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МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН
ХҮН АМЫН САН
КОВИД-19 цар тахал нөхцөл байдлын тайлан

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ
2-р сарын 1-нээс хойш Улаанбаатар хотод КОВИД-19-ийн
батлагдсан тохиолдол хурдтай өссөөр Засгийн Газраас
хот доторх халдварын тархалтыг хянах зорилгоор хатуу
хөл хорио тогтоох зэрэг онцгой арга хэмжээ авахад
хүрлээ. Улаанбаатар хотод 2-р сарын 11-ний 06:00
цагаас, 2-р сарын 23-ны 06:00 цаг хүртэл хатуу хөл
хорио тогтоож, Сар шинийн баярыг бүх нийтээр
тэмдэглэх, хүний бөөгнөрөл үүсгэхийг хориглосон юм.
Энэхүү хол хорионы үеэр үйл ажиллагаа явуулахыг
зөвшөөрсөн байгууллага, үйлчилгээний жагсаалтад
Хүүхэд хамгаалах төвүүд болон Нэг Цэгийн
Үйлчилгээний Төвүүд (НЦҮТ) багтсан байна.
Улсын Онцгой Комиссоос (УОК) нийтийн эрүүл мэндийн
хамгийн том кампанит ажлуудын нэг болох “Нэг хаалга –
Нэг шинжилгээ”-г зохион байгуулж, хөл хорионы үеэр
Улаанбаатар хотын 400,000 оршин суугчаас КОВИД-19ийн шинжилгээ авахыг зорьж ажиллалаа. Уг арга
хэмжээгээр дотоодод КОВИД-19-ийн 33 голомт, 122 шинэ
тохиолдол илрүүлсэн байна.
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Монгол улсын эдийн засаг 2020 оны эхний 9 сард 7.3 хувиар буурсан нь 1990-ээд оны
эхэн үед зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойших хамгийн том хумигдалт болов.
Дэлхийн Банкнаас гаргадаг Монголын Эдийн Засгийн Тоймд манай улсын эдийн засгийг
2021 онд 4.3 хувиар өснө гэж тооцоолжээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас КОВИД-19-ийн
хариу арга хэмжээнд 1.7 их наяд төгрөг төсөвлөсний дотор нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх
сөрөг нөлөөллийг бууруулахад зарцуулах төсөв мөн багтсан байна.

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 Хамтын Ажиллагааны сунгасан
санхүүжилт, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн санхүүжилт багтаж байна.

Монгол дахь НҮБХАС-ын санхүүжилтийн хэрэгцээ ба нөөцийн ашиглалт,
тэргүүлэх чиглэлээр

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

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

ЗАСГИЙН ГАЗАР, НҮБ, БУСАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ
Улсын Онцгой Комиссоос (УОК) телевизийн болон онлайн хичээлийг 2-р сарын 1-нээс дахин
нэг сараар сунгах зөвлөмж гаргалаа.
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2-р сард Монгол Улсын Засгийн Газар гадаадаас иргэдээ татах тусгай үүргийн гурван нислэг
зохион байгуулсан юм. Үүний дүнд Сөүл хотоос Монголын болон гадаадын 422 иргэн,
Истанбул хотоос 254 иргэн Монгол улсад ирсэн бөгөөд бүгдийг нь албан журмын дагуу
тусгаарлах байранд байрлуулсан байна.
2-р сарын 14-нд Засгийн Газраас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, КОВИД-19 цар тахлын
дараах эдийн засгийг сэргээх зорилго бүхий төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан юм. Нийт 10 их
наяд төгрөгийн өртөгтэй гэж тооцсон уг төлөвлөгөө нь жижиг, дунд үйлдвэрлэл болон
залуучуудын ажил эрхлэлтийг дэмжих, орон сууцжуулах хөтөлбөрүүд болон стратегийн ач
холбогдол бүхий томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл
болон малчдын орлого, амьжиргааг дэмжихэд чиглэж байна.
Нийслэл хот КОВИД-19-ийн халдварын голомт болоод байгаа тул УОК 2-р сарын 20-нд
Улаанбаатар хотоос гадагш чиглэсэн зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан хугацааг 3-р сарын 1
хүртэл сунгалаа.
2-р сарын 21-нд Засгийн Газраас КОВИД-19-ийн тархалтын түвшин тогтоох түр журам баталсан
байна. Уг журамд халдварын тархалтыг 4 түвшинд ангилжээ. Үүнд, (1) ногоон түвшин (халдвар
илрээгүй), (2) шар түвшин (алаг цоог тархалттай), (3) улбар шар түвшин (халдвар голомтот
тархалттай), (4) улаан түвшин (халдвар хүн амын дунд өргөн тархалттай) багтаж байна. Улсын
болон орон нутгийн хэмжээний бүх байгууллагад энэхүү батлагдсан журмыг ашиглаж
халдварын тархалтын түвшингээ хэмжиж, тус тусын нөхцөлд КОВИД-19-ийн тархалтаас
сэргийлэх, хязгаарлахад шаардлагатай арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна.
Түүнчлэн 2-р сарын 24-нд Засгийн Газраас аймаг, сум, тосгод болон багууд дахь ерөнхий
боловсролын сургууль, цэцэрлэг, өдөр өнжүүлэх төвүүдийг нээх шийдвэр гаргалаа. Хөдөө орон
нутаг дахь их сургууль, коллеж, техник, мэргэжлийн сургалтын төвүүд, мөн Улаанбаатар хотын
бүх ерөнхий боловсролын сургуулийг холбогдох шийдвэр гарах хүртэл хаалттай хэвээр
үлдээсэн байна.
2-р сарын 25-нд УОК эх орондоо эргэж ирсэн иргэд болон гадаадын иргэдийг тусгаарлах
хугацааг шинэчлэх 20-р түр зөвлөмжийг баталсан байна. Үүний дагуу тусгаарлалтын нийт
хугацаа 14 хоног болсон бөгөөд 10 хоногийг тусгаарлах байранд, 4 хоногийг гэрийн
тусгаарлалтад өнгөрүүлэх шаардлагатай болжээ. КОВИД-19-ийн вакцинжуулалтад
хамрагдсанаа нотолсон хүмүүс зөвхөн гэрийн тусгаарлалтад 7 хоног байх шаардлагатай аж.

КОВИД-19-ИЙН ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Засгийн Газраас ирэх саруудад иргэдээ вакцинжуулалтад хамруулах ажлыг шат дараатай хийж
эхлээд байна. 2-р сарын эхээр Эрүүл Мэндийн Яамнаас (ЭМЯ) Спутник 5 вакцинийг клиникийн
нэмэлт туршилтгүйгээр яаралтай нөхцөлд ашиглахыг зөвшөөрч, бүртгэж авсан байна. Уг
зөвшөөрлийг Монголын хамгийн том эм хангамжийн компаниудын нэг болох Монгол Эм
Импекс Концерн ХХК авсан байна.
2-р сарын 15-нд Монгол Улсын Шадар Сайд бөгөөд УОК-ын дарга С.Амарсайхан КОВАКС
Хөтөлбөрийн Монгол Улсыг хариуцсан ахлах менежер хатагтай Керри Гийнтэй онлайнаар
уулзсан юм. КОВАКС Хөтөлбөрийн хүрээд Монгол Улсын Засгийн Газар 25,740 тун Файзер,
276,000 орчим тун Астра Зенека вакцин авахаар төлөвлөж байна.
2-р сарын 22-нд Монгол Улс Энэтхэг Улсын Засгийн Газраас 150,000 тун Ковишилд Астра
Зенека вакцин хүлээн авлаа. Мөн өдөр Хятад Улсын Засгийн Газраас Монгол Улсад тусламж
болгож 300,000 тун Синофарм вакцин (Синовак) хандивласан юм.
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2-р сарын 23-нд Ерөнхий Сайд Л.Оюун-Эрдэнэ КОВИД-19-ийн вакцины анхны тунгаа
хийлгэж, үндэсний вакцинжуулалтын хөтөлбөрийг эхлүүллээ.
2-р сарын 27-нд Монгол Улс ОХУ-ын Засгийн Газраас 10,000 тун Спутник 5 вакцин хүлээн
авсан байна. Монгол Улсын Засгийн Газар 2021 оны 7-р сар гэхэд 2 сая орчим иргэнээ
вакцинжуулахаар төлөвлөж байна.

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
O2-р сарын 3-нд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас 365.8 сая төгрөгийн өртөг бүхий 8
амьсгалын аппарат, 5 төрлийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг (ХХХ) Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн
Үндэсний Төв, Улаанбаатар хотын 3 төрөх эмнэлэг, мөн Дундговь, Сэлэнгэ, Дархан, Баян-Өлгий
аймгуудад хүлээлгэн өглөө.
Уг амьсгалын аппаратууд болон ХХХ-ийг КОВИД-19-ийн нөхцөлд эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн
үйлчилгээний чадавхыг нэмэгдүүлэх, тэргүүн шугамд үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн
салбарын ажилтнуудыг хамгаалах зорилготой НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн төслийн хүрээнд
Люксембургийн Засгийн Газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр нийлүүлсэн юм. Энэхүү
тусламжийг хүлээлгэн өгөх арга хэмжээг ЭХЭМҮТ дээр зохион байгуулсан бөгөөд Эрүүл
Мэндийн Дэд Сайд болон холбогдох албаны хүмүүс, аймгуудын эрүүл мэндийн газар болон
нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнууд оролцлоо.

2-р сарын 23-28-ны хооронд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан Дорноговь болон Өмнөговь
аймгуудад ажиллаж, “Монгол Улсад цар тахлын үед хамгийн эмзэг бүлэгт КОВИД-19-ийн
Шинжилгээ, Үйлчилгээний Хүртээмжийг Нэмэгдүүлэх” төслийн хэрэгжилтийг эдгээр аймгуудын
шинээр байгуулагдсан засаг захиргаанд танилцуулж,
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Дорноговь аймгийн Замын Үүд сумын Нэгдсэн Эмнэлэг болон Өмнөговь аймаг дахь
Бүсийн Оношилгоо, Эмчилгээний Төвд PCR шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг
хүлээлгэн өгч, угсралтыг нь хянаж ажиллалаа. Энэхүү төслийг Рио Тинто ХХК-аас
санхүүжүүлсэн юм. Энэхүү ажлын хүрээд НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн баг 2-р сарын 24-нд
Дорноговь аймгийн Замын Үүд сумын Нэгдсэн Эмнэлэг дэх PCR шинжилгээний цогц
лабораторийн нээлтийн арга хэмжээнд оролцож, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээ үзүүлэгчийн 20 ширхэг багц, таблет болон зөөврийн компьютер хүлээлгэн
өглөө. Уг арга хэмжээнд Дорноговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан,
Т.Энхтүвшин, Рио Тинто компанийн төлөөлөл, орон нутгийн засаг дарга нар, иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар, эрүүл мэндийн газар болон нэгдсэн эмнэлгийн
төлөөлөл зэрэг орон нутгийн захиргааны төлөөллүүд оролцсон байна.

2-р сарын 27-нд НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн баг Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн
Д.Бат-Эрдэнэ болон орон нутгийн удирдлагуудын хамт Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум
дахь Бүсийн Оношилгоо, Эмчилгээний Төвд (БОЭТ) PCR шинжилгээний лаборатори байгуулах
ажлыг хянаж ажиллав. Мөн өдөр Хүн Амын Сангийн баг PCR шинжилгээний лабораторид
зориулсан тоног төхөөрөмж болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ
үзүүлэгчийн багц, таблет болон зөөврийн компьютеруудыг БОЭТ-д хүлээлгэн өгөх ёслолын
арга хэмжээнд оролцсон юм. Эдгээр PCR шинжилгээний лабораториудыг КОВИД-19 цар
тахлын дараа ч ашиглах бөгөөд бүх төрлийн вириус, түүний дотор ханиад томуу, томуу төст
өвчний вирус, антибиотикт тэсвэртэй сүрьеэ, бэлгийн замын халдварт өвчин, гепатит B, C
зэргийг оношлох хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд том хувь нэмэр болох юм.
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Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих нь
2-р сарын 25-нд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Тогтвортой Хөгжлийн Групп “Тал нутгийн
сургууль: Монголын хөдөө нутагт хүүхдүүд гэрээсээ суралцаж байна” гэсэн мэдээ нийтэлсэн
байна. Уг мэдээнд ЮНЕСКО, НҮБ-ын Хүн Амын Сан, НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн хамтарсан төслийг
дурдаж, сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан эрүүл мэндийн боловсролыг багтаасан цахим
сургалтын контентыг бүтээж, сайжруулж, сургалтын платформыг боломж муутай хүн амын бүлэг
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй, нэг ч хүнийг орхигдуулдаггүй болгох үндсэн
зорилгыг нь онцолсон байна. (Нийтлэлийн холбоос: https://unsdg.un.org/latest/stories/schoolsteppes-rural-mongolia-keeping-kids-learning-while-home). Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас
эрүүл мэндийн боловсролын 16 хичээл бэлдэж econtent.edu.mn хаягт байршуулсан бөгөөд Казак,
Тува болон дохионы хэл рүү орчуулж үндэстний цөөнхөд тэгш хүртээмжтэй болгосон юм.

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мессеж
агуулсан, гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлуудыг мэдээлэхэд уриалсан, мөн олон нийтэд
нээлттэй сэтгэл засал болон хууль эрх зүйн онлайн зөвлөх үйлчилгээг сурталчилсан олон
нийтийн цахим сүлжээний нийтлэлүүдээ үргэлжлүүлсээр байна. Түүнчлэн Хүчирхийллийн
Эсрэг Үндэсний Төвөөс 7 хоногийн өдөр бүр 24 цагаар ажиллуулж буй шууд утас зэрэг зайнаас
зөвлөх үйлчилгээний талаар мэдээлэл агуулсан нийтлэлүүдийг мөн нийтэд түгээж байна.
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын ЖСХ-ийн цахим мэдээллийн сангаас үзэхэд гэр бүлийн
хүчирхийлэлтэй холбогдох дуудлагын тоо 2-р сард өмнөх сарынхаас 30 хувиар өссөн байна. 1р сарын хувьд өдрийн дундаж дуудлагын тоо 105 байсан бол 2-р сард 137 болж өсжээ. Энэхүү
ЖСХ-ийн цахим мэдээллийн сангаас үзвэл Улаанбаатар хотод КОВИД-19-ийн хатуу хөл хорио
тогтоосон эхний хоёр өдөр болох 2-р сарын 11 болон 12-ны өдрүүдэд дуудлагын тоо тус тус 197
болон 200 болж дээд хэмжээнд хүрсэн байгаа бөгөөд энэ нь хөл хорионы дэглэм ЖСХ-ийн
эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг болохыг харуулж байна. Энэхүү мэдээлэл нь 2020 онд НҮБ-ын Хүн
Амын Сан, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамтай (ХНХЯ) хамтран хэрэгжүүлсэн “Монгол
дахь ЖСХ, ГБХ-ийн нөхцөл байдал болон хохирогчдод зориулсан үйлчилгээнд КОВИД-19 цар
тахлын үзүүлж буй нөлөөний түргэвчилсэн үнэлгээ”-ний үр дүнтэй тохирч байгаа юм.
2-р сарын 23-нд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монгол дахь НҮБ-ын Боловсрол,
Шинжлэх Ухаан, Соёлын Байгууллагатай (ЮНИСЕФ) хамтран УОК-т КОВИД-19-ийн
вакцинжуулалтын тэргүүлэх ач холбогдолтой салбарын жагсаалтад гэр бүлийн хүчирхийллийн
даван туулагчид болон хүүхэд хамгаалах үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудыг яаралтай
үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувиар оруулж өгөхийг хүссэн хамтарсан захидал илгээлээ. НЦҮТ-үүд,
түр хамгаалах байрууд болон хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний ажилтнууд нь КОВИД-19 цар
тахлын үед гэр бүлийн хүчирхийлэл болон хүүхдийн хүчирхийлэлд өртөгсдөд амин чухал
үйлчилгээ үзүүлсээр байгаа билээ.
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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
“Тал нутгийн сургууль: Монголын хөдөө нутагт хүүхдүүд гэрээсээ суралцаж байна”,
нийтлэлийг унших холбоос: https://unsdg.un.org/latest/stories/school-steppes-rural-mongoliakeeping-kids-learning-while-home.
Рио Тинто Монгол компанийн КОВИД-19-ийн тусламжаар байгуулагдсан PCR шинжилгээний
анхны цогц лаборатори ашиглалтад орлоо - https://mongolia.unfpa.org/en/news/firstcomprehensive-pcr-laboratory-established-rio-tinto-mongolias-covid-19-relief-fund-has.
Үндэсний Телевизийн Мэдээ: Замын-Үүд суманд PCR шинжилгээний цогц лаборатори
ашиглалтад орлоо - http://www.mnb.mn/archive/2021-02-25-20-00-00.
Өмнөговь аймагт PCR шинжилгээний лаборатори байгууллаа https://www.facebook.com/www.dbaterdene.mn.
Рио Тинто группийн буцалтгүй тусламжаар байгуулсан PCR/ПГУ шинжилгээний цогц
лабораториудын эхнийх нь нээлтээ хийлээ - https://www.ot.mn/.
Молекул биологийн бүрэн тоноглогдсон лаборатори байгуулагдлаа https://www.ulsturch.mn/article/41968.
Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт PCR шинжилгээний 4 дэх цогц лабораторийг
хандивлав - https://montsame.mn/en/read/255272?
fbclid=IwAR0Hjuc3c30yCsjTjsNWr3u40VCdSecv-uIR8QKIfx2gl480bMY0thLcD8w.
Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт PCR шинжилгээний 4 дэх цогц лабораторийг
хандивлав - https://www.facebook.com/montsame.en/posts/3803410966446337.
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх багц гардуулав https://www.montsame.mn/mn/read/255012?fbclid=IwAR3pY0EJ9q9Jxt02uWl8Zzs1EmjmbWMdil-6YZeU67uJAJIHdqQUmoRTHc.
Замын-Үүд сумын нэгдсэн эмнэлэг PCR шинжилгээний цогц лабораторитой боллоо https://www.facebook.com/montsame.agency/posts/3694714987244920.
Зайн оношилгооны багаж тоног төхөөрөмж гардуулав
- https://www.facebook.com/montsame.agency/posts/3694125300637222.
Замын Үүдийн нэгдсэн эмнэлэгт PCR шинжилгээний 3 дахь цогц лабораторийг хандивлав https://montsame.mn/en/read/254740?
fbclid=IwAR3g7Pvvt5XheQB_Kpab47oqcL_ZIACaMXlZewcNCFqU_jac7TvfZdTtRcI.
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