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A peer educator from 
the China-Mongolia 
cross-border STI/HIV 
prevention project. 
Peer education ini-
tiatives were integral 
to the remarkable 
reductions in STI 
infection rates among 
vulnerable popula-
tions targeted by the 
project.
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A young woman 
consults a physician 
at an adolescent and 
youth-friendly health 
clinic (AYFHC) in 
Chingeltei District, 
Ulaanbaatar. AYFHCs 
work to ensure that 
quality, compre-
hensive sexual and 
reproductive health 
care is available and 
accessible to all young 
people in Mongolia.

Young people enjoy a 
game of chess at the 
Youth Development 
Centre (YDCs) in 
 Zavkhan province. 
YDCs offer young 
people the opportu-
nity to build life skills 
that will help them 
to achieve their full 
potential. 
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FOREWORD 

Building on a partnership first established in the 1970s, the Government of Mongolia and the 
United Nations Population Fund (UNFPA) are implementing the 5th Country Programme 2012-
2016 in four key areas: Sexual and Reproductive Health, Population and Development, Gender 
Equality and Youth Development. 

In the penultimate year of the current Country Programme, UNFPA and the Government of 
Mongolia together made great strides. In 2015, UNFPA was proud to share in the achieve-
ment of a fall in the maternal mortality ratio to 25.6 per 100,000 live births, the launch of a 
groundbreaking private sector partnership with Oyu Tolgoi to benefit youth in Umnogobi, the 
first Mid-Term Census based on civil registration data, the establishment and effective func-
tioning of 16 youth development centers and 20 adolescent and youth-friendly health clinics, 
and the criminalisation of domestic violence through revisions to the Crime Law, among other 
significant accomplishments this year. 

UNFPA works in close cooperation with the Government of Mongolia, civil society organi-
sations and development partners to implement its programme. This work is made possible 
through the steadfast support and partnership of the Government of Mongolia, the Swiss 
Agency for Development and Cooperation, the Government of the Grand Duchy of Luxembourg 
and Oyu Tolgoi. 
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LETTER FROM  
THE REPRESENTATIVE 

2015 was a year of tremendous achievement for Mongolia and for UNFPA. As a global com-
munity, we bid farewell to the Millennium Development Goals (MDGs), celebrated the 70th 
year of the United Nations, and welcomed the new Sustainable Development Goals (SDGs). 
The year 2015 offered us the opportunity to reflect on the growth of the UN and the progress 
made since 2000 through the MDGs, while also looking forward to the world we want to see in 
2030, and the pathways to achieving it through a concerted, global commitment to the SDGs. 

The long-standing partnership between the Government of Mongolia and UNFPA was well 
reflected in the country’s historic achievements vis-a-vis the MDGs. Most notably, Mongolia 
was one of only 9 countries – from a total of 189 – to achieve and surpass the target of a 3/4 
reduction in maternal mortality by 2015. Remarkably, Mongolia also achieved all health-relat-
ed MDGs except Tuberculosis. These successes reflect the great progress that Mongolia has 
made since 2000 and are a testament to the persistence of the Government of Mongolia and 
the entire development community to fostering Mongolia’s social and economic prosperity. 

Despite these significant accomplishments, our work is by no means complete. In reflecting 
on the achievements made since 2000, in 2015 Mongolia also looked to the future in its 
endorsement of the Sustainable Development Goals and pledged to build a better world by 
2030. The SDGs commit us to focus on the areas where we have fallen short as well as build 
on past success, so that no one will be left behind in the country’s development. The SDGs also 
reflect the changing nature of aid and cooperation, including the role of the United Nations, in 
their support of countries like Mongolia. In 2015, and in reflection of Mongolia’s new status as 
an Upper Middle Income Country, UNFPA continued its transition away from direct program 
implementation and towards upstream, policy and advocacy interventions, the brokering of 
partnerships, and technical support to the Government of Mongolia. 

During a time of continued economic downturn, UNFPA and the Government of Mongolia 
made remarkable progress in the focus areas of Sexual and Reproductive Health, Population 
Dynamics, Gender Equality and Youth Development. This year’s annual report details these 
achievements, with a select few highlighted here. In the area of sexual and reproductive health, 
important analyses on family planning and youth sexual and reproductive health were con-
ducted in 2015, giving UNFPA and the Government valuable information about where we have 
made progress and where we can do more in the next Country Programme. The telemedicine 
project, made possible through the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, made 
sure that every mother and newborn had access to quality care regardless of geographical 
location. The Luxembourg-supported STI/HIV prevention project, implemented in partnership 
with UNFPA China, saw remarkable reductions in STI prevalence among vulnerable populations 
targeted by the project in border areas with China. 
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In 2015, UNFPA worked with the Government of Mongolia to ensure access to and utilisation 
of quality population data for policy making. Some important efforts this year included sup-
porting preparations to monitor achievement towards the goals and targets set by the SDGs as 
well as several analyses that follow up the Social Indicator Sample Survey and in the areas of 
Population Ageing and Migration. These activities will help the country through its upcoming 
planning processes and to stay at the forefront of international dialogues around the SDGs.

This year saw some tremendous progress towards gender equality in Mongolia with the crimi-
nalisation of domestic violence, achieved after continued UNFPA and partner advocacy efforts 
to revise and approve the Crime Law. This will be consolidated with the Domestic Violence 
Law, which is expected to be approved by Parliament in 2016. This achievement goes hand-in-
hand with continued efforts to strengthen the official structures that support gender equality 
through the implementation of the Gender Equality Law as well as ongoing advocacy and 
communication through local civil society organisations committed to ending gender-based 
violence in Mongolia. 

Five new youth development centres (YDC) and two new adolescent and youth friendly health 
clinics (AYFHC) were opened in 2015, for a total of 16 YDCs and 20 AYFHCs. These centres 
and services help ensure that young women and men across Mongolia can achieve their po-
tential, made possible through the Youth Development Project (YDP), a partnership between 
the Government of Mongolia, the Swiss Agency for Development and Cooperation, the Gov-
ernment of Luxembourg, Oyu Tolgoi, and UNFPA. This year also marked the beginning of a new 
and exciting partnership with Oyu Tolgoi to support youth development and foster resilience 
in a mining community in Umnogobi province as part of the YDP. 

2015 was a year of change and progress. I hope you will join me in celebrating the achieve-
ments made possible through the concerted efforts of the Government of Mongolia and our 
donors and partners, helping UNFPA to deliver a world where every pregnancy is wanted, every 
childbirth is safe and every young person’s potential is fulfilled.
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SEXUAL AND REPRODUCTIVE 
HEALTH: A YEAR OF HISTORIC 
ACHIEVEMENT FOR SEXUAL 
AND REPRODUCTIVE HEALTH 
AND RIGHTS IN MONGOLIA

The SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH programme promotes sexual and reproductive 
health and rights (SRHR) which are fundamental for personal growth and development. UN-
FPA supports SRHR through the development of policies, strategies and protocols for sexual 
and reproductive health with particular attention to Ulaanbaatar City. UNFPA also promotes 
innovation to improve the quality of comprehensive sexual and reproductive health services. 
Special attention is paid to the health needs of young people through the establishment of 
youth-friendly services.

Mongolia achieves Millennium Development Goal  
for Maternal Health

As the Millennium Development Goals (MDGs) came to a close in 2015, Mongolia was rec-
ognised as one of only 9 countries in the world to have achieved the 5th MDG on maternal 
health, having successfully reduced the maternal mortality ratio (MMR) by more than 3/4 since 
1990. UNFPA has proudly supported the Government of Mongolia in making the significant 
investments to strengthen maternal health systems to respond to the needs of women and 
enhance quality and access to care over the last 15 years. In fact, the MMR fell by 71.3%, from 
199 maternal deaths per 100,000 live births in 1992 to 25.6 in 2015. This monumental achieve-
ment has been acknowledged in the global report “Trends in Maternal Mortality 1990-2015.”

Creating a supportive legal and policy environment for 
sexual and reproductive health and rights

UNFPA provided technical support to the Ministry of Health and Sports for the development of 
the forward-looking Strategy on Maternal and Child Health (2016-2020). This strategy forms 
the basis of the Law on Maternal and Child Health, and reflects UNFPA’s efforts to support 
implementation of the recommendations of the Universal Periodic Review on Human Rights; 
specifically, to develop national guidelines that will protect the reproductive rights of wom-
en and girls with disabilities. The situation analysis on family planning, as commissioned by 
 UNFPA in 2015, will inform the processes to ensure a supportive legal and policy environment 
for SRHR.
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Also in 2015, UNFPA facilitated the overhaul of the obstetrics, gynecology and neonatology 
curriculum at the Mongolian National University of Medical Science, now upgraded to fully 
meet international standards. The new curriculum is based on the latest evidence and is more 
competency-oriented and client-centred. Care – from gynecology to neonatology – will now 
be provided through one cohesive stream, giving mothers and newborns integrated health 
services to help ensure safe pregnancy and childbirth across Mongolia.

Towards equitable access to quality SRH services  
through telemedicine

With the unwavering support of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, the 
Telemedicine Project has helped to ensure that all women can deliver safely even in the most 
remote regions of Mongolia. In 2015, 203 pregnant women in remote areas received expert 
consultations through the telemedicine network, with the majority of women then able to re-
ceive the care they needed in their own communities, avoiding the financial burden of a trip to 
the Capital city and allowing for timely, life-saving care. An additional, supplementary budget of 
750,000 Euros was approved by the Government of Luxembourg to further the achievements 
of the Telemedicine Project.

In addition, the Telemedicine Project upgraded the skills of rural health care professionals 
through an e-learning platform. 472 health professionals in rural and urban communities were 
trained, allowing them to provide their patients with high quality, up-to-date sexual and repro-
ductive health care. Also in 2015, the first Assisted Reproductive Medicine Unit was established 
at a public hospital, marking an important first step in the availability of advanced infertility 
management in Mongolia. 

Ensuring every person’s right to quality STI/HIV care 

2015 marks a year of tremendous progress for the China-Mongolia cross-border STI/HIV pre-
vention project working with vulnerable populations, including mobile populations and youth. 

A mother and her 
child at the National 
Center for Maternal 
and Child Health. The 
maternal mortality 
ratio in Mongolia has 
dropped more than 
8-fold since 1992 
through the continued 
efforts of the Govern-
ment of Mongolia, 
UNFPA and initiatives 
like the Telemedicine 
Project, working to 
ensure that every 
childbirth is safe.
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In 2015, over 14,832 mobile individuals were reached by awareness-raising activities, with 
45% receiving HIV/STI testing and treatment services. Vulnerable populations in the border 
region were able to access mobile testing, counseling, and peer outreach services, alongside 
the introduction of a minimum package of sexual and reproductive health services. This project 
is made possible through collaboration between UNFPA Mongolia and UNFPA China, along 
with partners from the Mongolian Red Cross Society, the Chinese Centre for Disease Control, 
and the Governments of China and Mongolia, with proud support from the Government of the 
Grand Duchy of Luxembourg. 

Since the project first started providing treatment and testing services, monitoring reports 
show a three-fold decrease in syphilis cases among vulnerable populations in the project area. 
These results, while preliminary, are very encouraging, and show how important it is, partic-
ularly when working in marginalised communities, to put people and their human rights first. 
These results reflect positively on the strategy used by the project to reduce STI infections, and 
best practices will be fully integrated into the upcoming National Sub-Programme on STIs/HIV.

Good health helps more young people reach their potential 

In 2015, more youth than ever have access to youth-friendly health services that are respon-
sive to their changing and specific needs as UNFPA and the Ministry of Health and Sports 
established 2 new Adolescent and Youth-Friendly Health Clinics (AYFHCs) across Mongolia, in 
addition to the 7 created in 2014. This brings the total number of AYFHCs in target provinces 
to 20 where 28,000 young people benefited from services in 2015, a 136% increase from the 
previous year. In addition, 200 youth were trained as Y-peers, with correct information on 
family planning and sexual and reproductive health, along with the skills to effectively reach 
out to their peer networks. 
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POPULATION AND 
DEVELOPMENT: EVERYONE 
COUNTS!

The Population and Development programme aims to ensure that up-to-date and disaggre-
gated data on population – including population dynamics, youth, SRHR and gender – are 
analysed and used for policy and decision-making. To achieve this goal, UNFPA provides 
support for the development and implementation of national policies, data collection, and 
the analysis and use of population data for policy and decision-making.

Mid-Term Census and issue-specific studies  
help Mongolia prepare for the future

The Midterm Census was conducted in 2015 using, for the first time, a register-based pop-
ulation and household database through the National Registration and Statistics Office of 
Mongolia (NRSO). Using this innovative method significantly reduces costs associated with 
data collection, saves time during data processing and allows for real-time monitoring of data 
inputs. The findings of the Mid-Term Census are planned to be released in 2016.

Several key studies were completed in 2015, helping provide important evidence for decision 
makers for policy formulation, program development and short and long-term planning relat-
ed to population dynamics and reproductive health. UNFPA supported three in-depth studies 
conducted by young, emerging Mongolian researchers based on raw data from the Social Indi-
cator Sample Survey on the topics of Adolescent and Youth Fertility, Quality of Antenatal Care, 
and Unmet Need for Family Planning and Abortion. Also, a study on the situation of elderly 
women and a situational analysis regarding the legal environment of migration in Mongolia 
were conducted, both reflective of Mongolia’s shifting population dynamics and critical for 
future planning. These studies will help inform the Law on the Rights of the Elderly and the 
development of a migration policy and programme, respectively, in 2016. 

Towards sustainable, evidence-based policy  
making through advocacy

As a result of ongoing advocacy efforts, UNFPA facilitated the creation of a dedicated working 
group composed of 15 Parliament Members who advocate for key population policies, such 
as the revised Population Development Policy, the revised Domestic Violence Law, the revised 
Family Law and others related to UNFPA’s mandate, among their fellow MPs. This working 
group helped consolidate inputs and comments received from MPs and created support for 
the approval of laws and policies in Parliament.
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Launching Mongolia’s implementation of the Sustainable 
Development Goals 

With the launch of the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015, UNFPA worked with 
NRSO to familiarise key authorities on SDG indicators relevant to the commitments made at the 
International Conference on Population and Development. UNFPA provided technical support 
to NRSO to assess Mongolia’s capacity to monitor these indicators (description, availability, 
identifying sources and baselines at the national level), with specific attention to SDG 3.7: by 
2030, to “ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including 
for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmes” and SDG 5.6: by 2030, to “ensure universal access to 
sexual and reproductive health and reproductive rights.” 

A family of five in 
Ulaanbaatar. In 2015, 
UNFPA supported the 
National Registra-
tion and Statistics 
Office of Mongolia to 
conduct a mid-term 
census using an inno-
vative, register-based 
population and house-
hold database. 
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GENDER: TOWARDS THE 
ELIMINATION OF GENDER-
BASED VIOLENCE

The main goal of the Gender Programme is to strengthen national gender machinery and to 
promote innovation for gender equality and the prevention of and response to gender-based 
violence. UNFPA supports experience and knowledge sharing among politicians and key gov-
ernment entities to advocate for and implement legislation on gender equality and domestic 
violence, as well as supportive policies and programs, such as gender-sensitive budgeting.

Strengthening National Gender Machinery

In 2015, UNFPA provided technical and financial support to strengthen the national gender 
machinery – structures that promote women’s advancement and ensure the full enjoyment by 
women of their human rights – and achieved significant results in mainstreaming gender issues 
into policies at all levels of government. A series of advocacy meetings with key authorities led 
to an increased commitment from the Ministry of Finance to develop gender sub-programmes 
which include a component on Gender Sensitive Budgeting (GSB). With UNFPA support, gen-
der audits were completed through the Ministry of Finance and the Ministry of Justice to help 
ensure that gender elements are fully integrated into their programmes. 

Local support for gender sub-programmes increased in 2015 through UNFPA support and 
leadership from the National Committee for Gender Equality (NCGE). Bayankhongor and Za-
vkhan provincial governments approved provincial gender sub-programmes and allocated 
local budgets of MNT 5-8 million (approximately USD 2,500-4,000) for implementation in 
2016. Bayankhongor province also allocated MNT 50 million (approximately USD 25,000) 
in its local budget for the newly established One-Stop Service Center (OSSC) for survivors 
of violence. There are now 6 OSSCs in the country to provide integrated care and services to 
survivors of gender-based violence.

Also in 2015, UNFPA extended its partnership with the Academy of Management to introduce 
GSB into its training curricula and a short-term course on GSB for civil servants. This will con-
tribute to the sensitisation of civil servants and prepare them for the practical application of 
GSB in planning and budgeting. 

Working together with the Parliamentary Women’s Caucus 
for approval of the Law to Combat Domestic Violence

11 women were elected as Members of Parliament in 2012 and formed the Parliamentary 
Women’s Caucus despite their differing political affiliations. UNFPA identified this group as 
an important partner in advocating for legal reform on Gender-Based and Domestic Violence 
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(GBV/DV). The Women’s Caucus played a crucial role in advocacy for GBV/DV prevention 
and response, proposing critical changes to the revised Law to Combat Domestic Violence 
(DV Law), organising Orange Days in Parliament, holding Press Conferences in support of the 
approval of the DV Law, and producing its campaign video calling for increased gender equality. 

UNFPA’s partnership with the Women’s Caucus contributed to Parliament’s approval of two 
revised Laws – the Criminal Law and the Law on Misconduct – that will significantly contribute 
to reducing Domestic Violence in Mongolia. The revised Criminal Law criminalises acts of do-
mestic violence for the first time in Mongolia’s history, and the Law on Misconduct formalises 
the scope and responsibilities of civil servants with regard to preventing and responding to do-
mestic violence. The revised Law to Combat Domestic Violence is set to be approved in 2016. 

Advocating for better legal protection by partnering  
with civil society organisations

UNFPA has strong partnerships with civil society organisations (CSOs), namely the National 
Centre Against Violence (NCAV), a pioneer organisation providing services to DV survivors, 
and MONFEMNET (MFNT), an NGO focused on human and gender rights advocacy. UNFPA 
worked with NCAV and MFNT to advocate for better legal protection for survivors of violence 
and this partnership has proven successful in advocating for improved legal mechanisms for 
GBV/DV prevention and response. These CSOs are well-known for their expertise and are 
involved in working groups through the Ministry of Justice and Parliamentary Standing Com-
mittee for the revision of the DV law, providing invaluable technical expertise. With UNFPA 
support, CSOs played a crucial role in advocating for legal reform. 

Young people enjoy 
an Orange Sessions 
Event in Ulaanbaatar, 
part of UNFPA’s 
ongoing efforts to 
raise awareness and 
prevent Gender-Based 
Violence. 
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Raising awareness of gender-based violence  
prevention through social media 

In 2015, UNFPA actively used social media as a platform to raise awareness about GBV/DV 
prevention and legal reform, primarily through UNFPA’s Facebook and Twitter pages. Global 
visibility is promoted through relevant global hashtags (#orangetheworld, #endVAW, etc…) 
and by tagging influential supporters. Five Orange Sessions events were organized in 2015, 
with young musicians volunteering their time and talent to raise awareness about GBV/DV. 
Performances reach an even broader audience through the popular Orange Sessions YouTube 
page. UNFPA Mongolia has over 10,000 Facebook likes and nearly 2,000 followers on Twitter. 
The Orange Sessions Facebook page has approximately 4,000 likes. Posts and tweets that fo-
cus on GBV/DV garner considerable attention and shares through social media, demonstrating 
the importance of this medium and public interest in and concern for GBV/DV in Mongolia. 
In 2015, UNFPA introduced a new partnership with the Australian Chamber of Commerce in 
Mongolia to host an Orange Sessions event to raise awareness of GBV/DV and to initiate a 
donation drive.
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Ochmaa performs during an Orange Sessions Event, volunteering her time to raise awareness about gender-based 
violence through music.
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YOUTH: PARTICIPATION, 
VOICE, AND ACTION IN 2015

The Youth Development Programme aims to provide quality life skills education for young 
people and foster positive, responsible, and self-reliant behaviour. To achieve this goal, 
 UNFPA works with governmental and non-governmental organisations to develop and ap-
prove a national youth policy, to increase the availability of quality life skills education, to 
promote youth empowerment and violence-free environments, and to ensure the availability 
of adolescent and youth-friendly health services that meet the needs of young people, par-
ticularly the marginalised.

Youth voices shape the National Youth Policy 

2015 marked a year of steady progress on the development and finalisation of the State Policy 
on Youth and the corresponding National Programme through the Ministry of Population De-
velopment and Social Protection. As part of the Youth Development Programme co-funded by 
UNFPA,  the Swiss Agency for Development Cooperation,  the Government of the Grand Duchy  
of Luxembourg, partnerships were forged with youth CSOs to ensure youth participation to 
ensure youth participation in the development and review of the policy documents. The Policy 
and Programme will institutionalise youth rights and participation within government struc-
tures and are ready for submission to the Cabinet of the Government of Mongolia, pending 
approval of the national long-term development policy in 2016. 

Life Skills Education takes hold across Mongolia

Through the Youth Development Programme, with UNFPA support for the Ministry of Educa-
tion, Culture and Science, Life Skills Education (LSE) is now institutionalised into the curricula 
of grades 6 through 9 in general education schools, benefitting 114,000 students in target prov-
inces. As a result of UNFPA collaboration with the Ministry of Labour, technical and vocational 
education institutions have similarly incorporated life skills education into their programmes, 
benefitting an estimated 27,000 students a year. As educational enrolment rates are very high 
in Mongolia at 98%, this institutionalisation means that the great majority of young people 
will be able to benefit from LSE. 

To further support the institutionalisation of LSE and life skills-based health education, in-
cluding comprehensive sexuality education, 32 Life Skills Education Halls (LSEH) have been 
piloted in select secondary school, technical and vocational institutions, colleges and lifelong 
education centres. LSE has now also been incorporated into pre-service teacher training to 
provide tomorrow’s teachers with the skills to lead LSE curricula in their future positions.

A total of 16 Community-based Youth Development Centres (YDCs) have been established by 
the Ministry of Population Development and Social Protection, providing LSE and other services 
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for those youth who may not have access through other formal channels. Seven new YDCs 
were established in 2015, and 4,278 youth participated in life skills classes at YDCs in 2015.

Oyu Tolgoi and UNFPA work together to support  
youth development in Khanbogd

In 2015, UNFPA signed a landmark project agreement for a collaborative project with Oyu 
Tolgoi LLC, Mongolia’s largest mining company, to benefit Mongolian youth. As part of YDP, 
the project seeks to build resilience of young women and men in Khanbogd soum of Umnogobi 
province, a mining development area, and increase their capacity to benefit from the region’s 
rapid socio-economic growth. This partnership between an influential, international company 
and a UN Agency demonstrates the potential for social benefits from increased collaboration 
with the private sector. 

The Ministry of Pop-
ulation Development 
and Social Protec-
tion, Oyu Tolgoi and 
UNFPA launch the 
Youth Development 
Center in the mining 
development region of 
Khanbogd, Umnogobi 
Aimag. Collabora-
tions with private 
sector companies like 
Oyu Tolgoi can help 
foster positive social 
benefits in mining 
communities. 
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OPERATIONS

Smooth operations promote efficiency and productivity

In 2015, all implementing partners selected for annual audits received an “unqualified” opinion 
on all audited statements, a notable achievement reflecting the auditor’s opinion that financial 
records and statements are fairly and appropriately presented. This is a testament to UNFPA 
and partners’ efforts to ensure that all financial transactions comply with UNFPA rules and 
regulations. UNFPA has continuously supported and provided technical guidance and advi-
sory services to its partners in the area of finance, procurement, administration, programme 
implementation, monitoring and evaluation, and advocacy. 

To reduce transaction costs and promote efficiency, UNFPA Mongolia joined several UN initia-
tives, including joint UN long-term agreements (LTAs) for commonly used services including 
travel management, translation and interpretation, and printing, as well as sharing consultant 
rosters and procurement processes. 

UNFPA goes green

At the country level, UNFPA is actively represented in the UN Country Team and the Operations 
Management Team and contributes to several corporate UNFPA and UN initiatives. Becoming 
more ‘green’ and reducing our environmental footprint is a priority focus of UNFPA and the UN. 
To help achieve this end in the country office, a variety of green initiatives were implemented, 
including replacing incandescent bulbs with energy-saving LEDs, enhanced recycling systems, 
and investment in energy-efficient equipment.

Safety first

The security and safety of UNFPA personnel and assets are continued priorities. UNFPA, in 
cooperation with other UN agencies and under the guidance of the UN Department of Safety 
and Security (UNDSS), continued its efforts in emergency preparedness, including the opera-
tion of the emergency communication system, the radio communication system, the security 
information and structure, the joint zone warden system, emergency evacuation procedures, 
and security incident management. In 2015, UNFPA significantly enhanced fire safety measures 
and emergency building evacuation arrangements at UN House. 

New technologies and opportunities

Following the corporate transition to Google Applications, UNFPA personnel started using tools 
including Google Drive, Google Docs, and Google Sheets, which have significantly improved 
staff mobility and information sharing. The use of these tools has allowed staff away on mission 
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to work more efficiently from a distance. The introduction of a secondary internet connectivity 
source jointly with UNDP reduced operational difficulties by ensuring uninterrupted internet 
access.

Also in 2015, a number of UNFPA personnel were able to partake in training opportunities 
including procurement certification, logistical support for the UN World Conference on Di-
saster Risk Reduction, as well as participation in various regional trainings and workshops on 
operational effectiveness. 

UNFPA drivers 
outside UN House in 
Ulaanbaatar. UNFPA 
works to ensure the 
safety and security of 
all staff and to offer 
training and profes-
sional development 
opportunities. 
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2015 FINANCIAL OVERVIEW

SUMMARY OF RESOURCE ALLOCATIONS AND EXPENDITURES (USD)

Resources  Budget  Expenditures Balance Implementation rate

Regular Resources  1,710,000  1,633,134  76,866 96%

Other Resources  1,638,285  1,633,813  4,472 100%

Institutional Support Budget  512,659  478,655  34,004 93%

Total  3,860,944  3,745,602  115,342 97%

DEVELOPMENT PARTNERS (OTHER RESOURCES)

Donor  Budget  Expenditures Balance Implementation rate

Swiss Agency for Development and 
Cooperation

 936,870  935,777  1,093 100%

Government of Luxembourg1  197,024  197,420  (396) 100%

Government of Luxembourg2  446,728  443,501  3,227 99%

Oyu Tolgoi LLC  57,115  57,115  – 100%

Local contribution raised  547  –  547 0%

Total 1,638,284 1,633,813 4,471 100%

1 Telemedicine Project on Maternal and Newborn Health
2 China-Mongolia cross-border STI/HIV prevention project
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EXPENDITURES, BY COMPONENT

Component
Regular resources & 

 Institutional Support Budget  Other resources 
 Total expenses, 
by component 

Gender equality 192,035 12,910 204,945

Population & Development 354,680 33,513 388,193

Youth 304,629 1,096,225 1,400,854

Sexual & Reproductive Health 461,019 487,114 948,133

Programme Coordination Assistance 320,771 4,051 324,822 

Institutional Support Budget 478,655  478,655 

Total 2,111,789 1,633,813 3,745,601 
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Улаанбаатар хотын 
Чингэлтэй дүүрэг 
дэх залуучууд, өсвөр 
үеийнхэнд ээлтэй 
эрүүл мэндийн 
клиникт залуу 
эмэгтэй, эмчтэй 
зөвлөлдөж байгаа 
нь. Залуучууд, өсвөр 
үеийнхэнд ээлтэй 
эрүүл мэндийн 
клиникүүд нь бэлгийн 
болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн 
чанартай цогц 
үйлчилгээг Монголын 
бүх залуучуудад 
хүргэхийн төлөө 
ажилладаг.

Завхан аймгийн 
Залуучуудын хөгжлийн 
төвд залуучууд шатар 
тоглож байгаа нь. 
Залуучуудын хөгжлийн 
төвүүд залуучуудад 
нөөц бололцоогоо 
бүрэн дайчлахад нь 
тус болохуйц амьдрах 
ухааныг суралцах 
боломж олгодог. 
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ӨМНӨХ ҮГ 

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сан анх 1970-аад оноос хамтран ажиллаж эхэлсэн 
бөгөөд одоо улс орныг дэмжих 5 дахь хөтөлбөрийг Хүн ам ба хөгжил, Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэнд, Залуучуудын хөгжил болон Жендэрийн тэгш байдал гэсэн дөрвөн чиглэлээр 2012-2016 
онд хэрэгжүүлж байна. 

Энэ хөтөлбөр дуусахын өмнөх жил буюу 2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан, Монгол Улсын Засгийн 
газар хамтран томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Тухайлбал 2015 онд эхийн эндэгдлийг 100,000 
амьд төрөлт тутамд 25,6 болгон бууруулж, анх удаа хувийн хэвшилтэй түншлэлийн харьцаа тогтоож, 
Оюу толгойтой хамтран Өмнөговь аймгийн залуучуудад зориулж хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, хүн амын 
дунд хугацааны тооллогыг анх удаа иргэний бүртгэлд тулгуурлан явуулж, залуучуудын хөгжлийн 16 
төв, залуучууд, өсвөр үеийнхэнд ээлтэй эрүүл мэндийн 20 төвийг байгуулан, үр ашигтай ажиллуулж, 
Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгаар гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэгт тооцдог болсон гээд 
бусад томоохон амжилтуудад хүрсэнийг цохон тэмдэглэхдээ НҮБ-ын Хүн амын сан баяртай байна. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол Улсын Засгийн газар, иргэний нийгмийн 
болоод хөгжлийн түнш байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, Монгол Улсын Засгийн газар, 
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн Засгийн газар, Оюу толгойн тасралтгүй дэмжлэг, 
түншлэлийн үр дүнд энэхүү амжилтанд хүрлээ. 
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СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН 
МЭНДЧИЛГЭЭ 

Монгол улс, НҮБ-ын Хүн амын сангийн хувьд 2015 он томоохон амжилт бүтээлийн жил байлаа. Дэлхий 
дахинаа бид Мянганы хөгжлийн зорилтууд (МХЗ-ууд)-ыг хэрэгжүүлж дуусан, НҮБ байгуулагдсаны 
70 жилийн ойг тэмдэглэж, Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (ТХЗ-ууд)-ыг хэрэгжүүлж эхлэхээр болов. 
2000 оноос хойш МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд гарсан ахиц дэвшил, НҮБ-ын өсөлтийг 2015 онд үнэлж, 
дүгнэхийн сацуу дэлхий дахинаа хамтран 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэх Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 
тодорхойлов. 

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн урт хугацааны түншлэлийн үр дүнд Монгол 
улс МХЗ-уудад хүрч, түүхэн амжилт гаргав. 2015 он гэхэд эхийн эндэгдлийг ¾ -аар бууруулах зорилтоо 
Монгол улс давуулан биелүүлж, нийт 189 орноос уг зорилтыг биелүүлсэн 9-хөн орны нэг боллоо. Мөн 
Монгол улс сүрьеэгээс бусад эрүүл мэндтэй холбоотой Мянганы хөгжлийн бүх зорилтуудаа биелүүлсэн 
юм. Эдгээр ололт амжилт нь 2000 оноос хойш Монголд ахиц дэвшил гарсаныг илэрхийлээд зогсохгүй 
Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтийг эрчимжүүлэхийн төлөө Монгол Улсын 
Засгийн газар, хөгжлийн түнш байгууллагууд шургуу хөдөлмөрлөснийг илтгэж байна. 

Хэдийгээр томоохон амжилтуудад хүрсэн хэдий ч, үйл хэрэг маань хараахан бүрэн гүйцэлдээгүй 
байна. 2000 оноос хойш хүрсэн ололт амжилтандаа тулгуурлан 2015 онд Монгол улс Тогтвортой 
Хөгжлийн Зорилтуудыг соёрхон баталж, 2030 он гэхэд уг зорилтуудад хүрч, илүү сайн сайхан дэлхий 
ертөнцийг цогцлоохоо амлав. ТХЗ-уудад хүрэхийн тулд өнгөрсөн хугацаанд хүрсэн амжилтууддаа 
тулгуурлан, амжилт гаргаж чадаагүй салбаруудад түлхүү анхаарч, улмаар тухайн улс орны хөгжлөөс 
нэг ч хүн орхигдохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Тусламж, хамтын ажиллагааны 
чиг хандлагад гарч буй өөрчлөлт, түүний дотор НҮБ-ын үүрэг роль, Монгол зэрэг улс орнуудад үзүүлж 
буй тусламж дэмжлэгт гарч буй өөрчлөлт ТХЗ-уудад тусгалаа олов. НҮБ-ын Хүн амын сан Монголд 
төсөл хөтөлбөр шууд хэрэгжүүлдэг байсан ч 2015 онд тус улс дундажаас дээгүүр орлоготой орон 
болсон тул цаашид бодлогод зөвлөгөө өгөх, ухуулга нөлөөлөл хийх, түншлэлийг зуучлах, Монгол 
Улсын Засгийн газарт техник арга зүйн дэмжлэг үзүүлдэг болж байна. 

Эдийн засгийн уналтын үед НҮБ-ын Хүн амын сан, Монгол Улсын Засгийн Газар Хүн амын динамик 
хөдөлгөөн, Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, Залуучуудын хөгжил, Жендэрийн тэгш 
байдлын чиглэлээр томоохон ахиц гаргав. Энэ жилийн тайланд эдгээр ололт амжилтуудыг дэлгэрэнгүй 
танилцуулахын сацуу зарим нэгийг нь энд онцлохыг хүсч байна. Тухайлбал, бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн чиглэлээр 2015 онд гэр бүл төлөвлөлт, залуучуудын бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн чухал судалгаа хийж, бид хаана ахиц гаргаж, дараагийн хөтөлбөрөөр юунд 
түлхүү анхаарах тухай тодорхой мэдээллийг НҮБ-ын Хүн амын сан, Засгийн газарт гаргаж өглөө. 
Люксембургийн Засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй Телемедициний төслийн хүрээнд газар 
зүйн байршлаас үл хамааран эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг эх нярайд хүртээмжтэй болголоо. 
БЗДХ/ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх төслийг Люксембургийн дэмжлэгтэйгээр Хятад дахь НҮБ-ын 
Хүн амын сантай хамтран хэрэгжүүлж, Хятадтай хиллэсэн бүс нутгуудад эмзэг бүлгийн зорилтот хүн 
амын дунд БЗДХ-ын тархалт үлэмж хэмжээгээр буурав. 
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2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан хүн амын чанартай тоон мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй болгож, 
бодлого боловсруулахад ашиглах явдлыг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газартай 
хамтран ажиллаа. Мөн ТХЗ-уудын хэрэгжилтийг хянах бэлтгэлийг хангаж, Нийгмийн үзүүлэлтийн 
түүвэр судалгаанд суурилсан гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийж, хүн амын насжилт, шилжилт хөдөлгөөнд 
дүн шинжилгээ хийв. Эдгээр үйл ажиллагаанууд нь цаашид төлөвлөлт, ТХЗ-уудын талаарх олон улсын 
хэлэлцүүлгүүдэд оролцоход чухал ач холбогдолтой юм.

Монгол улсад жендэрийн тэгш байдлыг хангахад энэ жил томоохон ахиц гарч, НҮБ-ын Хүн амын 
сан болон түнш байгууллагуудын ухуулга, нөлөөллийн хүчин чармайлтын үр дүнд Эрүүгийн хуулийн 
шинэчилсэн найруулга батлагдаж, гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэгт тооцохоор болов. Энэхүү 
заалт нь Гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хуулиар улам баталгаажиж, 2016 онд УИХ-аар 
батлагдах төлөвтэй байна. Энэхүү амжилтанд тулгуурлан Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх, Монголд жендэрт суурилсан хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө иргэний 
нийгмийн байгууллагуудын явуулж буй ухуулга нөлөөллийг дэмжин, жендэрийн тэгш байдлыг хангах 
албан ёсны бүтцийг бэхжүүлэхэд цаашид хүчин чармайлт гаргах болно. 

2015 онд залуучуудын хөгжлийн 5 төв, өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй 2 клиникийг нээж, нийт залуучуудын 
хөгжлийн 16 төв, өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй 20 клиник ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Монгол 
улс даяар залуучууд Залуучуудын хөгжлийн төвд хамрагдан, нөөц боломжоо бүрэн дүүрэн ашиглах 
боломжтой болсон бөгөөд энэ ажлыг Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, 
Люксембургийн Засгийн газар, Оюу толгой, НҮБ-ын Хүн амын сан хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ 
жил мөн Залуучуудын хөгжлийн төслийн хүрээнд Өмнөговь аймагт залуучуудын хөгжлийг дэмжиж, 
уурхайчдын зүгээс гамшгийг даван туулах чадварыг сайжруулах зорилгоор Оюу толгойтой түншлэлийн 
харилцаа тогтоов. 

2015 он өөрчлөлт, ахиц дэвшлийн жил байлаа. Жирэмслэлт бүр хүссэн, төрөлт бүр эсэн мэнд, залуу 
хүн бүр нөөц бололцоогоо дайчилж, хөгжлийн өндөрлөгт хүрдэг дэлхий ертөнцийг цогцлооход нь НҮБ-
ын Хүн амын санд дэмжлэг үзүүлсэн Монгол Улсын Засгийн газар, хандивлагч, түнш байгууллагуудын 
хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд хүрсэн дээрх амжилтуудыг та бүхэн хамтран тэмдэглэнэ гэдэгт 
найдаж байна. 
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БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН 
ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД: 
МОНГОЛ УЛСАД БЭЛГИЙН 
БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРХИЙГ 
ХАНГАХАД ТҮҮХЭН АМЖИЛТ 
ГАРГАСАН ЖИЛ БОЛЛОО 
БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН хөтөлбөр нь хувь хүний өсөлт, 
хөгжлийн үндэс болсон бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийг хангах зорилготой. 
Улаанбаатар хотод гол анхаарлаа хандуулан, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
бодлого, стратеги, протоколуудыг боловсруулах замаар НҮБ-ын Хүн амын сан бэлгийн болон 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийг дэмждэг. НҮБ-ын Хүн амын сан мөн бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад чиглэсэн инновацыг 
дэмждэг. Мөн залуучуудад ээлтэй үйлчилгээнүүдийг байгуулах замаар залуучуудын эрүүл 
мэндийн хэрэгцээг хангахад онцгойлон анхаардаг.

Mонгол улс эхийн эрүүл мэндийн талаарх Мянганы 
хөгжлийн зорилтдоо хүрэв

2015 он бол Мянганы хөгжлийн зорилтууд (МХЗ-ууд)-ыг хэрэгжүүлэх эцсийн жил байлаа. Монгол улс 
1990 оны эхийн эндэгдлийн түвшинг өнгөрсөн хугацаанд ¾-аар бууруулж, дэлхий дахинаа эхийн эрүүл 
мэндийн талаарх Мянганы хөгжлийн 5 дахь зорилтод хүрсэн 9-хөн улсын нэг болов. НҮБ-ын Хүн 
амын сан эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээг хангаж, тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, 
эхийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд өнгөрсөн 15 жилийн турш Монгол Улсын Засгийн газарт 
дэмжлэг үзүүлж, үлэмж хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийлээ. 1992 онд 100,000 амьд төрөлт тутамд 
199 байсан эхийн эндэгдэл 2015 онд 25,6 болон 71,3 хувиар буурлаа. Энэхүү түүхэн амжилтыг “Эхийн 
эндэгдлийн чиг хандлага 1990-2015” дэлхийн тайланд онцолсон байна.

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийг хангах 
эрх зүйн болон бодлогын дэмжлэгт орчинг бий болгов

НҮБ-ын Хүн амын сан Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн стратеги (2016-2020)-ийг боловсруулахад нь 
Эрүүл мэнд, спортын яаманд техник, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэв. Энэ стратеги нь Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн тухай хуулийн суурь болоод зогсохгүй Хүний эрхийн төлөв байдлын илтгэлийн зөвлөмжүүдийг 
хэрэгжүүлэх, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрхийг хамгаалах 
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үндэсний удирдамжийг боловсруулахад НҮБ-ын Хүн амын сан дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг тусгажээ. 2015 
онд НҮБ-ын Хүн амын сангаас захиалж хийлгэсэн гэр бүл төлөвлөлтийн нөхцөл байдлын үнэлгээний 
дүнг бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар эрх зүй, бодлогын дэмжлэгт орчинг хангахад 
ашиглана.

2015 онд мөн НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол улсын Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн 
эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын стандартад бүрэн нийцсэн хөтөлбөр 
болгон шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэв. Сургалтын шинэ хөтөлбөр нь хамгийн сүүлийн үеийн баримтанд 
тулгуурласан, ур чадварыг сайжруулахад чиглэсэн, үйлчлүүлэгч төвтэй сургалтын хөтөлбөр юм. 
Эмэгтэйчүүдээс эхлээд нярайн бүх тусламж үйлчилгээнүүдийг нэг дор үзүүлж, Монгол улс даяар 
эсэн мэнд амаржихуй, жирэмслэлтийг дэмжихийн тулд эх, нярайд хамтад нь эрүүл мэндийн цогц 
үйлчилгээ үзүүлдэг болж байна.

Телемедицинээр дамжуулан бэлгийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй 
болгож байна

Люксембургийн Засгийн газрын тууштай дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй Телемедицин төсөл Монголын 
хамгийн алслагдсан бүс нутагт хүртэл эмэгтэйчүүд эсэн мэнд амаржихад тусалж байна. 2015 онд 
телемедициний сүлжээгээр дамжуулан алслагдсан нутагт 203 жирэмсэн эх эмч мэргэжилтнүүдийн 
зөвлөгөө авч, тэдний ихэнх нь илүү зардал гаргаж, нийслэл хотыг зорилгүй эрүүл мэндийн чанартай 
үйлчилгээг нутагтаа цаг алдалгүй авч, эсэн мэнд амаржижээ. Телемедицин төслийг цаашид амжилттай 
хэрэгжихэд нь зориулж, Люксембургийн Засгийн газар 750 000 еврогийн нэмэлт санхүүжилт олгов.

Мөн Телемедицин төсөл нь онлайн сургалтуудыг зохион байгуулж, хөдөө, орон нутгийн эмч, 
мэргэжилтнүүдийн чадварыг сайжруулав. Хот, хөдөөгийн нийт 472 эмч мэргэжилтэн сургалтанд 
хамрагдаж, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн хамгийн сүүлийн үеийн чанартай тусламж 
үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой боллоо. 2015 онд мөн Монгол улсад үргүйдлийг эмчлэх анхны чухал 
алхамыг хийж, үргүйдэл, нөхөн үржихүйн анхны төвийг улсын эмнэлэгт байгуулав. 

Эх, нярай хоёр эх, 
хүүхдийн эрүүл 
мэндийн үндэсний 
төвд. Төрөлт бүрийг 
эсэн мэнд байлгахын 
төлөө Монгол Улсын 
Засгийн газар, 
НҮБ-ын Хүн амын 
сангаас тасралтгүй 
хүчин чармайлт, 
гаргаж, Телемедицин 
зэрэг төсөл, 
санаачилгуудыг 
хэрэгжүүлсэнээр 
Монгол улсад эхийн 
эндэгдэл 1992 оноос 
хойш 8 дахин буураад 
байна.
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БЗДХ/ХДХВ-ийн чанартай тусламж хүртэх хүн бүрийн 
эрхийг хангаж байна 

Хятад-Монголын хилийн бүс нутагт БЗДХ/ХДХВ-аас урьдчилан сэргийлэх төслийн хүрээнд эмзэг 
бүлгийн хүн ам түүний дотор хөдөлгөөнт хүн ам, залуучуудтай хамтран ажиллаж, 2015 онд томоохон 
амжилтанд хүрлээ. 2015 онд олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 14,832 
хөдөлгөөнт хүн амд хүрч үйлчилсэний 45% нь ХДХВ/БЗДХ-ын үзлэг, эмчилгээнд хамрагдсан байна. 
Хилийн бүс нутаг дахь эмзэг бүлгийн хүн амд зориулж шинжилгээ, зөвлөгөөний явуулын үйлчилгээ 
үзүүлээд зогсохгүй, тэдэнд зориулж үе тэнгийн сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, бэлгийн болон 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлэв. Монгол болон Хятад дахь НҮБ-ын Хүн 
амын сан, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Хятадын халдварт өвчний хяналтын төв, Хятад болон 
Монгол улсын засгийн газрууд хамтран энэхүү төслийг Люксебургийн Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүлж байна. 

Төслийн хүрээнд үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэнээс хойш төсөл хэрэгжиж буй бүс 
нутгуудад эмзэг бүлгийн хүн амын дунд тэмбүүгийн тохиолдол гурав дахин буурсаныг мониторингийн 
тайланд онцолсон байна. Энэ нь урьдчилсан дүн хэдий ч, эмзэг бүлгийн хүн амтай ажиллахдаа хүний 
эрх, хувь хүмүүсийг эн тэргүүнд анхаарах нь хэр их чухал ач холбогдолтой болохыг харуулж байна. Энэ 
нь БЗДХ-ыг бууруулах төслийн хүрээнд ашигласан стратеги нь эерэг үр дүнтэй болохыг харууллаа. 
Эдгээр тэргүүн туршлагуудыг цаашид БЗДХ/ХДХВ-ийн халдварыг бууруулах үндэсний дэд хөтөлбөрт 
бүрэн тусгана. 

Эрүүл саруул байх тусам улам олон залуус нөөц 
бололцоогоо бүрэн дайчлах боломжтой болно

2014 онд байгуулагдсан Өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй 7 клиник дээр нэмж НҮБ-ын Хүн амын сан, 
Эрүүл мэнд, спортын яам хамтран 2015 онд хоёр клиник шинээр байгуулж, залуучуудын хувьсан 
өөрчлөгдөж буй онцлог хэрэгцээг хангах залуучуудад ээлтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ урьд өмнөхөөс 
илүү хүртээмжтэй боллоо. Одоо зорилтот аймгуудад өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй нийт 20 клиник 
ажиллаж, 2015 онд 28,000 залууст үйлчилсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 136%-иар өсчээ. Мөн 
200 залуус үе тэнгийн сургагчаар бэлтгэгдэж, гэр бүл төлөвлөлт, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн талаар зөв мэдлэгтэй болж, үе тэнгийнхэндээ үр дүнтэй хүрч ажиллах чадвартай болсон 
байна. 
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ХҮН АМ БА ХӨГЖИЛ: ХҮН 
БҮРИЙГ ТООЛЛОГОД 
ХАМРУУЛАВ!
Хүн ам ба хөгжлийн хөтөлбөр нь хүн амын талаар нас, хүйсээр ангилсан хамгийн сүүлийн 
үеийн тоо мэдээ, мэдээлэл, түүний дотор хүн амын динамик хөдөлгөөн, залуучууд, бэлгийн 
болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрх, жендэрийн асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, бодлого, 
шийдвэр гаргахад ашиглах явдлыг дэмжих зорилготой. Энэхүү зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд 
НҮБ-ын Хүн амын сан үндэсний бодлогуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, тоон мэдээ, мэдээлэл 
цуглуулах, бодлого, шийдвэр гаргахад хүн амын тоон мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 
ашиглахад дэмжлэг үзүүлдэг.

Дунд хугацааны тооллого, сэдэвчилсэн судалгаанууд нь 
Монгол улсыг ирээдүйгээ төлөвлөхөд нь хувь нэмэр оруулж 
байна

2015 онд хүн амын дунд хугацааны тооллогыг Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар анх удаа хүн 
ам, өрхийн бүртгэлд тулгуурлан явууллаа. Энэхүү шинэлэг аргыг ашигласнаар тоон мэдээ, мэдээлэл 
цуглуулах зардлыг ихээхэн бууруулж, мэдээ, мэдээллийг боловсруулах цагийг хэмнэн, тоон мэдээ, 
мэдээллийг оруулахад тухай бүрд нь хяналт тавих боломжтой болов. Хүн амын дунд хугацааны 
тооллогын дүнг 2016 онд танилцуулахаар төлөвлөөд байна.

2015 онд хэд хэдэн чухал судалгаануудыг хийж, бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, хүн амын динамик 
хөдөлгөөн, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой урт, богино хугацааны төлөвлөлтийг хийхэд 
шаардлагатай чухал баримтуудаар шийдвэр гаргагчдыг хангалаа. Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр 
судалгааны тоон мэдээ, мэдээлэлд тулгуурлан Залуучууд, өсвөр үеийнхний төрөлт, Жирэмсний 
үеийн хяналтын чанар, Гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээ, үр хөндөлт гэсэн гурван сэдвээр 
Монголын залуу судлаачдыг гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийхэд дэмжлэг үзүүлэв. Мөн ахмад настан 
эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдлын судалгаа, Монгол дахь шилжилт хөдөлгөөний эрх зүйн орчны үнэлгээг 
хийлээ. Энэ хоёрын аль аль нь Монгол улсын хүн амын динамик хөдөлгөөний өөрчлөлтийг тусгасан, 
ирээдүйн төлөвлөлтөд чухал ач холбогдолтой судалгаанууд юм. Ахмад настны эрхийн тухай хууль, 
шилжилт, хөдөлгөөний талаарх бодлого, хөтөлбөрийг 2016 онд боловсруулахад эдгээр судалгаануудын 
дүнг ашиглана. 

Ухуулга нөлөөллөөр дамжуулан тогтвортой, баримтад 
тулгуурласан бодлого боловсруулалтыг хангах нь

Ухуулга нөлөөллийн хүчин чармайлтын үр дүнд НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол улсын төрөөс хүн амын 
хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн 
тухай хуулийг шинэчлэн найруулах, болон НҮБ-ын Хүн амын сангийн тэргүүлэх чиглэлтэй холбоотой 
бусад асуудал, хүн амын гол бодлогуудаар ухуулга нөлөөлөл хийх УИХ-ын 15 гишүүдээс бүрдсэн 
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ажлын хэсгийг УИХ-ын гишүүдийн дунд байгуулахад дэмжлэг үзүүлэв. Энэхүү ажлын хэсэг нь УИХ-ын 
гишүүдийн саналыг нэгтгэн, УИХ-аар бодлого, хуулиудыг батлуулахад хувь нэмэр оруулав.

Монгол улс тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж 
эхэлнэ 

2015 онд Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (ТХЗ-ууд)-ыг баталсантай холбогдуулан Хүн ам ба хөгжлийн 
асуудлаарх олон улсын бага хурал дээр авсан үүрэг амлалтуудтай холбоотой ТХЗ-уудын шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг эрх баригчдад танилцуулах талаар НҮБ-ын Хүн амын сан, Улсын бүртгэл, статистикийн 
ерөнхий газартай хамтран ажиллаа. ТХЗ 3.7: 2030 он гэхэд “бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ, түүний дотор гэр бүл төлөвлөлт, мэдээлэл, сургалтыг бүх нийтэд 
хүртээмжтэй болгох, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг үндэсний стратеги, хөтөлбөрүүдэд тусгах” болон 
ТХЗ 5.6: 2030 он гэхэд “бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, нөхөн үржихүйн эрхийг бүх нийтэд 
хүртээмжтэй болгох”-од онцгойлон анхаарч, эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг (тодорхойлолт, хүртээмж, 
үндэсний түвшин дэх суурь үзүүлэлт, эх сурвалжуудыг тодорхойлох) хянах Монгол улсын чадавхийг 
үнэлэхэд нь Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт техник, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэв. 

Улаанбаатар дахь 
гэр бүлийн тав. 2015 
онд Улсын бүртгэл, 
статистикийн 
ерөнхий газар хүн ам, 
өрхийн тоон мэдээлэл, 
бүртгэлд тулгуурлан 
дунд хугацааны 
тооллого явуулахад 
нь НҮБ-ын Хүн амын 
сан дэмжлэг үзүүлэв. 
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ЖЕНДЭР: ЖЕНДЭРТ 
СУУРИЛСАН 
ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ТАСЛАН 
ЗОГСООХ ТАЛААР
Жендэрийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь жендэрийн үндэсний тогтолцоог бэхжүүлж, жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлж, хариу арга 
хэмжээ авах шинэлэг аргуудыг дэмжихэд оршино. НҮБ-ын Хүн амын сан нь улс төрчид, засгийн 
газрын гол байгууллагууд жендэрийн тэгш байдал, гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх хууль 
эрх зүйн актууд, жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт зэрэг жендэрийн асуудлыг дэмжсэн 
бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, ухуулга нөлөөлөл хийх талаар туршлага, мэдлэгээ 
солилцоход дэмжлэг үзүүлдэг. 

Жендэрийн үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь

2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулж, эрхээ бүрэн эдлэх явдлыг дэмжих 
жендэрийн үндэсний тогтолцоо-бүтцийг бэхжүүлэхэд техник арга зүй, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 
засаглалын бүх түвшинд жендэрийн асуудлыг бодлогод тусгахад томоохон үр дүнд хүрлээ. Эрх 
бүхий албан тушаалтнуудтай ухуулга нөлөөллийн уулзалтуудыг удаа дараа хийсний эцэст Сангийн 
яам Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт бүхий жендэрийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулахаар болов. 
НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр Сангийн яам, Хууль зүйн яам өөрсдийн хөтөлбөрүүдэд 
жендэрийн элементүүдийг бүрэн тусгах зорилгоор салбарын жендэрийн үнэлгээнүүдийг хийв. 

НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэг, Жендэрийн үндэсний хорооны манлайлал дор 2015 онд орон нутгийн 
зүгээс жендэрийн дэд хөтөлбөрүүдийг ихээхэн дэмждэг боллоо. Баянхонгор, Завхан аймгийн ЗДТГ 
аймгуудынхаа дэд хөтөлбөрүүдийг баталж, 2016 онд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төсвөөс 
5-8 сая төгрөг (ойролцоогоор 2,500-4,000 ам.доллар) хуваарилав. Баянхонгор аймаг хүчирхийлэлд 
өртөгсдөд зориулан шинээр байгуулагдсан Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд орон нутгийн төсвөөс 50 сая 
төгрөг (ойролцоогоор 25,000 ам.доллар) хуваарилав. Тус улсад одоо жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд 
өртөгсдөд цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг Нэг цэгийн үйлчилгээний 6 төв ажиллаж байна.

2015 онд мөн НҮБ-ын Хүн амын сан Удирдлагын академитай түншлэлийн харьцаагаа өргөжүүлэн, 
сургалтын хөтөлбөрт нь жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг оруулан, төрийн албан хаагчдад 
жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн талаар богино хугацааны сургалт явуулдаг болов. Энэ нь төрийн 
албан хаагчдыг төлөвлөгөө, төсөв боловсруулахдаа жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг ашигладаг 
болоход чухал ач холбогдолтой.
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Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг батлуулахын төлөө УИХ-ын 
эмэгтэй гишүүдийн бүлэгтэй хамтран ажиллаж байна

2012 оны УИХ-ын сонгуулиар 11 эмэгтэй сонгогдож, улс төрийн намын харьяаллаасаа үл хамааран 
УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн бүлгийг байгуулав. НҮБ-ын Хүн амын сан энэхүү бүлгийг Жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар эрх зүйн шинэтгэл хийхийн төлөө ухуулга нөлөөлөл 
хийх чухал түнш хэмээн үздэг. Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг шинэчлэн 
найруулах, УИХ-д хүчирхийллийн эсрэг оранж буюу улбар шар арга хэмжээг зохион байгуулах, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг батлахыг дэмжиж хэвлэлийн 
бага хурал зохион байгуулах, жендэрийн тэгш байдлыг хангахыг уриалсан дүрс бичлэгийг хийхэд 
УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн бүлэг чухал үүрэг гүйцэтгэв. 

Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулах Эрүүгийн 
хуулийн шинэчилсэн найруулга болон Зөрчлийн тухай хуулийг УИХ-аар батлуулахад НҮБ-ын Хүн 
амын сан болон УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн түншлэл үнэтэй хувь нэмэр оруулав. Эрүүгийн хуулийн 
шинэчилсэн найруулгаар Монголын түүхэнд анх удаа гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэгт тооцохоор 
болж, Зөрчлийн тухай хуулиар гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ 
авах төрийн албан хаагчдын үүрэг хариуцлага, хэм хэмжээг тодорхойлон, хуульчлав. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2016 онд батлах төлөвтэй байна. 

Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран эрх зүйн 
хамгааллыг сайжруулахын төлөө ухуулга нөлөөлөл хийх нь

НҮБ-ын Хүн амын сан нь иргэний нийгмийн байгууллагууд, тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэлд 
өртөгсдөд анхлан үйлчилгээ үзүүлж ирсэн Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, мөн хүний эрх, 
жендэрийн тэгш байдлын төлөө ухуулга нөлөөлөл хийдэг МОНФЕМНЕТ үндэсний сүлжээтэй нягт 
хамтран ажилладаг. НҮБ-ын Хүн амын сан Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв болон МОНФЕМНЕТ 

Улаанбаатар 
хотод зохион 
байгуулагдсан оранж 
буюу улбар шар арга 
хэмжээнд оролцож 
буй залуучууд. 
Жендэрт суурилсан 
хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлж, 
энэ талаарх олон 
нийтийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилгоор 
НҮБ-ын Хүн амын сан 
олон үйл ажиллагаа 
явуулдагийн нэг нь 
энэхүү оранж буюу 
улбар шар арга 
хэмжээ юм. 
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үндэсний сүлжээтэй хамтран ажиллаж, хүчирхийлэлд өртөгсдийн эрх зүйн хамгааллыг сайжруулахын 
төлөө ухуулга нөлөөлөл хийв. Ингэхдээ жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах эрх зүйн механизмыг сайжруулахын төлөө ухуулга 
нөлөөллийг амжилттай хийлээ. Эдгээр иргэний нийгмийн байгууллагууд нь салбартаа мэргэшиж, олонд 
танигдсан бөгөөд Хууль зүйн яам, УИХ-ын байнгын хороодоор дамжуулан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийг шинэчлэн найруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан, техник арга зүйн үнэтэй 
зөвлөгөөнүүдийг өгөв. НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр иргэний нийгмийн байгууллагууд 
эрх зүйн шинэтгэлийн төлөөх ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэлээ. 

Интернэтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан жендэрт 
суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх олон 
нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь 

2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан интернэтийн мэдээллийн хэрэгсэл түүний дотор өөрсдийн фэйсбүүк, 
твиттерийг түлхүү ашиглан, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, эрх зүйн шинэтгэлийн талаар олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд идэвхитэй ажиллав. 
Дэлхий дахинаа #orangetheworld, #endVAW зэрэг түлхүүр үгнүүдийг ашиглан, нөлөө бүхий дэмжигчдийг 
хамруулан энэхүү сурталчилгаануудыг хийсэн юм. 2015 онд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
таслан зогсоох “оранж буюу улбар шар арга хэмжээ”-г таван удаа зохион байгуулж, залуу уран 
бүтээлчид үүнд сайн дураараа оролцож, цаг зав, авъяасаа зориулан, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, 
гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулав. Юүтүб-
ийн Orange Sessions хуудсаар дамжуулан тэдгээр арга хэмжээнүүдийг улам олон тооны хүмүүст 
хүргэв. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн суурин төлөөлөгчийн газар фэйсбүүкээр 10,000 
Facebook likes авч, Твиттерээр 2,000 орчим дагалдагчтай болсон байна. Фейсбүүк дээрх Orange 
Sessions хуудас 4,000 орчим likes авчээ. Фейсбүүк, твиттерт тавьсан жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, 
гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх мэдээллүүдэд олон хүн анхаарлаа хандуулж, цааш нь түгээж 
байсан нь Монголд жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл олон нийтийн санааг 
зовоодог, анхаарал татсан асуудал болохыг илтгэж байна. 2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол 
дахь Австралийн худалдааны танхимтай анх удаа түншлэлийн харилцаа тогтоож, жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллийг зогсоох оранж буюу улбар шар арга хэмжээг хамтран зохион 
байгуулж, хандивын ажиллагааг эхлүүлэв.
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Дуу хөгжмөөр дамжуулан жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн төлөө 
Очмаа цаг зав гарган Оранж буюу улбар шар арга хэмжээнд сайн дураараа оролцон, ая дуугаа өргөж байгаа нь.
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ЗАЛУУЧУУД 2015 ОНД: 
ТЭДНИЙ ОРОЛЦОО, ДУУ 
ХООЛОЙ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр нь амьдрах ухааны чанартай боловсролыг залуучуудад 
олгож, тэднийг эерэг, хариуцлагатай, бие даасан хүн болгож төлөвшүүлэх зорилготой. Энэ 
зорилгод хүрэхийн тулд НҮБ-ын Хүн амын сан төрөөс залуучуудын талаар баримтлах бодлогыг 
боловсруулж, батлуулах, амьдрах ухааны чанартай боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 
залуучуудыг эрх мэдэлжүүлж, хүчирхийллээс ангид орчныг бүрдүүлэх, залуучууд ялангуяа 
эмзэг бүлгийн залуучуудын хэрэгцээг хангах өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнүүдийг хүртээмжтэй болгох зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж байна. 

Залуучуудын саналыг сонсч, төрөөс залуучуудын талаар 
баримтлах бодлогыг боловсруулав. 

2015 онд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам Төрөөс залуучуудын талаар баримтлах бодлого, 
холбогдох үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, эцэслэхэд ахиц гаргалаа. НҮБ-ын Хүн амын сан, 
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн Засгийн Газраас хамтран санхүүжүүлдэг Залуучуудын 
хөгжлийн төслийн хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сан уг бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, хянахад 
залуучуудын оролцоог хангахын тулд залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагуудтай идэвхитэй 
хамтран ажиллаа. Уг бодлого, хөтөлбөр нь засаглалын бүтэц дэх залуучуудын эрх, оролцоог 
институтчилэх зорилготой бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газарт өргөн барихад бэлэн болчихсон, 2016 
онд Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлагдахыг хүлээж байна. 

Амьдрах ухааны боловсролыг Монгол улс даяар нэвтрүүлж 
байна

Залуучуудын хөгжлийн төслийн хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны яам амьдрах ухааны боловсролыг ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-9-р ангийн 
сургалтын хөтөлбөрт оруулж, зорилтот аймгуудад 114,000 сурагч үүний үр шимийг хүртэж байна. 
НҮБ-ын Хүн амын сан болон Хөдөлмөрийн яамны хамтын ажиллагааны үр дүнд мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төвүүд мөн амьдрах ухааны боловсролыг сургалтынхаа хөтөлбөрт оруулж, жилд 
27,000 оюутан үүний үр шимийг хүртдэг байна. Монгол улсад сургуульд хамрагдалт 98% буюу нэлээд 
өндөр тул сургалтын хөтөлбөрт амьдрах ухааны боловсролыг оруулсанаар залуучуудын ихэнх нь 
үүний үр шимийг хүртэх боломжтой болно. 

Цаашид амьдрах ухааны боловсрол болон амьдрах ухаанд тулгуурласан эрүүл мэндийн боловсрол 
түүний дотор бэлгийн цогц боловсролыг институтчлэх явдлыг дэмжихийн тулд сонгосон дунд сургууль, 
мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, коллеж болон насан туршийн боловсролын төвүүдэд 
амьдрах ухааны боловсролын 32 танхимыг байгууллаа. Амьдрах ухааны боловсролыг мөн багш 
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бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрт оруулж, ирээдүйд багш болох хүмүүст амьдрах ухааны боловсролыг 
сургалтын хөтөлбөрийн дагуу заах ур чадварыг эзэмшүүлж байна.

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам олон нийтэд тулгуурласан Залуучуудын хөгжлийн 16 
төвийг байгуулж, өөр бусад албан ёсны сувгуудаар тэр бүр үйлчилгээ хүртэж чаддаггүй залуучуудад 
амьдрах ухааны боловсрол, бусад үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна. 2015 онд Залуучуудын хөгжлийн 
7 төв шинээр байгуулагдаж, нийт 4278 залуус амьдрах ухааны сургалтад хамрагджээ.

Оюу толгой болон НҮБ-ын Хүн амын сан Ханбогд суманд 
залуучуудын хөгжлийг дэмжиж хамтран ажиллаж байна. 

2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол улсын уул уурхайн хамгийн том компани болох Оюу толгой 
ХХК-тай Монголын залуучуудын тусын тулд хамтран төсөл хэрэгжүүлэхээр гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 
Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү төсөл нь уул уурхайн хөгжлийн бүс болох Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд гамшиг, хүндрэлийг даван туулах залуучуудын чадварыг сайжруулж, бүс 
нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн үр шимээс хүртэх чадавхийг нэмэгдүүлэхийг зорьж 
байна. НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага болон хувийн хэвшил тухайлбал олон улсад нөлөө бүхий 
энэхүү компанитай түншилж, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэний үр дүнд иргэдийн зүгээс нийгмийн 
хөгжлийн үр шимийг хүртэх боломж улам бүр нэмэгдэв. 

Хүн амын хөгжил, 
нийгмийн хамгааллын 
яам, Оюу толгой, 
НҮБ-ын Хүн амын сан 
хамтран уул уурхайн 
хөгжлийн бүс болох 
Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд суманд 
Залуучуудын хөгжлийн 
төв байгуулав. 
Оюу толгой зэрэг 
хувийн хэвшлийн 
компаниудтай 
хамтран ажиллах нь 
уул уурхайгаас хүртэх 
нийгмийн эерэг үр 
шимийг нэмэгдүүлэхэд 
тустай. 
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ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН 
АЛБА

Захиргаа, санхүүгийн хэвийн ажиллагаа нь үр ашиг, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг

2015 онд аудитаар шалгуулсан хэрэгжүүлэгч байгууллагууд бүгд шалгуулсан асуудлуудаар “тайлбаргүй” 
гэсэн үнэлгээ авсан нь санхүүгийн бүртгэл, тайланг зохих ёсоор хийснийг илтгэж байна. Энэ нь НҮБ-
ын Хүн амын сан, түүний хэрэгжүүлэгч түнш байгууллагууд санхүүгийн бүх гүйлгээг НҮБ-ын Хүн амын 
сангийн дүрэм журмын дагуу хийдэг болохыг гэрчилж байгаа юм. НҮБ-ын Хүн амын сан нь санхүү, 
худалдан авалт, захиргаа, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, ухуулга нөлөөллийн 
салбарт хамтран ажиллагч түншүүдээ байнга дэмжиж, техник арга зүйн удирдамж, зөвлөгөө өгсөөр 
ирлээ. 

Ажил, гүйлгээний зардлыг бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын 
сан НҮБ-ын хэд хэдэн санаачилга түүний дотор зорчигч тээврийн менежмент, орчуулга, хэвлэлийн 
үйлчилгээг НҮБ-ын урт хугацааны хамтарсан гэрээгээр авч, зөвлөхүүдийн нэгдсэн жагсаалт, худалдан 
авалтын нэгдсэн ажиллагаанд хамрагддаг болов. 

НҮБ-ын Хүн амын сан байгаль орчинд улам ээлтэй болж 
байна

Монголд НҮБ-ын Хүн амын сан Улс орныг дэмжих НҮБ-ын баг, Захиргаа, санхүүгийн удирдлагын багт 
идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэж, НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын хэд хэдэн санаачилгад хувь нэмрээ оруулав. 
Байгаль орчинд ээлтэй болж, хүрээлэн буй орчин дахь нөлөөллөө бууруулах нь НҮБ-ын Хүн амын сан, 
НҮБ-ын эн тэргүүнд анхаардаг асуудал юм. Ажлын орчинд энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрөл 
бүрийн санаачилгуудыг хэрэгжүүлж, оффисын гэрлүүдийг байгальд ээлтэй ЛЕД гэрлээр солих, хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах тогтолцоог сайжруулж, эрчим хүчинд хэмнэлттэй тоног төхөөрөмжүүдэд 
хөрөнгө оруулж байна. 

Аюулгүй байдлыг эн тэргүүнд анхаарч байна

НҮБ-ын Хүн амын сан боловсон хүчин, эд хөрөнгийнхөө бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангахад 
байнга анхаардаг. НҮБ-ын Аюулгүй байдлын албаны удирдамжийн хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сан 
НҮБ-ын бусад төрөлжсөн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, гамшгийн бэлэн байдлыг хангах түүний 
дотор онцгой байдлын үеийн холбоо харилцааны систем, радио холбоо харилцааны систем, аюулгүй 
байдлыг хангах мэдээлэл бүтэц, нэгдсэн бүсчлэл, хамгаалалтын систем, онцгой байдлын үед нүүлгэн 
шилжүүлэх журам, аюулгүй байдлын хяналтын менежмент зэрэг онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг 
хангахад тасралтгүй хүчин чармайлт гаргасаар ирлээ. 2015 онд НҮБ-ын Хүн амын сан НҮБ-ын байранд 
галын аюулгүй байдлыг хангах, онцгой байдлын үед НҮБ-ын байрыг орхих зохицуулалтыг ихээхэн 
сайжруулав. 
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Шинэ технологи, боломжууд

Google-ийн аппликейшнд шилжсэнээс хойш НҮБ-ын Хүн амын сангийн ажилтнууд Google Drive, Google 
Docs, Google Sheets зэргийг ашиглаж, ажилтнуудын дунд мэдээлэл солилцоо ихээхэн сайжрав. Эдгээр 
хэрэгсэлүүдийг ашигласнаар ажилтнууд гадаад, дотоодод томилолтоор явах хугацаандаа зайнаас 
ажиллах боломжтой болов. НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран интернэт холболтын хоёрдогч эх 
үүсвэрийг нэвтрүүлсэнээр интернэт тасалдах, үйл ажиллагаанд хүндрэл учрах явдал зогссон байна. 

2015 онд мөн НҮБ-ын Хүн амын сангийн нэлээд хэдэн ажилтан төрөл бүрийн сургалтанд хамрагдлаа. 
Тухайлбал худалдан авалтын сертификат олгох сургалт, Гамшгийн эрсдлийг бууруулах дэлхийн бага 
хуралд ложистик дэмжлэг үзүүлэхэд оролцож, мөн захиргаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх бүсийн төрөл бүрийн сургалтуудад оролцов. 

НҮБ-ын Хүн амын 
сангийн жолооч нар 
Улаанбаатар дахь 
НҮБ-ын байрны гадна. 
НҮБ-ын Хүн амын сан 
бүх ажилтнуудынхаа 
аюулгүй байдлыг 
хангаж, сургалтанд 
хамрагдаж, 
мэргэжлээрээ өсч 
дэвжих боломж 
олгодог. 
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2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН 
ТОВЧ ТАЙЛАН

НӨӨЦИЙН ХУВААРИЛАЛТ, ЗАРДАЛ (АМ.ДОЛЛАР)

Эх үүсвэр  Төсөв  Зардал  Үлдэгдэл 
Хэрэгжилтийн 

хувь

Тогтмол эх үүсвэр  1,710,000  1,633,134  76,866 96%

Бусад эх үүсвэр  1,638,285  1,633,813  4,472 100%

Суурин төлөөлөгчийн газрын төсөв  512,659  478,655  34,004 93%

Бүгд  3,860,944  3,745,602  115,342 97%

ХӨГЖЛИЙН ТҮНШҮҮД (БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР)

Хандивлагчид  Төсөв  Зардал  Үлдэгдэл 
Хэрэгжилтийн 

хувь

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг  936,870  935,777  1,093 100%

Люксембургийн Засгийн газар1  197,024  197,420  (396) 100%

Люксембургийн Засгийн газар 2  446,728  443,501  3,227 99%

Оюу толгой ХХК  57,115  57,115  - 100%

Орон нутгийн хандив  547  -  547 0%

Бүгд  1,638,284  1,633,813  4,471 100%

1 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах телемедицин төсөл
2 Хятад-Монголын хилийн бүс нутагт БЗДХ/ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх төсөл
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ЗАРДАЛ, БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮДЭЭР

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Тогтмол эх үүсвэр, 
суурин төлөөлөгчийн 

газрын төсөв Бусад эх үүсвэр 

Бүх зардал, 
бүрэлдэхүүн 

хэсгээр 

Жендэрийн тэгш байдал 192,035 12,910 204,945

Хүн ам ба хөгжил 354,680 33,513 388,193

Залуучууд 304,629 1,096,225 1,400,854

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 461,019 487,114 948,133

Хөтөлбөрийн зохицуулалт, дэмжлэг 320,771 4,051 324,822 

Суурин төлөөлөгчийн газрын төсөв 478,655  478,655 

Бүгд  2,111,789  1,633,813  3,745,601 

НИЙТ ЗАРДАЛ, БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮДЭЭР

Суурин төлөөлөгчийн
газрын төсөв

13%

Бэлгийн болон
нөхөн үржихүйн

эрүүл мэнд
25%

Хөтөлбөрийн
зохицуулалт,

дэмжлэг
9%

Жендэрийн тэгш байдал
6%

Хүн ам ба хөгжил
10%

Залуучууд
37%


