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Сүүлийн хоёр сард Монгол улс КОВИД-19 цар тахлын гуравдугаар

давлагааг ардаа орхиж, вакцинжуулалт болон нэмэлт тунгийн

хамрагдалтыг ихэсгэснээр КОВИД-19-ийн өвчлөл болон нас

баралтын тоо буурч эхэллээ.

Эрчимт эмчилгээний өвчтөнүүдийн тоо 11-р сарын 1-нд 300

байсан бол 12-р сарын 12-ны байдлаар 63 болж буурсан байна.

12-р сарын эхээр нэг өдөрт батлагдсан тохиолдлын тоо 136-268

хооронд, нас баралтын тоо 2-3 хооронд хэлбэлзэж байна. Энэ нь

2021 оны 3-р сарын 17-ноос хойших КОВИД-19-ийн тохиолдлын

хамгийн бага үзүүлэлт юм.

12-р сарын 12-ны байдлаар Монгол улсад КОВИД-19-ийн

батлагдсан нийт тохиолдлын тоо 385,353, нас баралтын тоо

1,960-д хүрээд байна. Тайлант хугацаанд зургаан тохиолдол

зөөвөрлөгдөн ирсэн бөгөөд бүгд Дельта хувилбар болох нь

батлагджээ.

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг буюу

Улбар шар түвшинд шилжүүлсэн хугацаа 2021 оны 12-р сарын

31-ний өдөр дуусгавар болно.
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Эхчүүдийн тусламж үйлчилгээ зэрэг эрүүл мэндийн ерөнхий тусламж үйлчилгээг

тасалдуулахгүйн тулд эмнэлгийн орыг дахин хуваарилах шинэ удирдамж гаргасан байна.

Ийнхүү 2021 оны 11-р сарын 15-наас эхлэн 3-р шатлалын бүх томоохон эмнэлэг КОВИД-19-

ийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхгүй болжээ.

ЭМЯ-наас Баасан гараг бүр зохион байгуулдаг 7 хоног тутмын хэвлэлийн бага хурлыг 2 долоо

хоногт нэг удаа болгож, Коронавирусийн халдварын нөхцөл байдлын талаар дэлгэрэнгүй

мэдээлэл өгч байхаар болжээ.

КОВИД-19-ийн дараах тусламж үйлчилгээг улсын эмнэлгүүдээс эрүүл мэндийн даатгалаар авах

боломжтой болгожээ.

Дотор орчинд заавал амны хаалт зүүхээр журамлажээ.

ВАКЦИНЖУУЛАЛТ:

Засгийн газраас явуулын баг, өрхийн эмнэлэг болон хувийн эмнэлгүүдийг дайчилж,

вакцинжуулалтын эрчмийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 12-

р сарын 6-ны байдлаар нийт хүн амын дунд КОВИД-19-ийн вакцины 1-р тунгийн хамрагдалт 69.4

хувьтай (2,258,443), 2-р тунгийн хамрагдалт 66.2 хувьтай (2,146,589), 3-р тун буюу нэмэлт тунгийн

хамрагдалт 23 хувьтай (542,480) байна.

ЭХЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД:

Тайлант хугацаанд 65 эхийн эндэгдэл бүртгэгдсэнээс 45 нь КОВИД-19-тэй холбогдох хүндрэлээс

шалтгаалсан байна. НҮБ-ын Хүн Амын Сан УИХ-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хороотой

хамтран эхийн эндэгдэл ихээр бүртгэгдсэн нэг аймагт томилолтоор ажиллаж, эхийн эндэгдэлд

чанартай хариу арга хэмжээ авахад, мөн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн

үйлчилгээнд КОВИД-19-ийн үзүүлж буй нөлөөллийг үнэлэхэд техникийн дэмжлэг үзүүллээ.

БОДЛОГЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:

КОВИД-19-ийн нөхцөл байдал сайжирч байгаа тул ЭМЯ-наас бодлого зохицуулалтын хэд хэдэн

өөрчлөлт нэвтрүүллээ. Үүнд:

1.

2.

3.

4.

ОМИКРОН ХУВИЛБАРТАЙ ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

1.Олон улсад Омикрон хувилбар өндөр тархалттай байгаа тул Монгол улс Омикрон хувилбар

бүртгэгдсэн улсуудаас ирсэн зорчигчдод заавал 10 хоног тусгаарлах шаардлага тавьж эхэлсэн

байна. Харин бусад улсаас ирсэн зорчигчдын хувьд сүүлийн 72 цагийн дотор хийлгэсэн ПГУ-ын

оношилгооны сөрөг бичигтэй байсан ч түргэвчилсэн болон ПГУ-ын оношилгоо хийлгэхийг

шаардаж байна.

2.Дотоодын аяллын хувьд вакцины гэрчилгээ болон эсрэг биетийн шинжилгээний бичиг

шаардаж байна.

3.Засгийн газраас улсын бүх байгууллагыг шинэ жилийн баяр тэмдэглэхийг хоригложээ.
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Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн (ЖСХ) эсрэг 16 хоногийн аян нь жил бүрийн 11-р сарын 25-наас

(Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох олон улсын өдөр) 12-р сарын 10-ны (Олон улсын

хүний эрхийн өдөр) хооронд тохиодог бөгөөд 1991 оноос хойш ЖСХ болоод охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг

хүчирхийлэл болон хорт зан үйлийг таслан зогсооход олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, татан

оролцуулах зорилготойгоор зохион байгуулж ирсэн. Энэ жил тус аяны 30 жилийн ой тохиож байгаа онцгой

жил болж байна. Монгол улсад энэхүү аяныг анх 1997 онд Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв (ХЭҮТ) зохион

байгуулж байсан бөгөөд түүнээс хойш НҮБ-ын Хүн амын сан, Засгийн газрын байгууллагууд,  иргэний

нийгмийн байгууллагууд тус санаачлагад нэгдэж Монгол улсад ЖСХ-ийг таслан зогсоох их үйлсэд хүч нэмэн

орж ирсэн билээ.

2021 оны аяныг “ЖСХ хүн бүхэнд хамаатай” сэдвийн доор НҮБ-ын Хүн амын сан, засгийн газрын

байгууллагууд, НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуу, хөгжлийн түнш байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан

бөгөөд хүчирхийлэл бол зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал биш бөгөөд хамгийн энгийн хэлбэрийн

хүчирхийллийн тохиолдлыг зүгээр хараад өнгөрүүлэх нь олон нийт тухайн хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрч,

хор хөнөөл бүхий ийм үйлдэл үргэлжлэх боломжийг олгож байгаа гэдгийг олон нийтэд ойлгуулахыг зорьсон. 

Бүх оролцогч талууд видео уриалга, подкаст болон бусад видео, постер зэрэг контент бүтээж, түүгээрээ

дамжуулан ЖСХ өдөр тутмын амьдралд хэрхэн тохиолддог болохыг, хувь хүмүүс дор бүрнээ ямар арга хэмжээ

авч болохыг харуулсан өргөн хүрээтэй сошиал медиа аян зохион байгуулж, ЖСХ-тэй тэмцэх хувь хүмүүсийн

хариуцлагыг танилцуулсан юм. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас хүйсээр ялгаварлан гадуурхалтын

талаарх болон жендэрийн хэм хэмжээний талаарх ойлголтыг тандах, буруу ойголтыг залруулах зорилготой

цахим асуумж буюу quiz хийж түгээсэн. Энэ бүх сошиал медиа аянд маш олон хүн оролцож, Монгол орон

даяар олон зуун мянган хүнд хүрсэн юм.

16 хоногийн аяныг нээж, Жендэрийн Үндэсний Хорооноос 2021 оны 11-р сарын 25-нд нээлтийн арга хэмжээ

зохион байгуулсан бөгөөд түүнд НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон НҮБ-ын Суурин Зохицуулагчийн Газрын

төлөөлөгчид, засгийн газрын болон Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг зэрэг донор байгууллагуудын

төлөөлөгчдийн хамт оролцож үг хэллээ. Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төвөөс 12-р сарын 2-ны өдөр

зохион байгуулсан Бидний дуу хоолой даван туулагчдын бага хурлаар ЖСХ-ийн даван туулагч 5 эмэгтэй

тодорхой сэдвийн хүрээнд өөрсдийн түүхэд суурилсан асуудал дэвшүүлсэн илтгэлээ бэлтгэн танилцуулж

бусад даван туулагч эмэгтэйчүүдэд манлайлал болж, тэдэнд сэтгэлийн дэм, хүчирхийлэлтэй харилцааг даван

туулахад эрч хүч нэмсэн билээ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс зохион

байгуулсан ЖСХ-тэй хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагаа үндэсний чуулганаар аян

өндөрлөсөн бөгөөд уг чуулганд НҮБ-ын Хүн Амын Сан оролцож нээлтийн үг хэллээ.
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НҮБ-ын Хүн Амын Сан дээр дурдсан үйл ажиллагаануудаас гадна дараах үйл ажиллагаануудыг

дангаар болон хамтран зохион байгууллаа. Үүнд: 

ЦУВРАЛ ЯРИЛЦЛАГУУД

 

НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон Монгол дахь Европын Холбооны Төлөөлөгчийн Газар хамтран

Монгол дахь ЖСХ-ийн бодит байдлыг хөндөхийн зэрэгцээ ямар ч орчин, нөхцөлд ЖСХ-ийн бүхий

л хэлбэрийг таслан зогсоохын төлөөх тэмцэлд хүмүүс хэрхэн хувь нэмэр оруулж болох талаар

хэлэлцэх Цуврал ярилцлагыг зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаа 5 цуврал хэлэлцүүлгээс

бүрдсэн бөгөөд цувралыг нээж дээд хэмжээний Ерөнхий хэлэлцүүлэг, үргэлжлээд зорилтот

дөрвөн бүлгийн хэлэлцүүлгийг цахимаар зохион байгуулав. 

Ерөнхий хэлэлцүүлгийг 11-р сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хотын Блью Скай цамхагт зохион

байгуулж, Монгол дахь НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч ноён Тапан Мишра болон Монгол дахь

Европын Холбооны Төлөөлөгчийн Газрын Тэргүүн бөгөөд Элчин Сайд эрхэмсэг хатагтай Аксель

Никэйз нар нээлтийн үгийг хэллээ.

Монгол дахь ЖСХ-ийн нөхцөл байдал, түүний хувь хүмүүс болон нийгэмд үзүүлж буй нөлөөллийн

тухай танилцуулгыг НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн ЖСХ-тэй тэмцэх төслийн мэргэжилтэн хатагтай Кай

Хименез хийсний дараа Монгол улсад хувь хүн, байгууллага болон үндэсний хэмжээнд ЖСХ-тэй

тэмцэх стратеги болон сайн туршлагуудын талаар панелистуудын хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм.

Панелистаар Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Дэд Сайд эрхэмсэг ноён Г.Ганбаяр, НҮБ-ын Хөгжлийн

Хөтөлбөрийн Суурин Төлөөлөгч хатагтай Илейн Конкиевич, Оюу Толгой компанийн Боловсон

хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан ерөнхий менежер хатагтай Мелисса Шаненганге,

Монфемнет Үндэсний Сүлжээний зохицуулагч хатагтай Д.Энхжаргал нар оролцож, хэлэлцүүлгийг

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч хатагтай Лорна Роллс хөтлөн

явууллаа. Мөн арга хэмжээнд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл, түүний шалтгаан, үр

дагаврыг арилгах арга зам, заавар зөвлөмжийг хүргүүлэх тусгай илтгэгч хатагтай Рийм Алсалем

оролцож, мэдэгдэл хийсэн юм.

Цуврал илтгэл 12-р сард ЛГБТ буюу бэлгийн цөөнх, эрчүүд болон аавууд, залуу мэргэжилтнүүд,

мөн их сургуулийн оюутнуудад зориулсан дөрвөн зорилтот арга хэмжээгээр үргэлжиллээ. Бүх

арга хэмжээг Фэйсбүүкээр шууд дамжуулсан бөгөөд 15,000 гаруй хүнд хүрчээ.
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НҮБ-ЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ҮР ДАГАВРЫН АСУУДЛААРХ

ТУСГАЙ ИЛТГЭГЧИЙН АЙЛЧЛАЛ

Монгол Улсын Засгийн газрын урилгаар НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл, түүний шалтгаан, үр

дагаврын асуудал хариуцсан Тусгай илтгэгч хатагтай Рим Алсалем 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-нөөс 12

дугаар сарын 8-ны хооронд Монгол Улсад ажиллах айлчилсан билээ. Тусгай илтгэгчийн үүрэг нь Монгол

Улсаас олон улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх,

таслан зогсоох, түүнчлэн эмэгтэйчүүд, охидыг худалдаалах, дүрвэгсэд болон цагаач эмэгтэйчүүдийн эсрэг

хүчирхийлэл, харьяалалгүй болох, эмэгтэй хүний   амь нас хохироох эрсдэл зэрэг эмэгтэйчүүдийн эсрэг

хүчирхийллийн тодорхой илрэлүүдэд үзүүлэх хариу арга хэмжээг судлах үүрэг амлалт, хууль эрх зүйн

орчинтой танилцах явдал байв. Монгол улс дахь НҮБ-ын Хамтарсан багийг төлөөлөн НҮБ-ын Суурин

Зохицуулагчийн газар болон НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Хүн амын сан ГХЯ-тай

хамтран ажиллаж, Тусгай илтгэгчийн Монгол дахь ажлын айлчлалын зохицуулалтыг удирдан явууллаа.

Тусгай илтгэгч УИХ, Засгийн газрын гишүүд, Улсын дээд шүүх, бие даасан төрийн байгууллагууд, олон улсын

байгууллага, хандивлагчид, санхүүгийн байгууллагууд, ИНБ-ууд болон хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчидтой

уулзаж, Монгол Улс дахь эмэгтэйчүүдийн эрхийн нөхцөл байдалтай илүү сайн танилцахаар ярилцав. Тэрээр

арванхоёрдугаар сарын 8-нд явахаасаа өмнө урьдчилсан дүгнэлтээ Засгийн газар болон хэвлэл

мэдээллийнхэнд танилцуулсан. НҮБ-ын Хүн амын сангийн хувьд Тусгай илтгэгчийн эрхэм зорилгыг дэмжих

нь асар том боломж, завшаан байлаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ДЭЭД ТҮВШНИЙ АЙЛЧЛАЛ

НҮБ-ын Хүн Амын Сан Монгол Улсын Засгийн Газар, Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Европын Холбоо болон

НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлаарх тусгай илтгэгчтэй хамтран 2021 оны 11-р сарын

30-наас 12-р сарын 3-ны хооронд Өмнөговь аймагт дээд түвшний айлчлал хийлээ.

Тус айлчлал ЖСХ-ийн эсрэг 16 хоногийн аянтай давхацсанаараа онцгой ач холбогдолтой байсан бөгөөд

НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон хөгжлийн түншүүдийн зүгээс Монгол улсад хүчирхийллийн бүхий л хэлбэртэй

тэмцэх хүчин чармайлтыг бататгах нэмэлт боломжийг бүрдүүлсэн юм.

Айлчлалын үеэр хүчирхийллийн аливаа тохиолдолын гэрч болсон бол хараагүй, сонсоогүй мэт зүгээр

өнгөрөлгүйгээр өөрт аюулгүй байдлаар хөндлөнгийн ажиглагчаас нөлөөлөгч болох аргыг эзэмшүүлэх

“Хөндлөнгөөс нөлөөлөгч болох нь” сургалт, орон нутгийн удирдлага, ажилтнууд, мэргэжилтнүүдэд Бэлгийн

мөлжлөг, хүчирхийллээс сэргийлэх сургалт зэрэг ЖСХ-ийн эсрэг аяны хүрээнд зохион байгуулсан үйл

ажиллагаануудыг Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлсэн байна.

5
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“ХӨНДЛӨНГӨӨС НӨЛӨӨЛГЧ БОЛОХ НЬ” СУРГАЛТ

Аяны нэг хэсэг болгож НҮБ-ын Хүн амын сангаас олон улсын сайн туршлага дээр суурилсан

хөндлөнгийн ажиглагчийн байр сууринаас нөлөөлөгч болох аргазүйг боловсруулсан юм. Энэхүү

аргазүйгээр хэрхэн хөндлөнгийн ажиглагчид буюу найз нөхөд, гэр бүл, хамтран ажилладаг хүмүүс,

танилууд, цаашлаад олон нийт нийгмээрээ хүчирхийллийн аливаа тохиолдлыг зогсооход өөрт аюулгүй

аргаар нөлөөлөх арга зүйг эзэмшүүлэх юм. 

Сургалтын үеэр оролцогчдод 1) Хэрхэн хүчирхийлэгч зан байдал, асуудалтай нөхцөл байдлыг таньж,

түүнд хөндлөнгөөс оролцож болох, оролцох тодорхойлохыг; 2) Ямар нэгэн хохирол учруулахгүйгээр,

өөрт аюулгүй бөгөөд итгэлтэйгээр хөндлөнгөөс оролцох аргуудыг; мөн 3) Хүчирхийллийг гэрчилсэн

таагүй нөхцөл байдлын дараа өөрийгөө тайвшруулах зөвлөмжүүдийг заасан юм.

Аяны туршид НҮБ-ын Жендэрийн Баг болон 16 хоногийн аянд оролцсон хөгжлийн түншүүдийн

төлөөлөгчид, НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн хэрэгжүүлэгч түнш байгууллагууд, нэг цэгийн үйлчилгээний

төв, түр хамгаалах байрны ажилтнууд, эрэгтэйчүүд, дунд сургуулийн сурагчид, Мэргэжлийн сургалт

үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд зэрэг 300 гаруй хүнийг сургалтад хамруулжээ. Оролцогчид сургалтын

материалыг үр өгөөжтэй, товч тодорхой байсан бөгөөд сургалтанд сууснаар илүү их чадавхажсан гэж

үзсэн байна.

БЭЛГИЙН МӨЛЖЛӨГ, ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ (БМХС) СУРГАЛТ

НҮБ-ын Бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийллээс сэргийлэх (БМХС) хүчин чармайлтыг бататгахын тулд 2021

оны 11-р сарын 30-нд Монгол дахь НҮБ-ын Удирдлагын Багт (НҮБУБ) БМХС сургалтыг зохион

байгууллаа. Уг сургалтыг Ази, Номхон Далайн Бүсийн Агентлаг дундын БМХС зохицуулагч удирдан

явуулсан юм. НҮБУБ тус тусын байгууллагын удирдлагын хувьд байгууллагын түвшинд, хамтрагч

байгууллагуудын түвшинд цаашлаад Монгол дахь НҮБ даяар хамтран БМХ-ийн эсрэг хариу арга хэмжээ

авч, шийдвэрлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэхийн тулд БМХС тухай ойлголт, стратегиуд болон бодлогын

талаар цогц мэдлэгтэй байх ёстой билээ. Энэхүү арга хэмжээ нь Монгол дахь НҮБ-ын ажилтнууд, орон

тооны бус ажилтнууд, хамтрагч түнш байгууллагууд болон нийлүүлэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх үйл

ажиллагааны эхлэл боллоо.
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НҮЭМ-ИЙН ХӨТӨЛБӨР

2021 оны 9-р сард НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн техник, санхүүгийн

дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ зүүн бүсийн аймгуудад чадамжид суурилсан гэр бүл

төлөвлөлтийн сургалт зохион байгуулсан билээ. Уг сургалтад эрүүл мэндийн

тусламж үйлчилгээний анхан шатанд ажиллаж буй эх баригчдад зориулсан

сургалтын модулийг ашигласан юм. Жирэмслэхээс сэргийлэх урт хугацааны

арга болох ерөндөг, суулгац зэргийг авах, тавих, энэ аргуудаар зөвлөгөө өгөх

энэхүү сургалтанд оролцсон эх баригч нар сургалтын үр дүнд сэтгэл хангалуун

байв.

Уг сургалт нь эх баригчдыг чадавхжуулж, гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээг эх

баригчаар гүйцэтгүүлэх боломжийг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг

үзүүлэх зорилготой юм.

11-р сард Улаанбаатар хотын 44 эх баригч уг сургалтад хамрагдсан. Харин 12-р

сард Нийслэлийн Амаржих Газар, Дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эх

баригчдыг уг сургалтад хамруулна. Сургалтын өмнөх болон дараах сорилгын үр

дүнгээс үзэхэд сургалтад оролцогчдын мэдлэг, ур чадвар 56%-аас 88% болж

өссөн байв.

Эх баригч нарт зориулсан жирэмслэхээс
сэргийлэх урт хугацааны арга буюу суулгацыг

авах, тавих ур чадвар олгох сургалт

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 11, 12-р сар 

Урт хугацааны, буцааж болдог жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгслийн дадлагын сургалт



ДЭМБ-ын 2004 онд гаргасан “Тооны цаана: Жирэмслэлтийг эрсдэлгүй байлгах эхийн эндэгдэл,

хүндрэлийг үнэлэх аргачлал”-ыг практикт анх нэврүүлснээс хойш Монгол улс 4 жил тутамд

эхийн эндэгдэлд энэхүү аргачлалаар үнэлгээ дүгнэлт өгдөг болсон. 

2020 онд НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний

Төвийн (ЭХЭМҮТ) судалгааны баг Монгол улсын 2016-аас 2019 оны хоорондох эхийн

эндэгдлүүдийн материалд дүн шинжилгээ хийсэн. Жирэмсэн болон төрсний дараах

эмэгтэйчүүдийн дунд амиа хорлох тохиолдлууд нэмэгдэж байгааг харгалзан үзэж, судлаачид

дээрх хугацаанд зуурдаар жирэмсэн үедээ эндсэн тохиолдлуудад мөн адил үнэлгээ хийсэн

байна.

Энэхүү аргачлал нь “Тооны цаана” удирдамжаас зөвлөсөн эхийн эндэгдлийн Итгэмжит лавлагаа

юм. 

Судалгааны үр дүнг салбарын мэргэжилтнүүд болон ЭМЯ-ны дэргэдэх Эх барих, эмэгтэйчүүдийн

мэргэжлийн салбар зөвлөлөөр дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлэв. Энэхүү судалгаагаар эхийн эндэгдэлд

нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлүүдийг илрүүлж, өмнөх судалгааны нэгэн адилаар эрүүл мэндийн

бодлого, эмнэл зүйн удирдамж зааварт тусгах чухал мэдээллүүдийг гаргаж ирлээ.

Судалгааны гол үр дүнд тулгуурлан шийдвэр гаргагчдад зориулсан баримтын хуудас

боловсруулж, түгээх уулзалтыг УИХ-ын Нийгмийн Бодлогын Байнгын Хороотой хамтран Төрийн

ордонд зохион байгуулав. Уг хурлыг Байнгын хорооны дарга УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг

даргалж, Байнгын Хорооны гишүүдээс гадна Эрүүл Мэндийн Сайд С.Энхболд, ЭМЯ-ны газрын

дарга нар, ЭХЭМҮТ болон эх барих эмнэлгүүдийн захирлууд, эрдэмтэд болон ТББ-уудын

төлөөлөл оролцов. ЭХЭМҮТ-өөс КОВИД-19 цар тахлын улмаас эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд

тулгамдаж буй асуудлууд, тэр дундаа КОВИД-19-өөс өмнөх үетэй харьцуулахад эхийн эндэгдлийн

харьцаа гурав дахин өссөн талаар танилцууллаа.

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч хатагтай Лорна Роллс

жеэндерт суурилсан хүчирхийлэл болон КОВИД-19 эхийн эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг нөлөө

үзүүлж буйг онцлон тэмдэглээд засгийн газар сэргийлэх боломжтой эхийн эндэгдлийг тэглэхэд

чиглэсэн нотолгоонд суурилсан арга хэмжээнүүдийг эрчимжүүлэхийг анхаарууллаа.

Хуралд оролцсон УИХ-ын гишүүд сэргийлэх боломжтой эхийн эндэгдлийг тэглэхийн төлөө

хичээж ажиллахаа илэрхийлж, Байнгын хорооныхоо дэргэд Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн ажлын

хэсэг байгуулахаар болов.
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“Эх яагаад эндэв?” судалгааны  үр дүнг шийдвэр
гаргагч нарт түгээв
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КОВИД-19 цар тахал эхчүүдийн эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлж, 2021 оны 10-р сарын

байдлаар эхийн эндэгдлийн харьцааг 100,000 амьд төрөлт тутамд 96 болгосон байна.

Харин Архангай аймагт энэ жилийн 10-р сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн харьцаа

100,000 амьд төрөлт тутамд 208.8 байгаа нь үндэсний дунджаас даруй хоёр дахин өндөр

байгаа юм. Дөрвөн эндэгдэл тутмын нэг нь КОВИД-19-өөс шалтгаалжээ. Эндэгдэл бүрээс

сургамж авч, тогтолцооны алдааг илрүүлж, ийм төрлийн эхийн эндэгдлээс сэргийлэх

арга хэмжээг тодорхойлох нь чухал юм.

Иймд УИХ-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хороо ЭМЯ болон НҮБ-ын Хүн Амын Сантай

хамтран Архангай аймагт томилолтоор ажиллаж, эхийн эндэгдлийн шалтгааныг судалж,

КОВИД-19-өөр өвдсөн жирэмсэн болон төрсний дараах эмэгтэйчүүд, мөн шинэ төрсөн

хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай сургалт явууллаа. Сургалтыг

АШУҮИС болон ЭХЭМҮТ-ийн мэргэжилтнүүд удирдан зохион байгуулав.

Сургалтын нээлтэд УИХ-ын гишүүн бөгөөд “Ардын эрүүл мэндийг дэмжих” лобби бүлгийн

дарга Ж.Чинбүрэн болон Архангай аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гурван гишүүн оролцлоо.

Сургалтад тус аймгийн эхний эндэгдлийн шалтгаануудыг тусгайлан хөндсөн сэдвүүдийг

хамруулжээ. Хэлэлцүүлгээр Архангай аймгийн харьцангуй залуу бөгөөд туршлага

багатай эх барихын эмч нар болон эх баригч нарт эх барихын яаралтай тусламж

үйлчилгээний ажлын байрны сургалт зөвлөгөө хэрэгцээтэй байгааг тодорхойлов.

ЭХЭМҮТ-ийн эмч мэргэжилтнүүд 2021 оны 12-р сард тус аймагт гурван өдрийн сургалт

явуулахаар төлөвлөж байна.

Архангай аймаг дахь бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэнд ба эхийн эндэгдлийн тухай

хэлэлцүүлэг

Зүүн талаас: УИХ-ын гишүүн Ж.Чинбүрэн, УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат, УИХ-ын гишүүн Ё.Баатарбилэг, УИХ-ын
гишүүн Г.Тэмүүлэн, ЭМЯ-ны Анхан болон лавлагаа шатлалын тусламжийн хэлтсийн дарга Ж.Нарангэрэл.
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НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн санхүүгийн

дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Хүний Эрхийн

Үндэсний Комисс (ХЭҮК) нь ажил олгогч

болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

үзүүлэгчдийн харилцаа хандлага болон төрөл

бүрийн салбарт ажиллаж буй охид,

эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн

үржихүйн эрхийн талаар хийсэн судалгааны

үр дүнд үндэслэн дөрвөн шторкийг

боловсруулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр

түгээв. 

Уг судалгаагаар малчин, хөгжлийн

бэрхшээлтэй эсвэл алслагдсан уул уурхайн

байгууллагад ажиллаж буй охид,

эмэгтэйчүүдийн эрхийн хэрэгжилт ямар

байгааг гаргаж иржээ. Судалгааны дүнг 2019,

2020 онуудад УИХ-аар тус тус хэлэлцэн Хүний

Эрхийн 18 ба 19-р илтгэлүүдэд тусгасан

байна.

ХЭҮК-той хамтран
бүтээсэн Бэлгийн болон
нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд ба эрхийн богино

хэмжээний дүрс
бичлэгүүд

Дүрс бичлэгийн агшнуудаас

“Эх яагаад эндэв?” судалгааны үр дүнг шийдвэр гаргач

нарт буюу УИХ-ын түвшинд түгээсний дараа ЭХЭМҮТ-өөс

“Эхийн эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нийгмийн хүчин

зүйлүүд” сэдэвт олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион

байгууллаа.

Хэлэлцүүлгээр жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдэд

хамтрагч, гэр бүл, нийгэм хамт олны дэмжлэг дутмаг,

зарим тохиолдолд бие махбодын хүчирхийлэлд хүртэл

өртөж байгаа нь эхийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж

байгааг эрүүл мэндийн салбарын удирдлагууд, ИНБ-ууд,

хэвлэл мэдээллийнхэн болон олон нийтийн анхааралд

хүргэхийг зорьсон юм.

Энэхүү судалгаа нь эмэгтэйчүүд болон гэр бүлд

жирэмсний хяналтын ач холбогдол, жирэмсэн үеийн

болон төрсний дараах үед аюултай шинжүүдийг таньж

мэдэх, шаардлагатай үед цаг алдалгүй эмнэлгийн

тусламж хайх чадвар, мэдлэг олгохын чухлыг онцолсон. 

“Эх яагаад эндэв?”
судалгааны үр дүнг олон

нийтэд түгээв
 

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 11, 12-р сар 



Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

(НТБҮТ) нь НҮБ-ын Хамтарсан төслийн санхүүгийн

дэмжлэгтэйгээр Завхан аймагт бэлгийн болон

нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, ЖСХ-ээс урьдчилан

сэргийлэх, Харилцаа хандлага сургалтын

модулиудаар сургалт зохион байгуулж 1,000

малчдыг хамруулав.

Амьдрах ухааны ур чадвар болон малчдын

нийгмийн хамгааллыг сайжруулах Дэд

хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээг ОУХБ болон

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр НТБҮТ-

өөс зохион байгуулсан нь бас нэгэн чухал үйл

явдал болов. Нээлтийн дараа малчдад цахим

сургалтыг зохион байгуулах 21 аймгийн сургагч

багш нарт сургалт явуулав.  Сургалтын дэд

хөтөлбөр нь ОУХБ-ын зүгээс гаргасан малчдын

хоршооны чадавхыг бэхжүүлэх зургаан модуль

болон НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэй

боловсруулсан Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн

эрүүл мэнд ба эрх, ЖСХ-ээс урьдчилан сэргийлэх,

мөн зөөлөн ур чадварын гэсэн гурван модулиас

бүрдэж байна.

НҮБ-ын Хамтарсан Хөтөлбөрийн мэдээ: Малчдын
нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж, цочролд бэлэн

байдлыг нэмэгдүүлэх
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Люксембург Улсын Засгийн Газрын

дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж 2019 онд дууссан

Зайн оношлогооны сүүлийн шатны төслөөр эх

хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний

чанарыг сайжруулах үүднээс ур чадварт

суурилсан сургалтын лабораторийг ЭХЭМҮТ

болон АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургууль дээр

байгуулсан. Мөн 21 аймгийн нэгдсэн

эмнэлгүүдэд эх барихын яаралтай тусламжийн

ур чадварын сургалтын нэгжүүдийг байгуулсан

юм. 

Цус алдалт, үжил, даралт ихсэлт, удааширсан

эсвэл хүндрэлтэй төрөлт болон үтрээний

урагдалт зэрэг эх барихын хүндрэлүүдэд

яаралтай хариу арга хэмжээ авах ур чадвар нь

эхийн эндэгдлийг бууруулахад асар чухал

гэдгийг олон судалгаагаар нотолсон байдаг.

Мөн, эх барихын яаралтай тусламжийн багийн

менежментийг сайжруулах нь эхчүүд болон

шинэ төрсөн хүүхдийн эрүүл мэндийг

хамгаалахад нэн тустай байдаг.

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн техникийн болон

санхүүгийн дэмжлэгээр ЭХЭМҮТ-ийн сургагч

багш нар төрсний дараах цус алдалт, мөр

түрүүлэлт, хөл болон бөгс түрүүлэлт,

жирэмсний үеийн даралт ихсэлт, уушги,

зүрхний сэхээн амьдруулалт зэрэг эмнэл зүйн

хүндрэлүүдийн үед эх барихын яаралтай

тусламж үзүүлэх сургалтын таван модуль

боловсруулсан юм.

Эх барихын яаралтай тусламж үйлчилгээний 
үзүүлэн сургалт
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ЭХЭМҮТ дээрх ур чадварт суурилсан сургалтын хэсгээс

НҮБ-ын Хүн Амын Сан ЭХЭМҮТ-тэй хамтран эх баригчдад зориулсан Урт хугацааны суулгац авах тавих ур

чадварын сургалтад дэмжлэг үзүүлсээр байна.

2021 онд уг сургалтад эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй 175 эх баригчийг хамруулж, тэдний

ажлын байрны шинэчилсэн тодорхойлолтын хүрээнд гэр бүл төлөвлөлтийн чанартай тусламж үйлчилгээг

хүргэх зорилготой.

Өнөөдрийн байдлаар зүүн аймгууд (35), Увс аймаг (40), Улаанбаатар хотын Чингэлтэй (8), Баянгол (5)

дүүргүүд болон ЭХЭМҮТ-ийн (18) нийт 105 эх баригч болон шинэ төгссөн эмэгтэйчүүдийн эмчийг сургалтад

хамруулаад байна.

Эх баригчдад зориулсан жирэмслэхээс сэргийлсэн урт
хугацааны суулгац авах тавих ур чадварын сургалт

үргэлжилсээр байна

Энэхүү сургалтаар орон нутгийн эмч нарт дээрх

хүндрэлүүдийн үед шаардлагатай ур чадварыг хэрхэн

багаар зохион байгуулах арга аргачлалыг үзүүлэн

сургалт хэлбэрээр түгээх  зорилготой. Сургалтыг

ЭХЭМҮТ-ийн ур чадварын лаборатороос орон нутгийн

мэргэжилтнүүдэд онлайн платформоор шууд дамжуулан

үзүүлэх юм.
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Өсвөр үе ба Залуучуудын хөтөлбөр
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11-р сарын 25-нд Боловсрол, Шинжлэх Ухааны

Яамнаас (БШУЯ) зохион байгуулсан 2021 оны

Доноруудын уулзалтад НҮБ-ын Хүн Амын Сан

оролцлоо. Уулзалтын үеэр Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

Амын Сан БШУЯ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн

санаачилгууд болон төслүүдээ танилцуулсан юм.

Яамны зүгээс хөгжлийн түншүүдтэйгээ ажиллах

дараагийн таван жилийн стратегиа танилцуулж,

Монгол улсын боловсролын салбарыг бэхжүүлэхийн

төлөөх хамтын ажиллагааны боломжуудыг

хэлэлцлээ. НҮБ-ын Хүн Амын Сан нь эрүүл мэндийн

боловсролын хөтөлбөрийг ерөнхий боловсролын

дунд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт бие даасан

хичээл болгон оруулж, Монгол улсад бэлгийн цогц

боловсролыг чанар, хүртээмжийг сайжруулахад

хувь нэмрээ оруулсан билээ.

Доноруудын уулзалт 2021

 Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хоёрдугаар үе

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан бие даасан зөвлөхтэй хамтран ажиллаж, Өмнөговь

аймгийн “Нутгийн хишиг 2021-2024” хөтөлбөртэй уялдуулж Эрүүл мэндийг дэмжих

Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хоёрдугаар үеийн төслийг боловсрууллаа. Түүнчлэн, НҮБ-ын Хүн

Амын Сан болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хоёрдугаар үеийн хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний  хүрээг тодорхойлохоор орон нутгийн оролцогч талуудтай

зөвлөлдөж, хамтран ажилласан юм.
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Эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээ
үзүүлэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх нь

“Нислэгийн өмнөх” хөтөлбөрийг Өмнөговь
аймагт хэрэгжүүлж эхэллээ

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан

“Нислэгийн өмнөх” хөтөлбөрийг

боловсруулж, Өмнөговь аймагт 11-р

сарын 16-нд нээлтээ хийж, хэрэгжүүлж

эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөр нь ЕБС-аа

төгсөж буй өсвөр үеийнхнийг их дээд

сургуульд элсэн суралцах үедээ шинэ

орчинд дасан зохицох бэлтгэл сайтай

болгох зорилготой юм. Хөтөлбөр нь

бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл

мэнд болон нийгмийн дэмжлэгийн

үйлчилгээний цогц зөвлөмжийг өсвөр

үеийнхэнд олгож, түүнийг бусад

хөтөлбөрүүдтэй нэгтгэхэд төвлөрч

хэрэгжинэ.
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Өмнөговь аймагт “Эхээс хүүхдэд ХДХВ, гепатит

В вирус болон тэмбүүгийн халдвар дамжихыг

таслан зогсоох” болон “КОВИД-19-ийн

клиникийн оношилгоо, эмчилгээ”-ний бүсийн

сургалтуудыг амжилттай зохион байгууллаа.

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Цогтцэций,

Ханбогд сумын Өсвөр үеийн кабинетаар

дамжуулан сумдад өсвөр үе, залуучуудад

ээлтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар,

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор  чадавх

бэхжүүлэх цуврал сургалтуудыг зохион

байгуулав.

Сургалтад сумын эмнэлгүүдийн нийгмийн

эрүүл мэндийн ажилтнууд, өсвөр үеийн, сум

болон сургуулийн нийгмийн ажилтнууд, эрүүл

мэндийн багш, сургуулийн эмч нар,

Залуучуудын Хөгжлийн Төвийн ажилтнууд

болон үе тэнгийн сургагч хүүхдүүд хамрагдсан

байна.

Хөтөлбөрт хамрагдагсад нь нь хөтөлбөрийн

туршид амьдралынхаа шинэ аялалд бие,

сэтгэлийн хувьд илүү сайн бэлтгэгдэж, дасан

зохицох болон бие даах ур чадвараа хөгжүүлж,

гэнэтийн  өөрчлөлтүүдээс өөрийгөө хамгаалах

мэдлэг, чадвартай болох юм.

Бүсийн Оношилгоо, Эмчилгээний Төвийн

мэдээгүйжүүлэгч эмч Оюунсувд ЭХЭМҮТ

дээр эх барихын эрчимт эмчилгээний

мэргэжилтнүүдэд зориулсан чадавх

бэхжүүлэх 3 сарын сургалтад  хамрагдаж

байна.
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Залуучууд, өрх толгойлсон эцэг, эхчүүд болон
хүүхдүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ
Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн дэмжлэгээр Бүсийн Оношилгоо, Эмчилгээний Төвийн Сэтгэл

зүйн кабинет зорилтот бүлгийн 25 хүүхдэд гэр бүлийнх нь гишүүдийн хамт хоёр өдрийн сургалт зохион

байгууллаа.

Сургалтаар эцэг эхчүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэтгэл зүйг ойлгож, харилцааны ур чадварыг нь

сайжруулах үндсэн ойлголтуудыг заахыг зорьсон байна. Мөн, тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийн сэтгэл зүйгээ зөв

удирдах, шаардлагатай үед зөвлөгөө авах, зөв үйлдлээ дэмжих, өөрт болон бусдад аюултай үйлдлээс

зайлсхийх, мөн зайлсхийсэн шийдвэртээ тууштай байх сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх хандлагыг нэмэгдүүлэхэд

төвлөрсөн байна.

Түүнчлэн, тус сургалт нь эдгээр хүүхдүүдийн асуудал дээр ажилладаг холбогдох байгууллагуудын анхаарлыг

татаж, салбар дундын хамтын ажиллагааг дэмжсэн юм.

Өмнөговь аймагт үе тэнгийн сургагч хүүхдүүдийн
сүлжээний чадавхыг бэхжүүлэх нь

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Y-Peer

клубүүдийн дунд “Үе тэнгийнхнээ сонсъё” аяныг зохион

байгууллаа. Аяны хүрээнд өсвөр үеийнхэн болон

залуучуудад бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд,

БЗХӨ болон гэр бүл төлөвлөлтийн мэдлэг олгох,

залуучуудад өөрсдийгөө эрсдэлээс хэрхэн хамгаалах

талаар зааж сургах үе тэнгийн сургагчид болон

сургуулийн эмч нарын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх

үйл ажиллагаануудыг эрчимжүүлж, сайжруулахыг

зорьсон юм.

"Залуучуудын оролцоо ба Говийн ирээдүй”
чуулган

Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл

мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр (2018-2021)–ийн

хүрээнд Өмнөговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл болон

аймгийн ГБХЗХГ-тай хамтран "Залуучуудын оролцоо

ба Говийн ирээдүй” чуулган, арга хэмжээг 2021 оны

12 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Чуулганд аймгийн 15 сумдын төлөөлөл бүхий 100

залуус оролцож Говийн залуусын хөгжлийн

асуудлаар хэлэлцэж, санал хүсэлтээ Залуучуудын

хөгжлийн салбар зөвлөлийн тэргүүн, Засаг дарга

Р.Сэддоржид уламжлав.
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Өмнөговь аймгийн ”Боловсролын салбарын удирдах
ажилтанууд”-ын жил тутмын 3 дахь хурал

Аймгийн боловсролын салбарын удирдах ажилтануудын 2021 оны жилийн уулзалт өнгөрөгч 11-р

сарын 18-нд Даланзадгад суманд зохион байгуулагдлаа.

Уг хурлаар орон нутгийн боловсролын газраас ЕБС-уудын хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг

дэмжих төслийн хэрэгжилтийг танилцуулж, удирдлагын түвшний оролцогч талуудад мэдээлэл

өгсөн юм.

Гэр бүлийн гишүүдийн зан үйл болон уураа удирдах ур
чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн дэмжих сургалт болон

зөвлөх үйл ажиллагаа
Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвтэй хамтран Бүсийн Оношилгоо, Эмчилгээний Төвийн

Сэтгэл зүйн кабинетээс цар тахлын үед болон эмчилгээний дараах үед стресс, сэтгэл гутрал,

түгшүүр болон уураа удирдах, даван туулах ур чадвараа хөгжүүлэх талаар гурван өдрийн сургалт

зохион байгууллаа.

Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв (МСҮТ), дотуур байрны оюутнууд, нийгмийн ажилтнууд,

сургуулийн багш нар, эмч нар, нийтийн албаныхан зэрэг 150 гаруй хүн сургалтад оролцсон юм.

“Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага Өмнөговьд” 
гэрэл зургийн үзэсгэлэн

Монгол улс Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагад элссэний 60 жилийн ойг тохиолдуулан Өмнөговь

аймгийн ЗДТГ-аас “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага Өмнөговьд” нэртэй гэрэл зургийн үзэсгэлэн

гаргаж, НҮБ-ын агентлагуудтай үүсгэсэн үнэ цэнтэй хамтын ажиллагаа болон гол амжилтууд, мөн

Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудаа толилууллаа.
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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. 

Энэ удаагийн дугаарт бид НҮБ-ын Хүн амын

сангийн Номхон далайн бүсийн Шадар

төлөөлөгч, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын

сангийн Тэргүүний үүргийг түр орлон

гүйцэтгэгч асан Лорна Роллстой ярилцлаа.

Тэрээр Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын

сангийн стратегийн оролцоо, удирдлага,

манлайлалд чухал хувь нэмэр оруулахын

зэрэгцээ 7 дахь Улс орны хөтөлбөрийг

боловсруулахад ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн

нэгэн билээ.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын

санг та гурван үгээр юу гэж

тодорхойлох вэ?

Тэмүүлэлтэй, чадвартай, бутээлч.

Таны бодлоор НҮБ-ын Хүн амын

сан оршин тогтнох нь яагаад

чухал вэ?

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан

нь эмэгтэйчүүд, охид, өсвөр үе,

залуучуудын амьдралыг бодитоор

өөрчлөхийн тулд бэлгийн болон

нөхөн үржихүйн эрхийг хамгаалхад

стратегийн манлайлах үүрэг

гүйцэтгэдэг. НҮБ-ын Хүн амын сан

нь бие махбодийн халдашгүй

байдал, түүнчлэн эмэгтэйчүүд,

охид, өсвөр үе, залуучуудын дуу

хоолойг дэмжих, тэдэнд ач

холбогдолтой тогтвортой хөгжилд

тэдний бүрэн тэгш оролцоо,

манлайллыг бий болгоход чухал

үүрэг гүйцэтгэдэг.

"Хүн ам, хөгжлийн олон
улсын бага хурлын

мандат болох мөнхийн
алсын хараа, амлалт бол
миний НҮБ-ын Хүн амын

санд ажиллах болсны гол
шалтгаан."
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Та яагаад НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсон бэ?

Хүн ам, хөгжлийн олон улсын бага хурлын мандат болох мөнхийн алсын хараа, амлалт

бол миний НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсны гол шалтгаан.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санд ажилласан он жилүүдээсээ хамгийн сайхан

дурсамжаа бидэнтэй хуваалцаач?

Стратегийн оролцоо, удирдлага, манлайлалаас эхлээд цасан дээр алхаж үзэх гэх мэт

Монголд өнгрөөсөн цаг мөч бүхэн гайхалтай байсан. Хамгийн дурсамжтай нь Монгол

дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн ажилтнуудтай хамт байсан үе, тэр дундаа 7 дахь Улс

орны хөтөлбөрийг боловсруулахын хүрээнд хамтын ирээдүйн мөрөөдлөө тодорхойлох,

ажилтнуудад зөвлөгөө өгөх сургалтууд, ялангуяа Харилцааны сургалт маш их хөгжилтэй,

олон талаараа шинэлэг сайхан байсан. 

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн 
ажилтантай танилцая
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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.
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