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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.

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 НҮБын 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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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.

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
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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. Юүтүбийн 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 НҮБын 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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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.

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.
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2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН
ТОВЧ ТАЙЛАН
НӨӨЦИЙН ХУВААРИЛАЛТ, ЗАРДАЛ (АМ.ДОЛЛАР)
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%

512,659

478,655

34,004

93%

3,860,944

3,745,602

115,342

97%

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%

57,115

57,115

-

100%

547

-

547

0%

1,638,284

1,633,813

4,471

100%

Эх үүсвэр

Суурин төлөөлөгчийн газрын төсөв
Бүгд

ХӨГЖЛИЙН ТҮНШҮҮД (БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР)
Хандивлагчид

Оюу толгой ХХК
Орон нутгийн хандив
Бүгд

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
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

Бүгд

2,111,789

Бүрэлдэхүүн хэсэг

478,655
1,633,813

НИЙТ ЗАРДАЛ, БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮДЭЭР

Суурин төлөөлөгчийн
газрын төсөв
13%

Жендэрийн тэгш байдал
6%
Хүн ам ба хөгжил
10%

Хөтөлбөрийн
зохицуулалт,
дэмжлэг
9%

Бэлгийн болон
нөхөн үржихүйн
эрүүл мэнд
25%
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Залуучууд
37%

3,745,601

