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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН 
МОНГОЛ УЛС 

КОВИД-19-ИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 
2-р Хуудас

ӨСВӨР ҮЕ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ 
8-р Хуудас

Ж И Р Э М С Л Э Л Т  Б Ү Р  Х Ү С С Э Н ,  Т Ө Р Ө Л Т  Б Ү Р  Э С Э Н  М Э Н Д ,  З А Л У У  Х Ү Н  Б Ү Р  Н Ө Ө Ц  Б О Л О Л Ц О О Г О О  Б Ү Р Э Н  Д А Й Ч И Л Ж ,  Х Ө Г Ж Л И Й Н
Ө Н Д Ө Р Л Ө Г Т  Х Ү Р Э Х  Н Ө Х Ц Ө Л И Й Г  Б Ү Р Д Ү Ү Л Э Х И Й Н  Т Ө Л Ө Ө .

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ,
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ
4-р Хуудас

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

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  та бүхэнд
танилцуулъя .
Энэ удаагийн дугаарт бид  Жендэрийн тэгш
байдал,  эмэгтэйчүүдийн эрхийг  хамгаалах
хөтөлбөрийн мэргэжилтэн Б .Оюунтай НҮБ-
ын Хүн амын сан болон түүний ажлын
талаар ярилцлаа .

"Хүний амьдралын нэлээн эмзэг, тэр болгон ил
тод ярьдаггүй байсан асуудлаар бид ажилладаг"

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санг та
гурван үгээр юу гэж тодорхойлох вэ?

Өвөрмөц,  өөрчлөлт шинэчлэлийн төлөө –
шинэлэг .

Таны бодлоор НҮБ-ын Хүн амын сан оршин
тогтнох нь яагаад чухал вэ?

Тодорхойлсон гурван үгээрээ дамжуулан
хэлье .  
Өвөрмөц гэдэг  нь  НҮБ-ын Хүн амын сангийн
мандатын чиглэлтэй холбоотой.  Хүний
амьдралын нэлээн эмзэг ,  олон жилийн турш
хаалттай байсан,  тэр болгон ил тод
ярьдаггүй байсан асуудлаар бид ажилладаг .
Жишээ нь  бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрүүл мэндийн асуудал юм.  Анх 1994 онд л
дэлхий нийт албан ёсоор эмэгтэйчүүдийн
нөхөн үржихүйн эрхийг  тунхагласан бол
Монгол улсад 1997  оноос эхлэн манай
байгууллага  үйл ажиллагаагаа  эхэлсэн.

Үргэлжлэл 10 ,  1 1-р  Хуудсанд



Нөхцөл байдлын тойм:  Дэлхий нийтийн
адилаар Монгол Улсад КОВИД-19-ийн
халдварын тоо нэмэгдсээр байгаа  ба  өнгөрсөн
7  хоногт  өдөрт дунджаар 3 ,000 гаруй халдвар
бүртгэгдээд байгаа  билээ .  Омикрон
хувилбараас  үүдэлтэй Монголд үүсээд буй цар
тахлын 4  дэх  давлагаа  1  дүгээр сарын 20-ноос
2 дугаар сарын 10-ны хооронд дээд цэгтээ
хүрэх магадлалтай байна.
1  сарын 26-нд Монгол Улсад КОВИД-19-ийн
37 ,81 1  шинэ тохиолдол,  35  нас  баралт
бүртгэгдэж,  нийт халдварын тоо 433 ,408,  нас
баралтын тоо 2 ,027  боллоо.  Эрүүл Мэндийн
Яам дээр зөвхөн ПГУ (PCR)  шинжилгээгээр
батлагдсан тохиолдлын тоо бүртгэгддэг  тул
түргэвчилсэн оношлуураар батлагдсан болон
шинжилгээ  өгөлгүйгээр гэртээ  тусгаарлагдаж
буй тохиолдлууд нэгдсэн бүртгэлд багтаагүй
болно.  1  сарын 26-ны байдлаар гэрээр
эмчилгээ  хийлгэж буй тохиолдлын тоо
өнгөрсөн 7  хоногийнхоос 2  дахин нэмэгдэж
58, 165  хүрсэн байна.  Өрхийн эмнэлгийн эмч
нар гэрээр эмчлүүлж буй өвчтөнүүдийг  хянаж,
КОВИД-19-ийн багцаар хангаж байна.
Халдварын тохиолдол огцом нэмэгдэж буйтай
холбоотойгоор эмнэлгийн орны ачаалал 68%
хүртэл нэмэгдэж,  1  сарын 26-ны байдлаар
11 ,200 гаруй өвчтөн эмнэлэгт  хэвтэн
эмчлүүлснээс 90 гаруй хувь  нь  КОВИД-19-ийн
халдвараар үүсгэгдсэн уушгины хатгаатай ба
түүнээс 0 .6%-ийнх нь  биеийн байдал хүнд
байна.
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Омикрон хувилбараас  сэргийлэх арга
хэмжээнүүдэд Засгийн газраас  нийт 5 .6
тэрбум төгрөгийг  зарцуулах  шийдвэр
гаргалаа .
КОВИД-19  туссан иргэдэд зориулж
рентген зураг  авахуулах  боломжтой
амбулаториудыг ажиллуулахаар болов .
Халдварын дэгдэлтийг  нэмэгдүүлэхгүйн
тулд Цагаан сарын баярыг гэр  бүлийн
хүрээнд тэмдэглэхийг  ард иргэдэд
уриаллаа .
Омикрон хувилбар дотоодод
тархсантай холбоотойгоор гадаадаас
ирж буй иргэдийг  3  хоног
тусгаарлалтын байранд тусгаарлаж
байсныг цуцлав .
Хичээлийн амралтыг 7  хоногоор
сунгаж,  дунд сургуулиуд 2  дугаар
сарын 14-нөөс цахим ба  танхимаар
хослосон байдлаар орж эхлэх  шийдвэр
гаргав .

КОВИД-19-ийн халдвар авсан жирэмсэн
эхчүүдийн тоо  энэ  оны эхний 7  хоногт  96
байсан бол 1  сарын 26-ны байдлаар энэ
тоо даруй 15  дахин нэмэгдэж 1 ,385  болжээ.
Жирэмсэн эхчүүдийн дундах
вакцинжуулалтын төвшин өндөр байгаатай
холбоотой КОВИД-19-өөс үүдэлтэй
жирэмсний хүндрэл бага  байна .
КОВИД-19-ийн эсрэг  вакцинжуулалт:
2022 оны 1  сарын 26-ны байдлаар Монгол
Улсын хүн амын 69 .8% вакцинжуулалтын 1
дүгээр тунд,  66 .7% 2  дугаар тунд,  31% 3
дугаар тунд хамрагджээ.  Энэ сарын эхээр
сайн дурын үндсэн дээр хийж эхэлсэн
дархлаажуулалтын 4  дүгээр тунд одоогийн
байдлаар 73 ,463 иргэн (нийт хүн амын 2%)
хамрагдаад байна .

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРААС
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭ:
КОВИД-19-ийн тохиолдол нэмэгдэж
буйтай холбогдуулан Монгол Улсын
Засгийн газраас  хурдацтай тархах
чадвартай Омикрон хувилбарын
халдварын тархалтыг  бууруулах  зорилгоор
хэд хэдэн чухал шийдвэр гаргав .  Үүнд:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .
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КОВИД-19-ийн эсрэг  вакцинжуулалтын 4  дэх  тунг  хийж эхлэх  журам.  Энэхүү  журмын
хүрээнд иргэд 3  дахь  тун хийлгэснээс хойш 3  сар болсон тохиолдолд сайн дурын үндсэн
дээр 4  дэх  тунг  хийлгэх  боломжтой боллоо.
КОВИД-19-ийн тандалт  ба  хариу арга  хэмжээний түр хугацааны зөвлөмжийг батлав .
Цаашид халдварын тоо улам нэмэгдсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүдийг
тасралтгүй үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай нөөцийг  бэлэн байлгах  арга  хэмжээнүүдийг
зохион байгуулахад энэхүү  зөвлөмжийг мөрдөх юм.

Ажилчдын аюулгүй байдал:  НҮБ-ын Хүн амын сангийн ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах
үүднээс бүх  ажилчдад КОВИД-19-ийн эсрэг  багцыг тараав .  Багцад КОВИД-19-ийн
халдварын үеийн анхан шатны тусламжид шаардлагатай эрүүл мэндийн хэрэгслүүд болох
дижитал термометр,  хурууны оксиметр,  гэрээр үзэх  боломжтой түргэвчилсэн тест  зэрэг
багтсан.
ПГУ (буюу PCR)  төхөөрөмжийн худалдан авалт:  Люксембург  Улсын Засгийн Газрын
дэмжлэг ,  санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монголд КОВИД-19-ийн үед эхийн эрүүл мэнд,
бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба  эрхийг  хамгаалах  нь”  төслийн хүрээнд
Улаанбаатар хотын эх  хүүхдийн эмнэлгүүдэд нийт 3  иж бүрэн ПГУ лабораторийн тоног
төхөөрөмжүүдийг  худалдан авах  ажил эхэллээ .
Эрүүл Мэндийн Яамны вакцинжуулалтын журмын шинэчлэлтэд үзүүлж буй техникийн
туслалцаа:  Нэмэлт дархлаажуулалттай холбоотойгоор жирэмсэн болон хөхүүл
эмэгтэйчүүдийн КОВИД-19-ийн эсрэг  вакцинжуулалтын журамд оруулж буй өөрчлөлтийг
боловсруулахад НҮБ-ын Хүн амын сангаас  техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг  үзүүлж
байна.

Эрүүл Мэндийн Яам:  Халдварын тархалт  2  дугаар сарын эхээр улам нэмэгдэх  төлөвтэй
байгаа  тул Эрүүл Мэндийн Яамнаас дараах  2  журмыг гаргалаа :

1 .

2 .

Эмнэлгийн орны зохион байгуулалт:  Эмнэлгийн орны хүрэлцээг  хангаж,  эмнэлгийн
ачааллыг бууруулахын тулд Эрүүл Мэндийн Яамнаас эмнэлэгт  хэвтэн эмчлүүлэхтэй
холбоотой шинэ журам гаргав .  Журамд эмнэлгийн орны хуваарилалт  хийхэд суурь  ба  архаг
өвчтэй 60 ба  түүнээс  дээш насны иргэд,  жирэмсэн эхчүүд,  чихрийн шижинтэй иргэд,  даралт
өндөртэй иргэд болон вакцинжуулалтад хамрагдаагүй иргэдэд давуу  эрх  олгоно гэжээ.
Тусгаарлалтын журам:  Шинэчлэн баталсан зөвлөмжийн дагуу  халдвар авсан нь  батлагдсан
болон батлагдсан иргэнтэй шууд хавьтагч  болсон иргэд дараах  тусгаарлалтын журмыг дагаж
мөрдөнө.  Үүнд:
Эерэг  болох нь батлагдсан тохиолдлуудад:  Өвчтөнд ямар нэг  шинж тэмдэг  илрээгүй
тохиолдолд 5  хоног  гэрээр тусгаарлагдана .  Хөнгөн хэлбэрийн шинж тэмдгүүд илэрч байгаа
тохиолдолд 7  хоног  гэрээр тусгаарлагдана .  Дунд зэрэг  болон хүнд хэлбэрээр өвдсөн иргэд 7
ба  түүнээс  дээш хоног  эмнэлэгт  хэвтэн эмчлүүлнэ.  Маш хүнд нөхцөлд байгаа  болон дархлаа
муудсан өвчтөнүүд 10  ба  түүнээс  дээш хоног  эмнэлэгт  хэвтэн эмчлүүлж,  байнгын хяналтад
байх шаардлагатай.  Мөн батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтагч  болсон иргэд 5  өдөр гэртээ
өөрийгөө тусгаарлахыг журамд тусгажээ.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:



2021  он улиран одож буйг  тохиолдуулан бид Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй (ЖСХ)
тэмцэх нь”  төслийн өнгөрсөн оны ололт амжилтыг хэлэлцлээ .  2021   онд ЖСХ ба
Гэр бүлийн хүчирхийлэл (ГБХ)-ийн чиглэлээр үндэсний хэмжээнд хариу арга
хэмжээ авах  механизмыг институтчлэх ,  тогтвортой байдлыг хангахад,  нэн
ялангуяа  тоо мэдээлэл цуглуулах ,  дүн шинжилгээ  хийх,  цаашлаад олон нийтэд
түгээх ,  эдгээртэй холбоотой мэдээллийн сангуудыг институтчлэх ажилд олон
дэвшил гарлаа .  Тухайлбал,  Үндэсний хэмжээний ЖСХ-ийн судалгааны хоёрдогч
дүн шинжилгээг  хийсэн бөгөөд 1 )  хүчирхийлэлд өртсөн хөгжлийн бэрхшээлтэй
эмэгтэйчүүд болон 2 )  сэтгэл зүйн хүчирхийлэл болон хянах зан үйлд өртсөн
эмэгтэйчүүд гэсэн 2  бүлгийг  нарийвчлан судалсан.
КОВИД-19  цар тахалтай холбоотой хатуу  хөл хорионы үед ч  ЖСХ-ийн даван
туулагчдад үзүүлэх  үйлчилгээг  тасралтгүй үргэлжлүүлсэн.  Хүчирхийллийг  даван
туулагчдад үйлчилгээ  үзүүлдэг  Нэг  цэгийн үйлчилгээний төв  (НЦҮТ)-үүд болон
хамгаалах  байрууд өнгөрсөн онд нийт 5 ,964  үйлчлүүлэгч  хүлээн авсны дийлэнх нь
эмэгтэйчүүд (40%)  ба  хүүхдүүд (30% эмэгтэй хүүхдүүд,  21% эрэгтэй хүүхдүүд)
байлаа .  Энэ тоо нь  2020 оныхоос даруй 57%-р илүү  байгаа  нь  ЖСХ сүүдрийн цар
тахал гэдгийг  ахин батлан харуулаад байгаа  юм.  2021  онд нийт 2 ,002 ЖСХ-ийн
тохиолдол хамтарсан багийн үйлчилгээг  авсан байна.  Төслийн хүрээнд үйл
ажиллагаа ,  үйчилгээний хүрээгээ  тэлж,  өргөтгөх ,  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,
өндөр настнууд зэрэг  эмзэг  бүлгийн иргэдийн хэрэгцээг  хангаж,  үйлчилгээгээ
ойртуулах  зорилгоор 6  газар сонгогдсон бөгөөд төслийн үргэлжлэх хугацаанд
төслөөс санхүүгийн болон техник аргазүйн дэмжлэгийг  авч  ажиллах юм.  
Мөн эрэгтэйчүүд,  хөвгүүд зэрэг  хүн амын сонгогдсон бүлгүүдийн  зориулж олон
нийтийн түвшин дэх  оролцоог  хангаж,  жендерийн тэгш эрхтэй нийгмийн хэм
хэмжээний талаарх мэдлэг  мэдээллийг  нэмэгдүүлэх ,   зан үйлийг  өөрчлөх
ажлуудыг зохион байгуулав .  Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлж буй “ЖСХ-тэй тэмцэх нь”  төслийн хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангаас
өнгөрсөн онд Засгийн газар,  НҮБ-ын байгууллагууд,  хөгжлийн түншүүд,  дотоодын
болон олон улсын иргэний нийгмийн байгууллагууд,  хувийн хэвшил зэрэг  25
гаруй байгууллагыг  хамруулсан үндэсний хэмжээний 2  аяныг (Олон улсын
эмэгтэйчүүдийн эрхийг  хамгаалах  өдөр ба  ЖСХ-ийн эсрэг  16  хоногийн аян)
удирдан зохион байгуулсан нь  давхардсан тоогоот  20 .6  сая  гаруй хандалт  авлаа .
ЖСХ-ээс сэргийлэх олон нийтэд түшиглэсэн зан үйлийг  өөрчлөх цогц загварыг
боловсруулах ажил эхэлж,  гүйцэтгэх  байгууллагын сонгон шалгаруулалтыг хийж
дууссан.  Мөн ЖСХ-ийг  таслан зогсооход эрэгтэйчүүд,  хөвгүүдийг  татан
оролцуулах сургалтын хөтөлбөрийг  боловсруулж,  турших ажил хийлээ .  Түүнчлэн
мэргэжлийн сургалт  үйлдвэрлэлийн төвүүд болон политехникийн коллежуудын
хичээлийн хөтөлбөрт ЖСХ-ийн асуудлыг багтаасан Бэлгийн цогц боловсролын
агуулгыг  нэмж орууллаа .  

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
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2021 ОНЫ “ЖСХ-ТЭЙ ТЭМЦЭХ НЬ” ТӨСЛИЙН
ОЛОЛТ АМЖИЛТУУДЫГ ЭРГЭН ХАРЛАА
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Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүн амын сангаас  Монгол Улсын
Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж буй “ЖСХ-тэй тэмцэх нь”  төслийн удирдах хорооны
хурлыг 2022 оны 1-р  сарын 17-нд зохион байгууллаа .  Хурлыг Хөдөлмөр,  нийгмийн
хамгааллын Сайд,  тус  төслийн удирдах хорооны дарга  А .Ариунзаяа  болон Монгол дахь  НҮБ-
ын Хүн амын сангийн Шадар суурин төлөөлөгч бөгөөд Тэргүүний үүргийг  гүйцэтгэгч
Л.Оюунаа нар хамтран удирдан явууллаа .  Монгол дахь  Швейцарын хөгжлийн агентлагийн
дарга  Др.Стефани Бурри,  Хууль  зүй,  дотоод хэргийн Дэд сайд Б .Солонгоо,  Боловсрол,
шинжлэх ухааны Дэд сайд Б .Ганбаяр,  Цагдаагийн Ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга  Ц.Ням-
Очир,  Үндэсний статистикийн хорооны дарга  Б .Батдаваа ,  Монгол улсад Гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны дарга  Л .Нямгэрэл,
Жендерийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга  Т .Энхбаяр тэргүүтэй гишүүд тус  хуралд
оролцлоо.  Хурлын гол зорилго нь  2021  оны төслийн хэрэгжилтийн ололт амжилт,  бэрхшээл
сургамжуудыг хэлэлцэж 2022 оны ажлын төлөвлөгөөг  хэлэлцэн батлах ,  хамтрагч
байгууллагууд болон бусад төсөл хөтөлбрүүдтэй хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлэх,
уялдаа  холбоог  хангах  байв .
Уулзалтын төгсгөлд 2022 оны ажлын төлөвлөгөөг  баталснаар төслийн оролцогч талууд энэ
оны үйл ажиллагаануудаа  хэрэгжүүлж эхлэх боломжтой боллоо.  "ЖСХ-тэй тэмцэх нь"
төслийн өнгөрсөн оны ололт амжилт дээр тулгуурлан энэ онд дараах  гол ажлууд дээр
төвлөрч ажиллана:
-E-GBV болон е-tus lamj  зэрэг  ЖСХ/ГБХ-тэй тэмцэх үндэсний механизмыг институтчлэх ,
тогтвортой байдлыг хангах  ажлыг цааш үргэлжлүүлнэ.  Мөн НЦҮТ/ТХБ-аар үйлчлүүлсэн
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа  болон ЖСХ-ийн талаарх олон нийтийн мэдлэг ,
ойлголт ,  хандлагыг  үнэлэх судалгаануудыг явуулна.
-ЖСХ-ийн даван туулагчдад  үйлчилгээ  үзүүлгчид болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын
чадавхыг нэмэгдүүлэх ,  даван туулагчдын эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх зэрэг
ажлуудаар дамжуулан үйлчилгээг  өргөжүүлж,  цар хүрээг  тэлэх  ажлуудыг хийнэ.  Мөн
эрэгтэйчүүд,  хөвгүүдэд зориулсан Сайн дурын зөвлөгөө өгөх ,  нөхөн сэргээх  загвар төвийг
байгуулна.
Олон нийтийн түвшинд жендэрийн эрх тэгш хэм хэмжээг  түгээх ,  таниулах зорилгоор
үндэсний хэмжээний 2  аяныг (Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг  хамгаалах  өдөр ба  ЖСХ-
ийн эсрэг  16  хоногийн аян)  зохион байгуулж,  зан үйлийг  өөрчлөх цогц загварыг туршина.  

2022 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ГОЛ АЖЛУУД
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2021  оны ЖСХ-тэй тэмцэх 16  хоногийн аяны хүрээнд боловсруулсан "Хөндлөнгөөс
нөлөөлөгч болох нь"  сургалтын аргачлалыг ашиглан НҮБ-ын Хүн амын сангаас
Эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөртэй хамтран 2022 оны 1  сарын 27-нд Улаанбаатар
хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт  сургалт  зохион байгууллаа .  
Сургалтад хэсгийн ахлагчид,  иргэд,  нийгмийн ажилчид,  багш нар зэрэг  50 гаруй хүн
идэвхтэй оролцлоо.  Хүчирхийлэлтэй холбоотой ямар нэг  нөхцөл байдлыг гэрчилсэн
тохиолдолд хэзээ ,  хэрхэн өөрт  аюулгүй байдлаар оролцох аргуудыг таниулах нь  энэхүү
сургалтын гол зорилго байлаа .

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН АЛБАН
ТУШААЛТНУУДАД "ХӨНДЛӨНГӨӨС НӨЛӨӨЛӨГЧ
БОЛОХ НЬ" СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА



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
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Люксембург  Улсын Засгийн Газрын санхүүжилтээр 
 хэрэгжиж буй Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
ба эрхийн (БНҮЭМЭ)  хөтөлбөрийн 2022 оны ажлын
төлөвлөгөөний хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангаас  Эх
Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв (ЭХЭМҮТ)-тэй
хамтран “Орчин үеийн жирэмслэхээс  сэргийлэх эм,
хэрэгслийн хүрэлцээтэй байдлын судалгаа”-г  хийх гэж
байна.
Тус  судалгааны чанарыг хангахын тулд НҮБ-ын Хүн амын
сангийн Ази,  Номхон далайн бүсээс  гаргасан дэлхий
нийтийн орчин үеийн жирэмслэхээс  сэргийлэх эм,
хэрэгслийн хүрэлцээтэй байдлын судалгааны асуулгыг
Монголын нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилж байгаа  ба
судалгааг  амжилттай явуулахад шаардлагатай логистикийн
менежмент ба  тархцын зөрүүг  тодорхойлох анализ  хийнэ.
Судалгааны асуултуудыг 2022 оны 2  сарын эхээр ЭХЭМҮТ
дэх судалгааны удирдах багийнхантай хэлэлцэн батлана .

ОРЧИН ҮЕИЙН ЖИРЭМСЛЭХЭЭС
СЭРГИЙЛЭХ ЭМ, ХЭРЭГСЛИЙН
ХҮРЭЛЦЭЭТЭЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

ПГУ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ХУДАЛДАН АВАЛТ
Люксембург  Улсын Засгийн
Газрын дэмжлэгээр,
“Монголд КОВИД-19-ийн үед
эхийн эрүүл мэнд,  бэлгийн
болон нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд ба  эрхийг  хамгаалах  нь”
төслийн хүрээнд Улаанбаатар
хотын эх  хүүхдийн
эмнэлгүүдэд нийт 3  иж бүрэн
ПГУ лабораторийг  байгуулах
гэж байна.  Лабораторийн
тоног  төхөөрөмжийн
худалдан авалтад зориулж
техникийн тодорхойлолтын
жагсаалтыг энэ оны 1-р  сард
гаргаж,  хянуулахаар
илгээгээд байна.

Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийг  КОВИД-19-ийн
эсрэг  вакцинжуулалтад хамрагдуулах  ажлыг
эрчимжүүлэхээр НҮБ-ын Хүн амын сангийн БНҮЭМ-ийн
багийнхан Эрүүл мэндийн яамтай цахим уулзалт  хийж,
нэмэлт дархлаажуулалтад зориулан вакцинжуулалтын
зөвлөмжийг шинэчлэхэд энэ оны 1-р  сараас  эхлэн дэмжлэг
үзүүлэхээр боллоо.  НҮБ-ын Хүн амын сангийн техникийн
болон санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Эрүүл мэндийн яамны
техникийн багийнхан зөвлөмжийг шинэчлэн боловсруулах
ажлыг эхлүүлээд байна.

ЖИРЭМСЭН БОЛОН ХӨХҮҮЛ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
КОВИД-19-ИЙН ЭСРЭГ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН САЛБАРТАЙ ХОЁР ТАЛТ УУЛЗАЛТ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Өмнөх мэдээллийн товхимол гарсан үеэс  хойш БНҮЭМ-ийн багийнхан НҮБ-ын Ази,  Номхон
далайн бүсийн салбарынхантай энэ оны 1-р  сард 2  удаа  хоёр талт  уулзалт  зохион байгуулав .
Эхний уулзалтаар бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой хөрөнгө
оруулалтын сэдвээр хэлэлцсэн бол дараагийн уулзалт  гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээг
сайжруулахын тулд эх  баригчдыг чадавхжуулах тухай байлаа .
БНҮЭМ-ийн багийнхан эх  хүүхдийн болон бэлгийн ба  нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн
үйлчилгээтэй холбоотой хөрөнгө оруулалтад зориулж мэдээлэл бэлтгэхээс  гадна,  гэр  бүл
төлөвлөлтийн үйлчилгээг  хангах  эх  баригчдад олгох  сертификатад зориулсан сургалтын
тэмдэглэлд тавигдах  шалгуурыг боловсруулна.  Мөн КОВИД-19-ийн нөхцөл байдлаас  хамаарч
энэ оны 6  дугаар сард гэр бүл төлөвлөлтийн сургалтыг олон улсын сургагч  багшийн хамт
зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.



Ө С В Ө Р  Ү Е  Б А  З А Л У У Ч У У Д Ы Н  Х Ө Г Ж И Л
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2021  оны 12  дугаар сарын 1 1-12-ны өдрүүдэд
Өмнөговь  аймагт  эрүүл мэндийн салбарын
удирдах ажилтнуудын дунд “НҮЭМ,  өсвөр
үеийн эрүүл мэнд,  эх  барих
эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг
чанаржуулах нь”  сэдэвт  зөвлөгөөн,  сургалт
зохион байгууллаа .
Хоёр өдөр үргэлжилсэн энэхүү  сургалт ,
зөвлөгөөнд ЭМЯ,  яамны дэргэдэх салбар
зөвлөл,  АШУҮИС,  JCI  байгууллагаас  сургагч
багш,  зөвлөх эмч нар уригдан оролцож
БОЭТ,  ЗӨСТ,  Өрхийн ЭМТ,  сумын ЭМТ,
ХХЭМБ-ын нийт 60 эмч,  удирдлагууд
хамрагдсан байна.

БНҮЭМ, ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭХ БАРИХ
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, НЯРАЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН
БАЙГУУЛАВ

УУЛ УУРХАЙН НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТСӨН СУМДАД
ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДЫН БЭЛГИЙН НӨХӨН
ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТ
Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангийн Харилцааны ажилтан болон
Өмнөговь  аймгийн эрүүл мэнд,  нийгмийн салбарын удирдлагуудаас  бүрдсэн баг  бүрэлдэхүүн
тус  аймгийн уул уурхайн нөлөөлөл бүхий Манлай,  Ханбогд,  Цогтцэций сумдад хамтарсан
хяналтын ажлыг Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хүрээнд 2021  оны 12  дугаар сарын 13-наас  18-ны
хооронд зохион байгуулан ажиллалаа .  
Томилолтын баг  сумдын Засаг  дарга ,  эмнэлгийн дарга ,  холбоглох мэргэжилтнүүдтэй уулзалт
зохион байгуулж,  залуучууд,  өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд,  нийгмийн тулгамдаж буй
асуудлын талаар санал солилцож,  цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга  хэмжээний хэрэгцээг
тодорхойлов.  Мөн сумдын залуучуудын хөгжил болон өсвөр үе ,  залуучуудад ээлтэй бэлгийн
болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж,  үйлчилгээний чанар,  хүртээмжид чиглэсэн
үйл ажиллагаанд хяналт ,  үнэлгээ  хийж зөвлөмж өгөн ажилласан.

М о н г о л  д а х ь  Н Ү Б - и й н  Х ү н  а м ы н  с а н  н ь  2 0 1 8 - 2 0 2 1  о н д  Н Ү Б - и й н  Х ү ү х д и й н  с а н ,  Д Э М Б ,  А в с т р а л и й н  Э л ч и н  С а й д ы н  Я а м ,
Г о в и й н  О ю у  Х ө г ж л и й г  Д э м ж и н  С а н  б о л о н  Ө м н ө г о в ь  а й м г и й н  З Д Т Г - т а й  х а м т р а н  “ Ө м н ө г о в ь  а й м г и й н  э м э г т э й ч ү ү д ,

з а л у у ч у у д ы н  э р ү ү л  м э н д и й г  д э м ж и х  Н э г д с э н  Х ө т ө л б ө р ” - и й н  х э р э г ж ү ү л с э н .  

2021  онд НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь  Нэгдсэн Хөтөлбөр нь  Өмнөговь  аймагт ,
ялангуяа  цар тахлын үед эмэгтэйчүүд,  өсвөр үе ,  залуучуудад үзүүлэх  эрүүл мэндийн
тусламж,  үйлчилгээний хамрах хүрээг  нэмэгдүүлэх ,  чанарыг сайжруулах үйл ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэв .  Жирэмсний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах эрүүл
мэндийн тусламж,  үйлчилгээ  үзүүлэгчдийн чадавхийг  бэхжүүлэх ,  “Өсвөр насны хүүхдийн
эрүүл мэнд,  эх  барихын тусламж,  үйлчилгээг  сайжруулах нь”  сэдэвт  онлайн цуврал
сургалтыг өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд,  эх  барих,  эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах зорилгоор зохион байгуулсан.
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НҮБ-ын Хүн амын сангийн Нэгдсэн
Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй
"Үйлчлүүлэгчийн түүх"  төслийн хүрээнд
Өмнөговь  аймгийн БОЭТ-ийн Чанарын
албанаас  Даланзадгад сумын эрүүл мэндийн
салбарын үйлчилгээний нийт 60 ажилтныг
хамруулсан зөвлөгөөнийг  зохион байгуулав .  
Зөвлөгөөн нь  үйлчлүүлэгч  төвтэй орчинг
бүрдүүлэх ,  эрүүл ахуйг  хангах ,  халдварын
хяналтыг нэмэгдүүлэх ,  ажилчдыг ажлын
стрессээс  урьдчилан сэргийлэх,  даван туулахад
нь туслах  замаар эрүүл мэндийн үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах зорилготой юм.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ТӨВТЭЙ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАВ

“НАМАЙГ ХАРААРАЙ” ДАРЦАГТ ГАРЦ БАЙРЛУУЛАВ

Монгол дахь  НҮБ-ын Хүн амын сангаас  Өмнөговь  аймагт  хэрэгжиж буй Нэгдсэн
Хөтөлбөрийн хүрээнд зам тээврийн аюулгүй байдлыг хангах ,  осол гэмтэлд хариу арга
хэмжээ авах  үндэсний болон аймгийн түвшний үйл ажиллагааг  эрчимжүүлэх үүднээс
аймгийн ЗДТГ,  түүний дэргэдэх  Хууль ,  эрх  зүйн хэлтэс ,  аймгийн Цагдаагийн Газар,
ЭМГ,  ГБХЗХГ-ууд хамтран #БиХариуцлагатай аяныг 2020-2021  онд аймгийн хэмжээнд
зохион байгуулсан.  Энэхүү  үйл ажиллагааны хүрээнд Даланзадгад сумын нутагт
байрлах Ерөнхий боловсролын 7  сургуулийн орчмын явган хүний гарцыг тохижуулан 14
цэгт  “Намайг  хараарай”  дарцагт  гарц байрлуулах  ажлыг 2021  оны 12  дугаар сард бүрэн
гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн.  “Намайг  хараарай”  дарцагт  гарц нь  бага  насны хүүхдийг  зам
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ,  гарцаар аюулгүй гарах  нөхцөлийг  бүрдүүлж,
жолооч нар явган зорчигчдод зам тавьж өгөх  соёлыг хэвшүүлэх зорилготой.  Энэхүү
санаачлагыг  албан ёсоор 2021  оны 1  дүгээр сарын 28-аас  зохион байгуулав .

Зөвлөгөөнөөр “Сэтгэл ханамжийн судалгааг  нэвтрүүлэх нь” ,  “Үйлчилгээний соёл ба  сэтгэл
ханамж” ,  “Харилцаа ,  хандлага” ,  “Сэтгэлзүйгээ  удирдахуй” ,  "Хөндлөнгөөс нөлөөлөх нь"  зэрэг
сэдэвтэй сургалтууд зохион байгуулагдсан ба  сургалтын төгсгөлд үйлчилгээний салбарын
ажилтнуудад тулгамдаж буй асуудал,  шийдэл хэлэлцүүлэг  зохион байгуулагдав .
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1-р  хуудсаас  үргэлжлэв

Тэгэхээр тэр үе  битгий хэл саяхныг хүртэл бэлгийн болон нөхөн үржихүйн асуудал хаалттай эмзэг  сэдэв
байсан.  Энэ асуудлыг манай байгууллага  хүний чухал эрхийн хувьд,  мөн энэ эрхийг  хангахын чухлыг
хувь  хүн,  нийгэм ямар үүрэгтэйг  нийгэм,  гэр  бүл ,  хувь  хүмүүс ,  шийдвэр гаргагчдад ойлгуулахыг хичээн
ажилласаар ирсэн.
Хоёрдугаарт ,  шинэлэг  өөрчлөлтийн төлөөх байгууллагынхаа  хувьд НҮБХАС нийгэмд олон чухал
шинэчлэлтийг  авчрахад чухал хувь  нэмрээ оруулсан гэж би боддог .  Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрхийн асуудалтай адилхан жендэр болон жендэрт суурилсан хүчирхийлэл олон жилийн туршид тэр бүр
хүмүүсийн хөнддөггүй,  цэрвэдэг ,  бас  жендэрийн тэгш бус  байдал болон жендэрт суурилсан
хүчирхийллийн суурь  шалтгааны талаар ойлголтгүй сэдэв  байсан.  Ялангуяа  гэр  бүлийн хүчирхийллийн
асуудалд гэр бүлийн дотоод асуудал,  хөндлөнгөөс оролцох учиргүй гэсэн байдлаар хандаж ирсэн.  Би
анх 2007  онд НҮБ-ын Хүн амын санд орж ирээд жендэрийн асуудлаар ярилцах болоход ихэвчлэн манай
эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргатай уулзах  уу  гэдэг  байлаа .  Гэтэл өнөөдөр 2022 онд энэ чиглэлийн
ойлголт ,  мэдлэг ,  хандлагад бүхий л  түвшинд өөрчлөлт гарсан –  засгийн газрын,  хөгжлийн бодлогын,
олон нийтийн,  хувь  хүний ойлголт  хандлагын түвшинд чамлахааргүй өөрчлөлтүүд гарсан.  Ямар ч  байсан
жендэрийн асуудал ярихад энэ бол ганцхан эмэгтэйчүүдийн асуудал биш нийгмийн болон хүний эрхийн
асуудал,  мөн сэтгэлгээний өөрчлөлтийн асуудал гэдгийг  хүлээж авах  түвшинд ойлголт  дээшилсэн гэж
бодож байна.
Ялгаа  байхгүй залуучуудын хөгжил бол манай чиг  үүргийн нэг .  Залуучуудыг өмнө нь  хамгаалалт ,
хүмүүжил шаардсан бүлэг  гэж хардаг  байсан -  саяхан болтол.  Тэгвэл өнөөдөр залуучууд өөрсдөө
хөгжлийн гол хөдөлгөгч  хүч ,  тэд  өөрсдөө оролцож байж нийгмийг  шинэчилнэ гэж үзэж байна.  Одоо
бидний яриад байгаа  бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх ,  жендэр болон хүчирхийллийн асуудлаар
залуучууд нийгмийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг  манлайлж явна гэдэг  агуулгыг  бас  НҮБ-ын Хүн амын сан
үйл ажиллагааныхаа  бас  нэг  чухал зарчим болгон ажилладаг .
Гуравт ,  би  НҮБХАС-г  шинэлэг  гэж хэлсэн.  Телемедицин гээд алсын зайнаас  эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзүүлэх  боломжийг Монгол улсад бий болгосон нь  Монгол орны онцлог ,  алслагдсан бүс  нутагт  орших
бүлгийнхэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээг  хүргэхэд их  чухал .  Энэ бол манай улс  орны онцлогт  тохирсон
маш шинэлэг  буюу технологийн эрэн зууны ололт амжилтыг бүрэн ашигласан үйл ажиллагаа  байсан.
Саяхан бэлгийн болон нөхөн үржихүйн чиглэлээр хиймэл оюун ухаанд суурилсан өсвөр үеийн зөвлөх
Мандухай чатботыг  гаргалаа .  Энэ бол шинэлэг  инновацын том жишгүүд.  Нэг  цэгийн үйлчилгээний
төвүүд,  e-GBV,  e-tus lamj ,  Gender  Hub гэх  мэт  датабассуудыг бий болголоо.  Энэ нь  өөрөө жендэр болон
жендэрт суурилсан хүчирхийллийн нөхцөл байдлыг хүмүүст ,  бодлого боловсруулагчдад ойлгуулахад,
трендийг  харах ,  яг  ямар тулгамдсан асуудлууд байгааг  тодорхойлох,  энэ  чиглэлээр ажиллах
мэргэжилтнүүд болон олон нийт шаардлагатай мэдээллээ авах ,  мөн үйлчилгээ  ямар түвшинд байгааг
хянах өргөн боломжийг олгосон мэдээллийн бааз  юм.  Энэ өөрөө шинжлэх ухаан технологийн
шинэчлэлийн энэ үед гарч буй боломжуудыг НҮБ-ын Хүн амын сан өөрийнхөө мандатын хүрээнд
ашиглаж,  илүү  үр  дүнтэй ажиллаж байгааг  харуулж байна.

Та яагаад НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсон бэ?

Би хамгийн анх НҮБ-ын системд 1997  онд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн ХДХВ/ДОХ-ын төсөл дээр
админ туслахаар орж ирж байсан.  Энэ нь  Монголд хэрэгжсэн хамгийн анхны нийгмийн эрүүл мэндийн
буюу олон нийтийн мэдлэг  ойлголтыг дээшлүүлэх ,  зан үйлийг  өөрчлөхөд чиглэсэн төсөл байсан.  Би
өөрөө нийгмийн ажилтан,  Монгол хэлний багш мэргэжилтэй боловч харамсалтай нь  би нэг  ч  өдөр
багшлаагүй,  төрийн,  олон нийтийн болон олон улсын байгууллагын ажилтан болоод явсан.  Миний залуу
нас ,  хүүхэд,  залуучуудын байгууллагад хүүхэд залуучуудтай ажиллаж,  олон зүйлийг  сурч мэдэхэд
зориулагдсан.  Дараа  нь  би НҮБ-ын Хүн амын сангийн шугамаар Энэтхэг  улсад мэргэжилтэн бэлтгэдэг
нэг  жилийн хугацаатай хүн ам хөгжлийн дэлхийн хөтөлбөрт хамрагдсан.  Тэндээс би хүн амын
асуудлуудыг хөгжлийн бодлогод хэрхэн суурьшуулах ёстой вэ  гэдгийг  сурсан бөгөөд бас  НҮБ-ын Хүн
амын сангийн үйл ажиллагааны талаарх ойлголттой болсон.  Ирээд би НҮБХХ,  НҮБХАС болон ДЭМБ-ын
төслүүд дээр ажиллаж байсан.  Үүний дараа  нийгмийн ажилтны чиглэлээр Америкт  мастерын зэрэг
хамгаалаад,  буцаж ирээд Хүн амын санд ажиллах болсон.  



Үүнд миний өмнөх ажлын туршлага ,  бас  Энэтхэг  болон АНУ-д улсад суралцсан болон нийгмийн ажлын
туршлага  маань нөлөөлсөн бас  үйл ажиллагааны чиглэл маш ойр байсан.  Тэгээд НҮБ-ын Хүн амын
сангийн гурван үндсэн асуудлыг би төрийн бодлогод тусгах  асуудал дээр илүү  үр  дүнтэй ажиллах
боломжтой гэж үзээд,  бас  мэдсэн сурснаа  Монгол орны нөхцөлд хэрэгжүүлж олон улсын туршлагуудыг
эх  орондоо суурьшуулахад хувь  нэмрээ оруулах  маш том боломж гэж хараад,  нөгөө талаасаа  миний
сонирхдог  сэдвүүд байсан болохоороо НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсон.  Би хүсэл эрмэлзэлдээ
хөтлөгдөн мөн миний мэргэшсэн чиглэлүүдээр ажилладаг  энэ  сайхан байгууллагад ажиллах боломж
олдсонд байнга  талархаж явдаг .  

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санд ажилласан он жилүүдээсээ  хамгийн сайхан дурсамжаа бидэнтэй
хуваалцаач?

Маш олон сайхан дурсамжууд байдаг .  Хамгийн онцгой нь  гэвэл жендэрийн асуудлаархи хоёр гол хуулийг
батлуулах  ажилд манай Хүн амын сан дэмжлэг  үзүүлж чухал хувь  нэмрээ оруулсан.  Жендэрийн тэгш
байдлыг хангах  тухай хууль  2011  онд батлуулахад бүх  талын адвокасыг хариуцаж засгийн газартай
хамтарч хийсэн.  Тэр үед бид ухуулга  нөлөөллийн маш олон аргазүйг  ашиглаж ажилласан.  Олон сайхан
хүмүүстэй хамтран ажиллаж их ч  зүйл сурсан,  мөн маш амжиллтайгаар хуулиа батлуулсан.  Энэ үе  л  их
гоё  дурсамж байдаг ,  хэзээ  ч  мартагддаггүй.  Дараа  нь  Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг
2016  онд батлуулсан.  Энэ их  нарийн түвэгтэй үйл явц байсан.  Намайг  2007  онд анх НҮБХАС-д ороход л
энэ хуулийг  шинэчлэн батлуулах  тухай асуудлыг ярьж байсан.  Шинэчлэн боловсруулалт  дээр нь  бид
дэмжлэг  үзүүлэн,  иргэний нийгмийн байгууллага  болон засгийн газартай хамтран ажилласны дүнд
хуулийг  батлуулж чадсан.  Бас  ялгаагүйухуулга  нөлөөллийн олон өвөрмөц стратегийг  барьж ажилласан.
Энэ хоёр дээр би хамтарч ажилласан төрийн болон төрийн бус  байгууллагуудаараа  маш их бахархдаг .  Би
тэд нараас  олон зүйл сурч авсан,  бас  цаашид энэ чиглэлээр улам ихийг  хийх урам зориг  өгсөн.  Тэр үед
Их хурлын Тамгын газрын Нийгэм бодлогын байнгын хорооны төслийн зөвлөх,  Их хурлын даргын зөвлөх
байсан Банзрагч ,  Жендэрийн Үндэсний Хорооны ажлын албаны дарга  Энхсайхан гээд олон гайхалтай
хүнтэй бид маш сайн гар  нийлж ажиллаж байсан.  Сүүлд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль  дээр
Хүчирхийллийн эсрэг  үндэсний төвийн Захирал Энхжаргал,  хуульч Арвинтариа,  мөн УИХ дахь  эмэгтэй
гишүүдийн бүлэг ,  түүнийг  ахлан ажиллаж байсан УИХ гишүүн асан Эрдэнэчимэг  болон холбогдох төрийн
байгууллагын ажилтнуудтай хамтарч ажилласан.  Би эдгээр хүмүүсээр үнэхээр бахархдаг .

Та НҮБ-ын Хүн амын сангийн ойрын ирээдүйг хэрхэн харж байна?

Нэгдүгээрт  бид энэ хоёр хууль  батлуулаад орхисон байж болохгүй.  Хууль  батлагдсанаас  хойш бид
хуулийг  хэрэгжүүлэх чадамжийг бэхжүүлэх ,  энэ  чиглэлийн тогтолцоог  бий болгох  тал  дээр маш олон
ажлуудыг хэрэгжүүлсэн.  Одоо энэхүү  бий болгосон тогтолцоо,  батлуулсан хуулийнхаа  хэрэгжилтийг
цаашдаа бэхжүүлэх ,  засгийн газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны нэг  хэсэг  болгон институтчилэхэд
анхааран ажиллах шаардлага  байгаа .  Энэ чиглэлд бид илүү  анхааран ажиллах болно.  
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Х О Л Б О О  Б А Р И Х  |  М Э Д Э Э Л Э Л  А В А Х

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
БОЛ: 

Б. Хаш-Эрдэнэ  
Харилцаа холбоо, хэвлэл
мэдээллийн ажилтан

Имэйл: bayarsaikhan@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.

mongolia.unfpa.org

 twitter.com/UNFPA_Mongolia

www.facebook.com/UNFPA.Mongolia

www.instagram.com/unfpa_mongolia/
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