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НҮБХХ-ийн ХЗҮХХЭТ-ийн зөвлөх



ТанилцуулгынТанилцуулгын бүтэцбүтэцТанилцуулгынТанилцуулгын бүтэцбүтэц

• Хүний эрх, эрх чөлөө болон ангилал;

• Хүний эрхийн үндсэн зарчмууд;

• Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба• Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба 

Сэтгүүл зүй



ХЭ, Төр, ХМХХЭ, Төр, ХМХ, р,, р,

• Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй нэр төр
ХЭ

• Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй, нэр төр, 
эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна.

ТӨР
• МУ нь хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах, 
хамгаалах талаар ОУХН-ийн өмнө үүрэг 
хүлээсэнТӨР хүлээсэн.

И й “ ” й б
ХМХ

• Иргэдийн “мэдэх эрх”-ийг баталгаажуулж, 
нийгэмд хяналтын үүргээ гүйцэтгэх ёстой.



ХХ ййХХүний эрх, эрх чөлөөүний эрх, эрх чөлөө

• Иргэний, улс төрийн эрх
• Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх• Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрх
• Хамтын эрх



ХХүний эрхүний эрхийнийн үндсэнүндсэн ойлголтойлголт

Я• Ядуу иргэд
• Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс
• ЦөөнхүүдЦөөнхүүд
• Эмэгтэйчүүд



Иргэний улс төрийн эрх:Иргэний улс төрийн эрх: ҮзэлҮзэлИргэний, улс төрийн эрх: Иргэний, улс төрийн эрх: Үзэл Үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхбодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх

• Хүн бүр үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрхтэй. 
• Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй.
• Баталгаа:

• төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл 
харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл 
өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх

• Хязгаарлалт:
б с эр эр өр й э э• бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх
• үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс 
суртахууныг хамгаалах

• Хориглолт
й б• дайныг аливаа хэлбэрээр сурталчлах 

• алагчилан дайсагналцах болон хүчирхийллийг өдөөн турхирдаг 
үндсэрхэх үзлээр, арьс үндсээр болон шашин шүтлэгээр үзэн ядах 
байдлыг дэмжсэн аливаа ухуулга сурталчилгааг хийх



Төрийн хүлээх 4 шатлалт үүрэгТөрийн хүлээх 4 шатлалт үүрэг

• Хүндэтгэх
• Хангах• Хангах
• Хамгаалах
А• Ахиц гаргах



ХХүний эрхүний эрхийнийн үндсэнүндсэн зарчмуудзарчмууд

• Түгээмэл бөгөөд салшгүй
• Харилцан хамааралтай, р ц р ,
хуваагдашгүй
• Тэгш, үл ялгаварлан гадуурхах, ү р дуур
• Эрх-үүрэг хариуцлага



ХХүний үний эрхэдэрхэд суурилсансуурилсан
хандлагахандлага
• Хүний эрх, эрх чөлөөний олон
улсын зарчимд суурилсан байх
• Үйл ажиллагаа, хөтөлбөр нь хүний
эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалахад

б йчиглэсэн байх



Сэтгүүл зүйд баримтлах зарчимСэтгүүл зүйд баримтлах зарчим

• Хүний эрхийн хэм хэмжээнүүдийн 
хоорондын уялдаа холбоохоорондын уялдаа холбоо
• Оролцоо
• Хариуцлагатай байдал
• Үл ялгаварлан гадуурхах
• Эрх зүйн чадавх 



АНХААРАЛ ТАВЬСАНДАНХААРАЛ ТАВЬСАНДАНХААРАЛ ТАВЬСАНД АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛААБАЯРЛАЛАА


