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"Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулалгүй нийгмийн
эмзэг бүлэгт хүрч ажиллана гэж бодож байна"
Монгол
дахь
НҮБ-ын
Хүн
амын
сан
ажилтнуудынхаа идэвхи зүтгэл, шаргуу
хөдөлмөрийн
ачаар
үйл
ажиллагаагаа
хэрэгжүүлдэг
билээ.
Та
бүхэнд
манай
байгууллагын эд эс болж, байгууллагынхаа
эрхэм
зорилгыг
хэрэгжүүлэхийн
төлөө
зүтгэдэг
гайхамшигтай
хүмүүсийг
танилцуулъя.
Энэ
удаагийн
дугаарт
бид
Захиргаа,
Санхүүгийн
ажилтан
П.Алтантуяатай
НҮБ-ын Хүн амын сан болон түүний ажлын
талаар ярилцлаа.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санг та
гурван үгээр юу гэж тодорхойлох вэ?
Хүртээмжтэй, үр дүнтэй, шинэлэг.
Таны бодлоор НҮБ-ын Хүн амын
оршин тогтнох нь яагаад чухал вэ?

сан

НҮБ нь олон улсын энх тайван, аюулгүй
байдлыг сахин хамгаалах, хүний үндсэн эрх,
эрх чөлөөг хүндэтгэх, улс орнууд нийтлэг
тулгамдаж
байгаа
асуудлаа
хамтран
хэлэлцэж шийдвэрлэх, найрсгаар хамтран
ажиллахыг дэмжин ажилладаг байгууллага.
Тэгвэл НҮБ-ын хүн амын сан нь НҮБ-ын
төрөлжсөн агентлаг болохын хувьд дээрх
нийтлэг зорилгыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх, нэн ялангуяа бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэнд ба эрх, жендерийн
тэгш эрхийг хангах асуудалд анхаарал
хандуулан ажиллаж байна.

ЭНЭ ДУГААРТ
КОВИД-19-ИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ
2-р Хуудас

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ,
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ
4-р Хуудас

БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ
МЭНД БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРХ
5-р Хуудас

ӨСВӨР ҮЕ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ
6-р Хуудас
Үргэлжлэл 8-р Хуудсанд

КОВИД-19-ИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Ерөнхий нөхцөл байдал: Хоёрдугаар сарын
эхээр Сар шинийн баярыг улс орон даяар
тэмдэглэхтэй зэрэгцэн хоёрдугаар сарын
дундаас эхлэн омикрон халдварын тархалт
ихсэх төлөвтэй байгааг Mонгол улсын
Засгийн
газар,
ЭМЯ-наас
онцолж,
уламжлалт баяр ёслолыг зөвхөн гэр бүлийн
хүрээнд тэмдэглэхийг нийт ард иргэдэд
зөвлөмж болгосон. Энэхүү зөвлөмжийн
ачаар Ковид-19-ийн шинэ тохиолдлын тоо
төсөөлж
байснаар
өсөөгүй
бөгөөд
хоёрдугаар сарын 10-наас эхлэн буурч,
өмнөх
долоо
хоногтой
харьцуулахад
шинээр бүртгэгдэх халдварын тоо 54%-аар
буурлаа.
2022 оны хоёрдугаар сард бүртгэгдсэн нийт
тохиолдол 20,819 хүрсэн бол, нас баралтын
тоо
50
бүртгэгдэж,
өмнөх
сартай
харьцуулахад шинэ тохиолдлын тоо 38.7%,
нас
баралт
15.2%
тус
тус
буурсан
үзүүлэлттэй байна.
ЭМЯ-ны мэдээлснээр 2022 оны хоёрдугаар
сарын 28-ны байдлаар улсын хэмжээнд
нийт
Ковид-19-ийн
465,763
тохиолдол
бүртгэгдэж
(ПГУ
шинжилгээгээр
баталгаажсан), 2,096 хүн нас баржээ.
Омикрон хувилбар дэлхий даяар эрчимтэй
тархаж байгаатай холбогдуулан Монгол
Улсын
Засгийн
газрын
Ковид-19-ийн
вакцинжуулалтын стратеги 60-аас дээш
насны өндөр настан, суурь өвчтэй хүмүүс
зэрэг зорилтот бүлэгт онцгойлон анхаарч
хүн амыг гурав, дөрөв дэх тунд хамруулах
бодлого баримталж байна.
Энэхүү стратегийн хүрээнд иргэд гурав
дахь тундаа хамрагдсанаас гурван сарын
дараа дөрөв дэх тунд хамрагдах боломжтой.
Түүнчлэн
гурав
дахь
тунг
хийлгэсэн
Ковид-19-ийн халдвартай иргэд эдгэрснээс
хойш 21 хоногийн дараа дөрөв дэх тунд
хамрагдах боломжтой.

Вакцинжуулалтын
хамралт:
Хоёрдугаар
сарын 28-ны байдлаар нийт хүн амын 66.8%
нь Ковид-19-ийн эсрэг вакцины хоёр тундаа
хамрагдсан бол вакцины гурав дахь тунгийн
хамралт 31%-тай байна. Түүнчлэн манай
улсын насанд хүрэгчдийн 3.2% нь Ковид-19ийн эсрэг дөрөв дэх тунд хамрагдаад байна.
Эхийн
эрүүл
мэнд:
Жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийн
дундах
Ковид-19-ийн
халдварын тоо нэгдүгээр сарын 26-аас
хоёрдугаар сарын 28-ны байдлаар 1,385-аас
145 болж буурчээ. Ковид-19-ийн халдвараас
шалтгаалсан эхийн эндэгдэл энэ оны эхний
хоёр сарын байдлаар бүртгэгдээгүй байна.
Ялангуяа нийслэлийн түвшинд жирэмсэн
болон хөхүүл эхчүүдийн Ковид-19-ийн эсрэг
вакцинд хамрагдах байдал сайжирч байна.
Хоёрдугаар сарын 28-ны байдлаар улсын
хэмжээнд 6,419 жирэмсэн эмэгтэй, 7,983
хөхүүл эмэгтэй Ковид-19-ийн вакцины бүрэн
тунд хамрагдсан байна.
Улсын хэмжээнд
жирэмсэн
эхчүүдийн
вакцинжуулалтын
нэгдсэн мэдээлэл байхгүйгээс жирэмсэн
болон хөхүүл эхчүүдийн вакцинд хамрагдсан
тоог нарийвчлан гаргах боломжгүй байна.
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас авсан
урьдчилсан мэдээллээр хоёрдугаар сарын
15-ны байдлаар жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 42
орчим хувь нь вакцинд хамрагдсан байна.
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:
1. Монгол Улсын Засгийн газрын хоёрдугаар сарын 14-ний тогтоолоор улс оронд мөрдөгдөж
буй халдвар, хамгааллын зэргийг цуцалж, “Улбар шараас” “Шар” түвшин рүү шилжүүлэх
шийдвэрийг баталлаа. Энэхүү шийдвэр нь улсын хэмжээнд зорилтот бүлгийн хүн амын
вакцины хамрагдалт 90%-д хүрсэн, халдварын тархалтын өнөөгийн байдал буурч байгаа
зэрэгт үндэслэсэн байна. Энэ тогтоолоор хэсэгчлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж,
төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэд, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг
тодорхой хэмжээгээр хязгаарласан зарим нэг заалтууд хэвээр үлдсэн болно. Энэ
шийдвэрийн хүрээнд Монгол улс хилээ олон улсын жуулчдад бүрэн нээж, бүх төрлийн
бизнесийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн хязгаарлалт тавиагүй. Гэсэн хэдий ч амны хаалт
зүүх, хүн хоорондын зай барих, гараа ариутгах, Ковид-19-ийн вакцинд хамрагдах зэрэг
хувийн аюулгүй байдлын талаарх зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөх зөвлөмжинд өөрчлөлт
оруулаагүй болно.
2. Аялал жуулчлалын дүрэм: Олон улсын аялагчид анхны нислэгийн цэгээс хөдөлснөөс хойш
72 цагийн дотор авсан Ковид-19-ийн (ПГУ) шинжилгээний “Сөрөг” хариутай байх ёстой.
Аялагчид тусгаарлагдах шаардлагагүй бөгөөд аяллын үеэр заавал амны хаалт зүүх ёстой.
Хэрэв ПГУ-ын шинжилгээ "Эерэг" гарсан тохиолдолд зорчигч сүүлийн дөрвөн сарын дотор
Ковид-19 халдвараар өвдөөд эдгэрсэн гэдгээ нотлох баримт үзүүлэх шаардлагатай.
3. Монгол улсын хэмжээнд хоёрдугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн сургууль, цэцэрлэг зэрэг
бүх шатны боловсролын байгууллагууд танхимаар хичээллэх болсонтой холбогдуулж,
Монгол Улсын Засгийн газраас НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Улаан загалмайн нийгэмлэгийн
“Сургуулийн орчинд Ковид-19-өөс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхчүүдийн оролцоо”
сэдэвт сургалтыг эхлүүллээ. Энэхүү сургалт нь цар тахлын үед коронавирусээс урьдчилан
сэргийлэх, хүүхдийнхээ дархлаа, эрүүл мэндийг дэмжих талаар эцэг эхчүүдийн мэдлэгийг
дээшлүүлэх, сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийн оролцоог хангах
зорилготой юм.
4. Тайлангийн хугацаанд Монгол улсын Ерөнхий сайд Өвлийн Олимпийн нээлтэд оролцох
үеэрээ Бээжин хотноо НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргатай уулзсан байна.
Уулзалтын үеэр Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ НҮБ-аас Монгол улсын хөгжилд үнэтэй хувь
нэмэр оруулж, Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад
Монгол Улсын Засгийн газарт үзүүлж буй дэмжлэг, КОВАКС хөтөлбөрийн хүрээнд вакцины
тусламжийг үзүүлж байгааг онцлон тэмдэглэж талархал илэрхийлсэн болно.
5. ЭМЯ-наас эрүүл мэндийн байгууллагуудад “Ковид-19 ба хог хаягдлын менежмент” сэдвээр
онлайн сургалт зохион байгуулж, байгаль орчинд ээлтэй сав баглаа боодол, тээвэрлэлт,
аюулгүй, дахин ашиглах боломжтой хамгаалалтын хувцас болон бусад эмнэлгийн
хэрэгслийг ашиглахыг уриалж, хог хаягдлын менежментийн талаар ДЭМБ-аас гаргасан
зөвлөмжийг танилцууллаа.
НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:
1. ЭМЯ-ны хариу арга хэмжээг дэмжих зорилгоор НҮБ-ын Хүн амын сангаас Ковид-19-ийн
вакцинтай холбоотой жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийн түгээмэл асуудаг асуултад
үндэслэн вакцины зөвлөмжийн гарын авлагыг боловсруулахад техник, арга зүйн дэмжлэг
үзүүлж байна.
2. Хөдөө орон нутагт цар тахлын дараах бэлгийн болон нөхөн үржихүй, эх нярайн эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээг эрчимжүүлж, тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор НҮБ-ын Хүн амын сан Засгийн газартай хамтран сүүлийн хоёр
жил эхийн эндэгдэл буурахгүй байгаа Хөвсгөл аймагт томилолтоор ажиллаа. Томилолтын
үеэр бэлгийн болон нөхөн үржихүй, эх нярайн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний
х ү н и й н ө ө ц и й н ч а д а в х ы г ц а а ш и д б э х ж ү ү л э х э д ч и г л э с э н ц а р т а х а л ы н б э л э н б а й д а л , х а р и у
арга хэмжээний шинэ удирдамж болон дэлхийн эх барихын стратегийг танилцуулав.
Томилолтын үр дүнд урьдчилан сэргийлэх боломжтой эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг
бууруулахад чиглэсэн аймгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, орон нутгийн
гамшгийн эсрэг хариу арга хэмжээ, эрүүл мэндийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны
зохицуулалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллаа.

3

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ,
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ

ОЛОН УЛСЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХИЙГ
ХАМГААЛАХ ӨДӨР, ЦЭРГИЙН БАЯРЫГ ХОСЛУУЛАН
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ
АЯНЫ БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАЛАА

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг (ШХА), Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн
амын сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй
тэмцэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр бүтэн нэг сарын хугацаанд үргэлжлэх Олон
улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн баярыг хослуулан
тэмдэглэх үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг Жендэрийн Үндэсний Хороо
зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангалаа. Аяны бэлтгэл ажил тус төслийн
мэргэжлийн багийнхны уулзалтаар эхэлсэн бөгөөд удаа дараагийн зөвшилцөл,
цахим харилцааны дүнд “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ: Хайраа хайрлая, Хандлагаа
өөрчилье, Хамтдаа үлгэрлэе” уриан дор зохион байгуулахаар тохиролцлоо. Энэхүү
уриагаараа хүмүүсийг бие биенээ харилцан хүндэтгэх нь тэгш эрх, ижил
боломжийг бий болгохоос гадна гэр бүлийн хүрээнд цаашлаад нийгэм, улс эх
орондоо эмэгтэй, эрэгтэй байхаас үл хамааран өөрийн сурсан мэдлэг боловсрол,
хуримтлуулсан туршлагаараа ижил тэнцүү хувь нэмэрээ оруулах боломжтой гэсэн
санааг илэрхийлэхийг зорьсон юм.
Аяны нээлтийн цахим хэвлэлийн бага хурал хоёрдугаар сарын 28-ны өдөр болсон
бөгөөд орон нутгийн оролцогчид, ялангуяа орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн
байгууллагуудыг оролцуулж, өргөн хүрээнд мэдээллийг түгээх зорилгоор
цахимаар зохион байгуулсан юм. Тус хэвлэлийн бага хурлыг нээж ШХА-ийн Дарга
Др. Стефани Бурри, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Шадар суурин төлөөлөгч бөгөөд
Тэргүүний үүргийг гүйцэтгэгч Л.Оюунаа нар үг хэлсэн ба төвийн болон орон
нутгийн хэвлэл мэдээлэл, яамд агентлагууд, төрийн албан хаагчид, засаг даргын
тамгын газрууд, НҮБ болон хөгжлийн түнш байгууллагуудаас нийт 100 орчим
төлөөлөл оролцлоо. Аян гуравдугаар сарын 1-ээс дөрөвдүгээр сарын 1-ний
хооронд
нэг
сарын
хугацаанд
зохион
байгуулагдах
бөгөөд
подкастууд,
телевизийн нэвтрүүлэг болон хэлэлцүүлгүүд, цахим шторк, постерууд гэх зэрэг
олон янзын үйл ажиллагаа, контентуудыг хийж түгээх юм.
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БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД БА
НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРХ

ТЕЛЕМЕДИЦИН ТӨСЛИЙН ДАРААГИЙН ШАТ ХЭРЭГЖИХ
БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

“Сэргийлж болох эхийн эндэгдлийг тэглэхэд Бэлгийн болон НҮЭМ-ийн тусламжийг хүн бүрт
хүргэх нь” төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцогч талуудын уулзалтыг 2022 оны
хоёрдугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Люксембургийн Засгийн газрын
санхүүжилтээр хэрэгжих энэхүү төсөл нь Эх нярайн зайн оношлогоог амжилттай
нэвтрүүлсэн төслийн үргэлжлэл бөгөөд төсөлд сонгогдсон аймаг, дүүрэгт бэлгийн болон
нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилготой юм. Уулзалтаар төслийн
хүрээнд хэрэгжүүлэх гол үйл ажиллагааг хэлэлцэн тодорхойллоо. Энэхүү шинэ шатны
төслийн саналыг 2007 оноос хойш хэрэгжсэн төслүүдийг санхүүжүүлсэн Люксембургийн
Засгийн газарт удахгүй хүргүүлэхээр төлөвлөж байна.

ОРЧИН ҮЕИЙН ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ЭМ
ХЭРЭГСЛИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА
Люксембургийн Засгийн газрын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүн амын сан нь “Орчин
үеийн жирэмслэхээс сэргийлэх эм хэрэгслийн хүртээмжийн судалгаа”–г хийхэд
арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна. Судалгааны үр дүнг зорилтот
бүлгийнхэнд олгох жирэмслэхээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хүртээмжтэй,
тасралтгүй байдлыг хангах арга замуудыг тодорхойлоход ашиглах юм. Эх
Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн судалгааны баг НҮБ-ын Хүн амын
сангийн дэмжлэгтэйгээр судалгааны асуумжыг эцэслэж, гуравдугаар сард
судалгааг эхлүүлэхэр төлөвлөж байна.
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ӨСВӨР ҮЕ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ

"СУРГУУЛИАС ГАДУУР БЭЛГИЙН ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ
ОЛГОХ" ОЛОН УЛСЫН АРГА ЗҮЙ, ХӨТӨЛБӨРИЙН
УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ ГЭЖ БАЙНА
2018 онд шинэчлэгдсэн Бэлгийн боловсролын
олон улсын арга зүйн удирдамжийн дагуу
жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан
сэргийлэх
болон
бусад
гол
ойлголтуудыг
багтаан эрүүл мэндийн хичээлийн агуулгыг
гаргасан бөгөөд зургаан үндсэн агуулгын нэг нь
бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
болсон.
НҮБ-ын
Хүн
амын
сан,
Нэгдсэн
Үндэстний Боловсрол, Шинжлэх Ухаан Соёлын
байгууллагатай хамтран “Бэлгийн боловсролын
олон улсын арга зүйн удирдамж”-ийг 2019 онд
танилцуулсан. Улмаар Монгол улс бүсийн
түвшиндээ эрүүл мэндийн хичээлийн хөтөлбөрт
бэлгийн боловсролын агуулгыг тусгасан анхны
орон болсон. 2020 онд НҮБ-ын Хүн амын сан,
ЮНЕСКО, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДОХ-той
тэмцэх НҮБ-ын хөтөлбөр, ДЭМБ-тай хамтран
Сургуулиас гадуур бэлгийн цогц боловсрол
олгох олон улсын арга зүй, хөтөлбөрийн
удирдамжийг боловсруулан гаргасан.
Хүний эрхэд суурилсан арга болон нотолгоонд тулгуурлан боловсруулсан энэхүү хөтөлбөр
нь зорилтот бүлгийн залуучуудад бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар
мэдээлэлд тулгуурлан сонголт хийх мэдлэг, чадвар олгох удирдамж зөвлөмжтэй. 2022 онд
НҮБ-ын Хүн амын сан энэхүү хөтөлбөрийн удирдамжийг Монгол хэлнээ орчуулсан бөгөөд
БШУЯ-тай хамтран гуравдугаар сард танилцуулахаар төлөвлөж байна.

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГААС
ХУВААЛЦЛАА
НҮБ-ын Хүн амын сангийн Шадар суурин төлөөлөгч бөгөөд Тэргүүний үүргийг гүйцэтгэгч
Л.Оюунаа Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн Ц.Мөнхцэцэгтэй уулзаж, олон нийтийн дунд
яригдаж буй охидод ариун цэврийн хэрэглэлийг үнэгүй тараахыг хуульчлах сэдвээр санал
солилцлоо. Шадар суурин төлөөлөгч НҮБ-ын Хүн амын сангийн бүс нутаг дахь бусад улс
орнууд өсвөр насны охидод зориулсан сарын тэмдгийн үеийн эрүүл ахуйн менежментийн
багц болон хүмүүнлэгийн арга хэмжээний үед тараадаг эмзэг бүлгийнхэнд зориулсан
“Эмэгтэйчүүдэд зориулсан ариун цэвэр, эрүүл ахуйн багц”-ын нэг хэсэг болгон сарын
тэмдгийн үеийн хэрэглэлүүдийг худалдан авч, түгээдэг туршлагаас хуваалцлаа.
Мөн НҮБ-ын Хүн амын сангийн Шадар суурин төлөөлөгч 2022 онд Боловсрол, Шинжлэх
Ухааны Яамнаас санаачлан хэрэгжүүлэх үе тэнгийнхний дээрэлхэлтээс урьдчилан
сэргийлэх, зогсоох жилийн аянг дэмжиж, хамтран ажиллахаа илэрхийллээ.
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“ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ
ДЭМЖИХ НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР” 2022-2026 ОНД
ХЭРЭГЖИНЭ

НҮБ-ын Хүн амын сан нь Монгол Улсын Засгийн газар, холбогдох яамтай хамтран Оюу
Толгой ХХК, Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих сан болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Дэлхийн
Эрүүл Мэндийн Байгууллага, Австралийн Элчин Сайдын Яамны дэмжлэгтэйгээр
“Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих Нэгдсэн
Хөтөлбөр”-ийг 2018-2021 онд Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлсэн. Энэхүү хөтөлбөр нь
аймгийн иргэдэд тулгамдаж буй эрүүл мэнд, нийгмийн томоохон асуудлууд, үүн
дотор эмэгтэйчүүд, өсвөр үе, залуучуудын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд, халдварт бус өвчлөл, осол гэмтэл, эрүүл мэндийн байгууллагын менежмент,
мөн залуучуудыг чадавхижуулж тэдний оролцоог хангах, жендэрт суурилсан
хүчирхийллээс сэргийлэх зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэж, олон нийтийн
оролцоог дэмжих замаар орон нутгийн засаглал, холбогдох байгууллагуудын
чадавхийг бэхжүүлэн салбар дундын үйл ажиллагааны уялдааг сайжруулахад анхааран
ажилласан.
2021 оны есдүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан
Техникийн ажлын хэсгийн зөвлөлдөх уулзалтаар талууд Нэгдсэн хөтөлбөрийн хоёр
дахь үе шатыг орон нутагт хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгааг тодорхойлсон бол
арван-хоёрдугаар сарын 22-ны өдрийн Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Р.Сэддоржоор
ахлуулсан
Удирдах
хорооны
хурлаар
хөтөлбөрийн
үр
дүн,
ололт
амжилт,
сургамжуудыг
хэлэлцэн
хөтөлбөрийн
хоёр
дахь
үе
шатыг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлэхээр талууд шийдвэрлэсэн. НҮБ-ийн Хүн амын сангийн зүгээс Нэгдсэн
Хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шатыг орон нутагт хэрэгжүүлэх төслийн баримт бичгийг
боловсруулан ажилласан. Улмаар тус байгууллагын удирдлага, Үндэсний зөвлөх,
Өсвөр үе залуучуудын хөтөлбөрийн баг 2022 оны нэгдүгээр сарын 28-ны өдөр
Даланзадгадад ажиллаж Аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, БОЭТ, ГБХЗХГ, ХХҮГ болон бусад
холбогдох байгууллагуудын удирдлага, мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийж, Нэгдсэн
Хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шатны төслийг танилцуулан хөтөлбөрийг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэх талаар санал солилцон мэдээлэл, зөвлөгөөг өгч ажиллав. Энэ удаагийн
хэрэгжих хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа Өмнөговь аймгийн хүн амд эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэх, зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрэх эрүүл
мэндийн үзлэг оношилгоог сайжруулах, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийн
боловсролыг дэмжихэд чиглэгдэж байгаа юм.
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МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН
АЖИЛТАНТАЙ ТАНИЛЦЪЯ
1-р хуудсаас үргэлжлэв
Нөхөн үржихүйн эрх гэдэг нь бэлгийн болон нөхөн үржихүйн чанартай үйлчилгээ,
мэдээллээр хангагдаж эрүүл аж төрөх, аливаа хүчирхийллээс бие махбодь, сэтгэл зүйн хувьд
ангид байх, гэрлэх хүнээ чөлөөтэй сонгох, чөлөөтэй сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх эрх. Энэ
чухал асуудалд НҮБ-ын Хүн амын сан анхаарлаа хандуулж ажилласаар ирсэн. Цаашид ч мөн
үр бүтээлтэйгээр ажиллаж хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.
Та яагаад НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсон бэ?
Би анх 2009 онд НҮБ-ын Хүн амын сангийн Ховд аймаг дахь баруун бүсийн төлөөлөгчийн
газар ажилд орж байсан. Уг бүсийн төлөөлөгчийн газар нь нутгийн иргэдэд илүүтэй хүрч
ажиллах, баруун бүсийн аймгуудад техникийн дэмжлэгийг цаг алдалгүй хүргэх зорилготой
ажиллаж байсан юм. Тухайн үедээ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага гэдэг том байгууллагад
ажилд ороод нэг талаар их бахархаж, нөгөө талаар жаахан эмээж байсан. Олон ястны өлгий
Ховд аймгаас НҮБ-д ажиллах анхны гараагаа эхэлж, одоог хүртэл энэ байгууллагад ажиллаж
байгаадаа баяртай байдаг.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын
дурсамжаа бидэнтэй хуваалцаач?

санд

ажилласан

он

жилүүдээсээ

хамгийн

сайхан

Баруун бүсийн төлөөлөгчийн газар ажиллаж байсан маань хамгийн дурсамжтай үе. Яагаад
гэвэл НҮБ-ын Хүн амын сан гэж яг юу хийдэг байгууллага вэ гэдгийг тэнд ажиллаж байхдаа
илүү их мэдэж авсан. Мөн НҮБ-ын Хүн амын сангаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, үзүүлж байгаа
дэмжлэг орон нутгийн иргэдэд хэрхэн үр өгөөжөө өгч байгааг цаг тухай бүрд мэдэрч
ажиллах нь их урам зориг өгдөг байлаа.
Та НҮБ-ын Хүн амын сангийн ойрын ирээдүйг хэрхэн харж байна?
Тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрийг 2012 онд Рио Де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн
тэргүүнүүд оролцсон НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжил Бага Хурлын үеэр санаачлан 2016-2030 оны
хооронд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол Улсын
Засгийн газарт энэ хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд нь цаашид ч бас дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж,
ахиц дэвшил гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулалгүй (leaving no
one behind) нийгмийн эмзэг бүлэгт хүрч ажиллахын зэрэгцээ аливаа хэлбэрийн ялгаварлан
гадуурхалт, тэгш бус байдал, түүний үндэс суурийг таслан зогсооход хувь нэмэр оруулж
ажиллана гэж бодож байна.
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МОНГОЛ ДАХЬ КОВИД-19-ИЙН ШИНЭ
МЭДЭЭ АВАХ БОЛ:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
БОЛ:

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

Б. Хаш-Эрдэнэ
Харилцаа холбоо, хэвлэл
мэдээллийн ажилтан

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

Имэйл: bayarsaikhan@unfpa.org

