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Монгол улс дахь НҮБ-ын Суурийн зохицуулагч Биата Транкманы илгээлт 

 

Сайн байцгаана уу,  

Эрхэм зочид, хүндэт ноёд, хатагтай нар аа,  

НҮБ-ын 73 жилийн ойг тэмдэглэх ёслолын арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн та бүгдийн энэ 

үдшийн амгаланг айлтгая. 

НҮБ нь энх тайвныг цогцлоосон, хүний эрх, шударга ёсыг дээдэлсэн,  амьдралын чанарыг 

сайжруулсан илүү сайхан ертөнцийг буй болгох мөрөөдөл дээр дөрөөлөн үүссэн түүхтэй.  

Энэ жилийн НҮБ-ын өдөр Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 70 жилийн ойтой давхцаж 

байна.  Өдөр тутмын мэдээ зөрчилдөөн, гамшгийн тухай мэдээллээр дүүрсэн, олон сая хүн 

эх орноосоо дүрвэсэн, популист улс төр хүний эрх, эрх чөлөөнд халдсан өнөөгийн энэ цаг 

үед энэхүү тунхаглалын ач холбогдол 70 жилийн өмнөхтэй адил өндөр хэвээр байна.  

Ядуурлыг бууруулах, тэгш бус байдлыг арилгах, байгаль дэлхийг хамгаалахад чиглэсэн 

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг 2030 он гэхэд хэрэгжүүлнэ гэвэл хамгийн түрүүнд хүний 

эрхийг хангах ёстой. “Хэнийг ч орхихгүй байх” гэсэн ТХЗ-ын үндсэн зарчим нь хөгжлийн 

цөм бол хүний эрх гэдгийг тунхаглаж байна.  

ТХЗ-ыг гурав дахь жилдээ хэрэгжүүлж байгаа боловч хэрэгжилтийн явц хэтэрхий удаан 

байна гэж НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга сүүлийн тайландаа дүгнэжээ. Өнөөдөр 

дэлхий дахинаа 815 сая хүн өлсгөлөн амьдарч байгаа нь 2015 онтой харьцуулахад 38 саяар 

нэмэгдсэн байна. Монгол улсад ядуурал 2014 онд 21.6 хувь байсан бол 2016 онд 29.6 хувь 

болж 40 орчим  хувиар өсөж, Монголчуудын 1/3 нь ядуу байна. 

 

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт хурдацтай явагдаж байна. Байгаль бидэнтэй 

зөвшилцөхгүй. Саяхан Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн Засгийн газар хоорондын 

хорооноос уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар маш түгшүүртэй мэдээлэл гаргасан. Бид эх 

дэлхий болон, дэлхий дээр амьдарч байгаа бух хүн, амьтанг аврахын тулд нүүрстөрөгчийн 

хийн ялгаруулалтын хэмжээг 2050 он гэхэд бүр мөсөн зогсоосон байх ёстой. Энэ бол 

агаарын хэмийн өсөлтөөс шалтгаалан ган зуд ихээр тохиолдох болж, олон зуун жил 

уламжлагдан ирсэн нүүдэлчин ахуй эрсдэлд ороод байгаа Монгол улсын хувьд нэн чухал 

асуудал юм. 

Ядуурлыг эцэслэх, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх зэрэг ТХЗ-ыг 

хэрэгжүүлэхийн тулд бид хөгжлийн арга барилаа өөрчлөх хэрэгтэй. Энэхүү эдийн засаг, 

нийгэм болон байгаль орчинг хамарсан зорилгуудын хоорондын уялдаа холбоог 



харгалзан, НҮБ ч өөрийн ажлын арга барилаа зоригтой өөрчлөх ёстой. Тиймээс, 2030 оны 

хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд бид байгууллага дотроо хариуцлагаа 

дээшлүүлэх, уялдаа холбоогоо сайжруулах, НҮБ-ын системийн байгууллагуудын нөөц 

бололцоог хамгийн үр ашигтай ашиглах зэрэг  чиглэлээр өөрчлөлтүүдийг хийж байна. 

Бидний шийдвэрлэвэл зохих цогц, нэн тулгамдсан, бүхнийг хамарсан эдгээр зорилгуудыг 

хэрэгжүүлэхэд НҮБ чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Бидэнд та бүхний дэмжлэг хэрэгтэй. Энэ 

оны 5-р сард НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн тогтолцоог 

шинэчлэх шийдвэр гаргасан бөгөөд энэхүү шийдвэрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд НҮБ-ын 

гишүүн улс орон болгоны санхүү, чадавхийн дэмжлэг шаардлагатай.   

Энэ завшааныг ашиглаад, НҮБ болон олон талт хамтын ажиллагаанд тууштай дэмжлэг 

үзүүлсээр ирсэн Монгол улсад талархлаа илэрхийлье.  

Дэлхийн тогтвортой байдлыг хангах, энхийг сахиулах, ардчиллыг хөхиүлэн дэмжих, хүний 

эрхийг дээдлэн сахих, далайд гарцгүй орнуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зэрэг 

олон талын үйл ажиллагаанд гуравхан сая хүн амтай Монгол орны оруулсан хувь нэмэр 

гарамгай юм. Бид 55 жил хамтран ажиллаж байгаадаа бахархаж байна.  

Бидэнтэй хамтран ажиллаж, бидний үйл ажиллагаанд чухал хувь нэмрээ оруулж байгаа 

НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөлдөх хорооны 10 жилийн ойг бид энэ жил тэмдэглэж байна.  

Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд нь бидний ирээдүй, бидний залуу үеийн тухай юм. 

Тиймээс ТХЗ-д нь хүн амын тэн хагасыг 30-аас доош насны залуучууд эзэлдэг Монгол улсад 

хамгийн их хамаатай. Залуучууд та бүгд дэлхийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэгч нар. Та бүгдийг 

чин сэтгэлэсээ, хичээнгүйлэн ажилладагт байнга баяртай байдгаа илэрхийлээд цаашдаа ч 

энэ эрчээрээ, улам зоригтой ажилларай гэж хүсье. Бид та бүхэнтэйгээ алхам тутамдаа хамт 

байгаа.  

2030 дэлхийн зорилгуудад хүрэхэд ердөө 12 жил үлдсэн байгаа тул бид өнөөдөр эрчимтэй 

ажиллах ёстой. Засгийн газар, хувийн хэвшил, хувь хүн, иргэд – бүгд хүчин чармайлт 

гаргаж, хуучин арга барилаа өөрчилж, шинээр сэтгэж, ажиллах хэрэгтэй байна. Тогтвортой 

хөгжлийн  үр шимийг хүн болгонд хүргэхэд НҮБ нь Монгол улс болон дэлхийн бүх улс 

орнуудыг дэмжин ажилласаар байх болно. Та бүгдийнхээ дэмжлэгтэйгээр, хамтдаа бид 

зорилгууддаа хүрэх болно.  

Баярлалаа.  


