
ХИЧЭЭЛ №13

ХҮНИЙ ЭРХ



Би шулуун
үстэй

Би 
долгионтой

үстэй

Би 
буржгар

үстэй
Би 

өвөөтэйгөө
амьдардаг

Би 
цагаан
арьстай

Би 
төрөлхийн
мэнгэтэй

Би 
сэвхтэй
нүүртэй

Би наранд
дуртай

Би 
бороонд
дуртай

Би цаасан 
шувуу нисгэх 

дуртай
Би 

цасанд
дуртай

Харин
би бор
арьстай

Би 
ээжтэйгээ
амьдардаг

 Би 
аав,ээжтэйгээ
амьдардаг

Би 
 халзан
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Би муур
тэжээдэг

Би 
баллетаар

хичээллэдэг

Би сагсан 
бөмбөг 
тоглох 
дуртай

Би 
гимнастикаар

хичээллэх
дуртай

Би 
хөлбөмбөг

тоглох 
дуртай

Харин 
би загас 
тэжээдэг

Би 
бичих
дуртай

Би 
ногоон 
өнгөнд
дуртай

Би 
солонгын 
7 өнгөнд
дуртай Би 

хар өнгөнд
дуртай

Харин би ягаан өнгөнддуртай

Би 
хөгжим 
тоглох
дуртай

Би 
уран зурагт

хайртай
Би 

математикт
дуртай

Надад
яст 

мэлхий
бий

Би гэртээ
шоргоолж
тэжээдэг
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Бид бүгд 
өөр өөр

Гэхдээ хүн бүр, хүүхэд 
бүр яг ижил эрхтэй. 

Хүний эрх хүн бүрт 
хамаатай

Тэгвэл 
хүний эрх 
гэж юуг 

хэлэх вэ?
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Хүний эрх гэж хүн бүр нэр төртэй, сайн 
сайхан амьдрахад шаардлагатай баталгааг 
хэлнэ. Хүн бүр төрөхөөс заяасан жам ёсны 

эрхтэй. Жам ёсны эрхэд хүний жам ёсны 
эрхэд амьд явах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, 

шүтэх, эс шүтэх, хүнлэг бус хэрцгий 
халдлагаас хамгаалагдах, бусад эрх чөлөө 

багтана.

Хүний эрхийг дэлхий даяар түгээн 
тунхаглахын тулд Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагаас 1948 оны 12 дугаар сарын 
10-ны өдөр Хүний эрхийн түгээмэл 

тунхаглалыг батлан гаргажээ.

 Мөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
зорилгоор 1989 оны 11 дүгээр сарын 20-ны 

өдөр Хүүхдийн эрхийн тухай 
конвенцийг баталжээ.
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Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц нь хүүхдийн эрхийг хамгийн өргөн 
хүрээнд баталгаажуулсан гэрээ бөгөөд эдгээр эрхийг хэрэгжүүлэхэд төр 

засаг хүүхдүүдэд хэрхэн туслах ёстой талаар тусгажээ.

Уг конвенц нь хүүхдүүдийг сонсох, тэдний 
хамгийн дээд эрх ашгийг эрхэмлэх, 

аливаа шалтгаанаар хүүхдийг ялгаварлан 
гадуурхахгүй байх, хүүхэд бүр амьд явах, 
хөгжих эрхтэй гэдгийг тунхаглажээ. Үүний 

зэрэгцээ, хүүхдүүдийг хүчирхийллээс 
хамгаалах, хүүхдийн хөдөлмөрийг  мөлжих 
явдлыг таслан зогсоохыг уриалж хүүхэд бүр 

эрүүл байх, боловсрол эзэмших ёстой гэдгийг 
нийтээрээ хүлээн зөвшөөрөхийг заасан.

-28-



Мөн бид эрхээ 
мэдэхээс гадна үүргээ 

ч мэддэг байх хэрэгтэй. 
Бид бие биенийхээ 
эрхийг хүндэтгэх 

үүрэгтэй.

Бид эрүүл, цэвэр 
орчинд амьдрах эрхтэй. 
Мөн бид эргэн тойрноо 
цэвэр байлгах үүрэгтэй.

Бид эрүүл мэндийн 
чанартай сайн 

үйлчилгээ 
авах эрхтэй. 

Хүүхдүүд ээ, бид өөрсдийн 
эрхийг мэдэж байж л хамгаалж, 

хамгаалуулж чадна шүү. 

Хүүхдийн эрхийн конвенцоос:
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Бид халамжлуулж, 
хүндлүүлэх эрхтэй. 

Бид өөрсдөө ч бусдыг 
халамжилж хүндлэх үүрэгтэй. 

Бид хэрэгтэй үедээ тусгай 
үйлчилгээ, дэмжлэг авах эрхтэй. 

Мөн бид бусдад туслахыг үргэлж 
хичээх хэрэгтэй.

Бид эвлэлдэн нэгдэж, 
найзуудтайгаа тоглож наадан 

хөгжилдөх эрхтэй. 
Ингэхдээ мэдээж бусдыг 

хүндэтгэх ёстой.

Бид чөлөөтэй бодож сэтгэх, 
шашин шүтэх эрхтэй. Мөн 

бусдын итгэл үнэмшил, үзэл 
бодлыг хүндэтгэх үүрэгтэй.
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Бид чанартай боловсрол 
эзэмших эрхтэй. 

Тиймээс би гэрийн даалгавраа 
цаг тухайд нь хийж, хичээлдээ

идэвхтэй оролцох үүрэгтэй.

Бид эцэг эхийн
хайр халамжийг
хүртэх эрхтэй.

Бид нийгмийн амьдралд 
идэвхтэй оролцох эрхтэй. 

Мөн бид спортоор хичээллэх, 
шинэ зүйлд суралцах эрхтэй.

Бид ундны цэвэр ус, 
эрүүл хоол хүнсээр 
хангагдах эрхтэй.

-31-



Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сангаас Хүүхдийн 
эрхийн тухай конвенц батлагдсан өдөр буюу 11-р сарын 20-ны өдрийг 
Дэлхийн Хүүхдийн өдөр болгохоор уриалсан. Энэ уриалгад дэлхийн 
130 гаруй орон нэгдсэн. Энэ өдөр хүүхдүүд өөрсдөд нь тулгамдсан 
асуудлаар томчуудад дуу хоолойгоо хүргэж, томчууд хүүхдүүдээ 

сонсож, хүүхдийн төлөө “За” гэж хэлэх өдөр юм. 

Манай улс 1990 онд энэ 
конвенцид нэгдэж орсон. Манай 

Монгол улс конвенциор хүлээсэн 
үүргээ биелүүлж 1995 онд 

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг 
батлан мөрдүүлэв. 

БИД АЛИВАА ДАРАМТ ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС ХАМГААЛУУЛАХ 

ЭРХТЭЙ. ТИЙМЭЭС БИД БУСАД 

ХҮҮХДИЙГ ДЭЭРЭЛХЭЖ, ГОМДООЖ БОЛОХГҮЙ. 
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ХҮНИЙ 
ЭРХ

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ 
БАЙГУУЛЛАГА

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН 
ТУХАЙ КОНВЕНЦ

ХҮНИЙ ЭРХИЙН 
ТҮГЭЭМЭЛ 

ТУНХАГЛАЛ

Дасгал ажлын хуудсанд Хүүхдийн эрхийн 
тухай конвенцид заасан эрхийн талаар бичнэ 
үү. Мөн тухайн эрхтэй холбогдох үүргийг 
бичиж, ярилцана уу.

1. Хүний эрх гэж юу вэ? 

2. Өөрийн мэддэг эрхийг нэрлэнэ үү. 

Эдгээр түлхүүр 
үгийн утгыг бие 

биедээ тайлбарлаж 
өгөөрэй.
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