
Бид жагсаж байна,
Тэгш эрхийнхээ төлөө!
Тэгш эрх рүү хүрэх зам! 
Тэгш эрхтэй нийгэмд амьдрахыг хүсэгч таныг урьж байна.

Тэгш эрхтэй нийгмийг нээх суурь
Тантай хамтдаа алхсан нэг алхам тэгштэй нийгэм 
руу ойртох зам болно. Тэгш эрхийг эрхэмлэх та, 
тэгш эрхээ эдлэх нийгэм руу хамтдаа алхацгаая!

Таныг ялгаварлан гадуурхаж байсан уу
Ялгаварлан гадуурхаж байсан ч хэлж чадахгүй 
хөнжилдөө тийчиж байсан уу? Таныг ялгаварлан 
гадуурхаж байсан бол бидэнтэй яриагаа 
хуваалцаарай. Таныг сонсох хүмүүс энд байна. Тэгш 
эрхийнхээ төлөө тэмцэцгээе

Засгийн газар, парлемент-д хандая
Эрх эдлэгчдээс айхаа болцгооё!! Жинхэнүүд 
гарцгааж байна!! Бид бүгдийн  нийгэм, тэгш эрхтэй 

нийгмийн төлөө дуу хоолойгоо нэгдэцгээе. Солонгос Улсын Үндэсний Ассамблей хүртэл 
тэгш эрхийнхээ төлөө хамтдаа жагсацгаая. 

2018. 10. 20 (Бямба) 
Жагсаал явагдах газар : Гуан хуа мүн талбай 

Жагсаалийн маршрут : Гуан хуа мүн талбайгаас Солонгос Улсын Үндэсний Ассамблей хүртэл

일어나라, 평등이여!



Ялгаварлан гад
уурхалттай тэм
цэх хуулийн Ас
уулт & Хариулт

1. Ялгаварлан гадуурхах үзлийг хориглох тухай хууль гэж юу бэ?
Ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх хууль нь хүний онцлог шинж зан чанараар 

нь ялгаварлан гадуурхах явдалтай тэмцэн  ялгаварлан гадуурлалтаас урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах  'Бүх хүн тэгш эрхтэй' гэсэн тэгш эрхийн үзлийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд зохиогдсон хүний эрхийн хууль болно. Ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх хууль нь 
хүний эрхийг эрхэмлэж нийгмийг өөрчлөх зорилготой.

2. Яагаад энэ хуулийг гаргахгүй байгаа юм бэ? 
Засгийн газар, парламент үүнээс зайлсхийж байна. Засгийн газар, парламент нь 

консерватив бүлгүүдийн дарамт шахалтаар уг хуулийн төслийг буцааж энэ нь ‘Ижил 
хүйстнийг дэмжих хууль’, ‘Пасторын торгууль’ гэхчлэн гаж, хорон санаатай цуурхал 
тарааж өнөөг хүртэл уг хуулийг батлахыг хойшлуулсаар байна. БНСУ-д ялгаварлан 
гадуурхалтын эсрэг хууль байх ёстой гэсэн Олон улсын нийгмийн байгууллагаас 
гаргасан мэдэгдэлийг 10 жил үл тоомсорлон өдөө хүрлээ. Засгийн газрын хайхрамжгүй 
байдлаас үүдэн нийгэм дэх ялгаварлан гадуурхалт, зөрчилдөөн улам даамжирч ноцтой 
хэмжээнд хүрлээ. Засгийн газар, шударга нийгмийн төлөө ялгаварлан гадуурхалтын 
эсрэг хуулийг батлах хэрэгтэй. Бид дуу хоолойгоо нэгтгэх хэрэгтэй. Засгийн газар, 
парламентаас  ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг хуулийг батлан, нийгэм дэх ялгаварлан 
гадуурхах явдлыг зогсоохыг бид чин сэтгэлээсээ хүсч байна. 

3. Яагаад одоо гэж ?
Ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг хуульгүй өнөөгийн үед нийгэм дэх үзэн ядалт, гутаан 

доромжлол, ялгаварлан гадуурхалтаас үүдсэн зөрчилдөөнүүд улам даамжирсаар 
байна. Бид одоо эхлэх хэрэгтэй. Амьдралын тэгш бус байдлаас үүдэлтэй ялгаварлан 
гадуурхалт, үл тоомсорлох байдлын бид зогсоох хэрэгтэй. Нийгэм дэх тэгш эрхийн 
тухай хуулийг боловсруулах шаардлагатай. Хүйс, удам угсаа, нутаг дэвсгэр, нэр хүнд 
зэргээс үүдсэн ялгаварлан гадуурхалтыг зогсооцгооё. Энэ бүгдийн эхлэл ялгаварлан 
гадуурхалтын эсрэг хууль юм.

4. Бид хэрхэн хамтрах вэ?
Ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх хуулийг дэмжигчдын нэгдлийн вэб сайт болон 

SNS-р холбогдох, мэдээлэлийг бусдад түгээгээрэй. Ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх 
хуулийг дэмжигчдын нэгдлийн цуглаан, хуралдаан зэрэгт өргөнөөр оролцож бидэнтэй 
нэгдэцгээнэ үү. 10-р сарын 20нд болох Тэгш эрхийн төлөө тэмцэлд хамтдаа жагсаая. 
Ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх хуулийг дэмжигчдын нэгдэлд хүч зориг өгнө үү.
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