
Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл,  

хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт, явц  

2020 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр                            Улаанбаатар хот 
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Гадаадын 
зээл, 
тусламжаар 
хэрэгжиж 
буй төсөл, 
хөтөлбөр, 
түүний 
хэрэгжилт, 
явц 
байдлын 
талаарх 
мэдээлэл 

“Дэлхийн зөн 
Монгол” ОУБ 
“Гүүд нейборс” 
ОУБ 
“Кристина 
ноблийн 
хүүхдийг ивээх 
сан” ОУБ 
“Тайваны 
хүүхэд, гэр 
бүлийг дэмжих 
сан” ОУБ 

Монгол улсад өндөржүүлсэн бэлэн 
байдал зарласантай холбогдуулан 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг 4 олон улсын байгууллага, 2 
төрийн бус байгууллагууд нийт 4560 
ширхэг амны хаалт, 2020 ширхэг гар 
ариутгагч, 30 ширхэг хамгаалалтын 
хувцас, 400 ширхэг зөвлөмж зэргийг 
дүүргийн онцгой комисст хандив болгон 
хүлээлгэн өгсөн. 
Мөн Монгол улсад бүх нийтийн бэлэн 
байдал 

 
 

  
 

 
 
 
“Тайваны 
хүүхэд, гэр 
бүлийг дэмжих 
сан” ОУБ 

 
Монгол улсад бүх нийтийн бэлэн 
зарласантай холбогдуулан “Тайваны 
хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сан” ОУБ нь 
дүүргийн ЗДТГ-т 20,000 ширхэг нэг 
удаагийн амны хаалт, 134 ширхэг нэг 
удаагийн хамгаалалтын хувцас, 13 
ширхэг гар ариутгаг /5 л/, 12 ширхэг гар 
ариутгагч /300 гр/ тус тус хандивласан.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Тайваны 
хүүхэд, гэр 
бүлийг дэмжих 
сан” ОУБ 

Монгол Улсын хүүхдийн эрхийн тухай 
хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, зорилтот бүлгийн 
хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийг дэмжих 
хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 
“Тайваний хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих 
сан” олон улсын байгууллагатай 2020 
оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр 
байгуулж 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
баталсан.Дээрх санамж бичигт 9 чиглэл 
бүхий ажил хийгдэхээр тусгасан.  
Санамж бичигт тусгагдсан ажлын 
хүрээнд:  
 
1. “Тайваны хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих 
сан” олон улсын байгууллагатай хамтран 
ажиллах санамж бичгийн хүрээнд 
дүүргийн зорилтот өрхийн 4 айлд гэр 
олгох болсны дагуу гэр хүссэн иргэдийн 
судалгаанаас нэн шаардлагатай байгаа 
айлуудыг сонгон тус айлуудын гэрт очиж 
нөхцөл байдалтай нь танилцаж 6, 9, 11, 
13 дугаар хорооноос  айлууд сонгосон 
байна. Гэрийг 12 дугаар сарын 04-ний 
өдөр тухайн иргэдэд хүлээлгэн өгсөн.  
2. Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд шүдний 
гажиг заслын кабинетийг засах ажил 70 
хувийн гүйцэтгэйлтэй байна. 
 

 
 
 
 

  



   
 
 
 
 
“Гүүд нейборс” 
ОУБ 
 

"Гүүд Нэйборс" ОУБ-ын Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газраас санаачлан 
хэрэгжүүлсэн “Мөрөөдөл” төслийн 
хүрээнд Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн 
эмнэлгийн Б корпуст өргөтгөл хийж, 30 
ортой хүүхдийн тасаг ашиглалтанд 
оруулж хүлээлгэн өгсөн.  
Тус нэгдсэн эмнэлэгийн хоёр давхарыг 
өргөтгөн, 504 м2 талбай бүхий 1 давхар 
барилгыг нэмж барьсан бөгөөд эмч 
нарын болон эмчилгээ, суурь 
тусламжийн нийт 12 өрөөтэй болсон. 

 
 

  

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс 


