
 

 

НҮБ-ын Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч Тапан Мишра танаа 

 

Эрхэм ноён Мишра, 

Хүний эрхийн форум (ХЭФ) нь цар тахлын энэ хүнд үед Монгол Улсын Засгийн газраас  

авч буй яаралтай арга хэмжээ, олон улсын хөгжлийн санхүүжүүлэгчдээс ирж буй шуурхай 

тусламжид талархалтай хандаж байгаа ч цар тахалтай тэмцэж буй энэ цаг үед хүний эрхийн 

салбарт олон ухралт гарч байгаа болон гарч болзошгүй байгаад бид санаа зовинож байна. 

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерресийн цар тахлаас улбаалсан 

дэлхийн нийтийн эдийн засгийн хямрал нь хүний эрхийн хямрал болон хувирч  байгааг 

анхааран ажиллахыг уриалсан нь ч үүнийг баталж байна. Тиймээс ч НҮБ-ын хүний эрхийн 

механизмууд COVID-19 үеэр хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр анхаарч ажиллах  тухай 

зөвлөмжүүд1 гаргасаар байгаа билээ. Гэвч Монгол Улс дахь НҮБ-ын суурин төлөөлөгчийн 

газраас эдгээр зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газрын анхаарлыг хандуулах, 

дэмжлэг үзүүлэх, нэн даруй авах арга хэмжээний талаар зөвлөх, хүний эрхийн эрдслийн 

үнэлгээ хийх чиглэлээр хэрхэн анхаарч ажиллаж байгаа талаар мэдээлэл хомс байна. Иймд 

бид дараах мэдээллийг Танаас хүсч байна. Үүнд:  

Нэгдүгээрт:  НҮБ-ын хүний эрхийн гэрээний хороод, тусгай илтгэгч нараас COVID-19-ийн 

үеэр гаргасан зөвлөмжүүдийг монгол хэл рүү орчуулж таниулах, хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд 

үнэлгээ хийх чиглэлээр ямар арга хэмжээ авсан тухай;  

Хоёрдугаарт: Цар тахлын хөл хорионы үеэр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тайван 

замаар жагсаал, цуглаан зохион байгуулах, мэдээлэл хайх, олж авах эрх хамгийн түрүүнд 

хөндөгдөж байгаа энэ үед зөрчлийг даамжруулахгүй байх чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх 

ямар арга хэмжээ авч байгаа тухай. Мөн Улаанбаатар хотын хөгжлийн хөтөлбөрүүдээс олон 

нийтийн дэмжлэг аваагүй, нийгэм, эдийн засаг, хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

хийгдээгүй олон төслүүдийг хүчээр хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тухайлбал, Сүхбаатарын 

талбайн цэцэрлэгт хүрээлэнд усан оргилуур барих, Гэр хорооллын ба нийслэлийн дахин 

төлөвлөлт, Урт цагааныг татан буулгах зэрэг төслүүд байгаа бөгөөд энэ талаар үзэл бодлоо 

 
1 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/Compilation_statements.pdf     
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илэрхийлсэн, эрхээ хамгаалсан хүмүүсийг баривчлах, саатуулах, баривчлахаар сүрдүүлсэн 

олон баримт байна. Үүний зэрэгцээ, УИХ-ын сонгуульд бие даан нэр дэвшиж буй, улс төрд 

шинээр орж ирсэн хүмүүс, хүчнийг илүү онилж байгаа нь илт байна.    

Гуравдугаарт:   Эрхийн зөрчлийн төрөл, бүлгээр оруулахыг зориогүй хэдий ч МУ-ын 

хөгжилд урт хугацаанд нөлөөлөх нэг том асуудлыг дурдах нь зайлшгүй байна. Боловсролын 

салбарын танхимын сургалт, үйл ажиллагаа урт хугацаагаар зогссон (2020 оны 1 сарын 27-ны 

өдрийн УОК-ын шийдвэрээр), боловсрол онлайн ба ТВ хичээл хэлбэрээр түгээгдэж байгаа нь 

интернэтийн сүлжээгүй газар амьдардаг болон бага орлоготой нийгмийн маргинал бүлгийн, түүний 

дотор малчин өрхийн хүүхэд залуус, амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой ядуу 

өрхийн хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залууст сурч боловсрох эрхээ эдлэхэд хүндрэл 

учирч байна. Ковид 19 цар тахлын энэ цаг үед боловсролын хүртээмж тэгш бус, чанаргүй байгаа нь 

нийгмийн тэгш бус байдлыг урт хугацаанд гүнзгийрүүлэх эрсдэлтэй байна. Иймд, НҮБ энэ 

асуудлаар МУ-ын ЗГ-т ямар зөвлөмж хүргүүлсэн талаар болон, ЗГ-ын авч хэрэгжүүлж буй бодлого, 

үйл ажиллагааны талаар; 

Дөрөвдүгээрт:  МУ-ын Засгийн газар ба ГХЯ-ны албад гадаадаас иргэдээ татаж авах үйл 

явц төлбөрийн чадвар болон бусад байдлаар нь иргэдээ ялгаварлан гадуурхах хандлагатай, 

COVID-19 цар тахалтай тэмцэх зорилгоор олгогдож буй санхүүжилтээр бараа үйлчилгээ 

худалдан авах явц ил тод бус, тендергүй явагдаж байгаа тухай мэдээ олон нийтийг 

бухимдуулж байгаад бид санаа зовниж байгаа тул энэ чиглэлээр анхаарал хандуулж Засгийн 

газарт хандсан зөвлөмж, санал гаргасан эсэх. 

НҮБ-ын Суурин төлөөлөгчийн газар НҮБ-ын Хүний эрхийн механизмуудаас гаргасан 

зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтэд үнэлгээ, мониторинг хийх, хяналт тавих үйл ажиллагаанд 

иргэний нийгмийн оролцоог хангах талаар санал солилцох хүсэлтэй байна.  

 

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ФОРУМ 

 

БНБТ! Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл  

Иргэдэд туслах хүний эрх төв 

Монголын Амнести Интернашнл 

МОНФЕМНЕТ 

Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 

Оюу Толгой Хяналт ТББ 

Үндсэн уртраг ТББ 

Үнэн хатамж ТББ 

Хил хязгааргүй гол мөрөн эвсэл 

Хөгжлийн хэлхээ ТББ 

Хүний эрх, хөгжил төв 

Хэрэглэгч сан  

 



НҮБ-ын Суурин төлөөлөгчид ХЭФ-аас илгээх захидлын үргэлжлэл 

 

 

Хувийг: МУ-ын Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар 

 


