
Иргэний орон зай



Иргэний орон зай гэж юу вэ? 

• Иргэний орон зай – тухайн нийгмийнхээ улс төр, эдийн засаг, 
нийгмийн амьдралд үүрэг гүйцэтгэх боломжийг иргэний нийгэмд 
олгодог орчин

• Иргэний орон зай – Өөрийн амьдралтай холбоотой бодлого 
боловсруулахад хувь хүмүүс, бүлэг гар бие оролцох, хувь нэмэр 
оруулах боломж олгодог:
• Мэдээлэлд нэвтрэх;

• Харилцан яриа (диалог) өрнүүлэх;

• Үл зөвшөөрөх, дэмжихгүйгээ илэрхийлэх;

• Өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхээр хамтдаа нэгдэх гэх мэт.



Хүний эрхийн дээд комиссар Мишель 
Бачелет

“Иргэний нийгмийн оролцоо нь аливаа эрүүл 
ардчилал, нийгмийн урсах цус билээ. Иргэний 
нийгмийн суваг чөлөөтэй урсах үед л амьд 
хэлэлцүүлэг, үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэх эрх 
чөлөө, бодлогод нийтийн оролцоо байна гэсэн үг.”

- 2019.10.02, Хүний эрхийн хамгаалагчдын Дублины талбар



НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар

• Иргэний орон зайг сайжруулах, аюул заналд хандах стратеги 
боловсруулах явдлыг дэмжих;

• Хамгааллын сүлжээ зэрэг хамгааллын сайн туршлагыг бэхжүүлэх;

• Хүний эрх хамгаалагчдын үйл хэргийг тодотгон харуулах, дэмжих, 
хэрхэн харах талаар чиглүүлэх;

• Иргэний орон зайн хандлага, хүний эрх хамгаалагчдын нөхцөл 
байдлыг хянан үнэлэх;

• НҮБ-ын бодлого, туршлага, үйл ажиллагаанд илүү өргөнөөр 
иргэний орон зайг анхаарч ажиллах.



3 Ps: Participation, promotion and protection

• Оролцоо: НҮБ-ын үйл ажиллагаанд тэгш хамруулсан, эрх тэгш, 
олон янзат иргэний нийгмийн оролцоог баталгаажуулах

• Дэмжлэг: Үндэсний хэмжээнд шийдвэр гаргах түвшин дэх 
иргэний нийгмийн оролцоо зэрэг иргэний орон зайг идэвхтэй 
дэмжих

• Хамгаалал: Эрсдэл бүхий иргэний нийгмийн этгээдийг хамгаалах 

Чөлөөт, аюулгүй, боломжит таатай иргэний орон зай



НҮБ-ын үйл ажиллагаанд тэгш хамруулсан, эрх тэгш, 
олон янзат иргэний нийгмийн оролцоог баталгаажуулах

• Иргэний нийгмийн оролцоо, мэдээлэл авах хүртээмжийг нэмэхийн тулд тодорхой, 
тал үл харсан, ялгаварлан гадуурхаагүй журам бүхий бодлогоо нийтэд ил болгох

• Мэдээллийг аль болох олон хэлээр, хүртээмжтэй хэлбэрээр бэлтгэх, зорилтот бүлэгт 
хүрэх, тохирох харилцаа холбооны суваг ашиглах

• Гадуурхагдах эрсдэлтэй иргэний нийгмийн бүх этгээдэд урьдчилан хүрэх, 
санхүүжилт олгох, шууд, уян хатан, орон нутгийн суваг (тоон, цахим форум гэх мэт) 
ашиглах 

• Иргэний нийгмийн оролцоонд учрах саадыг үнэлэх, НҮБ болон иргэний нийгмийн 
харилцан адилгүй бүлэг, этгээдийн хооронд нийтлэг стратеги боловсруулах зэргээр 
түншлэлийн боломжийг бэхжүүлэх, тэлэх туршлага, үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх

• НҮБ-ын хөтөлбөр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн дуу хоолойг 
сонсох, тусгах, мөн оролцох, мэдээлэл авах боломжийг хязгаарласан тохиолдолд 
иргэний нийгэм дуугарах орон зайг бий болгох



Үндэсний хэмжээнд шийдвэр гаргах түвшин дэх 
иргэний нийгмийн оролцоо зэрэг иргэний орон зайг 
идэвхтэй дэмжих
• Шинэ технологи зэргийг ашиглан үндэсний шийдвэр гаргах түвшинд иргэний 

нийгмийг оролцуулахын тулд институцичилсэн сувагтай болохыг дэмжих

• Цахим, биет иргэний орон зайд тулгарах асуудал, ялгаварлан гадуурхалт, 
нийгмээс гадуурхах шинж, үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, холбоо 
бий болгох, мэдээлэл авах эрх чөлөө, санхүүжилтийн эх үүсвэрт тавих хориг 
зэргийг тодорхойлох

• Иргэний орон зайн асуудлыг даван туулахын тулд иргэний нийгэм, бусад 
этгээдтэй хамтын стратеги боловсруулах

• Тогтвортой хөгжил, энх тайван, аюулгүй байдал, хууль дээдлэх ёсыг 
бэхжүүлэхэд оруулж буй иргэний нийгмийн эерэг хувь нэмрийг эерэг өнцөг, 
сайн жишээгээр тодотгох

• Улс төрийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, чадавх бэхжүүлэх, иргэний 
нийгмийн илүү өргөн эвслийн үйл хэргийг туслан чиглүүлэх



Эрсдэл бүхий иргэний нийгмийн этгээдийг хамгаалах

• Хохирсон тохиолдолд хохирогчийг даруй хамгаалах хэрэгцээн эн 
тэргүүнд анхаарах, хамгаалах арга хэмжээ үзүүлдэг холбогдох бусад 
талтай нийлж зохицуулах

• Хууль тогтоох, институцийн, бодлогын агуулга, эрсдэлт бүлгийг задлан 
шинжлэх, хамгааллын гол этгээдийг тодорхойлох, аюулгүй харилцах 
сувагтай болох

• Хамгаалах арга хэмжээг хэрхэн авах нь тодорхой дүрэм журам 
заавартай байх, баримтжуулах зэрэг мөрөөр нь хийх арга хэмжээг 
тогтох, ажилтнуудаа сургах

• Мэдээлэл бүхий зөвшөөрөл дээр тулгуурлаж хамгаалах арга хэмжээ 
авах, нууцыг хадгалах, хохироохгүй байх зарчмыг тусгах



Хүний эрх хамгаалагчдын тунхаглал:

• Энх тайван, хүний эрх, тогтвортой хөгжилд оруулж буй хүний эрх 
хамгаалагчдын үнэ цэн, чухаг хувь нэмрийг хүлээн зөвшөөрөх;

• Үл ялгаварлах байдлаар хүний эрх хамгаалагчдын хүндэтгэх, эрхээ 
эдэлсний төлөө ямарваа нэгэн дур зоргын үйлдлээс хамгаалах, хүний 
эрхийн зөрчил гарсан тохиолдолд үр дүнтэй эрхийг нөхөн сэргээх, 
хохирол барагдуулах боломжийг баталгаажуулах, зөрчлийг зохистой, 
шударга байдлаар хянан шийдвэрлэх;

• Ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх замаар хамгаалагчдын үйл хэргийг 
дэмжих, хууль тогтоох, захиргааны болон бусад шинжтэй арга хэмжээ 
авах, олон нийтийн хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах хараат бус 
үндэсний байгууллага байгуулах, хүний эрхийн талаар хичээл заахыг 
дэмжих.



Иргэний нийгмийн аюулгүй, таатай орчин бий 
болгох, хадгалах таван бүрэлдэхүүн:

• Олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээнд нийцсэн, мөн нийтийн 
эрх чөлөө, шударга ёсыг хамгаалдаг дотоодын хүчтэй хүний эрх 
хамгаалах тогтолцоо бүхий хууль зүйн орчныг бүрдүүлэх;

• Иргэний нийгмийн ажлыг дэмждэг улс төрийн орчин;

• Мэдээллийн хүртээмж;

• Шийдвэр гаргах үйл явцад иргэний нийгэм оролцдог талбар бий 
болгох; 

• Иргэний нийгэмд зориулсан удаан хугацааны дэмжлэг, нөөц

Талууд нэг нэгэндээ итгэсэн, хамтран ажилладаг уур амьсгал



Нээлттэй, олон ургалч 
иргэний орон зай
• Үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэх 

эрх чөлөө

• Эвлэлдэн нэгдэх, холбоо байгуулах 
эрх чөлөө

• Иргэний оролцоо

• Хууль дээдлэх ёс

• Хүний эрх хамгаалагч хариуцсан НҮБ-ын Тусгай илтгэгч
• Үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэх эрх чөлөө хариуцсан 

НҮБ-ын Тусгай илтгэгч
• Эвлэлдэн нэгдэх, холбоо байгуулах эрх чөлөө хариуцсан 

НҮБ-ын Тусгай илтгэгч



• Үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэх эрх 
чөлөө

• Эвлэлдэн нэгдэх, холбоо байгуулах эрх 
чөлөө

• Иргэний оролцоо

• Хууль дээдлэх ёс



Хууль тогтоомж:

• Төрийн бус байгууллагын тухай хууль

• Хөдөлмөрийн тухай хууль

• Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль

• Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль

• Өмгөөллийн тухай хууль 

• Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хууль

• Улс төрийн намын тухай хууль

• Инновацийн тухай хууль

• Цахим гарын үсгийн тухай хууль

• Татварын багц хууль

• “КОВИД-19 –ийн эсрэг” хууль

• “Олон” мэдээллийн сан – Үндэсний хөтөлбөр

• ХХЗХ, МХХТГ-ын шийдвэр – Сонгуулийн үеийн хяналт

Төсөл:

• Шүүхийн багц хууль

• Ашгийн бус хуулийн этгээдийн тухай хууль

• Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөний тухай хууль

• Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль

• Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

• Шүгэл үлээгчийн тухай хууль

• Өгөгдөл хамгаалах тухай хууль

• “Царай таних өндөр нарийвчлал бүхий камер”-ын зохицуулалт


