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 НҮБ-ЫН ГАДААД ӨР БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАРААТ БУС ЭКСПЕРТЭЭС ХҮРГЭЖ 

БУЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ТУХАЙ ЗАР 

Нэгдсэн Үндэстний Байгуулагын Гадаад өр ба хүний эрхийн Хараат бус эскперт ноён Хуан 

Пабло Бохославски нь Засгийн газрын урилгаар 2019 оны 9-р сарын 2-11-нд Монгол Улсад ирж 

ажиллана.  

Хараат бус экспертийн 10 хоног үргэлжлэх айчлалын үеэр улсын өр, эдийн засгийн шинэчлэл, 

татвар ба санхүү мөнгөний бодлого зэрэг нь хүний эрхийг ханган эдлүүлэхэд хэрхэн нөлөөлж 

байгаа тухай өргөн хүрээний асуудлуудыг төр, засаг, иргэний нийгэм болон олон улсын 

байгууллага, эрдэмтэн судлаачид зэрэг олон талуудтай уулзаж хэлэлцэнэ.  

Хараат бус эксперт айлчлалынхаа үр дүнг урьдчилсан байдлаар хэвлэлийн бага хурлаар 

мэдээлж, эцсийн тайлангаа 2020 оны 3-р сард Женев дэх НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд 

танилцуулах юм. 

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ТУХАЙ ЗАР 

Хараат бус эксперт нь айлчлалынхаа бэлтгэлийг хангах зорилгоор Монгол Улсын сонирхогч бүх 

иргэн, байгууллагад хандаж мэдээлэл өгөхийг уриалж байна.  

Уг мэдээллийг төрлийн хувьд хязгаарлахгүй боловч дараах агуулгатай мэдээлэл, саналыг 

онцгойлон сонирхох болно. Үүнд: 

• Бүтцийн өөрчлөлт, төсвийн алдагдлыг бууруулах арга хэмжээ, эдийн засгийн 

шинэчлэлийн бодлогуудын хүний эрх, нэн ялангуяа эмзэг, орхигдсон хэсгийнхний хүний 

эрхийн хэрэгжилтэд үзүүлж буй нөлөө;  

• Өрийн удирдлага, тогтвортой байдал ба өрийн бүтцийн өөрчлөлт; 

• Хүний эрхийн өнцгөөс эерэг гэж тооцох эдийн засаг, санхүү ба төсвийн бодлогын 

шинэчлэлийн жишээнүүд; 

• Өрийг тогтворжуулах, эдийн засгийг сэргээх, нийтэд хүртээмжтэй өсөлтийг хангах 

бодлого ба хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тэдгээрийн хүний эрхэд нөлөөлөх байдал; 

• Салбаруудад хэрэгжүүлсэн сүүлийн үеийн шинэчлэл ба арга хэмжээнүүд (нийгмийн 

хамгаалал, төрийн үйлчилгээ ба улсын сектор, төрийн өмчит ААН, эдийн засгийн 

тодорхой салбаруудын хөгжил ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, гм); 

• Олон улсын санхүүгийн байгууллага ба олон талт байгууллагуудаас Монгол Улсад 

олгож буй олон улсын хөгжлийн туслалцаа, зээллэг. Энэ хүрээнд, хөгжлийн санхүүжилт, 

чөлөөт худалдааны гэрээнүүд, хоёр талын хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хөгжлийн 

хамтын ажиллагаанд хүний эрхийн стандартыг суулгаж тусгасан байдал;  

• Өр, татвар ба мөнгөний стратегиудын хүний эрхэд суурилсан байдал;  

• Санхүү, татварын бодлого хүний эрхийн өнцгөөс: татварын орлогын бүрдүүлэлт, 

төсвийн зарцуулалт нь хүний эрх, жендерийн тэгш байдлыг хэрхэн харгалздаг эсэх; 

• Санхүү мөнгөний хууль бус урсгалд холбогдох асуудлууд;  
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• Хүний эрхийг улсын болон хувийн хэвшлийн санхүүгийн байгууллагуудын бодлого, үйл 

ажиллагаанд тусгасан буюу хувийн банк, улсын санхүүгийн байгууллагууд, түүний 

дотор бичил санхүүгийн байгууллагуудын үндсэн бүтээгдэхүүн, хөрөнгийн удирдлага ба 

зээлийн бодлогод хүний эрхийн стандартыг нэвтрүүлсэн байдал;  

• Монгол Улсад тодорхой кейсүүдыг судлах зорилгоор Хараат бус эксперт газар дээр нь 

очиж үзвэл зохих бүс нутаг, аймаг, хот, дүүргийн талаарх санал;  

• Хараат бус экспертын уулзвал зохих төр, засгийн байгууллагууд, нийтийн 

байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаач, мэргэжилтний 

нэрс. 

Өгөх үндсэн мэдээллээ 1,500 үгэнд багтаана уу. Судалгааны тайлан зэрэг бусад нэмэлт 

мэдээллийг хавсарган илгээж болно.  

Мэдээллийг ieforeigndebt@ohchr.org хаягаар 2019 оны 8-р сарын 23-ны дотор ирүүлнэ үү. 

Хүлээж авсан мэдээллийг нууцлалын зэрэгтэй хэмээн үзэж мэдээлэл ирүүлсэн байгууллага, 

хүмүүстэй холбохгүйгээр нэрсийн нууцлалыг хадгална.  

Харин та өөрийн өгсөн мэдээллийг Хараат бус экспертийн цахим хуудсан дээр нийтлүүлэх 

сонирхолтой бол хэвлэн нийтлэх эрх олгож байгаагаа тодорхой зааж өгнө үү.  

Та мэдээллээ шиферлэсэн мэйлээр хүргүүлэх бол шиферлэн харилцах хүсэлтээ 

ieforeigndebt@ohchr.org хаягаар явуулна уу. Хэрэв цахимаар харилцахад аюулгүй байдлын 

асуудал үүснэ гэж болгоомжилж байгаа бол энэ чиглэлээр ажилладаг байгууллагатай холбогдож 

болно. Access Now байгууллага нь цахим аюулгүй байдлын зөвлөгөөг хувь хүн, байгууллагад 

үнэгүй өгдөг бөгөөд асуултуудаа help@accessnow.org хаягаар тавьж болно.  

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай харилцах нь 

Хэвлэл мэдээллийнхэн асуултуудаа, мөн Хараат бус экспертийн ОНМХ-ийн жагсаалтад нэрээ 

оруулах хүсэлтээ Фредерик Борке (fbourque@ohchr.org) эсвэл Жүнко Тадаки (jtadaki@ohchr.org) 

нарт хандаж илгээнэ үү.  

Албан айчлал болон 9-р сарын 11-нд товлож буй хэвлэлийн бага хурлын тухай зар мэдээг 8-р 

сард хүргэх болно.  

Хараат бус экспертийн айлчлалын өмнө болон явц дунд хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хүрээ нь 

айлчлалын зорилго, явж танилцах газрууд болон ложистикийн асуудлаар хязгаарлагдахыг 

анхааралдаа авна уу.  

Судалж танилцсан асуудлуудын агуулга, хүрсэн дүгнэлтүүдийн талаар зөвхөн хэвлэлийн бага 

хурлын үеэр ба түүнээс хойш мэдээлэх болно.  

Хараат бус экспертийн айчлалын талаарх мэдээлэл авч байхыг хүсвэл Твиттерын @IefinanceHRs 

хаягаар холбогдоно уу.  
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