
НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН МОНГОЛ УЛС 

 

2021 оны 5, 6-р сард Монгол улсад КОВИД-19-ийн эерэг

тохиолдлын тоо хоёрхон сарын дотор 37,285-аас

115,478 болж өссөн маш хүнд сарууд байлаа. 4-р сарын

сүүлээр 5 байсан нас баралтын тоо 5-р сард 115, 6-р

сард 563-д хүрч өсөв. 

Энэ хугацаанд насанд хүрэгчдийг үргэлжлүүлэн

дархлаажуулж,  халдварын шинэ тохиолдол ихээр

бүртгэгдэж байсан жирэмсэн эмэгтэйчүүд, 16-18 насны

хүүхдүүдийг дархлаажуулж эхлэв. 2021 оны 6-р сард

вакцинд хамрагдах эрхтэй хүн амын 84 хувийг

дархлаажуулаад байна.

Үндэсний хэмжээнд хөл хорио тогтоогоогүй ч, 18

аймгийн 145 сум орон нутгийнхаа засаг захиргааны

шийдвэрт үндэслэн хөдөлгөөний хязгаарлалт

тогтоолоо.

Өнөөгийн нөхцөл байдал

ОНЦЛОХ  МЭДЭЭ
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Хяналт үнэлгээний
асуумжийг боловсруулав.

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв (НЦҮТ), түр

хамгаалах байруудад зориулж хяналт-

шинжилгээ, үйл ажиллагаагаа үнэлэх

асуумжуудыг боловсруулж, төрийн болон

үндэсний хэмжээний төрийн бус

байгууллагуудаар (ТББ) хэлэлцүүллээ.

Асуумжуудыг тус улсад үйл ажиллагаа

явуулж буй НЦҮТ, түр хамгаалах байруудын

хамтарсан хяналт-шинжилгээнд ашиглаад

зогсохгүй, НЦҮТ, түр хамгаалах байрууд

өөрсдийнхөө үйлчилгээг тогтмол хянаж

үнэлэхэд ашиглана.

 

 

 

Онцгой байдлын үед
жендэрт суурилсан
хүчирхийллийг
шийдвэрлэх талаарх
сургалтууд

2021 оны 5-р сард Монгол улсад гэр бүлийн

хүчирхийлэлтэй холбоотой 596 гэмт хэрэг

цагдаад бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн

үетэй харьцуулахад 27 хувиар өссөн байна.

КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хариу арга

хэмжээ авч, хөдөлгөөнийг хязгаарласны

улмаас өнгөрсөн саруудад гэр бүлийн

хүчирхийлэл өссөн хандлага энэ удаад ч

ийнхүү үргэлжилж байна. Жендэрт суурилсан

хүчирхийлэлд (ЖСХ) өртөгсдөд дэмжлэг

үзүүлэх үүрэгтэй тэргүүн шугамын

ажилтнуудын чадвар, чадавхыг

сайжруулахын тулд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

амын сан онцгой байдалд ЖСХ-ийг

шийдвэрлэх талаарх сургалтуудыг явуулав. 

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан эхний

сургалтыг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын

Яамтай хамтран зохион байгуулж, 21 аймаг,

Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн Гэр бүл,

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар,

хэлтсүүдийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч

нар зонхилсон 90 орчим хүн сургалтад

оролцов. Өмнөх сургалтад оролцож

чадаагүй Нэг цэгийн үйлчилгээний төв

(НЦҮТ), түр хамгаалах байрны ажилтнууд

мөн хамрагдлаа. Хоёр дахь сургалтыг 2021

оны 6-р сарын 29-нд цагдаагийн албан 

хаагчдад зориулж Цагдаагийн Ерөнхий

Газартай хамтран зохион байгууллаа. Үүнд

140 орчим албан хаагч оролцсон бөгөөд

сургалтын өмнө болон дараа оролцогчдоос

тест авч хийсэн дүн шинжилгээнээс үзэхэд

жендэрийн асуудал, ЖСХ, мөн онцгой нөхцөлд

ЖСХ-ийг шийдвэрлэх талаар оролцогчдын

мэдлэг нэмэгдсэн байна. 

Жендэрт суурилсан
хүчирхийлэлтэй тэмцэх хөтөлбөр
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НЦҮТ, түр хамгаалах
байрны ажилтнуудад
зориулсан КОВИД-19 цар
тахлын үед зайнаас
үйлчилгээ үзүүлэх сургалт 

КОВИД-19 цар тахалд хариу арга хэмжээ

авч, зайн үйлчилгээнд шилжих удирдамж

болон бусад шинэ цогц удирдамжуудыг

танилцуулах, КОВИД-19 цар тахлын үед

ЖСХ-ээс урьдчилан сэргийлж, хариу арга

хэмжээ үйлчилгээ үзүүлэх сургалтыг НЦҮТ,

түр хамгаалах байрны ажилтнуудад зориулж

2021 оны 6-р сарын 11-нд зохион байгуулж,

120 гаруй хүн уг сургалтад хамрагдаж,

амжилттай өндөрлөв

 

НЦҮТ, түр хамгаалах
байруудын үйлчилгээг
өргөжүүлэх төсөлд 5
аймаг, нэг дүүрэг шалгарав  

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан тус улс

дахь Нэг цэгийн үйлчилгээний бүх төв, түр

хамгаалах байруудын дунд ЖСХ-д өртөгсдөд

зориулсан үйлчилгээг өргөжүүлж,

материаллаг баазыг сайжруулах төслийн

уралдаан зарласан юм. Үүнд хохирогчдыг

нийгэмшүүлэх, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн

чадавхыг бэхжүүлэх, мөн хөгжлийн

бэрхшээлтэй хүмүүс, ахмад настнуудад

үйлчилгээ үзүүлэх материаллаг баазыг

сайжруулах чиглэлээр Завхан, Дархан-Уул,

Баян-Өлгий аймаг, Баянзүрх дүүргийн Нэг

цэгийн үйлчилгээний нийт 4 төв, Ховд,

Архангай аймгийн түр хамгаалах хоёр байрны

төсөл шалгарав. Шалгарсан НЦҮТ, түр

хамгаалах байрууд нь НҮБ-ын Хүн амын сан, 

 

Засгийн Газрын холбогдох агентлагуудаас

техник арга зүй, санхүүгийн дэмжлэг авч,

төслөө 2023 оны 6-р сар хүртэл

хэрэгжүүлнэ.
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Энэ жил Олон улсын эх баригчдын өдөр

НҮБ-ын Хүн амын сангийн нэрийн хуудас

болсон “Дэлхийн эх баригчдын тусламж

үйлчилгээний байдал” тайлангийн (SoWMy

2021) нээлттэй давхацлаа. 2021 оны 3-р

сард The Lancet сэтгүүлд нийтлэгдсэн Эх,

нярайн эндэгдэл, амьгүй төрөлтөөс

сэргийлж, бууруулахад эх баригчдын

үзүүлж болох нөлөө судалгааны дүнг уг

тайланд онцолсон юм. 
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Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд,
эрхийн хөтөлбөр

 

 

Олон улсын эх баригчдын
өдрийг тэмдэглэв
“Баримтын мөрөөр: Эх баригчдад хөрөнгө

оруулъя” уриан дор энэ жил Эх баригчдын

олон улсын өдрийг тэмдэглэж, 2021 оны 5-р

сарын 2-нд “КОВИД-19 цар тахлын үе дэх эх

баригчийн тусламж үйлчилгээ” сэдэвт олон

улсын виртуал бага хурлыг зохион

байгуулахад НҮБ-ын Хүн амын сан техник

арга зүй, санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ. Уг

виртуал арга хэмжээг Монголын эх

баригчдын нийгэмлэг зохион байгуулж,

үндэсний болон олон улсын илтгэгчид,

Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутгийн 140

эх баригч оролцов.

 

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн

тэргүүн Каори Ишикава Эрүүл мэндийн яам,

ЖАЙКА болон Олон улсын эх баригчдын

нэгдсэн холбооны (ОУЭБНХ) хамт виртуал

бага хурлыг нээн үг хэлж, Монгол улсад эх

баригчдыг сайтар бэлтгэж, хөрөнгө

оруулсанаар тэдний хүн-төвт тусламж

үйлчилгээ нь КОВИД-19 цар тахлын үед

төдийгүй цаашид эмэгтэйчүүд, гэр бүлийг

дэмжих ач холбогдолтойг онцлов.

Энэхүү судалгаа тооцооноос үзэхэд ажиллах

хүчний төлөвлөлт, менежмент, ажлын орчинд

хөрөнгө оруулж; боловсрол, сургалтын

чанарыг сайжруулж; ; эх баригчид өөрсдөө

удирдаж, үйлчилгээгээ сайжруулах

манлайлал, засаглалыг хангах замаар эх 

Эх баригчийн тусламж үйлчилгээний талаарх
бага хурлын товхимол

“Дэлхийн эх баригчдын тусламж үйлчилгээний байдал”
тайлангийн нээлт
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Гэр бүл төлөвлөлт:
Үйлчилгээ үзүүлэгчдэд
зориулсан гарын авлагыг
нутагшуулж, хэвлэв.

Цар тахлын үед дэлхий даяар гэр бүл

төлөвлөлтийн үйлчилгээнд томоохон

сорилтууд тулгарч байна. Хувийн хамгаалах

хэрэгслээр (ХХХ) хангасны нэмэлт зардал,

үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ажлын ачааллын

өсөлт, хөдөлгөөний хязгаарлалт, мөн

КОВИД-19-өөр халдварлах эрсдэл өндөр гэж

үзсэний улмаас эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн

байгууллагад хандахаас цааргалж буй байдал

нь сайн дурын гэр бүл төлөвлөлтийн

үйлчилгээний хүртээмжид ихээхэн нөлөөлж

байна. Зарим улсад жирэмслэлтээс хамгаалах

хэрэгсэл зэрэг нөхөн үржихүйн эрүүл

мэндийн эм, хэрэгсэлийн импорт дэлхийн

хангамжийн хэлхээний тасалдал, гаалийн

бүрдүүлэлтийн удаашралтаас үүдэн

хүндрэлтэй байна.

Эдгээр сорилтуудын заримыг шийдвэрлэхийн

тулд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан гэр

бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн

сургалтын  хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж,

 

онцгой нөхцөлд гэр бүл төлөвлөлтийн

үйлчилгээг хэрхэн тасалдуулалгүй хангах

талаарх дэлгэрэнгүй зааварчилгаа бүхий

Гэр бүл төлөвлөлт: Үйлчилгээ

үзүүлэгчдэд зориулсан гарын авлагыг

орчуулж, нутагшуулахад дэмжлэг үзүүллээ.

ЭМЯ болон Монголын эх барих,

эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбоотой

хамтран энэхүү гарын авлагыг 500 хувь

хэвлэж, орон даяар үйлчилгээ үзүүлэгчдэд

тараасан юм.

 

виртуал зөвлөх уулзалтыг 2021 оны 7-р сарын

эхээр зохион байгуулж, “Дэлхийн эх

баригчдын тусламж үйлчилгээний байдал

2021” тайлангийн гол баримт, дүгнэлтийг

танилцуулж, Монгол улсад эх баригчдад

оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

ухуулга нөлөөлөл хийхээр төлөвлөж байна.

Гэр бүл төлөвлөлтийн гарын авлага (орчуулга)

 

баригчдыг сайтар дэмжиж, тоног

төхөөрөмжөөр хангавал 2035 он гэхэд 4.3

сая эх, нярайн эндэгдлээс сэргийлэх

боломжтой.

НҮБ-ын Хүн амын сангаас дэлхий дахинаа

хэрэгжүүлж буй санаачилгын хүрээнд

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан “Эх барих

үйлчилгээг анхан шатанд үзүүлэх нь” сэдэвт 
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КОВИД-19-ийн эсрэг хариу арга
хэмжээ авахдаа жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийг эн тэргүүнд
анхаарахад нь Эрүүл Мэндийн
Яаманд техник арга зүйн дэмжлэг
үзүүлэв.

Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийг

дархлаажуулах тухай (Эрүүл мэндийн

сайдын 2021 оны 5-р сарын 28-ны

өдрийн А/337 тоот тушаал)

КОВИД-19-ийн халдвартай жирэмсэн

эмэгтэйчүүдэд зориулсан эмнэл зүйн

менежмент (Эрүүл мэндийн сайдын 2021

оны 6-р сарын 21-ний өдрийн А/392

тоот тушаал)

Монгол улс КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэж

буй энэ үед Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын

сан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээг

хангахын тулд эхийн эрүүл мэндийн

тусламж бүхий бэлгийн болон нөхөн

үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээний

шинэ удирдамжуудыг боловсруулахад

тасралтгүй дэмжлэг үзүүлж байна. Хамгийн

сүүлийн үеийн олон улсын баримт

нотолгоонд тулгуурлан одоо хэрэглэж буй

удирдамжуудыг мөн шинэчилж байна. 2021

оны 5, 6-р сард Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

амын сангийн техник арга зүйн

дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ дараах

удирдамжуудыг баталлаа. Үүнд:

2020 оны сүүлээр Монгол дахь НҮБ-ын Хүн

амын сан КОВИД-19 цар тахлын үед

жирэмсний хяналт үзлэг хийх удирдамжийг

боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж, шинэ

удирдамжаар жирэмсний хяналтын 8 үзлэгийн

4-ийг нь онлайнаар эсвэл утсаар авах

боломжтой болсон юм.

”Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж, 

 цочролд хариу үзүүлэх бэлэн байдлыг

нэмэгдүүлэх нь” НҮБ-ын хамтарсан төслийн

хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сан Завхан

аймгийн 5 сумын 14 цэгт малчин өрхүүдийн

гарааны бизнес төслүүдийг дэмжлээ.

Хөгжлийн шийдэл ТББ уг гарааны

бизнесүүдийг дэмжиж, малчдад сургалт

явуулж, тоног төхөөрөмжийн худалдан

авалтад нь тусаллаа. Энэ нь малчдын

орлогын эх үүсвэрийг солонгоруулж,

байгалийн гамшгийг даван туулах чадавхыг

дээшлүүлэх замаар орлогыг нь нэмэгдүүлэх

зорилготой юм.

“Малчдын нийгмийн
хамгааллыг өргөжүүлж, 
 цочролд хариу үзүүлэх
бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх
нь” НҮБ-ын хамтарсан төсөл

Гарааны бизнест олгосон арьс элдэх тоног төхөөрөмж
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Цар тахлын үед Монгол
улсад боловсролын
үйлчилгээг тасалдуулахгүй
байхад дэмжлэг үзүүлэх нь

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, элчин

сайдууд болон түнш байгууллагуудын дээд

түвшний шийдвэр гаргагчид “Монгол улсад

КОВИД-19 цар тахлын тархалтыг хязгаарлан,

нэн шаардлагатай нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх

үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх” НҮБ-ын

хамтарсан төслийн дүнг хэлэлцэх уулзалтад

оролцлоо.

Өсвөр үе, залуучуудын хөтөлбөр

7

 

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд

боловсролын цахим сургалтын систем,

онлайн сургалтын агуулгыг сайжруулав.

Цар тахлын үед залуучууд эрт

жирэмслэлт, бэлгийн замын халдвар,

сэтгэл гутрал, шаналал, жендэрт

суурилсан хүчирхийлэлд өртөмтгий

болдог тул үндсэн хичээлүүдээс гадна

эрүүл мэндийн боловсролд ихээхэн

анхаарав.

Боловсролын 104 жишиг контент

бэлдэж, Боловсрол, Шинжлэх Ухааны

Яамны (БШУЯ) үндсэн платформ болох

econtent.edu.mn-д байршуулав.

Өнөөдрийн байдлаар уг контентууд нь

давхардсан тоогоор 300,000 гаруй

хүүхэд, эцэг эх, багш нарт хүрчээ.

Бүх онлайн контентыг дохионы хэлний

орчуулгатай болгосон бөгөөд эрүүл

мэндийн хичээл, сургуулийн өмнөх

болон бага боловсролын 60 контентыг

үндэсний цөөнхийн хэлээр (Казак, Тува)

үзэх сонголттой болгов.

НҮБ-ын хамтарсан төслийн гол үр дүн:
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AMAZE дүрс бичлэгүүдийг Монгол
улсад нутагшуулж байна

2020 онд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан

НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёлын

Байгууллага (ЮНЕСКО), бэлгийн болон нөхөн

үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн (БНҮЭМЭ) дүрс

бичлэгээр мэргэшсэн “Advocates for Youth”

ТББ-тай түншилж, AMAZE дүрс бичлэгүүдийг

Монголчуудад зориулан нутагшуулах ажлыг

эхлүүлэв. Өнөөдрийн байдлаар 14 хүртэлх

насны хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан,

тэдний насны онцлогт тохирсон баримт

бүхий нийт 28 дүрс бичлэгийг орчуулж,

нутагшуулаад байна. Дүрс бичлэгүүдийг

цахим сургалтын https://econtent.edu.mn

сайтад үзэх боломжтой. Монгол дахь НҮБ-ын

Хүн амын сан Монгол улсад дүрс

бичлэгүүдийг нутагшуулж, түгээсэн туршлагаа

тус сангийн бүс нутгийн вебинар дээр бусад

улс дахь НҮБ-ын Хүн амын сангийн

төлөөлөгчийн газруудтай хуваалцлаа.

 

Өсвөр үе, залуучуудад
ээлтэй эрүүл мэндийн
үйлчилгээг үргэлжлүүлэх нь 

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл

мэндийн талаарх цуврал өгүүлэл,

“аминчхан яриа” дүрс бичлэгүүдийг бэлдэж,

залуучуудын веб порталд байршууллаа.

Энэхүү контент нь 70,000 гаруй залуучуудад

хүрчээ. 
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Үр дүн 2: Бэлгийн замын халдвар,

умайн хүзүүний хорт хавдрын

тохиолдлыг бууруулах.Outcome 2

2021 оны 4-р сарын 27-нд Монгол дахь НҮБ-

ын Хүн амын сан “Өмнөговь аймгийн

эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг

дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийг хамтран

хэрэгжүүлсэний гурван жилийн ой боллоо.

Энэхүү нэгдсэн хөтөлбөр нь өнөөг хүртэл

31,000 хүнд үр шимээ хүртээгээд байна.

2018 оны 4-р сарын 27-нд Говийн Оюу

Хөгжлийг дэмжих сан болон Монгол дахь

НҮБ-ын Хүн амын сан хөтөлбөрийг хамтран

санхүүжүүлэх гэрээ байгуулж, ЭМЯ, Монгол

дахь НҮБ-ын Хүн амын сан, Өмнөговь

аймгийн захиргаа хөтөлбөрийн баримт

бичигт гарын үсэг зурснаар энэхүү нэгдсэн

хөтөлбөр албан ёсоор эхэлсэн билээ.

Хөтөлбөрт НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

(НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан,

ДЭМБ), Монгол Улсын Засгийн Газар

(холбогдох яамдаар дамжуулан), Өмнөговь

аймгийн захиргаа, Австралийн Элчийн

сайдын яам хамтран ажилладаг.   
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Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын
эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр 

2018-2021

Нэгдсэн хөтөлбөр нь Өмнөговь аймагт

шинээр үүсч буй эрүүл мэнд, нийгмийн

тулгамдсан асуудлуудыг шийдэж, дараах 6

үр дүнд хүрэх зорилготой. Үүнд: 

Үр дүн 1: Эмэгтэйчүүд, өсвөр үе,

залуучуудад бэлгийн болон нөхөн

үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг

хүртээмжтэй болгож, чанарыг нь

сайжруулах.

 

Outcome 1

Үр дүн 3: Умайн хүзүүний хорт

хавдар, зам, тээврийн ослоос

үүдэлтэй гэмтэл зэрэг халдварт бус

өвчний илрүүлэг, эмчилгээг

сайжруулах.

Outcome 3

Үр дүн 4: Орон нутгийн засаглал,

чадавхыг бэхжүүлэх.Outcome 4
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Үр дүн 5: Залуучуудад зориулсан

бодлого, шийдвэр гаргалтад

оролцох өсвөр үе, залуучуудын

оролцоо, чадавхыг нэмэгдүүлэх.Outcome 5
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Үр дүн 6: Жендэрт суурилсан

хүчирхийлэл/гэр бүлийн

хүчирхийллээс урьдчилан

сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах

явдлыг сайжруулах.

Outcome 6

2020 оны 5-р сарын 19-нд Өмнөговь

аймгийн албаны хүмүүс Даланзадгадад

нэгдсэн хөтөлбөрийн орон нутаг дахь

Техникийн ажлын хэсгийн уулзалтыг

зохион байгуулав. Уулзалтаар нэгдсэн

хөтөлбөрийн 2021 оны үйл ажиллагааны

хэрэгжилтийг хянаж, КОВИД-19-ийн

нөхцөл байдалд нийцүүлэн тус

хөтөлбөрийн орон нутагт хэрэгжих үйл

ажиллагаануудыг өөрчлөхийг зорив.

Техникийн ажлын хэсгийн гишүүд үйл

ажиллагаануудын ихэнхийг 7-12-р сард

нөхцөл байдал сайжрахаар

хэрэгжүүлэхээр тохиролцжээ.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн
амын сангийн

ажилтантай танилцана уу

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 Монгол дахь НҮБ-

ын Хүн амын сангийн Тэргүүний туслах

Дашзэвэгийн Энхчимэгийг танилцуулж

байна. Д. Энхчимэг 2007 онд Монгол дахь

НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллаж эхэлсэн

цагаасаа хойш байгууллагаа саадгүй, үр

ашигтай удирдахад нь тус сангийн Тэргүүнд

тасралтгүй тусалж ирлээ. (Үнэнийг хэлэхэд

байгууллагынхаа бүх ажилтанд тусалдаг!).

Мөн дуу хоолой нь тэр бүр сонсогддоггүй

охид, эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийнхэний дуу

хоолойг бодлого боловсруулагчдад

хүргэхийн төлөө холбогдох талуудтай үр

дүнтэй харилцахад нэн шаардлагатай

тусламж үзүүлдэг.

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН| 2021 оны 5, 6-р сар 

Таны бодлоор НҮБ-ын Хүн амын сан

оршин тогтнох нь яагаад чухал вэ?

Бид секс (өөрөөр хэлбэл бэлгийн замаар

дамжих халдвар, бэлгийн боловсрол,

хүсээгүй жирэмслэлт гэх мэт), жендэрт

суурилсан хүчирхийлэл/гэр бүлийн

хүчирхийлэл, эхийн эндэгдэл зэрэг

хүмүүсийн ярихаас үргэлж зайлсхийдэг

хамгийн эмзэг асуудлуудыг шийдвэрлэхийн

төлөө ажилладаг тул оршин тогтнох

шаардлагатай.



10

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 Монгол дахь НҮБ-

ын Хүн амын сангийн Тэргүүний туслах

Дашзэвэгийн Энхчимэгийг танилцуулж

байна. Д. Энхчимэг 2007 онд Монгол дахь

НҮБ-ын Хүн амын санд ажиллаж эхэлсэн

цагаасаа хойш байгууллагаа саадгүй, үр

ашигтай удирдахад нь тус сангийн Тэргүүнд

тасралтгүй тусалж ирлээ. (Үнэнийг хэлэхэд

байгууллагынхаа бүх ажилтанд тусалдаг!).

Мөн дуу хоолой нь тэр бүр сонсогддоггүй

охид, эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийнхэний дуу

хоолойг бодлого боловсруулагчдад

хүргэхийн төлөө холбогдох талуудтай үр

дүнтэй харилцахад нэн шаардлагатай

тусламж үзүүлдэг.
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Таны бодлоор НҮБ-ын Хүн амын сан

оршин тогтнох нь яагаад чухал вэ?

Бид секс (өөрөөр хэлбэл бэлгийн замаар

дамжих халдвар, бэлгийн боловсрол,

хүсээгүй жирэмслэлт гэх мэт), жендэрт

суурилсан хүчирхийлэл/гэр бүлийн

хүчирхийлэл, эхийн эндэгдэл зэрэг

хүмүүсийн ярихаас үргэлж зайлсхийдэг

хамгийн эмзэг асуудлуудыг шийдвэрлэхийн

төлөө ажилладаг тул оршин тогтнох

шаардлагатай.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санг та

гурван үгээр юу гэж тодорхойлох вэ?

Буянтай – Өөрсдийн ажилтнууд, хамтран

ажиллагч хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаа

байнга тусалж дэмждэг буянтай байгууллага.

Хамтач – Арьс өнгө, яс үндэс, шашин, хэл

соёлын хувьд асар их ялгаатай хүмүүс

ажилладаг ч, бүгд энэ ялгаатай байдлаас үл

хамааран нийтлэг зорилгынхоо төлөө

нэгдэж, хамтран ажилладаг. 

Аз жаргалтай – Бид бүгд ажил, хамтын

ажиллагаандаа сэтгэл хангалуун байдаг

бөгөөд манай байгууллага ажилтнуудынхаа

ажил-амьдралын тэнцвэртэй байдлыг

хангадаг. 

Та яагаад НҮБ-ын Хүн амын санд

ажиллах болсон бэ?

1990 онд намайг өсвөр насны хүүхэд байхад

манай ангийн охин өвчтэй аавыгаа

тэжээхийн тулд зах дээр юм зарж, ажил хийж

яваад жирэмсэн болсон юм. Тэр охин

аавтайгаа амьдардаг. Зөвлөж ярилцах ээж,

эгч дүүс, хамаатан садан түүнд байсангүй.

Тэр үед Монголд өсвөр үеийн клиник гэж

байсангүй. Гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээ,

жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгсэл маш их

хязгаарлагдмал байсан. Тэр охины нөхцөл

байдлаас үүдэн түүнтэй адилхан байдалд

орсон охидод хэрхэн туслах вэ гэж их боддог

болсон. Анхандаа би багш болж, охидыг бие

даан амьдралаа авч явах чадалтай болгох

сургууль байгуулна гэж боддог байлаа. 
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Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын санд

ажилласан он жилүүдээсээ хамгийн

сайхан дурсамжаа бидэнтэй

хуваалцаач?

2007 онд Монгол улсад эх барих,

эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгооны

аппарат ганцхан  Улаанбаатар хотод Эх

хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд

(ЭХЭМҮТ) байдаг байлаа. Бүх 21 аймгийн

амаржих газарт хэт авиан оношилгооны

аппарат нэг ч байсангүй. Хөдөө орон

нутгийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нар

хэт авиа оношилгооны ппарат, компьютер

ашиглаж мэддэггүй байсан. Орон нутгийн

зарим амаржих газар интернетийн сүлжээнд

холбогдоогүй байсан юм. Иймд хөдөө орон

нутгийн жирэмсэн эмэгтэйчүүд хүндрэл

үүссэн тохиолдолд Эх хүүхдийн эрүүл

мэндийн үндэсний төвд хэт авиан

оношилгоонд орох гэж багагүй зардал

гаргаж морь, мотоцикл, машинаар эсвэл

онгоцоор олон зуун километр зам туулан

Улаанбаатар хотод ирж, урт дараалалд удаан

хүлээдэг байв.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан 2007 онд

Телемедицин төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн

бөгөөд төслийн хүрээнд 10 жилийн дотор

бид бүх аймгийн амаржих газарт маш

чанартай хэт авиан оношилгооны аппарат,

компьютерууд, зайн оношилгоо, тусламж

үйлчилгээний сүлжээг суурилуулж; эх барих, 

эмэгтэйчүүдийн бүх эмч, мэргэжилтэн,

эмнэлгийн техникчдийг эдгээр аппарат

тоног төхөөрөмжийг ашиглах, засвар

үйлчилгээ хийх сургалтад хамруулж; тэдэнд

бүгдэд нь нээлттэй онлайн сургалт, туршлага

солилцох сүлжээ бүхий тогтолцоог

байгуулсан юм.

Төслийн ачаар хөдөө орон нутгийн

жирэмсэн эмэгтэйчүүд нутгийнхаа эмнэлэгт

хэт авиан оношилгоонд орж, ЭХЭМҮТ-ийн

үйлчилгээг Телемедициний сүлжээгээр авах

боломжтой болж, Монголд эхийн эндэгдэл

ихээхэн буурсан юм. Мөн КОВИД-19 цар

тахал, хөл хорио бүхий энэ хүнд үед

Телемедицин сүлжээ жирэмсэн эмэгтэйчүүд,

эхчүүдэд эрүүл мэндийн чанартай тусламж

үйлчилгээ үзүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж

байна. Иймд би Телемедицин төслөөрөө

үргэлж бахархаж, НҮБ-ын Хүн амын сангийн

үе үеийн суурин төлөөлөгчид, хамт олон, бүх

оролцогч талууд болон хэрэгжүүлэгч түнш

байгууллагуудын цуцашгүй хүчин

чармайлтад цагт ямагт талархаж явдаг.

Д.Энхчимэг - Жилийн тайлангийн хурлын үеэр синхрон орчуулга
хийж байгаа нь. НҮБ-ын байр, 2018 он.
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Охидыг бие даасан, эрх мэдэлтэй, эрдэм

чадалтай болгох хүсэл маань НҮБ-ын Хүн

амын сангийн зорилттой нийцэж, мөн олон

орны янз бүрийн соёл иргэншилтэй

хүмүүстэй хамт ажиллах орчин нь таалагдаж,

би энд ажиллахаар шийдсэн.



 

Монгол улсыг цахим үндэстэн болгох зорилтын хүрээнд боловсролын салбарын цахим

шилжилтийг хийнэ, accessible at https://gogo.mn/r/50yl9

Өсвөр насныханд бэлгийн боловсрол олгох богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино,

accessible at https://gogo.mn/r/4jemk

Өсвөр насныханд бэлгийн боловсрол олгох богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино,

accessible at https://www.yolo.mn/z/6320

КОВИД-19 цар тахлын үед боловсролын салбарыг дэмжих НҮБ-ын нэгдсэн төсөл,

accessible at https://www.unicef.org/mongolia/mn/campaign/strengthening-the-national-capacity-in-

the-covid-19?fbclid=IwAR1IqqjXL7paK-q8V2M1Pme9U7BaqzRInAuU90QeEq7TQ45vTEHKRZ-nEWA

Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл амжилттай

хэрэгжлээ, accessible at http://www.mnb.mn/i/236828

"РИО ТИНТО" ГРУПП ДӨРВӨН ЭМНЭЛГИЙГ PCR ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦ ЛАБОРАТОРИТОЙ

БОЛГОЖЭЭ, accessible at: https://bit.ly/3jEksqR

Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төслийн хаалт

болов, accessible at: https://www.montsame.mn/en/read/265264#

 

"Рио Тинто" групп дөрвөн эмнэлгийг PCR шинжилгээний цогц лабораторитой

болгожээ, accessible at: https://ikon.mn/n/28dn?Fbclid=iwar3n-

rntkxr1ry6vlehsgpvudtjvgu6_ukrf5sdlqufjy_b9b0ropzjto5y

Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл амжилттай

хэрэгжлээ ,  accessible at

https://moh.gov.mn/news/5105Fbclid=iwar1jxayjkm0ysfq3xp8qgywftzcirkl_w8ker0c980yxtrovvsawngy

rx

МЭДЭЭЛЛИЙН ХОЛБООС

https://mongolia.unfpa.org/en/news/help-technology-sexual-and-reproductive-health-information-and-counseling-services-become


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ БОЛ: 
 

Хатагтай Каори Ишикава, 
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Тэргүүн, 

Имэйл: kishikawa@unfpa.org. 
 

Др. Лхагвасүрэнгийн Оюунаа, 
Шадар суурин төлөөлөгч,

 Имэйл: olkhagvasuren@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.

 

https://covid19.mohs.mn/p/cat/post/57/?page=2
https://nema.gov.mn/c/resolution

