уриалсан. Уулзалтаас төрийн
зүгээс зайлшгүй хийх, анхаарах, шийдэх
асуудал олон байгаа нь харагдаж байсан.
Эмнести Интернэшнлээс “Ковид-19 ба
Хүний эрх” сэдвээр тактикийн кампанит
ажил эхлүүлсэнтэй холбоотой Олон
улсын төвөөс эрхлэн гаргасан мэдэгдэл,
нийтлэл, баримтат кино, тайлан зэргийг
орчуулж, мэдээ, мэдээлэл, постер бэлтгэн
цахим болон хэвлэмэл байдлаар гишүүд,
дэмжигчид, иргэний нийгмийн байгууллага,
төрийн холбогдох байгууллага болон олон
нийтэд хүргэж ажиллав.
Түүнчлэн Корона вируст халдварын
цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх
тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлснээр
тодорхой зарим саналаа уг хуульд
тусгуулсан. Ковид-19 цар тахлын үед хүний
эрхийг бүх түвшинд дээдлэн ажиллах нь
цар тахалтай нийтээрээ амжилттай тэмцэн
даван туулах арга болохын зэрэгцэээ энэ
үед нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдэд
онцгой анхаарал тавьж ажиллахыг
Засгийн газарт уриалав.
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ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ

КАМПАНИТ АЖИЛ
Зорилтууд
1. Гишүүд, дэмжигчид, малчид, иргэний
нийгмийн байгууллагууд, олон
нийтэд сургалт, хэлэлцүүлэг хийн
чадавхжуулах
2. Хүний эрхэд ээлтэй сургууль
хөтөлбөрийн сургуулиудыг дэмжих,
хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлэх
3. Төрөл бүрийн салбарт түншлэл
тогтоох, тэднийг хүний эрхийг түгээн
дэлгэрүүлэх үйлсэд татан оролцуулах

амны хаалт, нийт мэтгэлцэгчдийг гар
ариутгалын бодисоор хангахын зэрэгцээ
оролцогч бүрийн халууныг хэмжин
халдвар, ариутгалын арга хэмжээг чанд
хэрэгжүүлж зохион байгууллаа. Тэмцээн
дараах онцлогтой байв. Үүнд:
99 Гурван хоног 30 гаруй цаг
мэтгэлцэж, аварга багаа
тодруулсан.
99 Хот, хөдөөгийн 132 багийн 396
мэтгэлцэгч хүч чадлаа сорьсон.
99 Хот, хөдөөгийн 100 гаруй багш
хүүхдүүдээ бэлтгэж, оролцуулсан.
99 Тэмцээний нээлтэд 500 гаруй хүн
оролцож, хүний эрх хамгаалагч
залуучуудын түүхээс сонссон.
99 Хүний эрхийн мэдрэмжтэй
шилдэг мэтгэлцэгчийг анх удаа
шалгаруулсан.
99 Эрхээ мэдье мэтгэлцээний
тэмцээний тунхаглалтай болсон.
99 МЭИ-ээс анх удаа 8 үндсэн, 8
туслах шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй
оролцож, шүүсэн.
99 Эрхээ мэдье мэтгэлцээний шүүгч
гэсэн Эмнести Интернэшнлийн
тэмдэг гардуулсан.

ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛЫГ ТҮГЭЭН
ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙН ТӨЛӨӨ
yyФилософи-хүний эрхийн уулзварт
олимпиадыг зохион байгуулах
талаар Ажлын хэсгийн уулзалтыг
цахимаар хийлээ. Уулзалтад МУИС,
ШУТИС, АШУИС, ХААИС, МЭИ зэрэг
байгууллагууд оролцож, Ковид-19-ийн
эсрэг Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж
буй арга хэмжээний дагуу олимпиадаа
хойшлуулж, 2020-2021 оны хичээлийн
жилд хийх боллоо.
yy2020 оны Эрхээ мэдье мэтгэлцээний
тэмцээний тэмцээнийг Ковид-19-ийн
халдвараас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор зохион байгуулагчдыг

99 Тэмцээнд оролцогчид МЭИ-ээс
хэвлэсэн ном, товхимлыг ашиглан,
асуудалд хүний эрхийн өнцгөөс
хандаж буй нь нэмэгдсэн зэрэг
болно.
yyТэнцэтгэлийг өөрчилье-Нөхөрсөг
жаалууд сургалтыг цахим болгож,
Завхан, Баян-Өлгий, Архангай аймгийн
хүүхэд, залуучуудад хүргэж, туршсан.
Түүнчлэн тус сургалтыг цахимаар болон
танхимын сургалтаар заах сургагч
багш нарыг бэлдэн 15 сургуулийн
340 хүүхдэд хүрлээ. Бусдын ялгаатай
байдлыг ойлгож, хүндлэх соёл бий
болгох болон шоглох, дээрэлхэх,
дарамтлах нь хүний эрхийн зөрчил
болох талаар өсвөр үеийнхний дунд
хэлэлцүүлэг өрнүүлж, цаашид хэрхэх
талаар анги, хамт олноороо гаргалгаа
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гаргах зорилго бүхий уг сургалт нь
Монголын Эмнести Интернэшнлийн
брэнд ажлын нэг болж, хэрэгцээ
шаардлага нь огцом өссөн.
yyФранцын Аббе Пьех Сан, ПАДЕМ
байгууллагын дэмжлэгтэйгээр олон
нийтийн оролцоотой иргэдийн орон
байрыг сайжруулах төсөлд түншлэгч
Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний
Холбоо, Монголын Эмэгтэйчүүдийн
Сан, Монголын Багш Эцэг эхийн
Холбоо, Эрүүл Саруул Амьдрахүй
ТББ-уудад олон нийтийг идэвхжүүлэх
сургагч багш бэлтгэх, хүний эрх,
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх мэдлэг
мэдээллийг олгох цуврал цахим
сургалтын Хүний эрхийн тухай, Эрх
зүйн тусламж зөвлөгөө болон Газар
өмчлөх эрхтэй холбоотой хэсгийг
Монголын Багш Эцэг эхийн Холбооны
хүсэлтэээр зохион байгуулж, сургагч
багш нараар хангав.
yyХүний эрх, эрх чөлөө - шог зургийн
үзэсгэлэн №2: Энэ жилийн Шог зургийн
үзэсгэлэнгийн онцлог нь:
99 Монгол улсад цар тахлыг
дотооддоо алдаж, хөл хорио
тогтоосонтой холбоотой цахим
үзэсгэлэн гаргасан. Үзэсгэлэнг
Сүхбаатарын талбай, Цэцэрлэгт
хүрээлэн гэсэн 2 цахим танхимд
дэлгэн үзүүлсэн.
99 Нийт 15 зураачийн 120 гаруй
бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн.
99 Үзэсгэлэнгийн үзмэрүүд цаг үеийн
нөхцөл байдалтай холбогдсон 2020
оны шинэ бүтээлүүд байсан.
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99 Шинэ залуу шог зураачдын
бүтээлээс дэлгэсэн.
99 Ковид-19 цар тахалтай холбоотой
хүний эрхийн асуудлаар бүтээлүүд
олон байсан.
99 Үзэсгэлэнд ирүүлсэн хүний эрхийн
сэдэвтэй бүтээлүүдийг 4500 гаруй
хүн цахимаар үзсэн.
Тус үзэсгэлэнг цахимаар зохион
байгуулснаар хүний эрхийн асуудал,
хүний эрхийн зөрчлийг урлагийн бүтээлд
тусган, улмаар урлагаар дамжуулан олон
нийтэд хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлсэн
сайн ажил болсон талаар МЭИ-ийн
гишүүд, дэмжигч, хамтрагч нараас санал,
сэтгэгдэл ирүүлжээ.
yyМЭИ-ийн жил бүрийн хүний эрхийн
төлөө үйлсэд хувь нэмрээ оруулсан
оюутан залуус, сэтгүүлчдэд зориулсан
“Белинда” тэтгэлэгт хөтөлбөр
амжилттай боллоо. Хөтөлбөрийн
оролцогчид бүтэн жилийнхээ үйл
ажиллагааг дүгнэж, Оюутны бүлгийн
гишүүн Г.Сүхбат, Сэтгүүлчдийн бүлгийн
гишүүн Д.Мягмаржаргал нар тэтгэлгийн
эздээр тодорсон.
yyЭмнести Интернэшнлийн үүсгэн
байгуулагдсан өдрийг угтан жил
бүрийн 5 дугаар сарын 28-ны өдөр
бид “Ярьдаг Футболка” хүний эрхийн
өдөрлөгийг зохион байгуулдаг
билээ. Цар тахлын нөхцөл байдалтай
холбогдуулан энэ жил бид өдөрлөгөө
цахимаар зохион байгуулсан. Хүний
эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах,
олон нийтэд хүргэх зорилготой
уг өдөрлөгт ХЭЭС хөтөлбөрийн
сургуулиуд, МЭИ-ийн нийслэлийн
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болон орон нутгийн гишүүд, дэмжигчид
идэвхтэй оролцож, хүний эрхийн
мессэж бүхий богино цамц урлалын
уралдааны шилдгүүдээ тодруулав.
Цар тахлаас үүдэн анх удаа цахимаар
хийсэн уг өдөрлөг нь хүүхэд, өсвөр
үеийнхнийг хүний эрхэд татан
оролцуулсан, идэвхжүүлсэн ажил
болов.
yyЭмнести Интернэшнлийн “Эсэргүүцэл
илэрхийлэх эрх”, “Эсэргүүцэл
илэрхийлэх эрхээ хэрхэн хамгаалах
вэ?” болон “Жагсаал, цуглааны үеэр
дэг журам сахиулах зөв арга бий юу?”
зэрэг хүний эрхийн богино хэмжээний
цуврал видеог олон нийтэд нийгмийн
сүлжээгээр түгээсэн. Энэ нь хүний
эрхийн боловсролыг бүх насны иргэдэд
түгээх сүүлийн үеийн шилдэг аргуудын
нэгэн болоод байна.

ХҮНИЙ ЭРХЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ
ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДЭМЖИХ
Эмнести Интернэшнлийн “Хүний эрхэд
ээлтэй сургууль” хөтөлбөр нь сургуулийн
удирдлага, харилцаа, сургалтын хөтөлбөр/
хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа болон
сургуулийн орчин зэрэг сургуулийн бүх
үйл ажиллагаанд хүний эрхийг дээдэлсэн
бодлого, дүрэм, журам гаргаж, хамтаараа
хэрэгжүүлснээр хүний эрхийн соёл,
хандлага төлөвшүүлэх зорилготой юм.
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Эмнести Интернэшнлийн Хүний эрхийн
Академийн “ХЭЭС болох нь” цахим
сургалтыг Монгол хэлнээ хөрвүүлж,
сургалтаа цахимаар хийхээр ажилласан.
yy“Хүний эрхэд ээлтэй сургууль болох нь”
сургалтыг Логирифм дунд сургуулийн
хамт олонд зохион байгуулснаар тэд
хүний эрхийн үйл ажиллагаануудад
идэвхтэй оролцож эхэлсэн. Түүнчлэн
Улаанбаатар Эмпати сургуулийн хамт
олон ХЭЭС хөтөлбөрт нэгдэх хүсэлт
тавьснаар Тэнцэтгэлийг өөрчилье
сургалтыг тэдний багш нарт явуулж,
сургагч багш нарынхаа эгнээг тэлсэн.
yy“Хүний эрхийг ээлжит хичээлийн
хөтөлбөрт нэгтгэх нь” цахим хичээл
бэлтгэх багш нарын ур чадварын
уралдааныг ХЭЭС хөтөлбөрийн
сургуулиудын дунд зохион байгуулав.
Уралдааны удирдамжийг утсаар, Хүний
эрхэд ээлтэй сургууль хаалттай Фэйсбүүк
бүлгээр, ХЭЭС-ийн сургуулиудын
удирдлагуудын цахим хаягаар болон
МЭИ-ийн Фэйсбүүк пэйж, вэб сайтаар
багш нарт хүргэхийн зэрэгцээ багш нарыг
идэвхжүүлэх видео бичлэгийг хийж
түгээлээ. Уралдаанд Хүний эрхэд ээлтэй
сургууль хөтөлбөрт хамрагдсан Эрдэнэт
хот, нийслэлийн сургуулиудын багш нар
түүх, нийгмийн ухаан, эрүүл мэнд, монгол
хэл, математикийн хичээлээр хүний
эрхийг тусгасан 8 видео хичээл зааж
ирүүлсэн. Улаанбаатар Эмпати сургуулийн
түүхийн багш Д.Мөнхцэцэг уралдааны
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тэргүүн байрыг, Орхон аймгийн 4
дүгээр сургуулийн багш Э.Энхчимэг дэд
байрыг, Монгени цогцолбор сургуулийн
багш Г.Байгалмаа гутгаар байрыг тус
тус эзэлсэн. Уралдааны эхний 3 байрт
шалгарсан бүтээлүүдийг МЭИ-ийн вэб
хуудас, фэйсбүүк пэйж, Хүний эрхэд
ээлтэй сургууль группээр тавьж олны
хүртээл болгосон.
yyКовид-19 ба хүний эрх сургалтыг
Хүний эрхэд ээлтэй сургуулийн багш
нарт зааснаар тэд тус тусын сургууль,
хамт олон, даасан ангидаа мэдээлэл
түгээх сургалт зохион байгуулцгаасан.
Ковид-19 цар тахлыг амжилттай даван
туулахад ялгаварлан, гадуурхалгүй
хүн хүнээ дээдэлсэн харилцааг
төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн болон
зайлшгүй шаардлагатай ажилтнуудыг
хамгаалах, хувийн хамгаалах хэрэгслээр
тэднийг хангах болон вирусын эсрэг
дархлаажуулалтад хүн бүрийг тэгш
хамруулж байж бид бүгд хамгаалагдана
гэсэн Эмнести Интернэшнлийн дэлхий
дахинаа хийсэн судалгаанууд дээр
үндэслэсэн мэдээллүүдийг Завхан,
Орхон, Архангай аймгийн болон
нийслэлийн хувийн болон төрийн
өмчит 10 сургуулийн 300 орчим багш,
сурагчид түгээлээ.

yyКовид-19-ийн хөл хорионы улмаас
Хүний эрхэд ээлтэй сургуулиудыг
идэвхжүүлэх, хийж, хэрэгжүүлсэн
ажлыг нь сурталчлах зорилготой цахим
сонин гаргах, хөтөлбөрийн тухай
мэдээллийг олон нийтэд хүргэхээр
“ХЭЭС-ийн подкаст” ярилцлагын 2
дугаарыг бэлтгэн гаргасан. ХЭЭС
хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд
үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа
Л.Нэргүй болон Д.Ихзаяа багш нарын
подкаст ярилцлагыг олон нийтэд хүргэж
хөтөлбөрөө сурталчиллаа.
Хэдийгээр Монгол Улс 2020 оны
эхээр Коронавируст цар тахлын гаднаас
зөөвөрлөгдсөн тохиолдлууд, оны сүүлээр
цар тахлын халдварыг дотооддоо
алдсанаас үүдсэн хатуу хөл хорио,
өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бүх нийтийн
бэлэн байдал зэрэг гамшгийн үед авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд нийцүүлэн
бид Хүний эрхийн боловсрол, ЭЗНСЭийн КА зэрэг бүх үйл ажиллагаагаа
цахим болон цахим бус хэлбэрээр үр дүн
гаргахын төлөө ажилласан нь туршилт,
сургамжаасаа суралцан амжилтын төлөө
тэмүүлсэн жил байлаа.
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ЭМНЕСТИГИЙН ЗАЛУУЧУУД:
2020 ОНД
I. ЗАЛУУЧУУДЫГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНД ТАТАН ОРОЛЦУУЛАХ
ХҮРЭЭНД:
Гишүүн чадавхжуулах, бэхжүүлэх
сургалт, хэлэлцүүлэг:
yyМЭИ-ийн “Залуучуудын Стратеги
төлөвлөгөө”-ний үнэлгээ хийж олон
улсын төвийн Youth Power Action-2019
report-д Монголын Эмнестигийн
залуучуудын тайлан, мэдээлэл илгээв.
yyҮндсэн Хууль ба Хүний эрх- онлайн
сургалтад 17 залуу гишүүн;
yy“Хувийн халдашгүй байдал ба
Биохэмжүүр таних систем 2 өдрийн
дотоод сургалтад 3 залуу гишүүн;
yyФронтлайн Дифендерс олон улсын
байгууллагаас зохион байгуулсан
“Digital Security Training”-Цахим аюулгүй
байдлын сургагч багш бэлтгэх сургалтад
2 залуу гишүүн;
yyНүүрээр таних технологи ба Хүний эрхонлайн хэлэлцүүлэгт 14 залуу гишүүн;
Шинэ гишүүдэд зориулсан танхимын
болон цахим 12 удаагийн сургалтад 98
залуу гишүүн тус тус хамрагдав.
Олон улсын хурал, хэлэлцүүлэг:
yyДэлхий нийтийн шинэ стратеги
төлөвлөгөөний 2 удаагийн хэлэлцүүлэгт
давхардсан тоогоор 27 залуу гишүүн;
yyШинэ Зеландын Эмнестигийн салбараас
зарласан “Shouting out for climate
justice” workshop –д 2 залуу гишүүн;
yy“Залуучуудын Дэлхий Нийтийн Стратеги
төлөвлөгөө”-ний хэлэлцүүлэгт 2 залуу
гишүүний төлөөлөл тус тус оролцов.
Дотоодын хурал, хэлэлцүүлэг:
yyЗалуучуудын иргэний нийгмийн зургаа
дугаар чуулган
“ЗАЛУУСАА СОНСОЦГООЁ:ЦАР ТАХАЛ
БИДНИЙ АМЬДРАЛД” уулзалтад

залуучууд хариуцсан зохицуулагч
панелист илтгэгчээр оролцов. МЭИийн 2 залуу гишүүн цахим хэлбэрээр
оролцов.
II. ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛСАН
МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР, АРГА
ХЭМЖЭЭГ САНААЧЛАН ЗОХИОН
БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНД ЗОРИУЛСАН ТӨСӨЛ
БОЛОВСРУУЛЖ САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАНДАХ ХҮРЭЭНД
Уламжлалт арга хэмжээ:
yyЯрьдаг Футболк-2020 футболк урлалын
уралдааныг зохион байгууллаа. Ярьдаг
футболк фэйсбүүк эвэнт 27000 хүнд
хүрсэн ба 573 хүн манай эвэнтийг
дагасан байна.
yy“SWEET SEPTEMBER” Хүний эрхэд
ээлтэй сар зарлав. Нийт 46 гаруй
залуу хүний эрхийн хамгаалагчид
зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд
оролцож, 25 цагийг хүний эрхийн төлөө
хандивлажээ. Аяны хүрээнд 283 шинэ
гишүүн элсүүлжээ.
Хамтрагч байгууллагатай хамтран
зохион байгуулсан арга хэмжээ:
yyИрээдүй хойчийн эрхийн төлөөх
залуучууд ТББ-тай хамтран залуучуудад
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дуу
хоолойгоо өргөх, ирээдүй хойчийн
төлөө үзэл бодлоо илэрхийлэх талбар
болгон цахим орчинд ишлэлийн
уралдаан зарлаж, ивээн тэтгэгч,
хамтрагч байгууллагаар ажиллалаа.
yyМонголын Оюутны Холбоотой хамтран
“Хүний эрхэд ээлтэй оюутны байр
хөтөлбөр” зарлаж, 51 залууг хүний
эрхийн сургагч багшаар бэлтгэв
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III. ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,
БОЛОВСРОЛЫГ ЦАХИМ СҮЛЖЭЭ
АШИГЛАН ОЛОНД ТҮГЭЭХ ХҮРЭЭНД:
Дотоодын цахим активизм:
yyКовид-19 ба Хүний эрх-цахим
активизм-Дэлхий дахинаа тархаж буй
Ковид-19 цар тахлын үед улс орнуудын
авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд
бүгд хүний төлөө байж, хүний эрхийг
хүндэтгэхийг уриалж залуучууд
активизм өрнүүлж бичлэг хийв.. Тус
активизм цахим орчинд 33200 хүнд
хүрэв.
yy “Намайг сонсооч:Хүний эрхийн төлөө
би дуугарч байна” сэдвээр илтгэсэн
4 сурагчийн илтгэлийг цахим орчинд
байршуулав. Цахим орчинд 1600 гаруй
хүнд хүрсэн байна.
yy“Эмнестигийн Залуучууд” medium
платформ нээж, хүний эрхийн ерөнхий
ойлголт, сайн дурын ажлын тухай, эрүү
шүүлтийн эсрэг болон Шоглохын эсрэг
сургалтын тухай... гэх мэт сэдвүүдээр
нийтлэл бичсэн байна. Нийт 544 хүний
хандалт авав.
yyКовид цар тахлын үеийн хөл хорион
дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг

БАЙГУУЛЛАГЫН ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛ
Байгууллагын гишүүд дэмжигчдийн
хүрээнд:
Монголын Эмнести Интернэшнлийн
7000 гаруй гишүүд дэмжигчид хэдийгээр
өнгөрсөн жил Ковид 19 цар тахлын хөл
хориотой биечлэн уулзах нөхцөл боломж
багатай жил байсан ч үйл ажиллагаанд
цахимаар оролцож, орон нутгийн бүлэг,
гишүүд идэвхжсэн байна.

постер бэлтгэж, цахим активизм
өрнүүлэв.
yy“Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн
байдлын тухай хуулийн төсөл”ийг УИХ-иар дэмжүүлэх зорилгоор
12 цагийн чаллэнж зарлаж цахим
активизм өрнүүлэв. Яаралтай активизмд
56 гишүүн хамрагдав.
Олон улсын цахим активизм:
yyЭх дэлхийн өдөрт нэгдэж Канадын
Эмнестигийн залуусын #EarthMonth
давлагаанд нэгдэв.
yyХүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхий
нийтийн өдөрт зориулан цахим
активизм өрнүүлэв. Нэрт жүжигчин
Анжелина Жолегийн өсвөр, залуу
үеийнхэнд хандан хэлсэн тус яриа 2200
хүнд хүрэв.
Турк улс дахь Хүний эрх
хамгаалагчдийн төлөө цахим активизм
өрнүүлэв. Тус активизмын хүрээнд
#FreeRightsDefenders
#Turkey #HakSavunucularıİçinAdalet
хаштагийн дор 1 олон улсын видео, 1
дотоодын контент, 1 GIF видео контентийг
боловсруулан цахим орчинд түгээж 7000
гаруй хүнд хүрэв.

Гишүүд, дэмжигчдийн оролцоо
36%

46%

18%
Идэвхтэн
Шинэ дэмжигч
Дэмжигч

2020 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Гишүүд дэмжигчдийн хүрээнд 2020
онд доорх үйл ажиллагаануудыг
зохион байгуулсан байна:
yyШинэ гишүүний сургалт 6 удаа
зохион байгуулж хүний эрх гэж юу
болох хүний эрхийн үндсэн ойлголт,
боловсролыг олгосон байна.
yyБайгууллагын кампанит ажлын хүрээнд
зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааны
талаарх мэдээллийг хүргэх, орон нутагт
үйл ажиллагаа зохион байгуулахад
чиглүүлэх уулзалт болон бусад багш,
үйлдвэрчний эвлэлийн бүлгийн
уулзалтыг зохион байгуулсан байна.

21

Орон нутгийн бүлэг
Мөн 2020 онд Завхан аймаг, Архангай
аймагт Эрх зүйн хөтчийн сургалт хийх
томилолтын үеэр бүлгийн үйл ажиллагаа
явуулах, “ОББЭ” эрх зүйн хөтчийн ажлын
байрыг түрээслэх, үйл ажиллагаа явуулахад
бэлтгэхэд зориулсан тохижилт, тоног
төхөөрөмжөөр хангах, шаардлагатай
түрээс, харилцаа холбооны гэрээ зэрэг
ложистик ажлууд хийгдсэн ба тус 2 орон
нутгийн бүлэг идэвхжиж, үйл ажиллагаан
дахь оролцоо нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

yyБүлэг, гишүүдийн дунд Ковид ба
Хүний эрх, нүүрээр таних технологи,
эмэгтэйчүүд ба хүүхдийн эрх, Үндсэн
хууль ба Хүний эрх, Эмнестигийн
стратеги зэрэг сэдвийн хүрээнд
хэлэлцүүлгүүд цахим болон цахим
бусаар зохион байгуулагдсан.
yyГишүүд дэмжигчдийн хүрээнд хувь
хүний хөгжил, манлайлал, ур чадварын
сургалтууд зохион байгуулсан.
yyБүх гишүүдийн улирлын уулзалт цахим
болон цахим бусаар улирал бүр зохион
байгуулагдаж, гишүүд, дэмжигчид
кампанит ажлыг хүрээнд активизм
өрнүүлэх, хоорондоо танилцаж
туршлага хуваалцах зэргээр цагийг үр
бүтээлмжтэй өнгөрүүлсэн байна.

Бүх гишүүдийн 4 дүгээр улирлын уулзалт

Архангай аймаг

Завхан аймаг

Сайн дурын ажилтан:
2020 онд нийт бүртгэлтэй 25 сайн дурын ажилтан МЭИ-ийн үйл ажиллагаанд
өөрсдийн хүсэл санаачлагаар сайн дурын ажил хийсэн ба сайн дурын ажилтны бүртгэл
хийгээгүй боловч үйл ажиллагаанд оролцох, Эмнестигийн зүгээс зохион байгуулсан
өдөрлөг, тэмцээн уралдааны зохион байгуулалтын багт нэгдэж өөрсдийн цаг завыг
зориулсан МЭИ-ийн гишүүд дэмжигчид мөн нэлээдгүй байсан. 2020 оны байдлаар нийт
бүртгэгдсэн 823.43 цагийн сайн дурын ажил хийгдсэн байна.
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2020 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2020 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
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2020 ОНД ХЭВЛЭСЭН
НОМ, ТОВХИМОЛ
ÝÌÍÅÑÒÈ
ÈÍÒÅÐÍÝØÍËÈÉÍ
ÒÀÉËÀÍ 2020/21

2019

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ÄÝËÕÈÉ ÄÀÕÈÍÛ
Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕÈÉÍ ТӨËӨВ ÁÀÉÄÀË

ЗАНАЛХИЙЛЭЛ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ДОР,
ДУУГАРАХ ЭРХГҮЙ,
НҮЦГЭН ГАРААР

АЗИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК
(АДБХОБ)-НЫ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ХҮРЭЭ
БАРИМТ БИЧГИЙН ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛСАН
ТӨСӨЛД ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛЭЭС ХҮРГҮҮЛЭХ САНАЛ

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ТЭМЦЭГСЭД

2020 ОНЫ 11-Р САР

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ
АЖИЛТНУУДЫГ ХАМГААЛЖ ЧАДАХГҮЙ БАЙНА

ÝÌÍÅÑÒÈ
ÈÍÒÅÐÍÝØÍË

ЗАНАЛХИЙЛЭЛ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ДОР, ДУУГАРАХ ЭРХГҮЙ, НҮЦГЭН ГАРААР КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ТЭМЦЭГСЭД

1

Ýìíåñòè Èíòåðíýøíëèйí Тайëаí 2020/21

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛТНУУДЫГ ХАМГААЛЖ ЧАДАХГҮЙ БАЙНА

1

Эмнести Интернэшнл

2019 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2 5 ЖИ Л
2 5 ЖИ Л

АЗИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК (АДБХОБ)-НЫ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН
ХҮРЭЭ БАРИМТ БИЧГИЙН ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛСАН ТӨСӨЛД ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛЭЭС ХҮРГҮҮЛЭХ САНАЛ
2020 ОНЫ 11-Р САР

1

1

Эмнести Интернэшнл

ÇАХИÄАЛ
БИЧИЖ
ªªÐЧЛªЛТ
ХИЙЦГЭЭÅ

2 5 ЖИ Л

Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕÈÉÍ ÒªËªª

ÆÈË

ÝРХИЙНХÝÝ
ТªËªª
БИЧИЦГÝÝÅ

МОНГОЛ УЛС: 2020-2024 ОНД АЖИЛЛАХ
УЛСЫН ИХ ХУРАЛД САНАЛ БОЛГОХ ХҮНИЙ
ЭРХИЙН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

МОНГОЛ УЛС: ХҮНИЙ ЭРХИЙН
БАЙДЛАА САЙЖРУУЛАХЫН ТУЛД
ИЛҮҮ ИХИЙГ ХИЙХ ЁСТОЙ
НҮБ-ЫН ЭЭЛЖИТ ДҮГНЭЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ЭМНЕСТИ
ИНТЕРНЭШНЛЭЭС ИЛГЭЭХ ИЛТГЭЛ
ЭДХ-ИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН 36 ДУГААР ХУРАЛДААН, 2020 ОНЫ 11 САР
1

“HUMAN RIGHTS, FREEDOM”

AMNESTY INTERNATIONAL MONGOLIA

МОНГОЛ УЛС: ХҮНИЙ ЭРХИЙН БАЙДЛАА САЙЖРУУЛАХЫН ТУЛД ИЛҮҮ ИХИЙГ ХИЙХ ЁСТОЙ

“ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ”

НҮБ-ЫН ЭЭЛЖИТ ДҮГНЭЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛЭЭС ИЛГЭЭХ ИЛТГЭЛ
ЭДХ-ИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН 36 ДУГААР ХУРАЛДААН

МОНГОЛЫН ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛ

2020 ОНЫ 11 САР
2019 оны 10 сард хэвлэж, 2020 оны 7 сард шинэчлэв.

1

Эмнести Интернэшнл

НҮБ

ХАБИТАТ

Хүний Эрх

НҮБ-ЫН ХҮНИЙ
ЭРХИЙН ДЭЭД
КОМИССАРЫН ГАЗАР

ШААРДЛАГАД
НИЙЦСЭН
ОРОН БАЙРТАЙ
БАЙХ ЭРХ

“Бид бие махбод, сэтгэл санааны
хувьд ядарч туйлдсан. Хувийн
амьдрал бүрэн уналтад орсон.
Төр засгийн хандлага, өвчний
талаарх хүмүүсийн мэдлэггүй
байдал бидэнд хүндрэл
учруулж байна” (Эмнэлгийн ажилтан, Пакистан)

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хот дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжээд багагүй
хугацаа өнгөрсөн ч холбогдох эрх зүйн актууд, бодлогын баримт бичгүүд нь хожуу гарч байна.
Монгол Улсад хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг дотоодын хуулиуд,
нийслэлийн
удирдлагаас
баталсан
бодлогын
болон эрх зүйн
актуудаар зохицуулж байгаа ч энэ нь
ЭÌНÅСТИ ИНТÅÐНЭØНЛЭЭС
ОЛОН
НИЙТЭÄ
ХАНÄАЖ
ГАÐГАСАН
ÌЭÄЭГÄЭЛ
зарим талаараа хоорондоо зөрчилдөж байна.
2020 оны 3 сарын 20-ны өдөр
Одоогийн зохион байгуулалт нь үйл явцыг хангалттай зохицуулж, хянаж чадахгүй, мөн
Индексийн дугаар POLиргэдийн
30/1967/2020
шаардлагад нийцсэн орон байртай байх эрхийг үр дүнтэй хамгаалахгүй байна. Засгийн
газраас тодорхой, уялдаатай, шаардлага хангахуйц хууль, журам гаргаагүй, хууль сахиулах, хянах
тогтолцоо бүрдээгүйгээс дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан газар, нутгийн иргэдийн шаардлагад
нийцсэн орон байртай байх эрх зөрчигдөх эрсдэлтэй байна.

Төрийн тэргүүн: Халтмаагийн Баттулга
Засгийн газрын тэргүүн: Ухнаагийн Хүрэлсүх

НҮБ-ЫН ХҮНИЙ
ЭРХИЙН ДЭЭД
КОМИССАРЫН ГАЗАР

засаг захиргааны байгууллага зөрчлийг цааш даамжирахаас сэргийлэх арга хэмжээ авч, эрх нь
зөрчигдсөн хүмүүст хуулийн дагуу хохирлоо барагдуулах, эрхээ шүүхээр хамгаалуулах боломжоор
хангах үүрэгтэй. Одоогийн бодлого, эрх зүйн тогтолцооны алдаа дутагдлыг арилгахын тулд хот,
Өмнөтгөл
суурин газрыг хөгжүүлэхтэй холбоотой аливаа хууль, журмууд нь хүний эрхийн тухай олон улсын
Ард иргэдийг Êовид-19
халдварт
урьдчилан сэргийлэх нь
хэмвирусийн
хэмжээтэй нийцсэн
байх өртөхөөс
ёстой.

АГУУЛГА

Испанийн Хуеска хотод байрлах Сан Хорхе
эмнэлгийн яаралтай хүлээн авах хэсгийн хаалган
дээр хувийн компаниас зээлээр авсан хогны уут,
хамгаалалтын маск өмссөн түргэний сувилагч
(ICU). © 2020 Гетти Зургууд

ХОТ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ –
ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ – ХҮНИЙ ЭРХ

-

Хорио цээрийн дэглэм
2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Монгол Улсын Гадаад Харилцааны яамны Зөвшилцөл
Аяллын хориг танхимд
ба хязгаарлалт
зохион байгуулсан “Хот дахин төлөвлөлт –Газар чөлөөлөлт –Хүний эрх” онол, практикийн
Мэдээллийн хүртээмж,
тодсуурин
байдал
бадахин
цензур
бага хурлаарилХот,
газрыг
хөгжүүлэхтэй холбоотой аливаа үйл ажиллагаанд Монгол
Урьдчилан сэргийлэх
аргахуулиар
хэмжээ,
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ
Улсын Үндсэн
баталгаажсан
газар болон
үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх, шаардлагад нийцсэн
Онцгой байдлын
оронүе
байраар хангагдах зэрэг хүний үндсэн эрхүүдийн мөн чанарыг ойлгож буй эсэх, хэрэгжүүлэлт,
байгуулалт,
маргаан
шийдвэрлэх хүртээмж
талаар Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалтыг онол,
Халдвар авсан хүмүүстзохион
үзүүлэх
тусламж
үйлчилгээний
практикийн түвшинд судлан эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг хөндөв.
- Тусламж үйлчилгээний хүртээмж ба үнийн боломжит байдал
- Халдварын өндөр эрсдэлтэй бүлгийнхэнд тусах ноцтой, тэгш бус нөлөөлөл
- Нийгмийн аюулгүй байдал ба ажилчдын эрх
- Гутаан доромжлох ба ялгаварлан гадуурхахаас урьдчилан сэргийлэх нь
- Эрүүл мэндийн ажилтнуудыг хамгаалах нь

Ковид-19 цар тахлын тархалтаас урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ нь гэр бүлийн
хүчирхийллийг нэмэгдүүлж, хүүхдийн сурах,
эрүүл байх эрхэд сөргөөр нөлөөллөө. 6 дугаар
сард болсон сонгуулийн өмнө авлигын эсрэг
дуугарсан хүмүүсийг дур зоргоор баривчлах
тохиолдлууд нэмэгдлээ. Эрх бүхий хүмүүс эрүүдэн
шүүсэн гэх дийлэнх хэргийг мөрдөн шалгасангүй.

ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН
ОРОН БАЙРТАЙ БАЙХ ЭРХИЙН ТАЛААР
ХҮНИЙ ЭРХИЙН КОНВЕНЦУУДЫН
ХОРООНООС БАТЛАН ГАРГАСАН
ЕРӨНХИЙ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ,
УДИРДАМЖИЙН ЭМХЭТГЭЛ

ОХИД, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ
Ковид-19 цар тахлын тархалтаас урьдчилан
сэргийлэх хөл хорио тогтоох, тусгаарлах зэрэг арга
хэмжээнүүд нь нийслэл Улаанбаатар хотод гэр
бүлийн хүчирхийллийг нэмэгдүүлсэн. 2020 оны
эхний хагас жилийн байдлаар бүртгэгдсэн гэр
бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг 2019 оны мөн
үеийнхтэй харьцуулахад 50 гаруй хувиар нэмэгджээ.
Хохирогчдын 90% гаруй нь эмэгтэйчүүд байна.
Хөдөлгөөн хорьж, тусгаарласан арга хэмжээ нь
тэднийг төрөөс тусламж, дэмжлэг, зөвлөгөө авах
үйлчилгээг бууруулсан байна.
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ
Тавдугаар сард Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах
хуулийн төсөл Парламентад өргөн баригдсан ба
оны эцэст батлагдаагүй хэвээр байв. Шаардлагатай
хуулийн хамгаалалт дутмаг байгаа нь хүний эрх
хамгаалагчид, тэдний гэр бүлийнхнийг эрсдэлд
оруулж байна.
Есдүгээр сард нэгэн ТББ-ын тэргүүн, малчин
эмэгтэй бизнесийнхний түрэмгийллээс нутаг орноо
хамгаалж, хүрээлэн буй орчны доройтлоос урьдчилан
сэргийлэхээр оролдсоныхоо төлөө халдлагад өртөж,
компанийн менежерт зодуулсан байна. Түүний хэргийг
орон нутгийн цагдаа хэрэгсэхгүй болгосон байна.

ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Олон улсын хамтын ажиллагаа ба тусламж
Урт хугацаанд эргэн сэргээх үйл явц, биелэлтийг эргэн хянах нь

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ
БАЙГУУЛЛАГА

Нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өртөх өндөр эрсдэлтэй хүмүүст дэмжлэг үзүүлэхийн тулд Êовид-19
халдварт өртсөн улс орон бүрийн Засгийн газар, бусад оролцогч уг халдварын эсрэг авч буй бүхий л арга
хэмжээндээ хүний эрхийн олон улсын хэм хэмжээг баримтлах ёстой. Энэхүү баримт бичигт (1) цар тахлын үед,
тухайлбал, Êовид-19 халдварын үед улс орнуудын бүх шатанд авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд тулгамдаж
буй хүний эрхийн асуудал, сорилтууд, мөн (2) хүний эрхийн талаар авч хэрэгжүүлэх засгийн газруудын үүрэг, авч
хэрэгжүүлэх аливаа арга хэмжээндээ баримтлах хүний эрхийн гол хууль, хэм хэмжээ, зарчмуудыг хураангуйлан
авч үзэв. Энд нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хорио цээрийн дэглэм, аяллын хориг зэрэг урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ засгийн газруудын анхаарвал зохих хүний эрхийн асуудлыг авч хэлэлцсэн.
Тухайлан урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүний хүрэлцээ, хүртээмж болоод үнийн боломжит
байдал, нийгмийн аюулгүй байдал ба эмнэлгийн ажилтнуудын эрхийг хангах, гутаан доромжлох, ялгаварлах явдлаас
сэргийлэх,эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг хамгаалах зэрэг төрийн хэрэгжүүлэх үүргүүдийн талаар хөндсөн
болно. Мөн олон улсын хамтын ажиллагаа болоод, тусламжийг зохицуулах, урт хугацаанд эргэн сэргээх үйл явц,
биелэлтийг эргэн шалгах төрийн үүргийг авч үзсэн болно.

Мэргэжлийн
гарын авлага

№21

ДУР ЗОРГООР БАРИВЧЛАХ, ХОРИХ
2020 оны 6 дугаар сард болсон парламентын
сонгуулийн өмнө Засгийн газраас хуульчид,
идэвхтнүүдийг авлига, хүний эрхийн нөхцөл байдлын
талаар үзэл бодлоо илэрхийлснийх нь төлөө
баривчлан, дур зоргоор хорьсон байна. Тэдний

(шинэчилсэн
товхимол 1)
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ихэнхийг шүүх ажиллагаа явуулалгүйгээр, хэрэг
тулгалгүйгээр хэдэн долоо хоног хорьжээ.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑ

УЛС ОÐНУУÄЫН ÊОВИÄ-19 ВИÐУСИЙН ХАЛÄВАÐЫН
ЭСÐЭГ АВЧ БУЙ АÐГА
ХЭÌЖЭЭ БОЛОН ХҮНИЙ ЭÐХИЙГ
Монгол Улсын Засгийн газар хүн амынхаа шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах
эрхийгХАÐИУЦЛАГА:
үр дүнтэй хамгаалахын тулд ЭХНИЙ
газар өмчлөгч, хувийн
компани зэрэг гуравдагч этгээдийн
ХАНГАХ ҮҮÐЭГ
АЖИГЛАЛТ
зүгээс энэ эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх ёстой. Ийм зөрчил гарсан тохиолдолд, холбогдох

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ БА ЗҮЙ БУС ХАРЬЦАА
Хууль сахиулагчид эрүүдэн шүүсэн, зүй бус харьцсан
гэх баттай мэдээлэл байгаа ч Засгийн газар мөрдөн
шалгах ажиллагаа явуулах хүсэл зориггүй байгаагаа
харууллаа. 1-10 сарын хооронд эрүүдэн шүүсэн 54 хэрэг
бүртгэгдсэн ч ердөө гурав нь шүүхэд шилжсэн байна.
ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ
Нэгдүгээр сард “худал мэдээлэл” түгээхийг эрүүгийн
гэмт хэрэгт тооцох тухай Эрүүгийн хуулийн
нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн.
Цагдаагийн байгууллагаас энэ хуулийг хэрэгжүүлэх
нэгж байгуулжээ. Эрүүгийн хуулийн шинэ нэмэлт
нь хэт өргөн хүрээнд, хэвлэлийн эрх чөлөөг
дарангуйлахад ашиглагдаж болзошгүй хэмээн иргэний
нийгмийнхэн санаа зовниж буйгаа илэрхийллээ.
ОРОН БАЙРААР ХАНГАГДАХ ЭРХ БА
АЛБАДАН НҮҮЛГЭЛТ
Сүүлийн жилүүдэд нийслэл Улаанбаатар хотод өрнөсөн
хот дахин төлөвлөлтийн үр нөлөөгөөр орон гэргүй
эсвэл шаардлагад нийцсэн орон байргүй болсон хүмүүс
Ковид-19 цар тахлын үеэр халдварт өртөх өндөр
эрсдэлтэй байна. Дахин төлөвлөлтөд хамрагдах гэж
буй зарим гэр хорооллын оршин суугчид барилгын
компаниуд тэдэнтэй бодитоор зөвлөлдөж, шударга
нөхөх олговор олгохгүйгээр Засгийн газартай гэрээ
хийснийх нь дараа яаралтай байшин хашаагаа
буулгаж, газраа чөлөөлөхийг шаардах болсон тухай
Эмнести Интернэшнлд өгүүлсэн.
ХҮҮХДИЙН ЭРХ
Ковид-19 цар тахлаас сэргийлэхийн тулд сургууль,
боловсролын газрууд нэгдүгээр сарын сүүлээс
наймдугаар сар дуустал хаагдсан. Засгийн газраас
телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн хичээлийг алсын
зайнаас оруулах болсон ч хот, суурин газраас
алслагдсан дүүрэгт гэртээ буцаж харьсан хүүхдүүд
телевизийн сүлжээ муу, эсвэл интернетийн холболтоос
хамааран боловсрол эзэмшихэд илүү хэцүү байсан.
Олон хүүхдийн хувьд сургуулиас өгдөг цай нь
хоол тэжээлийн гол эх үүсвэр нь байсан. Сургууль
хаагдсанаар тэдний шаардлагатай хоол хүнсээр
хангагдахад нь сөргөөр нөлөөлж, эрүүл мэндийг нь
өндөр эрсдэлд оруулж байна.
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Ìонгол Улсын иргэн би Ìонгол Улсын Үндсэн хуулüд заасан
тºрийн үйл хэрэгт шууд оролцох эрхийнхээ хүрээнд:

Ш¿¿õèéí õаðааò бóñ, бèå äааñаí
баéäëûã баòаòãаõ õóóëü ýðõ
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Хîò ñóóðèí ãаçðûã äаõèí õºãæ¿¿ëýõ
õаðèëöааã çîõèöóóëæ бóé õóóëü,
òîãòîîìæèéã îëîí óëñûí õ¿íèé
ýðõèéí õýì õýìæýýíä íèéö¿¿ëæ,
èðãýäèéí õóóëü ¸ñíû ýðõ аøãèéã
õаìãааëаõ;

14 íаñíааñ äýýø íаñòаé
Хаìòäаа õºãæèæ, ñóðаëöаõ
ýðìýëçýëòýé,
Саéí äóðûí аæèë õèéõ
õ¿ñýëòýé,
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ñîíèðõäîã,
Х¿íèé ýðõèéí äýëõèéí
íèéòèéí õºäºëãººíèé
íýã õýñýã
бîëîõûã õ¿ñâýë ÌАНАЙ
ÊЛУБТ ЭЛСЭЭÐЭЙ. Уóð аìüñãаëûí ººð÷ëºëòèéí ¿ð
íºëººã баãаñãаæ, õîðò бîäèñûí

И Й Н ТӨЛӨӨ БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭ
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Êлуáд гиø¿¿нээр элñэхийг
óëìааñ õ¿ðýýëýí бóé îð÷èí, èðãýä
х¿ñâэл 86200380 дугаартай
õîõèðîõã¿é баéõ, õаðèóöëаãа òîîöîõ
холáогдож
дэлгэрэнг¿й мэдээлэл
ýðõ ç¿éí îð÷íûã б¿ðä¿¿ëýõ;
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“Х¿¿õäèéí õºãæèë, õаìãааëëûí
¿íäýñíèé õºòºëбºð”-èéí ¿ð íºëººã
íýìýãä¿¿ëæ, õýðýãæèëòýä õÿíаëò
òаâèõ;

3
4

Х¿íèé
ýðõèéí
бîëîâñðîë,
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үе тэнгийн
йг
сургагч багши
бэлтгэн 20
ажуулан
дадлаг
удаа
2-3
ан байна.
чадавхижуулс
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ÅÐªÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÓÄÛÍ ÀÂÀÐÃÀ ØÀËÃÀÐÓÓËÀÕ

ÅÐªÍÕÈÉ ÁÎËÎ
ийлэл
сан хүчирх
йн
“Жендэрт суурил
гурван удааги
ба хүний эрх”
тад
цуврал сургал

бэлтгэгдэв.

сургагч багш
10 залуу
өөрийн
4 сургагч багш
байна.
лсан
Үүнээс
зохион байгуу
сургалтыг

р
эрх зүйн хөтчөө
ОББЭ ÊА-ын
бэлтгэгдэв.
залуу гишүүн

2

Р
Ë БА БАГАА
ÝР,
ÌАНËАЙËА
ЧАÄÂАР СÝÄÂÝ
АЖИËËАХ
сургалт
англи хэлний
Хүний эрхийн йгаар долоо хоногт
Америк багшта2019 оны
нэг удаа буюу
байна.

36 удаа хичээллэсэнхэлэлцүүлэгт

бодлогын
МЭИ-ийн
ба сэтгэцэд
Хар тамхи
н
тухайлбал
руулах бодисыбайна.
он
нөлөөлөх мансуу
үүлэгт оролцс
хяналт” хэлэлц
хүрч
залуучуудад
4907 орчим
2019 онд
бөгөөд үүнээс ажиллагаа,
ажилласан
бидний үйл
дурын ажил
залуу гишүүд
сайн
хамрагдаж,
сургалтад
хийжээ.

19063

çýðãýýð õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã
ХҮНДЭТГЭХ, ХАМГААЛАХ,
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭ аìëаñаí íýð
äýâøèã÷èéã СОНГОХ бîëíî.

ÓÓËÈÓÄÛÍ ÀÂÀÐ

ªªÐ×ÈËÖÃªªÅ

ÌÝÒÃÝËÖÝÝÍÈÉ 10 ÄÀÕÜ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÒÝÌÖÝÝÍÈÉ ÓÄÈÐÄÀÌÆ

“Ý ÐÕ Ý Ý Ì
ÝÄ ÜÅ ”
ÒÝÌ
ÃÀ ØÀËÃÀÐÓ

ÓËÀÕ

Ãýìò õýðãýý
óðüä÷èëàí ñýðãèé ñ
ëýõèéí
õîò, ñóóðèí ãàçðûã òóëä
á¿ðýí êàìåðæ
óóëàõ íü çºâ.

1
Öàõèì õè÷ýýë
áîëîâñðîëûí
òýãø áóñ áàéäë
ûã
áèé áîëãîäîã.

Áàéãàëü îð÷íû
ã õàìãààëàõûí
òóëä
òºðèéí çîõèöó
óëàëòààñ èë¿¿
õ¿í íýã á¿ðèéí
îðîëöîî
÷óõàë.

3

4
Òºðººñ
òýòãýâðèéí çýýëèé
ã
íýã óäàà
òýãëýõ íü çºâ.

2

5

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

ЕБС-иудын нийт 128 хүртэлх
багийг бүртгэж оролцуулна.

Á¯ÐÒÃÝЛ:
БАЙСАН ИЛТГЭЛ,
"ӨМНӨ НЬ СОНСОЖ
· Òýìöýýíä îðîëöîõ áàãóóäûã 2020 îíû 10
äóãààð ñàðûí 16-íààñ 11 ä¿ãýýð ñàðûí 4-íèé
ОЙ,
СОНИРХОЛТ
õîîðîíä
88381531 äóãààðààð á¿ðòãýíý.
ЛЕКЦЭЭС ХАМГИЙН
· Íýã êëóáýýñ äýýä òàë íü 4 áàã á¿ðòã¿¿ëýõ
áîëîìæòîé.
ХАМГИЙН ИХ ЗҮЙЛ ОЙЛГОСОН,

· Òýìöýýíèéã 2020 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 6,7,8çîõèîí

íû ºäð¿¿äýä Óëààíáààòàð õîòîä
БАЙЛАА. ЭНЭ
áàéãóóëíà.
БҮТЭЭЛЧ СУРГАЛТ
БОЛ ХЭН
ÄÝЛÃÝÐÝÍÃ¯É ÌÝÄÝÝЛИÉÃ:
СУРГАЛТАД СУУГААГҮЙ

6

ÒÝÌÖÝÝÍИÉ ØÀÃÍÀЛ:
Тэргүүн байр:

Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, хүний эрхийн
зуны зуслан сургалтын эрхийн бичиг
/1 баг 500.000₮/

Дэд байр:

Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, хүний эрхийн
зуны зуслан сургалтын эрхийн бичиг
/1 баг 400.000₮/

Гутгаар байр:

Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, хүний эрхийн
зуны зуслан сургалтын эрхийн бичиг
/2 баг 250.000 ₮/

Хүний эрхий мэдрэмжтэй мэтгэлцэгч 1 сурагч /үнэ бүхий зүйл/

НЬ
СЭТГЭЛИЙГ
Ìýòãýëöýýíä
äóðëàãñàä ãðóïï
НЭГНИЙГ ГОМДООЖ,
Ìîíãîëûí Êàðë Ïîïïåðûí ìýòãýëöýýíèé íèéãýìëýã
Amnesty International Mongolia-Ìîíãîëûí Ýìíåñòè Èíòåðíýøíë
БОЛОМЖ
ХӨНДЧИХӨӨД УУЧЛАЛТ ГУЙХ
ТИЙМЭЭС
ГАРАХГҮЙ БАЙХ БАЙСАН.
ЭНЭ АЛТАН БОЛОМЖИЙГ

“Ýðõýý ìýäüå-Êàðë Ïîïïåðûí ìýòãýëöýýíèé òýìöýýí” ôýéñá¿¿ê ýâýíò

7

Èðãýíèé õÿíàëò
íü
òºðèéí õÿíàëò
ààñ
èë¿¿.

Õîò òºëºâëºëòèéã
õèéõýä
ìýðãýæèëòíýý
ñ èë¿¿
èðãýäèéí ñàíàë
÷óõàë.

ЗОРИЛГО:

Хүний эрхийн боловсролыг
мэтгэлцээнээр дамжуулан
ерөнхий боловсролын
сургуулийн сурагчдад олгох
зорилготой.

ОРОЛЦОГЧ НАРЫН
СЭТГЭГДЭЛ

Øóóä àðä÷èë
àë
òºëººëëèéí àðä÷èë
ëààñ
èë¿¿.

Íèéòèéí ýð¿¿ë
ìýíäèéã
õàìãààëàõûí
òóëä
õèë õààõ íü
õàìãèéí çºâ øèéäâ
ýð.

8
Õ¿íèé ýðõèéã
õàìãààëàõ
öîðûí ãàíö àðãà
áîë
òºðèéí õàìãàà
ëàëò þì.

9
Ãýð õîðîîëëûí
äàõèí òºëºâëºëòèéí
ÿâöàä
èðãýäýä ó÷èðñà
í õîõèðëûã
òºð áàðàãäóóëàõ
¸ñòîé.

10

НӨХӨРСӨГ
ЖААЛУУД
СУРГАЛТ

ÖÝÝ ÍÈÉ ØÈ
ÉÄÝ Ë

7

9

“ÝÐÕÝÝ ÌÝÄÜÅ”
ÒÝÍÖÝÒÃÝËÈÉÃ

ÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃ

Хуудас 249-250

ОЛГОСОНД БАЯРЛАЛАА."

СУРАГЧ Б

7000-4705
88381531

:
БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ
70004705
www.amnesty.mn
Mongolia
Amnesty International
,
Монголын Эмнести Интернэшнл
Mongolia
Amnesty International
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