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I. ТАНИЛЦУУЛГА 

А. Ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлгийн талаарх Монгол Улсын байр суурь 
 
1. Монгол Улс 1992 онд баталсан шинэ Үндсэн хуулиараа хүмүүнлэг иргэний ардчилсан 
нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгож хүний эрх, эрх чөлөөг жинхэнэ 
утгаар нь тунхагласан билээ. Өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд Монгол Улс хүний эрх, эрх 
чөлөөг хамгаалж, иргэн хүн эрхээ эдлэх улс төр, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд онцгой 
анхаарал хандуулсаар ирлээ. Энэ хүрээнд Монгол Улс гагцхүү үндэсний хэмжээнд төдийгүй 
олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлаар дуу 
хоолойгоо өргөж, дэлхийн ардчилсан улс гүрнүүдтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 
хөгжүүлж байна.  
 
2. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (цаашид “НҮБ” гэх)-ын гишүүн орны хувьд Монгол Улс 
тус байгууллагаас гаргасан хүний эрхийн хамгааллын талаарх шийдвэр, зөвлөмжийг 
талархан хүлээн авч, тэдгээрийг олон улсын хэмжээнд хамгаалж, хөхиүлэн дэмжих талаар 
идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Түүнчлэн Монгол Улс хүний эрхийн хамгааллын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний байгууллагуудыг бий болгох, тэдгээрийн 
чадавхийг бэхжүүлэх асуудлыг төрийн бодлогын хэмжээнд авч үздэг бөгөөд энэ хүрээнд 
Монгол Улсын Их Хурал (цаашид “УИХ” гэх)-ын 2003 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 
41 дүгээр тогтоолоор нийт 4 бүлэг 240 зүйл бүхий “Монгол Улсад хүний эрхийг хангах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан гаргасан бөгөөд уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг 
бүхий Үндэсний хөтөлбөрийн хороог байгуулан ажиллуулж байна.   
 
3. Монгол Улсын Засгийн газар “Ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлэг”-ийн үйл ажиллагаанд 
оролцох замаар хүний эрхийг хамгаалан бататгах чиглэлээр НҮБ-ын бусад гишүүн орон 
болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай санал бодол, түүнчлэн туршлага солилцоход 
бэлэн байна. НҮБ-ын хүрээнд шинээр нэвтрүүлсэн “Ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлэг” гэх энэ 
механизм нь өөрийн орны хүний эрхийн төлөв байдлын талаар дэлхий нийтэд мэдээлэхээс 
гадна цаашдын чиг хандлага, ирээдүйд авч хэрэгжүүлэх зохистой арга хэмжээ зэргийг 
тодорхойлох бодит боломжийг Монгол Улсад олгож байна. Иймээс Хүний эрхийн 
Зөвлөлтэй үр дүнтэй харилцан яриа өрнүүлж, олон улсын бусад байгууллага, түүнчлэн 
иргэний нийгмийн байгууллагуудаас зөвлөлгөө авах сайхан бололцоо бүрдэж буй нь 
Монгол Улсын хувьд олзуурхууштай хэрэг бөгөөд ийм хэлбэрээр цаашид хүний эрхийг 
хамгаалах, хөхиүлэн дэмжихэд өөрийн чадавхийг бүрэн дүүрэн дайчлах болно. 


