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МОНГОЛЫН ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛ
Монголын Эмнести Интернэшнл та бүхний өмнө 2018 оны тайлангаа дэлгэж байна. 2018 онд манай
байгууллага хүний эрхийг хамгаалах, иргэдэд хүний эрхийн боловсрол олгох чиглэлээр цөөнгүй ажил хийлээ.
Хүний эрхийн төлөө ажиллах нь бидний урмыг бадрааж, өөрчлөлтийг авчрах итгэл төрүүлдэг их хүч юм. Бид
Монгол даяар хүний эрхийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж, илүү олон хүнийг нийгмийнхээ сайн сайхны төлөө
хүчтэй дуугарах зоригтой болоход нь дэмжлэг үзүүлж, шударга үнэний талд бат зогссоор байна. Хүний эрхийн
төлөө ажиллах нь чадварлаг баг, бүтэц зохион байгуулалт шаарддаг нүсэр ажил тул бүх түвшинд манлайллыг
бэхжүүлэх шинэлэг аргыг эрэлхийлэн ажиллалаа.

ГИШҮҮД, ДЭМЖИГЧИД
Гишүүд бүлгээр

БҮЛГЭЭР

Хуульч
Хуульч
Эмч

Багш
Багш		
Сэтгүүлч

ҮЭ
ҮЭ		
Урлаг
Оюутан
Оюутан
Багануур
Дархан
Дархан
Архангай
Завхан
Архангай

Чөлөөт
Чөлөөт
Залуучууд
Сурагч
Сурагч
Эрдэнэт
Хөвсгөл
Хөвсгөл
Увс		
Сүхбаатар
Увс

Насны ангиллаар

НАСААР

Эмч		

Сэтгүүлч

Урлаг

Залуучууд

Багануур

Эрдэнэт

Завхан

Сүхбаатар

Дундговь

ХҮЙСЭЭР

14-24
25-34

2140

Эрэгтэй 35%

35-44
45-64

3973

>65

18

18-24

25-35

36-44

45-64

>65

САЙН ДУРЫНХАН
Сайн дурынхан нь
хүний эрхийг
хамгаалах, түгээх,
хүний эрхийн
боловсрол олгох
их үйлсэд сургалт,
кампанит ажил зохион
байгуулах, орчуулга
хийх, мэдээлэл түгээх,
тараах материал
бэлтгэх, гишүүд
дэмжигчидтэй
харилцахад тусалж
мэдлэг, үнэт цагаа
хандивладаг хүний
эрхийн идэвхтнүүд юм.
2018 онд Монголын
Эмнести Интернэшнлд
160 гаруй сайн дурын
ажилтан ажиллаа.

2

ЯАСАН ХАРАНХУЙ ЮМ БЭ? ГЭЖ ХАШГИРСНААС ЯДАЖ ТА ӨӨРӨӨ НЭГ Ч ГЭСЭН ЛАА АСАА

Эмэгтэй 65%

ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªË

Á.Áîëîðñàéõàí
Óäèðäàõ çºâëºëèéí
äàðãà

А.Отгончимэг
ХЭБ õàðèóöñàí
ãèø¿¿í

À.Ò¿âøèíòóëãà
Óäèðäàõ çºâëºëèéí äýä
äàðãà

М.Батбаатар
Кампанит ажил
õàðèóöñàí ãèø¿¿í

С.Ганчимэг
Санхүү õàðèóöñàí ãèø¿¿í

С.Урангоо
Залуучууд хариуцсан
гишүүн

Á.Ýíõòóÿà
Êàìïàíèò àæèë õàðèóöñàí
ãèø¿¿í

З.Балдорж
Гишүүнчлэл õàðèóöñàí
ãèø¿¿í

Т.Жанерке
Хэвлэл мэдээлэл
хариуцсан гишүүн

ХЯНАЛТЫН ÇªÂËªË

Á.Ìºíõæàâõëàí
Õÿíàëòûí çºâëºëèéí äàðãà

C.Î÷èðáàò
Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿í

Ì.Îòãîíãýðýë
Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿í

ГҮЙЦЭТГЭХ ТОВЧОО

Á.Àëòàíòóÿà
Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

П.Цэндсүрэн
Гишүүнчлэл, харилцаа
хариуцсан зохицуулагч
2018 оны 09 сар хүртэл

www.amnesty.mn

Ã.Àìàðçàÿà
Êàìïàíèò àæèë õàðèóöñàí
çîõèöóóëàã÷

Ï.Ìºíõæàðãàë
Кàìïàíèò àæèë õàðèóöñàí
çîõèöóóëàã÷

Ò.Àðèóíàà
Ñàíõ¿¿ãèéí àæèëòàí

Н.Золзаяа
Гишүүнчлэл, харилцаа
хариуцсан зохицуулагч
2018 оны 10 сараас

Б.Энхбаяр
Залуучууд, цахим хэвлэл
мэдээлэл хариуцсан
зохицуулагч
2018 оны 07 сар хүртэл

Я.Цэцэнзаяа
Залуучууд, цахим хэвлэл
мэдээлэл хариуцсан
зохицуулагч
2018 оны 09 сараас
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2018 ОНД ХЭВЛЭСЭН НОМ, ТОВХИМОЛ
Цагдаа ба хүний эрх хамгаалагчид

ТÀÉËÀÍ 2017/18

ÄÝËÕÈÉ ÄÀÕÈÍÛ Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕÈÉÍ ТӨËӨВ ÁÀÉÄÀË

мнести Èнтернэшнлийн Тайлан 2017/18 нь 159 улс орон, газар нутаг дахь 2017 оны
элхийн хүний эрхийн нөхцөл байдлыг баримтжуулсан. Ýнэ нь Ýмнести Èнтернэшнлийн
нхаарал татсан асуудлуудыг тусгасан бөгөөд бодлого боловсруулагчид, идэвхтнүүд
олон хүний эрхийг сонирхогч хүн бүрийн зайлшгүй унших ёстой тайлан юм.

017 онд мөргөлдөөн, эрс хатуу арга хэмжээ, байгалийн гамшиг олон хүнийг аюултай
айдал, ядуурал руу түлхэж, олон сая хүн гэр орноо орхин дүрвэж, улс орон дотроо,
усад улс орон руу орогнол эрэхэд хүрлээ. Äэлхийн бүс нутаг бүрд ялгаварлан
адуурхалт өргөн тархаж, зарим тохиолдолд хохирогчид амь насаа алдах хүртэл үр
агавар авчирсан. Засгийн газрууд байгаль орчны идэвхтэн, хүний эрхийн хамгаалагч,
этгүүлчид руу халдах, заналхийлэх зэргээр эвлэлдэн нэгдэх, хуран чуулах, үзэл бодлоо
өлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг нухчин дарсаар байна.

ÝÌÍÅÑÒÈ

ÝÌÍÅÑÒÈ

ÈÍÒÅÐÍÝØÍË

ÈÍÒÅÐÍÝØÍË

ÝÌÍÅÑÒÈ
ÈÍÒÅÐÍÝØÍËÈÉÍ
ÒÀÉËÀÍ 2017/18

ÝМÍЕСТÈ ÈÍТЕÐÍÝШÍËÈÉÍ

ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛИЙН ДЭЛХИЙН ТАЙЛАН

ÄÝËÕÈÉ ÄÀÕÈÍÛ
Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕÈÉÍ ТӨËӨВ ÁÀÉÄÀË

ÕҮÍÈÉ ЭÐÕЭÄ ЭЭËÒЭÉ ÑÓÐÃÓÓËÜ

ÃÀÐÛÍ ÀÂËÀÃÀ

үх бүс нутагт хүмүүсийн эр зориг, шийдэмгий байдал олон сая хүн шударга бус
айдлын эсрэг зогсож, дуу хоолойгоо хүргэн, эрхээ эдлэхийг шаардсанаар илэрлээ.
дгээр хүмүүс гэмт хэрэгт шударга ёсыг баталгаажуулахад тусалж, эрх баригч нарт
ийсэн үйлдэлдээ хариуцлага хүлээх ёстойг өдөр бүр сануулж байлаа.

Их сургуулийн

Ç
Ó

4-ð äýëã¿¿ðèéí
áóóäàë

4 ЦАГДАА БА ХҮНИЙ ЭРХ
ХАМГААЛАГЧИД

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ЭМХТГЭЛ

Äàø÷îéëèí
õèéä

НИДЕРЛАНДЫН ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЭШНЛ
– Гарын авлагын цуврал #4

#PC mall
AB öåíòð
Õ¿íñíèé 4-ð äýëã¿¿ð

ÝÌÍÅÑÒÈ

Бага тойруу
Бага тойруу

ÈÍÒÅÐÍÝØÍË

Õàÿã: Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, 6-ð õîðîî, Èõ ñóðãóóëèéí ãóäàìæ,
#ÀÂ öåíòðèéí 5 äàâõàð 503 òîîò
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2018 он

ЦААЗААР АВАХ ЯЛ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ 2017

ÝÌÍÅÑÒÈ
ÈÍÒÅÐÍÝØÍË
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ХҮЧИНДҮҮЛЭХЭЭС АНГИД
БАЙХ ЭРХ
2018 îíû
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ХҮНИЙ ЭРХИЙН ОЛОН УЛСЫН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
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ÝÍÝ ÁÎË ÒÀÍÛ ÃÝÐ ÎÐÎÍ

ээр

2018 оны 11 дүгээр сарын 24-нд хэвлэв

ÌÎÍÃÎËÛÍ

2018

îíû

1 дүг

ØÓÄÀÐÃÀ

óëèрàë

ÝÑÐÝÃ

ÀÐ

ÃÀ

ÝÑÐÝ

ÁÓ
ÑЯ

ЛЫ

À
ÌÒÄÀ

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

È

БУС

Н
АЛБА

ÀßÍÛ ÒÓÕÀÉ ÌÝÄÝÝËÝË

Хэлэх үгээ тунгаа
Испанид үзэл бодлоо лөө
хязгаарлав
чө
илэрхийлэх эрхийг
эрх
гүй тнүүд
лгаан идэвхгдлаа
ла
Бата лы

УЛГА

ОРЧУ

тагт
й ну дийн
хүни рвэгч
хол ийн дү нар
Алс адеш Рохинга
х
нгл

ÒÀ
ÀÌ НЫ
ЬÄ ҮÃ Á
ÐÀ ÓÑ
ЛЫ ÄЫ
ÃӨ Н
ӨÐ
ЧИ
ЛН
Ө

Хү
эм íèй
эгт эрх
эйч èй
үүд í хà
èйг мгà
Ке
îíц àëà
Яд ни
эр уусы улсы
ëîх гч
хи
йн н хо н
íь
бо ро най
ло ол д
вн о в

Суллаг
ÍÅÑÒØÍË 1
ÝÌÒÅÐ
Яруу
а! ÍÝóëèрàë
бүлнай дла
рагчÈÍ
дүгээр
гэрСя Хята
,1 зура
дыг
8 îíû
вар, эн бол 201
үлдэхий
а
орхи ач ЛюОйдоо Ав
ср л ÝÌÍÅÑÒÈ
томатж
ол дах р
найдй хийссөрөномжтой бол н явах
Ë
тэмцэл
өлмөрл уул
ÈÍÒÅÐÍÝØÍ
төлөөхХөд
лоо
уëèраë 1
йр,мэдлийг
сан
ита
ди
Эрх
2 ьдугаар
өх эрхи
өөрчилж
2018 îíû
суух эрх
Газ Сафа
Ха
хөд
хү
Кени: Оршин
,
йг техн н өлмөр
вра агахүч
тэмцэх
байна
бүсгүйчүүд
Но
ологиий
илцл эрхийн хамгаалагч
Хүний
яр

Үнэний

г

Сирийн
илчлэх
үй
хариу хямралы
н дара
арга
ах
Ц хэмжээ

а
ÝÌ
Цах г х
2018 îíû ÈÍÒÅÍÅÑÒÈ
ха им уга
3 дугааÐÍÝØÍË
р уëèра
мга хү ца
ë
ал ни а о
аг й
чд эр рон
ын хи за
эр йн й
ин
үе

бу
сул
Истан гээр
сэн
тэн

да
Ба
ран
хуа

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ
БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН
БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН
ТУХАЙ ТУНХАГЛАЛ

Ýìíåñòè áîë àñóóäëûã ººð
í¿äýýð õàðàõ, ºñºõ, õèéõ
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Ð.Î÷èðáàë

ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ДЭЛХИЙН ХӨТӨЛБӨР, ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ÀßÍÛ ÇÎÐÈËÃÎ
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“Хүний эрхийн соёлыг бэхжүүлэх нь“ симпозиумд зориулж гаргасан албан бус орчуулга - 2018 он



ÕÀ

1

“Хүний эрхийн хамгаалагч” залуусын туршлага: Ìонголын Эмнåсти Èнтåрнэшнл
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ЕВРОПЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ОЛОН УЛСЫН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
Эмнести Интернэшнл
Индексийн дугаар: EUR 01/9452/2018
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ХҮЧИНДҮҮЛЭХЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ
ЕВРОПЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ХЭРЭГЖИЛТ
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ОЛОН УЛСЫН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
Эмнести Интернэшнл
Индексийн дугаар: EUR 01/9452/2018
ХҮЧИНДҮҮЛЭХЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ

2017 он

“Õүний эрхийн хамгаалаг÷” зунû сургалтаä хамрагäсан манлайлаг÷ гиøүүäийн санаа÷илгаар олон
нийтэä ханäсан хүний эрх, эрх ÷ºлººний “Æигүүрээ äэлгэ” аÿнûг Ìонголûн Эмнåсти Èнтåрнэøнл
байгууллага, Íээлттэй Íийгэм хүрээлэнтэй хамтран зохион байгууллаа.

4 дү

ÕÀÌÒÄÀ

НÝ

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ
ТÀÉËÀÍ

Хүний эрх, эрх чөлөөний “Æигүүрээ дэлгэ” аÿн нь
Ìонголын нийгэм дэх хүний эрхийг үгүйсгэдэг хэвшмэл
ойлголтуудыг эвдэхийн төлөө эвлэлдэн нэгдсэн хүний
эрх хамгаалагч залуусын хөдөлгөөн бөгөөд аÿны үåэр
хүний эрх хамгаалагч залуучууд хаалттай зам, олон нийт
цугласан цэгүүдэд мэдээллийн өртөөнүүд байршуулж
2017 онд батлагдсан “Эрүүгийн хууль”-ийн шинэчилсэн
найруулга, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай” хуулийн
дэвшилтэт талууд, хүний эрхийг хамгаалах салбарт гаргаж
буй эåрэг өөрчлөлтийг олон нийтэд чөлөөтэй ÿрилцлага
өрнүүлэх хэлбэрээр таниулан ажиллажээ.
Уг аÿны хүрээнд дөрвөн өртөөнд 33 идэвхтэн гишүүн
баг болон хуваагдаж мэдээллээ хүргэсэн. Үүнд:
1. Æаргалтай гэр бүл өртөө нь гэр бүлийн
хүчирхийллийг ахуйн со¸л биш гэмт хэргийн зүйл
анги гэдэг ойлголтыг олон нийтэд хүргэж “Гэр
бүлийн хүчирхийллийн тухай” хуулийн дэвшилтэд
талыг танилцуулсан.
2. Хүмүүнлэг Ìонголд тавтай морил өртөөнд Öаазаар
авах ÿлын эсрэг êамïанит ажлыг өрнүүлжээ.
3. Хүний эрхэд ээлтэй сургуулийн өртөөнд Øоглох,
дарамтлах, дээрэлхэхийн эсрэг êамïанит ажлыг
өрнүүлсэн.
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4. Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын давуу
талууд өртөөнд 2019 оноос хэрэгжиж эхлэх “Зорчих
эрхийг хÿзгаарлах ÿл”-ын тухай танилцуулга хийж
“зорчих эрхийг хÿзгаарлах ÿл”-ын тухай номын
хавчуургыг хүмүүст тараасан нь êамïанит ажлын үр
дүнтэй сурталчилгаа болжээ.
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2018 оны 12 сарын байдлаар хот дахин төлөвлөлтөөс үүдэн орон
гэргүй болсон иргэдийг нэн тэргүүнд шаардлагад нийцсэн түр
болон бүр ОРОН БАЙРААР ХАНГАХ ТӨРИЙН ҮҮРГЭЭ нэр төртэй
биåлүүлж, ÿаралтай арга хэмжээ авна гэдэгт Улаанбаатар хотын
иргэн би гүнээ итгэж байна.
Оâîг íýр ...................................................
Хаÿг ...................................................
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ЗОРИЛТ
� Гишүүн, дэмжигч, малчин, иргэний
нийгмийн байгууллага, олон нийтэд
сургалт, хэлэлцүүлэг хийн чадавхжуулах
� Хүний эрхэд ээлтэй сургуулиудыг
дэмжих
� Төрөл бүрийн салбарт түншлэл
тогтоох, тэднийг хүний эрхийг түгээн
дэлгэрүүлэх үйлсэд татан оролцуулах

ЭРХЭЭ ЭДЛЭГЧДИЙГ
ЧАДАВХЖУУЛАВ
2018 он бүхэлдээ хүний эрхийн боловсролыг
сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэн
нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль,
их, дээд сургууль, дүүрэг, хороо, хөдөө
орон нутгийн сургууль, малчид, иргэний
нийгмийн байгууллагуудад хүрч ажилласан,
хамтарч үйл ажиллагаа зохион байгуулсан
жил байлаа. Эмнести Интернэшнлийн хүний
эрхийн сургалтаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон
гишүүд, дэмжигч, иргэд, малчид эрхээ шаардах,
зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх талаар холбогдох
төрийн байгууллагуудад өргөдөл, гомдол
гаргах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд хандан үгээ
хэлэх, ярилцлага өгөх зэргээр өөрийн болон
бусдын эрхийн төлөө дуу хоолойгоо өргөдөг
болжээ.
HҮБ-ын Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн
хөтөлбөрийн гурван үе шат (2005-2009, 20102014, 2015-2019)-ны хэрэгжилтийг Монгол
Улсын Засгийн газраас НҮБ-д тайлагнаагүй
байна. Гэвч “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын
Үндэсний хөтөлбөр” батлагдсан нь хүний
эрхийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх
илүү боломжтой болгов. Монголын Эмнести
Интернэшнл уг хөтөлбөрийг боловсруулах
ажлын хэсэгт орж ажилласан билээ.
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ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭВ
Эмнести Интернэшнлийн уламжлалт
уралдаан, тэмцээнүүдээр дамжуулан хүний
эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагаанд
оюутан, сурагчдаа бэлдэх багш, нийгмийн
ажилтан болон тэмцээний оролцогчдод
зориулсан хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан
хандлага зэрэг цогц сургалт, хэлэлцүүлгийг удаа
дараа хамтрагч байгууллагуудтайгаа зохион
байгуулсан.
Монголын Эмнести Интернэшнлийн хүний
эрхийн боловсрол олгох кампанит ажлын
хүрээнд жил бүр уламжлал болгон зохион
байгуулагддаг “Философи-хүний эрхийн уулзварт”
их, дээд сургуулийн багш, оюутнуудад зориулсан
Философийн олимпиад, “Эрхээ мэдье”-ЕБС-иудын
ахлах ангийн сурагчдын мэтгэлцээний тэмцээн,
“Хүний эрхийг нэгж хичээлийн хөтөлбөрт нэгтгэх
нь” ЕБС-ийн багш нарын ур чадварын уралдаан,
Хүний эрхэд ээлтэй сургууль хөтөлбөрийн
сургуулиудад зориулсан “Хүний эрхийн төслийн
тэтгэлэгт уралдаан” болон Хүний эрхийн
боловсролын Форум зэрэг нөлөөллийн ажлууд
салбартаа танигдан оролцогчдын тоо жилээс жилд
нэмэгдсээр байна.
Бид Хүний эрхийг сурталчлах, түгээн
дэлгэрүүлэх, хүний эрхийн соёл, хандлага бий
болгох, төлөвшүүлэх нөр их үйлсийг байнгын
хамтрагч байгууллагуудын оролцоотойгоор
хйиж ирлээ. Үүнд: 2013-2017 онуудад зохион
байгуулсан “Хүний эрхийн боловсрол”-ын
форумын зөвлөмжийг БСШУС-ын сайдад
гардуулж өгснөөр хүний эрхийн боловсролын
одоогийн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйд
хамтран үнэлгээ хийх, хөтөлбөрөө боловсронгуй
болгох, хүний эрхэд ээлтэй сургууль хөтөлбөрийн
үзэл санааг судалж, түгээн дэлгэрүүлэх асуудлыг
анхаарах, ЕБС-ийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 3-ны
өдрийн эхний цагийн хичээлийг “Хүний эрхийн
түгээмэл тунхаглал” сэдвээр зохион байгуулах
чиглэлийг аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн
газар, нийслэлийн Боловсролын газарт хүргүүлж
ажиллахаар болжээ.

ЯАСАН ХАРАНХУЙ ЮМ БЭ? ГЭЖ ХАШГИРСНААС ЯДАЖ ТА ӨӨРӨӨ НЭГ Ч ГЭСЭН ЛАА АСАА

соёл, урлагийн газрын дарга, мэргэжилтнүүд
“Хүний эрхийн соёлыг бэхжүүлэх нь”
Симпозиумд оролцон Хүний эрхэд ээлтэй
сургууль хөтөлбөртэй танилцахын зэрэгцээ
тулгарч буй бэрхшээл, нөөц бололцоо,
цаашид хийх алхмаа тодорхойлж, зөвлөмж
гаргав. Симпозиумын оролцогчид салбар
хуралдаан тус бүрээр “Сайн, шилдэг
туршлага”, “Саад бэрхшээл, тулгамдсан
асуудал”, “Туулах арга зам нөөц боломж”,
“Цаашид хийх үйл ажиллагаа” асуултаар
салбарынхаа хүний эрхийн боловсрол олгож
олгож буй өнөөгийн нөхцөл байдлыг задлан
шинжилж, санал, зөвлөмж гаргасан нь
симпозиумын байр суурийн баримт бичигт
тусгалаа олсон.
“Философи-хүний эрхийн уулзварт”
Философийн олимпиад хүрээгээ тэлж, 10 их,
дээд сургууль “Био ёс зүй” сэдвээр өрсөлдөж,
АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн ЭМНАНУТ-ийн
тэнхмээр хамтран байгууллагын тоог нэмсэн.
Түүнчлэн, Био ёс зүй сэдвээр АШУҮИС,
ШУТИС-ийн багш нар оролцогчдод тойм
лекц уншиж, хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн нь
өнөөгийн тулгамдаж буй асуудалд хүний эрх,
ёс зүй, философийн үүднээс үүднээс хандах,
бие даан шийдвэр гаргахад суралцахын
зэрэгцээ философи, хүний эрхийг сонирхогч
хүүхэд залуусын хүрээг тэлсэн үр дүнтэй ажил
байв.

НҮБ-ын ХЭТТ-ын 70 жилийн ойг
тохиолдуулан ХЭҮК, МУИС-ийн Хууль зүйн
сургууль, Монголын Хуульчдын Холбоо болон
Гадаад харилцааны яамтай хамтран “Хүний
эрхийн соёлоо бэхжүүлэх нь” Симпозиум зохион
байгууллаа. Түүнчлэн, хамтрагч байгууллага
бүр симпозиумын өмнө боловсролын, хууль
сахиулахын, эмч нарын, бизнесийн салбарын
хүний эрхийн боловсрол олгож буй өнөөгийн
байдлын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. БСШУСЯтай хамтран ЕБС-иудын хүний эрхийн талаарх
сайн туршлага хуваалцах хэлэлцүүлэг зохион
байгуулсан бөгөөд аймгийн 60, сумын 59
сургууль оролцож, сайн туршлагаа түгээв. “Сайн
туршлага”-аараа шалгарсан сургуулийн захирал,
багш, нийгмийн ажилтан, аймгийн Боловсрол,
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“Эрхээ мэдье”–ЕБС-иудын ахлах
ангийн сурагчдын мэтгэлцээний тэмцээнийг
Монголын Карл Попперын Мэтгэлцээний
Нийгэмлэг болон Отгонтэнгэр Их Сургуультай
хамтран улсын хэмжээнд зохион байгуулж,
Дундговь, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Сэлэнгэ,
Говь-Алтай зэрэг аймгуудад очиж ажилласан.
Тэмцээнд нийт 101 багийн 303 сурагч хурд
хүч, оюун ухаанаараа өрсөлдөв. Сурагчдын
хүний эрхийн талаарх мэдлэг, боловсролыг
мэтгэлцээнээр дамжуулан хөгжүүлэх,
хүний эрхийн үндсэн ойлголтыг ойлгуулан
төлөвшүүлэх, багаар ажиллах, сэтгэх ур
чадварыг нь хөгжүүлэх зорилго бүхий энэхүү
тэмцээнд оролцогчид болон дасгалжуулагч
багш нарт нь “Хүний эрхийн агуулгад
үндэслэн мэтгэлцэх нь” сургалтыг явуулсан
бөгөөд энэ нь хүний эрхийн төлөө суралцах
дадлага боллоо.
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ХҮНИЙ ЭРХЭД ЭЭЛТЭЙ
СУРГУУЛИУДЫГ ДЭМЖИВ
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.
2018 он бүхэлдээ Хүний эрхэд ээлтэй
сургууль хөтөлбөрийн үзэл санааг Боловсролын
салбарын удирдах албан тушаалтан, сургуулийн
захирал, сургалтын менежерүүдэд танилцуулахад
чиглэсэн. Энэ онд хүний эрхийн цөөнгүй
уралдаан тэмцээн, хурал уулзалт, сургалт
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хүний эрхийн
боловсролыг түгээсэн. Талархууштай нь, Хүний
эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх үйлсэд маань
хамтран оролцох байгууллагын тоо өссөн бөгөөд
Хүний эрхэд ээлтэй сургууль хөтөлбөртөө гурван
сургуулийг нэгтгэсэн жил байлаа.
Нийслэлийн боловсролын газрын “Хүүхэд
хамгааллын аян”-ы сургалт, уулзалтаар Хүний
эрхэд ээлтэй сургууль хөтөлбөрийн үзэл
санаа, агуулгыг нийслэлийн ЕБС-ийн 245
захирал, удирдах ажилтнуудад олгож, Эмнести
Интернэшнлийн “Хүний эрхэд ээлтэй сургууль
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болох нь” гарын авлага болон бусад баримт
бичгээр хангалаа.
Түүнчлэн Монгол Улсын боловсролын
салбарын тулгамдсан асуудлын нэг болсон
“Хүүхэд хамгаалал”-тай холбоотой зөрчил,
хариуцлагыг сайжруулахад уг хөтөлбөрийн
агуулга, үзэл санаа бүрэн нийцэж буй талаар
боловсролын болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах
холбогдох нийслэлийн, орон нутгийн төрийн
байгууллага, газар, хэлтэстэй ажил хэргийн
уулзалт зохион байгуулсан.
Бусдыг шоглох, дарамтлах, гадуурхахын
эсрэг сурагчид, өсвөр насны хүүхдүүдэд
зориулсан “Тэнцэтгэлийг өөрчилье” сургалтыг
Налайх, Сонгино Хайрхан, Баянгол, Сүхбаатар
дүүрэг болон Дундговь аймгийн сурагчдад
явуулж, ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх,
ойлгох, шоглох нь хүний эрхийн зөрчил мөн
сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж хүний эрхийн
соёлыг бий болгох их үйлст хувь нэмэр
оруулсаар байна.
Нийслэлийн 2 сургууль, Эрдэнэт хотын
төрийн болон хувийн өмчит 26 сургууль Хүний
эрхэд ээлтэй сургууль болох нь сургалтад
хамрагдаж, “Хүний эрхийн соёлыг бэхжүүлэх
нь” симпозиум, “Эрхээ мэдье” мэтгэлцээний
тэмцээн, шоглох, дээрэлхэх, дарамтлахын эсрэг
“Тэнцэтгэлийг өөрчилье” сургалт, “Эрхийнхээ
төлөө бичицгээе” зэрэг хүний эрхийн үйл
ажиллагаанд оролцлоо.
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ЗОРИЛТ
� Хуулийн хамгаалалтыг бий болгох
� Эрхээ мэддэг, хамгаалдаг, шаарддаг
соёлыг бий болгох

ОРОН БАЙРТАЙ БАЙХ ЭРХИЙН
ХУУЛИЙН ХАМГААЛАЛТ БИЙ
БОЛГОХЫН ТӨЛӨӨ
Хүн бүр шаардлагад нийцсэн орон байраар
хангагдах эрхтэй. Монгол Улсын хууль тогтоомж,
бодлого, хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд нь
Үндсэн хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон
олон улсын гэрээ, конвенцээр хамгаалагдсан
иргэдийнхээ шаардлагад нийцсэн орон
байртай байх эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах,
хангах үүрэгтэй. Хот, суурин газрыг дахин
хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд иргэдийн
эрх ноцтой зөрчигдсөөр байгаа билээ. Иргэдэд
шаардлагатай мэдээллийг бүрэн гүйцэд, зохих
ёсоор өгдөггүй, тэдэнтэй үл зөвлөлдөж, санал
хүсэлтийг нь зураг, төлөвлөгөөндөө тусгадаггүй.
Газрын үнэлгээ, эд хөрөнгийн нөхөх олговрыг
шударга бусаар тооцдог, иргэдийг алагчилдаг,
дарамт шахалт үзүүлж, нүүхээс өөр аргагүй
байдалд хүргэдэг, иргэдийн гаргасан санал,
гомдлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй механизм
бий болгоогүй, төрөөс хэрэгжүүлж буй
төсөл, хөтөлбөрүүдээ хянадаггүй, хариуцлага
тооцдоггүй, барилгын компанийн зүгээс иргэдэд
хуулиас давсан шаардлага тавьж, үйл ажиллагаа
явуулж байгаа зөрчил түгээмэл байна. Гэтэл
Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй
хууль тогтоомжууд дахин төлөвлөлтийн төсөл
хөтөлбөрт хамрагдан орон гэргүй болсон, орон
гэргүй болох эрсдэлд ороод байгаа иргэдийн
эрхийг хамгаалж, хөндөгдсөн эрхийг нь сэргээж
чадахгүй байна.
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Монголын Эмнести Интернэшнл “Төр
үүргээ мэд, биелүүл” кампанит ажлаараа
“Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай
хууль” болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд дагалдах
журмуудад олон улсын хүний эрхийн хэм
хэмжээнд нийцсэн хуулийн хамгаалалт бүхий
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахын төлөө нөлөөллийн
ажил, олон нийтийг хамарсан цахим болон
цахим бус үйл ажиллагаа, чадавх бэхжүүлэх
сургалт, хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгууллаа.
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй
НЗДТГ-ын "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг
хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"ийн Сэлбэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтад
хамрагдсан иргэдийн гомдлын дагуу
Нийслэлийн Газрын алба, АХБ, иргэд, ТББуудын хамтарсан уулзалтад МЭИ-ийн зүгээс
хөндлөнгийн ажиглагчаар оролцож, хөгжилд
чиглэсэн аливаа бүтээн байгуулалтад иргэдийн
шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах
эрхийг зөрчихгүй байхыг уриалав.
Газар чөлөөлөлтөд өртсөн иргэдэд олон
улсын санхүүгийн байгууллагуудын хөндлөнгийн
хяналтын механизмын талаар мэдлэг, мэдээлэл
олж авах боломжийг бий болгосноор тэд
“Оюу толгой хяналт” ТББ-тай хамтран АХБ-ны
Хөндлөнгийн Хариуцлагын Газарт 2018 оны 4
дүгээр сард гомдол гаргасан билээ. Иргэдийн
гомдлын мөрөөр АХБ-ны Хамгааллын бодлогын
баримт бичиг болон Гомдол барагдуулах
ерөнхий санамж бичиг хэрэгжсэнээр нийт 880
өрхийн газар, эд хөрөнгийн үнэлгээ өсөхийн
зэрэгцээ “Амьжиргаа дэмжих төсөл” хэрэгжих
болсон. Энэ нь олон улсын банк, санхүүгийн
байгууллагуудын хөрөнгөөр хэрэгжүүлж
буй аливаа төсөл, хөтөлбөр хамгааллын
бодлогынхоо дагуу хэрэгжиж буй эсэхэд иргэд
хяналт тавьж, эрхээ шаардах нь хүний эрхийг
зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх механизм болох
талаар суралцсан ололттой жил байлаа.
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Эмнести Интернэшнлийн Зүүн Азийн
бүсийн төвийн судлаач Хирока Шожи АХБ-ны
удирдлагуудтай уулзан хот дахин төлөвлөлтийн
үйл ажиллагаанд тус банкны Хамгааллын
бодлогыг жишиг болгон хэрэгжүүлэх, холбогдох
хууль, журамд тусгуулах нь иргэдийн Монгол
Улсын Үндсэн хууль болон олон улсын хүний
эрхийн хуулиар хамгаалагдсан эд хөрөнгө
өмчлөх болон орон байраар хангагдах эрхийг
хамгаалахад зохих хувь нэмэр болох талаар
уриалав. Уулзалтаар АХБны төсөл, хөтөлбөрийг

www.amnesty.mn

хэрэгжүүлэгч, талуудад АХБ-ны Хамгааллын
бодлого, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа,
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн талаарх
сургалт зохион байгуулж, иргэдийн гомдлыг
барагдуулах, газрын эрхийн гэрчилгээгүй
иргэдэд газар олгуулах, иргэдийг албадан
нүүлгэх үйл ажиллагаа хэзээ ч хийхгүй гэдгээ
илэрхийлсэн нь дахин төлөвлөлтийн төсөл,
хөтөлбөрүүдэд жишиг болгох сайн туршлагын
нэг байв.
Дахин төлөвлөлтөд өртөн орон гэргүй
болж, төрийн захиргааны байгууллагад
хандаад арга нь барагдсан, цөхөрсөн
иргэдийн амьдарч буй нөхцөл байдал, зовлон
бэрхшээлийг харуулсан баримтат нэвтрүүлгийг
“Томсон Ройтерс”-ын сэтгүүлчид хийснээр
Улаанбаатар хот дахь орон байраар хангагдах
эрхийн ноцтой зөрчлийн асуудлыг олон
улсын анхааралд орлоо. Дахин төлөвлөлтөд
оролцогч гурван тал болох иргэн, төр, хувийн
хэвшлийн төлөөллүүд Хот, суурин газрыг дахин
хөгжүүлэх тухай хууль болон холбогдох бусад
хууль тогтоомж нь хүний эрхийг хамгаалах,
хяналт тавих, хариуцлага тооцох зэрэг
харилцааг зохицуулахад хэт ерөнхий, бүдэг,
нарийвчилж заагаагүй хэмээн өгүүлсэн нь
хуулийн хамгаалалт бий болгох шаардлагатайг
анхааруулсан Эмнести Интернэшнлийн
сануулгыг улам бүр батлав.
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2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр
дахин төлөвлөлтөд өртөж хохирсон иргэд НИТХын дарга С.Амарсайханд шинэ жилийн 700
гаруй мэндчилгээг хүлээлгэн өгч, 2019 оныг хот
дахин төлөвлөлтийн хохирогчгүй жил болгохыг
баталгаажуулахыг хүссэн байна.
2018 он бүхэлдээ Монгол Улсын Засгийн
газар, холбогдох яам, тамгын газар, хэлтсийн
дарга, сайдад хандан шаардлагад нийцсэн
орон байраар хангагдах эрхийг хүндэтгэх,
хамгаалах, хангах төрийн үүргийг сануулсан,
эрх нь зөрчигдөж орон гэргүй болсон иргэдийн
эрхийг хамгаалах, сэргээх, нөхөх олговор олгох,
түр болон зохистой орон байраар яаралтай
хангахыг шаардсан жил байв. Үүнд: Монгол
Улсын Ерөнхий сайд, УИХ-ын дарга, Барилга,
хот байгуулалтын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид хандан
дахин төлөвлөлтөд өртсөн иргэдийг орон гэргүй
болохоос хамгаалсан, албадан нүүлгэхийг бүрэн
хориглосон хуулийн хамгаалалт бий болгохыг
манлайлж ажиллахыг уриаллаа.
Олон улсын хүний эрхийн өдөр буюу
12 дугаар сарын 10-нд Хүний эрхийн ТББуудын Форумаас зохион байгуулсан “Эрхээ
дархлаажуулья-Та ч гэсэн эрхээ хамгаал”
өдөрлөгөөр орон байртай байх эрх нь
зөрчигдсөн иргэд УИХ-ын Өргөдлийн байнгын
хороонд өргөдөл, гомдол гаргахаар олон
нийтээс дэмжлэг хүсч гарын үсэг цуглуулсан
нь эрхээ мэдсэн иргэд бусдыг уриалж, эрхээ
хамгаалах үйлсэд нэгдэж буй томоохон жишээ
болсон юм.
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ЗОРИЛТ
� Цаазаар авах ялын эсрэг олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг
нэмэгдүүлэх
� Бусад улс орнуудад цаазаар авах ялыг халахыг уриалсан
ажиллагаанд гишүүд дэмжигчдийг өргөнөөр оролцуулах

105

570

Монгол улс 2017 оны 7-р сарын 1-нээс бүх гэмт
хэрэгт цаазаар авах ялыг халсан дэлхийн 105
дахь улс болсон. Гэвч Монгол улсын ерөнхийлөгч
цаазаар авах ялыг сэргээх асуудлаар ХЗДХЯнд саналаа хүргүүлсэн нь олон улсын хамтын
нийгэмлэгийн өмнө өгсөн амлалтаасаа ухарч
няцсан алхам болсон билээ.

Монголын Эмнести Интернэшнлээс
цаазаар авах ялын сөрөг үр дагавар, гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөгүй
болох, ялангуяа бага насны хүүхдийн эсрэг
хүчирхийллийг зогсоох бус харин далд хэлбэрт
оруулж, ийм төрлийн гэмт хэрэг мэдээлэгдэхгүй
байх, хохирогчийн эрх зөрчигдөх өндөр
эрсдэлтэй болохыг олон нийтэд таниулах
ЕБС-ийн нийт 570 орчим багш, эцэг эх,
хүүхдүүдийн дунд

8000

24

Цаазаар авах ялын талаарх мэдээ мэдээллийг
өдөр тутмын сонин, вэб сайт, Фэйсбүүкээр
дамжуулан 8000 гаруй хүнд хүргэлээ.
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24 цагийн үнэлгээ үйл ажиллагаа зохион
байгуулж ХЗДХЯ, УИХ-ын гишүүдэд бага
насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалахын
тулд цаазаар авах ялыг сэргээн хэрэглэх
бус, урьдчилан сэргийлэх цогц үйл ажиллагаа
авч хэрэгжүүлэхийг санал болгосон уриалга
хүргүүллээ.

ЯАСАН ХАРАНХУЙ ЮМ БЭ? ГЭЖ ХАШГИРСНААС ЯДАЖ ТА ӨӨРӨӨ НЭГ Ч ГЭСЭН ЛАА АСАА

ЦААЗААР АВАХ ЯЛЫН ЭСРЭГ
ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЛЭГ
ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭВ
Монгол Улс цаазаар авах ялыг бүрэн
халснаас хойш нэг жил гаруй хугацаа өнгөрсөн.
Гэтэл Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бага насны
хүүхдийг хүчирхийлэх гэмт хэрэгт цаазаар
авах ялыг сэргээхээр байр сууриа илэрхийлж,
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
хуулийн төсөл санаачилж байгаагаа мэдэгдлээ.
“Бага насны хүүхдийг хүчирхийлэх гэмт хэрэг
өссөн” хэмээн цаазаар авах ялыг сэргээх
санаачилга гаргаж байгаа гэх боловч үнэн
хэрэгтээ Үндэсний статистикийн хорооны
мэдээлэл, бусад судлаачийн судалгаагаар
Монгол Улсад цаазаар авах ялыг халснаар гэмт
хэрэг өсөөгүй болохыг харуулсан.
Монгол Улс олон улсын хамтын
нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа
умартан цаазын ялыг сэргээхээр оролдож байгаа
нь гэмт хэргийг зогсоох арга хэмжээ гэхээсээ
илүүтэй олон нийтийн сүлжээнд иргэдийг
талцуулж, хүний эрх хамгаалагчдыг үг хэлээр
дайрч доромжлох, нэр хүндэд нь халдах зэрэг
сөрөг үр дагавар авчирч байна.
Монголын Эмнести Интернэшнлээс Үндсэн
хууль, улс төр судлаач, их, дээд сургуулийн
эрдэмтэн багш, хуульчдыг хамруулсан
хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 200 орчим
оролцогчийн хүрээнд явуулсан уг хэлэлцүүлгийн
сэдэв нь цаазаар авах ялыг тойрсон асуудал
байв. Оролцогчид гэмт хэргийн гаралт, түүнд
нөлөөлөх хүчин зүйлс, цаазаар авах ял ба
гэмт хэргийн харилцан хамаарал, улс төрийн
хэлмэгдүүлэлт, олон улсын гэрээний хэрэгжилт
зэрэг асуудлаар илтгэл тавьж, санал солилцсон.
Хэлэлцүүлгийн үеэр гэмт хэргийг зогсоохын
тулд цаазаар авах ялыг сэргээх хэрэгтэй гэж
үзэх хандлага ажиглагдсан ч санал бодлоо
илэрхийлэгчдийн дийлэнх нь Монгол Улс
хүний эрхээс ухарсан алхам хийж, цаазаар
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авах ялыг сэргээхгүй
байхыг сануулж байв.
Илтгэгчид, судлаачдын
зүгээс Монгол Улс
2012 онд нэгдэн орсон
ИУТЭОУП-ын нэмэлт II
протоколоос татгалзах
боломжгүйг онцолсон.
Учир нь цаазаар авах
ялыг халах нь Монгол
Улсын Үндсэн хуульд огт
харшлаагүй, ИУТЭОУПын цаазаар авах ялыг
халахад чиглэсэн
нэмэлт II протоколд
нэгдэх нь Монгол Улсын Үндсэн болон бусад
хуулийг зөрчөөгүй болохыг тайлбарлав. Мөн
гэмт хэргийн өсөлт, бууралт цаазаар авах
ялтай хамааралгүй бөгөөд онц хүнд гэмт
хэргийн гаралт нь нийгэм, эдийн засаг, хувь
хүн, нийгмийн харилцааны шинжтэй хүчин
зүйл, стрессээс хамаарч байгааг дурдсан.
Цаашид гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахын
тулд боловсролын тогтолцоо, хүмүүжлийн арга
хэлбэрээр урьдчилан сэргийлэх ажил явуулах
нь илүү үр нөлөөтэй болохыг оролцогчид санал
болгов. Хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд гэмт
хэргийн талаар дэлгэрэнгүй бичиж байгаа нь
сэрэмжлүүлэх биш, харин ч гэмт хэрэгтнүүдэд
сэдэл өгөх сөрөг талтайг анхааруулсан юм.
Монголын Эмнести Интернэшнл улс төр,
криминологи судлаач, эрдэмтэн багш зэрэг
олон төлөөллийг хамруулсан хэлэлцүүлэг
хийснээрээ цаазаар авах ялын талаар нийгэм,
зорилтот бүлэгт чиглэсэн бодит мэдээлэл өглөө.
Хэлэлцүүлэгт оролцогчдын тоо хязгаартай тул
илтгэгчид, судлаачдын байр суурийг илүү олон
хүнд хүргэхээр дүрс бичлэг, зурагт мэдээлэл
бэлтгэн цахим орчинд түгээж давхардсан
тоогоор 40800 орчим хүнд хүргэлээ.
Үүнээс гадна Эмнести Интернэшнлийн
Цаазаар авах ялын эсрэг байр суурь, цаазын
ялыг халах дэлхийн чиг хандлагын талаар олон
нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхээр
Удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх товчооноос телевиз,
радиод ярилцлага өгч, өдөр тутмын сонин, вэб
сайтуудаар мэдээ мэдээллүүд гаргалаа.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
даалгаснаар цаазаар авах ялыг сэргээх асуудлыг
судлахаар Дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурор,
Гадаад харилцааны яам, Хүний эрхийн
үндэсний комисс, Хуульчдын холбоо, МУИСийн эрдэмтэн, судлаачдаас бүрдсэн ажлын хэсэг
байгуулсан. Ажлын хэсэг Монгол Улс ИУТЭОУПын нэмэлт II протоколоос гарах, цуцлах,
хүчингүй болгох, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн
үүргээсээ татгалзах хууль зүйн боломжгүй гэдэг
дүгнэлт гаргажээ.
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Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах
байгууллагуудтай хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс
урьдчилан сэргийлэх асуудлаар уулзалт хийж,
санал солилцоход хүүхдийн эрхийг хамгаалахад
цаазаар авах ял биш, урьдчилан сэргийлэх цогц
арга хэмжээ шаардлагатай байгааг онцоллоо.
Нээлттэй нийгэм форум, “Icinema”
кино театртай хамтран Хууль сахиулахын их
сургуулийн оюутнууд, иргэдийн дунд кино
хэлэлцүүлэг зохиов. Киногоор дамжуулан
хүний эрхийн боловсрол, ялангуяа амьд явах
эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг түгээлээ.
Кино хэлэлцүүлэгт оролцогчдод цаазаар авах
ял гэмт хэргээс сэргийлдэггүй, харин ч хилсээр
цаазалсан тохиолдолд эргэж буцаах боломжгүй,
цаазаар авах ялыг улс төрийн зорилгоор,
ялгаварлан гадуурхахад ашиглах сөрөг үр
дагавартайг таниуллаа.
Монголын багш, эцэг, эхийн холбоо ТББтай хамтран цаазаар авах ял хүүхдийн эсрэг
хүчирхийллийг таслан зогсооход үр нөлөөгүй
болохыг эцэг эхчүүдэд таниулах үйл ажиллагаа
явууллаа. Уг үйл ажиллагаанд хамрагдсан
ерөнхий боловсролын 51 дүгээр сургуулийн 570
орчим багш, эцэг, эх хүүхдийн хамт 24 цагийн
үнэлгээ хийж, зурагт хуудсаар дамжуулан
хүүхдийнхээ дуу хоолойг сонссон билээ. Тэд
хамтран ажилласнаар гэмт хэргийг зогсоохын
тулд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгааг тодорхойллоо.
Оролцогчдын зүгээс УИХ-ын гишүүн, Засгийн
газарт хандан хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийг
зогсооход авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
талаар санал, уриалга гаргасан. Монгол Улсад
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
зохицуулах зөвлөлөөс оролцогчдын гаргасан
саналыг үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөндөө
тусгаж, хэрэгжүүлэхийг холбогдох яам, агентлаг,
ТББ-аас бүрдсэн Дэд зөвлөлдөө даалгасан тухай
хариу мэдэгдэл ирүүлсэн.
Хүүхдийн, ялангуяа бага насны хүүхдийн
эсрэг хүчирхийллийн гэмт хэргийг зогсоохын
тулд эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр
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ажилладаг мэргэжилтэн, хүний эрх хамгаалагч
залуучуудын дуу хоолойг цахим мэдээллийн
хэрэгслээр олон нийтэд хүргэв.
Цаазаар авах ялыг халах дэлхий дахины
чиг хандлагыг олон нийтэд таниулахаар
Эмнести Интернэшнлээс жил бүр эмхэтгэн
гаргадаг “Цаазаар авах ял ба гүйцэтгэл-2017”
тайланг орчуулан хэвлэж тарааснаар оюутнууд,
судлаачид, олон нийтийн хүртээл болгов. Дэлхий
дахин, Ази тивийн улс орнуудад цаазаар авах
ялыг халахыг шаардсан үйл ажиллагаа үр дүнгээ
өгч, Гвиней, Монгол Улс цаазаар авах ялыг
халсан шинэ хууль баталлаа. Иран, Малайз Улс
хуульдаа мансууруулах бодистой холбоотой
гэмт хэрэгт заавал оногдуулах цаазаар авах ял
хэрэглэхээ багасгасан нэмэлт, өөрчлөлт оруулж,
Гамби Улс ИУТЭОУП-ын нэмэлт II протоколд
нэгдэж, БНХАУ-д шударга шүүхийн хамгаалалтыг
бэхжүүлэхийг зорьсон шинэ дүрмүүд батлагдсан
зэрэг эерэг өөрчлөлтүүд гарчээ.
Эмнести Интернэшнлээс Монгол Улсад
явуулсан цаазаар авах ялыг халах нөлөөллийн
болон соён гэгээрүүлэх олон жилийн кампанит
ажлын үр нөлөөгөөр иргэд, залуучууд, хүний
эрхийн ТББ-ууд, иргэний нийгмийн идэвхтнүүд,
эрдэмтэн судлаачид, хүний эрх хамгаалагчид
цаазын ялыг халахыг дэмжиж, үзэл бодлоо
илэрхийлэх боллоо.
Цаазаар авах ялыг сэргээхийн эсрэг
эрдэмтэн судлаачид, хуульчид, залуучууд,
идэвхтний тоо нэмэгдэж байгаагаас гадна
жирийн иргэд, эмэгтэйчүүд, залуу эхчүүд ч
дуу хоолойгоо өргөлөө. Тухайлбал, “Хүүхдийн
эсрэг хүчирхийллийг дахин тэвчихгүй” тайван
жагсаалыг зохион байгуулсан залуу ээж,
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл УИХ-ын даргатай
уулзахдаа “Бид цаазын ялыг сэргээхийг
дэмжихгүй. Харин бага насны хүүхдийг
хүчирхийлсэн тохиолдолд бүх насаар нь хорьж,
өршөөл, уучлалд хамруулдаггүй байхыг хүсэж
байна. Энэ жагсаалаар төрд дуу хоолойгоо
хүргэхээс гадна Монгол Улсын иргэн бүрт
хандсан” хэмээн өгүүлсэн. (http://www.
parliament.mn)
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ЗОРИЛТ
� Монгол улсад Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протоколын дагуу
үр нөлөө бүхий Үндэсний урьдчилан сэргийлэх механизм байгуулахад нөлөөлөх
� Эрүүдэн шүүх болон бусад зүй бус харьцааг хориглохыг шаардах
Монгол Улс НҮБ-ын ИУТЭОУП, Эрүүдэн
шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг
бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон
харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, түүний
нэмэлт протоколыг соёрхон баталж, олон
улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө эрүүдэн
шүүхээс ангид байх эрхийг хамгаалах үүрэг
хүлээсэн. Үүний дагуу Үндсэн хуульдаа
“Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус
хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж
болохгүй” хэмээн тусгаж, 2017 оны долдугаар
сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн Эрүүгийн хуулийн
шинэчилсэн найруулгад эрүүдэн шүүх гэмт хэрэг
үйлдэгчийг “төрийн албан хаагч” хэмээн өргөн
хүрээнд томъёолж өгсөн. Гэвч НҮБ-ын Хүний
эрхийн зөвлөлөөс Монгол Улсад хууль сахиулах
албан хаагчид, төрийн бусад албан хаагчийн
сургалтын хөтөлбөрт эрүүдэн шүүх болон бусад
хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр
төрийг доромжлон харьцахаас урьдчилан
сэргийлэх олон улсын зохицуулалтыг оруулах,
энэ чиглэлээр тогтмол сургалт явуулах, алба
хаагчдыг бүрэн хамруулах чиглэлээр өгсөн
зөвлөмжүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.
Тиймээс сургалтын модуль бий болгоход
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Нээлттэй нийгэм
хүрээлэнтэй хамтран ажиллахын зэрэгцээ цахим
орчинд эрүүдэн шүүхтэй тэмцэх залуучуудад
зориулсан сургалтын гарын авлага байршууллаа.
Иргэний нийгмийн өдрөөр Нээлттэй нийгэм
форумын дэмжлэгтэйгээр хүний эрхийн ТББууд хамтран зохион байгуулсан хүний эрхийн
Мэдээллийн зах үйл ажиллагааны үеэр иргэдэд
хүний эрх, эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрхийг
нь ойлгуулсан мэдээллийг хүргэв. Үүнээс
гадна жүжигчилсэн тоглолтоор дамжуулан
хууль тогтоомжийн хүрээнд эрхээ хамгаалахад
суралцах, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд
анхаарлаа.
Иргэдэд эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрхийг
нь таниулахад хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлчдийн
оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд Эрүүдэн шүүхийн
хохирогчдод туслах олон улсын өдрийг
тохиолдуулан, кино хэлэлцүүлгээр дамжуулан
хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг
сэтгүүлчдийн дунд зохион байгуулж, мэдээ
мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан олон
нийтэд хүргэлээ.
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Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төсөл нь Засгийн
газар хүний эрх, эрх чөлөөг хангах үүргээ
хэрэгжүүлэхгүй байх, хариуцлагаас мултрах
боломж бий болгоод зогсохгүй, иргэдийн
зөрчигдсөн эрхээ шүүхээр хамгаалуулах эрхэд
халдаж байгааг сануулан, УИХ хүний эрхээс
ухарсан алхам хийхгүй байхыг уриалсан албан
захидлыг УИХ-ын дарга, гишүүдэд хүргүүлж,
байр сууриа илэрхийлснээс гадна ХЭҮК-ын
өргөн барьсан хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын
талаарх 17 дахь тайланг УИХ-аар хэлэлцэхийг
шаардлаа.
Монгол, Туркийн хамтарсан Улаанбаатар
Эмпати сургуулийн захирал, Турк Улсын иргэн
Вэйсел Акчайг 2018 оны долдугаар сарын 27ны өдөр үл мэдэгдэх хүмүүс гэрийнх нь гаднаас
хүч хэрэглэн авч явсан. Энэ нь хүний эрх, эрх
чөлөөнд халдсан ноцтой үйлдэл хэмээн үзэж
байгаагаа Монголын Эмнести Интернэшнлээс
мэдэгдсэн. Уг мэдэгдэлд Монгол Улс тусгаар
тогтнол, бүрэн эрхт байдлаа хамгаалан, хүний
эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг эрхэмлэн дээдэлж,
олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө
хүлээсэн үүрэг, дотоодын хууль тогтоомжоо
хэрэгжүүлэн Турк Улсын иргэн Вэйсел Акчайг
хүч хэрэглэн авч явсан балмад үйлдлийг шалган
тогтоож, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох,
цаашид Туркт шилжүүлэн өгөхгүй байх үүргээ
хэрэгжүүлнэ гэж найдаж байгаагаа илэрхийллээ.
Монгол Улс 2014 онд Эрүүдэн шүүхийн
эсрэг конвенцын Нэмэлт протоколд нэгдэн
орсон хэдий ч хамгийн чухал механизм болох
урьдчилан сэргийлэх үндэсний байгууллагыг
байгуулаагүй юм. Тиймээс Монголын Эмнести
Интернэшнл уг асуудлаар дуу хоолойгоо
өргөж, уриалга, шаардлагыг эрх баригчдад
хүргүүлэхийн зэрэгцээ Монгол Улсын ХЭҮКын тухай хуулийг шинэчлэх ажлын хэсэгт
орж ажиллан бүх төрлийн хорих газарт
хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллагыг
хараат бус, үр нөлөөтэй байлгах тухайд санал
өглөө. Мөн олон улсын болон бусад хурал
уулзалтуудад оролцож өөрийн байр сууриа
илэрхийлэхээс гадна хууль зүйн сургуулиудтай
хамтарсан кино хэлэлцүүлгийг өргөнөөр зохион
байгууллаа.
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Дэлхийн хүний эрхийн төлөв байдлын
талаарх Эмнести Интернэшнлийн Тайлан
танилцуулах уулзалтыг хоёрдугаар сарын 22ны өдөр МУИС-ийн төв номын санд зохион
байгууллаа. Уулзалтад Гадаад харилцааны
яам, прокурор, ШШГЕГ зэрэг төрийн болон
хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус
байгууллагуудын төлөөлөл, хуулийн чиглэлээрх
их, дээд сургуулийн багш, оюутнууд, хувь хүн
иргэд, мөн Монгол Улсад суугаа дипломат
төлөөлөгчийн газар, хэвлэл мэдээллийн
байгууллагууд нийт 90 гаруй хүн оролцоо.
Оролцогчид, дэлхий дахины улс орнуудын хүний
эрхийн нөхцөл байдлын талаарх онцлох мэдээ
мэдээлэлтэй танилцаж, Монгол Улсад хүний
эрх зөрчигдөж байгаа асуудлаар үзэл бодлоо
илэрхийллээ. Эмнести Интернэшнлийн тайланд
дурсан дэлхийн хүний эрхийн төлөв байдал,
Монгол Улс дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлын
талаарх мэдээ мэдээллийг 10 гаруй телевиз,
дөрвөн өдөр тутмын сонин, вэб сайт сурвалжлан
олон нийтэд түгээлээ.

ХҮНИЙ ЭРХ ЗӨРЧИГЧДӨД
ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХЫГ
УРИАЛАВ
Гадаад харилцааны сайд, ХЭҮК-ын дарга
нарт хандан Филиппиний эрх баригчдаас
“мансууруулах бодисын эсрэг дайн” нэрийн
доор алан хядах үйл ажиллагаа явуулж байгааг
нь шүүмжилснийхээ төлөө хоригдоод байгаа
сенатор Лейла Лимаг суллах, хүний эрх
зөрчигчдөд хариуцлага тооцохыг шаардана уу
хэмээн уриалга хүргүүллээ.
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Монголын Эмнести Интернэшнлийн
Оюутны бүлгийн гишүүд Хятадын эрх баригч
нарт хандан боловсролын төлөө үзэл бодлоо
чөлөөтэй илэрхийлсэн, Түвдийн үзэл санааны
хоригдол Дашваанчигийг суллахыг шаардсан ил
захидал бичиж илгээлээ.
Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалахаар
тэмцсэнийхээ төлөө баривчлагдан хоригдоод
байсан Туркийн Эмнести Интернэшнлийн дарга
Танерын төлөө нэг жил гаруй хугацаанд Эмнести
Интернэшнлийн дэлхий даяарх идэвхтнүүд
цахимаар болон цахим бусаар шаардлага
хүргүүлж тэмцсэний эцэст 2018 оны наймдугаар
сард түүнийг сулласан юм.

ЭРХИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ-2018
Монголын Эмнести Интернэшнлийн
гишүүд дэмжигчид “Эрхийнхээ төлөө
бичицгээе-2018” аяны үеэр Бразил, Энэтхэг,
Иран, Кени, Киргизстан, Украйн, Венесуэл
Улсад эрх нь зөрчигдсөн хүний эрх хамгаалагч
эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахаар цахим
болон цахим бус үйл ажиллагааг хөдөө орон
нутагт Завхан, Орхон, Хэнтий, Архангай, Хөвсгөл
аймагт, нийслэл Улаанбаатар хотноо МУИС-ийн
НШУС, АШУҮИС, ОУХНУС, Хууль сахиулахын
их сургууль, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль,
Санхүү эдийн засгийн их сургууль, ШУТИС,
Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Нийт
8800 гаруй гарын үсэг цуглуулж илгээлээ.
“Эрхийнхээ төлөө бичицгээе” цахим үйл
ажиллагааг www.amnesty.mn сайтаар дамжуулан
өрнүүллээ.
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ЗОРИЛТ
� Хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хүлээн зөвшөөрүүлэх,
аюулгүйгээр шударга бусын эсрэг тэмцэх эрх зүйн орчин бий болгох
� Хүн бүр хүний эрхийг эдэлдэг дэлхий ертөнцийг бүтээхэд залуусын хувь
нэмрийг оруулах
2018 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн
түгээмэл тунхаглал батлагдсаны
70 жил, Хүний эрхийн
хамгаалагчийн тунхаглал
батлагдсаны 20 жилийн ой
тус тус тохиож, хүний эрхийн
ТББ-ууд, иргэний нийгэм,
идэвхтнүүдийн зүгээс Засгийн
газруудад хандан хүний эрх,
эрх чөлөөг хангах, хамгаалах,
хүндэтгэн сахих үүргээ бүрэн
хэрэгжүүлэхийг шаардсан жил
байлаа.

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН
ОРЧИН БИЙ БОЛГОХЫН
ТӨЛӨӨ АЖИЛЛАВ
ТББ-уудын үйл
ажиллагаагаа явуулах таатай
орчныг бүрдүүлэх асуудлаар
ХЭҮК, хуульчид, иргэний
нийгмийн байгууллагуудтай
хамтарсан уулзалт хийж, хүний
эрхийн ТББ-уудтай хамтран
Татварын тухай хууль, Ашгийн
төлөө бус хуулийн этгээдийн
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тухай хуульд санал зөвлөмж
боловсруулан хүргүүллээ.
Монголын Эмнести
Интернэшнлээс ХЭҮК, бусад
ТББ-тай хамтран Монгол
Улсад хүний эрх хамгаалагчийг
хамгаалах хууль, эрх зүйн
орчныг бий болгохоор Засгийн
газрын холбогдох гишүүд,
хуулийн төсөл боловсруулж
буй Ажлын хэсгийнхэн,
судлаачидтай нөлөөллийн
уулзалтууд хийж, хуулийн
төслийг сайжруулах, УИХ-д
өргөн барих асуудлаар
санал санаачилга гаргаж,
хүний эрх хамгаалагчийн
асуудлаарх загвар хуулийг
орчуулан холбогдох судлаач
нарт хүргүүлсэн. Нөлөөллийн
үйл ажиллагааны үр дүнд
ажлын хэсгийнхэн хуулийн
төслийг сайжруулж, хүний
эрхийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг төрийн
бус байгууллагуудын хамтын
ажиллагааг бэхжүүлсэн.

Мөн Монголд хүний эрх
хамгаалагчийг хамгаалах
хууль, эрх зүйн орчныг бий
болгох нөлөөллийн үйл
ажиллагааны хамтарсан
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэв.

ХҮНИЙ ЭРХ
ХАМГААЛАГЧДЫГ
ЧАДАВХЖУУЛАВ
Хүний эрхийн
боловсролоор дамжуулан
дангаараа болон бусадтай
хамтран хүний эрхийн төлөө
тэмцдэг, хүний эрхийн соёлыг
түгээн дэлгэрүүлдэг, Эмнести
Интернэшнлийн кампанит
ажилд манлайлан идэвхтэй
оролцдог хүний эрх хамгаалагч
залуучуудыг бэлтгэх зуны
зуслан сургалтад гишүүд,
дэмжигч нийт 27 залуучууд
хамрагдлаа. Сургалтад
хамрагдсан залуу идэвхтнүүд
хүний эрхийн талаарх
үзэл бодлоо Фэйсбүүкээр
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дамжуулан бусдад хүргэж,
Нээлттэй нийгэм форумын
залуучуудтай хамтран олон
нийтэд хандсан “Жигүүрээ
дэлгэ” хүний эрхийг таниулан
сурталчлах үйл ажиллагааг
амжилттай зохион байгуулж,
эрх, эрх чөлөөний төлөөх
жагсаал, цуглааныг дэмжин
оролцож, дуу хоолойгоо өргөн,
хүний эрхийн залуу тэмцэгчид
болсноо харуулж чадлаа.
Хүний эрх, эрх чөлөөний
хүний эрх хамгаалагчдын үйл
хэргийг олон нийтэд таниулан
сурталчлахад сэтгүүлчид, хэвлэл
мэдээллийн байгууллагынхны
үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх
шаардлагатай.
Хүний эрх, эрх чөлөөний
асуудлаар дуу хоолойгоо
өргөж, хүний эрхийг
хамгаалахад чухал хувь нэмэр
оруулдаг сонин, вэб сайт,
радио, телевизийн сэтгүүлчдэд
ХЭҮК, “Оюутолгойн хяналт”
ТББ-тай хамтран сургалт
зохион байгуулсан. Сургалтаар
Эмнести Интернэшнлийн
зоригтон хүний эрх
хамгаалагчид кампанит
ажлын талаар, хүний эрх
хамгаалагчдад тулгарч
буй бэрхшээл, хамгаалах
механизм, хууль, эрх зүйн
орчны талаарх мэдлэг, ойлголт
өгөхийн зэрэгцээ хүний эрх,
эрх чөлөөний төлөө цахим
болон цахим бус орчинд
хэрхэн аюулгүй байдлаа
хангаж ажиллах талаар
сэтгүүлчдийг чадавхжууллаа.

ХҮНИЙ ЭРХ
ХАМГААЛАГЧДЫГ
ОЛОН НИЙТЭД
ТАНИУЛАВ
Хүний эрх хамгаалагч
залуучууд, идэвхтнүүдэд
урам зориг өгөхөөр эрхээ
хамгаалахын төлөө эвлэлдэн
нэгдэж, тууштай тэмцсэний
үр нөлөөгөөр газар нутгаа
хамгаалж үлдсэн хүний эрх
хамгаалагчдын бахархам
түүхийг харуулсан баримтат
киног орчуулан гаргаж, цахим
хэрэгслээр түгээв.
Эмнести Интернэшнлээс
Викимедиатай хамтран зохион
байгуулсан 20 гаруй орны
100 гаруй цахим идэвхтний
тусламжтайгаар хүний эрх
хамгаалагч эмэгтэйчүүдийн

түүх намтрыг Викимедиад
байршуулах марафонд нэгдэв.
Энэ үйл ажиллагаанд Монголын
Эмнести Интернэшнлийн 14
орчим залуу цахим идэвхтэн
оролцож, Н.Чинчулуун,
А.Отгончимэг, Д.Энхжаргал,
С.Отгонцагаан зэрэг нэр нь
тодроогүй хүний эрх хамгаалагч
зоригт эмэгтэйчүүдийн
түүх, намтрыг Викимедиад
байршуулж эхлээд байна.
Лаос Улсын иргэний
нийгмийн байгууллагуудтай
уулзалт хийж Монгол Улсад
хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах
асуудлаар явуулж буй үйл
ажиллагаа, үр нөлөөний тухай
дэлгэрэнгүй танилцуулж, хүний
эрх хамгаалах үйлсэд тулгамдаж
буй асуудлын талаар санал
солилцов.
Арванхоёрдугаар сарын
10-нд Олон улсын хүний
эрхийн өдрийг тохиолдуулан
ТББ-уудын Форумын хамтаар
Сүхбаатарын талбайд “Хүний
эрхээ дархлаажуулъя-Та ч
бас эрхээ хамгаал” цуглаан
зохион байгууллаа. Монгол
Улсад зөрчигдөөд буй хүний
эрхийн олон асуудлаар хөдөө
орон нутаг, нийслэл хотын
хүний эрх хамгаалагчид нэгдэн
дуу хоолойгоо өргөв.
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ХҮНИЙ ЭРХИЙГ
ХАМГААЛАГЧ ЗАЛУУ
ҮЕИЙНХНИЙГ БЭЛТГЭВ
Монголын Эмнести
Интернэшнлийн манлайлагч
залуусын санаачилгаар олон
нийтийг хүний эрхийн үнэт
зүйлсээр нэгтгэх зорилгоор
хүний эрх хамгаалагч залуусын
төлөөллийг урьж, чуулга
уулзалт зохион байгууллаа. Энэ
чуулга уулзалтаар залуучууд
“Хүний эрх хамгаалагч” гэж
хэн болох талаар ярилцаж,
салбартаа манлайлж байгаа
хүний эрх хамгаалагч залуус
өөр хоорондоо туршлага
солилцож, хүний эрхийн
хамгаалагчдад ажил үйлсээ
илүү дээр нөхцөлд өрнүүлэх
эрх зүйн орчин бүрдүүлэх
талаар санал гаргав. Мөн Хүний
эрх хамгаалагчийн хуулийн
төслийн болон хүний эрхийн
боловсролыг илүү хүртээмжтэй
болгох талаар ярилцаж
залуучуудын эрхийн төлөөх
бусад байгууллагын хамтын
ажиллагааг өргөжүүллээ.
Бид хүний эрхийн
боловсролыг дэлгэрүүлэх, хүний
эрхийг сурталчлан таниулах үйл
ажиллагааны хүрээнд “Хүний
эрхийг загвараар илэрхийлье”
футболк урлах уралдаан,
“Миний футболк-Миний эрх, эрх
чөлөөний илэрхийлэл” жагсаалыг
жил бүр зохион байгуулдаг.
Өнөө жил жагсаалын хүрээнд
хүний эрх хамгаалагчийг хүлээн
зөвшөөрүүлэх, хүний эрхийн
боловсролоор дамжуулан
хүний эрх хамгаалагчдыг
чадавхжуулах, аюулгүй,
эрсдэлгүй орчинд бусадтайгаа
хамтран хүний эрхийг хамгаалах
хууль, эрх зүйн орчныг бий
болгох нөлөөллийн ажлуудыг
хийсэн.
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Монголын Эмнести
Интернэшнлийн залуу
манлайлагч гишүүд Хүний
эрх, Эрх чөлөөний “Жигүүрээ
дэлгэ” аянд нэгдлээ. Эрх
чөлөөний “Жигүүрээ дэлгэ”
аян нь Монголын нийгэм
дэх хүний эрхийг үгүйсгэдэг
хэвшмэл ойлголтуудыг
эвдэх зорилготой. Энэ нь
нэг зорилгын доор эвлэлдэн
нэгдсэн хүний эрх хамгаалагч
залуусын хөдөлгөөн бөгөөд
аяны үеэр 2017 онд батлагдсан
шинэ Эрүүгийн хууль, Гэр
бүлийн хүчирхийллийн
тухай хуулийн дэвшилтэт
талууд, хүний эрхийг
хамгаалах салбарт гаргаж
буй эерэг өөрчлөлтийг хүний
эрх хамгаалагч залуучууд
бүтээлчээр илэрхийлж
олон нийттэй чөлөөтэй
ярилцлага өрнүүлэх хэлбэрээр
мэдээллийн өртөөнүүдийг
байршуулж ажилласан.

Монголын Эмнести
Интернэшнлийн залуу гишүүд
“Өөрөө өөрийнхөө өнгөөр
гэрэлтэцгээе” уриан доор
Хүний эрхийн DEMOCRAZY
карнавалд оролцлоо.
Карнавалын үеэр “Шоглох,
дээрэлхэх, дарамтлахын эсрэг”
кампанит ажлыг өрнүүлж,
олон нийтэд мэдээлэл
хүргэж, оригами шувуу
хийх аргачлалыг карнавалд
оролцогч хүний эрхийн
ТББ-ын гишүүдэд заахын
зэрэгцээ Эмнести
Интернэшнлийн үйл
ажиллагааг олон нийтэд
таниулах өртөө ажиллуулав.
Хүний эрх хамгаалагчдын
талаарх видео, мэдээ мэдээлэл
цахим хуудас, Фэйсбүүкээр
дамжин 6800 орчим хүнд
хүрсэн байна.
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Гишүүдийн III улирлын уулзалт. Шиньжаан уйгарт эрх нь
зөрчигдсөн хүмүүсийн төлөөх уриалгад оролцож буй нь

БИД ХЭРХЭН АЖИЛЛАВ
Хүний эрхийн төлөө ажиллах нь урмыг бадрааж өөрчлөлтийг авчрах итгэлийг төрүүлэх их хүч юм.
Монгол улс даяар хүний эрхийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж, илүү олон хүмүүсийг нийгмийнхээ
асуудлаар зоригтой дуугардаг зоригтон байхад нь дэмжлэг үзүүлж шударга үнэний талд зогссоор
байна. Хүний эрхийн төлөө ажиллах нь чадварлаг баг, бүтэц зохион байгуулалтыг шаардаж байдаг
тул бүх түвшинд манлайллыг бэхжүүлэх шинэлэг аргыг эрэлхийлэн ажиллалаа.

УДИРДЛАГА, МАНЛАЙЛЛЫГ
БЭХЖҮҮЛЭВ
Удирдах зөвлөл нийтдээ 6 удаа хуралдаж
хурлаас гарсан шийдвэрүүдийн биелэлт 91%-тай
хэрэгжлээ.
Бүлгийг чадавхжуулах зорилгоор ахлагчдад
“Хүний эрхийн тулгамдсан асуудлаар хэвлэл
мэдээлэлд ярилцлага өгөх нь” сэдвээр
болон манлайлал, кампанит ажлуудын талаар
чиглүүлэх сургалт зохион байгуулав. Энэхүү
сургалтыг зохион байгуулснаар гишүүдийн
татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэхэд бүлгийн ахлагч
нартай хамтран ажиллах, бүлгийн гишүүдийн
кампанит ажилд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх,
бүлгийн ахлагч хоорондын хамтын ажиллагааг
сайжруулах зэрэг цаашдын үйл ажиллагаанд
хэрэгтэй чухал мэдээллүүдийг олгов.
Манлайлагч гишүүд болоод бүлгийн ахлагчид
хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцахад
тулгардаг зарим бэрхшээлүүдийг даван
туулахад шаардлагатай мэдлэгийг олголоо.
Тус сургалтаас олж авсан мэдлэгээрээ цаашид
хүний эрх хамгаалагчид тулгарч болзошгүй
бэрхшээлүүдийг даван туулах чадвартай болж,
илүү зоригтойгоор дуу хоолойгоо хүний эрхийн
төлөө өргөх итгэлтэй болсон.
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ГИШҮҮН ӨРГӨЖИВ
Бид илүү олон хүнийг хүний эрхийн төлөө
дуугардаг, эрхээ мэддэг, эрхээ шаарддаг
нийгмийг бүтээхийн төлөө ажилладаг. Жил бүр
гишүүдээ өргөжүүлэхийн тулд “Sweet September”
гишүүн өргөжүүлэлтийн аяныг зохион байгуулдаг.
Энэ жил хотын төвөөс зайдуу олон нийтийн
газарт гишүүн өргөжүүлэлт хийж байгууллагаа
танилцуулсан нь алслагдмал дүүргийн иргэдэд
үйл ажиллагаагаа сурталчлан, хотын захын
иргэдэд үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг
олгон ажилласнаараа давуу талтай болов. Дараа
дараагийн гишүүн өргөжүүлэлтийг хотын зах
төдийгүй орон даяар сарын аян болгон зохион
байгуулах боломж, хүний нөөцтэй боллоо.
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ШИНЭ ГИШҮҮДИЙН
СУРГАЛТЫГ ШИНЭЧЛЭВ
Шинэ гишүүдэд
байгууллагатайгаа
танилцуулах, үйл ажиллагааны
тухай хамгийн анхны
ойлголтуудыг өгөх нь маш
чухал байдаг тул шинэ
гишүүдийн сургалтын
модулийг цаг үед тохируулан
шинэчлэв. Сургалтын явцыг
Удирдах зөвлөлөөс хянаж илүү
үр дүнтэй болгоход анхаарч
харилцан ярилцах, үзэл
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх
нөхцөлийг бүрдүүлснээр
гишүүд хамтран ажиллах
нөхцөл бүрдэж хамтын
ажиллагаа нэмэгдэв.

ГИШҮҮД ИДЭВХЖИВ
Гишүүдээ идэвхжүүлэхийн
тулд улирал бүр бүх
гишүүдийн уулзалтыг тогтмол
зохион байгуулдаг. Энэ
жилийн хоёрдугаар улирлын
уулзалт “Орон байртай байх
эрх” сэдвийн дор зохион
байгуулагдаж, бүлгүүдийн
хооронд хүний эрхийн
асуудлаар илтгэл, жүжигчилсэн
тоглолтын тэмцээн явагдав.
Ингэснээр гишүүд орон
байртай байх эрхийн талаар
илүү сайн ойлголттой
болж, эрх нь зөрчигдсөн
хүмүүст шаардлагатай мэдээ
мэдээллийг өгөх чадвартай
болов.
Гуравдугаар улирлын
бүх гишүүдийн уулзалт “Шар
хайрцагны нууц” сэдвээр
сонирхолтой бөгөөд нууцлаг
хөтөлбөрүүдийг багтаав.Энэ
удаагийн уулзалтаар “Эрсдэлд
буй хувь хүмүүсийг
хамгаалах нь” сэдвийн дор
зохион байгуулагдаж, гишүүд
Шиньжаан Уйгарын сураггүй
алга бологсдын төлөө цахим
активизм өрнүүлж, олон

улсын хүний эрхийг хамгаалах
үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрийг
оруулав.
Дөрөвдүгээр улирлын
бүх гишүүдийн уулзалт
“Quiz Day”-“Хүний эрхийн
таавар” сэдвээр зохион
байгуулагдсан. Тус уулзалт
дэлхий дахины Эмнести
Интернэшнлийн явуулж буй
үйл ажиллагааг сонирхон
судлахад гишүүдийн анхаарлыг
хандуулж чадсан юм. Мөн
жил бүр хүний эрхийн тааварт
өдрийг уламжлал болгон
зохион байгуулах анхны алхам
болов.
Олон улсын оюутны
эрхийн өдөр 11-дүгээр сарын 17
ныг тохиолдуулан Монголын
оюутны холбооноос зохион
байгуулсан арга хэмжээнд
оролцож 400 гаруй оюутан
залууст сайн дурын ажлын
ашиг тус давуу талын тухай
илтгэл тавин байгууллагаа
танилцуулав. Мөн МУИСОУХНУС болон ШИХИХУТУГ
их сургуулийн оюутнууд
байгууллагатай танилцах
уулзалт хийлээ.

Гишүүдийн IV улирлын уулзалт.
www.amnesty.mn
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БАЙГУУЛЛАГАА ҮНЭЛЭВ
Байгууллага өөрийн давуу болон сул
талыг үнэлж, хэрхэн сайжруулах талаар
мэргэжилтний санал зөвлөмжийг сонсох
үүднээс хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлгээ
хийлгүүллээ. Байгууллагын үнэлгээний асуулгыг
олон улсын Эмнести Интернэшнл байгууллагаас
боловсруулсны дагуу 2018 оны 2 сарын 15наас 03 сарын 10-ны хооронд хийв. Энэхүү
үнэлгээг хийхдээ хүн нэг бүртэй уулзаж ярилцах
хэлбэрээр судалгааг хийсэн нь хүмүүс харилцан
нэгэндээ нөлөөлөхгүй, хараат бус байдлаар
үнэлгээ өгөх давуу талтай байлаа. Оролцогчид
үндсэн гурван чиглэлийг, таван үндсэн шалгуур
үзүүлэлтийн тусламжтайгаар үнэлэв. Үүнд:
• Хөтөлбөр – Байгууллагын зорилго, зорилт,
түүнийг хэрэгжүүлэх боломж, бололцоо
• Дотоод зохион байгуулалт –зорилгодоо
хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо, дотоод
үйл ажиллагаа, нөөц, үйл явц.

• Гадаад харилцаа – Гадаад орчин болох
засгийн газар, бизнесийн байгууллага, иргэний
нийгэм, төрийн бус байгууллага, бусад орны
Эмнести Интернэшнлийн хөдөлгөөн
Үнэлгээг хийхдээ тухайн үнэлсэн шалгуур
тус бүрийн үндэслэл, нотолгоог дахин нягталж,
2012 ба 2018 оны үр дүнг харьцуулсан болно.
Үнэлгээнээс үзэхэд Хөтөлбөрийн 4 үзүүлэлтээс
3, Дотоод харилцааны 7 үзүүлэлтээс 5, Гадаад
харилцааны 5 үзүүлэлтээс 3 үзүүлэлт тус тус
харьцангуй өсөн нэмэгдсэн байна.
Үнэлгээгээр дотоод харилцааны хувьд
ардчилсан шийдвэр гаргалт, гадаад харилцааны
хувьд олон улсын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага,
хөтөлбөрийн хувьд эрхэм зорилго зорилт тус
тус өссөн нь өнгөрсөн хугацаанд өсөн нэмэгдсэн
хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Харин санхүүгийн
өсөлт, хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах, кампанит
ажлын зорилгод хувь нэмэр оруулах асуудал
өмнөх үнэлгээнээс буурсанг анхаарах нь зүйтэй.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ДОТООД ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭ

28

ЯАСАН ХАРАНХУЙ ЮМ БЭ? ГЭЖ ХАШГИРСНААС ЯДАЖ ТА ӨӨРӨӨ НЭГ Ч ГЭСЭН ЛАА АСАА

2 5 ЖИ Л

САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН

www.amnesty.mn

Amnesty International Mongolia

2 5 ЖИ Л

2 5 ЖИ Л

Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕÈÉÍ ÒªËªª

ÆÈË

AMNESTYMONGOLIA

29

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

22,005.11
14%

from IS /

Tota l Goals 1-4
Зорилго 1 - 4

18,484.31
11%
Goa l 5: Ma xi mising our
res ources a nd engagement
Зорилго 5: Өсөлтийн
стра тегийн зорилт

лсын

илт

Non-s trategic goal human
ri ghts work
Стра тегийн зорилгоос
135,309.01
га дна х хүний эрхийн үйл
а86%
жилла га а
Tota l Core Costs
Удирдла га , дотоод
а рдчила л болон буса д
дэмжих а жилла га аны
Олон улсын за
төвийн
рда л

come
аднаас
анхүүжилт

санхүүжилт

Бусад санхүүжилт

39,835.53
23%
10,067.72
6%

Залуучуудын
оролцооны ний
зарцуулалт
Бусад зардал

93,390.15
53%

31,320.24
18%

156,129.33
89%

Стратегийн зорилго 1-4: Хүний эрхийн
үйл ажиллагаа

Залуучуудын оролцооны
нийт зарцуулалт

Стратегийн зорилгоос гаднах хүний
эрхийн үйл ажиллагаа

Бусад зардал

Стратегийн зорилго 5: Байгууллагын өсөлт
Удирдлага, дотоод ардчилал болон
бусад дэмжих ажиллагааны зардал
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БҮХ ЗҮЙЛ ТАНААС ЭХЭЛДЭГ
ТАНЫ ТӨЛСӨН ТАТВАР,
ХАНДИВ, ХУДАЛДАН АВАЛТ
ДАРААХ ЗҮЙЛСЭД ЗАРЦУУЛАГДДАГ.

СУДАЛГАА,
ШИНЖИЛГЭЭ
нээн илрүүлэх,
үнэнийг өгүүлэх

ОЛОН УЛСЫН
КАМПАНИТ АЖЛУУД
хүний эрхийн асуудалд
анхаарал хандуулахад
уриалах

ХЯМРАЛД ХАРИУ
ӨГӨХ
хүний эрхийг
хамгаалах яаралтай
үйл ажиллагаа
явуулах

ЗАСГИЙН ГАЗАРТ
ШАХАЛТ ҮЗҮҮЛЭХ
хүний эрхийн асуудлыг
анхааралдаа авахыг
шаардах

СУРГАЛТ,
СУРТАЛЧИЛГАА
олон нийттэй харьцах,
мэдээ, мэдээлэл
хүргэх

ХҮНИЙ ЭРХ
ЗӨРЧИГЧДӨД
хүчирхийлэл үйлдэхээ
зогсоохыг шаардах

ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ХАМГААЛАГЧДАД
хүний эрхийн
боловсрол олгох
чадавхжуулах

Эмнести Интернэшнл судалгаа, кампанит ажлуудаараа
бусдад танигдсан хэдий ч өгөөмөр дэмжигчидгүйгээр энэ
бүхнийг хийх боломжгүй юм.
Õандивласан хөрөнгө íü манай байгууллагын дараах
кампанит ажилд хувь нэмэр орууллаа.
- 	Хүний эрхийн боловсрол
- “Эрүүдэн шүүхийн эсрэг” кампанит ажил
- “Шаардлагад нийцсэн орон байртай байх эрх”
кампанит ажил
- Цаазаар авах ялын эсрэг кампанит ажил

Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕÝÄ ÕÓÂÜ ÍÝÌÐÝÝ

ÎÐÓÓËÀÕ ҮНЭХЭЭР
АМАРХАН
Õ¿íèé ýðõèéí òºëºº òýìöýíý ãýäýã íü òа заавал
гудамжинд уриа лоозон барьж жагсаíа ãýñýí ¿ã
áèø. Ýìíåñòè Èíòåðíýøíëèéí ¿éë àæèëëàãààã
äýìæèæ ãèø¿¿í áîëîõ, ìөнгө хандивлаõ
çýðýã íü дэлхий дахинд õ¿íèé ýðõ, шудаðга ёс
авчрахын төлөө òàíû îðóóëæ áóé хувь нэмэр
юм.
Та WWW.AMNESTY.MN цахим хуудсаар
зочлон бидний хийж буй хүний эрхийн
төлөөх ажлуудтай танилцан доорх дансаар
мөнгө хандивлаж болно.

Голомт банк:

112098352

ҮҮНИЙ ҮР ДҮНД БИД:
ХҮНИЙ ЭРХЭД
ЭЭЛТЭЙ
СУРГУУЛИУДЫГ
ДЭМЖДЭГ

ШААРДЛАГАД
НИЙЦСЭН
ОРОН БАЙРТАЙ
БАЙХ ЭРХИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙГ
ШААРДДАГ

ХҮНИЙ ЭРХ
ХАМГААЛАГЧДЫГ
ХАМГААЛДАГ

ЦААЗААР АВАХ
ЯЛЫН ХОР
УРШГИЙГ
ТАНИУЛДАГ

ГЭР ХОРООЛЛЫН
ДАХИН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХОХИРОГЧДЫГ
ХАМГААЛДАГ

ГИШҮҮН
ӨРГӨЖҮҮЛЖ,
ХҮНИЙ ЭРХ
ХАМГААЛАГЧДЫН
ХҮРЭЭГ ТЭЛДЭГ

ГИШҮҮД,
ДЭМЖИГЧДИЙН
ЧАДАВХИ
БЭХЖҮҮЛДЭГ

www.amnesty.mn

ЦАХИМ ОРЧИНД
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ
ХАМГААЛАХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ӨРНҮҮЛДЭГ

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ,
ХҮНЛЭГ БУСААР
ХАРЬЦАХТАЙ
ТЭМЦДЭГ

Хаан банк:
₮ данс

ХҮНИЙ ЭРХИЙН
БОЛОВСРОЛЫГ
ТҮГЭЭН
ДЭЛГЭРҮҮЛДЭГ

ЭРСДЭЛД БУЙ
ХУВЬ ХҮМҮҮСИЙГ
ХАМГААЛДАГ

Amnesty International Mongolia

Худалдаа
хөгжлийн
банк:
$ данс
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ЯАСАН ХАРАНХУЙ ЮМ БЭ? ГЭЖ ХАШГИРСНААС ЯДАЖ ТА ӨӨРӨӨ НЭГ Ч ГЭСЭН ЛАА АСАА

БÈД ХЭÍ БЭ
Эмнести Интернэшнл нь хүний эрхийн ноцтой
зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор дэлхийн 150
гаруй улс, бүс нутагт тэмцэж буй 7 сая гаруй
дэмжигчийг нэгтгэсэн даян дэлхийн хөдөлгөөн юм.
Бид хүн бүрд Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
болон олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээнд
заасан хүний эрх, эрх чөлөөг эдлүүлэхийг хүсдэг.
Бид аль нэгэн засгийн газар, улс төрийн үзэл
баримтлал, эдийн засаг, шашны сонирхлоос
ангид байж, гишүүдийнхээ татвар, олон нийтийн
хандиваар санхүүждэг.
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