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НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ
3-р сарын 1-нд Эрүүл Мэндийн Яамнаас Монгол улсад
КОВИД-19-ийн 45 шинэ тохиолдол нэмэгдсэнээр
батлагдсан нийт тохиолдлын тоо 2,952 хүрснийг
мэдээллээ. Энэ нь тархалтын хурд нэг сарын дотор
бараг дөрөв дахин өссөн үзүүлэлт юм. Нийт 15 аймагт
халдвар бүртгэгдсэн бөгөөд Улаанбаатар хот дотоодын
халдварын голомт болсон хэвээр байна.

Гэхдээ Засгийн Газар бүх нийтийн дархлаажуулалтын
нөлөөгөөр шинэ тохиолдлын тоо багасаж, Монгол улс
цар тахлыг хяналтдаа оруулна гэж найдсаны үндсэн
дээр улсын хилээ 2020 оны 5-р сарын 1-нд нээнэ гэсэн
том зорилт дэвшүүлсэн хэвээр байна. Дархлаажуулах
аяны эхний үед эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд
болон КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээний тэргүүн
шугамын ажилтнуудыг бүрэн дархлаажуулах зорилт тавьж
байна

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН
КОВИД-19: Нөхцөл байдлын тайлан №11
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Монгол дахь НҮБХАС-ын санхүүжилтийн хэрэгцээ ба нөөцийн ашиглалт, тэргүүлэх чиглэлээр

САНХҮҮЖИЛТИЙН ТОЙМ
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 Засгийн Газрын сунгасан санхүүжилт, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн
санхүүжилт багтаж байна.

Гаргасан санхүүжилт

Шаардлагатай санхүүжилт

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 1: Бэлгийн болон
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, арга

хэмжээг тасалдуулахгүй байх, мөн эрүүл мэндийн
салбарын ажилтнуудыг хамгаалах

1'500'000$

735'602$

400'000$

55'000$
100'000$

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 2:
Жендэрт суурилсан

хүчирхийлэлтэй тэмцэх

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 3:
Жирэмслэлтээс хамгаалах орчин
үеийн хэрэгслүүд болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн бусад
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг

хангах
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ЗАСГИЙН ГАЗАР, НҮБ, БУСАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ

Засгийн Газраас КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээг чангатгаж, цар тахлын нийгэм-эдийн
засгийн нөлөөллийг даван туулахаар хатуу арга хэмжээ авч ажиллаж байна

3-р сарын 1-нд Улсын Онцгой Комисс (УОК) Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутагт
чиглэсэн замын хөдөлгөөний хоригийг цуцлах шийдвэр гаргалаа. Эл шийдвэрээр иргэд
нийтийн тээврийн хэрэгсэл эсвэл хувийн унаагаараа нийслэл хотоос гарах боломжтой
болсон юм. Үүний зэрэгцээ УОК хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүдэд цар тахлын бэлэн
байдлыг хангах ажлын хэсэг байгууллаа.
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3-р сарын 2-нд УИХ-ын дарга Г.Занданшатар КОВИД-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хүрээнд
Дархлаажуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажлын хэсэг байгуулах
захирамж гаргав. Уг ажлын хэсэг нийт 6 УИХ-ын гишүүнээс бүрдэж байгаа бөгөөд ахлагчаар нь УИХ-
ын Ж.Чинбүрэн томилогджээ.

3-р сарын 3-нд Шадар Сайд бөгөөд Улсын Онцгой Комиссын (УОК) дарга С.АмарсайханКОВИД-19-
ийн Шуурхай Штабын ажиллах журмыг шинэчлэх 22 тоот тушаал гаргав. Шинэчлэгдсэн журмаар
УОК-ын дарга нийт бодлого, стратегийн менежментийг хариуцаж ажиллахаар болсон байна. Харин
Шуурхай Штабын дарга нь ОБЕГ, засгийн газрын холбогдох агентлагуудын шийдвэр гаргах
түвшний ажилтнууд болон Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэгийн төлөөллөөс бүрдсэн шуурхай
багуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцахаар болсон юм. Түүнчлэн, нийгэм, эдийн засгийн
бодлого болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан дэд сайдууд, зөвлөхүүд болон
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн мэргэжил, арга зүй, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй шинэ ажлын
хэсэг байгуулагдлаа.

3-р сарын 8-нд Засгийн Газраас бизнесүүдийг дэмжиж, ажлын байрыг хадгалах зорилготой 2 их
наяд төгрөгийн зээлийн хөтөлбөр эхлүүлэв. Энэхүү ажил эрхлэлтийг дэмжих зээл нь 3 жилийн
хугацаатай, жилийн 3 хувийн хүүтэй бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд зээлийн 60 хувийн батлан
даалтыг засгийн газар гаргахаар болжээ.

3-р сарын 16-нд Шадар Сайд С.Амарсайхан Эрүүл Мэндийн Яаман дээр ажиллахдаа КОВИД-19-ийн
шинэ тохиолдол өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байгаа өнөөгийн нөхцөлд эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээг сайжруулах төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдтэй хэлэлцсэн юм. Шадар Сайд
КОВИД-19-ээр хөнгөн шинж тэмдэгтэй өвдсөн өвчтөнүүдийг гэрт нь тусгаарлаж, эмчилгээ, эрүүл
мэндийн зөвлөгөө, дэмжлэгийг утсаар тогтмол өгч ажиллахыг яамны ажилтнуудад үүрэг болгожээ.
Халдварын тархалт эрчимжиж байгаатай холбогдуулан эмнэлгийн орны тоог нэмэгдүүлж, эрүүл
мэндийн салбарын ажилтнуудыг нэмж дайчлах бэлтгэл ажил эхэлсэн байна.

3-р сарын 25-нд Засгийн Газар ээлжит бус хуралдаан зарлаж, гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн
бэлэн байдлын зэргийг орон даяар 4-р сарын 30-ныг хүртэл сунгах 78-р тогтоолыг баталлаа.
Засгийн газраас хурдтай нэмэгдэж буй шинэ тохиолдлуудад хариу арга хэмжээ авах, мөн
дархлаажуулалтыг эрчимжүүлэхэд шаардлагатай нэмэлт төсвийг хэлэлцэж, баталсан юм. Түүнчлэн,
хилийн боомтуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тогтоолыг шинэчилж, 1 сараар сунгав. Уг
тогтоол ёсоор хилийн 14 боомтоор ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг 5-р сарын 1 хүртэл зөвшөөрч,
зорчигчдын хөдөлгөөнийг хязгаарласан хэвээр үлдээв. Улсын хилээр зөвхөн УОК-ын
зөвшөөрөлтэй зорчигчид нэвтрэх боломжтой байна.|

3-р сарын 26-нд УОК Улаанбаатар хотоос гадагш чиглэсэн замын хөдөлгөөнийг 14 хоногийн
хугацаатай хориглох шийдвэр гаргалаа. Зөвхөн хүнс, шатахуун, малын тэжээл, эм, эмнэлгийн
хэрэгсэл, уул уурхайн бүтээгдэхүүн зэрэг чухал шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэхийг
зөвшөөрөв. Түүнчлэн КОВИД-19-ийн тохиолдол нэмэгдэж буй аймгууд болон одоогоор өндөр
эрсдэлтэй гэгдэж буй аймгуудыг 3-р сарын 28-ны өдрийн 06:00 цагаас 4-р сарын 11-ний өдрийн
06:00 цаг хүртэл Улаан буюу 4-р түвшинд шилжүүлэх шийдвэр гаргалаа.
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КОВИД-19-ИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2021 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар дархлаажуулалтад хамрагдсан нийт хүмүүсийн тоо
300,366-д хүрсэн байна.

3-р сарын 31-нд Засгийн Газар ээлжит хуралдаанаа хийж, Улаанбаатар хотод КОВИД-19-
ийн тархалтыг хянахын тулд зарим аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг 2021 оны 4-р сарын
3-наас 4-р сарын 18-нийг хүртэл хязгаарлах нь зүйтэй гэсэн УОК-ын зөвлөмжийг хянан
хэлэлцлээ. Уг зөвлөмжид ресторан (зөвхөн хоол хүргэлтийг зөвшөөрөх), кино театр, театр,
сувиллын газар, сургалтын төв зэрэг хүмүүс олноор цуглардаг бизнесүүдийг хааж, томоохон
зах, худалдааны төв, дэлгүүр, үсчин, гоо сайхны салонуудын ажиллах цагийг хязгаартай
болгох талаар тусгажээ. Мөн хуралдаанаар КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэх тэргүүн шугамд
ажиллаж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 2,230 ажилтан, 1,100 резидент эмчид
урамшуулал олгох 2.8 тэрбум төгрөгийг баталсан юм. КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээнд
ажиллаж буй бүх эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилтнуудад 1 сая төгрөг, резидент эмч нарт
500,000 төгрөгийн нэг удаагийн урамшуулал олгоно
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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

3-р сарын 17-нд Эрүүл Мэндийн Сайд А/133
тоот тушаалаар КОВИД-19 цар тахлын үед
жирэмсний тусламж үйлчилгээ үзүүлэх түр
журмыг батлав. Уг журмыг Рио Тинто Монгол
ХХК-ийн дэмжлэгтэй “Цар тахлын үед Монгол
дахь хамгийн эмзэг бүлэгт КОВИД-19-ийн
оношилгоо, үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх нь” төслийн хүрээнд Монгол дахь
НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Эрүүл Мэндийн Яам
(ЭМЯ) болон Монголын Эх Барих
Эмэгтэйчүүдийн Эмч нарын Холбооны
техникийн дэмжлэгээр боловсруулсан юм.
Энэхүү төслийг Монгол дахь НҮБ-ын Хүн
Амын Сан болон Оюу Толгой ХХК-ийн
түншлэлээр хэрэгжүүлж байна. Дээрх
бодлогын баримт бичигт жирэмсний үед
заавал хийлгэх 8 үзлэгийн 4-ийг нь зайн
тусламж үйлчилгээний хэлбэрээр хийх талаар
нарийвчлан журамлажээ.

3-р сарын 18-нд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн
Амын Сан Люксембургийн Засгийн Газрын
Санхүүжилтээр Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл
Мэндийн Газарт 85 ширхэг эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээний үндсэн багц
гардуулан өглөө. Баян-Өлгий аймгийн
багийн эмч нарт жирэмсэн болон
амаржсан эхчүүд, нярай хүүхдүүд болон
архаг өвчтэй хүмүүст гэрээр үйлчилгээ
үзүүлэх боломжийг олгох явуулын
үйлчилгээний багцыг мөн хүлээлгэн өглөө.
Ингэснээр эмэгтэйчүүд жирэмсний үзлэгт
орох гэж олон хүн цугласан эмнэлэгт очих
шаардлагагүй болох бөгөөд КОВИД-19-ийн
халдвар авах эрсдэлээ багасгана. Дээрх
багцад зөөврийн жин хэмжигч,
хүчилтөрөгчийн ханалт хэмжих хэрэгсэл,
ургийн зүрхний цохилт хэмжигч, мөн
глюкоз, холестерол болон шээсэн дэх
уургийн түргэвчилсэн тест зэрэг амин
чухал төхөөрөмжүүд багтаж байна.
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НҮБ-ын Хүн Амын Сан ЮНЕСКО болон “Advocates for Youth” байгууллагатай хамтран өсвөр
үеийнхний насанд нь тохирсон, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн мэдээллийн
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, чанарыг нь сайжруулах хүчин чармайлтыг дэмжсээр байна. Одоогийн
байдлаар 14 нас хүртэлх хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан, насанд нь тохирсон, баримтад
үндэслэсэн нийт 28 дүрс бичлэг бэлдээд байна. Онлайн боловсролыг дэмжих үүднээс эдгээр дүрс
бичлэгүүдийг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны (БШУЯ) цахим сургалтын платформд оруулна.

Бэлгийн бойжилт, бэлгийн эрүүл мэнд, сарын тэмдгийн эрүүл ахуй болон харилцааны талаар
“Хувийн яриа” гэдэг цуврал мэдээлэл бэлдэж, Монголын өсвөр үе, залуучуудын их зочилдог мэдээний
сайт болох Yolo.mn-д нийтэлсэн юм. Эдгээр хувийн яриануудыг 3-р сард нийт 26,125 гаруй залуучууд
үзсэн байна.

3-р сарын 5-наас 31-ний хооронд НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон Монгол Улсын Засгийн Газар ТББ-ууд
хийгээд НҮБ-ын бусад агентлагуудтай хамжин Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Эрхийг Хамгаалах
Өдрийг (ОУЭЭХӨ) охид, эмэгтэйчүүдийг тэгш боломж эдлэхэд саад болж, жендэрт суурилсан
хүчирхийллийг (ЖСХ) даамжруулдаг жендэрийн хэвшмэл буруу ойлголтын эсрэг хүмүүсийг уриалсан
“#БИ...БАЙНА” (“Choose to Challenge”) уриан дор тэмдэглэлээ. Түүнчлэн, энэ жил бид манлайлагч
эмэгтэйчүүдийг, ялангуяа Монгол улсад КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээ, даван туулах ажилд
манлайлан оролцож буй эмэгтэйчүүдийг алдаршуулж байна.

Энэхүү аяны хүрээнд эмэгтэйчүүдэд тулгардаг асуудлын талаарх олон нийтийн ойлголтыг дээшлүүлж,
Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Эрхийг Хамгаалах өдөр манлайлагч эмэгтэйчүүдийн амжилтыг
тэмдэглэхийн зэрэгцээ Монголын Зэвсэгт Хүчний Өдрийг тохиолдуулан ЖСХ-ийг таслан зогсоох
хүчин чармайлтад хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийг магнайлан оролцуулах зорилгоор 21 аймаг болон
нийслэлийн 9 дүүрэгт олон олон үйл ажиллагаа санаачлан зохион байгууллаа. КОВИД-19-ийн улмаас
эдгээр үйл ажиллагаануудыг голчлон сошиал медиа болон бусад онлайн платформ ашиглан
явуулсан бөгөөд биет мэдээллийг орон сууц, гэр хороолол, супермаркет, эмийн сан болон шатахуун
түгээх станц зэрэг хөл хорионы үед ч хүмүүс очих боломжтой олон нийтийн газруудад стратегитай
байршуулсан юм.

Х А М Р А Х  Х У Г А Ц А А :   2 0 2 1 / 0 3 / 0 1  –  2 0 2 1 / 0 3 / 3 1

3-р сарын 25-нд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний
Төв болон Сувилахуйн Сургуулийн ур чадварын хөгжлийн лабораторид видео хурлын
систем хүлээлгэн өглөө. Эдгээр лабораториуд нь хөдөө орон нутгийн эмнэлгүүдэд
ажилладаг эх баригч болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний мэргэжилтнүүдийг
сургадаг бөгөөд тэдний онлайн сургалтад уг видео хурлын системийг ашиглах юм. Энэхүү
системийг Люксембургийн Засгийн Газрын дэмжлэгтэй телемедицин төслийн гуравдугаар
үед худалдан авсан юм.

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих нь

Жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй

тэмцэх нь



R E P O R T I N G  P E R I O D :  1 6  -  3 0 ,  N O V E M B E R ,  2 0 2 0Х А М Р А Х  Х У Г А Ц А А :   2 0 2 1 / 0 3 / 0 1  –  2 0 2 1 / 0 3 / 3 1

“Би...байна” Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн
Тэргүүн Каори Ишикавагийн оролцсон МҮОНРТ-ийн шууд ярилцлагын нэвтрүүлэг: 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр – 3-р сарын 8-нд зориулсан НҮБ-ын хэвлэлийн
хамтарсан мэдэгдэл:

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн ЖСХ-тэй тэмцэх нь төсөл - Хувийн хамгаалах хэрэгсэл гардууллаа: 

Баян-Өлгий аймгийн 85 багийн эмчийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багцаар хангалаа:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1081741158976560&ref=watch_permalink

Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн Каори Ишикаваг
хүлээн авч уулзлаа:  https://moh.gov.mn/news/5036

БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн Каори Ишикаваг
хүлээн авч уулзлаа: Л.Энх-Амгалан: Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг
солих ажил эхэлсэн (ikon.mn)

НҮБ: Монгол Улсад КОВИД-19 цар тахлын эсрэг тэмцлийн тэргүүн эгнээнд эмэгтэйчүүд
манлайлж байна (ikon.mn)

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл - Posts | Facebook

85 багийн эмчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц олголоо (montsame.mn)
 
Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн Каори
Ишикаваг хүлээн авч уулзлаа: НҮБ-ын Хүн амын сан хүчирхийллийн эсрэг ажлаа
үргэлжлүүлнэ (montsame.mn)

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ БОЛ:

Имэйл: olkhagvasuren@unfpa.org.

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

Др. Лхагвасүрэнгийн Оюунаа, КОВИД-19-ийн Зохицуулагч, 

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

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

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

 

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
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