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Хөгжлийн  бэрхшээлтэй  эмэгтэйчүүдэд  зориулсан  эрүүл  

мэндийн гарын авлага нь Hesperian сангийн санхүүжилтээр олон хүний  

хичээл зүтгэлээр бий болсон хамтын бүтээл билээ. Энэхүү ном нь  

хөгжлийнбэрхшээлтэйохид,эмэгтэйчүүдийнэрүүлмэндийгхамгаалах  

зорилгоор тэдэнд болон тэдний асран хамгаалагч нарт хүргэх эрүүл  

мэндийн ерөнхий мэдээллийг багтаасан болно. Номыг монгол хэлнээ  

хөрвүүлж  хөгжлийн  бэрхшээлтэй  эмэгтэйчүүдийн  гарын  авлага  

болгох нөр их ажлыг санхүүжүүлсэн Канад Улсын ЭСЯ-ны Канад  

сангийн  орон  нутгийн  санаачлага  хөтөлбөр,  хянан  тохиолдуулах  

болон хэвлэх зардлыг гишүүний төсвөөсөө ивээн тэтгэсэн УИХ-ын  

гишүүн Ц.Оюунгэрэл, орчуулагч Б.Сосорбурам, хянан тохиолдуулагч  

ЭМСЯ-ны харъяа НЭМХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Сувд,  

П.Ундармаа нартаа юуны өмнө баярлаж байгаагаа илэрхийлье.  

Номыг  гарын  авлага  болгох  ажлыг  санаачилж,  орчуулах  

зөвшөөрөл авч, нэг ч бүлэг хасалгүйгээр бүрэн орчуулж та бүхний  

хүртээл  болгосон  Монголын  Тэргэнцэртэй  Иргэдийн  Үндэсний  

Холбооны хамт олон, зөвлөх Ада Ван Влиет нарт, та бүхний хувь  

нэмэр  ихээхэн  байсныг  дуулгахад  таатай  байна.  Энэхүү  номонд  

орсон мэдээллээс санаа авч, өөрийн амьдарч буй орон нутгийн нөхцөл  

байдалд уялдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн сайн  

сайхны төлөө ихээхэн зүйл хийнэ гэдэгт бид гүнээ итгэж байна.  
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