
Өнгөрөгч 1-р сар Монгол улсын хувьд КОВИД-19 цар тахлын эсрэг
тэмцэлд олон амжилт хийгээд бэрхшээл тохиосон сар байсны дээр
КОВИД-19-ийн халдвар батлагдсан нэгэн өвчтөнийг нярай
хүүхдийнх нь хамт тээвэрлэсэн арга барилд дургүйцсэн олон
нийтийн жагсаал цуглаан төд удалгүй хэвлэлийн эрх чөлөө,

эвлэлдэн нэгдэх эрхийн төлөөх тэмцэл, КОВИД-19-тэй холбоотой
засгийн газрын үйл ажиллагаанд сэтгэл дундуур байгаагаа
илэрхийлсэн, тэр дундаа хөл хорио тогтоох арга хэмжээнд
дургүйцсэн хүмүүсийн жагсаал болон хувирч, улмаар Ерөнхий Сайд
Ухнаагийн Хүрэлсүхийн Засгийн Газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ
огцорсноор улс төрийн тогтворгүй байдал үүссэн хүндхэн сар болж
өнгөрлөө. 1-р сарын 27-нд УИХ-аас Л.Оюун-Эрдэнийг Монгол улсын
32 дахь ерөнхий сайдаар томилж, 1-р сарын 29-нд шинэ Ерөнхий
Сайд шинэ Засгийн Газраа байгуулсан юм.Засгийн Газраас
КОВИД-19-ийн тархалтыг хөдөө орон нутагт бүрэн хяналтдаа
оруулсан гэж мэдэгдэж байгаа ч, хавьтлын тандалт судалгаа,

шинжилгээ, эрчимтэй тандалтын дүнгээс үзэхэд Улаанбаатар хот
дахь багц хэлбэрийн голомтын халдвар хурдтай өссөөр байна. Багц
хэлбэрийн голомтууд улсын болон хувийн эмнэлэг, банкны
салбарууд, авто худалдааны газрууд, орон сууцны хотхонууд, эмийн
сангууд болон бусад бизнесийн байгууллагад үүссээр байгаа нь
Улаанбаатар хотод бүх нийтийн дунд халдвар тархсаныг баталж
байна.1-р сарын 4-нд эрүүл мэндийн суурь асуудалтай байсан нэгэн
эрэгтэй өвчтөн нас барснаар Монгол улсад КОВИД-19-ийн улмаас
нас барсан анхны тохиолдол бүртгэгдлээ.

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН 
 

Ковид 19 - Нөхцөл байдлын тайлан 
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ТООГООР ИЛЭРХИЙЛБЭЛ

1,779 Батлагдсан
тохиолдол

1,333 Нийт эдгэрсэн
тохиолдол

945 Улаанбаатарт

433 Нийт эмчлэгдэж буй

 

65  Биеийн байдал хүндэвтэр

1 Биеийн байдал хүнд

2 КОВИД-19-ийн улмаас нас
барсан тохиолдол

366 Биеийн байдал хөнгөн

1 Биеийн байдал маш хүнд

A total of 14 health education modules have been produced and are available on econtent.edu.mn

1,036,174
Лабораторийн
шинжилгээ (ПГУ)

41,478
Тусгаарлалтад байгаа
хүний тоо 
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Монгол дахь НҮБХАС-ын санхүүжилтийн хэрэгцээ ба нөөцийн
ашиглалт, тэргүүлэх чиглэлээр

2021 онд шаардлагатай санхүүжилт: $2,000,000

Дутуу байгаа санхүүжилт: $1,209, 397.7

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас 2021 онд КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээ, хүмүүнлэгийн
тусламжид шаардлагатай санхүүжилтийг 2,000,000$ гэж тооцсон бөгөөд одоогийн байдлаар тусгай эх
үүсвэрээс нийт 790,602.3$-ын санхүүжилтийг амжилттай гаргаад байна. Тусгай эх үүсвэрт Швейцарын
Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэй жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй (ЖСХ) тэмцэх төсөл, мөн
Люксембургийн Хамтын Ажиллагааны сунгасан санхүүжилт, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн санхүүжилт
багтаж байна.

1-р сарын 26-нд Сангийн Сайдын үүрэг гүйцэтгэгч бөгөөд КОВИД-19-ийн вакцин оруулж ирэх ажлын
хэсгийн ахлагч “хүн амын 60 хүртэлх хувийг вакцинжуулах” бөгөөд Файзер-Бионтекийн 1,847,000 тун,

Модернагийн 2,358,000 тун, Астра Зенекагийн 2,516,000 тун вакцин оруулж ирэхэд бэлэн байгаа гэж
УИХ-ын Эдийн Засгийн Байнгын Хороонд мэдэгдсэн юм. Түүний мэдэгдсэнээр эдгээр вакцинуудыг
Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацын 50.7 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн
санхүүжилтээр худалдан авах юм.

САНХҮҮЖИЛТИЙН ТОЙМ

Шаардлагатай
санхүүжилт

Гаргасан
санхүүжилт

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 1: Бэлгийн болон
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ,
арга хэмжээг тасалдуулахгүй байх, мөн эрүүл
мэндийн салбарын ажилтнуудыг хамгаалах

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 2:

Жендэрт суурилсан
хүчирхийлэлтэй тэмцэх
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ЗАСГИЙН ГАЗАР, НҮБ, БУСАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ

1-р сарын 4-нд Засгийн Газар Монгол улсад КОВИД-19-тэй тэмцэх хяналтын арга хэмжээг нягтлан
хэлэлцэх ээлжит бус хурал зарлаж, хяналтын арга хэмжээ хөдөө орон нутгийн түвшинд халдварын
тархалтыг зогсоосон боловч Улаанбаатар хотод халдварын батлагдсан тохиолдол нэмэгдсээр байгааг
цохон тэмдэглэсэн байна. Ийнхүү Засгийн Газраас Улаанбаатар хотод хатуу хөл хориог 1-р сарын 11-

ний 06:00 цаг хүртэл сунгах шийдвэр гаргажээ. Цагаан Сар буюу Монголчуудын билгийн тооллын
шинэ жилийг энэ жил тэмдэглэхгүй байх шийдвэрийг мөн гаргасан юм.

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 3:
Жирэмслэлтээс хамгаалах орчин

үеийн хэрэгслүүд болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн бусад

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг хангах
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1-р сарын 5-нд эрүүл мэндийн 261 мэргэжилтэн шинжилгээ авах 25 төвд Улаанбаатар хотын 10,000

гаруй иргэнээс тандалт судалгааны шинжилгээнд авлаа.1-р сарын 10-нд Эрүүл Мэндийн Сайд
Т.Мөнхсайхан Дархлаажуулалтын Үндэсний Хороо, Хүний Эмийн Зөвлөлөөс КОВИД-19-ийн эсрэг
Файзер-Бионтек, Астра Зенека, Модерна вакцинуудыг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэсэн гэж
мэдэгдсэн юм. 

1-р сарын 11-нд Улаанбаатар хотод тогтоогоод байсан хатуу хөл хориог сулруулж, өндөржүүлсэн бэлэн
байдлын зэрэгт шилжүүлж, 18 төрлийн үйлчилгээ, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг аюулгүй байдлын хууль,

журмуудыг чанд мөрдөж үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн байна

.1-р сарын 13-нд Засгийн Газраас ОХУ-аас Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулагийн боомтоор улсын хил нэвтрэх
ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоосон хугацааг 2-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл сунгалаа.Эрүүл
Мэндийн Яамнаас (ЭМЯ) Улаанбаатар хот дахь дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд болон улсын эмнэлгүүдэд
PCR шинжилгээний лаборатори байгуулах ажлыг зохион байгуулсаар байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар
Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэг болон Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэгт
нийт зургаан PCR шинжилгээний лаборатори байгуулаад байна.

1-р сарын 15-нд Засгийн Газраас Сөүл-Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үүргийн нислэг зохион байгуулж,

164 иргэнээ татан авч, тусгаарлах байранд байрлууллаа.1-р сарын 19-нд Энэтхэг Улсын Ерөнхий Сайд
ноён Нарендра Моди Монгол Улсын Засгийн Газарт захидал ирүүлж, Энэтхэг Улсын Засгийн Газраас
Монгол Улсад КОВИД-19-ийн вакцин нийлүүлэхээр шийдвэрлэснийг дуулгасан билээ. Үүнтэй
холбогдуулан 150 гаруй эмч мэргэжилтэн КОВИД-19-ийн вакцинжуулалтын онлайн сургалтад
хамрагдлаа.
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МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХАРИУ
АРГА ХЭМЖЭЭ

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, арга хэмжээг
тасалдуулахгүй байх, мөн эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг хамгаалах нь

Жирэмсний Тусламж Үйлчилгээний хүрээнд заавал хийлгэх 8 үзлэгийн 4-ийг нь онлайнаар хийх
боломж олгосон алсын зайн Жирэмсний Тусламж Үйлчилгээний (ЖТҮ) зөвлөмжийг орон нутгийн
эрүүл мэндийн ажилтнууд/өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сувилагчдын дэмжлэгтэйгээр эцэслэн
боловсруулж байна. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас Баян-Өлгий аймаг дахь өрхийн үзлэг
үйлчилгээнд зориулж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ажилтны 85 үндсэн багцыг хүлээлгэн
өгсөн юм. Эдгээр багцуудыг Люксембургийн Засгийн Газрын Хөгжлийн төсөл санхүүгийн дэмжлэгээр
ханган нийлүүллээ. Түүнчлэн анхан шатны суурь үйлчилгээний багцын (MISP) сургалтын модулийг
зуд (өвөл хэт хүйтэрч, цас их унаснаас эсвэл өвсний гарц муу байснаас малын бэлчээр хомстох
үзэгдэл) болон КОВИД-19-ийн нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилж, холбогдох мэргэжилтнүүд авч
ашиглахад бэлэн болгоод байна.

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих нь

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамтай түншилж, телевизэд
суурилсан сургалтад ашиглаж болохуйц, сурагчдын оролцоог дэмжсэн, эрүүл мэндийн
боловсролын интерактив (суралцахуйн харилцаа үүсгэх боломжтой) контентын хөгжүүлэлтийг
дэмжин ажиллаж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн боловсролын нийт 14
модулийг бэлдэж, БШУЯ-наас теле хичээлд ашигладаг үндсэн платформ болох
https://econtent.edu.mn/ хаягт байршууллаа. Эрүүл мэндийн боловсролын агуулгыг багтаасан,

сургуулийн өмнөх болон суурь боловсролын 38 онлайн модулийг Монгол хэл, үндэстний
цөөнхийн хэл (Казак, Тува), мөн дохионы хэл дээр боловсруулж бэлдсэн юм.
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OОнлайн контент нь уламжлалт, танхимд суурилсан суралцахуйн хэлбэрийг 2 хэмжээст
зураглалын хэлбэрт шилжүүлж байна. Онлайн хичээлүүд нь тодорхой зохиолтой, өвөрмөц
түүхээр эхэлж, сурагчдыг асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хөтөлдөг. Энэхүү аргачлал
нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад өндөр үр өгөөжтэй байдаг нь сурагчдын
анхны сэтгэгдлээс харагддаг. БШУЯ-наас явуулсан түргэвчилсэн үнэлгээний дүнгээс үзэхэд
судалгаанд оролцсон 268 багшийн 94 хувь нь энэхүү интерактив буюу суралцахуйн
харилцаа үүсгэх боломжтой контентыг сурагчдын нас болон хүсэл сонирхолд нь нийцсэн,

бүтээлч сэтгэхүйг нь дэмжсэн, суралцахуйн хэрэгцээнд нь зохицсон контент гэж үнэлсэн
байна. 2020 оны 11-р сарын 25-нд анх нэвтрүүлснээс хойш энэхүү интерактив контент нийт
149,161 хүүхэд, эцэг эх, багш нарт хүрсэн бөгөөд 147 багш болон төрийн байгууллагын
төлөөллийн чадавхыг цахим сургалтаар дээшлүүлжээ.Энэхүү тайланд хамрах хугацаанд
Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт (БМДИ) дээр Эрүүл Мэндийн Боловсролын
лаборатори танхим байгуулах ажлын гол бэлтгэл ажил дуусаад байна. Монгол дахь НҮБ-ын
Хүн Амын Сангаас хөл хорионы үед өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ,
мэдээллийн хүртээмжийг цахим зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан дэмжсээр байна. Эл
тайланд хамрах хугацаанд өсвөр үеийн кабинетууд 171 хүнд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт болон сэтгэцийн эрүүл мэндтэй холбогдох асуудлаар цахим
зөвлөгөө өгч ажилласан юм.1-р сарын 20-нд НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас Өмнөговь аймгийн
Ханбогд сумын эмнэлэгт 30,800,000 төгрөгийн өртөг бүхий хувийн хамгаалах хэрэгслийг
(ХХХ) гардууллаа. Уг ХХХ-ийг Оюу Толгой ХХК, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, Говийн Оюу
Хөгжлийг Дэмжих Сан болон Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан хамтран хэрэгжүүлж буй
Нэгдсэн Дэмжих Хөтөлбөрийн (ISP) санхүүгийн дэмжлэгээр худалдан авсан юм.

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь

AcГэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлагыг бүртгэж, сар, улирал, жил тутам тайлагнадаг
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын ЖСХ-ийн цахим мэдээллийн сангаас үзэхэд гэр бүлийн
хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэргийн дуудлага өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 30.4

хувиар (120 тохиолдол) өссөн байна. Гэвч цагдаагийн мэдээллийн системд бүртгэгдсэн гэр
бүлийн хүчирхийллийн холбогдолтой зөрчлийн тоо нийтдээ 651 буюу өнгөрсөн оны мөн
үеийнхээс 31.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй гарчээ.2020 оны 4-р сард Монгол дахь НҮБ-ын
Хүн Амын Сан Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамтай хамтран Швейцарын Хөгжлийн
Агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгээр “Монгол дахь ЖСХ, ГБХ-ийн нөхцөл байдал болон
хохирогчдод зориулсан үйлчилгээнд КОВИД-19 цар тахлын үзүүлж буй нөлөөний
түргэвчилсэн үнэлгээ” хийсэн юм. Уг үнэлгээгээр бар, ресторан, үзвэр үйлчилгээний газрууд,

фитнесс клуб зэрэг олон нийтийн газруудыг хааснаар архи, согтууруулах ундааны хэрэглээ
гэрийн нөхцөлд шилжиж, хөл хорио, хөдөлгөөний хязгаарлалтын улмаас хүмүүсийн
стрессийн түвшин нэмэгдэж, улмаар гэр бүлийн хүчирхийлэл өсөхөд нөлөөлсөн байж
болзошгүй гэж тогтоожээ. Уг үнэлгээгээр мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн даван туулагчид
хүчирхийлэл үйлдэгчтэй нэг гэрт амьдарч, цаг үргэлж тэдний шууд хяналтад байгаа учраас
хөл хорионы үед хамгаалах үйлчилгээнээс дэмжлэг хүсэх эсвэл зөрчлийг мэдэгдэх боломж
хязгаарлагдмал байсныг харуулсан юм. Иймд, цагдаагийн мэдээллийн системд бүртгэгдсэн
гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн тоо буурсан нь дээрхтэй холбоотой байгаа юм. Монгол
дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мессеж
агуулсан, гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлуудыг мэдээлэхэд уриалсан, мөн олон нийтэд
нээлттэй сэтгэл засал болон хууль эрх зүйн онлайн болон шууд утасны зөвлөх үйлчилгээг
сурталчилсан олон нийтийн цахим сүлжээний нийтлэлүүдээ үргэлжлүүлсээр байна.

Түүнчлэн Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төвийн шууд утас 7 хоногийн өдөр бүр 24 цагаар
ажилласаар байна.
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Зохицуулалт
-Агентлаг дундын зохицуулалтын механизмд оролцох.-

-ЖСХ-ийн асуудлыг зохицуулах агентлаг дундын механизмыг удирдах.

-НҮБ-ын Хүн Амын Сан Бэлгийн Хүчирхийлэл, Мөлжлөгөөс Хамгаалах (БХМХ) сүлжээг Суурин
Зохицуулагчтай хамтран удирдах

ГАДААД ХАРИЛЦАА, НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖЛУУД
Шинээр байгуулах дөрвөн иж бүрэн PCR лабораторийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авчээ -
https://gogo.mn/r/xjq6v.

Улаанбаатар, Дорноговь, Өмнөговьд байгуулах “КОВИД-19” шинжилгээний дөрвөн иж бүрэн
PCR лабораторийн тоног төхөөрөмж ирж эхэллээ - http://www.mnb.mn/i/227236.

ЭХЭМҮТ, Яармагийн 300 ортой эмнэлэг болон Дорноговь, Өмнөговьд байгуулах PCR

лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд ирлээ - https://ikon.mn/n/23n9.

PCR-ийн дөрвөн лаборатори нэмж байгуулна - https://news.mn/r/2392673/.

PCR-ийн дөрвөн лаборатори нэмж байгуулна - http://eagle.mn/r/82093.

НҮБ-ийн Хүн амын сан болон Рио Тинто Монгол компани PCR шинжилгээний 4 лаборатори
байгуулна - https://montsame.mn/mn/read/250289.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ БОЛ:

Хатагтай Каори Ишикава, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын
Сангийн Тэргүүн, Имэйл: kishikawa@unfpa.org.

Др. Лхагвасүрэнгийн Оюунаа, КОВИД-19-ийн Зохицуулагч,
Имэйл: olkhagvasuren@unfpa.org.

МОНГОЛ ДАХЬ КОВИД-19-ИЙН ШИНЭ МЭДЭЭ АВАХ
БОЛ:

ЭМЯ-ны өдөр тутмын мэдээ -
https://covid19.mohs.mn/p/cat/post/57/?page=2.

Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрүүд -
https://nema.gov.mn/c/resolution.


