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Ковид-19-ийн ерөнхий нөхцөл

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

Хуудас 13
АЖИЛТНЫ БУЛАН

Тайлант хугацаанд буюу 2021 оны 9-р сарын 1-нээс 10-р сарын 31-ний
хооронд КОВИД-19-ийн батлагдсан тохиолдлын тоо 213,820-360,317
болж өслөө. Мөн, КОВИД-19-ээр нас барагсдын тоо 944-1,745 болж
нэмэгдлээ. Нийт батлагдсан тохиолдлын бараг 90% нь сүүлийн үед

Хуудас 16
ЖСХ-ТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР

өргөн тархаж буй, халдварлах чадвар нэн өндөр делта хувилбараар
үүсгэгдсэн байгаа бөгөөд нас баралтын тоо өндөр байгааг үүнтэй
холбон тайлбарлаж болно.
10-р сарын сүүл үед шинээр батлагдаж буй тохиолдлын тоо 20%-аар
буурсан байна. Гэвч, нас барагсдын тоо буурсангүй. Энэ нь Монгол
улсад халдварын тархалт олон нийтийн дунд өндөр хэвээр байгааг
харуулж байна. ЭМЯ-наас өрхийн эмнэлгийн хяналтан дор түргэвчилсэн

Хуудас 3

оношлуураар

батлагдсан

тохиолдлуудыг

хасаж,

зөвхөн

ПГУ-ын

оношилгоогоор баталгаажсан тохиолдлуудыг тайлагнаж байгаа учраас
дээр дурдсан КОВИД-19-ийн нийт тохиолдлын тоо бодит байдал дээр

НҮЭМ-ИЙН ХӨТӨЛБӨР

илүү өндөр байгаа юм.
2021 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар нийт тохиолдол дахь нас
баралтын хувь 0.06%-аас (7, 8-р сар) 0.4% болж өсжээ. Нас барсан
тохиолдлын

Хуудас 5
ӨСВӨР ҮЕ БА ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨТӨЛБӨР

77.3%

КОВИД-19-ийн

нь

архаг

хүндрэлээс

хууч

үүдсэн

өвчний
байна.

хүндрэлээс,
Мөн,

22.7%

эмнэлэгт

нь

хэвтэн

эмчлүүлсэн тохиолдлын 13.6% нь хүндээс маш хүнд хүртэл өвдсөн
өвчтөнүүд байв.
2021

оны

10-р

үйлчилгээний
тохиолдол

сарын

22-ны

ажилтнуудын

(нийт

батлагдсан

дунд

байдлаар

эрүүл

мэндийн

коронавирусийн

тохиолдлын

2.2%)

тусламж

халдварын

бүртгэгдсэн

7,801
байгаа

бөгөөд тэдний 63.9% нь эмнэлгийн орчинд, ажил үүргээ гүйцэтгэж яваад

Хуудас 9

халдвар авсан байна.
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Ковид-19-ийн ерөнхий нөхцөл байдал
КОВИД-19-ийн шалтгаант эхийн эндэгдэл: 10-р сарын 31-ний байдлаар улсын хэмжээнд коронавирусийн халдварын
улмаас эх эндсэн тохиолдол 42 бүртгэгджээ. Мөн, 2021 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн
вакцинжуулалтын хамрагдалт 15%-аас 26% болж өссөн байна.
Дархлаажуулалтын байдал: 2021 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар зорилтот хүн амын дунд 1-р тунгийн хамрагдалт
95.6% (2,254,553), 2-р тунгийн хамрагдалт 90,7% (2,137,756) байна. Улаанбаатар хот болон 21 аймагт вакцины бүрэн
тунгийн хамрагдалт нийт хүн амын 65.7%-д хүрсэн бөгөөд АстраЗенека эсвэл Файзер вакцинаар 3-р тунгаа хийлгэсэн
465,213 хүн байна. КОВАКС санаачилгын нэмэлт хандиваар Монгол улсын засгийн газар АНУ-аас 899,730 тун Файзер
вакцин хүлээн авлаа.
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:
Цар тахлын тархалтын II түвшинг орон даяар 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгав. Түүнчлэн, 2021 оны
10-р сарын 31-нийг хүртэл жагсаал, цуглаан, уралдаан, тэмцээн; хурим найр, цайллага, хүлээн авалт; үзэсгэлэн; цахим
тоглоомын газар, сургалтын төв; соёл, урлагийн арга хэмжээ; кино театр болон бусад театрууд; алжаал тайлах төв;
шашны зан үйл, сүм хийд, мөргөлийн газрууд; олимп, олон улсын тэмцээний бэлтгэлээс бусад биеийн тамир, спортын
арга хэмжээг (дотоод орчинд 10-аас олон хүнтэй) хязгаарласан шийдвэрийг хэвээр үлдээлээ.
Сургууль, цэцэрлэг: Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй зэрэгцээд засгийн газраас түр журам баталсан юм: 2021-2022 оны
хичээлийн жилийг 5/9-ийн ээлжээр (5 хоног биечлэн, 9 хоног цахимаар) хичээллүүлэхээр зохион байгууллаа. Засгийн
газраас хүүхдүүдийн дунд тандалт судалгааг идэвхтэй явуулж, анги тус бүрээс санамсаргүй түүврийн аргаар 5-10
сурагчийг сонгон шинжилгээнд хамруулж байхаар журамлажээ. Сургууль, цэцэрлэг тус бүр дээр гурван хүний
бүрэлдэхүүнтэй хариу арга хэмжээний шуурхай багийг ажиллуулж байна. Мөн, уг журамд заахдаа, аливаа ангиас
халдварын тохиолдол батлагдвал тухайн ангийн бүх хүүхдийг хоёр долоо хоног цахимаар хичээллүүлнэ гэжээ.
Түүнчлэн, 4-5 насны хүүхдүүдээс бүрдсэн ангийн хувьд танхимын ирцийг 20 (дээш, доош 5) хүүхдээр хязгаарлаж байна.
ПГУ-ийн оношилгоо ба шинж тэмдгээр оношлох арга: Засгийн газрын хариу арга хэмжээний хүрээнд ЭМЯ-наас
ПГУ-ийн оношилгоо болон шинж тэмдгээр оношлох аргын талаар шинэ журам баталжээ.
Батлагдсан тохиолдолтой ойрын хавьтал болсон хүнд шинж тэмдэг илэрч, түргэвчилсэн оношлуураар эерэг хариу
гарсан бол ПГУ-ийн оношилгоо өгөх шаардлагагүй бөгөөд эмчилгээгээ нэн даруй эхлэх хэрэгтэй. Эдгээр хөнгөвтөр
шинж тэмдэгтэй өвчтөнүүдийг өрхийн эмнэлэг хянаж, Ковидын эмчилгээний багцаар хангана.
Эмнэлгийн ор хүрэлцээгүй хэвээр байгаа бөгөөд Монгол улсад халдвар авсан хүмүүсийн 30 гаруй хувь нь (дэлхий
дахинд ойролцоогоор 2 хувь нь) эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. Иймд эмнэлгийн орыг оновчтой ашиглаж, нас
баралтыг бууруулахын тулд ЭМЯ-наас Улаанбаатар хотын Эрүүл мэндийн газартай хамтран эмнэлгийн орны
зохицуулалтын шинэ журам гаргасан байна.
Нэн шаардлагатай эм, эмнэлгийн хангамжийн хомстол мөн бэрхшээлтэй байгаа бөгөөд засгийн газраас МИАТ-ийн
нислэгээр шаардлагатай эм бэлдмэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг авчрахаар шуурхай ажиллаж байна. 2021 оны
10-р сарын сүүлээр МИАТ-ийн Сөүл-Улаанбаатар чиглэлийн ОМ 7304 онгоцоор нийт 40,617 кг нэн шаардлагатай эм,
эмнэлгийн хэрэгслийг авчирчээ.
ЭМЯ-наас дотор орчинд цаг ямагт маск зүүхийг зөвлөж байна.
НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ:
Олон нийтийн ухуулга: НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас хариу арга хэмжээ болгож Ковидын төрөл бүрийн мэдээллэн
таниулах материал хэвлэж, орон даяар тараалаа.
Люксембургийн санхүүжилттэй Ковидын төсөл батлагдаж, 2021 оны 11-р сараас эхлэн 7 сарын хугацаатай хэрэгжихээр
боллоо.
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ЖСХ-ТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР
“Хэнийг ч орхигдуулахгүй”
санаачилга
НҮБ-ын

Суурин

санаачлан

төлөөлөгчийн

хэрэгжүүлж

Хэнийг

ч

НҮБ

даяар

орхигдуулахгүй

НҮБХТХ-ний Үнэлгээний баг 3-р хүрэх үр дүн

санаачилгад НҮБ-ын Хүн Амын Сан оролцлоо. НҮБ-ын

болон НҮБ-ын Жендэрийн Мэргэшсэн Бүлэгтэй

Тогтвортой

(Gender

Хөгжлийн

буй

газраас

НҮБ-ын Хүн Амын
Сангийн мэргэшсэн
салбар

Зохицуулалтын

шинэ

Хүрээг

Thematic

Group)

уулзлаа.

Эдгээр

боловсруулахад ашиглах Монгол дахь НҮБ-ын Улс Орны

чиглэлд ажиллаж буй тэргүүлэх агентлагийн

Нийтлэг Шинжилгээтэй уялдуулан, НҮБ-ын Хүн Амын

хувиар НҮБ-ын Хүн Амын Сан уг уулзалтуудад

Сангаас ЖСХ-ийн даван туулагчид, тэр дундаа салбар

оролцож,

дамнасан

эмзэг

ажилд нэмэр болох цогц зөвлөмжүүдийг өгсөн

суурьшигч,

үндэстний

байдал

бүхий

цөөнх,

хүмүүс

хөгжлийн

(шилжин

бэрхшээлтэй

НҮБ-ын

төрөлжсөн

агентлагуудын

юм.

хүмүүс г.м.), мөн ЖСХ-ийн үйлчилгээ үзүүлэгчид зэрэг гол

НҮБ-ын Хүн Амын Санд мөн ЕХ-ны Улс орны

оролцогч талуудын хэрэгцээг тодорхойлж, үйлчилгээ

жендэрийн

болон үйл ажиллагаагаа илүү үр нөлөөтэй болгохын

ярилцах завшаан олдсон бөгөөд ярилцлагын

тулд, ярилцлага болон фокус бүлгийн хэлэлцүүлгүүдийг

үеэр жендэр болон ЖСХ-ийн талаар хэрэгжүүлж

зохион байгуулж байна.

буй ажлуудынхаа тухай цогц мэдээлэл өглөө.

үнэлгээний

мэргэжилтэнтэй

Зан үйлийг өөрчлөх харилцааны (BCC) загвар
ЖСХ-тэй тэмцэх хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож Зан үйлийг өөрчлөх харилцааны (BCC) загварыг Монгол улсад
2021-2022 онд хөгжүүлж, туршихаар төлөвлөж байна. Уг загварыг 2023 онд өөр 4 газар хуулбарлан
хэрэгжүүлнэ. Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас уг загварыг хөгжүүлэх ТББ-уудын консорциумыг
сонгоод байна. Консорциумд “Пипл Ин Нийд” ОУТББ, “Монфемнет Үндэсний Сүлжээ” болон “Эрчүүд, Эрүүл
Гэр Бүл” ТББ орсон юм. Энэхүү загвар нь жендэрт суурилсан хүчирхийллээс үеийн үед сэргийлдэг байхын
тулд нийгмийн хэм хэмжээ болон тогтсон сэтгэлгээг олон нийтийн дунд өөрчлөх урт удаан үйл явцыг
түргэтгэх зорилготой бөгөөд дараах гурван гол бүрэлдэхүүнтэй байна:
1.Сургуульд суурилсан арга хэмжээ нь ирээдүйд илүү эрх тэгш нийгмийн хэм хэмжээг бий болгохын
төлөө жендэрийн тэгш эрх, эмэгтэйчүүдийн чадавхжуулалт болон ЖСХ-ээс сэргийлэх тухай боловсролыг
залуучуудад эртнээс олгодог байхад чиглэнэ.
2.Олон нийтэд суурилсан арга хэмжээ нь нийгмийн хэм хэмжээг ЖСХ-ээс сэргийлдэг болгож өөрчлөхийн
төлөө олон нийтийг оролцуулахад чиглэнэ.
3.Хэвлэл, мэдээлэлд суурилсан арга хэмжээ нь ЖСХ-ийн асуудлуудын талаарх олон нийтийн анзаарга,
мэдрэмжийг дээшлүүлж, нийгмийн тодорхой бүлгүүдийн хүлээн авч буй жендэрийн тэгш эрхийн тухай
мессежүүдийг чанаржуулахад чиглэнэ.
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Жендэрийн тэгш эрх ба эмэгтэйчүүдийн
чадавхжуулалтын форум

ЖТЭЭЧ-ын

баг

10-р

сард

НҮБ-ын

БШУСБ-ын

Жендэрийн

тэгш

эрх

ба

эмэгтэйчүүдийн

чадавхжуулалтын форумд уригдсан юм. ЖТЭЭЧ-ын баг форумын воркшопод оролцсон бөгөөд НҮБын Хүн Амын Сангийн ЖСХ-ээс сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах чиглэлд үзүүлж буй дэмжлэгүүд,
тэдгээрийн амжилтын талаар хэрэгжүүлэгч түншүүд нь илтгэл тавилаа. НҮБ-ын Хүн Амын Сан мөн
Монгол улсад ЖСХ-тэй тэмцэхэд олон улсын байгууллагууд болон хөгжлийн түншүүдийн оролцоо
сэдэвт хэлэлцүүлэгт уригдсан билээ.
Уг арга хэмжээний үеэр Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Жендэрийн тэгш эрх ба
эмэгтэйчүүдийн чадавхжуулалтын хөтөлбөрийн мэргэжилтэн Банзрагчийн Оюун “хүчирхийлэлтэй
тэмцэхэд олон талт, цогц, тогтвортой, урт хугацааны хүчин зүтгэл шаардлагатай” гэдгийг онцлон
сануулж, НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон Монгол Улсын Засгийн Газар олон арван жил хамтран
ажилласан хэдий ч хүчирхийллийг устгах нь нийгмийн өөрчлөлтийн үйл явц тул цаашид хүчин
чармайлт гаргах шаардлагатай талбар олон хэвээр байгааг цохон тэмдэглэсэн юм. Ялангуяа
жендэрийн асуудлууд, ЖСХ болон түүний суурь шалтгаан, санхүүжилт болон хүчин чармайлтыг
тогтвортой байлгахад тулгарч буй бэрхшээлүүд, мөн “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмыг
хэрэгжүүлэх талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг тойрсон сорилт, бэрхшээлүүдийг онцолж
байлаа. Тэрээр мөн бүх оролцогч талууд, засгийн газрын институтүүд, хувийн хэвшил, ИНБ-ууд
болон олон улсын байгууллагуудыг үнэнхүү хамтран ажиллаж, нэг нэгнийхээ давуу тал болон
мэргэшилд түшиглэж, ЖСХ-ийн эсрэг тэмцэлд нэн шаардлагатай байгаа олон салбарын хариу арга
хэмжээг бий болгоход уриалсан юм.
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НҮЭМ-ИЙН ХӨТӨЛБӨР
Зүүн бүсийн аймгууд дахь Чадамжид суурилсан гэр
бүл төлөвлөлтийн сургалт

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн техник, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ зүүн бүсийн Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар
аймгуудад 2021 оны 9-р сарын 5-наас 10-ны хооронд Чадамжид суурилсан гэр бүл төлөвлөлтийн сургалт
зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний анхан шатанд ажиллаж буй эх баригчдад
зориулсан уг сургалтын модуль нь умайн доторх хэрэгсэл (ерөндөг) болон жирэмслэлтээс хамгаалах суулгац
зэрэг урт хугацааны, буцааж болдог жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслээр хангах талаарх бодит
туршлага, ур чадвараа солилцохыг гол фокусаа болгожээ.
НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэй эх барихуйн шинэчлэлийн хүрээнд зохион байгуулсан тус сургалт нь
эх баригчдын ажил, үүргийн шинэчилсэн тодорхойлолтыг хэрэгжүүлэхэд, мөн Монгол улсад эх баригчаар
удирдуулсан эмнэл зүйн практикийг нэвтрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна. Шинэ ажил, үүргийн
тодорхойлолтын дагуу эх баригчид нь, зохих чадамж, боловсролыг эзэмшиж, сургалтад хамрагдсан
тохиолдолд, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний анхан шатанд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл
мэндийн ихэнх үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой болсон юм.
Жирэмслэлтээс хамгаалах суулгац болон умайн доторх хэрэгсэл буюу ерөндгийг байрлуулах/авах сургалтад
эмнэл зүйн анатомийн загвар болон “тахианы гуя ашигладаг” загварыг ашиглаж 35 эх баригчийг сургалаа.
Сургалтын өмнөх болон дараах сорилгын үр дүнгээс үзэхэд сургалтад оролцогчдын мэдлэг 63%-аас 87%
болж өссөн байв.
Сургалтын дараах арга хэмжээ: Энэхүү сургалтын протоколыг орон даяар эх баригчаар удирдуулсан
үйлчилгээний чадавхыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвд эх барих/
эмэгтэйчүүдийн эмч, эх баригчид зэрэг үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тасралтгүй боловсролын бүрэлдэхүүн
болгож нэгтгэлээ.
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Завхан аймагт хэрэгжиж буй “Малчдын нийгмийн
хамгааллыг өргөжүүлж, цочролд бэлэн байдлыг
нэмэгдүүлэх” НҮБ-ын Хамтарсан Хөтөлбөрийн мэдээ
Монгол

дахь

НҮБ-ын

нийгмийн

хамгааллыг

байдлыг

нэмэгдүүлэх

Хүн

Амын

Сан

өргөжүүлж,
нь”

“Малчдын

цочролд

НҮБ-ын

бэлэн

Хамтарсан

Хөтөлбөрийн хүрээнд малчдын гарааны бизнесийн
нөхцөл

байдалтай

хийхээр

Завхан

Томилолтын

танилцаж,

аймагт

үеэр

орон

хяналт-шинжилгээ

томилолтоор
нутгийн

ажиллалаа.

удирдлага,

төсөл

хэрэгжүүлэгч малчдын аж ахуйн нэгж болон НҮБ-ын
Хүн Амын Сангийн хэрэгжүүлэгч түнш байгууллага
болох Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын гурван талт гэрээг
байгуулав.
Төслийн дэмжлэг авсан малчдын 14 аж ахуйн нэгжээс
12 нь гарааны бизнестээ харагдахуйц үр дүн гаргасан
байв. Тухайлбал, Дөрвөлжин, Тэс, Отгон, Идэр сумдад
сүүлийн 3 сарын хугацаанд ноос, эсгий болон малын
арьс,

шир

боловсруулалтын

бүтээмж

нь

төслийн

өмнөх уламжлалт арга барилтай нь харьцуулахад
багадаа

60%-аар

удирдлагууд

уг

өссөн

гарааны

байна.

Орон

бизнесүүдийн

нутгийн

тогтвортой

ажиллагааг дэмжиж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нь
нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн болгохоо илэрхийлэв.
НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн зүгээс томилолтын үеэр
тодорхойлсон
туршлага

хэрэгцээн

солилцох

дээр

боломж

сургалтанд

хамруулах

үйлдвэрлэлийн

хүчин

чадлыг

үндэслэн

малчдад

олгох,

технологийн

зэргээр

малчдын

нэмэгдүүлэхэд

орон

нутгийн удирдлагууд болон Хөгжлийн Шийдэл ТББ,
ХНХЯ-тай хамтран ажиллаж байгаа юм. ХНХЯ нь НҮБын Хүн Амын Сангаас Хөгжлийн Шийдэл ТББ-аар
гүйцэтгүүлсэн

гарааны

бизнес

бойжуулах

арга

барилын талаар илүү ихийг сурч мэдэх сонирхолтой
байгаагаа илэрхийлсэн юм.
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КОВИД-19-ийн үед жирэмслэлтийг аюулгүй байлгах нь
Австрали улсын ГХХЯ-ны дэмжлэгээр бүтээсэн КОВИД-19
ба жирэмслэлт богино хэмжээний дүрс бичлэг нь цар
тахлын үед ч эхийн эрүүл мэндийн амин чухал үйлчилгээг
ур

чадвартай

шаардлагатайг

эрүүл
онцлон

мэндийн
харуулахаас

ажилтнууд
гадна

үзүүлэх

жирэмсний

үеийн тусламж үйлчилгээг утсаар авах зэрэг шинэлэг арга
замыг тайлбарлажээ. Энэхүү дүрст бичлэгийг НҮБ-ын Хүн
Амын Сангийн цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд НҮБын Хүүхдийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр хэвлэл, мэдээллийн
хэрэгслээр нэвтрүүлэх болно

“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний
хөтөлбөрийг дэмжих нь” сэдэвт үндэсний 4-р зөвлөгөөн

Жил бүр зохион байгуулагддаг Бэлгийн болон Нөхөн Үржихүйн Эрүүл Мэндийн 4-р зөвлөгөөнийг 2021 оны
10-р сарын 29-ний өдөр “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих нь”
сэдвийн дор зохион байгууллаа. Улаанбаатар хот болон 21 аймгаас 170 гаруй оролцогч цахимаар болон
“биечлэн” оролцсон энэхүү зөвлөгөөнийг НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ болон
Монголын Эх Барих, Эмэгтэйчүүдийн Эмч нарын Холбооноос амжилттай зохион байгуулсан юм. Эрүүл
мэндийн дэд сайд М.Баттүвшин болон эрүүл мэндийн салбарын бусад удирдлагууд зөвлөгөөнд оролцож,
хэлэлцүүлгүүдийг удирдав. НҮБ-ын Хүн амын сангийн Шадар суурин төлөөлөгч Л.Оюунаа НҮБ-ын Хүн Амын
Санг төлөөлж хэлсэн нээлтийн үгэндээ Эх, хүүхэд НҮЭМ-ийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
хөтөлбөрөө хэлэлцэх гэж байгаа нь НҮБ-ын Хүн амын сангийн 7-р хөтөлбөрийг чиглүүлэх чухал ач
холбогдолтой болж байгааг онцоллоо. Зөвлөгөөний үеэр оролцогчид өмнөх Үндэсний хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн үнэлгээний

үр дүнг хэлэлцэхийн зэрэгцээ эх, хүүхэд, эмэгтэйчүүд болон өсвөр үеийнхний

нөхөн үржихүйн эрүүл мэндэд учруулж буй КОВИД-19-ийн үр нөлөөг харгалзан

цаашид хэрэгжүүлж болох

арга замуудыг ярилцав.
НҮБ-ын Хүн Амын Сан 4 дэх жилдээ

эхийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хэмжээний

зөвлөгөөнийг зохион байгуулахад ЭМЯ-нд дэмжлэг үзүүлж байгаа нь энэ юм.
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Жирэмсэн эхэд зориулсан КОВИД-19 халдвараас
сэргийлэх зурагт хуудас
Австрали

улсын

Гадаад

Харилцаа,

Худалдааны

Яамны (ГХХЯ) санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүн Амын Сан
жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүл, мөн
эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан КОВИД-19
болон

жирэмслэлтийн

талаар

товч,

тодорхой

мэдээлэл бүхий цуврал зурагт хуудсыг боловсруулж
бэлтгэлээ.

Зурагт

хуудас

нь

мөн

жирэмсэн

эмэгтэйд Засгийн газраас гаргасан зөвлөмжийн
дагуу КОВИД-19-ийн вакцин хийлгэх
агуулсан

болно.

Хэвлэсэн

зурагт

мэдээллийг
хуудаснуудыг

Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төв,
160

өрхийн

эмнэлэг

зэрэг

190

гаруй

эрүүл

мэндийн байгууллагад тараасан. Мөн, 21 аймгийн
Эрүүл мэндийн газраар дамжуулан, орон нутгийн
эрүүл мэндийн байгууллагуудад түгээв.

“Нөхөн үржихүйн эрх бол Хүний эрх” үндэсний
хэмжээний хүний эрхийн байгууллагуудад зориулсан
гарын авлага
Хүний эрх болон жендэрийн тэгш эрхтэй холбоотойгоор НҮБ-ын
Хүн Амын Сан нь иргэдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах эрх, мөн нөхөн үржихүйн эрхийг
хамгаалах үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, түүнчлэн жендэрийн
тэгш эрх болон үл ялгаварлах зарчмыг дэмжин ажилладаг. НҮБын Хүн Амын Сан стратегийн төлөвлөлтийнхөө хүрээнд нөхөн
үржихүйн

эрхэд

хяналт-шинжилгээ

хийх,

нөхөн

үржихүйн

эрхийг хамгаалах талаар үндэсний хэмжээний хүний эрхийн
байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэхээр ажилласаар байна.
Монгол улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол дахь
НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын
Хүн Амын Сан, НҮБ-ын Хүний Эрхийн Дээд Комиссарын Газар,
Данийн Хүний Эрхийн Хүрээлэнгээс хамтран нийтэлсэн “Нөхөн
үржихүйн эрх бол Хүний эрх” үндэсний хэмжээний хүний эрхийн
байгууллагуудад

зориулсан

гарын

авлагыг

орчуулж,

орон

нутгийн салбаруудаараа дамжуулан үндэсний хэмжээнд түгээж,
хуулийн

болон

эрүүл

мэндийн

салбарын

чадавхийг бэхжүүлэх цуврал сургалтуудыг

ажилтнуудын

зохион байгуулж

байна.
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ӨСВӨР ҮЕ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨТӨЛБӨР
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан
AMAZE дүрс бичлэгүүд
НҮБ-ын Хүн Амын Сан Advocates for Youth төрийн бус байгууллагатай хамтран өсвөр
үеийнхэнд зориулсан, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон 22
ширхэг AMAZE дүрс бичлэгийг бэлдэж байна. Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулан бэлдсэн
өмнөх цуврал дүрс бичлэгүүдийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр өргөн хүрээнд нийтэлсэн
бөгөөд AMAZE дүрс бичлэгүүдийг БШУЯ-ны цахим сургалтын платформ болох www.medle.mn–
ээс үзэж болно.

Хамтарсан томилолт
НҮБ-ын Хүн Амын Сан ХНХЯ-тай хамтран зүүн бүсийн аймгуудад (Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий)
томилолтоор ажиллаж, Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн үйл ажиллагаа болон үр өгөөжийг
холбогдох зөвлөмж, стандартуудын дагуу үнэллээ. Уг томилолтын баг мөн залуучуудын
хөгжлийн тэргүүлэх зорилгуудад чиглэсэн санхүүжилтийн нэгдсэн шийдлийг бий болгохын
тулд орон нутгийн залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийн байдалд дүн
шинжилгээ хийж, орон нутгийн оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулж,
орон нутгийн түвшний шийдлүүдийг боловсруулсан юм.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай
хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Люксембургийн Засгийн Газар, НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон
Оюу Толгойн санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн Газар болон НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас
хэрэгжүүлсэн Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын түүхэнд анх
удаа Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль батлагдсан билээ. Улмаар, НҮБ-ын Хүн Амын
Сан ХНХЯ-тай хамтран Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд заасан ёсоор залуучуудын
боловсролыг дэмжих, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, соёл урлаг спортын чиглэлээр дэмжих,
аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр цуврал дүрс бичлэгүүдийг
бэлтгэн, хуулийн сурталчилгааг хийсэн. Ийнхүү, уг дүрс бичлэгүүдийг 9-р сар буюу Оюутны
сарын аяны хүрээнд олон нийтэд түгээлээ.
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Олон улсын Охидын эрхийг
хамгаалах өдөр 2021
Олон улсын Охидын эрхийг хамгаалах өдөр НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Гүйцэтгэх Захирал хэлсэн
үгэндээ Мандухай төслийг онцоллоо.
Бид тэгш бус байдлыг дэвэргэдэг дижитал ертөнцийг тэвчих ёсгүй. Үүний оронд, охидын
жендэрээс үүдэлтэй эрх мэдлийн ялгааг багасгахын төлөө дижитал хэрэгслүүдийг ашигладаг
байцгаая. НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас хөгжүүлсэн Монголын өсвөр үеийнхэнд бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн үнэн зөв мэдээлэл өгдөг шинэ чатботын төсөл болох Мандухай шиг
төслүүдээр дамжуулан бид үүнийг хийж чадна. Охидод эрхээ эдэлж, өөрийн биеийг өөрөө мэдэх эрх
чөлөөтэй байхад нь туслахын төлөө эдгээр технологиудыг ашиглацгаая. НҮБ-ын Хүн Амын
Сангийн дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлсэн гар утасны “edutainment” (боловсрол ба зугаа) үйлчилгээгээр
авсан мэдээллээ ашиглаж нэг найзыгаа хүүхдийн гэрлэлтээс аварсан Энэтхэг охин бол үүнийг нэг
жишээ юм. Охид эдгээр хэрэгслийг ердөө ашиглахаас илүүтэй, бүтээж байна. Тэднийг дэмжицгээе.
НҮБ-ын Хүн Амын Сан олон орны хувийн хэвшлийн түншүүдтэй баг болон ажиллаж, охидод илүү
тэгш ирээдүйд зориулсан инновацлаг дижитал шийдлийг зохион бүтээхэд нь шаардлагатай
чиглүүлэг болон нөөцөөр хангаж байна.

НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Гүйцэтгэх Захирал Доктор Наталиа Канем

Бэлгийн боловсролын ач холбогдлын
талаарх “Аминчхан яриа” өгүүллүүд
Залуучуудын
боловсрол,

багаас
бэлгийн

Бэлгийн

болон

нөхөн

үржихүйн эрүүл мэндийн мэдээллийн
ач холбогдлын тухай “Аминчхан яриа”
цуврал өгүүллүүдийг бэлтгэсэн юм. Уг
өгүүллүүд нь янз бүрийн мэдээллийн
сувгаар

20,000

залуучуудад

гаруй

өсвөр

хүрсэн

үе,

байна.

Өгүүллүүдийг нийтэлсний дараа 13-19
насны залуучуудын дунд өөртөө эсвэл
найз

нөхдөдөө

тулгарч

байсан

бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл
мэндтэй

холбоотой

хуваалцаж,

уг

бэрхшээлүүдийг

асуудлыг

шийдвэрлэх

боломжит арга замуудын талаарх үзэл
бодлоо

илэрхийлэх

эсээ

бичлэгийн

уралдаан зарласан юм.
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Монгол улс НҮБ-д элссэний 60 жилийн ой

Монгол улс НҮБ-д элссэний 60 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол
дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас өсвөр үе, залуучуудын дунд зохион бичлэг болон гар
зургийн уралдаан зарласан юм. Уралдаанд 200 гаруй бүтээл ирсэн бөгөөд ялагчдын
шагналыг 10-р сарын 26-ны өдөр ГХЯ дээр НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч Тапан Мишра,
ГХЯ-ны Олон талт хамтын ажиллагааны газрын захирал Д.Гэрэлмаа, НҮБ-ын Хүн Амын
Сангийн Шадар суурин төлөөлөгч доктор Л.Оюунаа нар гардууллаа.
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Өмнөговь аймагт Мандухай төсөл
хэрэгжиж эхэллээ
Гэр

бүл

төлөвлөлт

ба

нөхөн

үржихүйн

эрүүл

мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж дутмаг
байгаа нь хөдөө орон нутагт, ялангуяа Монголын
нүүдэлчин

амьдралын

хэв

маягт,

15-24

насны

залуучуудад жинхэнэ сорилт болж байгаа нь гэр
бүл

төлөвлөлтийн

үйлчилгээний

хангагдаагүй

хэрэгцээ өссөнөөс харагдаж байна.
Монгол

оронд

гар

утас

болон

сошиал

медиа

нүүдэлчин хүн амын дунд ч өргөн тархсан энэ цаг
үед

хагас

төлөвлөлт

нүүдэлчин
болон

Z

үеийнхнийг

лавлах

гэр

үйлчилгээний

бүл
шинэ

тутмын мэдээллээр хангах оюун ухаанд суурилсан
өсвөр үеийн цахим зөвлөх Мандухай НҮБ-ын Хүн
Амын

Сангаас

хөгжүүлсэн

юм.

Үүний

дүнд

нүүдэлчин өсвөр үеийнхэн аль ч өдрийн аль ч цагт
гэр бүл төлөвлөлтийн талаар үнэн зөв мэдээлэлд
тулгуурлан

шийдвэр

гаргах,

хамгаалах

хэрэгслийг

үнэгүй

жирэмслэлтээс
авах,

хүсээгүй

жирэмслэлт, эрсдэлтэй үр хөндөлт болон БЗХӨнөөс сэргийлэхэд цахим зөвлөхийн дэмжлэгийг
авах болсон билээ.
2021 оны Олон улсын Охидын эрхийг хамгаалах
өдрөөр НҮБ-ын Хүн Амын Сан дижитал эрин үеийн
охидыг сайшаан алдаршуулж; хувиран өөрчлөгдөж
буй дэлхий ертөнцөд өдөр тутамдаа тулгардаг тэгш
бус

байдал

хийгээд

өсөн

нэмэгдэж

буй

эрх

мэдлийн тэнцвэргүй байдалтай тэмцэхдээ дижитал
орон зайг чадамгай ашигладаг болох хэрэгтэй гэж
уриалсан юм.
НҮБ-ын Хүн Амын Сан Юнител компанитай хамтран
Олон улсын Охидын эрхийг хамгаалах өдөр буюу
10-р сарын 11-нд Өмнөговь аймагт хиймэл оюун
ухаант Мандухай чатботыг ажиллуулж эхэллээ. Уг
чатбот ажиллаж эхэлснээсээ хойш 137,000 гаруй
өсвөр үеийнхэнд хүрч үйлчлээд байна.
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Өмнөговь аймаг дахь эмэгтэйчүүд болон
залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих
нэгдсэн хөтөлбөр
Техникийн ажлын
хэсгийн уулзалт
Өмнөговь

аймгийн

эмэгтэйчүүд,

залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн
хөтөлбөр (НХ) Техникийн ажлын хэсгийн
уулзалт

Улаанбаатар

зохион

байгуулагдлаа.

Өмнөговь

хотноо

амжилттай

Уулзалтын

аймгийн

үеэр

эмэгтэйчүүд,

залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн
хөтөлбөр

эцсийн

үнэлгээний

ололтуудыг

танилцуулж, үндэсний хийгээд орон нутгийн

Уулзалтад оролцогчид мөн НХ-ийн хоёрдугаар үе шатны

оролцогч

ерөнхий

талууд

болон

хэлэлцүүлж, баталгаажуулсан юм.

түншүүдээр

хүрээг

хэлэлцэж,

дараагийн

алхмууд

дээрээ

санал нэгдлээ.

Гурвантэс, Сэврэй сумдад Үе тэнгийн сургагч
хүүхдүүд бэлтгэгдлээ
Гэр

бүл,

хүүхэд,

залуучуудын

хөгжлийн

газраас

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд сургагч багш
бэлтгэх Y-Peer сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд
үүний дүнд 50 залуу, сургагч багш болж бэлтгэгдлээ.
Үе

тэнгийнхний

сургагч

багш

нар

(Y-Peers)

өсвөрийн танхимтай хамтарч үе тэнгийнхэндээ хүрч
ажиллаж,

гэр

бүл

төлөвлөлт,

БЗХӨ/ХДХВ-аас

сэргийлэх, нөхөн үржихүйн эрх, харилцааны ур
чадварууд зэрэг бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрүүл мэндийн боловсрол олгох юм.
Y-Peer

сургалтад

болон

Сэврэй

Өмнөговь
сумын

аймгийн

МСҮТ-ийн

Гурвантэс

100

оюутан

хамрагдаж, үе тэнгийнхэндээ хүрч ажиллах, зөвлөх
үйлчилгээ үзүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролын үйл
ажиллагаа

зохион

байгуулах

талаар

мэдлэгтэй

боллоо. Залуучуудын хөгжлийн төв болон Өсвөрийн
танхим

хамтран

үзүүлэхдээ

үе

сумын

залуучуудад

тэнгийнхний

дэмжлэг

боловсролын

арга

барилыг чухалчилж байна.
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Өмнөговь аймаг дахь
Залуучуудын хөгжлийн
төвүүд

Дээд түвшний
уулзалт
НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн болон

НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас Залуучуудын хөгжлийн

Шадар суурин төлөөлөгч нар Монгол дахь

сарын

аймгийн

Австралийн Элчин Сайдын Яамны Нэгдүгээр

Гурвантэс суманд Залуучуудын хөгжлийн төвийн

нарийн бичгийн дарга ноён Дэйв Престонтой

нээлтийг зохион байгууллаа. Ийнхүү, Өмнөговь

уулзаж, Нэгдсэн Хөтөлбөрийн гол амжилтууд

аймаг нийт зургаан Залуучуудын хөгжлийн төвтэй

хийгээд сургамжуудыг хэлэлцлээ. Уулзалтын

боллоо. Эдгээр Төвүүд нь залуучуудад дэмжих

үеэр

бүлэгт хамрагдах, залуучуудын оролцооны үйл

Нэгдсэн Хөтөлбөрийн хоёрдугаар үе шатыг

ажиллагаанд

чадварын

чадавх хөгжүүлэлт, олон улсын сайн туршлага

хичээлүүдэд суух, зөвлөх үйлчилгээ авах аюулгүй

болон сайн дурын ажлаар дэмжихээ амласан

бөгөөд зугаатай орчинг бүрдүүлж өгдөг.

юм.

аяны

хүрээнд

нэгдэх,

Өмнөговь

амьдралын

ур

Нэгдүгээр

нарийн

бичгийн

дарга

Залуучуудын
хөгжлийн төвийн
ажилтнуудад
зориулсан чадавх
бэхжүүлэх үйл
ажиллагаа
Өмнөговь аймгийн зургаан Залуучуудын
хөгжлийн

төвийн

ажилтнуудын

“Туршлага солилцох воркшоп”-ыг Гэр
бүл,

хүүхэд,

газартай

залуучуудын

хамтран

хөгжлийн

Даланзадгад

суманд

зохион байгуулсан бөгөөд уг воркшопод
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций,
Номгон,

Булган,

Залуучуудын
ажилтан

хөгжлийн

ирж

воркшопоор
туршлага

Гурвантэс
төвийн

оролцсон

хийгээд

бэрхшээлүүдээ
шийдлүүдийг

арван

байна.

оролцогчдод

бусадтайгаа

сумдын

сайн

хуваалцах,

Тус

ерөнхий
туршлагаа
сорилт

хэлэлцэх,

зохих

тодорхойлох

боломж

олгосон юм.
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Хамтарсан багийн чадавхыг
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа
НХ-ийн хүрээнд Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн ажилчид болон
Хамтарсан

багийн

гишүүдэд

хүчирхийллийн

хохирогчдод

үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр чадавхжуулах, харилцан туршлага
судлуулах, гишүүдийг идэвхжүүлэх цуврал сургалтыг бүтээлч аргад
суурилан зохион байгуулав. Сургалтаар:
1. Нэг цэгийн үйлчилгээ, түр хамгаалах байрны тохижилт, өдөр
тутмын үйл ажиллагаа, кейс бүрдүүлэлт, гэр бүлийн хүчирхийллийн
хохирогчдод

үзүүлэх

үйлчилгээний

чиглэл,

холбон

зуучлах

үйлчилгээтэй танилцан харилцан туршлага солилцсон.
2. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга техник, оношилгооны аргуудад
суралцсан.
3. Хүчирхийллийн хохирогчдод хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх,
статистик

судалгааг

нарийн

гаргах,

хамтарсан

багийн

үйл

ажиллагаа гишүүдийг идэвхжүүлэх, 108 утасны дуудлага мэдээлэлд
хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг үзүүлэх

чиглэлээр сургалт

мэдээллүүд зохион байгуулагдсан.
Сургалтын төгсгөлд сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, оролцогч бүрт
гэрчилгээ, гарын авлагыг гардуулсан.

Өмнөговь аймаг дахь Залуучуудын хөгжлийн сарын аян
НХ-ийн дэмжлэгээр НҮБ-ын Хүн Амын Сан Өмнөговь аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар болон
Засаг даргын дэргэдэх Залуучуудын салбар зөвлөлтэй хамтран Залуучуудын хөгжлийн 1 сарын аяныг зохион
байгуулав. Уг аянаар орон нутгийн захиргаа болон бусад түншүүдийг Өмнөговь аймгийн залуучуудын эрүүл
мэнд, тэр дундаа бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бэлгийн боловсрол, хөгжил, утга учиртай оролцоо
болон хүчирхийллээс хамгаалах чиглэлд хөрөнгө оруулалтаа өсгөхөд уриалсан үе шаттай үйл ажиллагаа зохион
байгуулсан юм.

“Эрүүл хэрэглээ – Эрүүл малчин” санаачилга
Нэгдсэн Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцдаа НҮБын Хүн Амын Сан орон нутгийн захиргаатай
хамтран Өмнөговь аймгийн сонгогдсон сумдад
“Эрүүл хэрэглээ – Эрүүл малчин” санаачилгыг
нэвтрүүлж

байна.

Улмаар

Булган,

Сэврэй,

Ханхонгор сумдын гурван залуу малчин өрх
хэрэглээнээсээ

хуванцар

сав

суулгыг

халж,

экологид ээлтэй сонголт болон эрүүл дадлыг
хэвшүүлэхээр

эл

санаачилгад

сайн

дурын

үндсэн дээр нэгдсэн юм.
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Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн
ажилтантай танилцая

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

бодлоор

НҮБ-ын

Хүн

амын сан оршин тогтнох нь
яагаад чухал вэ?
НҮБ-ын Хүн амын сан бол хүний
төлөө л байгууллага. Гучин хүн
байна уу, гурван сая уу, гурван
зуун сая байна уу, бүгдэд л хүрч
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан ажилтнуудынхаа
идэвхи

зүтгэл,

шаргуу

хөдөлмөрийн

ачаар

үйл

ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг билээ. Энэ буландаа бид
тус

сангийн

зорилгыг

эд

эс

болж,

байгууллагынхаа

хэрэгжүүлэхийн

төлөө

эрхэм

зүтгэдэг

гайхамшигтай хүмүүсийг та бүхэнд танилцуулна.
Бид

энэ

дугаарт

Монгол

дахь

НҮБ-ын

Хүн

амын

сангийн Ахлах жолооч Ш.Баярцогттой ярилцлаа.
НҮБ-ын

Хүн

амын

сангийн

Монгол

дахь

суурин

төлөөлөгчийн газарт 25 жил тасралтгүй ажилласан
Ш.Баярцогт, манай байгууллагын түүхийн гэрч болсон.
НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн
газрын

ахлах

жолоочийн

хувьд

тэрээр

Монголын

өнцөг булан бүрт хээрийн томилолтоор аялж, хамт
олноо аюулгүй эсэн мэнд зорьсон газарт нь хүргэж,
хамгийн их орхигдсон, тусгаарлагдсан хүмүүст хүрч,
тэднийг дуу хоолойгоо өргөхөд хувь нэмрээ оруулан
ажиллаж буй.

байх ёстой. Тэгэхээр хүн л байгаа
цагт байх л ёстой байгууллага.
НҮБ-ын

Хүн

төлөвлөлт,

амын

сан

нөхөн

гэр

бүл

үржихүй,

жендэрийн асуудал, хүн ам зуурын
асуудал гэх мэт олон асуудлууд
байгаа цагт эдгээр чиглэлээр үйл
ажиллагаа

явуулах

үүрэгтэй.

Их

бага хүнтэйдээ хамаагүй НҮБ-ын
Хүн

амын

сангийн

төлөөлөгчийн

суурин

байгууллага

байснаараа Монголд ач тусыг өгч
л байгаа. Гурван хүнд ч, гучин гэр
бүлд

ч

тусалсан,

үржихүйн
гучин

гурван

асуудлыг

нөхөн

шийдсэн

хүчирхийллийг

ч,

таслан

зогсоосон ч НҮБ-ын Хүн амын сан
байх ёстой.
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Та яагаад НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллах болсон бэ?
Энэ бол их санамсаргүй л сонголт болсон юм. Мэдээж хүнд чинь гоё
дээдийн дээд байгууллага байсан, хорин хэдэн жилийн өмнө. НҮБ
гэдэг

чинь

тооцоолошгүй

том,

гоё

орчинтой,

гоё

уриатай,

их

гайхамшигтай байгууллага. Дэлхийд ганц байдаг цэнхэр тугийн доор
очиж ажиллана гэдэг шиг гайхамшиг үгүй. Асар том аз л бий болсон.
Бас тэр азыг хорин хэдэн хадгалж явах нь их чухал байсан. Энэ

Дэлхийд ганц
байдаг цэнхэр
тугийн доор очиж
ажиллана гэдэг
шиг гайхамшиг
үгүй.

хугацаанд хоёргүй сэтгэлээр хичээж чармайж ажилласан.
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санд ажилласан он жилүүдээсээ
хамгийн сайхан дурсамжаа бидэнтэй хуваалцаач?
Хамгийн гоё үе нь хамгийн эхний үе л байж дээ. Юу ч мэдэхгүй,
хамгийн анхныхаа суурин төлөөлөгчтэй ажиллаж байсан он жилүүд л
юм даа. Хамгийн сайхан зүйл гэдэг чинь ахад нь ёстой өдөр тутам л
байна шүү дээ. Ажлын цагаа дуусгаад, машинаа цоожилчихоод л нэг
ажлаас гарч явдагшдээ? Тэр л гоё байдаг юмдаа. За өнөөдөр ч сайхан
байлаадаа гээд л, өдөр болгон өглөө болгон ирэх, орой болгон тарах
хамгын сайхан байдаг юмдаа.
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Холбоо барих | Мэдээлэл авах
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МОНГОЛ ДАХЬ КОВИД-19-ИЙН ШИНЭ
МЭДЭЭ АВАХ БОЛ:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
АВАХ БОЛ:

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

Б. Хаш-Эрдэнэ
Харилцаа холбоо, хэвлэл
мэдээллийн ажилтан

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

Имэйл: bayarsaikhan@unfpa.org.

