
ГОВЬ-УГТААЛ 
СУМЫН ХАМТАРСАН 

БАГ  

ХҮҮХДИЙН 

ЭРХИЙН ТУХАЙ 

ХУУЛИАС  

Caption de-

scribing pic-

7 дугаар зүйл. Хүүхдийн хамгаалуулах эрх  

7.1.Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие 
махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах 
байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн 
бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй. 

7.3.Хүүхэд өөрийн нэр төр, гэр бүлийн амьдрал, 
эрүүл мэнд, хувийн харилцааны нууц, орон байрны 
халдашгүй байдал, хувийн орон зайгаа хамгаалуулах 
эрхтэй. 

7.4.Хүүхэд эрхээ зөрчигдсөн тохиолдолд өөрөө 
болон итгэмжит төлөөлөгчөөрөө дамжуулан үндэсний 
болон олон улсын холбогдох байгууллагад гомдол 
гаргах, шийдвэрлүүлэх эрхтэй. 

9 дүгээр зүйл. Хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшил  

9.1.Хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь хүүхдэд бие 
хүний сайн сайхан шинж байдал зөв үйл, ёс 
суртахууны үнэт чанарыг төлөвшүүлэх тасралтгүй үйл 
ажиллагаа байх бөгөөд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд 
дараахь чиглэлийг баримтална: 

9.1.1.эцэг эхээ хайрлах, бусдыг хүндэтгэх, 
туслах; 

9.1.2.эх орон, байгаль орчноо хайрлан 
хамгаалах; 

9.1.3.зохих насанд нь сургуулийн өмнөх, бага, 
дунд боловсрол эзэмшүүлэх; чадвараа хөгжүүлэх. 

10 дугаар зүйл. Эцэг, эх, асран 
хамгаалагч, харгалзан 

дэмжигчийн үүрэг  

10.1.1.хүүхдэд гэр бүлдээ аз жаргалтай, 
хайр халамжтай, бүхий л талаар хөгжих 
орчинг бүрдүүлэх; 

10.1.2.хүүхдээ хүмүүжүүлэх, харилцааны 
соёл төлөвшүүлэх; 

10.1.3.хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөө үзүүлж болзошгүй эрсдэлт нөхцөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 

 

 

 

 

 

10.1.4.хүүхдийг сурган хүмүүжүүлэх, 
боловсрол эзэмших, авьяас чадварыг нь 
хөгжүүлэхэд сургууль, хүүхдийн болон бусад 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, 
иргэдтэй хамтран ажиллах; 

10.1.6.хүүхдийн нэр төр, эрүүл мэнд, хувийн 
нууцыг хадгалж, хувийн орон зайг хамгаалах 

10.1.7.хүүхдийг хүндэтгэн сонсож, шийдвэр 
гаргах; 

10.1.8.хүүхдийг хөгжиж, төлөвшихэд нь 
дэмжин туслах; 

10.1.10.хүүхдийг наад захын хэрэгцээт 
зүйлээр хангах; 

 

8 дугаар зүйл. Хүүхдийн нийгмийн 
амьдралд оролцох эрх  

8.1.Хүүхэд нийгмийн амьдралд оролцох 

эрхтэй бөгөөд хүүхэд нийгмийн амьдралд 

оролцохдоо дараахь эрх эдэлнэ: 

8.1.1.хүүхэд нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт 
тохирсон хуулиар хориглоогүй арга хэмжээнд 
оролцох, эвлэлдэн нэгдэх; 

8.1.2.хүүхэд өөрт хамаарах аливаа 
асуудлаар шийдвэр гаргах, үнэлэлт өгөхөд оролцох; 

8.1.4.хүүхэд хуульд заасан үндэслэл 
журмын дагуу өөрт ногдох эд хөрөнгийг өмчлөх, 
өвлөх, ажил, үйлчилгээний хөлс, урамшуулал авах; 

 

9.1.4.хууль ёсыг сахих, үндэсний өв 
уламжлалаа дээдлэн хүндэтгэх; 

9.1.5.эрүүл мэнд болон өөрийгөө 
хамгаалах, амьдрах арга ухааны дадал, 
чадвар эзэмшүүлэх; 

9.1.6.оюун ухаан, бие бялдар, авьяас  



ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС  

6 дугаар зүйл. Хүүхдийн хөгжих эрх  

6.1.Хүүхдийн бие махбодь, оюун 
санаа, ой ухаан, сэтгэц, зан байдал, 
харилцаанд гарч байгаа ахиц өөрчлөлтийг 
хүүхдийн хөгжил гэж үзэх бөгөөд хүүхэд 
дараахь эрх эдэлнэ: 

6.1.1. хүүхэд бага, 
суурь, бүрэн дунд 
боловсролыг үнэ 
төлбөргүй эзэмших; 

6.1.2.хүүхэд төрөлх хэл, 
бичиг үсэг, ёс заншил, 
түүх соёлын 
уламжлалыг өвлөн 
эзэмших 

6.1.3.хүүхэд оюун ухаан, 
авьяас билэг, бие 

бялдар, ур чадвараа 
хөгжүүлэхэд төрөөс 

дэмжлэг авах 

6.1.4.хүүхэд шашин шүтэх, эс шүтэх; 

6.1.5.хүүхэд чөлөөтэй бодож сэтгэх, 
өөрөө эсхүл бусдаар дамжуулан үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, мэдээлэл 
хайх, хүлээн авах; 

6.1.6.хүүхэд гэр бүл, нийгмийн орчинд 
өөрийгөө хөгжүүлэх 

6.2.Хүүхэд хөгжих эрхээ амралт, чөлөөт 
цагаараа тоглож наадах, хүүхдийн зуслан, 
сувилалд амарч сувилуулах, өөрийн хүсэл 
сонирхлын дагуу уралдаан тэмцээн, 
хөгжлийн хөтөлбөр, дугуйлан секц, бүлэг, 
клубт хамрагдах, хөгжлийн төв, ордонд 
суралцах зэрэг хэлбэрээр эдэлнэ. 

 

Caption describing 
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5 дугаар зүйл. Хүүхдийн эсэн мэнд 

амьдрах эрх  

5.1.Хүүхэд төрмөгцөө нэр авах, Монгол 
Улсын харьяат байх эрхтэй бөгөөд хүүхэд 
гадаадын харьяат болох, гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүний хүүхэд Монгол Улсын 
харьяат болох асуудлыг Монгол Улсын хууль, 
олон улсын гэрээгээр зохицуулна. 

5.2.Хүүхэд эрүүл өсч бойжих, аюулгүй 
орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид 
байх эрхтэй. 

5.3.Хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдрах, 
тэдний анхаарал халамжид байх, эцэг эхээсээ 
буюу хэн нэгнээс нь тусдаа амьдрах үед 
тэдэнтэй байнгын харилцаатай байх, эцэг, эх нь 
гэрлэлтээ цуцлуулсан, тусдаа амьдрах үед 
хэнтэй нь амьдрах тухай үзэл бодол, саналаа 
илэрхийлэх эрхтэй 

5.4.Хүүхэд төрөөс эмнэлгийн тусламж, 
тэтгэвэр, тэтгэмж, асрамж, халамж, хамгааллын 
үйлчилгээ авах эрхтэ 

5.5.Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад байнга 
болон түр оршин суугаа гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүний хүүхэд нь эцэг, эх, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хамт 
гадаадад цагаачлах, дүрвэх, байнга болон түр 
оршин суух, эх орондоо амьдрах эрхтэй. 

 

 

 

 

 

  

 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн 

эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий 

төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн 

этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, 

хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий 

болгох, хүүхдийн эрх, эрх чөлөөг 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 

зохицуулахад оршино.  

 


