
Х�гжлийн бэрхшээлтэй х�м��сийн эрхийн тухай конвенцийн 
нэмэлт протокол 

Энэх�� протоколд оролцогч улсууд нь дараахь з�йлийн талаар хэлэлцэн тохиров:  
 
                                         1 д�гээр з�йл 

1. Энэх�� протоколд оролцогч улсууд (цаашид “Оролцогч улсууд” гэх) нь 
Конвенцид тусгасан аль нэг эрхийг оролцогч тухайн улс з�рчс�ний улмаас 
хохирсон хэмээн мэд��лж буй харьяат этгээдийнх нь мэдээллийг х�лээн авч, 
хянан хэлэлцэх Х�гжлийн бэрхшээлтэй х�ний эрхийн Хорооны (“Хороо”) хэргийн 
харьяаллыг х�лээн з�вш��рн�.  

2 Конвенцийн оролцогч улс хэдий ч энэх�� протоколд нэгдэн ороог�й улстай 
холбоотой аливаа мэдээллийг Хороо х�лээн авахг�й.  

                                        2 дугаар з�йл 

Хороо нь дараахь тохиолдолд мэдээллийг х�лээн авах боломжг�й гэж �знэ:  

a) мэдээлэл нь нэр хаягг�й;  
     
b) мэдээлэл нь тийнх�� мэдээлэх эрхээ урвуулан ашигласан буюу энэх�� 
конвенцийн з�йл заалттай нийцээг�й;  
     
c) тухайн асуудал олон улсын м�рд�н шалгах буюу зохицуулах ��р журмын дагуу 
шалгагдсан, эсх�л ��р хороогоор хэлэлцэгдсэн;  

d) дотоодын эрх з�йн хамгаалалтын б�хий л арга хэрэгслийг барагдуулааг�й. 
Эдгээр арга хэрэгслийг ашиглах явдал х�ндэтгэх шалтгаанг�йгээр удааширсан бол 
энэ журмыг м�рд�хг�й;  

e) мэдээлэл нь �ндэслэлг�й буюу хангалттай нотлогдож чадахг�й;  

f) мэдээлэлд дурдагдсан баримт нь оролцогч тухайн улсын хувьд энэх�� протокол 
х�чин т�г�лд�р болохоос �мн� бий болсон б�г��д тухайн мэдээлэл х�ргэгдэх 
�дрийг х�ртэл �ргэлжлээг�й.  

                                         3 дугаар з�йл 

2 дугаар з�йлийн заалтын дагуу Хороо энэх�� протоколын дагуу ир��лсэн аливаа 
мэдээллийг нууцалж оролцогч улсын сонорт х�ргэнэ. Мэдээлэл х�лээн авсан улс 
дурдагдсан асуудлын талаар, т��нчлэн тухайн улсаас авсан байж болох аливаа 
арга хэмжээ байгаа бол тэр тухайгаа тодруулсан тайлбар буюу мэдэгдэл бичгээр 
гаргаж зургаан сарын дотор Хороонд ир��лнэ.  



                                        4 д�гээр з�йл 

1. Хороо мэдээллийг х�лээн авсны дараа аль ч �ед болон т��ний талаар зарчмын 
шийдвэр гаргахаасаа �мн� оролцогч холбогдогч улсад хандаж, эрх нь з�рчигдс�н 
байж болзошг�й хохирогч буюу хохирогчдод н�х�ж баршг�й хохирол учрахаас 
урьдчилан сэргийлэх ��днээс оролцогч тухайн улс зайлшг�й шинжтэй т�р арга 
хэмжээ авахыг х�сч болно.  

2. Энэ з�йлийн 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу Хорооны ��рийн эрх мэдлийн б�рээнд 
хамаарах эрхээ хэрэгж��лж байгаа нь энэ мэдээллийг х�лээн авч болох эсэх буюу 
т��ний талаар зарчмын шийдвэр гаргаж байгаа хэрэг биш юм.  

                                        5 дугаар з�йл 

Энэх�� протоколд дурдагдсан мэдээллийг Хороо нь хаалттай хуралдаанаар 
хэлэлцэнэ. Мэдээллийг шалгаж тогтоосныхоо дараа Хороо нь хэрэв холбогдох 
з�вл�мж, санал гаргасан бол тэдгээрийг оролцогч улс болон гомдол гаргагчид 
мэдээлнэ.  

                                       6 дугаар з�йл 

1. Конвенцид заасан эрхийг оролцогч улс ноцтойгоор удаа дараа з�рчиж байгаа 
тухай баттай мэдээллийг Хороо х�лээн авсан бол мэдээллийг шалгахад хамтран 
оролцож, мэдээллийн талаархи саналаа ир��лэхийг оролцогч улсаас х�сч болно.  

2. Оролцогч холбогдох улсаас ир��лж болох аливаа санал, т��нчлэн Хороонд 
байгаа баталгаатай бусад мэдээллийг харгалзан Хороо м�рд�н шалгах ажиллагаа 
явуулж, д�нг яаралтай илтг��лэх зорилгоор нэг буюу хэд хэдэн гиш��нээ томилж 
болно. Шаардлагатай гэж �зсэн б�г��д оролцогч тухайн улс з�вш��рс�н 
тохиолдолд тухайн улсын нутаг дэвсгэрт очиж м�рд�н шалгах ажиллагаа явуулж 
болно.  

3. Тэрх�� м�рд�н шалгах ажиллагааны д�нг судалж �зсэний дараа Хороо нь �р 
д�нг санал, з�вл�мжийнх�� хамт оролцогч холбогдох улсад х�рг��лнэ.  

4. Хорооноос ир��лсэн �р д�н, санал, з�вл�мжийг х�лээн авснаас хойш зургаан 
сарын дотор оролцогч холбогдогч улс Хороонд хариу илгээнэ.  

5. М�рд�н шалгах тухайн ажиллагааг нууцлалыг хадгалсан байдлаар явуулах 
б�г��д энэ ажлын б�хий л �е шатанд оролцогч улсын з�гээс хамтын ажиллагааг 
хангах б�х арга хэмжээг авна.  

                                           7 дугаар з�йл 

1. Энэх�� протоколын 6 дугаар з�йлийн дагуу явуулсан м�рд�н шалгалтын 
ажиллагаатай холбогдуулан авсан аливаа арга хэмжээний тухай дэлгэрэнг�й 



мэдээллийг Конвенцийн 35 дугаар з�йлийн дагуу ир��лэх тайлан илтгэлдээ 
тусгахыг Хороо оролцогч холбогдогч улсаас х�сч болно.  

2. Шаардлагатай тохиолдолд 6 дугаар з�йлийн 4 дэх хэсэгт заасан зургаан сарын 
хугацаа дууссаны дараа м�рд�н шалгалтын ажиллагаатай холбогдуулан авсан 
аливаа арга хэмжээний тухай мэдээлэхийг Хороо оролцогч холбогдогч улсаас х�сч 
болно.  

                                          8 дугаар з�йл 

Оролцогч аливаа улс энэх�� протоколд гарын �сэг зурах, т��нийг соёрхон батлах, 
эсх�л нэгдэж орохдоо 6 болон 7 дугаар з�йлд заасан Хорооны эрх мэдлийг 
з�вш��р�хг�й байгаагаа мэдэгдэж болно.  

                                          9 д�гээр з�йл 

Энэх�� протоколын эх хадгалагч нь Нэгдсэн )ндэсний Байгууллагын Ер�нхий 
нарийн бичгийн дарга байна.  

                                          10 дугаар з�йл 

Энэх�� протокол нь Нэгдсэн )ндэсний Байгууллагын Нью-Йорк хот дахь т�в 
байранд 2007 оны 3 дугаар 30-ны �др��с гарын �сэг зурахад б�х улсууд болон б�с 
нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудад нээлттэй болно. 

                                          11 д�гээр з�йл 

Энэх�� протокол нь Конвенцийг соёрхон батласан, эсх�л нэгдэн орж энэх�� 
протоколд гарын �сэг зурсан оролцогч улсуудын хувьд соёрхон батлавал зохино. 
Т��нчлэн Конвенцийг албан ёсоор батламжилсан, эсх�л нэгдэн орсон б�с нутгийн 
хамтын ажиллагааны байгууллагуудын хувьд энэх�� протоколыг албан ёсоор 
батламжилна. Конвенцийг соёрхон батласан, эсх�л нэгдэн орсон буюу албан 
ёсоор батламжилсан боловч Протоколд гарын �сэг зурааг�й оролцогч улсууд 
болон б�с нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудын хувьд энэх�� протокол 
нэгдэн ороход нээлттэй байна.  
                                          12 дугаар з�йл 

1. “Б�с нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагууд” гэж тодорхой б�с нутгийн 
тусгаар тогтносон улсуудаас б�рдсэн гиш��н улсууд нь Конвенц болон энэх�� 
протоколоор зохицуулсан асуудлаар шийдвэр гаргах ��рийн эрх мэдлээ 
шилж��лсэн байгууллагыг хэлнэ. Тийм байгууллагууд нь албан ёсоор 
батламжилсан, эсх�л нэгдэн орох тухай баримт бичигт Конвенц болон  энэх�� 
протоколоор зохицуулсан асуудлын хувьд ямар эрх мэдэлтэй болох талаар 
тусгана. Т��ний дараа эдгээр байгууллага нь ��рийн б�рэн эрхийн х�рээнд гарсан 
аливаа ��рчл�лтийн талаар эх хадгалагчид мэдээлж байна. 
2. Энэх�� протоколд “Оролцогч улс” гэсэн ишлэл нь эдгээр байгууллагын хувьд 



т��нд олгосон б�рэн эрхийн х�рээнд �йлчилнэ. 
3. Энэх�� протоколын 13  з�йлийн 1 дэх хэсэг, 15 дугаар з�йлийн 2 дахь хэсгийн 
зорилгын х�рээнд б�с нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас хадгалуулсан 
аль ч баримт бичгийг тооцохг�й. 
4. .�рийн эрх мэдлийн х�рээнд хамаарах асуудлаар б�с нутгийн хамтын 
ажиллагааны байгууллага нь оролцогч улсуудын з�вл�лд��нд энэх�� протоколын 
оролцогч болж буй ��рийн гиш��н улсуудынхаа тоотой тэнц�� хэмжээний саналын 
эрхтэй оролцож болно. Чингэхдээ гиш��н улсуудынх нь аль нэг нь санал �г�х 
эрхээ эдлэсэн тохиолдолд хамтын ажиллагааны байгууллагууд эсрэгээр санал 
�г�х эрхээ эдлэхг�й.  

                                           13 дугаар з�йл 

1. Конвенцийг х�чин т�г�лд�р болсон н�хц�лд энэх�� протокол нь арав дахь 
соёрхон батласан батламж жуух, эсх�л нэгдэн орсон тухай баримт бичгийг 
хадгалуулахаар х�рг��лснээс хойш гуч хоногийн дараа х�чин т�г�лд�р болно. 

2. Арав дахь баримт бичгийг хадгалуулахаар �гсн��с хойш энэх�� протоколыг 
соёрхон батласан буюу нэгдэн орсон, эсх�л албан ёсоор батламжилсан улс, эсх�л 
б�с нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд ижил т�рлийн баримт 
бичгээ хадгалуулахаар �гсн��с хойш гуч дахь �др��с эхлэн энэх�� протокол х�чин 
т�г�лд�р болно. 

                                        14 д�гээр з�йл 

1. Энэх�� протоколын зорилго, зорилттой �л нийцэх тайлбарыг х�лээн авахг�й.  
2. Тайлбарыг аль ч �ед буцааж авч болно.  

                                           15 дугаар з�йл 

1. Энэх�� протоколд оролцогч аливаа улс т��нд нэмэлт ��рчл�лт хийх саналаа 
Нэгдсэн )ндэстний Байгууллагын Ер�нхий нарийн бичгийн даргад х�рг��лж болно. 
Ер�нхий нарийн бичгийн дарга нь уг саналыг оролцогч улсуудад уламжилж, уг 
саналыг хэлэлцэж, санал хураахаар оролцогч улсуудын з�вл�лд��н хийх эсэхээ 
хариу мэдэгдэхийг х�снэ. Ийнх�� мэдээлснээс хойш д�рв�н сарын дотор оролцогч 
улсын гуравны нэгээс багаг�й з�вл�лд��н хийх саналтай байвал Ер�нхий нарийн 
бичгийн дарга т��нийг Нэгдсэн )ндэстний Байгууллагын ивээл дор хийлгэнэ. 
Нэмэлт ��рчл�лт нь з�вл�лд��нд оролцогч улсуудын гуравны хоёроос доошг�йн 
саналаар дэмжигдэх б�г��д ийнх�� дэмжигдсэн нэмэлт ��рчл�лийг Ер�нхий 
нарийн бичгийн дарга Ер�нхий Ассамблейгаар батлуулахаар х�рг��лэх б�г��д 
дараа нь оролцогч улсуудаар х�лээн з�вш��р��лэхээр х�рг��лнэ.  

2. 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу дэмжигдэж, батлагдсан нэмэлт ��рчл�лт нь тухайн 
нэмэлт ��рчл�лтийг дэмжих �ед байсан оролцогч улсуудын гуравны хоёрын 
тоотой тэнц�� тооны улс т��нийг х�лээн з�вш��рс�н тухай баримт бичгийг 
хадгалуулахаар х�рг��лснээс хойш гуч хоногийн дараа х�чин т�г�лд�р болно. 



Т��нээс хойш нэмэлт ��рчл�лтийг х�лээн з�вш��рс�н оролцогч аливаа улсын 
хувьд х�лээн з�вш��рс�н тухай баримт бичгээ хадгалуулахаар х�рг��лснээс хойш 
гуч хоногийн дараа  нэмэлт ��рчл�лт нь х�чин т�г�лд�р болно. Х�чин т�г�лд�р 
болсон нэмэлт ��рчл�лт нь з�вх�н т��нийг батласан оролцогч улсуудын хувьд 
заавал дагаж м�рд�х х�чинтэй байна. 

                                              16 дугаар з�йл 

Оролцогч аливаа улс Нэгдсэн )ндэсний Байгууллагын Ер�нхий нарийн бичгийн 
даргад бичгээр мэдэгдэж энэх�� протоколыг цуцалж болно. Цуцлалт нь Ер�нхий 
нарийн бичгийн дарга мэдэгдлийг х�лээн авснаас хойш нэг жилийн дараа х�чин 
т�г�лд�р болно.  

17 дугаар з�йл 

Энэх�� протоколын эх бичвэр нь х�ртээмжтэй хэлбэрээр �йлдэгдэнэ. 

18 дугаар з�йл 
 

Энэх�� протоколын англи, араб, испани, орос, хятад, франц хэлээрх эх бичвэр нь 
ижил х�чинтэй байна. 

)�нийг нотолж, засгийн газраасаа зохих ёсоор б�рэн эрх олгогдсон б�рэн эрх 
т�л��л�гчид энэх�� протоколд гарын �сэг зурав. 

 


