
"Ковид-19-ийн үед
ажиллах амаргүй

байсан"
Т.Ариунтуяа Улаанбаатар хотын Баянзүрх
дүүрэгт байрлах Нэг цэгийн үйлчилгээний
төвийг ажиллуулдаг. Тэрээр цагдаагийн
хүүхэд, гэр бүлийн хэлтэст 23 жил ажилласан
бөгөөд тэтгэвэрт гарсан хирнээ гэр бүлийн
хүчирхийллийн хохирогчдод тусламж
үйлчилгээ үзүүлэх Нэг цэгийн үйлчилгээний
төвийг байгуулж ажиллахаар шийдсэн. Тус
төвүүд нь иргэдтэй илүү ойрхон байршилтай
болсноор эмэгтэйчүүд, охидод аюулгүй
байдлыг хангаж, шаардлагатай цогц
үйлчилгээнд хамрагдахад нь цар тахлын үед ч
үйл ажиллагаагаа зогсоолгүйгээр ажилласан
билээ.
Ариунтуяа хэлэхдээ олон нийтэд түшиглэсэн
Нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийн сүлжээ
байгуулагдахаас өмнө Монголд гэр бүлийн
хүчирхийлэлийн хохирогчдод зориулсан
хоёрхон хоргодох байр байсан бөгөөд нэг нь
Цагдаагийн төв байранд, нөгөө нь
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв гэх орон
нутгийн төрийн бус байгууллагын харьяан дор
ажилладаг.
"Тэдгээр хоёр байгууламжийн хүчин чадал нь
хүчирхийллийг даван туулагчийг хамгаалах
үйлчилгээ үзүүлэхэд хангалтгүй байсан" гэж
тэр хэлэв. “Өдөр бүр гэр бүлийн
хүчирхийллийн дуудлага ирж, хэрэг гардаг
байсан. Бид ихэвчлэн тэдний мэдээллийг
бүртгэж, хамаатан садантай нь холбоо барихыг
хичээдэг байсан."
Түүний хэлснээр эдгээр хэргийг шийдвэрлэх
тусгай зориулалтын байгууламж, 24 цагийн
ажилтнууд байхгүй бол шөнө ирж буй
эмэгтэйчүүд тусгайлан бэлтгэгдсэн
мэргэжилтэнтэй ярихын тулд өглөө болтол
хүлээх хэрэгтэй болдог байв.

Үргэлжлэл 13, 14-р хуудсанд
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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН 
МОНГОЛ УЛС 
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КОВИД-19-ИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
2-р Хуудас

ӨСВӨР ҮЕ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ 
9-р Хуудас

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ,
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ
4-р Хуудас

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

УЛС ОРНЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
БОЛОВСРУУЛАЛТ 
11-р  Хуудас

Баянзүрх дүүрэгт байрлах Нэг цэгийн
үйлчилгээний төвийн дарга Т.Ариунтуяа



Нийт батлагдсан тохиолдол:
Эрүүл Мэндийн Яам (ЭМЯ)-ны статистик
мэдээгээр манай улсад 468,231 тохиолдол
батлагдсаны 4,012 тохиолдол нь 3-р сард
бүртгэгдсэн байна. ЭМЯ зөвхөн ПГУ-аар
батлагдсан тохиолдлыг мэдээлдэг тул энэ
тоо нь Үндсэний Статистикийн Хорооноос
гаргадаг КОВИД-19 халдварын антиген
илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээний дүнг
багтаасан нөхцөл байдлын мэдээгээс
(918,867) ялгаатай байна. 
Тайлангийн хугацаанд шинэ халдварын тоо
буурч, өдөрт дунджаар 80 орчим шинэ
тохиолдол бүртгэгдэж байна. Долоо хоногт
бүртгэгдэх шинэ тохиолдлуудын тоо 3 сарын
эхний долоо хотогт  1 ,663 байсан бол сарын
дөрөв дэх долоо хоногт 404 болж 75.7%
буурав.
Халдвар илрүүлэх шинжилгээний байдал:
Монгол Улс бүх нийтийн бэлэн байдлын шар
түвшинд шилжсэнээс хойш 3 сарын дундаас
эхлэн өдөрт хийгдэх ПГУ-ын шинжилгээний
тоо 8,284-өөс 2,700 болж 67.4%-иар буурсан
байна. Эрүүл мэндийн төвүүдийн
шинжилгээний хүчин чадлаас хамааран улсын
хэмжээнд өдөрт дунджаар 2,000-4,000 ПГУ-ын
шинжилгээ хийгдэж байгаа тул шинжилгээгээр
батлагдсан тохиолдлын тоо нийт халдвар авсан
тохиолдлын бодит тооноос бага байж болох юм.
Гэсэн хэдий ч шинжилгээний эерэг үзүүлэлт 3
сарын эхээр 15.6%  байсан бол 2022 оны 3-р
сарын 28-ны байдлаар 6.7% болж буурсан нь
манай улсад халдварын тархалт багасч байгааг
харуулж байна.
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КОВИД-19 шалтгаант нас баралт: Цар тахал
эхэлснээс хойш тус улсад нас баралтын нийт 2,108
тохиолдол бүртгэгдээд байна. Гуравдугаар сарын
эхний хагаст КОВИД-19 шалтгаант хүндрэлийн
улмаас шинээр 7 нас баралт бүртгэгджээ. Харин
гуравдугаар сарын 14-нөөс хойшхи хугацаанд
халдварын шалтгаант эндэгдэл  бүртгэгдээгүй
байгаа нь нийт хүн амын дундах вакцинжуулалтын
хувь өндөр, ялангуяа зорилтот бүлгийн хүн амын
92.2% -ыг вакцинд хамруулсны үр дүн юм. Мөн
Жон Хопкинсийн их сургуулийн олон улсын
судалгааны төвийн мэдээлсэнээр нас баралтын
түвшин тайлангийн өмнөх сараас өөрчлөгдөөгүй
0.24% хэвээр байна.
Дархлаажуулалт: Гуравдугаар сарын 30-ны
байдлаар, Монгол Улсын нийт хүн амын бараг 67
хувь нь Ковид-19-ийн эсрэг вакцины хоёр тунд,
31.7% нь гурав дахь тунд, 3.7% нь сайн дурын буюу
дөрөв дэх тунд хамрагдаад байна. Вакцинжуулалт
эхэлснээс хойш вакцинд хамрагдсан 459,679 (8%)
хүн коронавирусын халдвар авсан байна.
Эхийн эрүүл мэнд: Хоёрдугаар сартай
харьцуулахад жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах
КОВИД-19 халдварын тархалт тогтмол буурч, 
 гуравдугаар сарын 30-ны байдлаар улсын
хэмжээнд 14 жирэмсэн эх эмнэлэгт хэвтэн
эмчлүүлж байна. Одоогоор, эхийн эндэгдэл,
ноцтой хүндрэл бүртгэгдээгүй байна. НҮБ-ын Хүн
амын сан гуравдугаар сарын эхээр орон нутагт
ажиллах үеэрээ жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах
КОВИД-19-ийн халдварын эсрэг дархлаажуулалт
орон нутагт 40%-иас доогуур байгаад анхаарал
хандуулж эмч, мэрэгжилтэнүүдтэй ярилцлага хийж
үзхэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн
зөвөлгөө өгөх чадвар дутмаг, вакцины ашиг тусын
талаарх зөвөлгөө өгөхөд зориулсан нотолгоо
бүхий удирдамж, гарын авлага дүтагдалтай байгааг
илрүүлсэн болно. Нөгөө талаас жирэмсэн болон
хөхүүл эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө чанаргүй байгаагаас
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн вакцинд эргэлзэх
байдал буурахгүй байгаа нь вакцины хамрагдалт
бага байхад нөлөөлж байна. Иймд эрүүл мэндийн
үйлчилгээ үзүүлэгчдийг олон улсын удирдамж,
вакцины үр дүнтэй байдлын талаарх судалгааны
нотолгоонд суурилсан зөвлөгөө өгөх гарын
авлагаар хангаж ажиллах нь цаашид гарч
болзошгүй эрсдэлээс жирэмсэн болон хөхүүл
эхчүүдийг хамгаалахад тустай байх болно. 



Зорчигчдод тавих шаардлага:  Монгол Улсын Засгийн газар 2022 оны 3-р сарын 14-ний өдөр
гадаадаас ирэх зорчигчдод тавигдах шаардлага шинэчилсэн байна. Энэхүү өөрчлөлтийн дагуу
Монгол улсад ирж буй зорчигчдод нас, вакцинжуулалтад хамрагдсан байдал, зорчсон улс
зэргээс үл хамааран Монгол улсад нэвтрэхэд ПГУ болон түргэвчилсэн шинжилгээ шаардахгүй,
мөн тусгаарлалтанд орох шаардлага тавигдахгүй болсон байна. 

Монгол, Оросын хилийн боомтууд нээгдэв:  2022 оны 3-р сарын 29-ний өдөр ОХУ-ын Засгийн
газрын № 5656 тоот тогтоолоор Монгол-Оросын хилийн бүх боомтоор иргэдийг нэвтрүүлэхийг
зөвшөөрсөн байна. ОХУ-д зорчиж буй Монгол иргэдийг /48 цагийн дотор хийсэн/ ПГУ
шинжилгээний сөрөг хариуг баталсан бичигтэйгээр хилээр нэвтрүүлэх болсныг Улаанбаатар
дахь ОХУ-ын Элчин сайдын яам мэдээллээ.

Монголд геномын дараалал тогтоох шинжилгээ хийх боломжтой болов:  Австралийн Элчин
сайдын яам, ДЭМБ хамтран вирусын геномын дарааллыг оношлох өндөр хүчин чадалтай
лабораторийн төхөөрөмжийг Монгол улсын Халдвар судлалын үндэсний төвд хүлээлгэн өглөө.
Энэхүү лаборатори нь КОВИД-19-ийн олон төрлийн шинэ омгийг илрүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой бөгөөд халдварын хяналтын үр дүнг цаг тухайд нь өгдөг.

НҮБ-ын Хүн амын сангийн техникийн дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ-ны дэргэдэх эх барих,
эмэгтэйчүүдийн салбар зөвлөл эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулсан КОВИД-19
халдварын эсрэг вакцинаар зөвлөгөө өгөх гарын авлагыг боловсрууллаа.  Энэхүү гарын авлагыг
ЭМЯ-наас баталж, мэргэжлийн байгууллагуудын сүлжээгээр түгээж байна.
ПГУ-ын лабораторийн тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүдийг НҮБ-ын Хүн амын
сангийн төв байгууллагаас чанарын шаардлагуудыг бүрэн дагаж мөрдсөн гэж үзэж цаашид
худалтан авалтыг зохион байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Энэхүү зөвшөөрлийн үндсэн дээр
дотоодын худалдан авалтыг 2022 оны дөрөвдүгээр сарын эхээр зарлаж 4 лаборатор байгуулсан.
Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд Хөвсгөл аймагт эхийн эндэгдэл, нярайн эндэгдэл буурахгүй
байгаатай холбоотойгоор НҮБ-ын Хүн амын сангийн цар тахлын дараах тусламж, үйлчилгээг
сэргээхэд дэмжлэг үзүүлэх баг Засгийн газрын багтай хамтран тус аймагт гуравдугаар сард
ажиллаа. Тус ажлын хүрээнд урьдчилан сэргийлэх боломжтой эхийн эндэгдэл, өвчлөлийг
бууруулахад чиглэсэн орон нутгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг
үзүүлж, орон нутгийн зүгээс хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ, эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зөвлөмжөөр хангасан болно. 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БЭЛЭН БАЙДАЛ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:  
 
Монгол улс Цар тахалтай тэмцэх бүх нийтийн бэлэн байдлын шар түвшинд шилжсэнтэй
холбоотойгоор Засгийн газрын бодлого, шийдвэрүүд бараг хэвээр мөрдөгдөж байгаа ч аялагчид
болон хилийн зохицуулалттай холбоотой доорх өөрчлөлтүүд хэрэгжиж байна. 

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ: 

3



Ж Е Н Д Э Р И Й Н  Т Э Г Ш  Б А Й Д Л Ы Г  Х А Н Г А Х ,
Э М Э Г Т Э Й Ч Ү Ү Д И Й Г  Ч А Д А В Х И Ж У У Л А Х

4

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН ОЛОН УЛСЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХИЙГ
ХАМГААЛАХ ӨДӨР, ЦЭРГИЙН БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН
НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг  хамгаалах  өдөр болон Цэргийн баярыг тохиолдуулан
үндэсний хэмжээний “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ”  аяныг “Хайраа  хайрлая,  Хандлагаа  өөрчилье,
Хамтдаа  үлгэрлэе”  уриан дор 2022 оны 3-р сарын 1-ээс  31-ний хооронд зохион байгууллаа .
Аяны зорилго нь  хүмүүсийг  бие биенээ хайрлаж,  хэрэгцээ шаардлага ,  хүсэл сонирхлыг нь
хүндэтгэн дэмжиж,  ялгаварлан гадуурхалгүйгээр харилцан хүндэтгэх  нь  тэгш эрх ,  ижил
боломжийг бий болгохоос гадна бидний багаасаа  сонсож,  харж өссөн жендэрийн хэвшмэл
ойлголтыг өөрчлөхөд хувь  нэмэр оруулах чухал хүчин зүйл болохийг  таниулах байлаа .
Ингэснээр эрэгтэй,  эмэгтэй хүмүүс  гэр бүлийн хүрээнд цаашлаад нийгэм,  улс  эх  орондоо
өөрийн сурсан мэдлэг  боловсрол,  туршлагаараа  ижил тэнцүү  хувь  нэмэрээ оруулж,
жендэрийн тэгш байдлын үр шимийг хүртэх  боломжтой болох билээ .  
Аяныг Монгол Улсын Засгийн газар,  Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг  (ШХА) ,НҮБ-ын Хүн амын
сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь”  төслийн
дэмжлэгтэйгээр Жендэрийн үндэсний хороо удирдан зохион байгуулсан бөгөөд төслийн
хэрэгжүүлэгч  түнш байгууллагууд болох Гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг
зохицуулах зөвлөл,  Цагдаагийн ерөнхий газар,  Хүчирхийллийн эсрэг  үндэсний төв  зэрэг
байгууллагууд аяны контентууд дээр санал зөвлөмжөө өгч  ажиллалаа .  Аймаг ,  дүүргүүдийн
жендэрийн салбар зөвлөл,  салбар хороод аяны контентуудыг өргөн хүрээнд түгээх  замаар
аяны хүрээг  тэлж,  идэвхжүүлж,  олон нийтийг  аянд нэгдэхийг  уриалж ажиллаа .  



Аяны үйл ажиллагаа цахим хэвлэлийн бага хурлаар эхэлсэн бөгөөд аяны туршид хэвлэл мэдээллийн
сувгууд болон нийгмийн сүлжээгээр подкаст, телевизийн нэвтрүүлэг ярилцлага, хэлэлцүүлэг, цахим
шторк, постеруудыг түгээж олны хүртээл болголоо. Эдгээр бүх контент нь хувь хүн, гэр бүл, нийгмийн
түвшинд тэгш харилцааг дэмжсэн аяны гол уриа мессэжийг агуулсан байв.
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн “Хайрлаарай” нэвтрүүлгийн багтай хамтран 3
үеийн 3 гэр бүлийг оролцуулсан “Хүндлэл дүүрэн гэр бүл” сэдэвт дугаарыг бэлтгэн түгээсэн. Тус
нэвтрүүлэгт 3 гэр бүлээс гадна мэргэжлийн сэтгэл заслын эмч оролцсон бөгөөд жендэрийн хэм
хэмжээ, итгэл үнэмшил үеэс үед хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн, харилцан биенээ хайрлан хүндэтгэх нь
хувь хүмүүсийн итгэл үнэмшил, нийгмийн хэм хэмжээн дэх ялгаатай байдлыг эерэгээр ойлгоход
хэрхэн нөлөөлж буй талаар чөлөөт ярилцлага өрнүүлсэн юм. Мөн Ийгл телевизээр эрэгтэйчүүдийн
манлайлал, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар мэргэжлийн эмч, өрх толгойлсон аав, гэр бүл судлаач
олны танил жүжигчнийг урьж оролцуулан эрчүүдийн эерэг хандлага, оролцоо, эрүүл мэнд, туршлагын
талаар ярилцсан. 
Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо болон эрэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдаж буй
асуудлын талаар мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан 2 подкастыг бэлтгэж Дэлхийн Монголчуудын Радио
88.3 болон Ийгл Радио 91.1-ээр тус тус үзэгч сонсогчдод хүргэсэн. 

Мөн аяны хүрээнд Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дарга Др.Стефани Бурри "MNB World" сувгийн
"Sightline" ярилцлагад оролцож жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаар, Монгол улсын Засгийн
газар, НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх
нь” төслөөр дамжуулан ШХА-ын хийж буй ажлууд, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилсан
сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад бий болсон тогтолцоо, үйлчилгээний тогтвортой байдлыг
хангахад дэмжлэг үзүүлэн, санхүүжүүлэх нь яагаад чухал болох талаар ярилцсан юм. 
Нэг сарын турш үргэлжилсэн аян шууд телевизийн эфир үзсэн хүмүүсийн тоог оруулалгүйгээр
давхардсан тоогоор 1 сая гаруй хүнд хүрсэн байна. 
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НҮБ-ын Хүн амын сангийн Жендэрийн хөтөлбөрийн баг гуравдугаар сарын 31-ээс дөрөвдүгээр
сарын 1-ний хооронд Дархан-Уул аймагт ажиллаа. Дархан-Уул аймаг дахь хүчирхийллийн
хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх Нэг цэгийн үйлчилгээний төв (НЦҮТ) нь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд хүчирхийллийн хохирогч,
даван туулагчдад олон улсын стандартын түвшинд үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус газарт үйлчилгээг
нь өргөжүүлэх зорилгоор бага хэмжээний буцалтгүй тусламжийг НҮБ-ын Хүн амын сан үзүүлсэн
юм.
“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төсөл нь ЖСХ-тэй тэмцэх хамгийн анхны бөгөөд
цогц, олон салбарын уялдаа холбоо, үйл ажиллагааг дэмжсэн, ЖСХ-ээс урьдчилан сэргийлэх,
таслан зогсоох үндэсний чадавхийг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж буй төсөл билээ. Төслийн 1-р
үе шат 2016-2020 онд хэрэгжиж дууссан бөгөөд 2020-2023 онд төслийн 2-р үе шат хэрэгжиж
байгаа юм. 
Төслийн 2-р шатны нэг гол үйл ажиллагаа бол НЦҮТ, түр хамгаалах байрнуудын үйлчилгээг
өргөжүүлж, хүчирхийллийн даван туулагч эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх
мөн байрны нөхцлийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн
сайжруулахад оршиж байна. Энэ хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангаас төслийн уралдаан зарлаж 6
НЦҮТ, түр хамгаалах байрыг 5 аймаг 1 дүүргээс сонгон шалгаруулсан. Эдгээр сонгогдсон
газруудын нэг нь Дархан-Уул аймаг юм. 
Дархан-Уул аймагт ажилласан гол зорилго нь аймгийн НЦҮТ-ийн байраа сайжруулах ажлуудын
явцтай танилцах, НЦҮТ-ийн ажилчид, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд аргазүйн зөвлөгөө өгөх мөн аймгийн
удирдлагуудтай уулзан эдгээр үйлчилгээг төсөл дууссанаас хойш тогтвортой авч явахад
анхаарахын ач холбогдолын талаар нөлөөллийн уулзалтуудыг хийх байсан. НЦҮТ-ийн үйл
ажиллагаа, үйлчилгээгээ өргөжүүлж, ялангуяа даван туулагчдыг эдийн засгийн хувьд
чадавхжуулснаар тэднийг хүчирхийлэлтэй харилцаанд эргэн очихоос сэргийлж, хүчирхийллийн
тойргийг таслаж бие даан амьдрах боломжийг олгох юм. 
Дархан-Уул аймгийн НЦҮТ нь үйлчлүүлж буй болон үйлчлүүлээд гарсан даван туулагчдынхаа
эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор оёдол, нэхмэл, хоол хийх, ногоо жимс тарих, үс
засах, хумс янзлах, компьютер дээр ажиллах, төслийн санал бичих зэрэг чадвар эзэмшүүлэх төрөл
бүрийн сургалтуудыг орж байгаа бөгөөд тэднийг зарлагдсан ажлын байруудтай холбоход туслаж,
хөрөнгө босгох, үйлдвэрлэсэн эд зүйлсээ зарж борлуулах, маркетингид нь дэмжлэг үзүүлэн
ажиллахаар төлөвлөж байна. Үүний үр дүнд төслийн санхүүжилт авснаас хойш зургадугаар сарын
дотор 8 эмэгтэй янз бүрийн ур чадварыг өөрийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн эзэмшиж ажилтай
болж, хийсэн зүйлсээ зарж борлуулан орлоготой болсноос нэг эмэгтэй үсчний тэмцээнд оролцон
тэргүүн байр эзэлсэн байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь даван туулагчдыг эдийн засгийн хувьд
чадавхжуулахаас гадна сэтгэл зүйн хувьд хямралаас гарах, стрессээ зөв тайлахад дэмжлэг болдог
сэтгэл заслын үр дүнтэй арга болдог. 
Дархан-Уул аймгийн удирдлагууд, түүн дотор Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал, Дархан сумын удирдлагууд жендэрт суурилсан хүчирхийлэл/гэр бүлийн
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авч, НЦҮТ-өөр үйлчлүүлж буй
хүчирхийллийн хохирогч даван туулагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах
чиглэлд хүчээ нэгтгэн хамтран ажиллаж байна. 
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ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ
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2021  онд Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан Онцгой байдалд үзүүлэх  Бэлгийн
болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг  орон нутагт  хэрэгжүүлэхэд
НҮБ-ын Хүн амын сан техник туслалцааны дэмжлэг  үзүүлж,  Завхан аймгийн эрүүл
мэнд,  онцгой байдлын газрын ажилтнуудад сургалт  зохион байгуулсан.  Үүний үр  дүнд
Завхан аймаг  орон нутгийн гамшгийн төлөвлөгөөнд Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
тусламж үйлчилгээг  үзүүлэх  төсвийг  суулгасан анхны аймаг  боллоо.

ОНЦГОЙ БАЙДАЛД ҮЗҮҮЛЭХ БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН
ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОРОН
НУТГИЙН ГАМШГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ЭХИЙН БОЛОН ТӨРӨХ ТОЙРНЫ ЭНДЭГДЛИЙН
ТАНДАЛТ СУДАЛГАА, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШИНЭ
АРГАЧЛАЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

2021 онд ДЭМБ нь Эхийн болон төрөх тойрны эндэгдлийн тандалт судалгаа, хариу арга хэмжээний
шинэ аргачлалыг НҮБ-ын Хүн амын сан болон бусал байгууллагын техник туслалцааны
дэмжлэгтэйгээр шинэчлэн гаргасан билээ. НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэг нь эх, төрөх тойрны
эндэгдэлтэй холбоотой шалтгаан, нөхцөл байдлын гүнзгий чанарын судалгааг хамарсан. Энэхүү
аргачлал нь эхийн нас баралт, төрөх тойрны эндэгдлийн шалтгаан, нөхцлийн талаархи үнэлгээний
чанарыг улам сайжруулж, сэргийлж болох эхийн эндэгдэл, амьгүй төрөлт, эрт нярайн эндэгдлийг
бууруулахад чиглэгдсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг ахиулах салшгүй нэг хэсэг юм. 
Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны тушаалаар эхийн эндэгдлийг бүртгэх, мэдээлэх, хянах
удирдамжийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан.
НҮБ-ын Хүн амын сангийн Бүсийн төвөөс зөвлөсний олон улсын стандартад нийцсэн энэхүү
арагчлалыг дагуу энэхүү аргачлалыг Монгол хэлнээ хөрвүүлж ЭМЯ-ны Эх барих, эмэгтэйчүүдийн
мэрэгжлийн салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн  нэвтрүүлэх ажил төлөвлөгдөж байна.  

Б Э Л Г И Й Н  Б О Л О Н  Н Ө Х Ө Н  Ү Р Ж И Х Ү Й Н  Э Р Ү Ү Л  М Э Н Д  Б А
Н Ө Х Ө Н  Ү Р Ж И Х Ү Й Н  Э Р Х



“Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, Эх, нярайн яаралтай тусламж” сэдэвт ур чадварт суурилсан сургалтыг
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд 3 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд Аймгийн Засаг даргын тамгын
газар, Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, 24 сумдын эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, эх
баригчид, нярайн эмч нарыг оролцуулан Монгол улсын Их хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын
хорооноос НҮБ-ын Хүн амын сангийн арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр зохион
байгууллаа.
Сургалтын нээлтийн үеэр НҮБ-ын Хүн амын сангийн Шадар суурин төлөөлөгч хатагтай Л.Оюунаа үг
хэлэхдээ “Хүн амын сан нь Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хамт олонтой Улс орныг
дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2002 оноос эхлэн олон жил үр дүнтэй хамтран ажиллаж ирснийг
цохон тэмдэглээд сүүлийн 12 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн "Эх, нярайн зайн оношилгооны төсөл"-
ийн хүрээнд  тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл, эмч мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, телемедициныг
үр дүнтэй ашиглах зэрэгт бодит дэмжлэг үзүүлсэн нь  Хөвсгөл аймгийн эмэгтэйчүүдийн эрүүл
мэндийг сайжруулах, аюулгүй эсэн мэнд амаржихад хувь нэмрээ оруулж ирсэн” гэдгийг онцлон
тэмдэглэв.
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын зөвлөх М.Отгон, “УИХ-аас баталсан Алсын Хараа 2050 бодлогын
баримт бичиг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулж, Тогтвортой
Хөгжлийн Зорилтын хүрээнд нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээг дэмжих замаар эх хүүхдийн
эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг багасгах зорилготой” гэдгийг тэмдэглэн хэлсэн.
Хөвсгөл Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн Бодлогын Хэлтсийн Дарга Ч.Ганбаатар эрүүл мэндийн
үйлчилгээ, ялангүяа нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах ажлын
хүрээнд цахим шинэчлэл болон технологийн дэвшилтүүдийг ашиглах тал дээр аймгийн ЗДТГ-н
тувшинд онцгой анхаарч, хүндэрсэн эхийг онгоцоор тээвэрлэхэд орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг
үзүүлж амь насыг нь аварч ажиллаж ирснийг онцлов.
НҮБ-ын Хүн амын сангаас "КОВИД-19-ийн эсрэг хариу арга хэмжээний төсөл"-ийн зохицуулагч Б.Цэдмаа
“Эх яагаад эндэв?” судалгааны үр дүнг танилцуулж, эх баригч мэргэжилтний гүйцэтгэх ажил үүргийн
хуваарийн шинэчлэл, дэлхийн чиг хандлага болон НҮБ-ын Хүн амын сангаас хэрэгжиж буй бэлгийн
болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах ажлуудыг танилцуулав.
Онол дадлага хослуулсан, эмнэл зүйн тохиолдолд суурилсан тус сургалтыг АУ-ны доктор, дэд
профессор Д.Мөнхцэцэг, АУ-ны доктор Т.Амартүвшин, ЭХЭМҮТ-ийн эх барихыг яаралтай
тусламжийн сургагч багш Б. Чинзориг, Амгалан амаржих газрын нярайн зөвлөх эмч С. Энхтуяа зэрэг
салбарын тэргүүлэгч эмч мэргэжилтэн нар удирдан чиглүүлж явуулсан юм.
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“НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭХ, НЯРАЙН
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ХӨВСГӨЛ
АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ СУРГУУЛИЙН
ОРЧИН ДАХЬ ДЭЭРЭЛХЭЛТ, ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭСРЭГ
ҮНДЭСНИЙ АЯН ЗАРЛАЛАА

ЮНИТЕЛ КОМПАНИТАЙ БАЙГУУЛСАН ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ 
2021  онд НҮБ-ын Хүн амын сан,  "Өсвөр үеийн зөвлөх Мандухай"  төслийн хэрэгжилтэнд
дэмжлэг  авч ,  хамтран ажиллахаар Монголын харилцаа холбооны Юнител компанитай хамтын
ажиллагааны гэрээ байгуулсан.  Энэхүү  гэрээний хүрээнд,  НҮБ-ын Хүн амын сан,  ЭХЭМҮТ-
тэй хамтран 4-р сарын эхний 7  хоног  буюу “Өсвөр үеийн 7  хоног”-т  өсвөр үеийнхэнд
"Мандухай"  болон өсвөр үеийн кабинетын үйл ажиллагааны талаар мессеж түгээж,  мэдээлэл
хүргүүлэхээр төлөвлөж байна.  
Түүнчлэн,  НҮБ-ын Хүн амын сангийн Залуучуудын хөтөлбөрийн багийнхан Юнител компаний
дэмжлэгтэйгээр Өмнөговь  аймгийн Гэр бүл ,  хүүхэд,  залуучууд хөгжлийн газрын дор “Цахим
номын сан”  төслийг  хамтран хэрэгжүүлэх боломжийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа .  

Монгол дахь  НҮБ-ын Хүн амын сан сургуулийн орчин дахь  дээрэлхэлт ,  ялгаварлан
гадуурхалт ,  жендэрт суурилсан хүчирхийллийг  таслан зогсооход чиглэсэн Боловсрол,
Шинжлэх Ухааны Яам (БШУЯ)-ны хүчин чармайлтыг дэмжин,  хамтран ажиллаж байна.  БШУЯ
энэ асуудлын үндсэн суурь  шалтгаанд анхаарч арга  хэмжээ авч  байна.  НҮБ-ын Хүн амын
сангийн дэмжлэгтэйгээр,  БШУЯ багш,  нийгмийн ажилтан,  эцэг  эх ,  сургуулийн сурагчид,
иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл бүхий нийт 400 гаруй оролцогчдыг
оролцуулсан томоохон хэлэлцүүлгийг  3-р сарын 14-нд зохион байгуулж,  үе  тэнгийн
дээрэлхэлт ,  сургуулийн сурагчдыг ялгаварлан гадуурхах  зэрэг  олон чухал асуудлын талаар
хэлэлцлээ .  Хэлэлцүүлэгт  БШУЯ-ны Сайд Энх-Амгалан,  Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Ц.Мөнхцэцэг  нар оролцлоо.  



НҮБ-ын Залуучуудын ажлын хэсгийг  2022 онд ахалж байгаагийн хувьд НҮБ-
ын Хүн амын сан нь  НҮБ-ын залуучуудын хөгжил,  оролцоонд чиглэсэн үйл
ажиллагаануудыг нэгтгэн,  хамтран ажиллаж байна.  Үүнтэй холбоотойгоор,
НҮБ-ын Хүн амын сан нь  бусад агентлагуудын 2022 онд залуучуудад
чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг уялдуулах  улмаар давхцалгүй,  үр  нөлөө
сайтай төлөвлөгөө боловсруулахаар НҮБ-ын агентлагууд болон НҮБ-ын
Залуучуудын Зөвлөлдөх Хороотой хамтран ажиллаж байна.
Энэхүү  хүчин чармайлтын хүрээнд НҮБ-ын үндэсний хэмжээнд Залуучуудын
хөгжлийн төвийн ажилтнуудыг чадавхжуулах ,  төвийн үйл ажиллагааг
таниулах арга  хэмжээг  төлөвлөж байна.  Чадавхжуулах сургалтууд нь
жендэрт суурилсан хүчирхийлэл,  гэр  бүл төлөвлөлт ,  хүн худалдаалах  гэмт
хэрэгтэй тэмцэх болон эрүүл мэндийн сэдвүүдийг  хамарч залуучуудын
хөгжлийн төвийн ажилтнууд болон залуучуудад чиглэх  юм.
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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН НЬ НҮБ-ЫН ЗАЛУУЧУУДЫН
АЖЛЫН ХЭСГИЙГ АХЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА



НҮБ-ын Хүн амын сан  нь  2023-2027  онд  Монгол Улсыг  дэмжиж,  хамтран хэрэгжүүлэх  7-р
хөтөлбөрийн төслийг  оролцогч  талууд ,  хамтран хэрэгжүүлэгч  байгууллагууддаа
танилцуулах ,  хэлэлцэх  уулзалтыг  2022  оны 3  сарын 29-ны өдөр зохион байгууллаа .
Хэлэлцүүлгийн үеэр  Монгол дахь  НҮБ-ын Хүн амын сангийн Тэргүүн ,  доктор  Халид Шарифи,
“НҮБ-ын Хүн амын сан  нь  залуучуудын хөгжил,  жендэрийн тэгш байдал ,  эмэгтэйчүүдийн
эрхийг  хамгаалах ,  бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл  мэнд,  нөхөн үржихүйн эрхийг
хамгаалах  чиглэлээр  ажиллаж,  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хэрэгцээг  хангах ,  хүн  ам
зүйн шилжилтийн тухай  ойлголтыг  бий болгох  зэрэг  НҮБ-ын тогтолцооны чухал
асуудлуудад  анхаарч  ажилладаг "  гэдгийг  онцлон тэмдэглэв .
Хэлэлцүүлгийн үеэр  урьдчилан сэргийлэх  боломжтой эхийн эндэгдлийг  таслан зогсоох ,  гэр
бүл  төлөвлөлтийн хангагдаагүй  хэрэгцээг  эцэслэх ,  жендэрт  суурилсан хүчирхийллийг
таслан зогсоох  чиглэлээр  НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэлхий нийтэд  хэрэгжүүлж буй
ажлуудтай уялдуулсан Улс  орныг  дэмжих 7-р  хөтөлбөрийн цар  хүрээг  оролцогч  талуудад
танилцуулж,  тэдний санал  хүсэлтийг  сонслоо .
Монгол Улсын Засгийн газар  болон НҮБ-ын Хүн амын сан  хоорондын анхны цогц  Улс  орныг
дэмжих хөтөлбөр анх  1992  онд  албан ёсоор хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд эл  хөтөлбөр нь  гэр  бүл
төлөвлөлтийн мэдээлэл ,  үйлчилгээг  хүртээмжтэй болгох ,  түүнчлэн хүн  ам зүйн мэдээллийн
ашиглалтыг  эрчимжүүлэх  замаар  Засгийн Газрын хөгжлийн бодлого ,  хөтөлбөрүүдийг
дэмжихэд чиглэж байв .
НҮБ-ын Хүн амын сангийн 6  дахь  Улс  орныг  дэмжих хөтөлбөр Монгол улсад  залуучуудын
оролцоо;  залуучуудын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл  мэнд ба  эрх ;  мөн жендэрийн
тэгш байдал ,  эмэгтэйчүүдийг  чадавхжуулах ,  жендэрт  суурилсан хүчирхийллийг  таслан
зөгсөөх  чиглэлийн хөгжлийн туслалцааны хөтөлбөртэй уялдсан билээ .  Одоо хэрэгжиж
байгаа  тус  хөтөлбөр нь  Монгол улсад  Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад  хүрэхэд  дэмжлэг
үзүүлж,  НҮБ-ын бусад  агентлагуудын үйл  ажиллагаатай  нягт  уялдаатай  хэрэгжиж байна .
Тус  хэлэлцүүлгийн арга  хэмжээнд УИХ-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хороо ,  Боловсрол,
шинжлэх  ухааны яам,  Хөдөлмөр,  нийгмийн хамгааллын яам,  Эрүүл  мэндийн яам,  бусад
холбогдох  төрийн байгууллагууд ,  эрүүл  мэнд,  боловсролын байгууллагууд ,  олон улсын
хөгжлийн байгууллагууд ,  төрийн бус  байгууллагууд  болон НҮБ-ын агентлагуудын төлөөлөл
оролцлоо .
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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГААС 2023-2027 ОНД МОНГОЛ
УЛСЫГ ДЭМЖИЖ, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 7-Р ХӨТӨЛБӨРӨӨ
ТАНИЛЦУУЛЖ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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1-р хуудсаас үргэлжлэв

"Заримдаа шөнө дунд хэргүүд гарч хохирогчид цагдаагийн хэлтэст ирдэг ч тэдэнд шаардлагатай
үйлчилгээг үзүүлэх бололцоогүй байсан. Тэднийг сандал дээр унтуулж, жижүүрийн офицерууд
даван туулагчтай хоолоо хуваалцаад, өглөө болоод хэргийг бүртгэдэг байсан."
Баянзүрх дүүрэг дэх Нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь 2019 оноос хойш улсын хэмжээнд
байгуулагдсан 17 төвийн нэг нь юм. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш жендэрт суурилсан
хүчирхийллийн гэмт хэргийн илэрц нэмэгдсээр байна. Энэ нь төвүүд үр дүнтэй ажиллаж
байгаагийн илрэл гэж Ариунтуяа хэллээ.
"Хэргийн бүртгэл нэмэгдсэнээр хариу арга хэмжээ сайжирсан. Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай
мэдээлэл нэмэгдэж байгаа ч бид олон нийттэй илүү нягт хамтран ажиллаж, иргэдэд хэрхэн ийм
төрлийн хэргийг мэдээлэх талаар мэдлэгийг нь дээшлүүлэхээр ажиллаж байна" гэж Ариунтуяа
хэллээ.
Ариунтуяагийн ажиллуулдаг төв нь Монголын эмэгтэйчүүдийн хувьд хамгийн аюултай газарт
байрладаг гэдэг нь тоо баримтаар нотлогдож байна. 2020 онд Улаанбаатар хотод гарсан гэр
бүлийн хүчирхийллийн 31 гаруй хувь, улсын хэмжээнд 16 гаруй хувь нь Баянзүрх дүүрэгт
бүртгэгдсэн байна.
"Нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдэд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх боловсон хүчин бэлтгэгдсэн
байдгаараа онцлог юм."
Тус төвд ирсэн үйлчлүүлэгчдийн 50 хувь нь ажилгүй байдаг бөгөөд олонх нь дунджаас доогуур
боловсролтой бөгөөд Ковид-19-өөс үүдэлтэй нөхцөл байдал нь гэр бүлийн стресс, харилцааны
асуудал үүсгэж, улмаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд хүргэж болзошгүй гэдгийг Ариунтуяа онцлов.
Тэрээр цар тахал бүх зүйлийг улам хүндрүүлсэн гэж хэллээ.
"Ковид-19-ийн үед төвийг ажиллуулах нь амаргүй байсан. Хэргийн тоо нэмэгдэж байгаа бөгөөд
засгийн газраас хатуу хөл хорио тавиад байсан."
Ариунтуяа хэлэхдээ, цар тахал улмаас шинжилгээ хийхгүйгээр үйлчилгээ үзүүлэхэд улам хэцүү
болсон тул эмэгтэйчүүд, охидыг төвд хүлээж авахаас өмнө шинжилгээ хийх арга замыг хайж
олох шаардлагатай болсон гэв. "Өмнө нь бид үйлчлүүлэгч бүрийг хүлээн авдаг байсан. Цар
тахлын улмаас үйлчлүүлэгчид төдийгүй төвийн ажилтнуудад ч хүндрэлтэй болж байна."
Ариунтуяа тэдэнд илүү их мэдээлэл, халдвараас сэргийлэх хэрэгцээ байгааг онцолж "Бид
хамгийн түрүүнд хэрхэн өөрсдийгөө хамгаалах тухай мэдлэгээ дээшлүүлэх хэрэгтэй байсан" гэж
тэр хэлэв. "Бид ажилтнууддаа өөрсдийхөө аюулгүй байдлаа хангах талаар сургалт хийсэн. Дараа
нь бид термометр, маск, гар ариутгагч, саван зэрэг бүх халдвар хамгаалалтын багаж хэрэгслээр
хангасан."
"Бидний хийсэн хамгийн эхний зүйл бол хэрхэн хамгаалагдах тухай мэдлэгээ нэмэгдүүлэх явдал
байсан" гэж Ариунтуяа хэлэв. “Бид ажилтнуудтайгаа хэрхэн өөрсдийгөө аюулгүй байлгах талаар
сургалт хийсэн. Бид термометр, маск, гар ариутгагч, саван зэрэг бүх хамгаалалтын хэрэгслээр
хангасан."
Тус төв дээр коронавирүсын түргэвчилсэн шинжилгээ авдаг болсноор заавал эмнэлэгт
шинжилгээ өгөх шаардлагагүйгээр үйлчилгээ авах боломжтой болжээ. Мөн тус төвд эерэг
тохиолдол гарсан тохиолдолд яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх чадамжтай болсон байна.
Шинжилгээний зардал, хамгаалах хэрэгсэл, нэмэлт хангамж нь тэдний төсөвт санхүүгийн
дарамт нэмсэн гэж Ариунтуяа хэлэв. Түүний хэлснээр, НҮБ-ын Хүн амын сангийн охид
эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн багц, хувийн хамгаалах хэрэгсэл зэрэг нь хямралыг даван
туулахад дэмжлэг үзүүлж чадсан байна. НҮБ-ын Хүн амын сан нь Швейцарын хөгжлийн
агентлагтай хамтран санхүүжүүлдэг "Монгол дахь Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх
төсөл"-өөр дамжуулан цар тахлын үеийн аюулгүй байдлын протоколын талаар зөвлөгөө өгөх
баримт бичгүүдийг хүргүүлсэн.
Ариунтуяа хэлэхдээ, хямралын үед маш хүнд хэргүүд гарч байсан бөгөөд хоёр нялх хүүхэдтэй
залуу эмэгтэй тус төвөөс тусламж хүссэн талаар ярив.
"Тэр эмэгтэй нөхрийнхөө дүүд зодуулсан байсан. Түүний сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал
сайнгүй байсан. Тэр хүнд бэртсэн, хүүхдүүд нь хоол тэжээлийн дутагдалд орсон байсан” гэв.
Тэр эмэгтэйн эрүүл мэнд сэтгэлзүйн байдал аажмаар тогтворжиж байсан ч түүнд очих орон
газар байхгүй байв. Тэрээр тус төвд 26 хоног эмчлүүлж, сэтгэл зүйн иж бүрэн шинжилгээ,
зөвлөгөө авчээ. Ариунтуяа олон нийттэй хамтран хандив цуглуулж түүнийг гэртэй болгож хөл
дээрээ босоход нь тусалж, төрөөс сар бүр хүүхдийн халамжийн тусламж авахад нь тусалжээ.
"Тохиолдол бүр өөрийн гэсэн онцлогтой. Тийм учраас бид нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж,
шаардлагатай үйлчилгээг,  боломжийнхоо хэрээр хангадаг.  Хэрэв бидний чадавхаас хэтэрвэл
холбогдох байгууллагад хандана” гэв.



Хөл хорио, өвчлөл, айдас нь бүх зүйлийг илүү төвөгтэй болгосон тул цар тахлын үед үйлчилгээг өөр
хэлбэрээр хүргэх шаардлагатай болсон. Монгол улсад болон бусад улс орнуудад халдварын тархалт
багассан ч, цар тахал үргэлжилсээр байгаа бөгөөд онцгой нөхцөл байдалд эмэгтэйчүүдэд
шаардлагатай тусламж үзүүлэх чадамж нь бий болсон гэж Ариунтуяа үзэж байна.
Засгийн газартай сайн харилцаж, төвүүдийг хөл хорионы үеэр үйл ажиллагаа явуулах нэнэ
шаардлагатай байгууллага болгосон. Ариунтуяа Монголд Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор зам
хаагдаж, бүх нэн шаардлагагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоож, иргэдийг
гэртээ байхыг зөвлөж байсан үед тус төвөөр үйлчлүүлж буй эмэгтэйчүүдэд зориулж гадагш гарч, хоол
хүнс авах зөвшөөрөл авчээ. "Гудамжинд харуул хамгаалалтад гарсан цагдаа нар зогсоовол үзүүлэх QR
кодыг надад өгсөн. Төвөөр үйлчлүүлж байгаа эмэгтэйчүүдэд хоол хүнс авахын тулд би гадагш гарах
хэрэгтэй болсон" гэж тэр хэлэв.
Ариунтуяа цар тахлын улмаас үл үзэгдэх аюул байгаа ч тус төвд ирсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд бодит
хүчирхийллийн аюулд өртөж байгаа тул тэдэнд дэмжлэг хэрэгтэй гэдгийг онцлов. 

"Эмэгтэйчүүд зөвхөн цар тахлын улмаас биш, дотны
хамтрагчдаасаа хүчирхийллийн дарамт авах эрсдэлд ордог тул

төвөөс гарч чаддаггүй. Тэдний аюулгүй байдлыг хангах нь бидний
үүрэг."

Үйлчлүүлэгчид болон ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс төвийн байршил, ажилтнуудын
хувийн мэдээллийг задруулдаггүй гэж Ариунтуяа тайлбарлав. Гэхдээ энэ нууцлал нь тус төвийн
үйлчилгээний хүртээмжид нөлөөлдөг байна. 
“Хүчирхийлэгчээсээ зугтсан эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг тус төвд дарамталж, эсвэл хүчирхийлэгчид
буюу ихэвчлэн дотно хамтрагчид нь тэднийг энэ төвөөс үйлчилгээ авсныг мэдвэл дахин хүчирхийлэх
эрсдэлтэй. Нөгөөтээгүүр, үйлчилгээ авах шаардлагатай хүмүүсийн ихэнх нь шууд холбогдож
үйлчилгээ авхад хэцүү байдаг."
Ариунтуяагийн хэлснээр яг одоо тус төвд хамгийн тулгамдсан асуудал бол байрны хэмжээ юм. 8
ажилтантай, 7 төрлийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг тус төвийн байр ердөө 90 метр
квадрат талбай хэмжээтэй. Баянзvрх дvvрэгт жендэрт суурилсан хүчирхийллийн тохиолдол, тэр
дундаа гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдол, улсын түвшинд хамгийн өндөр байгаа хэдий ч тус төв
нь vйлчлvvлэгчдэд зориулсан дөрвөн ортой ганцхан өрөөтэй. Тус төвд холбогдсон бүх хүнд үйлчилгээ
үзүүлэхийг хичээн ажилладаг хэдий ч хүний   нөөц, байрны хэмжээ муутайгаас болж энэ зорилгодоо
хүрч чадахгүй байгааг Ариунтуяа тайлбарлав.
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