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2021 оны 7-р сар, 8-р сарууд нь Монгол улсад маш их

хохирол учруулсан сарууд байсан бөгөөд Ковид-19-ийн

халдвар авсан батлагдсан тохиолдлын тоо 7-р сарын 1-ний

байдлаар 122,339 байсан бол 8-р сарын 31-ний байдлаар

213,820 болж, бараг хоёр дахин нэмэгдсэн байна. Долдугаар

сарын 1-ний байдлаар 592 хүн Ковид-19-өөр нас барсан бол

энэ   тоо нь наймдугаар сарын 31 гэхэд 937 болж нэмэгдсэн.

Энэ хугацаанд Ковид-19-ийн илүү халдвартай, үхэлд хүргэх

Дельта хувилбарын тархалтыг эрүүл мэндийн байгууллагууд

онцлон тэмдэглэв.

Ковид-19 халдварын улмаас нас барсан хүмүүсийн 77.4% нь

архаг суурь өвчинтэй байсан бол 22.6% нь Ковид-19-ийн

хүндрэлээс болж нас барсан (ЭМЯ).

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН МОНГОЛ УЛС 
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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 

 

Вакцинжуулалт: Энэ хугацаанд насанд хүрэгчдийн вакцинжуулалтыг хэвийн үргэлжлүүлж, хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө

жирэмсэн эмэгтэйчүүд, 12-18 насны хүүхдүүдийг вакцинжуулах ажлыг үргэлжлүүлэв. Монгол Улс 8-р сарын 31-ний байдлаар 2.09 сая

хүнийг бүрэн вакцинд хамруулсан нь улсын нийт хүн амын гуравны нэг орчим хувийг эзэлж байна.

8-р сарын 31-ний байдлаар вакцинжуулалтад нийт хүн амын 64.2%-д хүрсэн бөгөөд үүнд жирэмсэн эмэгтэйчүүд (15.6%), 12-17 насны

хүүхдүүд (74.2%) хамрагдсан байна.

Гурав дахь тун: Дельта хувилбар өргөн тархсан тул (34.7%) засгийн газар сайн дурын үндсэн дээр Пфайзар вакцинаар гурав дахь

тунгийн вакцинжуулалт эхлүүлэх шийдвэр гаргасан. Энэхүү шийдвэрийг гаргаснаар улаан бүс дэх эрүүл мэндийн ажилтнууд, фронтын

ажилчид болон 65-аас дээш насны хүмүүс гурав дахь тунгийн вакцинжуулалтад хамрагдах болсон.

Улсын хэмжээнд хөл хорио тавиагүй ч долдугаар сарын 11-13-ны хооронд болох Үндэсний их баяр наадмыг Ковид-19-тэй холбоотой

эдийн засаг, нийгмийн эрүүл мэндийн үр дагавруудаас болж цуцалсан.

Ковид-19-өөс шалтгаалсан эхийн эндэгдэл: Олон нийтэд Дельта хувилбарын тархалт их байгаа тул долоо наймдугаар сард

Ковид-19-ээр халдварласан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тоо нэмэгдсэн байна. Энэ хугацаанд Монгол улсад 40 эхийн эндэгдэл

бүртгэгдсэн нь 100,000 амьд төрөлт тутамд эхийн эндэгдэл 86.3 болж, 2019 онтой харьцуулахад 3 дахин өссөн байна.

Эдгээр эхчүүдийн 28 нь Ковид-19-ийн хүндрэлийн улмаас нас баржээ. Эхийн эндэгдэлд нөлөөлж буй гол шалтгаан нь эрт оношлоход

хүндрэлтэй, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх ялгавартай байдлаас үүдэлтэй, халдварын менежментэд бэлэн бус байдал, олон

нийтэд мэдээлэл өгөхгүй байх, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн вакцины хүртээмж муу гэх мэт хүчин зүйлүүд байсан.

Ковид-19-ийн халдварын улмаас нас баралт өндөр байсан учир ЭМЯ Эх, нярайн тандалт судалгааны албатай хамтран эхийн эндэгдэл

бүрийн талаар нарийвчилсан судалгаа хийж, нас баралтын гол шалтгаан, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлж, цаашид эхийн

эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар нарийвчилсан зөвлөмж гаргасан.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:

 

1.       “Улбар шар” түвшин: Дельта хувилбарын тархалт болон одоогийн нөхцөл байдлын эрсдэлийн үнэлгээг үндэслэн Засгийн

газар “Улбар шар” түвшинг (өндөржүүлсэн бэлэн байдлын горим) 2021 оны 12-р сарын 31 хүртэл сунгах шийдвэр гаргасан. Чингис

хаан агаарын боомтоос бусад хилийн боомтуудын одоогийн хязгаарлалтыг он дуустал сунгасан.

2.       Сургууль 2021 оны 9-р сарын 1-нд нээгдэнэ: Засгийн газар 9-р сарын 1-ээс сургууль, цэцэрлэг, их сургуулиудыг нээх

шийдвэр гаргасан. Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан Эрүүл мэнд, Боловсролын сайдын хамтарсан тогтоол гарч,

сургуулиудад Ковид-19-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх 5/9, 4/10 зарчмуудыг нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн, Засгийн газар Ковид-19-ийн

шинжилгээ авах хэлбэрээр сургуулийн орчинд аюулгүй ажиллагааны удирдамж, туршилтын стратеги нэвтрүүлсэн. Аюулгүй

ажиллагааны удирдамжийн дагуу сургууль бүрээс урьдчилан сэргийлэх хэд хэдэн арга хэмжээ, шаардлагыг дагаж мөрдөх болсон: 1.

Анги тус бүрийн хүүхдийн тоо 20-оос хэтрэхгүй байх ёстой; 2. Сургуулиуд хосолсон хувиараар сургах: ангид 5 хоног, онлайн горимд 9

хоног; 3. Анги тус бүр дахь хүүхдийн тооны хязгаарлалт тогтоосон тул цэцэрлэгүүд зөвхөн 4-5 насны хүүхдүүдийг хүлээж авах болсон.

3.       НҮБ-ын Хүн амын сангийн техникийн туслалцаатайгаар тайлант хугацаанд эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар

бодлогын үндсэн хоёр зарлигийг батлав: 1. "Ковид-19-ийн тайлан, статистикийн урсгалын талаарх түр гарын авлага" (A/463) ба 2.

"Ковид-19 халдварын оношилгоо, эмчилгээнд хийсэн хяналт" (A/ 549).

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:

 

Олон нийтэд мэдээлэх: НҮБ-ын Хүн амын сангийн хариу арга хэмжээний хүрээнд, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Ази, Номхон далайн

бүсийн газрын багийн боловсруулсан Ковид харилцааны бүтээгдэхүүнийг монгол хэл рүү хөрвүүлж, хэвлэж, олон нийтийн сүлжээнд

түгээхэд бэлтгэсэн болно. Ковид-19-ийн үеийн жирэмслэлт ба төрөлт, жирэмслэлт ба хөхүүл үеийн вакцинжуулалт, Ковид-19-ийн

үеийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын аюулгүй байдлын талаарх эдгээр дөрвөн цуврал зурагт хуудас бэлтгэсэн.

Нөөцийг дайчлах: "Монгол дахь эмэгтэйчүүд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд, амьдрал дахь Ковид-19 тахлын нөлөөг бууруулах"

Ковид-19 түр төслийг Люксембургийн Засгийн газар батлав.

Ковид-19-ийн ерөнхий нөхцөл байдал
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"Жендэрт Суурилсан Хүчирхийлэлтэй Тэмцэх нь"
төслийн хүрээнд Дархан-Уул, Булган аймгуудад

хийсэн дээд хэмжээний айлчлал

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монгол дахь Швейцарын Хамтын Ажиллагааны Газар, Консулын Хэлтэс болон

ХНХЯ хамтран 2021 оны 8-р сарын 2-ноос 3-ны өдрүүдэд Дархан-Уул, Булган аймгуудад бодит

байдалтай танилцах дээд түвшний хяналт-шинжилгээний айлчлал хийж, орон нутгийн удирдлагуудад

жендэрт суурилсан хүчирхийллээс сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх хүчин

чармайлтаа шинэчиллээ. Айлчлалын хэлэлцүүлгүүдийн үеэр жендэрт суурилсан хүчирхийллийн даван

туулагчдыг хамгаалах, дэмжихэд чиглэсэн амь аврах, амин чухал үйлчилгээнүүдийг бүтэц, зохион

байгуулалттай, тогтвортой болгохын тулд төрийн үйлчилгээ, орон нутгийн болон улсын удирдлагууд,

мөн олон улсын байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагаа болон олон салбарын хариу арга

хэмжээ шаардлагатай гэдгийг онцолж байв. Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд жендэрт суурилсан

хүчирхийлэл болон бэлгийн мөлжлөгөөс сэргийлэхэд туслах хувийн эрүүл ахуйн хэрэгслүүдийг

багтаасан ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 50 гаруй багцыг хоёр аймгийн удирдлагуудад хүлээлгэн өглөө.

ЖСХ-тэй тэмцэх хөтөлбөр

UNFPA MONGOLIA | July and August 2021

Парис хотноо зохион байгуулагдсан “Тэгш Эрин Үеийнхний
Форум 2021”-д танилцуулсан Жендерт суурилсан

хүчирхийллийн нөхцөл байдлын тойм
2021 оны Тэгш Эрин Үеийнхний Форум 6-р сарын

29-нөөс 7-р сарын 1-ний хооронд Парис хотноо

зохион байгуулагдлаа. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

Амын Сан Монгол улс дахь жендэрт суурилсан

хүчирхийллийн нөхцөл байдлын тоймыг Форумд

илгээхийн зэрэгцээ тус арга хэмжээнд зориулсан

Монгол улсын Гадаад харилцааны сайдын

нээлтийн үгийг эхний байдлаар боловсруулж

өгсөн юм.
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НҮБ-ын бэлгийн
мөлжлөг, хүчирхийллээс
сэргийлэх сүлжээний
уулзалтыг зохион
байгуулав
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан нь Монгол

дахь НҮБ-ын бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийллээс

сэргийлэх (БМХС) хүчин зүтгэлийн манлайлагч,

зохицуулагч агентлаг болохынхоо хувьд 2021

оны 8-р сарын 5-ны өдөр НҮБ-ын БМХС

Сүлжээний уулзалтыг зохион байгуулж, хөтлөн

явуулсан юм. Уг уулзалтаар НҮБ-ын агентлагууд

2021-2022 оны БМХС Сүлжээний Үйл

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлэлцэж, НҮБ-ын

ажилтнууд, хэрэгжүүлэгч түншүүд болон ханган

нийлүүлэгчдийн холбогдсон гэх бэлгийн

мөлжлөг, хүчирхийллийн хэргээс сэргийлэх,

хариу арга хэмжээ авах өнгөрсөн, одоогийн,

мөн төлөвлөж буй үйл ажиллагаануудынхаа

талаар мэдээлэл хуваалцлаа.

Жендэрийн Үндэсний Хороо болон Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хийсэн найрсаг уулзалтууд 

 Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн Жендэрийн

Үндэсний Хороо болон Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг

зохицуулах зөвлөлийн удирдлагуудтай 8-р сарын 16, 17-нд тус тус

найрсаг уулзалт хийж, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас явж

буй талаараа, мөн НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн удирдлага болон

хүний нөөцөд гарч буй өөрчлөлтүүдийн талаар хэлэлцэж,

өнгөрсөн үеийн болон ирээдүйн хамтын ажиллагааныхаа талаар

ярилцлаа. Эл хоёр уулзалтын үеэр Хатагтай Каори Ишикава тус

хоёр байгууллагын Монгол улсад "Жендэрт Суурилсан

Хүчирхийлэлтэй Тэмцэх нь" төслийг хэрэгжүүлэхэд гаргасан хүчин

зүтгэлийг онцлон тэмдэглэж, цаашид Монгол улсад жендэрт

суурилсан хүчирхийллийг эцэс болгохын төлөөх хүчин чармайлтаа

үргэлжлүүлсээр байхад зоригжуулсан юм. Хоёр байгууллагын

зүгээс Хатагтай Каори Ишикавад Монголын охид, эмэгтэйчүүдийн

чадавхжилт болон тэгш эрхийн төлөөх хүчин зүтгэлд оруулсан

хувь нэмрийг нь үнэлж, талархал илэрхийлсэн юм.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар  

Охидын үзлэгийн талаарх
НҮБ-ын мэдэгдэл
Монгол дахь охидын үзлэгийн талаарх НҮБ-ын

байр суурийг илэрхийлсэн мэдэгдэл

боловсруулах ажлыг НҮБ-ын Хүн Амын Сан

удирдаж, Хүний Эрхий Үндэсний Комисст (ХЭҮК)

хүргүүлээд байна. Уг мэдэгдлээр НҮБ болон

Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын

жендэрт суурилсан хүчирхийлэл болон охидын

үзлэг гэх мэт охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг бусад

бүх төрлийн хортой уламжлалыг таслан зогсоох

тухай амлалтыг дахин сануулсан юм. Охид,

эмэгтэйчүүдийг бэлгийн харилцаанд орсон

эсэхийг тогтоохын тулд онгон хальсыг нь

шалгадаг энэ үзлэг бол сэтгэцэд ужиг үр нөлөө

үлдээх магадлалтай, охид, эмэгтэйчүүдийн

эрхийн зөрчил юм. Уг мэдэгдэлд хичээл,

сургуулийг дахин нээх асуудлаарх ХЭҮК-ийн

зөвлөмжид багтаж, сургуулиудын удирдлагуудад

хүргэгдэх Эрүүл Мэндийн Яаманд зориулсан

зөвлөмжүүд мөн багтсан юм.



 

2021 оны Дэлхийн2021 оны Дэлхийн
Хүмүүнлэгийн ӨдрийнХүмүүнлэгийн Өдрийн
тэмдэглэлт арга хэмжээтэмдэглэлт арга хэмжээ
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НҮЭМ-ИЙН ХӨТӨЛБӨР

8-р сарын 19 буюу Дэлхийн

Хүмүүнлэгийн Өдрийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга

хэмжээний хүрээнд НҮБ-ын

Суурин Зохицуулагч Тапан

Мишрагаар ахлуулсан НҮБ-ын

баг; Хурандаа Б.Үнэнбаатар

төлөөлүүлсэн Онцгой Байдлын

Ерөнхий Газар; мөн Засаг дарга

Ч.Чимэдээр ахлуулсан Увс

аймгийн ЗДТГ-ын хамт олон

одоогоос 20 жилийн өмнө буюу

2001 оны 1-р сарын 14-нд Увс

аймгийн Малчин суманд зудын

үнэлгээний ажлаар явж байсан

нисдэг тэрэг осолдож 9 хүн

харамсалтайгаар амиа алдсан

газрыг эргэж, хүндэтгэл

үзүүллээ.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 

Уг ослоор дараах хүмүүс алтан амиа алдсан юм:

•          Ноён Ш.Отгонбилэг – Улсын Их Хурлын гишүүн (Монгол)

•          Хатагтай Сабин Метцнер Штрак – НҮБ-ын Гамшгийн Үнэлгээ,

Зохицуулалтын (UNDAC) багийн ахлагч, Женев хот дахь НҮБ-ын

Хүмүүнлэгийн Үйл Хэргийг Зохицуулах Газрын (OCHA) Гамшгийн хариу

арга хэмжээний хэлтсийн Ази, Номхон далайн бүсийн дарга (Герман)

•          Ноён Жерар Ле Клэйр – НҮБ-ын Гамшгийн Үнэлгээ,

Зохицуулалтын (UNDAC) багийн гишүүн, Их Британийн Жерси муж дахь

Төлөвлөлт, Байгаль Орчны Газрын Байгаль орчны үйлчилгээний

захирал (Их Британи)

•          Ноён Мэттью Гөрвин – Монгол дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн

хөтөлбөрийн ажилтан (Америк)

•          Хатагтай Б.Баярмаа – Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн

хөтөлбөрийн ажилтан (Монгол)

•          Ноён Ц.Батзориг – “Гамма” агентлагийн гэрэл зурагчин

(Монгол)

•          Ноён Д.Отгон – Нисдэг тэрэгний техникч (Монгол)

•          Ноён Такахиро Като – Эн Эйч Кэй телевизийн сурвалжлагч

(Япон)

•          Ноён Минору Масаки – Эн Эйч Кэй телевизийн зураглаач (Япон)
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НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 

Ган болон цөлжилтийн нөлөөгөөр Монгол оронд зудын

давтамж эрчим ихсэж байгааг энэ жилийн Дэлхийн

Хүмүүнлэгийн Өдрөөр онцолсон бөгөөд дэлхийн

хамгийн эмзэг нөхцөлд амьдарч байгаа хүмүүсийн

төлөө уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дорвитой

арга хэмжээ авахад дэлхийн удирдагчдыг уриалсан юм.

Энэхүү арга хэмжээг Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын

Сангийн Тэргүүн Каори Ишикава, Шадар Төлөөлөгч

Л.Оюунаа нар байгууллага хамт олноо ахалж, Увс

аймгийн болон Малчин сумын ЗДТГ-ын дэмжлэгтэй

зохион байгууллаа.

Нисдэг тэрэгний ослоор амиа алдсан НҮБ-ын Хүн Амын

Сангийн хөтөлбөрийн ажилтан Б.Баярмаагийн гэр

бүлийг арга хэмжээнд тусгайлан урьж оролцуулсан юм.

Мөн ослоор амиа алдсан АНУ-ын иргэн, Монгол дахь

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн хөтөлбөрийн ажилтан

Мэттью Гөрвингийн гэгээн дурсгалыг хүндэтгэж Монгол

дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Төлөөлөгчийн Орлогч

хатагтай Спесиоз Хакизимана хүндэтгэл үзүүлэх арга

хэмжээнд оролцлоо.

НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч Ноён Мишра хэлэхдээ,

“Монгол улс бол шатах ашигт малтмалын

хэрэглээгээ танаж, сэргээгдэх эрчим хүчний

үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, тооноос илүү чанарыг

чухалчилсан мал аж ахуйн шинэ хэлбэрийг

нэвтрүүлэх замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг

бууруулахад тун их хувь нэмэр оруулах боломжтой

улс юм” гэсэн байна.

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн Хатагтай

Ишикава хэлсэн үгэндээ ямар ч төрлийн гамшгийн

үед хамгийн их хохирдог бүлэгт охид, эмэгтэйчүүд

багтаж байдаг гэсэн юм. Үргэлжлүүлээд, НҮБ-ын Хүн

Амын Сангийн зүгээс байгалийн болон хүний

нөлөөт, КОВИД-19 цар тахал зэрэг гамшгийн үед

хохирч буй охид, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд,

аюулгүй байдал, үнэ хүндийг хамгаалах нөлөөллийн

ажил болон анзаарга дээшлүүлэх ажлаа

үргэлжлүүлсээр байх болно гэсэн билээ.



 

 

Хүнсний тогтолцооны шинэчлэл: Хүний болон
хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуйд залуучуудын

оролцоо, инновацыг дэмжих нь

Өсвөр үе ба Залуучуудын хөтөлбөр
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НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас Монгол улсад улсад хэрэгжүүлж буй бүхий л үйл ажиллагааны

гол цөмд залуучууд оршдог. Бид залуучуудтай хамтран, залуучуудын төлөө ажиллаж, залуу

эмэгтэйчүүд болон залуу эрэгтэйчүүдийн улс орондоо эерэг бөгөөд хүртээмжтэй

өөрчлөлтийг авчрахад гүйцэтгэдэг амин чухал үүргийг сайшаан дэмжсээр байна. Бид

залуучуудад бүхий л нөөц бололцоогоо дайчлах боломж олгох томоохон хөрөнгө

оруулалтуудыг, мөн залуучуудад тулгардаг бэрхшээл, сорилтуудыг шийдвэрлэх бодлого,

хөтөлбөрүүдийг тасралтгүй дэмждэг.

Энэ жил НҮБ-ын Хүн Амын Сан НҮБ-ын бусад Агентлагуудын хамт засгийн газар, иргэний

нийгэм болон хувийн хэвшлийнхнийг залуучуудад, тухайлбал боловсрол, эрүүл мэнд

зэрэгт нь хөрөнгө оруулдаг, Монгол дахь тогтвортой хөгжлийн хүчин зүтгэлд залуучуудыг

идэвхтэй оролцуулдаг байлгахын төлөө ажиллалаа.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 

Олон улсын залуучуудын өдөр

НҮБ-ын Хүн Амын Сан 2021 оны 8-р

сарын 12-нд Хөдөлмөр, Нийгмийн

Хамгааллын Яам (ХНХЯ) болон НҮБ-

ын Суурин Зохицуулагчийн хамт

Олон улсын залуучуудын өдрийг

тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

1999 онд НҮБ-ын Ерөнхий

Ассамблейгаас 8-р сарын 12-ны

өдрийг Олон улсын залуучуудын

өдөр болгох тусгай тогтоол

гаргаснаас хойш бид жил бүр эл

өдрийг Монгол улсад тэмдэглэхийн

сацуу Монголын залуучуудын өдөр

болох 8-р сарын 25-ны өдрийг мөн

тэмдэглэн өнгөрүүлдэг

уламжлалтай болсон билээ.
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Үндэсний
Залуучуудын
Хөгжлийн 7-р Форум:
2021 оны 8-р сарын 25

Форум дээр Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

Амын Сангийн Тэргүүн Каори Ишикава үг

хэлж, нийгмийн эерэг өөрчлөлтийг

авчрах, Монгол дахь тогтвортой бөгөөд

хүртээмжтэй хөгжлийг хурдасгах

залуучуудын асар их чадлыг хүлээн

зөвшөөрч; залуучуудад дуу хоолойгоо

дорвитой сонсгох боломжийг нээх

платформуудыг хөгжүүлэхэд уриалж;

залуучуудын бие даасан байдал хийгээд

жендэрт суурилсан хүчирхийллээс

өөрсдийгөө хамгаалах чадварыг

нэмэгдүүлэх залуучуудад ээлтэй бэлгийн

болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн

үйлчилгээ, бэлгийн цогц боловсрол болон

залуу хүмүүст зориулсан амьдралын ур

чадварын хүртээмжийг өргөжүүлэх

зэргээр залуучуудад илүүтэй хөрөнгө

оруулахын ач холбогдлыг онцолсон юм.

Монгол дахь залуучуудын механизмын оролцоо

Форумын үеэр НҮБ-ын Хүн

Амын Сангаас орон нутгийн

залуучуудын зөвлөлийн

механизм болон Залуучуудын

хөгжлийн төвүүдийн үйл

ажиллагаа зэрэг залуучуудын

оролцооны механизмуудын

сайн туршлагуудыг мөн

танилцуулсан юм.

НҮБ-ын Хүн Амын Сан ХНХЯ-ны Гэр бүл, хүүхэд,

залуучуудын хөгжлийн газар болон Залуучуудын

хөгжлийн зөвлөлтэй хамтран Үндэсний Залуучуудын

Хөгжлийн 7-р Форумыг зохион байгуулав.

Холбогдох яамд, засгийн газрын агентлагууд болон

төрийн бус байгууллагуудын зүгээс залуучуудын

төлөөлөлтэй хэлэлцүүлэг хийж, боловсрол, эрүүл

мэнд, ажил эрхлэлт болон нийгмийн оролцоо зэрэг

залуучуудын өвөрмөц хэрэгцээ болон тулгардаг

сорилтуудын талаар ярилцлаа. 

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 
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Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг
сурталчлах нь

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн

техникийн болон санхүүгийн

дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын

Засгийн Газар 2017 онд анх удаа

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

хууль боловсруулан баталж, Монгол

улсад залуучуудын хөгжлийг дэмжих

илүү сайн тогтолцооны суурийг

тавьсан билээ. Уг хууль нь

нийгмийн хөгжилд оролцох

залуучуудын оролцоо, эрх,

үүргүүдийг тодорхойлохтой

холбогдсон харилцааг зохицуулах

замаар залуучуудын хөгжлийг

дэмжих эрх зүйн орчныг бий болгох

зорилттой юм. 

Монгол улс НҮБ-ын
гишүүн орон болсны
60 жилийн ой
тохиов

Монгол дахь НҮБ 60 нас хүрснийг

тохиолдуулан НҮБ-ын Хүн Амын

Сангаас өсвөр үе, залуучуудын

дунд зохион бичлэгийн болон гар

зургийн уралдаан зарлаж байна.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 

Түүнчлэн, НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон ХНХЯ-ны дэмжлэгээр

2021 онд Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн

хэрэгжилтийн талаар цуврал дүрс бичлэгүүдийг хийсэн юм.
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Өмнөговь аймаг дахь эмэгтэйчүүд болон
залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн

хөтөлбөр

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 

Өмнөговь аймаг дахь
Залуучуудын хөгжлийн төвүүд

НҮБ-ын Хүн Амын Сан Залуучуудын хөгжлийг дэмжих

сарын аяны хүрээнд Өмнөговь аймгийн хоёр суманд

Залуучуудын хөгжлийн төв байгуулж, Өмнөговь

аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Залуучуудын

хөгжлийн төвийн тоог тав болголоо. Эдгээр Төвүүд

нь дэмжих бүлгүүд, үйл ажиллагаанууд, ердийн

амьдралын ур чадварын ангиуд болон зөвлөх

үйлчилгээнд хамрагдах аюулгүй, хөгжилтэй орон

зайг залуу хүмүүст санал болгодог.

НҮБ-ын Хүн Амын
Сангийн Өмнөговь
аймаг дахь дээд
түвшний уулзалтууд
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан

Нэгдсэн Хөтөлбөрийн (НХ) дараагийн

үеийг хэрэгжүүлэхэд ХНХЯ болон

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын дэмжлэгийг

авах зорилгоор Өмнөговь аймагт

ажиллаж, уулзалт, хэлэлцүүлгүүд зохион

байгууллаа. Өмнөговь аймгийн засаг

дарга Р.Сэддорж, ИТХ-ын дарга Б.Бадраа,

Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн

гүйцэтгэх захирал С.Эрдэнэбат зэрэг

аймгийн удирдлагуудтай Даланзадгад

хотноо удаа дараа уулзалт зохион

байгуулсан юм.

Залуучуудын оролцооны механизм
НХ-ийн хүрээний үйл ажиллагаануудын нэг хэсэг болгож Аймгийн Залуучуудын Зөвлөлийн 2021 оны

анхны уулзалтыг шинэ гишүүдийн оролцоотойгоор зохион байгууллаа. Зөвлөлийн Тэргүүний хувиар

Өмнөговь аймгийн засаг дарга зөвлөлийн бүтцийг шинэчилж, бизнес, боловсрол, урлаг, соёл зэрэг

бүх салбарын залуучуудын төлөөлөл болон залуу улс төрчдийг урьсан юм. Зөвлөл одоогоор 17

гишүүнтэй байгаа бөгөөд олонх нь 35-аас доош насны залуучууд байгаа юм. Өмнөговь аймаг дахь

залуучуудын оролцооны механизмын талаарх дүрс бичлэгийг 8-р сарын 25-ны Үндэсний Залуучуудын

Хөгжлийн Форум дээр толилууллаа.



НХ-ийн хүрээнд Өмнөговь аймаг

дахь аймгийн болон сумын

түвшний эрүүл мэндийн төвүүдийн

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

зорилгоор эмнэлгийн тоног

төхөөрөмжид ихээхэн хөрөнгө

оруулалт хийсэн юм. Эмнэлгийн

ор, хатаах шүүгээ, лабораторийн

хөргөгч, автоклав, гематологийн

анализатор, бүлэгнэлийн

анализатор зэрэг нийт 330 сая

төгрөгийн (115 мянга орчим

ам.доллар) өртөг бүхий тоног

төхөөрөмжийг Бүсийн оношилгоо,

эмчилгээний төв болон зарим

сумын эрүүл мэндийн төвд

хүлээлгэн өглөө.
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Өмнөговь аймагт
эхлүүлсэн Залуучуудын
сарын аян

Аймгийн засаг даргын орлогч

Ч.Баяржаргал Өмнөговь аймгийн Ёл

театрт Залуучуудын сарын аяныг

амжилттай эхлүүллээ. Уг арга хэмжээний

хөгжмийн үзүүлбэрийг орон даяар шууд

дамжуулсан бөгөөд 13,000 гаруй үзэгчид

хүрчээ. Аянаар төлөвлөлт, шийдвэр

гаргалтын бүхий л түвшин дэх

залуучуудын оролцооны ач холбогдлыг

онцолж байна. Уг аяныг НДХ-ийн

хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа юм.

Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар болон Бүсийн
оношилгоо, эмчилгээний төвд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн

хамгийн сүүлийн багцыг хүлээлгэн өглөө
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Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн
ажилтантай танилцая

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан ажилтнуудынхаа идэвхи

зүтгэл, шаргуу хөдөлмөрийн ачаар үйл ажиллагаагаа

хэрэгжүүлдэг билээ. Энэ буландаа бид тус сангийн эд эс

болж, байгууллагынхаа эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхийн

төлөө зүтгэдэг гайхамшигтай хүмүүсийг та бүхэнд

танилцуулна. Бид энэ дугаарт Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

амын сангийн Суурин төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан Каори

Ишикаватай ярилцлаа. Каори Ишикаватай 2018 онд Монгол

дахь НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд тэрээр

НҮБ -ын Хүн амын сангийн үйл ажиллагааны цар хүрээг

өргөжүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг дуу

хоолойгоо өргөжүүлэх, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн

эрхийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, Монгол залуучуудыг

чадваржуулах ажлыг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн хамт олон Каори

Исикавад талархал илэрхийлж, цаашдын ажилд нь амжилт

хүсье.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын

санг та гурван үгээр юу гэж

тодорхойлох вэ?

Урам зориг, динамик, бас шинэлэг.

Таны бодлоор НҮБ-ын Хүн амын

сан оршин тогтнох нь яагаад

чухал вэ?

Монгол улс Хүн ам ба хөгжлийн

олон улсын конвенцын

шийдвэрүүдийг ахиулах, ялангуяа

сүүлийн 20 жилд эхийн эндэгдлийг

бууруулах чиглэлээр томоохон

амжилт гаргасан. Гэвч жендэрт

суурилсан хүчирхийлэл, залуучуудыг

чадваржуулах, өсвөр үеийнхний

бэлгийн болон нөхөн үржихүйн

эрхийг хамгаалах гэх мэт дуусаагүй

олон ажил байсаар байна. Ковид-19

цар тахал үргэлжилж байгаатай

холбогдуулан эхийн эрүүл мэндийн

салбарт гарсан амжилтуудыг

хадгалах бэхжүүлэхэд шинэ

сорилтуудтай тулгарч байна. НҮБ-ын

Хүн амын сан нь улс орондоо нэр

хүндтэй болж, засгийн газар, Их

хурал, иргэний нийгмийн

байгууллагуудын найдвартай түнш

болж чадсан. Сүүлийн үед НҮБ-ын

Хүн амын сан нь хувийн хэвшилтэй

түншлэлээ өргөжүүлж байна. НҮБ-ын

Хүн амын сан нь эмэгтэйчүүд, охид,

залуучуудын амьдралд өөрчлөлт

үзүүлж чадах байгууллага юм. Ийм

учраас НҮБ-ын Хүн амын сан

Монголд байх нь чухал юм.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 7, 8-р сар 
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Та яагаад НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсон бэ?

Жендэрийн хэм хэмжээ, үүрэг маш хүчтэй байдаг Япон иргэх надад

жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих нь миний сэтгэлд маш ойр байсан.

НҮБ-ын Хүн амын сангийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд,

эрхийг дэмжих чиглэлээр хийж буй ажил нь жендэрийн тэгш байдлыг

дэмжих чухал арга зам юм. Жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих,

эмэгтэйчүүдийн чадавхыг дэмжих нь бэлгийн болон нөхөн үржихүйн

эрүүл мэнд, эрхийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай. Ээж, эмэгтэй

хүний   хувьд би эмэгтэйчүүдийг төрөх явцдаа амь насаа алдах явдлыг

зогсоох НҮБ-ын Хүн амын сангийн гол чиг үүрэгт хувь нэмрээ

оруулахыг хүссэн юм.

НҮБ-ын Хүн амын сангийн чиг үүрэг нь бидний амьдралд ойр байдаг

бөгөөд бидний амьдралын чухал хэсэг юм. Тийм учраас НҮБ-ын Хүн

амын сантай хамтран ажиллахад таатай байна.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санд ажилласан он жилүүдээсээ

хамгийн сайхан дурсамжаа бидэнтэй хуваалцаач?

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллаж байхад тохиолдсон олон

сайхан дурсамж надад бий. Хамт олон маань маш идэвхтэй, тууштай

бөгөөд шинэ санаануудаар дүүрэн байдаг. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

амын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд болон өмнө нь хэрэгжүүлж

байсан ажлуудыг хянаж байхын тулд Монгол орон даяар томилолтоор

ажилласан нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Өмнөх

төлөөлөгчдийн эхлүүлсэн зарим санаачилга орон нутгийн санхүүжилт,

санаачилгаар хэрэгжсээр байгааг харах үнэхээр сайхан байсан. Та

бүхний мэдэж байгаагаар Монгол бол өргөн уудам орон учраас бид

хүрэх газраа хүрэхийн тулд заримдаа 2-3 хоногийн хугацаа

шаардагддаг. Монголын сайхан байгалийг харах, үр шим

хүртэгчидтэй ярилцах, хамт ажиллагсадтайгаа ярилцах, монгол

соёлтой танилцах нь миний хувьд онцгой дурсамж болон үлдсэн.
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...Ээж, эмэгтэй
хүний   хувьд би

эмэгтэйчүүдийг
төрөх явцдаа амь

насаа алдах
явдлыг зогсоох

НҮБ-ын Хүн амын
сангийн гол чиг

үүрэгт хувь
нэмрээ

оруулахыг хүссэн
юм....
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