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Монгол Улс 2001 онд дэлхийн 188 орны хамт Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх амлалт 
авсан. Монгол Улсын Засгийн газар Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь 
удаагийн Илтгэлээ нийтэд толилуулж байна.

Монгол Улсын Засгийн газар Мянганы хөгжлийн зорилтуудаа хангахын тулд ядуурлыг бууруулах, 
ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, чанартай боловсролыг дэмжих, хот суурин болон хөдөө орон нутаг 
дахь хөгжлийн ялгааг багасгах, байгаль орчныг хамгаалах шаардлагатай бодлого, арга хэмжээнүүдийг 
авч хэрэгжүүлж байна. Шинэчлэлийн Засгийн газрын тэргүүлэх зорилтуудын нэг “Ажилтай, орлоготой 
монгол хүн” хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус хөтөлбөр МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд том түлхэц 
болох юм. 

Монгол Улс хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах, эхчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, ХДХВ/ДОХ өвчний 
халдварыг хязгаарлах зэрэг зорилтуудыг өнөөдөр ханган биелүүлээд байна. 

Мянганы хөгжлийн удаашралтай хэрэгжиж байгаа зорилтуудын хувьд уялдааг хангасан зорилтот арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Тухайлбал, ядуурлыг тууштай бууруулах, 
дэлхийн байгаль, цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөллийг даван туулахад салбар хоорондын уялдаа, 
хамтрагч талуудын оролцоог хангасан зохицуулалтын механизм бүрдүүлэх нь чухал юм.

Төрөөс явуулж буй бодлого, шийдвэрт иргэдийн оролцоог хангах нь нэн чухал бөгөөд ингэхийн тулд 
иргэдийнхээ боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллийг хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх хэрэгтэй. 
Бидний өнөөдөр санаачлан хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, тухайлбал иргэдээ дээдлэн санал, шүүжлэлийг 
нь сонсох төв, төрийн үйлчилгээний цэгийг нийслэл болон бүх аймгийн төвүүдэд суурилуулсан нь 
үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломжтой болгож байна. 

Монгол Улс нь ‘Хүний Эрхийг Баталгаажуулах, Ардчилсан Засаглалыг Хөгжүүлэх’ 9 дэх зорилгыг 
дэвшүүлсэн цөөхөн орны нэг бөгөөд засаглалыг бэхжүүлэн МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газраас 
ихээхэн анхаарч байгаагийн илрэл юм. Иймд ардчилал, хүний эрхийн чиглэлээр өнөөгийн хүрсэн үр 
дүнгээ цэгнэн дүгнэж, үлдсэн хугацаанд хүрэх үр дүнгээ баталгаажуулах хэрэгтэй байна.

Шинэчлэлийн Засгийн газар Мянганы хөгжлийн зорилтууд, ялангуяа ядуурлыг бууруулах зорилтоо 
амжилттай биелүүлэхийн тулд үлдсэн хоёр жилийн хугацаанд шуурхай ажиллаж, бодитой, үр дүнд 
хүрэх бодлого, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд зөвхөн төр засгийн оролцоо төдийгүй иргэд, хувийн 
хэвшил, олон нийтийн байгууллагын оролцоо, хамтын ажиллагаа нэн чухал байна. Эх орныхоо 
хөгжлийн төлөө, Мянганы хөгжлийн зорилтуудаа биелүүлэхийн төлөө бүгдээрээ хамтдаа эрч хүчтэй, 
санаачилгатай, хурдтай ажиллахыг уриалж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД НОРОВЫН АЛТАНХУЯГ
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ӨМНӨХ ҮГ

Хорин нэгдүгээр зууны эхээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын санаачилга дор дэлхийн улс 
орнуудын удирдагчид чуулан олон улсын хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэхээр санал нэгдэн Мянганы 
хөгжлийн зорилт (МХЗ)-уудыг дэвшүүлсэн билээ. Дэлхийн улс орнуудын тэргүүнүүд 2015 он гэхэд 
хөгжлийн эн тэргүүнд тулгамдсан асуудлуудаа шийдвэрлэхээр хамтдаа нэгдсэн. Эдгээр зорилтууд 
нь ядуурлыг бууруулах, өлсгөлөнгөөс ангижрах, халдварт өвчний тархалтыг багасгах, эх, хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулах, бүх хүүхдэд анхан шатны боловсрол олгох, жендэрийн тэгш байдлыг хангах, 
байгаль орчныг хамгаалах болон олон улсын худалдаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зэрэг юм. 
Монгол Улс НҮБ-ын энэхүү санаачилгыг идэвхитэй дэмжиж, 2000 онд Мянганы Тунхаглалд нэгдсэн.

Монгол Улс МХЗ-уудаа өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн тодорхойлж УИХ-аар батлан хэрэгжүүлж ирсэн. 
Түүнчлэн Монгол Улс нь илүү санаачлага гаргаж, мянганы хөгжлийн ес дэх зорилгыг тодорхойлсон 
цөөхөн орны нэг юм. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжил болон байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангахад 
сайн засаглал чухал үүрэгтэйг онцлон ‘Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх’ 
9 дэх МХЗ-ыг Монгол Улс дэвшүүлсэн.
 
Засгийн газар МХЗ-уудын хэрэгжилтийг 2 жил тутам дүгнэн УИХ-д тайлагнадаг. Өнөөг хүртэл МХЗ-
уудын хэрэгжилтийн үндэсний тайланг дөрвөн удаа гаргаад байна.
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Та бүхэнд МХЗ-уудын хэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь Илтгэлээ толилууж байгаадаа баяртай байна. 
Энэхүү илтгэлд зорилтуудын хэрэгжилтийн чиг хандлагыг авч үзэж, дүн шинжилгээ хийж, нөлөөлсөн 
хүчин зүйл болон тохиолдсон хүндрэл бэрхшээлд үнэлгээ, дүгнэлт хийлээ. МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд 
тулгарч буй сорилтуудыг газар дээр нь судлах зорилгоор орон нутагт хэд хэдэн газар ажиллаж, чанарын 
судалгааг хийж үр дүнг тусгасан нь тус илтгэлийн гол онцлог болж байна. 

Монголын Улсын МХЗ-уудыг хэрэгжүүлж буй туршлага олон талын үр дагавартай байгааг энэхүү илтгэл 
харуулж байна. Бид тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах, ХДХВ, ДОХ өвчний халдварыг 
хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл холбооны технологийг хөгжүүлэх, “мэдээлэлжсэн нийгэм” 
байгуулах зорилтуудаа  аль хэдийн амжилттай биелүүлээд байна. Монгол Улс хоол, тэжээлийн дуталтай 
хүн амын тоог бууруулах, цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын жендэрийн тэгш байдлыг хангах, 
баталгаат ундны усны хангамжгүй, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид  хамрагдаагүй  хүн амын 
эзлэх хувийг бууруулах зэрэг зорилтуудыг хангахын тулд дэс дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна

Гэвч бид ядуурлыг 2 дахин бууруулах, ажил эрхлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, бүх хүүхдэд анхан шатны 
боловсрол олгох, сүрьеэгийн тархалтыг бууруулах болон байгаль орчныг хамгаалах зэрэг зорилтуудад 
хүрэхийн тулд илүү их хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байна. 

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангах, уул уурхайн салбарыг эрчимтэй 
хөгжүүлэх, ардчиллыг дэмжих чиглэлээр олсон ололт амжилтаараа дэлхий нийтийн анхаарлыг татсан 
улс орон болж чадсан. Бид уул уурхайн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ дэд бүтэц, бүтээн 
байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлснээр эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг эрчимжүүлж чадсан билээ. 

Монголын ард түмэнд эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг хүртээх, мөн удаашралтай хэрэгжиж буй 
МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэх баталгааг бий болгох сорилт бидэнд тулгарч байна. Бид ядуурлыг тууштай 
бууруулахын тулд эдийн засгийн өсөлтийг хүртээмжтэй болгох стратегийг боловсруулж, байгаль орчныг 
хамгаалах болон байгаль орчинд ээлтэй хөгжлийг цогцлуулах талаар илүү тодорхой зорилтуудыг 
дэвшүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Дээр тавьсан зорилтуудад хүрэхийн тулд төрийн байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, иргэдийн оролцоо, хамтын ажиллагаа чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэе. 

Энэхүү Үндэсний 5 дахь Илтгэлийг боловсруулан бэлтгэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн Монгол Улс дахь НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин төлөөлөгчийн газарт гүн талархал илэрхийлэхийн ялдамд цаашдын 
хамтын ажиллагаанд амжилт хүсч байна. Энэхүү Илтгэлийг бэлтгэхэд идэвхтэй оролцсон төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, судлаачдад гүн талархал илэрхийлье.

Нямжавын БАТБАЯР
Эдийн засгийн хөгжлийн сайд 
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ТАЛАРХАЛ

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь Илтгэлийг олон хувь 
хүн, байгууллагуудын тусламж, дэмжлэгтэйгээр бэлтгэсэн юм. Энэхүү илтгэлийг бэлтгэх явцад үнэлж 
баршгүй санал, хөдөлмөрөө зориулсан удирдах зөвлөл болон ажлын хэсгийн гишүүд, 2013 онд зохион 
байгуулсан олон удаагийн зөвлөлдөх уулзалтад оролцогчид, илтгэл бичихэд хувь нэмрээ оруулсан бүх 
хүмүүст ажлын багийнхан гүн талархлаа дэвшүүлж байна. 

Удирдах зөвлөл болон ажлын хэсэг

Удирдах зөвлөл болон ажлын хэсэг нь төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүдээс 
бүрдсэн бөгөөд илтгэлийг бэлтгэх явцад зөвлөгөө өгөх, удирдан чиглүүлэх, салбарын тайлан, мэдээллээр 
хангах зорилгоор байгуулагдсан юм.

Удирдах зөвлөлийн гишүүд: Г.Батхүрэл, ЭЗХЯ; А.Амарбал, ҮСХ; Д.Дэлгэрсайхан, Монгол банк; 
Б.Гаадулам, Санхүүгийн зохицуулах хороо; Г.Золжаргал, Хүний эрхийн Үндэсний комисс; Д.Дуламсүрэн, 
Авлигатай тэмцэх газар; Х.Оюунцэцэг, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар; Т.Булган, БОНХЯ; Г.Ганболд, 
Гадаад харилцааны яам; Т.Доржханд, Сангийн яам; Н.Мягмар, Хууль зүйн яам; Р.Эрдэнэцэцэг, БХБЯ; 
Б.Насанбаяр, БШУЯ; Д.Ууганбаатар, Хөдөлмөрийн яам; Ж.Долгормаа, ХАХНХЯ; П.Товуудорж, Эрчим 
хүчний яам; Ц.Цолмонгэрэл, Эрүүл мэндийн яам; Э.Золбаяр, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа 
холбооны газар; М.Болормаа, Жендэрийн үндэсний хороо; Р.Мягмар, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах Үндэсний хороо.

Ажлын хэсгийн гишүүд: Н.Болорчимэг, ҮСХ; З.Өнөржаргал, Хүний эрхийн Үндэсний комисс; 
Н.Мөнхцэлмэг, Санхүүгийн зохицуулах хороо; Б.Баярсайхан, Авлигатай тэмцэх газар; О.Идшинрэнжин, 
ЭЗХЯ; Х.Хишигжаргал, БОНХЯ; С.Энхмаа, Цаг уур орчны шинжилгээний газар; Б.Цэндсүрэн, Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн алба; Б.Отгонсүрэн, БОНХЯ; С.Дашдаваа, БОНХЯ; Д.Өнөржаргал, БОНХЯ; 
Д.Төмөртулга, БОНХЯ; Н.Мөнхэрдэнэ, Сангийн яам; Г.Баярмаа, Хууль зүйн яам; О.Энхтуяа, БХБЯ; 
Э.Пүрэвжав, БХБЯ; Ж.Мягмар, БШУЯ; С.Дорждагва, Зам тээврийн яам; Х.Золжаргал, ҮХААЯ; 
Ч.Эрдэнэчимэг, Хөдөлмөрийн яам; Н.Баярмаа, ХАХНХЯ; Б.Алтантунгалаг, Эрчим хүчний яам; 
Г.Соёлгэрэл, Эрүүл мэндийн яам; Д.Цэцэг, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар; 
Э.Ирмүүнжаргал, Жендэрийн Үндэсний хороо; Г.Баттүвшин, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хороо.

Зөвлөлдөх уулзалтууд

Илтгэлийг бэлтгэх явцад зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалтуудад яамд, Үндэснийг  статистикийн 
хороо, төрийн бус байгууллагууд, НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд (НҮБХХ, НҮБХС, НҮБХАС, НҮБДОХ, 
ОУХБ, ДЭМБ) идэвх санаачилгатай оролцож үнэтэй санал, зөвлөгөө өгсөнд талархал илэрхийлье. 
Эдгээр уулзалтууд нь МХЗ-уудын мэдээллийн эх үүсвэрийг зөвшилцөхөд чухал алхам болсон юм. 

2013 онд болсон цуврал зөвлөлдөх уулзалтад оролцогчид: Н.Батнасан, НҮБХС; Бишну Покхрел, НҮБХС; 
Л.Бархас, НҮБХХ; Ц.Даваадулам, НҮБХХ; Б.Алтанзагас, ДЭМБ; Р.Отгончимэг, БХБЯ; Н.Гэрлээ, БХБЯ; 
Эрдэнэцэцэг, БХБЯ; Э.Пүрэвжав, БХБЯ; А.Амарбал, ҮСХ; Н.Болорчимэг, ҮСХ; Б.Цэндсүрэн, БОНХЯ; 
Тэгшжаргал, БОНХЯ; Д.Дагвадорж, БОНХЯ; А.Оюунсувд, БОНХЯ; Б.Отгонтөгс, БОНХЯ; Х.Хишигжаргал, 
БОНХЯ; Г.Отгонсүрэн, БОНХЯ; Э.Эрдэнэхүү, БОНХЯ; А.Энхмаа, БОНХЯ; А.Сэрчмаа, УҮХ; Х.Галымбек, 
НАЧА; Ж.Чимэг, НҮБХХ; О.Идшинрэнжин, ЭХЗЯ; С.Санжжав, ЭХЗЯ; Б.Мөнхжаргал, ЭХЗЯ; Л.Үндэс, 
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ЭХЗЯ; Д.Балжинням, ЭХЗЯ; О.Байгалмаа, ЭХЗЯ; Р.Баасанжав, ЭЗХЯ; Г.Батхүрэл, ЭХЗЯ; Л.Болормаа, 
ЭЗХЯ. Ж.Должинсүрэн, НҮБХХ, Г.Отгонбаяр; Ч.Хашчулуун, МУИС; Ш.Мөнхцэрэн, ХХССТ; Б.Батхишиг, 
НҮБХХ; Д.Алтанчимэг, НҮБ ДОХ хөтөлбөр; Д.Болорчимэг, НҮБХС; Д.Хүрэлмаа, НҮБХС; Н.Энхнасан, 
НҮБХС; У.Мандал, НҮБХС; Г.Урангоо, ҮСХ; Б.Цогзолмаа, ДЭМБ; Д.Нямхорол, ЭМЯ; С.Төгсдэлгэр, ЭМЯ; 
С.Түвшинжаргал, ЭХЗЯ; Caурабх Синха, НҮБХХ; Ж.Нарантуяа, ДЭМБ.

Мэдээлэл, судалгааны материалаар хангасан байгууллагууд: Үндэсний статистикийн хороо, Монгол 
банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хүний эрхийн Үндэсний комисс, Авлигатай тэмцэх газар, яамд, 
Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар, Жендэрийн үндэсний хороо, Нийслэлийн 
агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, нийслэл болон аймгуудын Засаг даргын Тамгын газар.

Чанарын судалгаанд оролцогчид: Э.Цогбаяр, ЭЗХЯ; Л.Ичинноров, ЭЗХЯ; Өвөрхангай аймгийн Хужирт, 
Архангай аймгийн Хотонт, Цэнхэр, Эрдэнэбулган, Их тамир, Тариат, Хөвсгөл аймгийн Жаргалант, 
Шинэ Идэр, Мөрөн, Алаг-Эрдэнэ, Хатгал, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Булган зэрэг сумдын Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнууд, иргэдийн төлөөлөл.

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны хамт олны нягт хамтын ажиллагаанд талархалаа илэрхийлье. Монгол 
Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн газарт илтгэлийг бэлтгэх явцад байнгын дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлсэнд гүн талархалаа илэрхийлье.

АЖЛЫН БАГ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÓÓÄÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ
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ААН Аж Ахуйн Нэгж
АХБ Азийн Хөгжлийн Банк
АХОТ Ажиллах Хүчний Оролцооны Түвшин
АТГ Авлигатай Тэмцэх Газар
БНСУ Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
БОНХЯ Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яам
БНАСАУ Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс
БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
БЗХӨ Бэлгийн Замын Халдварт Өвчин
БХБЯ Барилга хот байгуулалтын яам
БШУЯ Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам
ГХЯ Гадаад Харилцааны Яам
ГХГЗЗГ Газрын Харилцаа, Геодези Зураг Зүйн Газар
ДБ Дэлхийн Банк
ДНБ Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн
ДОТС Олон Улсын Богино Хугацааны Шууд Хяналттай Эмчилгээний Стратеги
ДОХ Дархлалын Олдмол Хомсдол
ДЭМБ Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
ИБМУТ Иргэний Бүртгэл Мэдээллийн Улсын Төв
ИТХ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
МУИС Монгол Улсын Их Сургууль
МХЗ Мянганы Хөгжлийн Зорилт
НАЧА Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба
НҮБ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
НҮБХХ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр
НҮБХС Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан
НҮБХАС Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн Амын Сан
НҮЭМ Нөхөн Үржихүйн Эрүүл Мэнд
ОУВС Олон Улсын Валютын Сан
ОХУ Оросын Холбооны Улс
ОУХБ Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага
ОЭТС Олон Эмэнд Тэсвэртэй Сүрьеэ
ӨНЭЗС Өрхийн Нийгэм, Эдийн Засгийн Судалгаа
УИХ Улсын Их Хурал
УБ Улаанбаатар 
УҮХ Усны Үндэсний Хороо
ҮНО Үндэсний Нийт Орлого
ҮСХ Үндэсний Статистикийн Хороо
ҮХААЯ Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуйн Яам
ҮХЦБ Монгол Улсын Мянганы Хөгжлийн Зорилтод Суурилсан Үндэсний Хөгжлийн Цогц Бодлого
ХАА Хөдөө Аж Ахуй
ХАЁТ Хөгжлийн Албан Ёсны Тусламж
ХБНГУ Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
ХДХВ Хүний Дархлал Хомсдлын Вирус
ХАХНХЯ Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн Хамгааллын Яам
ХХССТ Хүний Хөгжил, Сургалт Судалгааны Төв
ХЭҮК Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс
Т21 Threshold-21
ТББ Төрийн Бус Байгууллага
ЭМЯ Эрүүл Мэндийн Яам
ЭЗХА Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа
ЭЗХЯ Эдийн Засгийн Хөгжлийн Яам
 
Тэмдэглэгээ
Ам.доллар Америк доллар  км  Километр
га Гектар   кв  Квадрат

ХУРААСАН ҮГ, ТЭМдЭГЛЭГЭЭ
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Зураг 3.2.1:  Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, улсын дунджаар, хувиар 
Зураг 3.2.2:  Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, бүсээр, хувиар 
Зураг 3.2.3:  Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, аймаг, 
 нийслэл, хувиар, 2012
Зураг 3.2.4:  Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл суралцагчдын хувь 
Зураг 3.2.5:  Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл суралцагчдын хувь, 
 бүсээр 
Зураг 3.2.6:  Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги хүртэл суралцагчдын хувь, 
 аймаг, нийслэлээр, 2012 
Зураг 3.2.7:  15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, аймаг, 
 нийслэлээр, 2012 
Зураг 3.2.8:  6-15 насны нийт хүүхдэд сургуульд сурдаггүй хүүхдийн эзлэх хувь, 
 нас, хүйсээр, 2010 
Зураг 3.3.1:  Бага боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа, 
 түүний чиг хандлага
Зураг 3.3.2:  Ерөнхий боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа, 
 түүний чиг хандлага
Зураг 3.3.3:  Дээд боловсрол эзэмшиж байгаа эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн тооны 
 харьцаа, түүний чиг хандлага 
Зураг 3.3.4:  ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын 
 дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
Зураг 3.3.5:  ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын дотор 

эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, аймаг, нийслэлээр, 2010
Зураг 3.3.6:  Улсын Их Хуралд нэр дэвшсэн болон сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь* 

Зураг 3.4.1:  Тав хүртэлх насны хүүхдийн болон нялхсын эндэгдэл 
 (1,000 амьд төрөлт тутамд)
Зураг 3.4.2:  1990-2012 оны хооронд нялхсын эндэгдэл буурсан хувь, аймгаар 
Зураг 3.4.3:  Тав хүртэлх насны хүүхдийн буюу нялхсын эндэгдэл, 
 1000 амьд төрөлт тутамд, аймгаар,  2012 оны байдлаар 

ЗУРАГ, ХҮСНЭГТ, ГАЗРЫН ЗУРГийН ЖАГСААЛТ
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Зураг 3.5.1:  Эхийн эндэгдэл (100,000 амьд төрөлт тутамд) ба эрүүл мэндийн 
 мэргэжлийн ажилтан эх барьсан төрөлтийн хувь (%) 
Зураг 3.5.2:  1990-2012 оны хооронд эхийн эндэгдэл буурсан 
 (-) буюу өссөн (+) хувь, аймгаар 
Зураг 3.6.1:  ХДХВ-ын халдвар шинээр авсан хүний тоо, түүний өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
Зураг 3.6.2:  15-24 насны залуучуудын дундах ХДХВ-ын халдварын тархалт, (%) 
Зураг 3.6.3:  Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах ХДХВ-ын халдварын тархалт, (%) 
Зураг 3.6.4:  Сүрьеэгийн тархалт (100,000 хүн амд) ба ДОТС-ын хүрээнд илрүүлж, эмчилсэн 

сүрьегийн тохиолдлын хувь (%)
Зураг 3.6.5:  Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүн амд) 
Зураг 3.6.6:  1990-2012 оны хооронд сүрьеэгийн өвчлөл буурсан 
 (-) буюу өссөн (+) хувь, аймгаар (%)
Зураг 3.7.1:  Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь, аймаг, нийслэлээр, 2010 
Зураг 3.7.2:  Инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувь, 

аймаг, нийслэлээр, 2010 
Зураг 3.8.1:  Монгол Улсын авсан ХАЁТ-ийн хэмжээ, төрлөөр, сая ам, доллар 
Зураг 3.8.2:  Төмөр замын тээврээр дамжин өнгөрсөн ачааны хэмжээ, мянган тонн 
Зураг 3.8.3:  Гадаад зээлийн үлдэгдэл, санхүүжүүлэгч байгууллага болон зээлийн 
 төрлөөр, хувиар 
Зураг 4.1:  Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс 
Зураг 4.2:  Хүний хөгжлийн индекс, орнуудын бүлгээр, 2012 
Зураг 4.3:  Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс 
Зураг 4.4:  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийн хувь 
Зураг 4.5:  Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй өмгөөлөгчдийн тоо 
Зураг 4.6:  Төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг цахим хуудсандаа тогтмол байршуулдаг 
 төрийн байгууллагын тоо
Зураг 4.7 Байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, хувиар, 
Зураг 4.8:  Монгол Улсын авлигын индекс, түүний бүрдүүлэгч үзүүлэлт, индексээр 
Зураг 4.9:  Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх 
 шинжээчдийн төсөөллийн үнэлгээ, оноор 

Хүснэгтийн жагсаалт
Хүснэгт 3.1.1:  Ядуурлын түвшин, хот, хөдөөд, хувиар
Хүснэгт 3.1.2:  Нийт хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.1.3:  Ажил эрхлэлтийн статистик мэдээ, оны эцсийн байдлаар, мянган хүн 
Хүснэгт 3.1.4:  Ядуурлын болон ажилгүйдлийн түвшин, 2010-2012 оноор, хувиар 
Хүснэгт 3.1.5:  Зорилго 1-ийн зорилт болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ 
Хүснэгт 3.2.1:  Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, бүс нутаг, хүйс, хувиар, 2010 
Хүснэгт 3.2.2:  15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 
Хүснэгт 3.2.3:  Зорилго 2-ын зорилт болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ 
Хүснэгт 3.3.1:  Бага  боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа, 
 бүс нутаг, хот, хөдөөгөөр, 2010 
Хүснэгт 3.3.2:  Боловсрол эзэмшиж байгаа хүүхэд, залуучуудын хүйсийн харьцаа 
Хүснэгт 3.3.3:  Нийт болон эмэгтэй ажиллагчдын тоо, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.3.4:  Монгол Улсын төрийн захиргааны албан тушаалтны дотор 
 эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.3.5:  Зорилго 3-ын зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
Хүснэгт 3.4.1:  Зорилго 4-ын зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ 
Хүснэгт 3.5.1:  Зорилго 5-ын зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ 
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Хүснэгт 3.6.1:  Сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэй аймгууд, 2012 оны байдлаар 
Хүснэгт 3.6.2:  Зорилго 6-ийн зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ 
Хүснэгт 3.7.1:  Ойт нутгийн эзлэх хувь, улсын дунджаар 
Хүснэгт 3.7.2:  Ойт нутгийг ойжуулахад оруулсан хөрөнгө оруулалт 
Хүснэгт 3.7.3:  Тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийн эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.7.4:  Нэг хүнд ногдох нүүрсхүчлийн давхар ислийн ялгаралт, мянган тн, тн/хүн
Хүснэгт 3.7.5:  Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 3.7.6:  Хамгаалалтанд авсан гол мөрний усны урсац бүрэлдэх ундаргын 
 эхийн эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.7.7:  Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.7.8:  Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.7.9:  Инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа 
 хүн амын эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.8.1:  Экспортын барааны бүтэц (мянган.ам доллар) 
Хүснэгт 3.8.2:  Хөгжлийн албан ёсны тусламж, ДНБ-д экспортын эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.8.3:  Үндэсний орлогод ХАЁТ-ийн эзлэх хувь болон төмөр замын ачаа 
 тээвэрлэлтэд  дамжин өнгөрөх ачааны эзлэх хувь 
Хүснэгт 3.8.4:  Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл 
Хүснэгт 3.8.5:  Засгийн газрын гадаад өрийн гол харьцаанууд 
Хүснэгт 3.8.6:  Өрийн тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 3.8.7:  Холбооны үйлчилгээ болон мэдээллийн технологийн үзүүлэлтүүд 

Хүснэгт 4.1:  Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын гэрээ, конвенцид нийцэж буй 
 талаарх шинжээчдийн үнэлгээ, конвенцийн төрлөөр 
Хүснэгт 4.2:  Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн улс төр, эдийн засаг, санхүүгээс 
 хараат бус байдлын талаарх иргэдийн төсөөлөл 
Хүснэгт 4.3:  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын талаарх иргэдийн үнэлгээ 
Хүснэгт 4.4:  Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх олон нийтийн төсөөлөл 
Хүснэгт 4.5:  Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт, индексээр 
Хүснэгт 4.6:  Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт, индексээр 
Хүснэгт 4.7:  Авлигын индекс, салбараар 
Хүснэгт 4.8:  Авлигын индекс, аймаг, нийслэлээр 
Хүснэгт 4.9:  Улс төрийн хүрээн дэх авлигыг нөхцөлдүүлэгч 
 хүчин зүйлсийн үнэлгээ, оноор 
Хүснэгт 4.10:  Шүүх, хуулийн байгууллагын авлигад өртөх 
 эрсдлийн үнэлгээ, байгууллагаар 
Хүснэгт 4.11:  Хуулийн байгууллагын хүрээн дэх авлига үүсэхэд нөлөөлж 
 буй хүчин зүйлсийн үнэлгээ 
Хүснэгт 4.12:  Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын хүрээнд 
 авлига байгаа эсэх талаарх иргэдийн төсөөлөл 

Газрын зургийн жагсаалт
Газрын зураг  3.1.1: Ядуурлын түвшин, аймгаар, 2011
Газрын зураг  3.1.2: Ядуурлын гүнзгийрэлт, аймгаар, 2011 
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МяНГАНЫ ХөГЖЛийН ЗОРиЛТУУдЫН ТОйМ

ТОйМ

21 дүгээр зуун дэлхийн хүн төрөлхтөнд шинэ 
итгэл найдвар, боломж, хүсэл тэмүүллийг 
авчирсан. 2000 оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын Ерөнхий 
Ассамблейд оролцсон 189 орны Тэргүүн нар 
Мянганы тунхаглалыг баталсан бөгөөд дэлхийн 
улс орны тэргүүнүүд даян дэлхийд энх тайван, 
хөгжил цэцэглэл болон шударга ёсыг тогтоохоор 
хамтран ажиллах амлалт авсан юм. Хүний аж 
байдлыг сайжруулах болон ядуурлыг бууруулах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг 
нэмэгдүүлэх, хүний эрх болон ардчилалыг 
хангах, байгаль орчныг хамгаалах үйл явцыг 
хөхиүлэн дэмжихэд чиглэсэн даян дэлхийн 
эрхэм зорилгын хэрэгжилтийг хангахын тулд 
эдгээр амлалтыг Мянганы Хөгжлийн Зорилт 
(МХЗ)-ууд болгон баталсан.   

Даян дэлхийн зорилго боловч МХЗ-уудыг улс 
үндэстнүүд өөрийн орныхоо онцлогт нийцүүлэн 
ард түмнийхээ зорилго болгосон юм. “Хүний 
эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг 
хөгжүүлэх” есдүгээр зорилгыг шинээр нэмж 
тодорхойлсон цөөн орны нэг нь Монгол Улс 
бөгөөд энэхүү зорилго нь ардчилсан засаглал, 
хүний эрхэд онцгой анхаарал хандуулснаар 
бусад МХЗ-уудыг хангахад шаардлагатай 
нөхцөлийг бүрдүүлэх юм. Монгол Улсын 
МХЗ-уудад 2008 онд дахин тодотгол хийж 
9 зорилгын хүрээнд 24 зорилт, 67 шалгуур 
үзүүлэлттэй баталсан.

МХЗ-ууд нь Монгол Улсын бодлогын түвшинд 
тусгалаа олсон. Монгол Улсын Их Хурал 
(УИХ)-аас МХЗ-уудыг хөгжлийн харьцуулах 
үзүүлэлт болгон 2005 онд баталсан бөгөөд 
2008-2021 оны МХЗ-тод суурилсан Үндэсний 
хөгжлийн цогц бодлого (ҮХЦБ)-ын суурь 
болгосон. ҮХЦБ-ын эхний үе шат нь МХЗ-уудыг 
дэлгэрэнгүй тусгасан хөгжлийн зорилтуудыг 
агуулсан байдаг. МХЗ-ууд болон ҮХЦБ-ыг 
хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан Монгол Улсын 
Засгийн газар стратегийн төлөвлөлт, эдийн 
засгийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт, 
хөгжлийн бодлого төлөвлөлт зэрэг шинэ 
алхамуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Засгийн газар 
эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт 
хариуцсан бие даасан байгууллагуудыг бий 

болгож, хөгжлийн зорилгыг хамгийн түрүүнд 
санхүүжүүлэхээр төсөв, санхүүгийн тогтолцоонд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулав. 

Монгол Улсад бодлого боловсруулан 
хэрэгжүүлэх, түүний хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх, чадавхыг 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд МХЗ-
ууд нь томоохон хөшүүрэг болсон. МХЗ-уудын 
биелэлтийг эрчимжүүлэхэд орон нутгийн 
түвшинд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал 
бөгөөд үндэсний хэмжээнд боловсруулсан МХЗ-
уудыг орон нутгийн онцлогийг тусгасан, орон 
нутагт хэрэгжихүйц байдлаар боловсруулах 
ажлыг аймаг, дүүргүүд хэрэгжүүлж байна. 
МХЗ-уудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд дунд хугацааны төлөвлөлтийг 
боловсруулах, орон нутгийн тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг МХЗ-уудтай уялдуулах чиглэлээр 
орон нутгийн бодлого боловсруулагчдад 
зориулсан сургалтууд зохион байгуулагдсан. 
Одоогийн байдлаар Монгол Улсын бүх аймаг, 
Улаанбаатар хотод орон нутгийн МХЗ-уудыг 
тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр үйл 
ажиллагаа зохион байгуулж, үр дүнг хянадаг 
болоод байна.

МХЗ-уудын хэрэгжилтийг үнэлэх

МХЗ-уудын хэрэгжилтийг үнэлэх ажлыг Эдийн 
засгийн хөгжлийн яам (ЭЗХЯ) хариуцан 
ажиллаж байна. Хэрэгжилтэд тогтмол хяналт 
тавих ажлыг дэмжих зорилгоор Үндэсний 
статистикийн хороо (ҮСХ) цахим тогтолцоонд 
суурилсан МХЗ-уудын мэдээллийн санг 2007-
2008 онд байгуулсан. Энэхүү сан нь статистикийн 
болон засаг захиргааны нэгжийн өдөр тутмын 
тайланд болон ДевИнфо 5.0 хувилбарын 
програм хангамжид тулгуурласан юм. Энэ 
нь Монгол Улсын МХЗ-уудын хэрэгжилтийн 
хүрээнд гарсан томоохон дэвшил бөгөөд 
янз бүрийн түвшний хэрэглэгчид тодорхой 
асуудал (тухайлбал, ядуурлыг бууруулах)-ын 
талаархи тоон мэдээллийг бэлтгэх боломжийг 
бүрдүүлсэн юм. Түүнчлэн МХЗ-уудын хүрээнд 
шаардагдах мэдээллийн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний талаарх хэрэглэгчдийн мэдлэгийг 
сайжруулахад чухал ач холбогдолтой болсон.

ҮСХ олон улсын хэмжээнд харьцуулалт хийж, 
зохих түвшинд байгааг баталгаажуулахын 
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тулд Монголын онцлогийг тусгасан МХЗ-уудыг 
олон улсын стандарт, дэлхийн МХЗ-уудын 
үзүүлэлттэй уялдуулсан байна. Монгол Улсын 
МХЗ бүрээр гаргасан шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
техникийн тодорхойлолтыг харуулсан “МХЗ-
уудын Хяналт-шинжилгээний үзүүлэлтийн 
талаарх гарын авлага”-ыг 2009 онд бэлтгэн 
гаргажээ. Хүн ам, орон сууцны 2000 оны 
тооллого, Хүн амын амьжиргааны түвшний 
2002-2003 оны судалгааны дүнд тулгуурлан 
ядуурлыг тодорхойлох болон МХЗ-уудын 
шалгуур үзүүлэлтүүдээр Газар зүйн  Зураглалыг 
2009 онд анх туршилтын журмаар хийсэн. Харин 
2011-2012 онд энэхүү зураглалыг Хүн ам, орон 
сууцны 2010 оны тооллого, Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн 2011 оны судалгаанд тулгуурлан 
дахин хийсэн. Ийнхүү МХЗ-уудтай нийцсэн 
тоон мэдээллийг засаг захиргааны нэгжийн 
түвшинд тооцож, МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэх 
бодлого боловсруулах, төлөвлөхөд ашиглаж 
байна.

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 
сүлжээтэй болох үндэсний хөтөлбөрийг 
Засгийн газар баталж, Улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газрын архивын тогтолцоог цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, хүн ам, орон сууц, айл 
өрхийн бүртгэл, хаягжуулалтын бүртгэлийг 
шинэчилж, төрийн албан хаагчдын чадавхыг 
дээшлүүлсэн. Ингэснээр хуучин сүлжээтэй байх 
үед аймгаас цуглуулсан мэдээллийг төв рүүгээ 
явуулахад нэг сар зарцуулдаг байсан бол одоо 
цахим сүлжээгээр дамжуулан 5-10 минутын 
дотор явуулдаг болжээ. Иргэдийн хаягийн 
компьютерт суурилсан мэдээллийн сан бий 
болсны үр дүнд иргэд, ялангуяа амьжиргааны 
доод түвшнээс доогуур амьдралтай иргэд 
иргэний бүртгэлд хамрагдах, төрийн үйлчилгээ 
авах зэрэгт хүндрэл гарахгүй болсон.

МХЗ-уудын хэрэгжилтэд гарсан дэвшилттэй 
алхамын нэг нь Макро эдийн засгийн нэгдсэн 
Threshold-21 (T-21) загварчлалыг боловсруулан 
2012 оны 12 сард ашиглаж эхэлсэн явдал юм. Т-21 
загвар нь динамик тооцоолол хийх аргачлалд 
суурилсан тул урт хугацааны хөгжлийн нэгдсэн 
төлөвлөлт хийхэд тохиромжтой математик 
загвар юм. ЭЗХЯ-ны бүтцэд Т-21 загварыг 
ажиллуулах мэргэжлийн баг бүрдүүлж, уг 
загварыг үндэсний төдийгүй салбарын бодлого 
төлөвлөлтөнд хэрэглэх, цаашид орон нутгийн 
түвшинд тохируулан сайжруулах байдлаар 
орон нутгийн төлөвлөлтийг дэмжихээр 
ажиллаж байна.

2010 онд хөгжлийн санхүүжилтийн чухал хэлбэр 
болох Концессийн хуулийг баталж, бодлогын 
баримт бичгүүдэд дунд хугацааны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлтийг оруулах зэргээр 
холбогдох механизмыг бүрдүүлж эхэлсэн 
бөгөөд 2011 онд дунд болон урт хугацааны 
хөгжлийн төслүүдийг санхүүжүүлэх үүрэг бүхий 
Монгол Улсын Хөгжлийн банк байгуулагдсан. 
Шинэчлэлийн Засгийн газар Чингис бондыг 
олон улсын зах зээлд борлуулж эхний эх 
үүсвэр болох 1.5 тэрбум ам.доллар 2012 оны 
12 дугаар сард Монголд орж ирсэн. Монгол 
Улсын хөрөнгө оруулалтын 2014-2018 оны дунд 
хугацааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулаад 
байна. 

Хөгжлийн түншүүдийн дэмжлэг

МХЗ-ууд нь хөгжлийн талаарх олон улсын 
түвшний яриа хэлэлцүүлэгт хүчтэй нөлөө 
үзүүлдэг болсон. Олон улсын байгууллагууд 
МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хэмжээний 
нөөцийг хуваарилж, явцыг тогтмол хянаж 
үнэлэн, тайлагнаж байна. Монгол Улсад 
дэмжлэг үзүүлж буй гол түншлэгч орнууд, 
хамтын ажиллагааны байгууллагуудын ихэнх 
нь хөгжлийн санхүүжилтийн зорилго, үр нөлөөг 
хэлэлцэхдээ МХЗ-уудын тухай тусгайлан эсвэл 
тогтмол дурддаг. Хөгжлийн гадаад түншүүд хэд 
хэдэн МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилтийн 
болон техник туслалцаа үзүүлсээр байна.  

Гол олон улсын байгууллагууд, ялангуяа чиг 
үүрэг нь аль нэгэн эсвэл хэд хэдэн МХЗ-уудтай 
холбоотой байгууллагууд МХЗ-уудад илүү 
анхаарал тавьдаг болж байна. Глобал Сан нь 
ХДХВ, ДОХ, сүрьеэтэй тэмцэх тухай зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд санхүүжүүлэгч байгууллагаар 
ажиллаж байгаа бөгөөд МХЗ-уудын 4, 5, 6 нь 
тухайн байгууллагын гол анхаардаг зорилтууд 
болоод байна. “Мянганы” гэсэн тодотголтой 
төрөл бүрийн компанит ажил санаачилан 
өрнүүлж, хэрэгжилтийн хяналт-үнэлгээний 
тайланг гарган, НҮБ-ын тусгай хуралдаануудад 
илтгэн хэлэлцүүлж байна. 

Дэлхийн банк, ОУВС  зэрэг олон улсын санхүүгийн 
байгууллагууд үнэлгээний тайлангууд гарган, 
“Их найм”-ын дээд хэмжээний уулзалт зэрэг 
олон арга хэмжээн дээр танилцуулж байна. 
НҮБ-ын дэмжлэгийг НҮБХХ-өөс зохицуулалт 
хийж,  Мянганы хөгжлийн зорилтуудын 
хэрэгжилтийн Илтгэлийг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлж, Монгол улс 2004, 2007, 2009, 
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2011 онуудад нийт дөрвөн удаагийн явцын 
тайлан гаргаад байна.

МХЗ-уудын хэрэгжилтийн тав дахь Илтгэлээс 
харахад Монгол Улс МХЗ-уудад хүрэхэд ихээхэн 
ахиц дэвшил гаргасан байна. Гэхдээ Монгол 
Улсын Засгийн газар МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэх, 
ард иргэдийнхээ хүний хөгжлийг дээшлүүлэхэд 
олон бэрхшээлтэй тулгарч байгааг илтгэлд 
дурджээ. 

ТАйЛАНГ БОЛОВСРУУЛАХ БОЛОН 
ХЭЛЭЛцҮҮЛГийН ҮйЛ яВц 

МХЗ-ууд бүрт дүн шинжилгээ хийх зорилгоор 
эхний шатны тоо, мэдээллийг салбарын 
яамдаас цуглуулсан болно. МХЗ-уудын талаарх 
захиргааны болон албан ёсны статистик тоо 
мэдээллийн эх үүсвэрийн зөрүү, арга зүй олон 
дахин өөрчлөгддөг талаар төрийн болон ТББ-
ууд, НҮБ зэрэг олон улсын байгууллагуудын 
мэргэжилтнүүдийн гаргасан саналын дагуу 2013 
оны эхний улиралд ЭЗХЯ санаачлан холбогдох 
яамд, агентлагууд, ТББ-ууд, олон улсын 
байгууллагууд гэсэн 3 талын оролцоотой цуврал 
зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулсан.

Энэхүү хэлэлцүүлгүүдийн үеэр МХЗ-уудын 
хэрэгжилтийг үнэлж хэмжихэд ашиглагдах 
тоо, мэдээллийн үнэн зөв байдал, эх үүсвэр 
өөр байгааг тодруулж шалтгааныг тогтоохыг 
эрмэлзсэн. Зарим МХЗ-ууд, ялангуяа ядуурал, 
ажил эрхлэлт, хоол тэжээл, эх, нялхастай 
холбоотой эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд, ой 
бүхий талбайн хэмжээг тогтоох, агаарын 
бохирдлыг хэмжих зэрэг байгаль орчны 
үзүүлэлтүүд, ардчилал, засаглалын үр дүнг 
хэмжих үзүүлэлтүүдийн суурь оны тоо, 
динамик, цаашдын хандлага, арга зүйн талаар 
уулзалтад оролцогч талуудын байр суурийн 
зөрүүг арилгаж, ихэнх үзүүлэлт дээр нэгдсэн 
зөвшилцөлд хүрч чадсан. 

Түүнчлэн “Мянганы хөгжлийн зорилтуудын 
2015 он хүртэлх хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх” 
сэдэвт үндэсний зөвшилцөх уулзалтыг 2013 оны 
3 сард хийж МХЗ-ууд тус бүрээр цаашид юу 
хийхээ тодорхойлохын тулд тухайн зорилтын 
хувьд хэрэгжилт нь одоо ямар байгааг 
үндэсний түвшинд авч үзсэн. Энэ уулзалтын 
үеэр өмнөх саруудад хийсэн техникийн түвшний 
уулзалтуудын үр дүн, Монгол Улсын МХЗ-уудын 

хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлын урьдчилсан 
үнэлгээг танилцуулж, МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд 
гол үүрэг гүйцэтгэх ёстой салбарын яамд, бусад 
оролцогчдын анхаарлыг хандуулж чадсан. 

Монгол Улсын МХЗ-уудын хэрэгжилтийн 
Үндэсний тав дахь Илтгэлийг боловсруулах 
зорилгоор салбарын яамд, холбогдох 
агентлагуудын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 
техникийн ажлын хэсгийг байгуулж, МХЗ-уудын 
Удирдах зөвлөлийг байгуулан ажиллуулсан. 
Энэ үйл ажиллагаанд НҮБХХ-өөс техникийн 
дэмжлэг авч, уг Илтгэлийг боловсруулахад 
үндэсний ахлах зөвлөх, статистик мэдээллийн 
зөвлөхийг ажилууллаа. 

Илтгэлийн эхний төсөлд санал авах нэгдсэн 
хэлэлцүүлгийг төрийн болон ТББ, олон улсын 
байгууллагуудыг оролцуулан хийснээс гадна, 
тэдний санал зөвлөмжийг Илтгэлд хэрхэн 
тусгах чиглэлээр салбарын яамд, агентлагуудын 
мэргэжлийн болон удирдах хүмүүстэй цуврал 
уулзалтуудыг зохион байгуулсан нь Илтгэлийн 
чанарыг сайжруулахад үр дүнтэй болов. 

Илтгэлийн гол онцлог нь илтгэлийг 
боловсруулсан багийнхан МХЗ-уудын 
хэрэгжилтэнд тулгарч буй шалтгаан, 
хүндрэлийг газар дээр нь судлах чанарын 
судалгааг ядуурал ихтэй болон амьжиргаа 
сайтай сумдыг хамруулан хийсэнд оршино. 
Чанарын судалгааг Хангайн бүсийн 4 аймаг 
(Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл, Булган)-
ийн 12 суманд хийлээ. Орон нутагт хийсэн 
энэхүү судалгаа нь нэгдсэн тоон мэдээллийн 
шинжилгээ болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд 
тулгарч буй саад бэрхшээлийн талаарх 
ойлголтыг сайжруулахад тус дэм болсон. Энэ 
чанарын судалгааны үр дүнг Үндэсний Илтгэлд 
шигтгээ хэлбэрээр оруулж өгсөн нь Үндэсний 
Илтгэлийг судалгаанд үндэслэсэн, чанартай 
бэлтгэхэд анхаарсны нэг илрэл юм.

МЭдЭЭЛЭЛ цУГЛУУЛАХ АРГА ЗҮй, ЭХ 
ҮҮСВЭР

Нөхцөл байдлын шинжилгээ болон цуглуулсан 
мэдээллийн дүн шинжилгээг эрдэм шинжилгээ, 
иргэний нийгмийн байгууллагууд, хөгжлийн 
мэргэжилтнүүдийн судалгаа, Засгийн газрын 
болон олон улсын холбогдох байгууллагуудын 
баримт бичиг, тайлангуудыг судлах аргад 
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үндэслэн хийсэн. Ядуурлын дүр зураг, ядуурлын 
олон хэмжээст үзэгдлийн зарим үзүүлэлтийн 
тухай мэдээлэл, холбогдох судалгааг Хүн амын 
амьжиргааны түвшний судалгаа (2002-2003), 
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа (2011), 
Ядуурлын газар зүйн зураглал (2009/2011), 
Хөдөө аж ахуй болон мал тооллогын үр дүн 
зэрэг бусад судалгаа, ном, бүтээлд дурьдагдсан 
мэдээлэлд үндэслэн хийв. 

Чанарын судалгааг хийхдээ өрх, хүн амын янз 
бүрийн бүлгүүдээс асуулгын хуудсаар мэдээлэл 
цуглуулж, сонгосон зорилтот бүлгүүдтэй фокус 
бүлгийн болон тодорхой ажил мэргэжлийн 
хүмүүстэй ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн. 
Зорилтот бүлэг нь ярилцлагын сэдэв, судалгааны 
цуглуулах мэдээллийн онцлогоос хамааран өөр 
өөр байсан бөгөөд гол нь тухайн судалж буй 
асуудлаар бодитой сайн мэдээлэл өгч чадах 
бүлэг хүмүүсийг сонгохыг хичээсэн. Фокус 
бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагыг 
урьдчилан бэлтгэсэн чиглүүлэх асуудлын дагуу 
ярилцлагыг хөтлөгч удирдан явуулсан. Өрх, 
хувь хүнээс тусгай бэлтгэсэн асуулгын хуудсаар 
мэдээлэл цуглуулсан.

МХЗ-уудын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг 
тогтмол цуглуулах ажил нь Засгийн газрын 
холбогдох салбарын яамдын үүрэг юм. 
Хөгжлийн зорилтуудын гүйцэтгэлийг үр дүн, 
нөлөөллийн зэрэг олон түвшинд үнэлдэг бөгөөд 
МХЗ-ууд нь голдуу нөлөөллийн түвшний үр 
дүнг харуулдаг. МХЗ-уудын мэдээллийг нэгтгэх, 
эцсийн үр дүнд нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх 
үүргийг ЭЗХЯ болон ҮСХ гүйцэтгэдэг бөгөөд 
энэхүү Илтгэлд ашигласан мэдээллийн эх үүсвэр 
нь ҮСХ-ны албан ёсны статистик, яамдын 
захиргааны мэдээлэлд үндэслэсэн МХЗ-уудын 
мэдээллийн сан, суурь судалгаанууд, салбарын 
яамдын ирүүлсэн тайлан мэдээ юм. 

Хэдийгээр ҮСХ ядуурал ба МХЗ-уудын хяналт-
шинжилгээний мэдээллийн сүлжээг бий 
болгосон боловч, зарим яамд, байгууллагуудын 
хэрэглэж буй арга зүй янз бүр байгаагаас 
хүндрэл гарсаар байна. Олон эх үүсвэртэй 
мэдээллийг харьцуулах, өөр тодорхойлолт, 
арга зүйг ашиглах нь үндэслэлтэй дүгнэлт 
гаргахад зарим талаар хүндрэл учруулж байв. 

Цаашид МХЗ-уудын хэрэгжилтийн талаарх 
мэдээлэл цуглуулах, бүртгэх, дүн шинжилгээ 
хийх, бодитой үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд зориулсан 
тогтолцоог тогтворжуулж сайжруулах хэрэгтэй. 

Үр ашигтай ийм нэгдсэн тогтолцоог бий болгох 
нь мэдээллийн хомсдол, зөрүүг нөхөх төдийгүй 
МХЗ-уудын хэрэгжилтийн бодитой хандлагыг 
үнэн зөв гаргахад чухал нөлөөтэй. Тоо мэдээлэл 
цуглуулалт, арга зүй сайжрах нь зөвхөн 
МХЗ-уудын явцыг үнэлэхэд туслах төдийгүй 
Монгол Улсын МХЗ-тод суурилсан ҮХЦБ, 
салбарын болон бусад бодлого, стратегийн 
үр дүнг хянан шинжилж, үнэлэхэд нь бодлого 
боловсруулагчдад туслах болно.

Хэрэгжилтийн үнэлгээ 

МХЗ-уудын хэрэгжилтийн 5 дахь Илтгэл (2013) 
нь МХЗ-уудын хэрэгжилтийг эдгээрийн зорилт 
болон шалгуур үзүүлэлтүүдийн гарсан үр 
дүн, МХЗ-уудын хүрээн дэх төрийн бодлогын 
өнөөгийн нөхцөл байдалтай холбон үнэлж, 
2015 он гэхэд МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
буй бэрхшээлүүдийг тодорхойлсон. Түүнчлэн 
МХЗ-уудыг ханган ард иргэдийн аж амьдралыг 
сайжруулах талаарх амлалтаа Монгол Улсын 
Засгийн газар хэрхэн биелүүлж байгааг үнэлсэн 
үнэлгээг энэ тайланд харуулсан. 

Энэхүү Илтгэл нь чиг хандлагын болон тэгш бус 
байдлын шинжилгээ, тэдгээрийн өөрчлөлт ба 
газар зүйн ялгаатай байдалд дүн шинжилгээ 
хийж, удаашралтай болон хэрэгжихэд 
хүндрэлтэй үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, 
хэрэгжүүлэхэд саад болж буй хязгаарлах 
хүчин зүйлсийг тогтоож тэдгээр нь салбар 
хооронд болон зорилгуудын хүрээнд хэрхэн 
тархсаныг авч үзсэн. Түүнчлэн удаашралтай 
болон хэрэгжихэд хүндрэлтэй үзүүлэлтүүдийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд Засгийн газраас авах арга 
хэмжээний зөвлөмжүүд тусгагдсан.  

МХЗ-уудын хэрэгжилтийн үнэлгээг 4 түвшний 
зэрэглэлээр хийсэн. Нийт зорилтын гуравны 
нэг (24-өөс 8) нь биелэх боломжтой эсвэл 
бүрэн биелсэн байна. Долоон зорилтын хувьд 
нэмэлт арга хэмжээ авч, тодорхой хүчин 
чармайлт гаргавал 2015 он гэхэд хэрэгжих 
боломжтой. Зургаан зорилгын хүрээнд есөн 
зорилт нь  мэдээлэл болон арга зүйн асуудлаас 
шалтгаалан үлдсэн хугацаанд хэрэгжихэд 
хүндрэлтэй байна. 

МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хүчин 
чармайлт гаргаж байгаа хэдий ч тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх үйл явцад гадаад хүчин зүйлүүд 
ихээхэн нөлөө үзүүлсэн гэдэг нөхцөлтэйгээр энэ 
Илтгэлийг ойлгох нь зүйтэй. 
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БҮЛЭГ ÕÎ¨Ð 

МОНГОЛ  УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ,  НИЙГМИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
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Монгол Улс нь Оросын холбооны улс (ОХУ) 
болон БНХАУ-ын хооронд Төв Азийн эх газрын 
төвд оршдог, 1.5 сая гаруй хавтгай дөрвөлжин 
км газар нутагтай, нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр 
дэлхийд эхний 17 дугаар байранд ордог, 
Засаг захиргааны хувьд 21 аймаг, нийслэлд 
хуваагддаг. 2012 оны эцсийн байдлаар 2.9 сая 
хүн амтай, хүн амын 67.2 хувь нь хот, суурин 
газарт амьдардаг. Нийслэл Улаанбаатар хотод 
2012 оны эцсийн байдлаар 1.2 сая хүн оршин 
сууж байна.

ЭдийН ЗАСГийН өСөЛТ, БҮТЭц

Монгол Улсын эдийн засаг сүүлийн жилүүдэд 
мэдэгдэхүйц хурдацтай өсч, дэлхийн зах зээл 
дээрх зэсийн үнийн өсөлт, алтны олборлолт 
нэмэгдсэнтэй холбогдон 2004-2008 оны 
жилийн дундаж өсөлт 9 орчим хувьд хүрсэн юм. 
2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын 
нөлөөг богино хугацаанд даван туулсны дараа 
эдийн засгийн өсөлт 2011 болон 2012 онд 2 
оронтой тоонд хүрсэн. ДНБ-ний хэмжээ (2005 
оны зэрэгцүүлэх үнээр) 2012 онд 2000 оныхоос 
2.4 дахин нэмэгдсэн байна  (Зураг 2.1).

Эдийн засгийн өсөлтийг нэг хүн амд ногдох 
ДНБ-ий хэмжээгээр авч үзвэл 2000-2012 оны 
хооронд 2.1 дахин буюу жилд дунджаар 6.5 
хувиар нэмэгдсэн байна (Зураг 2.3). Гэхдээ 
2000-2005 оны хооронд 31.3 хувь буюу жилд 
дунджаар 5.6 хувиар өссөн байна. Нэг хүнд 
ногдох үндэсний нийт орлого (ҮНО) 2006 
онд 1,300 ам.доллар байсан бол 2012 оны 
эцэст 3,035 ам.доллар болон өсч, Монгол Улс 
нь дунджаас доогуур орлоготой орнуудын 
ангилалд багтах болжээ.1

1 Орлîгыí аíгèлал íь Дэлõèйí баíкíаас íэг õ¿íд íîгдîõ ДНБ-д 
¿íдэслэсэí тîîцîî бөгөөд бага îрлîгîтîй (1,005 ам.дîллараас 
бага), дуíджаас дîîгуур îрлîгîтîй (1,006-3,875 ам.дîллар), 
дуíджаас дээг¿¿р îрлîгîтîй (3,976-12,275 ам.дîллар), өíдөр 
îрлîгîтîй (12,276 ам.дîллараас дээø) гэж аíгèлдаг. 

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан 
Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 2011-2012 оны 
тайланд дурдсанаар эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн түвшний хувьд Монгол Улс нь 
үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсэд тулгуурласан 
хөгжлийн нэгдүгээр үе шатнаас бүтээмжид 
суурилсан хоёрдугаар үе шатанд шилжиж 
байна гэжээ. 

Монгол Улс нэг хүн амд ногдох үндэсний нийт 
орлого (ҮНО)-оор дэлхийн дунджаас доогуур 
орлоготой орнуудын бүлэгт 2008 оноос хойш 
харьяалагддаг болсон байна. Үүнээс өмнө 
Монгол Улс хамгийн бага орлоготой орнуудын 
бүлэгт багтаж байсан юм.

Зураг 2.1: дНБ-ний суурь 2000 онтой харьцуулсан бодит өсөлтийн индекс (итгэлцүүр), 
2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр, (2000=100)
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Эõ  ¿¿сâэр: ҮСХ-íы статèстèкèйí эмõтгэлèйí тîî мэдээллèйг ¿íдэслэí судлаачèйí гаргасаí тîîцîî.
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Ойрын жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засаг 
уул уурхайн томоохон бүтээн байгуулалтын 
төслүүдтэй холбоотойгоор улам эрчимтэй 
өсөхөөр байгаа билээ. Гэвч улсын эдийн 
засгийн суурь нь хязгаарлагдмал хэвээр байна. 
Ашигт малтмалын түүхий эдийн экспорт нийт 
экспортын  80 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд нийт 
ажиллах хүчний 3 хувь нь ажиллаж байгаа уул 
уурхайн салбар нь төсвийн орлогын 40 орчим 
хувийг бүрдүүлж байна. Боловсруулах салбар 
ДНБ-ий 11 хувийг эзэлж байгаа нь уул уурхайн 

Зураг 2.2 : Нэг хүн амд ногдох дНБ, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр (мянган төгрөг)
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Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ-íы статèстèкèйí эмõтгэлèйí тîî мэдээллèйг ¿íдэслэí судлаачèйí гаргасаí тîîцîî. 2005 îíы зэрэгц¿¿лэõ ¿íээр ¿íэлсэí 
ДНБ-èйг жèлèйí дуíдаж суурèí õ¿í амыí тîîíд õуâааж тîîцîâ.

салбараас ДНБ-д оруулж буй хувь нэмрийн тэн 
хагас орчимтой тэнцэж байна. 

Сүүлийн 10 жилд эдийн засагт уул уурхайн 
салбарын эзлэх хувь хэмжээ тасралтгүй өсч 
байгаа бөгөөд цаашид ч нэмэгдэх төлөвтэй 
байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс олох 
орлогоос ихээхэн  хамааралтай эдийн засаг нь 
гадаад нөхцөл байдлын өөрчлөлт, хэлбэлзлийн 
нөлөөлөлд өртөхөд хүргэж байна.  

Зураг 2.3: дНБ бүтэц, 2012 (хувиар)
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Монгол Улсын эдийн засгийн бүтцэд мал аж 
ахуйн салбар харьцангуй өндөр хувь (буюу 
ДНБ-ий 10 хувь) эзэлж, хөдөөгийн хүн амын 
амьжиргаанд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлж байна. 
Манай оронд 2000-2001 болон 2009-2010 онд 
тохиосон ган, зуд нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
хүнд цохилт өгч, олон мянган малчид 
амьжиргааны эх үүсвэр болсон малаасаа салсан. 
2000-2001 онд улсын хэмжээнд нийтдээ 10 
гаруй сая толгой мал зүй бусаар хорогдож, мал 
аж ахуйн үйлдвэрлэл 20 гаруй хувиар буурсан. 
Дэлхийн дулаарлын өөрчлөлтөд нэрвэгдэж, 
цөлжилт нутаг дэвсгэрийн 70 хувийг хамарч, 
олон гол горхи, нуур цөөрөм, булаг шанд 
ширгэж байна. Эдгээр хүчин зүйлс нь мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлд сөрөг үр дагавар үзүүлсний 
улмаас ДНБ-ний хэмжээ 2000 онд дөнгөж 1.1 
хувь, 2001 онд 1.0 хувийн өсөлттэй гарч байв.

НийГМийН ХөГЖЛийН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮд

НҮБ-ын 2013 оны Хүний хөгжлийн Илтгэлд 
дурдснаар Монгол Улсын хүний хөгжлийн 
ерөнхий индекс 0.675 байгаа ба Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн орнуудын Хүний хөгжлийн 
дундаж индекс 0.683 байна. Монгол Улсын 
Хүний хөгжлийн индекс нь хүний хөгжил дунд 
түвшний бүлэг орнуудын дунджаас дээгүүр 
байна.

Хөгжиж буй бусад орнуудтай харьцуулахад 
Монгол Улсын хүн амын бичиг үсгийн мэдлэг, 
боловсролын түвшин харьцангуй өндөр байдаг. 
Нийт хүн амын 98.5 хувь нь бичиг үсэг мэддэг. 
НҮБ-ын Хүний хөгжлийн 2013 оны Илтгэлд 
дурдсанаар сургуульд хамрагдсан дундаж 
хугацаа 8.3 жил байгаа нь дэлхийн дунджаас 
(7.5 жил) өндөр, хүний хөгжил өндөртэй 
орнуудын түвшинд байна. Харин Монгол хүний 
дундаж наслалт 67.3 жил байгаа нь дэлхийн 
дунджаас (69.3 жил) доогуур байна.

Хэдийгээр Монгол Улсын эдийн засаг сүүлийн 
жилүүдэд өндөр өсөлттэй байгаа боловч, 
ядуурлын үзүүлэлтүүд тууштай буурахгүй 
байна. Үндэсний ядуурлын шугамаас тооцсон 
ядуурлын хамралтын хүрээ 1995 онд 36.3 
хувь байсан бол 2012 онд 27.4 хувь болж 
буурсан. Монгол Улсад хийгддэг албан ёсны 
томоохон тооллого, түүвэр судалгаануудын үр 
дүнгээс харахад ажилгүйдлийн түвшин тууштай 
буурахгүй байна.

АХиц, дЭВшиЛ: МХЗ-УУдЫН 
ХЭРЭГЖиЛТийГ дЭМЖСЭН ТААТАй 
НөХцөЛҮҮд

МХЗ-уудыг батлан хэрэгжүүлсэн нь Монгол 
Улсад эдийн засгийн бодлого, хөгжлийн 
стратеги, хүний хөгжлийг хангах бодлогыг 
нэгтгэн боловсруулах, хэрэгжилтийн 
механизмыг бий болгох, хяналт-шинжилгээний 
тогтолцоог хөгжүүлэхэд чухал алхам болсон. 
МХЗ-тод суурилсан ҮХЦБ нь Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын 
баримт бичигт тусгагдан хэрэгжиж ирсэн. 
Тухайлбал, Монгол Улсын Засгийн газраас 
ядуурлыг бууруулах зорилгоор “Ажилтай, 
орлоготой монгол хүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 
150 мянган хүний ажлын байрыг шинээр бий 
болгох, эх, хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлэх, байгаль орчноо хамгаалах 
зорилгоор ногоон хөгжлийн бодлогыг улс 
орны хөгжлийн тулгуур бодлогын нэг болгох, 
жендэрийн зохистой харьцаа алдагдсан 
салбарыг онцгой анхаарч ажиллаж байна.

Мөн  Мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилго нь 
дэлхийн  олон  улс оронд тэр бүр томъёологдоогүй 
бөгөөд ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх талаар 
өөрийн гэсэн зорилго оруулснаараа онцлогтой 
болсон бөгөөд энэ талаар шинэчлэлийн Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэлгэрэнгүй 
тусгагдсан болно. НҮБ болон дэлхийн олон улс 
орнууд манай орны жишгээр 2015 оноос хойш 
дэвшүүлэх хөгжлийн зорилтууддаа ардчилсан 
засаглалыг хөгжүүлэх асуудлыг нэг гол зорилго 
байх ёстой гэж үзэн хэлэлцэж байна. 

МХЗ-уудыг урт, дунд, богино хугацааны 
бодлогын баримт бичигт тусган хэрэгжүүлж 
ирлээ. Тухайлбал, дунд хугацааны төсвийн 
хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, 
жилийн төсөв, салбаруудын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахдаа МХЗ-
уудыг харгалзан тусгаж ирсэн. МХЗ-уудын 
хэрэгжилтийг хангахад хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллаж 
байгаа нь үр дүнтэй болж байна. Үүний 
нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь засаг захиргааны 
томоохон нэгж болох аймаг, нийслэл, дүүрэгт 
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МХЗ-уудыг тодорхойлж, түүний хэрэгжилтийг 
дүгнэж, үнэлдэг болсон явдал юм. Ийнхүү орон 
нутгийн хэмжээнд МХЗ-уудыг тодорхойлох 
болсноор тухайн орон нутгийн урт, дунд 
хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг 
боловсруулахад үр дүнтэй ажил болсон. 

ХҮНдРЭЛ, СААд  БЭРХшЭЭЛ

Дэлхий нийтийг хамарсан санхүү, эдийн засгийн 
хямрал нь Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд 
нөлөөлж, 2009 онд эдийн засгийн өсөлт өмнөх 
оныхоос 1.3 хувиар буурсан. Дэлхий нийтийг 
хамарсан санхүү, эдийн засгийн хямрал 2008 
оны дунд үеэс эхлэн   МХЗ-уудын хэрэгжилтэд 
сөргөөр нөлөөлж ирсэн. Ялангуяа хүнсний 
зарим бүтээгдэхүүн, газрын тосны үнэ 2007-
2008 онд ихээхэн нэмэгдсэн нь орлого багатай 
иргэдэд хүндээр тусч, ядуурлын түвшинг 
нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөв. Инфляцийн түвшин 
2007 онд 17.8 хувь, 2008 онд 22.1 хувь болж 
өссөн байна.

Сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг хурдацтай өсч 
ирсэн боловч, ядуурал, ажилгүйдэл тууштай 
буурахгүй, орлогын хуваарилалтад төдийлөн 
өөрчлөлт орохгүй байгаагаас эдийн засгийн 
өсөлтийн үр шимээс ядуу, дунд орлоготой 
иргэд бага хүртэж байна. Энэ нь Монгол Улсын 
эдийн засгийн өсөлт бүхэлдээ хүртээмжтэй 
байж чадаагүйг харуулж байна. Монгол Улсын 
эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход ажиллах 
хүчний үлэмж хэсэг нь оролцож, хамрагдаж 
чадаагүй, тэдний хөдөлмөрийн үнэлэмж бага, 
тогтвортой, байнгын ажлын байр нэмэгдэхгүй 
байна.

Хүн ам цөөнтэй, зах зээлийн багтаамж 
багатай, эдийн засаг нь импорт, гадаадын зээл 
тусламж болон хөрөнгө оруулалтаас ихээхэн 
хамааралтай, дэд бүтэц сул хөгжсөн, далайд 
гарцгүйгээс бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зардал 
нь өндөр гардаг зэрэг онцлог нь Монгол Улсын 
өрсөлдөх чадварт муугаар нөлөөлж, эдийн 
засгийг эрчимтэй тэлж, ажлын байрыг олноор 
нь бий болгоход хязгаарлалт болж байна. 

Эдийн засгийн суурь болдог ААН-үүдийн 
80.0 хувь нь 9 хүртэлх ажиллагчидтай жижиг 
нэгжүүд байгаа нь ажлын байрыг олноор 
бий болгох, ядуурлыг бууруулахад нөлөөлж 
чадахгүй байна.

Монгол Улсад сүүлийн 10 гаруй жилд хүний 
үйл ажиллагааны нөлөөгөөр байгаль орчин 
доройтох явдал улам газар авч, иргэдийн 
санааг зовоосон асуудал болоод байна. Энэ 
нь юуны түрүүнд ашигт малтмалын орд газарт 
хайгуул хийх, эзэмших зөвшөөрлийг эмх 
замбараагүй, хяналтгүй олгож, ойн сав болон 
усны эх ундрага бүхий газарт газрын хэвлийн 
баялгийг эрчимтэй олборлож, байгаль орчныг 
улам доройтуулж, алт олборлох явцад гол, 
мөрний усыг ихээр ашиглан бохирдуулах, уул 
уурхайн зарим компаниуд байгаль орчныг 
нөхөн сэргээх ажлыг орхигдуулах зөрчлүүд 
байнга гарч, олборлосон нүүрс, газрын тосыг 
тээвэрлэх авто замыг урьдчилан бэлтгээгүйгээс 
олон газраар дураар зам гаргаж, газрын 
хөрсийг эвдэж, тухайн орон нутгийн малын 
бэлчээрийг доройтуулж, хүн, малын ундны усыг 
бохирдуулж, малчид ундны усаар дутагдах 
явдал үргэлжилсээр байна. Нөгөө талаар 
хүн амын дунд ядуурал, ажилгүйдэл тууштай 
буурахгүй байгаа нь байгалийн баялаг уруу 
хошуурах, байгаль орчныг доройтуулах нэг 
шалтгаан болж байна. Ажилгүй, амьжиргааны 
эх үүсвэргүй иргэд хувиараа алт олборлох 
болсон нь газар нутгийг сэндийлж, байгаль 
орчинд нөхөж баршгүй хохирол учруулсаар 
байна. Зарим иргэд уулнаас хулгайгаар мод 
бэлтгэх, ховор ан, амьтдыг агнаж, хил давуулж 
наймаалах болсон нь ойн нөөц хомсдох, ховор 
ан, амьтдын тоо толгой цөөрөхөд хүргэж байна.

МХЗ-уудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг оновчтой 
тогтоох, бодитой хэрэгжихээр төлөвлөх, 
салбар хоорондын уялдааг хангах, МХЗ-уудыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хувийн хэвшил, 
иргэд, ТББ-уудыг татан оролцуулах, тэдгээрийн 
хамтын ажиллагааг уялдуулах явдал чухал 
байна.
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БҮЛЭГ ГУÐАВ 

МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН 
ЗОРИЛТУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ
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ÌÕÇ 1:
ЯДУУРАЛ , ӨЛСГӨЛӨНГ БУУРУУЛАХ
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МХЗ 1: ßÄÓÓÐÀË, ªËÑÃªËªÍÃ ÁÓÓÐÓÓËÀÕ

•	 2010	оноос	ядуурал			мэдэгдэхүйц	буурсан	бөгөөд	бодлогын	
нэмэлт	арга	хэмжээ	авснаар	Монгол	Улс	2015	он	гэхэд	ядуурлыг	
18	хувьд	хүртэл	бууруулах	зорилтод	хүрэх	боломжтой	байна.		
1995	 оноос	 хойших	 ядуурлын	 тоон	 мэдээллийг	 хооронд	 нь	
харьцуулах	 боломжгүй	 байгаагаас	 ядуурлын	 бууралтын	 урт	
хугацааны	хандлагыг	үнэлэхэд	төвөгтэй	байна.	

•	 Хөдөө	орон	нутаг,	Хангайн	ба	Баруун	бүсийн	оршин	суугчид,	
хөдөөгийн	эрэгтэйчүүд	болон	хот	суурин	газрын	эмэгтэйчүүд	
ядуу	 байх	 	 магадлал	 өндөр	 байна.	 Ядуу	 өрхийн	 хамгийн	
өртөмтгий	 гишүүдэд	 хүүхдүүд	 зүй	 ёсоор	 орж,	 өрх	 доторх	
тэгш	бус	байдалд	тэд	ихээр	өртөж	байна.	Зуугаас	цөөн	толгой	
малтай	малчин	өрхүүд	ядууралд	илүү	өртөмтгий	байна.

•	 Үндэсний	нийт	хэрэглээнд	хамгийн	бага	хэрэглээтэй	хүн	амын	
хэрэглээний	 эзлэх	 хувь	 сүүлийн	 10	 жилийн	 хугацаанд	 бага	
зэрэг	буурчээ.

•	 Тав	хүртэлх	насны	тураалтай	хүүхдийн	эзлэх	хувийг	бууруулах	
тал	дээр	хөдөө	орон	нутагт	томоохон	ахиц	дэвшил	гарсан.	Гэвч	
энэ	үзүүлэлт	0-6	 	 сартай	хүүхдүүдийн	дунд	өсчээ.	Хүүхдийн	
өсөлтийн	 хоцролтыг	 хот,	 хөдөө,	 хүүхдийн	 хүйс,	 өрхийн	
орлого	болон	эхийн	боловсролын	түвшнээр	үнэлэхэд	тууштай	
буурсаны	 зэрэгцээ	 ялгаа	 нь	 багассан.	 Тав	 хүртэлх	 насны	
туранхай	хүүхдийн	эзлэх	хувь	хөдөө	орон	нутагт	мэдэгдэхүйц	
буурсан.

•	 Ажиллах	 хүчний	 оролцооны	 түвшин	 	 хөдөөд	 өндөр	 байхад	
Улаанбаатарт	 бага	 байгаа	 нь	 хөдөө	 орон	 нутгаас	 хот	 руу	
чиглэсэн	хүн	амын	дотоод	шилжих	хөдөлгөөнтэй	холбоотой	
юм.	 Залуучуудын	 ажилгүйдлийн	 түвшин	 2009-2012	 онуудад	
нэлээд	 	 буурсан	 нь	 Залуучуудыг	 ажил	 эрхлэлтэд	 бэлтгэх	
хөтөлбөр,	 Залуучууд,	 оюутнуудын	 ажил	 эрхлэлтийг	 дэмжих	
дэд	 хөтөлбөр	 зэрэг	 хөтөлбөрүүдийг	 хэрэгжүүлсэний	 үр	 дүн	
юм.

•	 Хот,	 суурин	 газарт	 хаягийн	 бүртгэлгүй	 оршин	 сууж	 буй	
иргэдийн	талаар	улсын	хэмжээнд	нэгдсэн	статистик	тоо	мэдээ	
байхгүй	тул	хот,	суурингийн	нийт	хүн	амд	хаягийн	бүртгэлгүй	
оршин	 сууж	буй	 хүн	 амын	 эзлэх	 хувь	 зорилтдоо	 хүрэх	 эсэх	
талаар	дүгнэлт	хийхэд	хүндрэлтэй	байна.
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Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

МХЗ 1: ядУУРАЛ, өЛСГөЛөНГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 1: Амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь хэмжээг 1990 
онтой харьцуулахад 2015 он гэхэд 2 дахин бууруулах

1. Ядуурлын түвшин (хувь)
36.3 

(1995)
35.6 

(1998)
38.7 33.7 27.4 18.0

2. Ядуурлын гүнзгийрэлт (хувь)
10.9 

(1995)
11.7 

(1998)
11.5 9.2 7.1 6.0

3. Yндэсний нийт хэрэглээнд хамгийн 
бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний 
эзлэх хувийн жин

–
 7.5 

(2002) 
7.9 7.8 7.7 11.0

4. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн /оны үнээр, мянган төгрөг/

6.0 490.6 3072.5 3979.3 4883.3 6800.0

Зорилт 2: Хоол, тэжээлийн дуталтай хүн амын тоог 1990 онтой харьцуулахад 2015 он гэхэд  6 
дахин бууруулах

5. Тав хүртэлх насны тураалтай 
хүүхдийн эзлэх хувь

12.0 
(1992)

11.6 3.3 – – 2.0

6. Тав хүртэлх насны өсөлтийн 
хоцролттой хүүхдийн эзлэх хувь

12.0 
(1992)

29.9 15.3 – – 13.0

7. Тав хүртэлх насны туранхай хүүхдийн 
эзлэх хувь

– 7.1 1.6 – – 1.0

Зорилт 3: Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг дээшлүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлд шилжиж 
буй залуучуудын ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах

8. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 
(хувь)

– 62.9 61.6 62.5 63.5 70.0

9. 15-24 насны залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин (хувь)

6.5 
(1998)

4.4 19.5 15.6 14.0 2.5

Зорилт 4: Хүн амын төвлөрөл, шилжих хөдөлгөөнтэй холбогдон гарч буй сөрөг үзэгдлийг 
багасгах, шилжин суурьшигчдыг нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах

10. Хот, суурингийн нийт хүн амд 
хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж буй хүн 
амын эзлэх хувь

– – – – – 0.0
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УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолоор ядуурал, 
өлсгөлөнгийн түвшинг хэмжих 4 зорилтын 
хүрээнд МХЗ-уудын 10 шалгуур үзүүлэлтийг 
баталсан.  

Тухайлбал, Зорилт 1-ийн хэрэгжилтийг ядуурлын 
түвшин, ядуурлын гүнзгийрэлт, үндэсний нийт 
хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амын 
хэрэглээний эзлэх хувийн жин, нэг хүнд ногдох 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (оны үнээр) гэсэн 
дөрвөн шалгуур үзүүлэлтээр, Зорилт 2-ын 
хэрэгжилтийг тав хүртэлх насны туранхай, 
тураалтай, өсөлтийн хоцролттой хүүхдийн эзлэх 
хувь гэсэн гурван шалгуур үзүүлэлтээр, Зорилт 
3-ын хэрэгжилтийг ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин, 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшин гэсэн 2 шалгуур үзүүлэлтээр, харин 
Зорилт 4-ийн хэрэгжилтийг хот, суурин газрын 
нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин суугчдын 
эзлэх хувь гэсэн шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэхээр 
тогтсон байна.

Ядуурлыг бууруулах асуудал нь ихэнх улс 
орнуудад хамгийн төвөгтэй, хэцүү асуудлуудын 
нэг байсаар байна. Иймээс ч МХЗ-ын хамгийн 
эхний Зорилго нь  ядуурал, өлсгөлөнг бууруулах 

асуудал байгаа нь энэ асуудал хэрхэн чухал 
болохыг харуулж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас ядуурлыг 
бууруулахад гол анхаарлаа хандуулж нилээд 
олон арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Эдгээр 
арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд юуны 
өмнө ядуурлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
аргачлалаар тооцон энэ аргачлалаа байнга 
сайжруулж байх нь чухал байна.   

Илтгэлийн энэхүү бүлэгт Зорилго 1-ийн бүх 
шалгуур үзүүлэлтийн чиг хандлага, тэгш бус 
байдал, газар зүйн ялгаатай байдал, тэдгээрийн 
хүн амын болон нийгэм, эдийн засгийн 
үзүүлэлттэй уялдан хэрхэн өөрчлөгдөж байгаад  
дүн шинжилгээ хийж, ахиц дэвшлийг үнэлсэн 
болно. Түүнчлэн МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэхэд учирч 
буй саад бэрхшээлийг тодорхойлж, удаашралтай 
болон зорилтот түвшинд хүрэхэд хүндрэлтэй 
шалгуур үзүүлэлтийн хувьд ахиц дэвшил 
гаргахын тулд авах арга хэмжээний талаар санал 
дэвшүүлсэн. Эцэст нь, Зорилго 1-ийн зорилтууд 
болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээг 
өгч, 2015 оноос хойших хугацаанд хэрэгжүүлэх 
зорилтуудын талаар санал дэвшүүлсэн.

Аргачлалын асуудал

Ядуурал нь олон талт үзэгдэл бөгөөд түүнийг 
тооцох аргачлал нь нэлээд төвөгтэй байдаг. 
Монгол Улс ядуурлын түвшинг 1995 оноос 
эхлэн Өрхийн нийгэм-эдийн засгийн судалгаа 
(ӨНЭЗС)-ны тоо материал дээр тулгуурлан 
тооцож байна. Гэсэн хэдий ч ядуурлын тоон 
мэдээллийг зарим онуудаар харьцуулах 
боломжгүй байгаа нь ядуурлын дүн шинжилгээг 
бүрэн гүйцэд хийхэд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Тухайлбал, 1998 оноос  2002/03 оны хооронд 
ядуурлын түвшин 35.6-аас 36.1 хувь болж бага 
зэрэг нэмэгдсэн боловч, тэдгээрийн хэрэглээний 
иж бүрдэл байгуулсан болон хэрэглээний сагс 
тооцсон аргачлал нь ялгаатай, мөн он тус бүр 
дээр шинээр ядуурлын шугам тооцсон учир 
шууд харьцуулах боломжгүй.

Түүнчлэн ядуурлын түвшин 2002/03 онд 36.1 
хувь байснаа 2007/08 онд 35.2 хувь болж 

ялимгүй буурсан ч, өөр өөр ядуурлын шугам 
ашиглан  тооцсон учир хооронд нь харьцуулах 
боломжгүй болгож байна. Ядуурлыг тооцох 
аргачлалын асуудлыг 2012 онд шийдсэнээр 
2010 оноос хойших ядуурлын тоо нь хоорондоо 
харьцуулагдах боломжтой болсон. 

Ядуурлын (түвшин ба гүнзгийрэлт) мөнгөн 
хэлбэрээр илэрхийлэх үзүүлэлтийг тооцох 
аргачлал өөрийн гэсэн сул талтай хэдий 
ч, Монгол Улсад ядуурлын түвшин буурах 
хандлагатай байгааг Зураг 3.1.1-ээс харж 
болно. 1990-2000 онуудад ядуурлын түвшин 
дунджаар 36.0 орчим хувьтай байсан бол 2006 
онд 32.2 хувь болон буурч, 2010 онд 38.7 хувь 
хүрч өссөн хэдий ч 2010 оноос хойш тогтвортой 
буурч, 2012 онд 27.4 хувь болсон байна. 2006-
09 оны хооронд эдийн засгийн хүндрэлээс 
шалтгаалж ядуурлын түвшин жилд 5.6 хувиар 
өссөн боловч, 2010 оноос эхлэн  буурчээ.

ЗОРиЛТ 1: 
АМьЖиРГААНЫ дООд ТҮВшНЭЭС дООГУУР ОРЛОГОТОй 
иРГЭдийН ЭЗЛЭХ ХУВь ХЭМЖЭЭГ 1990 ОНТОй ХАРьцУУЛАХАд 
2015 ОН ГЭХЭд 2 дАХиН БУУРУУЛАХ
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Монгол Улсын Эдийн засгийн өсөлт

Монгол Улсын эдийн засаг 2010 оноос хойш 
эрчимжиж, эдийн засгийн өсөлт 2011 онд 17.5, 
2012 онд 12.3 хувь хүрсэн байна. Нэг хүнд 
ногдох ДНБ нь эдийн засгийн хөгжлийн цар 
хүрээ, улс орны хөрөнгө чинээг илэрхийлдэг 
үзүүлэлт бөгөөд энэ үзүүлэлтийн чиг хандлагыг 
Зураг 3.1.2-т харуулав. Энэ үзүүлэлт нь ядуурлын 
түвшинтэй урвуу хамааралтай юм. Монгол 
Улсын эдийн засаг 2008-2010 онд нэг талаас 
дэлхийн эдийн засгийн хямрал, нөгөө талаас 
2009-2010 оны зудтай холбоотойгоор давхар 

дарамтад өртсөн байв. Энэ хугацаанд нэг хүнд 
ногдох ДНБ-ний хэмжээ буурч, үүний зэрэгцээ 
ядуурлын түвшин нэмэгджээ. 2010 оноос хойш 
эдийн засгийн өсөлт эрс эрчимжсэн нь эдийн 
засагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын 
эзлэх хувийн жин өсч, бүтцийн өөрчлөлт гарч 
байгаатай холбоотой байна. Тухайлбал, ДНБ-д 
үйлчилгээний салбарын эзлэх хувь 2010 онд 49 
байсан нь 2011 онд 52.7 хувь болж нэмэгджээ. 
Үүний нэгэн адил үйлдвэрлэлийн салбарын 
эзлэх хувь 2010 онд 10.4 байсан бол 2011 онд 
12.9 хувь болж өссөн байна. 

Зураг 3.1.2: Нэг хүнд ногдох дНБ* болон ядуурлын түвшин, 1995-2012

Зураг 3.1.1: ядуурлын түвшин ба гүнзгийрэлт (%)

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, МХÇ-уудыí мэдээллèйí саí, 2013.

Тайлбар:   1)    Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõг¿й îíууд.

                   2)    Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõ îíууд.

                   3)  2015 îíы зîрèлтîт т¿âøèí õ¿ртэл.
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Эдийн засгийн өсөлт болон хүн амын нийгмийн хамгааллын олон арга хэмжээг хослуулан 
хэрэгжүүлснээр Монгол Улсад ядуурлын түвшин сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй буурсан.  
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Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2009 оны 
дэлхийн эдийн засгийн хямралаас шалтгаалж 
буурсан хэдий ч ерөнхий чиг хандлагын хувьд 
2000 оноос хойш тогтвортой өсч иржээ. Эдийн 
засгийн өсөлтийн хурд сүүлийн гурван жилд 
нэлээд нэмэгдэж, Монгол Улс зах зээлийн эдийн 
засагт шилжсэнээс хойших хугацаанд эдийн 
засгийн өсөлтийн дээд түвшинд хүрсэн байна. 
Гэсэн хэдий ч ядуурлын түвшний буурах хурд 
эдийн засгийн өсөлтөөс нэлээд хоцорч (Зураг 
3.1.3) байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийг хүн 

Монгол Улсын Нийгэм хамгааллын 
хөтөлбөр

Ядуурлын түвшин 2010 оноос хойш буурсан 
нь хамтарсан Засгийн газраас нийгмийн 
хамгааллын олон арга хэмжээг хэрэгжүүлж, 
хөдөлмөрийн зах зээл, хүн амын хүнсний 
хангамж, эх, нялхсын тусламж үйлчилгээний 
үр дүнтэй бодлого явуулсантай зүй ёсоор 
холбоотой гэж болно.  Тухайлбал, 2012 онд 
УИХ-аас Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг батлан мөрдүүлсэн. 
Түүнээс гадна халамжид хамрагдах ядуу 
иргэдийг “Орлогыг орлуулан тооцох” судалгааны 
мэдээллийн санг үндэслэн тодорхойлсон, 
“Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох” 

3 Б.Батмөíõ, Мîíгîлыí эдèйí засгèйí б¿õ íèйтèйг õамарсаí 
өсөлтèйí èíдекс ба т¿¿íèйг Азèйí бусад улс îрíуудтай 
õарьцуулсаí íь, “Үíдэсíèй статèстèк” сэтг¿¿лд íèйтлэгдсэí 
эрдэм øèíжèлгээíèй өг¿¿лэг, УБ. 2013 îíы 3 сар. 

4 ХАХНХЯ-íы МХÇ-ыí тайлаí, 2013.

амын ядуурлыг дорвитой бууруулахад чиглүүлж 
чадахгүй байгаагийн илрэл юм. Өөрөөр хэлбэл 
Монгол Улс ядуурлыг бууруулах тал дээр 
“хамарсан өсөлт”-ийн бодлогыг хэрэгжүүлж 
чадахгүй байна. Монгол Улсын хүртээмжтэй 
өсөлтийн ерөнхий индекс 653 хувьтай байгаа 
бөгөөд хүн амын тэгш бус байдал, ядуурлыг 
арилгаж чадвал энэ үзүүлэлт 25 хувиар өсөх 
боломжтой юм (хамарсан өсөлттэй орны хувьд 
индекс нь 100 хувь байна). 

Зураг 3.1.3: Нэг хүнд ногдох дНБ* болон ядуурлын түвшний өсөлт (%)

Эõ ¿¿сâэр:   1)  МХÇ-уудыí мэдээллèйí бааз, ҮСХ. 

                     2) www.1212.mn
Тэмдэглэõ íь: * 2005 îíы зэрэгц¿¿лэõ ¿íээр тîîцсîí.

Тайлбар: 1) - - - - - Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõг¿й îíууд.

  2)            Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõ îíууд.

аргачлалын дагуу 450,440 өрхийн 1,707,950 
иргэний мэдээллийг агуулсан мэдээллийн 
санг бүрдүүлсэн зэрэг нь ядуурлыг бууруулах 
төсөл, хөтөлбөрүүд үйл ажиллагаандаа эдгээр 
мэдээллийн санг ашиглан төслөө оновчтой 
хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна4. 

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны дэмжлэгтэйгээр 
“Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн хөтөлбөр” 
төслийн хүрээнд 2011 онд судалгаанд хамрагдсан 
4 аймаг, нэг дүүргийн 4,271 өрхийн 26,257 
иргэнд хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээг 
үзүүлж байсан бол 2012 онд уг үйлчилгээг орон 
даяар хэрэгжүүлж 16,495 өрхийн 99,225 иргэнд 
үзүүлжээ.
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5 ҮСХ, Тайлаí “Хөдөө аж аõуйí тîîллîгî 2011”, 2013.

“Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэнд 
үзүүлэх халамжийн үйлчилгээний журам, 
үйлчилгээний чанарт тавигдах шалгуур үзүүлэлт 
батлах тухай” Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн 
Хамгаалал (ХАХНХ)-ын сайдын 2012 оны А/51 
тоот тушаалыг батлан хэрэгжүүлж байна. 

Нийгмийн халамжийн 2012 оны тэтгэвэрт 59,669 
хүн хамрагдсан нь 2008 онд хамрагдсан хүний 
тооноос 14.1 хувиар илүү байна. Тэтгэврийн 
хэмжээг амьжиргааны доод түвшинтэй 
уялдуулах бодлого баримталж, 2010 оны 
түвшнээс 2012 онд 51.9 хувиар үе шаттайгаар 
нэмэгдүүлж 103,600 төгрөгт хүргэсэн байна. 
Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд нийгмийн 
халамжийн тэтгэврийн хэмжээ 2008 оны 
түвшнээс 3 дахин нэмэгджээ. 

Нийгмийн халамжийн сангаас олгодог нөхцөлт 
мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг 2012 оны 2 дугаар 
сарын 1-нээс 28 хувиар нэмэгдүүлж 40,000 
төгрөгт, 2012 оны 5 дугаар сарын 1-нээс дахин 
20 хувиар нэмэгдүүлж 48,000 төгрөгт хүргэсэн 
байна. Ингэснээр нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр, тэтгэмж 2008 оны түвшнээс 2-2,5 
дахин нэмэгджээ. Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулиар жирэмсний 5 сартайгаас эхлэн 12 сарын 
хугацаанд эхэд олгож буй тусламжийг 2012 оны 
2 дугаар сарын 1-нээс 32,000 төгрөг, 5 дугаар 
сарын 1-нээс 40,000 төгрөгт хүргэснээр 2008 
оны түвшинтэй харьцуулахад 2 дахин нэмэгдэв.  

Ашигт малтмал, уул уурхайн салбарын 
орлогоос хуримтлал үүсгэж, тогтвортой өсөн 
нэмэгдэх байнгын нөөц бүрдүүлэн иргэддээ 
тэгш хүртээх арга хэмжээнд 2010 оноос эхлэн 
нэг удаа 70.0 мянган төгрөг, 2010 оны 8 дугаар 
сараас эхлэн сар бүр 10.0 мянган төгрөг, 2011 
оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2012 оны 7 дугаар сар 
хүртэл сар бүр 21.0 мянган төгрөг олгосноор 
Монгол Улсын иргэн бүр бэлнээр 500.0 мянган 
төгрөгийн хишиг, хувь хүртэж, 2012 оны 6-р 
сард 23,000 төгрөг олгосноор бэлнээр олгож 
буй уг арга хэмжээ дууссан байна.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ

Хөдөө îрîí íутаг, Хаíгайí ба Барууí б¿сèйí 
îрøèí суугчèд, õөдөөгèйí эрэгтэйч¿¿д бîлîí 
õîт суурèí газрыí эмэгтэйч¿¿д ядуу байõ íь 
èл¿¿ байíа. Ядуу өрõèйí õамгèйí өртөмтгèй 
гèø¿¿дэд õ¿¿õд¿¿д з¿й ёсîîр îрж, өрõ дîтîрõ 
тэгø бус байдалд тэд èõээр өртөж байíа. Нэг 
зуугаас цөөí тîлгîй малтай малчèí өрõ¿¿д 
ядуу байíа. 

Хүснэгт 3.1.1-ээс харахад ядуурлын түвшин 
жилээс жилд хөдөөд өндөр байгаа нь зудын 
хүчтэй сөрөг нөлөөтэй холбоотойгоор ХАА-н 
салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл огцом 
буурсан, хамгийн сүүлийн зудын дараа эргэж 
сэргэхдээ харьцангуй бага өсөлттэй байсан 
нь хөдөөгийн иргэдийн хот руу олноороо 
нүүх үндсэн шалтгаан болсон. Ингэж нүүх гол 
зорилго нь тэдний хувьд амьжиргааны эх үүсвэр 
хайх явдал байсан. Монгол Улс нь 2000-2001, 
2009-2010 оны өвөл зудад нэрвэгдсэн бөгөөд 
энэ нь малчдын амьжиргаанд ихээхэн сөрөг 
нөлөө үзүүлжээ. Манай улсад 2010 оноос өмнө 
жилд дунджаар 1.2 сая толгой том мал зүй 
бусаар хорогдож байсан бол 2009-2010 оны 
өвөл энэ тоо 10.3 саяд хүрсэн байна. Түүнчлэн, 
2011 оны ХАА-н тооллогын дүнгээс харахад 
ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хөдөөгийн 
өрхийн 61 гаруй хувь нь тэдний үйлдвэрлэдэг 
бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ хэт бага, 47 
хувь нь бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах зээлээс 
хэт алслагдсан гэжээ5.
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Хүснэгт 3.1.1: ядуурлын түвшин, хот, хөдөөд, хувиар

Үзүүлэлт
1990 

(1995)
1995

2000
(1998)

2006 2010 2011 2012 2015

Ядуурлын түвшин 36.3 36.3 35.6 32.2 38.7 33.7 27.4 18.0

Үүнээс: Хот, суурин газар - 38.5 39.4 27.9 33.1 28.6 23.2 -

Хөдөө, сумын төв - 33.1 32.6 37.0 49.0 43.4 35.5 -

 Эõ сурâалж: МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.

Хөдөө	орон	нутагт	чухам	хэн															
ядуу	байна	вэ?	

Монголын ХАА-н салбарт мал аж ахуй 
давамгайлж, ХАА-н нийт үйлдвэрлэлийн 77 
хувийг эзэлж байна. Малыг өсгөн үржүүлэх 
нь малчин өрхүүдийн эдийн засгийн үндсэн 
үйл ажиллагаа бөгөөд тэдний амьжиргааны 
эх үүсвэр болдог. Нийт малын тоо толгой 
болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэл жилээс жилд 
тогтвортой өсч байгаа хэдий ч нэг малчин 
өрхөд ногдох малын тоо харилцан адилгүй 
байна. Урт хугацаанд тогтвортой амьжиргааны 
эх үүсвэртэй байхын тулд малчин өрх дор 
хаяж 10 үхэр (сарлаг) буюу 70 хоньтой байх 
шаардлагатай байна6. 

Зураг 3.1.4-өөс харахад нийт малчин өрхийн 
30.8 хувийг 100-аас цөөн толгой малтай 
малчин өрх эзэлж байгаа хэдий ч, эдгээр өрхөд 
нийт малын дөнгөж 6.2 хувь нь ногдож байна. 
Харин 500-аас дээш толгой малтай өрх нийт 
малчин өрхийн 11.8 хувийг эзэлж байгаа хэрнээ 
нийт малын 38.0 хувь нь эдгээр өрхөд ногдож 
байна. 501-999 толгой малтай өрх нийт малчин 
өрхийн 9.4 хувийг эзэлж байгаа хэдий ч, нийт 
малын дөрөвний нэгээс илүү (25.4 хувь)-г 
өмчилж байна. Иймэрхүү ялгаатай байдал 
2009-2011 онд ч ажиглагдаж байна. Тухайлбал, 
тухайн үед 100-аас цөөн толгой малтай өрх 
нийт малчин өрхийн 36 хувийг эзэлж, нийт 
малын дөнгөж 8.3 хувийг өмчилж байжээ. 

6 Хөдөө аж аõуйí õөгжлèйí îлîí улсыí саí, www.ifad.org.
7 Дэлõèйí баíк, Мîíгîл Улс: Мал аж аõуйí салбарыí 

судалгаа, Бîть I–Нэгдсэí тайлаí, 2008.

Зураг 3.1.4: Малчин өрх ба тэдгээрийн малын тоо толгойн эзлэх хувь, өссөн дүнгээр, 2012

Эõ сурâалж: Мал тîîллîгî, 2012.

Таван зуугаас дээш толгой малтай малчин 
өрхийг чинээлэг, харин 100-аас цөөн толгой 
малтай малчин өрхийг ядуу гэж ангилдаг7 
Эдгээр ядуу өрхүүд зудад өртөмтгий, улсын 
халамж дэмжлэгээс хараат, орлогын нэмэлт 

эх үүсвэргүй байх нь түгээмэл байна. Уг дүн 
шинжилгээнээс харахад ядуурлыг бууруулах 
үйл ажиллагааг хөдөө орон нутагт 100-аас цөөн 
толгой малтай малчин өрхүүдэд чиглүүлэх нь 
зүйтэй байна. Монгол Улсын Засгийн газраас 
малчдын амьжиргааг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөрүүд баталж, цөөнгүй арга хэмжээ, 
бодлого, урамшууллын багц хэрэгжүүлсэн 
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боловч эдгээрийн үр шимийг ядуу малчин 
өрхүүдээс илүү чинээлэг өрхүүд хүртсэн байж 
болзошгүй байна. 

Ядуурлын	түвшин	Хангайн	болон	Баруун	
бүсэд	өндөр,	тэгш	бус	байдал	Баруун	бүсэд	
болон	аймгийн	түвшинд	нэлээд	их	байна.

Бүс нутаг болон аймгуудын хооронд ядуурлын 
түвшин ба гүнзгийрэлт ихээхэн ялгаатай 
байгааг төр засгийн зүгээс онцгой анхаарах 
шаардлагатай байна. Газрын зураг 3.1.1-т бүс 
нутаг болон аймгуудын хоорондын ядуурлын 
түвшний ялгааг харуулсан болно. Газрын 
зураг 3.1.1-ээс харахад ядуурлын үзүүлэлтийг 
нарийвчлан бүсээр, аймгаар задлах нь 
ядуурлын зүй тогтлыг илрүүлэх боломж олгодог 
байна.

Энэхүү газрын зураг дээр таван бүс дотроо 
болон 21 аймаг хоорондоо ядуурлын түвшнээр 
хэр их ялгаатай болох нь тод харагдаж 
байна. Ядуурлын түвшин нь 40 хувиас дээш 
үзүүлэлттэй аймгуудын ихэнх нь Хангайн болон 
Баруун бүсэд байгаа бөгөөд Баруун бүсийн 
аймгууд хоорондоо бас их ялгаатай байна. 
Өвөрхангай аймагт ядуурлын түвшин хамгийн 
өндөр (45.1 хувь), удаах байранд Говь-Алтай 
(44 хувь), Архангай (43.5 хувь), Хөвсгөл (43.1 
хувь), Ховд (40.2 хувь) аймаг оржээ. Ядуурлын 
түвшин Өмнөговь (11.8 хувь), Дорноговь (16.9 
хувь), Увс (17.7 хувь), Баян-Өлгий (19.7 хувь) 
аймагт болон Улаанбаатар хотод (23.4 хувь) 
хамгийн бага байна8. 

Газрын зураг 3.1.1: ядуурлын түвшин, аймгаар, 2011

8 Харîльд Кîлîмб ба Гэрэлтуяа Алтаíõуяг, МХÇ ба ядуурлыí 
газрыí зураг–2011: Б¿с íутаг, аймаг, сум ба д¿¿ргèйí 
¿з¿¿лэлт, УБ, 2012.

9 Нэгээс гураâдугаар сар.
10 Дîлîîгîîс есд¿гээр сар.

Өрхийн	нийгэм-эдийн	засгийн	байдлаас	
хамаарч	ядуурлын	түвшин	ялгаатай	байна.

Ядуурлын түвшин улирлаас хамаарч 
өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд эхний улиралд 
хамгийн өндөр9, харин гуравдугаар улиралд 
хамгийн бага байна10. Ядуурлын түвшин мөн 
өрх болон хувь хүний нийгэм-эдийн засгийн 

байдлаас хамаарч ялгаатай байна. Тухайлбал, 
хөдөөгийн эрэгтэйчүүд болон хот суурин 
газрын эмэгтэйчүүд ядууралд илүүтэй өртөж, 
8 буюу түүнээс дээш олон гишүүнтэй өрхийн 
60 гаруй хувь нь ядуурлын шугамаас доогуур 
хэрэглээтэй, өрхийн тэргүүн нь боловсролгүй 
өрхийн 48 хувь нь ядуу байна. Өрхийн тэргүүн 
нь ХАА-н салбарт ажилладаг өрхийн 35 орчим 
хувь нь ядуу байна11.

11 ҮСХ, Өрõèйí íèйгэм-эдèйí засгèйí судалгааíы д¿í, 2011.
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Өрхийн	гишүүдээс	хэн	нь	ядуу	вэ?	
Хүүхдүүд	өөрийн	гэсэн	орлогогүй	тул	ядуу	
өрхийн	хамгийн	ядуу	гишүүд	нь	болж	
байна.	

Өөрийн гэсэн орлогогүй хүүхдүүд өрхийн 
хамгийн ядууралд өртөмтгий гишүүдэд зүй 
ёсоор тооцогдож, ядуу өрхийн хамгийн ихээр 
ядуурсан гишүүд нь болж байна. Ядуурал дунд 
өссөн хүүхэд насанд хүрсэн хойноо ч гэсэн 
ядуу байх магадлал илүү болохыг харуулсан 
судалгаанууд байдаг. Монгол Улсын нийт хүн 
амын 35 орчим хувийг хүүхдүүд эзэлдэг тул 
өрхийн гишүүдийн дийлэнх нь мөн л хүүхдүүд 
байдаг. Иймээс ядуурлыг бууруулах үйл 
ажиллагааг хүүхдүүдээс эхлэх нь зүйн хэрэг 
юм. Хүүхдийн ядуурал гэдэг нь мөн л олон 
хэмжээст үзэгдэл тул хүүхэд бүр хоол тэжээл, 
суурь боловсрол, амьд байх, хараа хяналттай 
байх, гэр бүлд өсч торних эрхтэй тул хүүхдийн 
ядуурлын асуудлыг шийдвэрлэхэд олон талт 
арга хэмжээ зайлшгүй шаардлагатай12.

НҮБ-ын Хүүхдийн сан хүүхдийн ядуурлын 
судалгааг долоон чиглэл (хоол хүнс, ус, орон 
гэр, ариун цэвэр, эрүүл мэнд, боловсрол, 
мэдээлэл)-ээр хийж, Монгол Улс дахь хүүхдийн 
ядуурлын түвшин Ази, Номхон далайн бүсийн 
дунджаас өндөр байгааг тогтоосон. Түүнчлэн 18 
хүртэлх насны хүүхдүүдийг оролцуулахгүйгээр 
тооцоход 2002/2003 онд ядуурлын түвшин 
үндэсний хэмжээнд  15.0 хувь, харин 
хүүхдүүдийг оролцуулбал 39.0 хувьд хүрэхээр 
байжээ13. Үүнээс харахад Монгол Улсад 18 
хүртэлх насны хүүхдүүд ядууралд хэр их 
өртөмтгий болох нь тодорхой байна. Өрхийн 
буюу хүүхдийн ядуурал нь хүүхдийг хүнд хүчир 
хөдөлмөр эрхлэхэд хүргэдэг.

Чанарын судалгааны үр дүн

МХЗ-уудын хэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь 
Илтгэлийг бэлтгэх ажлын хүрээнд чанарын 
мэдээлэл цуглуулах зорилготойгоор чанарын 
судалгааг ядуурал хамгийн ихтэй Хангайн 
бүсийн 4 аймгийн 12 суманд хийсэн. Энэ 
чанарын судалгааны хүрээнд өрхийн 

12 Олîí улсыí õ¿¿õдèйí эрõèйí кîíâеíцèîс.
13 НҮБ-ыí Х¿¿õдèйí саí, Ç¿¿í Азè ба Нîмõîí далайí б¿с дэõ 

õ¿¿õдèйí ядуурал, 2011.

амьжиргаа, ажилгүйдлийн түвшин, байгаль 
орчны өөрчлөлтийн талаарх асуултуудыг 
бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагад 
оролцсон хөдөөгийн иргэдээс асуулгаар авсан. 

Асуулгад хариулсан нийт иргэдийн 24 хувь 
нь малчин, 76 хувь нь малчин бус өрхийн 
иргэд байв. “Танай өрхийн амьжиргаа сүүлийн 
5 жилд сайжирсан уу” гэсэн асуултад нийт 
136 иргэн хариулсаны 59 хувь нь “хэвэндээ 
байгаа”, 22 хувь нь “сайжирсан”, 19 хувь нь 
“муудсан” гэж хариулсанаас харахад сүүлийн 
5 жилд хөдөөгийн иргэдийн амьдрал тийм ч 
их муудаагүй байгаа бөгөөд энэ нь ядуурлын 
түвшний бууралттай нийцэж байна.

Дээрх чанарын судалгааны явцад ядууралд 
ямар өрх, хүн хамгийн түрүүнд өртдөг талаар 
ярилцлагын үеэр тандаж асуухад доорх бүлгийн 
хүн, өрхийг нэрлэж байсан. Үүнд:

1. Аймаг, сумын төвд олон хүүхэдтэй, ажилгүй, 
өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд,

2. Хөдөөд зуданд малаа олноор нь алдсан 
малчид,   

3. Олон хүүхэдтэй, мал цөөнтэй, оюутан 
хүүхэдтэй айл, 

4. Залхуу, амьдралдаа арчаагүй, бэлэнчлэх 
сэтгэлгээтэй хүмүүс,

5. Өндөр настан, ажилгүй хүмүүс, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд,

6. Өрхийн тэргүүн нь гэмт хэрэгт холбогдоод 
ял эдэлж байгаа өрх. 

Ядуурал тууштай буурахгүй байгаагийн 
үндсэн шалтгааныг дээрх чанарын судалгаанд 
оролцсон хөдөөгийн иргэдээр эрэмбэлүүлснийг 
Шигтгээ 1-д харуулав.
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1. Ажилгүйдэл, ажлын байр хүрэлцээгүй байгаа явдал гэж ярилцлагад оролцогчдын ихэнх нь энэ 
шалтгааныг ямагт тэргүүн байранд нэрлэж байлаа. Аймаг, сумдад томоохон ААН байхгүй, байгаа 
цөөхөн ААН-үүд нь ажлын байр шинээр нэмж бий болгох чадамж муутай байдгаас ажилгүй иргэд 
олширч, тэдгээрийн амьжиргаа нь ядуу дорой байгаа ажээ. Ажлын байр нь сумын төв, аймгийн 
төвийн малчин бус иргэдэд бүр ч гол шалтгаан болдог ажээ. 

Хужèрт сумаíд ядуурал èõ байдаг îíцлîг íь 1990 îíîîс өмíө íэгдэл, мîдíы ¿йлдâэр, зам, 
барèлгыí аíгè, барèлгыí матерèалыí ¿йлдâэр зэрэг îлîí тîм аж аõуйí  íэгж¿¿дтэй байсíаа 
õуâьчлал яâагдаж, б¿гд ¿¿д õаалгаа барьж, тэдгээрт  ажèллаж байсаí îлîí зууí õ¿í ажèлг¿й 
бîлсîíтîй õîлбîîтîй гэжээ. 

(Өâөрõаíгай аймгèйí Хужèрт сумыí Тамгыí газрыí ажèлтíуудтай õèйсэí ярèлцлагаас)

2. Ядуу иргэд өөрсдөө залхуу, амьдралдаа арчаагүй, бэлэнчлэх сэтгэлгээ газар авсан, ялангуяа 
залуучуудын ихэнх нь ажил хийх хүсэл эрмэлзлэл бага, биеийн амрыг харсан байдалтай байгаа гэжээ. 
2010-2012 оны дунд үе хүртэл нийт хүн амд “Эх орны хишиг” нэрээр сар бүр бэлэн мөнгө тарааж 
байсан нь бэлэнчлэх сэтгэлгээг улам хөөрөгдөж, олон өрх айл ажил хийлгүй төрөөс өгдөг багахан 
мөнгөөр амьдраад дасчээ. Хэдийгээр ажлын  байр ховор байгаа боловч хөдөөд мал маллах, газар 
тариалан эрхлэх, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэх өрхийн аж ахуйтай болох, өөрөө өөртөө ажлын байр 
бий болгох талаар  ажилсаг, хөдөлмөрч хүнд бол амьжиргаагаа дээшлүүлэх боломж бас байгаа ажээ. 
Зуны дулаан улиралд зам, гүүр барих, барилгын ажил зэрэг түр ажлын байр олширдог байна.

Иргэдèйí èдэâõ îрîлцîî муу, т¿р ажлыí байр гараõад ажèл õèйдэгг¿й. Бэлэíчлэõ сэтгэлгээ èõ 
дэлгэрсэí, төрөөс тэтгэлэг, тусламж õ¿сээд суудаг.

(Булгаí аймгèйí Çасаг даргыí Тамгыí газрыí ажèлтíуудтай õèйсэí ярèлцлагаас)

Маíай сумаíд өдрèйí 15 мяíгаí төгрөгèйí õөлстэй зам дээр ажèллаõ т¿р ажèл байíа. Çалуучууд 
мөíгèйг íь гîлîîд ажèллаõг¿й байíа.

(Булгаí аймгèйí төâèйí сумыí Çасаг дарга)

Çалõуу õ¿í л ядуу амьдарч байíа. Ядуурлыí íэг гîл øалтгааí íь бэлэíчлэõ сэтгэлгээ газар 
аâсаíд байгаа юм. 21 мяíгыг өгөõөө байсаíаас зарèм íь б¿р õ¿íдэрсэí. Х¿м¿¿сèйг амьдраõ 
уõааíд сургаõ øаардлагатай байíа.

(Хөâсгөл аймгèйí Шèíэ-Идэр сумыí Тамгыí газрыí ажèлтíуудтай õèйсэí ярèлцлагаас)

Çалуучууд сургууль õөөгөөд õөдөө гарч мал маллаõг¿й байíа. Çалõуу арчааг¿й õ¿м¿¿с л ядуу 
амьдарч байíа.

(Арõаíгай, Тарèат сумыí малчèíтай õèйсэí ярèлцлагаас)

3.Хөдөөд мал аж ахуй цаг агаарын байдлаас их хараат, ган, зуд болоход олон малчид малгүй болж, 
олноороо хот суурин руу шилжиж, тэндэхийн ядуусын тоог нэмэгдүүлдэг байна. Хөдөөд цаг агаарын 
хүндрэл малчдын амьжиргаанд шууд нөлөөлдөг байна. Ярилцлагаас харахад бог голдуу 150 толгойгоос 
доош малтай малчин өрх айл хөдөөд ядуу гэсэн ангилалд ордог ажээ. Харин 300-гаас дээш тоотой 
малтай өрх бол боломжийн, ядуу бус ангилалд ордог байна.

4.Хүүхэд нь оюутан болж, сургалтын төлбөр төлдөг өрхүүд өр зээлэнд баригдаж, ядууралд өртдөг 
байна. Ялангуяа хүүхэд нь оюутан болсон малчин өрх олон малаа зарж, борлуулж байж сургалтын 
төлбөрийг нь төлдөг. Зөвхөн сургалтын төлбөр биш нэмээд хотод суух байрны төлбөр, ном худалдаж 
авах зэрэг зардал нэмж гардаг байна. Ер нь хөдөөд ХААН  банкинд зээлийн өртэй малчин олон байна.

шигтгээ 1: Чанарын судалгааны үр дүн: Судалгаанд оролцогcдын хариулт
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5.Өрхийг ядуурал руу түлхдэг өөр нэг хүчин зүйл нь өрхийн аль нэг гишүүн удаан хугацаагаар хүндээр 
өвчилж, оношилгоо, эмчилгээнд ихээхэн зардал гаргах явдал юм.

Саâíы õîрт õаâдар тусаад аймаг, õîтîд эмчèлгээíд яâаõыí тулд èõ мөíгө øаардлагатай бîлж, 
õамаг мал õөрөíгөө зарж, дээр íь өр таâьсаíаас амьдрал маø õ¿íдэрсэí.

(Хөâсгөл аймгèйí Шèíэ Идэр сумыí туслаõ малчèí эмэгтэйí ярèаíаас)

 

6. Боловсролын өнөөгийн тогтолцоо олон зуун ажилгүй залуус бий болгоход хүргэж байна гэж 
ярилцлагын үед иргэд хөндлөө. Их, дээд сургуулиар бэлтгэдэг олон мэргэжил нь ажлын байрны эрэлт 
хэрэгцээтэй уялдаагүй тул дээд сургууль төгссөн олон залуучууд хөдөөд ажилгүй байгаа ажээ.

Çалуучууд дээд бîлîâсрîл эзэмøээд дèплîмтîй бîлîîд èрдэг бîлîâч тэдэíд õèйõ  ажèл õөдөө 
сумдад îлддîгг¿й.

(Арõаíгай, аймгèйí төâèйí Эрдэíэбулгаí сумыí 1-р багèйí èргэдтэй õèйсэí ярèлцлагаас)

Бîлîâсрîлыí асуудал ажèл эрõлэлтэд муугаар íөлөөлж байíа. Яг õэрэгтэй мэргэжлээрээ õ¿í 
îлдîõг¿й байíа. Барèлгыí зураг зурдаг, èíжеíер õ¿í îлддîгг¿й. Дээд бîлîâсрîл îлгîж байгаа  
өíөөгèйí тîгтîлцîîг өөрчèлмөөр байíа.

(Хөâсгөл аймгèйí Алаг-Эрдэíэ сумыí Çасаг даргатай õèйсэí ярèлцлагаас)

Бааõаí ажèлг¿й дээд бîлîâсрîлтîй õ¿í бэлтгэдэг õэрэгг¿й õуâèйí îлîí дээд  сургуулèудыг 
õаамаар байíа.

(Хөâсгөл аймгèйí Алаг-Эрдэíэ сумыí èргэдтэй õèйсэí ярèлцлагаас)

Хөдөөд хүүхдийг 6 настай сургуульд оруулахад малчдын амьдралд хүндрэлтэй байна. Сумын төвд 
6 настай хүүхдээ сургахын тулд малчин өрх 2 тасарч амьдрахад хүрч, түлээ түлшнээс эхлээд өрхийн 
зардал нь нэмэгдэж, өрх гэрийн хэвийн амьдрал алдагдахад хүрч, олон сөрөг нийгмийн үр дагавар 
дагуулж байгаа ажээ. Энэ тухай очсон сум болгоны бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагад 
дурдагдаж байсан. 

7. Зарим аймаг сумдад малын хулгай их гарч, малчдыг ядууруулдаг байна. Энэ байдал Архангай 
аймгийн Цэнхэр сум, Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумдад их байгаа талаар бүлгийн ярилцлагад 
оролцсон иргэд дурдаж байлаа. Гол төлөв томоохон төв суурин газартай ойрхон сумдад малын хулгай 
элбэг гардаг, нөгөө талаас орон нутгийн цагдаа, хуулийн байгууллагууд сайн ажиллахгүй байгаагаас 
малын хулгай газар авсан тухай ч хөдөөгийн иргэд хэлж байлаа.

Малыí õулгай чîíîíîîс èл¿¿ аюултай бîлж, ард èргэдèйг ядууралд îруулж байíа. Аймгèйí 
ø¿¿õ, прîкурîр малыí õулгайч íартайгаа õîлбîîтîй, тэдíээр өâлèйí èдэøээ  õаíгуулдаг тул 
õамгаалагдсаí.

(Хөâсгөл аймгèйí Алаг-Эрдэíэ сумыí èргэдтэй õèйсэí ярèлцлагаас)
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Иргэдтэй хийсэн ярилцлагаас харахад ноосны урамшуулал, хөдөөгийн малгүй иргэдийг малжуулах 
төсөл иргэдэд илүү мэдрэгдэж, олон тохиолдолд үр дүнтэй явагдаж, зарим иргэдийн амьжиргаа 
дээшилсэн байна. Малжуулах хөтөлбөр нь олон хүний амьжиргааг дээшлүүлэх боломжтой ажээ. Уг 
хөтөлбөрт малаа сайн маллаж чадах, ажилсаг хүнийг хамруулах нь чухал гэжээ. Гэвч энэхүү төсөлд 
хамрагдаж малтай болсон зарим иргэд өөрсдийн хариуцлагагүйгээс эргээд малгүй болсон тохиолдлууд 
гарсан байна.

Маíай сумаíд малжуулаõ төслèйг баíкíы зээлээр дамжуулаí õэрэгж¿¿лсэí íь èõ ¿р д¿íтэй 
бîлсîí. Нèйтдээ 50 сая төгрөгèйí төслèйг õэрэгж¿¿лж,  малчèí зээлээ төлсөí.

(Арõаíгай аймгèйí Цэíõэр сумыí Çасаг даргыí ярèаíаас)

Амьдралдаа арчааг¿й õ¿м¿¿с ядуурдаг. 2000 îíд малжуулаõ төслөөр мал өгсөí зарèм малчèд 
даõèад малг¿й бîлсîí.

(Арõаíгай аймгèйí Тарèат сумыí Çасаг даргыí ярèаíаас)

Хүнсний эрхийн бичиг ядуу өрхүүдийн амьжиргаанд нэлээд дэмжлэг болдог байна. Гэхдээ  орлогыг 
оролцооны аргаар тодорхойлж, ядуу өрхийг орон нутагт сонгосон судалгаа маш хангалтгүй явагдсаныг 
сумын Тамгын газрын ажилтнууд, иргэд онцлон дурьдаж байлаа. Сумдад боломжийн амьдралтай олон 
өрхүүдэд хүнсний эрхийн бичиг олгож, яг ядуу тарчиг амьдралтай зарим өрхүүд огт хамрагдаагүй 
үлджээ. Судалгаанд оюутнуудыг судлаачдаар ажиллуулсан, сумаас хүн оролцуулаагүй, өөрсдийнх 
нь ядуу өрхийн талаар багийн захиргаанаас мэдээлэл аваагүй зэрэг нь судалгааны чанарт муугаар 
нөлөөлснийг сум, багийн захиргааны ажилчид, иргэд дурдаж байлаа.  

Ядуурлыг îрîлцîîíы аргаар тîдîрõîйлж, ядуу  өрõèйг сîíгîсîí íь маíай сумаíд îíîâчтîй 
бîлîîг¿й. Нèйт 21 өрõ сîíгîсíы дîтîр бîлîмжèйí амьдралтай айлууд îрîîд ¿íэõээр õ¿íд 
амьдралтай айлууд õамрагдааг¿й ¿лдсэí тул èõ õэл амтай байгаа. МУИС-èйí îюутíууд  èрж 
судалгааг аâсаí.

(Хөâсгөл аймгèйí Жаргалаíт сумыí ИХТ- èйí даргыí ярèаíаас)

Ажлын байр бий болгох, ядуурлыг бууруулах нь сумын хөгжлийн сангийн зээлийн нэг гол зорилго 
байдаг. Энэхүү зээлийн үр дүн олон газарт хангалтгүй байгаа ажээ. Нэг бол уг зээлийг олон хүнд 
тарааж, бага хэмжээтэй өгснөөр олигтой томоохон хөрөнгө оруулалт болж чадаагүй, нэлээд нь анхны 
зориулалтаараа зарцуулагдаагүй, эхнээсээ зээлээ төлж чадаагүй хүн олон болжээ. Сумын төвд жижиг, 
дунд үйлдвэр байгуулаад эхэлдэг боловч зах зээлийн багтаамжгүйгээс борлуулалт нь буурч удахгүй 
хаалгаа барьдаг байна. Нөгөө талаар төр өөрөө сумын хөгжлийн сангийн зээлийг олгох тогтолцоог 
сайн бүрдүүлээгүй, түүнийг суманд хариуцах хүн ч тодорхой бус байгаагийн зэрэгцээ уг зээлийг банкаар 
бус, Төрийн сангаар дамжуулан олгосоноос болж үрэгдэж алдагдах тохиолдол гарч байгаа талаар 
ярилцлагад оролцсон сумдын Засаг дарга нар дурдаж байсан.

Маíай сумаíд сумыí õөгжлèйí саíгèйí 75 сая төгрөгèйí зээлээс 15 саяар íь  с¿лжмэлèйí 
¿йлдâэр байгуулаõаар, 20 саяыг  íь íîîсíы ¿йлдâэр байгуулаõаар îлгîсîí. Çээл аâсаí õ¿м¿¿с 
íаймааíд мөíгөө зарцуулж байíа. Үр д¿í муу байгаа. Төрèйí саíгаар дамжсаí зээл эргэж 
төлөгдөõөд сумаíдаа õ¿íдрэлтэй, баíкаар дамжсаí бîл дээр байсаí юм.

(Арõаíгай аймгèйí Цэíõэр сумыí заõèргааíы ажèлтíуудыí ярèлцлагаас)

шигтгээ 2: Чанарын судалгааны үр дүн: Судалгаанд оролцогcдын хариулт

Энэ чанарын судалгааны хүрээнд ядуурлыг бууруулах чиглэлээр Засгийн газраас болон орон нутгийн зүгээс 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд иргэдэд хэр хүрч, мэдрэгдэж байгаа талаар судалсан юм.
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ядуурлын гүнзгийрэлт 

Ядуурлын гүнзгийрэлт гэдэг нь ядуу хүн 
амын хэрэглээний дундаж түвшин ядуурлын 
шугамаас дунджаар хэдэн хувиар доогуур 
байгааг илэрхийлдэг үзүүлэлт юм. Тодруулбал, 
ядуурлын гүнзгийрэлт нь ядуурлын шугам 
болон ядуу хүмүүсийн бодит хэрэглээний 
хоорондын ялгааг харуулдаг бөгөөд энэ 
ялгааг 2015 он гэхэд 6.0 хувьд хүргэх зорилт 
тавьсан. Эдийн засаг өсөх, орлого буюу 
хэрэглээний хуваарилалт сайжрах нь ядуурлын 
гүнзгийрэлтийг бууруулдаг. Монгол Улсад 
ядуурлын гүнзгийрэлт 1995-2010 оны хооронд 
харьцангуй тогтвортой 10 орчим хувьтай 
байсан бөгөөд, 2011 онд 9.2 хувь, 2012 онд 
7.1 хувьд хүрч буурчээ. Ядуурлын гүнзгийрэлт 
буурч байгаа нь ядуу хүмүүс ядуурлын шугамын 
ойролцоо очиж байгааг харуулж байна. Гэсэн 
хэдий ч хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдал 
байсаар байна. Тухайлбал, 2011 оны байдлаар 
хүн амын чинээлэг хэсгийн (орлогын 5 бүлгийн 
хамгийн чинээлэг 20 хувийн) хэрэглээний 
дундаж хэмжээ нь ядуу хэсгийнхээс (орлогын 

Үндэсний нийт хэрэглээнд хамгийн бага 
хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний эзлэх 
хувь 

Тэнцүү таван бүлгээр хүн амын хэрэглээг 
тооцоход үндэсний нийт хэрэглээнд хамгийн 
бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний эзлэх 

5 бүлгийн хамгийн ядуу 20 хувийн) 5.1 дахин 
өндөр байна. Ядуурлын гүнзгийрэлт бүс нутаг 
болон аймгуудын  хооронд ялгаа их байна 
(Газрын зураг 3.1.2).

Энэхүү газрын зураг дээр ядуурлын шугамаас 
доогуур хэрэглээтэй буюу бодлогын арга 
хэмжээ шаардлагатай өртөмтгий бүлгийн хүн 
амын эзлэх хувийн ялгааг аймгаар харуулжээ. 
Эндээс Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл, Говь-
Алтай аймагт ядуурал илүү гүнзгий байгаа нь 
харагдаж байна. 

Нэг хүнд ногдох хэрэглээний нягтралаас харахад 
ядуу болон ядуу бус хүмүүс ядуурлын шугамны 
ойролцоо илүүтэй бөөгнөрч байгаа нь эдгээр 
хүмүүс ядууралд өртөмтгий бөгөөд ядуурлын 
шугамын дээр юмуу доор орохдоо тун ч 
амархан байдаг. Эдгээр хүмүүс нь дийлэнхдээ 
дундаж давхрагыг бүрэлдүүлэх хүмүүс байдаг. 
Иймд Засгийн газраас эдгээр хүмүүст чиглэсэн 
тусгай арга хэмжээ, хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 
дунд орлоготой хүн амыг дэмжиж, ядуурлын 
түвшинг бууруулах шаардлагатай байна.

 
Газрын зураг 3.1.2: ядуурлын гүнзгийрэлт, аймгаар, 2011

хувь 2002-2010 оны хооронд 7.5 хувиас 7.9 
хувь хүртэл өссөнөөс хойш 2012 онд бага 
зэрэг буурч, 7.7 хувь болж үндэсний нийт 
хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй бүлгийн 
хэрэглээний эзлэх хувь 2002-2012 онуудад 6.3-
аас 8.5 хувийн хооронд хэлбэлзэж, Монгол 
Улсад өрхийн хэрэглээний тэгш бус байдал 
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Хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээнд 
хүнсний хэрэглээ давамгайлдаг байж болох 
бөгөөд энэхүү дүр зураг нь ядуу өрх, хувь 
хүн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахад 
илүү ихийг зарцуулдаг гэсэн онолтой нийцэж 
байна. Үндэсний нийт хэрэглээнд хамгийн 
бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний эзлэх 
хувь нэмэгдэж байгаа нь нааштай үр дүн 
байж болох ч хэрэглээний чанар, тухайлбал 
хэрэглээний хэдэн хувийг хүнсний бус хэрэглээ 
эзэлж байгааг харгалзах нь чухал юм. Иймд 
ядуу өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний бүтцийн 
дүн шинжилгээ хийж, хүнсний хангамжийг 
нь сайжруулах шаардлагатай зорилтот хүн ам 
болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлийг 
тогтоох нь зүйтэй юм. 2015 он гэхэд нэг хүнд 
ногдох ДНБ-ний хэмжээ нэмэгдэх хандлага 
байгаа хэдий ч ядуурал тууштай буурахгүй 
байгаагийн улмаас үндэсний нийт хэрэглээнд 
хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний 
эзлэх хувийг 2015 онд 11-д хүрэх боломж бага 
байгаа гэж үзэж болно.

Нэг хүнд ногдох дНБ    
(оны үнээр, мянган төгрөг). 

Статистик мэдээллээс харахад Монгол Улсын 
нэг хүнд ногдох (оны үнээр тооцсон) ДНБ-

харьцангуй тогтвортой байж нэмэгдэхгүй 
байгаагийн илэрхийлэл болж байна (Хүснэгт 
3.1.2). Үндэсний нийт хэрэглээнд хамгийн бага 

хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний эзлэх хувь 
ядуурлын түвшин хөдөө орон нутагт ялангуяа 
Хангайн ба Баруун бүсэд өндөр байна.

Хүснэгт 3.1.2: Нийт хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амын хэрэглээний эзлэх хувь

Үндэсний хэрэглээнд эзлэх 
хувь-Нийт

7.5 6.3 6.4 7.2 8.5 7.9 7.8 7.7 11.0

Үүнээс: Хот суурингаар - 6.3 6.4 6.9 8.5 7.8 7.5 7.4 -

Хөдөө, сумын төв - 6.5 6.6 8.4 8.9 8.2 8.7 8.7 -

Үүнээс: Баруун бүс - 6.7 - 9.2 - 8.4 8.6 8.8 -

Хангайн бус - 6.6 - 8.4 - 8.6 9.1 8.7 -

Төвийн бүс - 6.1 - 7.4 - 8.0 7.5 7.8 -

Зүүн бүс - 6.1 - 7.6 - 8.0 8.5 7.8 -

Улаанбаатар - 6.3 - 6.8 - 7.9 7.5 7.3 -

Үүнээс: Улаанбаатар 7.3 6.3 6.4 6.8 - 7.8 7.6 7.3 -

Аймгийн төв 7.5 6.3 6.5 7.6 - 7.7 7.6 7.7 -

Сумын төв 7.6 6.3 6.6 7.6 - 7.8 7.9 8.0 -

Хөдөө 8.4 6.8 6.7 9.1 - 8.8 9.3 9.2 -

Эõ сурâалж: МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.

ний хэмжээ 2012 онд  4934.7 мянган төгрөгт 
хүрсэн байна. Дэлхийн банкны тооцооллоор 
уг үзүүлэлт 3,335 ам. доллар байна. УИХ-ын 
2008 оны 13 дугаар тогтоолд нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ийг 2015 он гэхэд 6,800.0 мянган төгрөгт 
хүргэхээр заажээ. Гэвч энэхүү зорилтыг 2015 
он гэхэд хэрэгжүүлж чадах эсэхийг үнэлэхэд 
одоогоор бэрхшээлтэй байгаа нь уг үзүүлэлтийг 
тухайн оны буюу 2015 оны үнээр тооцох тул 
2015 онд бараа, үйлчилгээ ямар үнэтэй байхыг 
урьдчилан тооцох боломж муутай холбоотой 
юм. Түүнчлэн нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг оны 
үнээр тооцож байгаа тохиолдолд түүний бодит 
өөрчлөлтийг үнэлэх боломжгүй байгаа юм.

2013 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр нэг 
хүнд ногдох ДНБ-ийн хэмжээ оны үнээр 5.9 сая 
төгрөг буюу  3342 ам доллар хүрэхээр байна. 
Түүнчлэн 2014 оноос Оюутолгой, Тавантолгой 
зэрэг томоохон төслүүд оны эхнээс хэрэгжиж 
эхлэхийн зэрэгцээ Засгийн газраас хэрэгжүүлж 
буй салбаруудыг дэмжих, дэд бүтэц, орон сууц 
зэрэг бүтээн байгуулалтын арга хэмжээний 
үр дүнд  2015 он гэхэд нэг хүнд ногдох ДНБ-
ний хэмжээний   зорилтоо бүрэн хэрэгжихийг 
харуулж байна14.

14 ЭÇХЯ-íы тîîцîîгîîр. 
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УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолоор 
Монгол Улсын МХЗ-уудад тодотгол оруулж, 
Зорилт 2-ын хэрэгжилтийг тав хүртэлх насны 
тураалтай, өсөлтийн хоцролттой болон 
туранхай хүүхдийн эзлэх хувиар үнэлэхээр 
тогтсон. Эдгээр нь ядуурлыг мөнгөн бус 
хэлбэрээр дам илэрхийлдэг үзүүлэлт бөгөөд 
цөөнгүй улс оронд мөнгөн илэрхийллийн 

ЗОРиЛТ 2: ХООЛ ТЭЖЭЭЛийН дУТАЛТАй ХҮН АМЫН ТООГ 1990 ОНТОй 
ХАРьцУУЛАХАд 2015 ОН ГЭХЭд 6 дАХиН БУУРУУЛАХ

зэрэгцээ энэ үзүүлэлтийг ашигладаг байна. 
Монгол Улсын хувьд 2015 он гэхэд тав хүртэлх 
насны тураалтай хүүхдийн эзлэх хувийг 2.0, 
өсөлтийн хоцролттой хүүхдийн эзлэх хувийг 
13.0, туранхай хүүхдийн эзлэх хувийг 1.0-
д хүргэх зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. 
Эдгээр зорилтыг 2000-2010 онд хүрсэн түвшний 
хамтаар Зураг 3.1.5-д харуулсан болно. 
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Зураг 3.1.5: Тав хүртэлх насны хүүхдийн хоол тэжээлийн үзүүлэлт, хувиар

Тайлбар:   1) Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõ îíууд.
                   2)  2015 îíы зîрèлтîт т¿âøèí õ¿ртэл.

Шалгуур үзүүлэлтийн зорилтот түвшинг 1992 
онд анх удаа хийсэн Хүн амын хоол тэжээлийн 
үндэсний судалгааны дүнд үндэслэн тогтоож, 
харин ахиц дэвшлийг НҮБ-ын Хүүхдийн сантай 
хамтран 2000, 2005, 2010 онуудад хийсэн 
Хүүхэд, хөгжил судалгааны дүнгээр үнэлж 
ирсэн байна.

2006 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 
(ДЭМБ)-аас Хүүхдийн өсөлтийн шинэ 
стандартыг боловсруулж, улмаар дэлхийн улс 
орнууд шинэчилсэн стандартаар хүүхдийн хоол 
тэжээлийн байдлын үнэлгээг хийхдээ ашиглах 
болсон. Манай улсын хувьд дээрх стандартыг 
хүлээн зөвшөөрч 2010 оноос эхлэн хоол 
тэжээлтэй холбоотой бүх судалгаа, тандалтын 

Тав хүртлэх насны туранхай (өндөртөө бага жинтэй) хүүхдийн эзлэх - Бүгд

Тав хүртлэх насны өсөлтийн хоцролттой (насандаа намхан) хүүхдийн эзлэх хувь - Бүгд

Тав хүртлэх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх хувь-Бүгд

үйл ажиллагаанд ашиглах болсон. Үүний нэг 
жишээ нь 2010 оны Хүүхэд хөгжил судалгаанд 
хүүхдийн хоол тэжээлийн байдлыг үнэлэхдээ 
шинэчилсэн стандартыг ашигласан. Сүүлийн 
10 жилд 5 хүртэлх насны хүүхдийн хоол 
тэжээлийн байдалд гарсан өөрчлөлтийг үнэлж, 
харьцуулах зорилгоор өмнө хийгдсэн 2000 ба 
2005 оны Хүүхэд хөгжил судалгааны хүүхдийн 
хоол тэжээлийн мэдээллийг ДЭМБ-ын 2006 
оны Хүүхдийн өсөлтийн шинэ стандартаар 
тооцсон болно. Ингэснээр УИХ-ын 2008 оны 
13 дугаар тогтоолд дурдагдсан 2000, 2005 оны 
тоонууд нь энэ стандартаар өөрчлөгдсөн15.

15 ЭМЯ, МХÇ-ыí тайлаí, 2013.
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Тураал 

Маíай улс 2015 îí гэõэд 2.0 õуâьд õ¿ргэõ 
зîрèлтыг б¿рэí õаíгаõ бîлîмжтîй байíа. 
Таâ õ¿ртэлõ íасíы тураалтай õ¿¿õдèйí эзлэõ 
õуâèйг бууруулаõ тал дээр õөдөө îрîí íутагт 
тîмîîõîí аõèц дэâøèл гарсаí. Эíэ ¿з¿¿лэлт 6 
сараас дîîø сартай õ¿¿õд¿¿дèйí дуíд 2010 îíд 
2005 îíîîс өссөí.

Тав хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх 
хувь 2000 онд 11.6 хувь байсан бол 2005 онд 
5.3, 2010 онд 3.3 хувь болж тус тус буурсан 
байна (Зураг 3.1.5). Энэхүү үзүүлэлт нь 2000-
2005 онд жилд дунджаар 14.5 хувиар буурч 
байснаа 2005-2010 онд удааширч жилд 
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Зураг 3.1.6: Тав хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх хувь, насны бүлгээр (%)

0-5 сартай 6-11 сартай 12-23 сартай 24-35 сартай 36-47 сартай 48-59 сартай

Эõ сурâалж: МХÇ-ыí тайлаí, ЭМЯ.

дунджаар 9.0 хувиар буурч иржээ. Жилийн 
дундаж бууралт удаашралтай байгаа хэдий ч, 
тав хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх 
хувийг 2015 он гэхэд 2.0 хувьд хүргэх зорилтыг 
бүрэн хангах боломжтой байна.

Түүнчлэн, хүүхдийн тураалыг хот, хөдөө, 
хүүхдийн хүйс, баян, ядуугийн болон эхийн 
боловсролын түвшингээр үнэлж харахад 2010 
онд өмнөх онуудаас (2000, 2005) тууштай 
буурсаны зэрэгцээ ялгаа нь (хот хөдөөгийн, 
хүйсийн, баян ядуугийн, эхийн боловсролын 
түвшний хоорондын ялгаа) багассан байна. 
Ялангуяа, тав хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн 
эзлэх хувийг бууруулахад хөдөө орон нутагт 
ихээхэн ахиц дэвшил гарсан байна.
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Харин хүүхдийн насны бүлгийн хувьд энэ 
үзүүлэлт 6 сараас дээш сартай хүүхдүүдийн 
дунд 2010 онд явуулсан судалгаагаар 2000, 
2005 оноос мэдэгдэхүйц буурсан боловч, 6 
сараас доош сартай хүүхдүүдийн дунд 2010 онд 
2005 оныхоос өссөн байна (Зураг 3.1.6). 

Түүнчлэн тураалд орсон хүүхдүүдийн эзлэх 
хувийн жингийн насны бүлгээрх ялгаа 2010 онд 
илүү ажиглагдаж байна. Тухайлбал, зургаан 
сар хүртэлх настай хүүхдүүдийн байдлаар 8.4 
хувь нь тураалд өртсөн байхад энэ үзүүлэлт 
бусад насны хүүхдүүдийн дунд 0.8-3.6 хувийн 
хооронд хэлбэлзэж байна (Зураг 3.1.6).

Тураалын үзүүлэлт 2010 онд 6 сар хүртэлх сартай 
хүүхдүүдийн дунд өндөр, 2005 оноос өссөн нь 
эхээс бага жинтэй хүүхэд төрдөг, эхийн сүүгээр 
хүүхдээ дагнан хооллох явдал хангалтгүй 
байгаагаас шалтгаалж байна. Сүүлийн 10 
жилийн байдлаар зургаан сар хүртэлх настай 
нийт хүүхдийн 51-66 хувь нь эхийн сүүгээр 
дагнан хооллож байгаагаас энэ насны хүүхдүүд 
тураалд илүү өртөх магадлалтай байна17.

өсөлтийн хоцролт 

Маíай улс 2015 îíд õ¿рэõ 13.0 õуâèйí зîрèлтыг 
б¿рэí õаíгаõ бîлîмжтîй байíа. С¿¿лèйí 10 
жèлèйí байдлаар õ¿¿õдèйí өсөлтèйí õîцрîлт 
õîт, õөдөө, õ¿¿õдèйí õ¿йс, баяí, ядуугèйí 
бîлîí эõèйí бîлîâсрîлыí т¿âøíээр тус тус 
¿íэлэõэд тууøтай буурсаíы зэрэгцээ ялгаа íь 
багассаí.

Тав хүртэлх насны өсөлтийн хоцролттой 
(насандаа намхан) хүүхдийн эзлэх хувь 2000 
онд 29.9 хувь байсан бол 2005 онд 27.5 хувь, 
2010 онд 15.3 хувь болж буурсан. Энэхүү 
үзүүлэлт 2000-2005 онд жилд дунджаар 1.7 
хувиар буурч, 2005-2010 онд илүү эрчимжиж, 
жилд 11.6 хувиар буурсан байна. Манай улс 
2015 онд хүрэх 13.0 хувийн зîрèлтыг б¿рэí 
õаíгаõ бîлîмжтîй байíа.

Түүнчлэн, таваас доош насны хүүхдийн 
өсөлтийн хоцролт хот, хөдөө, хүүхдийн хүйс, 
баян, ядуугийн болон эхийн боловсролын 
түвшнээр тууштай буурсаны зэрэгцээ ялгаа нь 
багассан.

Туранхай

Эíэ ¿з¿¿лэлтээр 2015 îíд õ¿рэõ зîрèлтîî маíай 
улс б¿рэí бèел¿¿лэõ бîлîмжтîй байíа. Таâ 
õ¿ртэлõ íасíы тураíõай õ¿¿õдèйí эзлэõ õуâь 
õөдөө îрîí íутагт мэдэгдэõ¿йц буурсаí. Хîт, 
суурèí газар бîлîí Улааíбаатар õîтîд îрøèí 
суудаг, эõ íь дуíд сургуулèйí есд¿гээр аíгèас 
дээø бîлîâсрîлтîй, өрõ íь дуíд буюу дуíдаас 
дээø îрлîгîтîй, зургааí сараас дîîø íасíы 
õ¿¿õд¿¿д тураíõайд èл¿¿ өртөж байíа.

Тав хүртэлх насны туранхай (өндөртөө бага 
жинтэй) хүүхдийн эзлэх хувь 2000 онд 7.1 
хувь байсан бол 2005 онд 2.7 хувь, 2010 
онд 1.6 хувь болж буурчээ. Энэ бууралтын 
хурдац 2000-2005 онд жилд дунджаар 17.6 
хувьтай байснаа, 2000-2010 онд 9.9 хувь болж 
буурчээ. Энэ үзүүлэлтийг 2015 он гэхэд 1.0 
хувьд хүргэх зорилт тавьсан бөгөөд манай улс 
энэ үзүүлэлтийг хангаж чадсан гэж үзэх бүрэн 
боломжтой15. Дээр дурдсан үзүүлэлтүүдийн 
хэрэгжилт, үр дүн сайн байгаа нь Монгол Улсад 
өлсгөлөн байхгүйг харуулж байна. Гэвч цөөхөн 
хүн амтай манай улсад хүнсний бүтээгдэхүүний 
үнийн огцом өсөлт, хүнсний хомсдол, түлш, 
цахилгааны урт хугацааны хязгаарлалт, эдийн 
засгийн хямрал, томоохон газар хөдлөлт, дайн 
зэрэг нийтийг хамарсан байгалийн болон 
хүний хүчин зүйлийн нөлөөтэй гамшиг, хямрал 
тохиолдвол хоол тэжээлийн дутлын энэ үзүүлэлт 
хэтэрхий мэдрэмжтэй байдаг эрсдэлийг тооцож 
байх ёстой17.

Тав хүртэлх насны туранхай хүүхдийн эзлэх хувь 
2000 онд хөдөөд хотоос их байснаа 2005, 2010 
онд байдал өөрчлөгдсөн байна. Тухайлбал, 
2005 онд уг үзүүлэлтийн хот, хөдөөгийн ялгаа 
арилж, 2010 онд туранхай хүүхдийн эзлэх хувь 
хотод хөдөө орон нутгаас их болжээ. Энэ нь 
хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн 
ихэссэнтэй холбоотойгоор хотын хүн ам 
нэмэгдэж, хөдөөнөөс шилжин суурьшигчдын 
тоо олширч, эдгээр хүмүүс хоол тэжээлийн  
дутагдалд орж байгаатай холбоотой байна. 
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Зураг 3.1.7: Тав хүртэлх насны туранхай хүүхдийн эзлэх хувь, хот, хөдөөгөөр (%)
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Эõ сурâалж: МХÇ-ыí тайлаí, ЭМЯ.

Туранхай хүүхдүүдийн эзлэх хувийн жингийн 
хүйсийн ялгаа 2010 онд илүү байгаа ч, 
ерөнхийдөө тав хүртэлх насны туранхай 
хүүхдийн эзлэх хувь хүйсийн хувьд харьцангуй 
ялгаа багатай байна.

Тав хүртэлх насны туранхай хүүхдийн эзлэх 
хувийг хүүхдийн насаар задалж үзэхэд зургаа 
хүртэлх сартай хүүхдүүдээс бусад насны 
бүлэгт ихээхэн ахиц дэвшил гарсан байна. 

Сүүлийн 10 жилийн хоол тэжээлийн байдлын 
үзүүлэлтүүдээс харахад туранхайн үзүүлэлт 0-5 
буюу 6 сараас доош настай хүүхдийн дунд 
бусад насны бүлгийнхээс байнга өндөр хувьтай 
байсаар иржээ. Мөн нийт туранхайн 10-аас 
дээш хувь нь энэ насны бүлэгт ноогдож байна. 
Зургаан сар хүртэлх настай туранхай хүүхдийн 
эзлэх хувь 2000-2005 оны хооронд 61.9 хувиар 
буурсан боловч, 2005-2010 оны хооронд 4.9 
хувиар өсчээ.

Энэ нь бага жинтэй хүүхэд төрж байгаа, 
эхчүүд хүүхдээ төрсний дараах эхний 6 сард 
хөхний сүүгээр дагнан хооллохгүй байгаагаас 
шалтгаалж байна17. Сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний 
борлуулалт, сурталчилгаа улам идэвхжин тэлж, 
залуу эхчүүд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн 

Зураг 3.1.8: Тав хүртэлх насны туранхай  хүүхдийн эзлэх хувь, насны бүлгээр  (%)
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Эõ сурâалж: МХÇ-ыí тайлаí, ЭМЯ.

борлуулагчдын төөрөгдүүлсэн сурталчилгаанд 
өртөж, хүүхдээ хооллох болон асран хамгаалах 
талаар буруу дадал зуршилтай болж байна. 
Хоёр хүртэлх насны хүүхдийн дунд  туранхайн 
үзүүлэлт, хоёроос дээш насны хүүхдийн 
туранхайн үзүүлэлтээс хоёр дахин илүү байгаа 
нь  асаргаа халамж, хоол тэжээлийн дэмжлэгийг 

Хот Хөдөө
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хамгийн илүүтэй авах насны хүүхэд  хоол 
тэжээлийн дуталд өртсөнийг харуулж байна17.

Төрүүлсэн эх нь боловсролгүй тав хүртэлх насны 
хүүхдүүд туранхай байх нь 2000, 2005 онд 
хамгийн өндөр байсан бол 2010 оны байдлаар 
эх нь дунд сургуулийн 9 дүгээр ангиас дээш 
боловсролтой бол хүүхэд нь туранхай байх 
явдал өндөр байна. 

Түүнчлэн 2000, 2005 онд ядуу өрхийн хүүхдүүд 
туранхай байсан бол 2010 оны байдлаар дунд 
буюу дундаас дээш орлоготой өрхийн хүүхдүүд 
туранхайд илүү өртөх болжээ. 

Үндэснийн 4 дэх судалгааны хүрээнд энэхүү 
зорилтын шалгуур үзүүлэлтээс гадна хүн амын 
бусад насны бүлгийн дунд хоол, тэжээлийн 
дутлын зарим үзүүлэлтийг тогтоосон байна. 
Судалгааны дүнгээр сургуулийн насны (7-
11 нас) хүүхдийн өсөлтийн хоцролт 11.7 хувь, 
туранхай хүүхдийн эзлэх жин 3.3 хувь байгаа 
бөгөөд эдгээр үзүүлэлт баруун болон зүүн 
бүсэд улсын дунджаас дээгүүр байгаагийн 
зэрэгцээ хөдөөгийн хүүхдийн өсөлтийн 
хоцролтыг хотын хүүхдүүдтэй харьцуулахад 
1.6 дахин их байна. Хоол, тэжээлийн дутал 
насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдийн 6.0 хувь, насанд 
хүрсэн эрэгтэйчүүдийнх 7.7 хувь, жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийнх 2.1 хувь байгаа бөгөөд энэ 
үзүүлэлт улсын хэмжээнд харьцангуй жигд 
байна16. 

Хүн амын хоол тэжээлийн байдлыг авч үзвэл, 
2010 онд нэг хүний хоногт хэрэглэсэн хүнсний 
бүтээгдэхүүний илчлэг хотод 2,603.6 ккал, 
хөдөөд 3,040.7 ккал, улсын дунджаар 2,798.3 
ккал байсан нь Эрүүл мэндийн сайдын 2008 
оны 257 дугаар тушаалаар баталсан “Хүн 
амын хоол тэжээлийн физиологийн норм”-д 
заасан жишсэн дундаж хүний хоногт хэрэглэх 
илчлэг (2,500 ккал)-ээс их байна. Гэвч хүн 
амын ядуурлын хамралтын хүрээнээс харахад 
хөдөөгийн хүн амын ядуурлын түвшин хотын 
хүн амынхаас илүү байгаа нь ядуурлын 
шугамаас доогуур түвшинд байгаа хүн хүнсээр 
авбал чадахгүй байгаатай холбоотой. Ядуу 
өрхүүд зөвхөн гурил, махаар хийсэн хүнсний 
бүтээгдэхүүн дагнан хэрэглэснээр витамин, 
эрдэс бодисын дутагдалд орж, олон төрлийн 

16 Үйлдâэр, Хөдөө Аж Аõуйí Яам, МХÇ-уудыí тайлаí 2013

өвчинд нэрвэгдэх шалтгаан болж байна18.

2012 онд “Хүнсний тухай” хуулийг шинэчлэн 
найруулж, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай” хуулийг УИХ-аас 
баталсан. 

Монгол Улсын хөдөөгийн хүн амын өдөр 
тутмын хүнсний 45-50 хувь нь, хот суурингийн 
хүн амын хүнсний 35-40 хувь нь мах, сүүн 
бүтээгдэхүүн байна. Ийм учраас Монгол 
Улсын Хүнсний тухай хуульд малын мах, 
сүүг стратегийн хүнс гэж тодорхойлж, түүний 
хангамж, нийлүүлэлтэд төрөөс зохицуулалт 
хийж байхаар заасан.

Мах, сүү үйлдвэрлэлийн хэмжээнд өөрчлөлт 
гарч, олон нийтийг хамарсан өлсгөлөн гарч 
байгаагүй нь малын тоо толгой нь хүн амынхаа 
хэрэгцээнээс ихээхэн илүү байгаатай холбоотой 
байна. Гэхдээ малын тоо толгой өсөөд байхад 
нэг хүнд ногдох мах, махан бүтээгдэхүүний 
хэмжээ буурах хандлагатай байгаа нь нэг талаас 
хүн амын тоо өссөн, нөгөө талаас хүнсэнд 
хэрэглэх малын махны үйлдвэрлэлийн өсөлт 
нь хүн амын тооны өсөлтийг давж чадахгүй 
байгаатай холбоотой байна.

Газар тариалангийн салбар 1990 оноос хойш 
тасралтгүй жил дараалан буурсаар (ялангуяа  
зонхилох таримал болох буудайн үйлдвэрлэл) 
2007 он гэхэд 1955 оноос хойших хамгийн 
доод түвшинд хүрч, буудайн гурилынхаа 
хэрэгцээний 80 шахам хувийг (гурил болон 
буудай)  импортоор хангахаас өөр аргагүй 
болсон учир 2008 онд Засгийн газраас “Атрын 
3 дахь аян” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 2011 
он гэхэд дотоодын хэрэгцээт буудайн гурил, 
төмсийг өөрийн ургацаараа бүрэн хангах 
боломжтой болов17.

Дотоодод үйлдвэрлэж буй ХАА-н гаралтай 
хүнс, түүхий эдийн хэмжээ нь хүн амын хүнсний 
хэрэглээний байдлыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй 
байна. Учир нь тодорхой хэмжээний хүнсний 
бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг импортоор авч буй 
учир нэг хүний бодит байдлаар хэрэглэсэн 
хүнсний хэмжээ нь дотоодод үйлдвэрлэснээсээ 
ямагт илүү байна17.

Манай улсын хүн ам 2002 оноос хойш хоол 
тэжээлээр авах  илчлэг болон уураг, өөх, 
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тос, нүүрс усаар дутагдаагүй байна. Гэхдээ 
монголчуудын хүнсний хангамж, хэрэглээ, 
илчлэгийн хэмжээ нь хот, суурин, хөдөөгийн 
хүн амын хувьд ихээхэн зөрүүтэй байна17.

Хот, суурингийн хүн ам гурил, чихэр, өндөг, 
төмс, хүнсний ногоо, жимсний хэрэглээгээрээ 
хөдөөгийн хүн амаас илүү байхад хөдөөгийн 
хүн ам мах, сүүний хэрэглээгээрээ илүү 
байна. Хөдөөгийн хүмүүс төмс, хүнсний 
ногоо, жимсний зүйл бага хэрэглэж байгаа нь 
ургамлын гаралтай эрдэс, аминдэмээр дутагдах 
явдлыг ихэсгэж байхад хотын хүн амын чихэр, 
төмсний хэрэглээ их байгаа нь  илүүдэл жинтэй 
хүн амын тоо нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна. Хөдөөгийн хүн амд төмс, хүнсний 
ногоо, жимс, өндөгний хэрэглээ байвал 
зохих хэмжээнээсээ бага байгаа нь нэг талаас 
хөдөөгийнхөн эдгээр хүнсний зүйлд дуртай 
биш, нөгөө талаас тэдэнд жилийн 4 улиралд 
төмс, хүнсний ногоо, жимс хүргэж борлуулах 
зах зээлийн сүлжээгүй, хөдөөгийн малчид 

ихэнхдээ хөргөгчгүй байгаатай холбоотой 
байна.

Хот, суурин, хөдөөгийн хүн амын хүнсний 
бүтээгдэхүүний хангамж, борлуулалтын 
сүлжээ, хүн амын хүнсний хэрэглээний дадал, 
уламжлалын ялгаатай байдал нь тэдгээр хүмүүс 
хоногт авах ёстой илчлэг, уураг, нүүрс усны 
хангамж харилцан адилгүй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлж байна.

Зорилт 2-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
хэрэгжилтийг хянахад тулгарч буй нэг 
бэрхшээл нь Хүүхэд, хөгжил судалгааг таван 
жил тутам хийж байгаатай холбоотойгоор 
эдгээр үзүүлэлтүүдийн хандлагыг жил тутам 
хянах боломжгүй байна. Мөн хүүхдийн хоол 
тэжээлийн байдлыг засаг захиргааны хамгийн 
бага нэгжээр тогтоох бодит боломж байхгүйгээс 
аймаг, сум, хорооны түвшинд хүүхдийн хоол 
тэжээлийн байдлыг харьцуулах боломж 
байхгүй байна. 

Ажèллаõ õ¿чíèй îрîлцîîíы т¿âøèíг 2015 
îí гэõэд 70 õуâь, 15-24 íасíы залуучуудыí 
ажèлг¿йдлèйí т¿âøèíг 2.5 õуâьд õ¿ргэõ 
зîрèлтыг аргачлалыí зөр¿¿íээс øалтгаалаí 
д¿гíэõэд бэрõøээл тулгарч байíа. Ажèллаõ 
õ¿чíèй îрîлцîîíы т¿âøèí аймагт өíдөр 
байõад Улааíбаатарт бага байгаа íь õөдөө 
îрîí íутгаас õîт руу чèглэсэí õ¿í амыí 
дîтîîдыí øèлжèõ õөдөлгөөíтэй õîлбîîтîй 
юм. Çалуучуудыí ажèлг¿йдлèйí т¿âøèí 2009-
2012 îíуудад íэлээд  буурсаí íь Çалуучуудыг 
ажèл эрõлэлтэд бэлтгэõ бîлîí Çалуучууд, 
îюутíуудыí ажèл эрõлэлтèйг дэмжèõ дэд 
õөтөлбөр¿¿дèйг õэрэгж¿¿лсэíèй ¿р д¿í юм.

Хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувь 2012 
онд 2009, 2010 онтой харьцуулахад гурав 
орчим хувиар буурч, 2011 онтой харьцуулахад 
0.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна (Хүснэгт 
3.1.3). Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 
2009 онд хамгийн өндөр байсан бөгөөд 2010 

ЗОРиЛТ 3: 
ХҮН АМЫН ХөдөЛМөР ЭРХЛЭЛТийН ТҮВшиНГ дЭЭшЛҮҮЛЖ, 
ХөдөЛМөРийН ЗАХ ЗЭЭЛд шиЛЖиЖ БУй ЗАЛУУЧУУдЫН 
АЖиЛГҮйдЛийН ТҮВшиНГ БУУРУУЛАХ

онд 61.6 хувь хүртэл буурч байснаа, 2011, 2012 
онд эргээд нэмэгдсэн байна. Ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин 2009 онд өндөр байгаа нь 
эдийн засгийн хямралтай уялдаад төр засгаас 
хямралыг даван туулах хөтөлбөр боловсруулж, 
түүнд ажлын байрыг хадгалах, нэг ажлын 
байранд богиносгосон цагаар хоёр хүн 
ажиллуулах, шинээр ажлын байр бий болгохыг 
урамшуулах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлсэний 
үр дүн юм. Хөдөлмөрийн насны эмэгтэйчүүдийн 
дотор эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулж буй эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2009 
онд 62.0 хувь байснаа 2010 онд 56.0, 2011 онд 
57.0, 2012 онд 58.0 хувь болж буурчээ. Энэ 
нь албан бус салбарт олон тооны эмэгтэйчүүд 
ажиллах болсон, түүнчлэн их, дээд сургуульд 
сурч буй эмэгтэйчүүд давхар мэргэжил эзэмших 
зорилгоор үргэлжлүүлэн суралцах болсонтой 
холбоотой байна. Харин уул уурхайн эрчимтэй 
хөгжлийн үр дүнд эрэгтэйчүүдийн эдийн 
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засгийн идэвх 2009-2012 онд нэмэгдсэн байна.  

Хүн амын ажил эрхлэлтийн түвшин эдийн засагт 
бий болж буй ажлын байрны дам илэрхийлэл 
болдог бөгөөд 2009 онд 88.4 хувь байсан бол 
2011 онд 92.3 хувь, 2012 онд 91.8 хувь болж 
өсчээ. Үндэсний үйлдвэрлэлд уул уурхай болон 
үйлчилгээний салбарын оролцоо нэмэгдсэн 
нь 2010-2012 онд хүн амын ажил эрхлэлтийн 
түвшин өсөхөд нөлөөлсөн байна. Өнгөрсөн 
дөрвөн жилийн хугацаанд 2009 он хүн амын 
ажил эрхлэлтийн түвшин доод, ажилгүйдлийн 
түвшин дээд цэгтээ хүрсэн он байсан бөгөөд 
энэ нь дэлхийн эдийн засгийн хямрал, 2009-
2010 оны зудын сөрөг үр дагавартай холбоотой 
байв. Харин Монгол Улсын эдийн засаг 
сэргэсэн 2011 онд дээрх үзүүлэлтүүд хамгийн 
нааштай түвшинд хүрсэн байна.

Ажилгүйдлийн түвшин 2009 онд 11.6 хувь 
байсан бол 2010 онд 9.9, 2011 онд 7.7 хувь болж 
тус тус буурчээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
2011 онд баталж хэрэгжүүлснээр хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг төрөл бүрийн 
хөтөлбөрүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлсэн, мөн 
ажил олоход бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх 
олон нэмэгдэл үйлчилгээг бий болгосноор 2011 
онд ажилгүйдлийн түвшин өмнөх онуудаасаа 
буурсан байна. Гэвч 2012 онд 8.2 хувь болж 
өссөн нь Улаанбаатар хотод ажилгүй иргэдийн 
тоо өссөнтэй холбоотой байна. 2009-2012 онд 
ажилгүйдлийн түвшин эрэгтэйчүүдийн хувьд 
эмэгтэйчүүдээс өндөр байжээ. 

Дээр дурдсан чанарын судалгааны хүрээнд 
“Таны бодлоор сүүлийн 5 жилд хүн амын дунд 
ажилгүйдэл буурсан уу” гэсэн асуултад нийт 139 
иргэн хариулсаны 61 иргэн нь “буураагүй улам 
нэмэгдсэн”, 50 иргэн нь “хэвэндээ байгаа”, 28 
иргэн нь “буурсан” гэж хариулсанаас харахад 
хөдөөгийн иргэд ажилгүйдэл буурахгүй байгаа 
гэсэн төсөөлөлтэй байна. 

Хүснэгт 3.1.3: Ажил эрхлэлтийн статистик мэдээ, оны эцсийн байдлаар, мянган хүн

2009 2010 2011 2012

Хөдөлмөрийн насны хүн ам 1853.5 1863.4 1798.4 1812.1

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 1137.9 1147.1 1124.7 1151.1

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (%) 66.8 61.6 62.5 63.5

Үүнээс:      Эмэгтэй 61.8 56.2 56.8 58.4

               Эрэгтэй 61.0 67.2 68.7 69.0

Хүн амын ажил эрхлэлтийн түвшин (%) 88.4 90.1 92.3 91.8

Үүнээс:      Эмэгтэй 88.4 90.8 92.6 91.9

               Эрэгтэй 88.4 89.5 91.9 91.6

Ажилгүйдлийн түвшин (%) 11.6 9.9 7.7 8.2

Үүнээс:      Эмэгтэй 11.5 9.2 7.4 8.1

               Эрэгтэй 11.6 10.5 8.1 8.4

Эõ сурâалж: ҮСХ, Мîíгîл Улсыí статèстèкèйí эмõтгэл, 2012.

Хүснэгт 3.1.4-өөс харахад 2010-2012 онд 
ажилгүйдлийн түвшин Баруун, Хангайн болон 
Зүүн бүсэд улсын дунджаас бага зэрэг их байгаа 
нь ядуурлын түвшин өндөр, ажил эрхлэлтэд 

эмэгтэйчүүд болон залуучуудын оролцоо бага 
байгаатай холбоотой байна. Төвийн бүс болон 
Улаанбаатарт ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд 
буурсан боловч, 2012 онд өссөн байна. 
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УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолын дагуу 
Зорилт 3-ын хэрэгжилтийг ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин болон 15-24 насны 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин гэсэн хоёр 
шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэв. Ажил эрхлэлтийн 
үзүүлэлтүүдийн дүн шинжилгээ хийхийн өмнө 
ажиллах хүчний оролцооны түвшин болон 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшинг 2009 оноос 
өөр аргачлалаар тооцож ирснийг тэмдэглэх нь 
зүйтэй. Тухайлбал, 2008 он дуустал хүн амын 
ажил эрхлэлтийн жил тутмын статистик мэдээг 
ашиглан ажил эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг 
тооцдог байсан бол 2009 оноос “Ажиллах 
хүчний судалгаа”-г ашигладаг болоод байна. 

Аргачлал өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор 2008-
2009 оны хооронд ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин болон залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшний үзүүлэлт эрс нэмэгдсэнийг Зураг 3.1.9-
оос харж болно. Залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшин 2008 онд 3.0 хувь байснаа 2009 
онд 22.0 хувь болсон байна. Аргачлалын 
өөрчлөлтөөс шалтгаалж тоо мэдээг хооронд нь 
харьцуулах боломжгүй тул 1998-2008 болон 
2009-2012 оны мэдээг тус тусд нь авч үзэж, дүн 
шинжилгээ хийсэн болно. 

Хүснэгт 3.1.4: ядуурлын болон ажилгүйдлийн түвшин, 2010-2012 оноор, хувиар

Бүс нутаг
Ядуурлын түвшин (%) Ажилгүйдлийн түвшин (%)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Үндэсний дүн 38.7 33.7 27.4 9.9 7.7 8.2

Баруун бүс 52.6 40.3 32.5 10.1 10.8 9.8

Хангайн бүс 52.0 49.1 38.6 11.9 8.3 8.3

Төвийн бүс 29.8 28.2 28.1 9.3 6.8 7.7

Зүүн бүс 42.4 40.1 33.3 10.5 11.1 10.8

Улаанбаатар 31.0 25.7 19.8 8.7 5.6 7.1

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 

Хөдөлмөрийн насны хүн амын дунд эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын эзлэх хувийг 
илэрхийлдэг үзүүлэлт бөгөөд энэ нь 1998 онд 
хамгийн өндөр байсан бол 2000 онд 62.9 
хувь болтлоо буурсан байна. Улаанбаатар хот, 
Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Орхон, Ховд аймагт 
энэ үзүүлэлт 2000 онд 1999 оноос хамгийн их 
буурсан нь улсын дүнгээр буурахад голлон 
нөлөөлсөн байна. 2000-2008 оны хооронд 
ажиллах хүчний оролцооны түвшин 62.3-64.5 
хувийн хооронд хэлбэлзэж, 2003, 2004, 2006, 
2007 онд бага зэрэг өссөн байна. Ажиллах 
хүчний судалгааны дүнгээр ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин 2009 онд 66.8 хувь байснаа 
2010 онд хамгийн бага түвшин буюу 61.6 
хувь болтлоо буурчээ. Энэ нь эдийн засгийн 
хямрал, зудаас шалтгаалан олон хүн ажилгүй 
болсонтой холбоотой. Энэхүү үзүүлэлт 2011, 
2012 онд жилд дунджаар 1.5 хувиар өссөн нь 
2011 оныг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил 
болгон зарлаж, бодлогын арга хэмжээ авсаны 
үр дүн юм. 

Дээр дурдсан аргачлалын өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан ажиллах хүчний оролцооны 
түвшинг 2015 он гэхэд 70.0 хувьд хүргэх 
зорилтыг дүгнэх бололцоогүй байна. 

Аргачлалын зөрүү

2009 оноос өмнө ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин, 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшинг тооцохдоо бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 
тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам буюу 
ажилгүйчүүдийн тоонд оруулан тооцож байсан.

2009 оноос эхлэн “Ажиллах хүчний судалгаа”-ны 
үр дүнгээр ажилгүйчүүдийн (бүртгэлтэй болон 
бүртгэлгүй) тоог тодорхойлж, эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амыг тооцож байна. 
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Ажиллах хүчний оролцооны үзүүлэлт бүсийн 
болон аймгийн түвшинд ихээхэн ялгаатай байна. 
2009-2011 онд Зүүн бүс болон Улаанбаатар 
хотод ажиллах хүчний оролцооны түвшин бага 
байсан бол 2012 онд Улаанбаатараас бусад бүх 
бүсэд энэхүү үзүүлэлт улсын дунджаас дээгүүр 
байна. Нийслэл болон 21 аймгийг хооронд нь 
харьцуулахад 2012 оны байдлаар 17 аймагт 
ажиллах хүчний оролцооны түвшин улсын 
дунджаас их байна. Аймагт ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин өндөр байгаа нь хөдөө 
орон нутгаас хотыг чиглэсэн хүн амын дотоод 
шилжих хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа болон 
хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо хөдөөд 
буурч байгаатай холбоотой байна. Харин 
Улаанбаатарт хөдөлмөрийн насны хүн амын 
тоо өсч байгаагаас ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин буурч байна. Хөдөө орон нутгаас 
Улаанбаатарт шилжиж ирсэн хүмүүсийн ихэнх 
нь албан бус салбарт хөдөлмөр эрхэлж байна. 

Хэдийгээр аргачлалын өөрчлөлт гарсан ч, 
бодлогын болон нэмэлт арга хэмжээ авсны 
үр дүнд ажиллах хүчний оролцооны 2015 оны 
зорилтын түвшинг хангах боломж байна. Энэ 
нь 2015 он гэхэд эдийн засгийн өсөлт эрс 
нэмэгдэхээр байгаатай холбоотой юм. 

Зураг 3.1.9: Ажиллах хүчний оролцооны түвшин, 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин (%)
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Эõ сурâалж: МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.

1998-2008 îíы тîî мэдээг ажèл эрõлэлтèйí жèл тутмыí статèстèк тайлаí мэдээíээс, 2009-2012 îíы тîî мэдээг Ажèллаõ 
õ¿чíèй судалгааíаас аâаâ.
Тайлбар:   1) - - - - - Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõг¿й îíууд
                    2)           Хîîрîíдîî õарьцуулагдаõ îíууд

15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшин

2012 оны байдлаар 15-24 насны залуучууд 
Монгол Улсын хөдөлмөрийн насны хүн амын 
30 орчим хувийг бүрдүүлж, мөн насны эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн ам нь нийт эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын 16.0 хувийг эзэлж байна. 
Бүртгэлтэй ажилгүй залуучуудын тоо мэдээнд 
тулгуурлан залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшинг тооцоход 1998-2001 онд харьцангуй 
өндөр байснаа 2002-2008 онд тогтворжсон 
байна. Харин 2009-2012 онд хийсэн Ажиллах 
хүчний судалгаагаар залуучуудын нуугдмал 
ажилгүйдлийг илрүүлж чадсан тул 2009 онд  
15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 
22.0 хувь гарснаас хойш жилд 14 орчим хувиар 
аажим буурч, 2012 онд 14.0 хувьд хүрчээ. 
Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин ийнхүү 
буурсан нь Залуучуудыг ажил эрхлэлтэд бэлтгэх 
болон Залуучууд, оюутнуудын ажил эрхлэлтийг 
дэмжих дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэнтэй 
холбоотой юм. Залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшинг 2015 он гэхэд 2.5 хувьд хүргэх зорилтыг 
бүртгэлтэй ажилгүй залуучуудын тоо мэдээнд 
тулгуурлан тогтоосон тул зорилтыг дахин авч 
үзнэ.

15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин  (%)

15-24 насны залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин  (%)

Ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин (%)

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (%)

62.9

64.5

63.5 63.5

66.8

61.6

63.5

6.5

4.7

3.0

22.0

19.5

15.6
14.0
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Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин бүс нутаг 
болон аймгуудад нэлээд ялгаатай байна. 2012 
оны байдлаар залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшин Зүүн бүс болон Улаанбаатар хот, 
мөн 11 аймагт улсын дунджаас өндөр байна. 
Залуучуудын ажилгүйдэл нь Дархан-Уул (30.9 
хувь), Орхон (26.2 хувь), Хэнтий (21.6 хувь), 
Говьсүмбэр (19.8 хувь), Булган (19.3 хувь), 
Хөвсгөл (18.8 хувь) аймаг болон Улаанбаатар 
(17.1 хувь) хотод нэлээд тулгамдсан асуудал 
болж байгаа нь нийт хүн амд залуучуудын 
эзлэх хувь харьцангуй их, аймагт эдийн 
засгийн хөгжил сул, хот руу чиглэсэн шилжих 
хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаатай холбоотой юм. 

Чанарын судалгааны дүнгээс үзэхэд иргэд 
сумын төв, суурин газарт ажилгүй залуучууд 
олон  байгааг дурдахын зэрэгцээ дээд сургууль 
төгссөн хэрнээ ажилгүй залуучууд олон байгааг 
онцолж байлаа. Түүнчлэн ажилд авахдаа нас, 
хүйс заадаг, эмэгтэй хүнийг ажилд авахдаа 
дургүй байдаг талаар ч цөөнгүй хүн ярив.

Шигтгээ	3:

Иõэíõ залуучууд залõуу бîлжээ. Ажèлг¿й õ¿м¿¿с 
арõè èõ ууж байíа. Өдөрт 12 мяíгаí төгрөгөөр 
õîг цэâэрлэõ ажèл байõад залуучууд õèйõг¿й 
залõуурдаг. 

(Арõаíгай, аймгèйí төâèйí 
Эрдэíэбулгаí сумыí 1-р багèйí èргэдтэй 

õèйсэí ярèлцлагаас)

Маíай сумаíд арõèдалт маø èõ. Олсîí жааõаí 
мөíгөө арõèíд өгчèõдөг залуус îлîí байдаг. 
Дээд сургууль төгссөí залуус èрээд ажèлг¿й л 
байдаг.

(Хөâсгөл аймгèйí Жаргалаíт сумыí 
ИТХ-ыí даргатай õèйсэí ярèлцлагаас)

Х¿í бîлгîí дээд сургуульд яâаõ гээд ар гэр íь 
төлбөрèйг íь төлөõ гэж с¿йдэж байíа. Даíдаа 
цагааí гартаí бэлтгэгдээд байíа. Хар ажèл 
õèйõ сîíèрõîл залууст алга. Дээд сургууль 
төгсөөд баарíы ¿йлчлэгч õèйж байíа. Хуучíы 
теõíèкумыí сургалт õэрэгтэй байíа.

(Хөâсгөл аймгèйí Мөрөí сумыí 
èргэдтэй õèйсэí ярèлцлагаас)

ЗОРиЛТ 4: 
ХҮН АМЫН ТөВЛөРөЛ, шиЛЖиХ ХөдөЛГөөНТЭй ХОЛБОГдОН 
ГАРЧ БУй СөРөГ ҮЗЭГдЛийГ БАГАСГАХ, шиЛЖиН 
СУУРьшиГЧдЫГ НийГМийН СУУРь ҮйЛЧиЛГЭЭНд ХАМРУУЛАХ

Хîт, суурèí газарт õаягèйí б¿ртгэлг¿й 
îрøèí сууж буй èргэдèйí талаар улсыí 
õэмжээíд íэгдсэí статèстèк тîî мэдээг гаргаõ 
øаардлагатай байíа. 

Монгол Улсын нийт хүн амд хотын хүн амын 
эзлэх хувь өссөөр байна. 2012 оны байдлаар 
Монгол Улсын нийт хүн амын 67.2 хувь нь 
буюу гурван хүний хоёр нь хотод амьдарч 
байна. Сүүлийн 10 жилд хотын хүн амын өсөлт 
түүний өмнөх 30 жилийн өсөлттэй ойролцоо 
байгаа юм.

Хүн амын суурьшлаар харвал Улаанбаатар 
хот, түүний дараа Төвийн бүс нутагт хотжилт 
хамгийн өндөр, тухайлбал, Дархан-Уул, 
Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад уул уурхайн 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрчимжсэн, хатуу 
хучилттай зам, төмөр зам зэрэг дэд бүтэц 
хөгжсөн, БНХАУ-тай хиллэдэг зэрэг нь төв 
болон говийн бүсийн хотжих үйл явцад 

нөлөөлж байна. Улаанбаатар хот, аймгийн 
төвийн үйлдвэр, үйлчилгээ, боловсрол, эрүүл 
мэнд зэрэг нийгмийн салбарын хөгжил хотод 
хөдөөнөөс илүү байгаа нь шилжигчдийг татаж, 
нийт хүн амд хотын хүн амын эзлэх хувийн 
жинг өсгөж байна.

2000 оноос хойш ХАА-д тохиолдсон ган, зуд 
зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэл малчдад 
хүндээр тусч, ажлын байр хайх, амьдрал 
ахуйгаа дээшлүүлэх зорилгоор томоохон хот, 
суурин газар, ялангуяа Улаанбаатар хот руу 
шилжиж, хотжих үйл явцыг улам бүр хурдасгаж 
байна. 

Хүн ам Улаанбаатар хот болон Төвийн бүсэд 
бөөгнөрч зах хязгаар нутаг эзгүйрэх хандлага 
ажиглагдаж байна. 2011 онд нийслэл хотын хүн 
ам 55.1 мянган хүнээр нэмэгдсэний 44.8 хувь 
нь хөдөө орон нутгаас албан ёсоор шилжин 
ирсэн хүнээр буюу механик өсөлтөөр, 50.1 
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хувь нь ердийн өсөлтөөр тус тус нэмэгдсэн 
байна. 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар 
Монгол Улсын хүн амын 45.8 хувь буюу 1,206.6 
мянган хүн, нийт өрхийн 40.4 хувь буюу 306.8 
мянган өрх нийслэл хотод оршин сууж байна. 

Нийслэл Улаанбаатар хотод аймгаас шилжин 
ирэгчдийн болон шинээр тусгаарласан өрхийн 
орлогын түвшин, төвлөрсөн дэд бүтэцтэй 
орон сууцны хүрэлцээгүй байдлаас голчлон 
шалтгаалж Улаанбаатар хотын гэр хороолол 
тэлж байна. Сүүлийн 5 жилд нийслэл хот 
руу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнөөс шууд 
шалтгаалан гэр хорооллын өрх, хүн амын тоо 
эрс өсч, нийслэлийн нийт өрхийн 60.0 хувь 
буюу 184.2 мянга нь гэр хороололд амьдарч 
байна. Шилжин ирж буй өрхүүдийн хувьд 
бусдын байранд, тэр дундаа түрээс төлж 
амьдрах нь түгээмэл байна. Эндээс харахад 
шилжин ирэгчдийн хувьд орон сууцны асуудал 
хүндрэлтэйгээс гадна өндөр өртөгтэй байгаа 
юм.  

Уул уурхайн салбар түүнийг дагасан бүтээн 
байгуулалт нь шилжих хөдөлгөөний цоо шинэ 
хэлбэр мөртлөө өндөр түвшний урсгалыг бий 
болгож байна. Шилжин ирэгчдийг хамгийн 
ихээр шингээж байгаа барилгын салбарт 
эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс гурав дахин, уул 
уурхайн салбарт хоёр дахин илүү болж, шилжих 
хөдөлгөөнд эрэгтэйчүүд давамгайлж байна. 
2000 онд шилжин ирэгчид албан бус салбарт 
ажиллах нь их байсан бол сүүлийн жилүүдэд 
албан салбарт ажиллах нь нэмэгдэж байна. 
Хотын хөдөлмөрийн зах зээл нийслэл хотод 
амьдран суугчдыг бүгдийг нь шингээж чадахгүй 
тул шилжин ирэгчид болон ядуучуудын зохих 
хэсэг нь ажилгүй, орлогогүй хэвээр байхаар 
байна. Үүний гол шалтгаан нь тухайн жилд 
шинээр бий болж буй ажлын байр нь нийслэлд 
шилжин ирж буй хүний тооноос хавьгүй цөөн 
байгаатай холбоотой. Шилжих хөдөлгөөнд 
оролцож байгаа нь өөрөө эдийн засгийн идэвх 
гаргаж байгаагийн нэг хэлбэр хэдий ч, ажил 
олдох боломж шилжин ирэгчдийн хувьд тааруу 
байна7. Учир нь шилжин ирэгсэд нь мэргэжил, 
ур чадварын хувьд гологдож ихэнх нь албан 
бус салбарт хөдөлмөр эрхэлж, далд эдийн 
засгийн өсөлтөд нөлөөлж байна. Хотын гэр 
хорооллын хүн амын хурдацтай өсөлт нь хотын 
нийгэм, эдийн засгийн болон засаг захиргааны 

нэгжид ачаалал үүсгэж байна. 

Шилжин ирэгчдийн дотор цэвэр усаар 
хангагдаж чадаагүй айл өрхүүд олон 
байгаагийн зэрэгцээ тэд хог хаягдал, бохир 
ус зайлуулах нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй, 
ердийн галлагаатай гэрт амьдарч, хотын хөрс, 
агаарыг бохирдуулж байгаль орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байна. Хүн амын хэт төвлөрөл, 
нийгмийн болон нийтийн үйлчилгээний хэт 
ачааллаас үүдэлтэй агаар, хөрсний бохирдол, 
хог хаягдал зэрэг нь хүн амын тав тухтай 
амьдрах орчинд муугаар нөлөөлж, улмаар 
хүний хөгжлийг хангах боломжийг хязгаарлах 
хүчин зүйл болж байна. Түүнчлэн цахилгаан 
эрчим хүчний эх үүсвэрт холбогдоогүй өрхүүд 
цөөнгүй байгаагийн зэрэгцээ тэд хот, суурин 
газрын засаг захиргаанд албан ёсны бүртгэлгүй 
байгаа тул, нийгмийн үйлчилгээнээс орхигдож, 
эмзэг бүлгийн хүн амд төрөөс үзүүлж буй 
дэмжлэг, хөнгөлөлтийг тэр бүр хүртэж чадахгүй 
байна. Бүртгэлгүй шилжин суурьшигчдын хувьд 
эмнэлгийн анхан шатны үзлэг болон эрүүл 
мэндийн даатгалд хамрагдах боломж хомс, 
хүүхдүүд нь цэцэрлэг сургуулиас завсардах 
зэрэг асуудлуудыг үүсгэж байна. 

Дотоодын шилжих хөдөлгөөн нь хот, суурин 
газарт төдийгүй хөдөө орон нутгийн нийгэм-
эдийн засгийн хөгжилд мөн сөргөөр нөлөөлж 
байна. Тухайлбал, шилжих хөдөлгөөний улмаас 
хөдөө, орон нутагт хүний нөөцийн хомсдол 
үүсч, аймгийн нийт хүн амд ахмад настны эзлэх 
хувь өсч, зах зээлийн багтаамж буурч, соёл, 
уламжлал алдагдахад хүрч байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас шилжин 
суурьшигчдын эрх ашгийг хамгаалах, тэднийг 
тэтгэврийн болон нийгмийн хамгааллын 
үйлчилгээнд хамруулах зорилгоор Нийгмийн 
хамгааллын болон “Нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам” зэрэг хууль, 
тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна. 

Хот, суурин газарт хүн амын хэт төвлөрөлтэй 
холбоотой гарч буй үр дагаврыг хянах шалгуур 
үзүүлэлт дутмаг, нийгмийн суурь үйлчилгээнд 
хамрагдсан шилжин суурьшигчдын статистик 
мэдээ байхгүй байна. Гэхдээ иргэний бүртгэл 
мэдээллийн цахим сүлжээ бий болж, бүртгэл 
сайжирч байгаа ч, 2015 он гэхэд хот, суурингийн 
нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж 
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буй хүн амын эзлэх хувийг тэг болгох зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд багагүй бэрхшээл тулгарч байна. 
Иймээс энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх зөв замыг 
олох шаардлагатай байна. 

Дотоод шилжих хөдөлгөөн нь дээр дурдсан 
олон сөрөг дагавруудыг дагуулж байгаа ч, 
нийслэл хотын хүн амын төвлөрөл нь хүн амын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлт, хэрэгцээг 
нэмэгдүүлж, тэр хэрээр эдийн засгийн үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэх боломжийг бий болгож 
байна.

Нэг талаар хүн амын хэт төвлөрлийг 
багасгах, орон нутагт амьдрах таатай орчныг 
бүрдүүлснээр хөдөөгөөс хот руу чиглэсэн 
шилжих хөдөлгөөний эрчимжилтийг сааруулж, 
хот, хөдөөд хүн амын тархалтыг тэнцвэржүүлэх 
бодлого баримтлах, нөгөө талаар хөдөөд 
амьдрах тав тухтай таатай орчныг бий болгохын 
тулд байгаль орчин ба хүн ам, эдийн засгийн 
нягтралыг бий болгох, үйлдвэрлэл, хүн амын 
хэрэглээнээс байгаль орчинд үзүүлэх дарамтыг 
бууруулж, байгаль орчинд ээлтэй технологи, 
бараа, үйлчилгээний зах зээлийн өсөлтийг 
дэмжих, энэ чиглэлд үр ашигтай хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломжтой юм. 

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Ядуурлыг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлэх 
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал болон ажиллах 
хүчний оролцооны түвшин, 15-24 насны 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшингийн 
аргачлалын өөрчлөлтүүдийг авч үзэх хэрэгтэй 
байна.  

Монгол Улс дахь ядуурлын үндсэн шалтгааныг 
тогтоох системтэй аналитик судалгаа 
үгүйлэгдэхийн зэрэгцээ ядууралтай холбоотой 
үнэн бодит мэдээ дутмаг байна17.

Зуд, ган ганчиг зэрэг хөдөө орон нутаг дахь 
гадаад шалтгаанаас гадна нэг малчин өрхөд 
ногдох малын тоо толгой цөөн, зах зээлээс 
алслагдмал байдалтай холбоотойгоор эдийн 
засгийн боломж хязгаарлагдмал, ХАА-н 

бүтээгдэхүүний үнэ хямд, эдгээр бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авах хэрэглэгчийн тоо цөөн, нийгмийн 
тэгш бус байдлаас шалтгаалан хөдөөд ядуурал 
их байхад нөлөөлж байна.

Залуучууд ажилд ороод хэсэг хугацааны 
дараа ажлаас гарах байдал нь тэдний ажилд 
хандах хандлагаас гадна ажлын байрны 
нөхцөл тааруу, цалин хөлс нь өөрийгөө болон 
гэр бүлээ тэжээхэд хүрэлцэхгүй байгаатай 
холбоотой байна.  Энэ нь залуучуудыг тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулахад муугаар нөлөөлж 
байна. Мөн залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшин аймгуудад харилцан адилгүй байгаа 
нь нийгмийн хамгаалал хангалтгүй учраас 
залуучууд албан бус салбарт шилжин ажиллаж 
байгаатай холбоотой байна.

Ажлын байрны захиалгын тоо өсч, хөдөлмөрийн 
зах зээлд ихээхэн хэмжээний эрэлтийг бий 
болгож байгаа боловч энэ хугацаанд ажлын 
байранд зуучлагдсан иргэдийн тоо буурсаар 
байна. Залуучууд, ажилгүй байгаа болон 
ажил эрхлэхийг хүссэн иргэд ажил олгогчийн 
санал болгож буй ажлын байрны шаардлагыг 
хангаж чадахгүй байна. Тухайлбал, ажиллах 
хүчний мэргэжил, ур чадварын түвшин техник, 
технологийн хөгжил, дэвшлийн өнөөгийн 
шаардлагатай тэр бүр нийцэхгүй байгааг 
харуулж байна.

Эдийн засгийн өсөлт ажиллах хүчний өсч буй 
нийлүүлэлттэй нийцсэн тэнцвэржүүлэх эрэлтийг 
бий болгож хараахан чадахгүй байна. Эдийн 
засгийн бүтэц өөрчлөгдөж байгаа боловч, 
манай улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх 
ажиллах хүчний шингээлт, бүтээмж, цалин 
хөлсний түвшин харилцан адилгүй хэвээр 
байна. Нийт ажил олгогчдын 90 орчим хувь нь 
1-9 ажилтантай жижиг, дунд үйлдвэрүүд байгаа 
бөгөөд тэдгээрт зохистой ажлын байрыг бий 
болгох эдийн засаг, хүний нөөц, удирдлагын 
чадавх бүрэлдээгүй байна.

Зудын улмаас малын тоо толгой хорогдох, 
улмаар хөдөө орон нутагт ядуурал нэмэгдэх, 
мөн дэд бүтцийн хөгжил сул, ажил эрхлэх 
боломж хязгаарлагдмал, боловсрол, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний чанар хангалтгүй, 
хүртээмж муутай, зах зээлээс алслагдсан зэрэг 
нь хүн ам хөдөө орон нутгаас хот, суурин газар 17 Магдалеíа Сепулâеда Кармîíа, Туйлыí ядуурал ба 

õ¿íèй эрõèйí асуудлаарõ тусгай Илтгэл, 2012 îíы 12 
сар.
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руу шилжин суурьших үндсэн шалтгаан болж 
байна. Түүнчлэн аймгуудын хөгжил харилцан 
адилгүй байгаа нь хот суурин газрыг чиглэсэн 
шилжих хөдөлгөөний нэг шалтгаан болж байна.

Шилжин ирэгчид гол төлөв гэр хороололд 
оршин сууж байна. Иймд хөдөөнөөс ирээд 
дасан зохицох амьжиргааны наад захын 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нь туслах, боловсрол, 
эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулах зэрэг зохион 
байгуулалтын ажил хийх шаардлагатай байна. 

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

•	 Ядуурлын	 түвшинг	 инфляцийн	 түвшинтэй	
уялдуулан 1995-2009 оноор эргэн тооцож, 
2015 оны зорилтыг шинэчлэх,

•	 Ядуурлыг	 бууруулах	 бодлого,	 арга	
хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх,

•	 Засгийн	газрын	түвшинд	Ядуурлыг	бууруулах	
үндэсний хороо байгуулж, орон нутгийн 
засаг захиргааны төлөөллийг оруулах,

•	 Ядуурлыг	 бууруулах	 салбар	 хоорондын	
стратеги боловсруулж, хамтрагч талуудын 
оролцоог хангасан салбар хоорондын 
зохицуулалтын механизм бүрдүүлэх,

•	 Ядуурлын	 суурь	шалтгааныг	 тогтоох	 эрдэм	
шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, 

•	 Хөдөөгийн	хүн	амын	боловсрол,	мэдээллийн	
хүртээмж, шийдвэр гаргалтад оролцох 
оролцоог сайжруулах замаар чадавхыг нь 
бэхжүүлэх,

•	 Жижиг,	 дунд	 үйлдвэрийн	 тухай	 хуульд	
өөрчлөлт оруулж, малчин өрхийг өрхийн 
үйлдвэрлэлд хамруулах талаар арга хэмжээ 
авах,

•	 Өрхийн	 орлогыг	 нэмэгдүүлэх	 зорилгоор	
өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн зээл 
олголтыг өргөжүүлэх, өрхийн үйлдвэрлэлийн 
хүрээнд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг сайжруулах чиглэлээр 
бүсчилсэн бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээ 
бий болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх,

•	 Хөдөө	 орон	 нутагт	 хоршооллыг	 хөгжүүлэх	

нь ядуурлыг бууруулах нэг эх үүсвэр 
гэдгийг харгалзан, энэ чиглэлээр гарсан 
санал, санаачилгыг дэмжин хоршооллын 
хөдөлгөөнийг хөдөө орон нутагт 
эрчимжүүлэх,

•	 Төр	 засгийн	 шийдвэр	 болон	 аливаа	
мэдээллийг малчдад хүргэхдээ тухайн 
шийдвэрийг бүрэн ойлгосон малчдаар нь 
яриулж таниулах, мөн нутгийнхний үгийг 
сонсдог хүнээр дамжуулан хүргэх зэрэг 
малчдын дунд мэдээлэл хүргэх сонгодог 
хэлбэрийг өргөн ашиглах, 

•	 Хот,	суурин	газарт	төвлөрсөн	эдийн	засгийн	
хөгжлийг орон нутагт шилжүүлж, аймгуудыг 
хөгжүүлэх, 

•	 Мэргэжлийн	 болон	 мэргэжлийн	 бус	
боловсон хүчнийг шингээх чадавхыг 
бүрдүүлж, шинээр төгсөгчдийн ажил 
эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
сургалтын хөтөлбөрийг хөдөлмөрийн 
зах зээлийн бодит нөхцөл шаардлагад 
нийцүүлэх арга хэмжээ авах,

•	 Залуучуудад	хөрөнгө	оруулах	замаар	зарим	
аймаг, хотуудын өмнө тулгарч буй хүн ам 
зүйн бэрхшээлийг эдийн засгийн боломж 
болгон хувиргах, ядуурлыг бууруулах чухал 
стратеги болгох,

•	 Шинэ	 бизнесийг	 хөгжүүлэх,	 инновацийг	
дэмжих тухай хууль эрх зүйн орчинг 
сайжруулах, санхүүгийн механизмуудыг 
нээлттэй болгох,

•	 Ажиллах	 хүчний	 оролцооны	 түвшин,	 15-24	
насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшний 
2015 оны зорилтыг шинэчлэх,

•	 Залуучуудын	 ажил	 эрхлэлтийг	 дэмжих	
үндэсний төлөвлөгөөг боловсруулах, 
залуучуудын болон хувийн хэвшлийн 
оролцоог дэмжих шинэлэг арга хэмжээг 
өргөжүүлэх, 

•	 Хот,	суурин	газарт	хаягийн	бүртгэлгүй	оршин	
сууж буй иргэдийн талаар улсын хэмжээнд 
нэгдсэн бүртгэлтэй болох,

•	 Улаанбаатар	хотод	суурьшихаар	ирж	байгаа	
иргэдийн суурьшлыг зохицуулсан эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэх,
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•	 Шилжин	 ирсэн,	 орон	 гэргүй	 өрхүүдэд	
зориулан түр амьдрах түрээсийн орон 
сууцыг барих асуудлыг хот байгуулалт, 
төлөвлөлтийн бодлогод тусган хэрэгжүүлэх,

•	 Аймаг,	 орон	 нутгийн	 эрэлт,	 хэрэгцээнд	
тулгуурласан жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулж, 
орон нутгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
замаар шилжих хөдөлгөөнийг сааруулах,

•	 Төвөөс	 алслагдсан,	 хөгжлөөр	 сул	 бүс	
нутаг, аймгуудын иргэдэд бүс нутгийн 
нэмэгдэл олгох, банк, санхүү, татвар, 
зээлийн бодлогоор дэмжих эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх,

•	 Шилжих	 хөдөлгөөнийг	 саармагжуулах,	
багасгах зорилгоор сумын төвийн “Шинэ 
сумын төв” төслийн хүрээнд инженерийн 
шугам сүлжээ бүхий орон сууц, сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг, албан газрын барилгыг 
шинээр барих, өргөтгөн шинэчилж, хот 
суурин газраас дутахааргүй тав тухтай 
орчинг бүрдүүлэх,

•	 Уул	 уурхай	 хөгжиж	 байгаа	 бүс	 нутагт	 хүн	
амын шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулах, 
гэр бүлээр нь суурьшуулах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, бүс нутгийн хөгжил төлөвлөлтөд 
шилжигчдийн асуудлыг тусгах зэрэг 
ажлуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.

ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

“МХЗ-уудын шалгуур үзүүлэлтийн дүн 
шинжилгээ” аргачлалыг ашиглан Зорилго 
1-ийн хүрээнд гарсан ахиц дэвшлийг шалгуур 
үзүүлэлт тус бүрээр үнэлсэн болно18. 

Нийт 10 шалгуур үзүүлэлтийн долоог нь 
дахин тооцох буюу аргачлалыг нь эргэн харах 
шаардлагатай байна. Шалгуур үзүүлэлтүүдээс 
“тав хүртэлх насны өсөлтийн хоцролттой 
хүүхдийн эзлэх хувь” 2015 оны зорилтот 
түвшиндээ хүрсэн бөгөөд “Тав хүртэлх насны 
тураалтай хүүхдийн эзлэх хувь”, “Тав хүртэлх 
насны туранхай хүүхдийн эзлэх хувь”, “Нэг хүнд 
ногдох ДНБ, оны үнээр” үзүүлэлтүүд 2015 оны 
зорилтот түвшинг хангах боломжтой байна. 

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТ, 
ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг Зорилго 1-ын хүрээнд 
авч хэрэгжүүлэхийг санал болгож байна.

18 Ч.Хаøчулууí, Ш.Мөíõцэрэí, Мîíгîл Улс даõь МХÇ-ыí 

аõèц дэâøлèйí тîйм, 2013.
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Зорилго шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 1: Ядуурал, 
өлсгөлөнг бууруулах
Зорилт 1: Амьжиргааны 
доод түвшнээс доогуур 
орлоготой иргэдийн 
амьжиргааг сайжруулах

1. Үндэсний хэмжээнд ядуурлын шугамаас доогуур амьдарч буй хүн амын 
эзлэх хувийг Х хувиар бууруулах. Энэхүү үзүүлэлтийг бүс нутаг болон 
аймгаар гаргах,

2. Нэг хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээг Х хувиар нэмэгдүүлэх,
3. Инновацад суурилсан эдийн засгийн өсөлтийн эдийн засагт эзлэх хувийг Х 

хувиар нэмэгдүүлэх,
4. Үндэсний хэмжээнд ядуу гэр бүлд амьдарч буй хүүхдийн эзлэх хувийн 

жинг Х хувиар бууруулах, 
5. Зудын улмаас хорогдсон малын тоо толгойг жилд дунджаар Х хувиар 

бууруулах,
6. Нийт ядуу хүн амын дотор ядуурлаас гарсан хүн амын эзлэх хувийг Х 

хувиар нэмэгдүүлэх. 

Зорилт 2: Хүнсний 
аюулгүй байдал, хоол 
тэжээлийн зохистой 
байдлыг хангах 

1. Тав хүртэлх насны өсөлтийн хоцролттой хүүхдийн эзлэх хувийг 0.0 хувь, 
туранхай хүүхдийн эзлэх хувийг 0.0  хувь болгож, хүүхдийн цус багадалтыг 
Х хувиар бууруулах,

2. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах,
3. ХАА-г тогтвортой хөгжүүлэх замаар хүн амын органик хүнсний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх.

Зорилт 3: Ажлын байр, 
тогтвортой амьжиргаа, 
тэгш өсөлтийг бий 
болгох

1. Одоогоор сургуульд сураагүй буюу ажил эрхлээгүй залуучуудын тоог Х 
хувиар бууруулах,

2. Өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг экспортолдог ААН-ийн тоог Х-ээр 
нэмэгдүүлэх,

3. Бизнесийн дэмжлэгт орчин бүрдүүлж, хувиараа бизнес эрхлэхийг дэмжих 
замаар шинээр эхлэх бизнесийг Х хувиар, шинэ бүтээгдэхүүний нэмүү 
өртгийг нэмэгдүүлэх, 

4. Ажиллах хүчний оролцооны түвшинг Х хувьд хүргэх,
5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг Х хувьд хүргэх,
6. 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшинг Х хувь хүртэл бууруулах.

Хүснэгт 3.1.5. Зорилго 1 -ийн зорилт болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
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ÌÕÇ 2:
БҮХ НИЙТЭЭРЭЭ 

АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРОЛ  ЭЗЭМШИХ
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МХЗ 2:
БҮХ НИЙТЭЭРЭЭ АНХАН ШАТНЫ 
БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИХ

•	 Бага	боловсролд	хамран	сургалтын	цэвэр	жин	1997-2012	оны	

хугацаанд	Улаанбаатараас	бусад	бүх	аймагт	нэмэгдсэн	байна.

•	 Орхон	аймгаас	бусад	бүх	аймаг,	нийслэлд	эмэгтэй	хүүхдүүдийн	

бага	сургуульд	хамрагдалт	эрэгтэй	хүүхдүүдийнхээс	илүү	сайн	

байна.	 Эрэгтэй	 хүүхдийг	 бага	 боловсролд	 хамран	 сургахад	

илүү	анхаарах	шаардлагатай	байна.

•	 Сургууль	завсардсан	хүүхдүүдийн	дийлэнх	нь	бага	боловсролын	

эхний	ангиудаас	завсардах	хандлагатай	явж	иржээ.

•	 Хөдөөнөөс	 суурин	 газарт	 суурьших	 иргэдийн	 шилжих	

хөдөлгөөн	 нэмэгдсний	 улмаас	 сумдын	 сургуулийн	 хүүхдийн	

тоо	цөөрч,	сумдын	сургууль	хүчин	чадлаараа	бүрэн	ажиллаж	

чадахгүйд	хүрч	байна.

•	 Нэмэлт	 арга	 хэмжээг	 авснаар	 бага	 боловсролын	 хамран	

сургалтын	цэвэр	жинг	100	хувьд	хүргэх	боломжтой	байна.

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

Зорилт 5: 2015 он гэхэд бүх хүүхдэд бага боловсрол олгох

11. Бага боловсролын хамран сургалтын 
цэвэр жин

95.9
(1997)

95.0 94.7 94.8 95.2 100.0

12. Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар 
анги хүртэл суралцагчдын хувь

91.0 83.6 92.9 93.2 94.5 100.0

13. 15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг 
тайлагдалтын хувь

99.0
(1989)

97.7 98.5  –  – 100.0
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Боловсрол эзэмших нь хүний үндсэн эрхийн 
нэг төдийгүй бусад эрхээ эдлэх тулгуур нөхцөл 
гэж үздэг. Боловсролоор дамжуулан хүн улс 
орныхоо эдийн засаг, нийгэм, улс төр, соёлын 
хүрээний өргөн үйл ажиллагаанд оролцох 
боломж нээгддэг. Хүн амын боловсрол нь 
аливаа улс орны хөгжил дэвшилд шийдвэрлэх 
үүрэг гүйцэтгэхийн хамт ядуурлыг бууруулах, 
тогтвортой хөгжил, эрх тэгш байдлыг хангах 
нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 

Монгол Улс 2015 он гэхэд бага боловсролын 
хамран сургалтын цэвэр жин, нэгдүгээр ангид 
элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл суралцагчдын 
эзлэх хувь болон 15-24 насны залуучуудын 
бичиг үсэг тайлагдалтын хувийг 100-д хүргэх 
зорилт тавьсан. 

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ

Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жин

Улсын дунджаас харахад харахад бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 
тогтворгүй байна (Зураг 3.2.1). 1997-2012 оны 
ерөнхий чиг хандлагыг илэрхийлсэн шулуун 
шугам уруудсан чиглэлтэй харагдаж байна. 
1999-2002 оны хооронд улсын дунджаар бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 
буурсан нь Улаанбаатар хотод энэ үзүүлэлт 
огцом буурсантай холбоотой байна (Зураг 
3.2.2)-оос харж болно. Харин 2008 оны 
1 дүгээр сараас бага ангийн бүх хүүхдийг 
“Үдийн цай” хөтөлбөрт хамруулснаар бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 
тогтвортой нэмэгдсэн байна. Энэ арга хэмжээ 
сургууль завсардсан болон сургуулийн гадна 
байгаа хүүхдийг сургуульд ороход ихээхэн 
түлхэц болсон. 

Зураг 3.2.1: Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, улсын дунджаар, хувиар

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

88.0

95.9

97.3

88.9

93.3

91.5

94.3
94.8

95.2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жин бүсүүдээр ялгаатай байгаа боловч (Зураг 
3.2.2), ихэнх аймагт 1997-2012 оны хооронд 
ахиц дэвшил гарсны дотор Баруун бүсийнх 
мэдэгдэхүйц дээшилж, тавьсан зорилтод хүрсэн 

бол Улаанбаатар хотынх буурчээ. Ялангуяа 1999 
оноос хойш Улаанбаатар хотод энэ үзүүлэлт 
улсын дундаж болон бусад бүсийн дунджаас 
доогуур байгаад илүү анхаарал хандуулах 
хэрэгтэй.
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Зураг 3.2.2: Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, бүсээр, хувиар

70

80

90

100

110

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Баруун бүс Хангайн бүс Төвийн бүс Зүүн бүс Улаанбаатар

Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

19 БШУЯ, Мîíгîл Улсыí Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтîд бîлîâсрîлыí талаар дэâø¿¿лсэí зîрèлтыí õэрэгжèлтèйí яâцад õèйсэí õяíалт-
øèíжèлгээíèй тайлаí, 2013.

Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жинг аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд нэлээд 
ялгаатай байна (Зураг 3.2.3). 2012 оны байдлаар 
Дархан-Уул, Увс, Дорнод, Орхон аймгууд бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жинг 
100.0 хувьд хүргэх зорилтоо хангасан, харин 
аймгуудынх 90.0 хувьд ч хүрээгүй байна. Улсын 

дунджаас доогуур байгаа Булган, Дундговь, 
Төв аймгийн хувьд хүн ам ихээр төвлөрсөн, 
дэд бүтэц сайн хөгжсөн хот, аймгуудтай газар 
зүйн байршлаар зэргэлдээ оршдогоос эдгээр 
төв суурин руу шилжин суралцаж байгаа нь 
хамран сургалтын үзүүлэлт доогуур гарахад 
нөлөөлсөн байна19.

Зураг 3.2.3: Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, аймаг, нийслэл, хувиар, 2012
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Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.
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үзүүлэлт бөгөөд 100.0-аас давах ёсгүй юм.

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртэл суралцагчдын эзлэх хувь 1990-ээд оны 
эхэн үед хэлбэлзэлтэй байжээ (3.2.4). 1991-1994 
онд энэ үзүүлэлт 135.1 хувиас 40.0 хувь болтол 
буурсан байна. Энэ нь шилжилтийн үед эцэг, эх 
нь ажилгүй болсны улмаас хүүхдүүд сургууль 
завсардсантай холбоотой.  Харин 1995 оноос 
аажмаар тогтвортой өсч тавдугаар анги хүртэл 
суралцагчид 2012 оны байдлаар 94.5 хувьтай 
байна. 2015	он	гэхэд	100.0	хувьд	хүргэхийн	
тулд	 нэмэлт	 бодлого,	 арга	 хэмжээ	 авч	
хэрэгжүүлэх	шаардлагатай.	

Хүснэгт 3.2.1 : Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин, бүс нутаг, хүйс, хувиар, 2010

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй
Улсын дундаж 97.4 97.1 97.7

Баруун бүс 95.4 94.8 96.0

Хангайн бүс 97.1 96.6 97.6

Төвийн бүс 98.0 97.7 98.3

Зүүн бүс 98.1 97.8 98.4

Улаанбаатар 98.1 98.0 98.3

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Х¿í ам, îрîí сууцíы 2010 îíы улсыí тîîллîгî: “Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтыí зарèм  ¿з¿¿лэлт¿¿д” 

сэдэâчèлсэí судалгаа, õуудас 15.

Бага  боловсролын хамран сургалтын цэвэр жингийн хүйсийн ялгаатай байдлыг энэхүү тайланд  
анх удаа шинээр орууллаа. 

Монгол Улсын хувьд эрэгтэй хүүхдийг бага 
боловсролд хамран сургахад, ялангуяа Баруун 
бүсэд илүү анхаарах шаардлагатай байна. 

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртэл суралцагчид

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртэл суралцагчдын эзлэх хувь нь тухайн 
сургуулийн тухайн ангид орж суралцсан 
хүүхдийн тавдугаар анги төгстлөө сурч буй 
эсэхийг харуулдаг БШУЯ-аас гаргадаг үзүүлэлт 
юм. Өөрөөр хэлбэл, тухайн сургуулиас гадагшаа 
шилжилт хэр байна вэ гэдгийг харуулдаг тоон 

Зураг 3.2.4: Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл суралцагчдын хувь

Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

Энэ үзүүлэлтийн бүс нутгаар гаргасан урт 
хугацааны өөрчлөлтийг Зураг 3.2.5-д харуулав. 
Зургаас харахад нэгдүгээр ангид элсэн ороод 
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тавдугаар анги хүртэл суралцагчдын эзлэх 
хувь Улаанбаатар хотынх бусад бүсүүдээс 
харьцангуй өндөр байна.
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Зураг 3.2.5: Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл суралцагчдын хувь, бүсээр

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртэл суралцагчдын эзлэх хувийг 2012 оны 
байдлаар аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд (Зураг 
3.2.6) Өмнөговь, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ аймаг, 
Улаанбаатар хотод 100.0 хувиас давж, тавьсан 
зорилт биелсэн байхад Ховд, Баян-Өлгий, 
Говь-Алтай, Увс, Дундговь, Завхан, Баянхонгор, 
Архангай, Өвөрхангай аймгийн хувьд 90.0 

хувьд хүрэхгүй байна. Дээрх аймгуудад 
нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртлээ суралцаж чадаагүй улирсан болоод 
сургууль завсардсан хүүхдийн тоо харьцангуй 
олон байсан нь нөлөөлжээ. Эдгээр аймгуудад 
үлдсэн хугацаанд энэ үзүүлэлтээр тодорхой ахиц 
дэвшил гаргавал 2015 онд хүрэхээр дэвшүүлсэн 
зорилтдоо хүрэх боломжтой.

Зураг 3.2.6: Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги хүртэл суралцагчдын хувь, аймаг, нийслэлээр, 2012

Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí
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Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.
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15-24 насны залуучуудын бичиг үсгийн 
тайлагдалтын хувь

Хүн ам, орон сууцны сүүлийн 3 удаагийн 
тооллогын дүнгээр 15-24 насны залуучуудын 

бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 2000 онд 1989 
оны тооллогынхоос буурч, харин 2010 онд 
эргээд өсч, 1989 оны түвшиндээ ойртсон 
ерөнхий чиг хандлагатай байна (Хүснэгт 3.2.2). 
Энэ үзүүлэлт Зүүн бүсэд хамгийн бага байна. 

Хүснэгт 3.2.2: 15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь

1989 2000
2010

Бүгд эрэгтэй эмэгтэй

Улсын дундаж 99.0 97.7 98.5 98.0 98.9

     Баруун бүс 99.0 97.0 97.3 96.7 98.0

     Хангайн бүс 98.7 96.5 97.0 96.4 97.7

     Төвийн бүс 98.8 97.5 98.3 97.8 98.8

     Зүүн бүс 97.8 95.1 95.9 94.9 97.0

     Улаанбаатар 99.6 99.5 99.5 99.4 99.7

Эõ ¿¿сâэр: Х¿í ам, îрîí сууцíы тîîллîгыí д¿íд ¿íдэслэсэí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí, ҮСХ, Х¿í 
ам, îрîí сууцíы 2010 îíы улсыí тîîллîгî: “Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтыí зарèм ¿з¿¿лэлт¿¿д” сэдэâчèлсэí судалгаа, õ.20.

Залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувийг 
хүйсээр нь авч үзвэл хот, хөдөөд ялгаагүй 
эмэгтэйчүүдийн бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 
эрэгтэйчүүдийнхээс илүү байна. 

Энэ үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд 
2012 оны байдлаар Улаанбаатар, Дархан-Уул, 

Орхон гэсэн 3 хотод хамгийн өндөр, харин 
Сүхбаатар аймагт хамгийн бага 93.3 хувьтай 
байна. Түүнчлэн Дундговь, Архангай, Хөвсгөл, 
Өвөрхангай, Хэнтий, Баянхонгор зэрэг 
аймгуудад 15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг 
тайлагдалтын хувь бусад аймгаас харьцангуй 
доогуур байна.

Зураг 3.2.7: 15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, аймаг, нийслэлээр, 2010

Эõ ¿¿сâэр: Х¿í ам, îрîí сууцíы тîîллîгыí д¿íд ¿íдэслэсэí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.
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МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Зорилго 2-ын хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж 
буй хүчин зүйл нь шилжих хөдөлгөөн 
болон хүүхдүүдийн сургууль завсардалт юм. 
Аймгуудаас ирүүлсэн мэдээллээс үзэхэд хот 
суурин, төвлөрсөн газар, томоохон суманд 
очиж суурьших иргэдийн шилжих хөдөлгөөн 
нэмэгдснээс сумдын сургуулийн хүүхдийн 
тоо цөөрч, сургууль хүчин чадлаараа бүрэн 
ажиллаж чадахгүйд хүрч, хамран сургалт 
буурах шалтгаан болж байна. Хүүхдийг байнгын 
оршин суугаа газраас нь өөр газарт сургуульд 
сургах явдал элбэг байгаа нь хамран сургалтын 
үзүүлэлтийг тооцоход хүндрэл учруулж байна.

Манай сумаас олон хүүхэд Эрдэнэт хотод 
хамаатан садныгаа бараадан очиж суралцдаг 
тул бага боловсролын хамран сургалтын 
хувь буурдаг. Сургуулийн хувьсах зардлын 
хэмжээ  хүүхдийн тоогоороо  нэмэгддэг. 
Харин дунд сургууль төгсөх болохоор 
Эрдэнэтээс хуваарь өгдөггүй тул сумандаа 
буцаж ирэн шалгалтандаа ордог.

Булгаí аймгèйí Хутаг-Өíдөр сумыí 
сургуулèйí заõèралтай õèйсэí ярèлцлагаас

Зорилгын хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж буй 
өөр нэг хүчин зүйл нь хүүхдүүдийн сургууль 
завсардалт юм. Хүн ам, орон сууцны 2010 оны 
тооллогын дүнгээр сургуульд сурдаггүй 6-15 
насны 16.5 мянган хүүхэд тоологджээ. Энэ нь 
6-15 насны нийт хүүхдийн 3.8 хувийг эзэлж 
байна. Энэ үзүүлэлт Баян-Өлгийд 8.5 хувь, 
Хөвсгөлд 5.8 хувь, Увсад 5.7 хувь, Өвөрхангайд 
5.6 хувь байгаа нь улсын дунджаас дээгүүр 
байна. Энд хүн амын тооллогын насны бүлэг 
нь энэхүү үзүүлэлтийг тооцдог насны бүлэгтэй 
зөрж байгаа боловч, сургуулиас завсардсан 
бага боловсрол эзэмших насны хүүхдүүдийн 
тоо буурахгүй байна. 

Сургууль завсардалтыг хүйсээр авч үзвэл, 
эрэгтэй хүүхдүүдийн дунд илүү их байна. 
Иймээс эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 
эмэгтэй хүүхдийнхээс доогуур байна.  

Зураг 3.2.8: 6-15 насны нийт хүүхдэд сургуульд сурдаггүй хүүхдийн эзлэх хувь, нас, хүйсээр, 2010

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Х¿í ам, îрîí сууцíы 2010 îíы улсыí тîîллîгî: ”Бîлîâсрîл, бèчèг ¿сгèйí 

мэдлэг” сэдэâчèлсэí судалгаа, õуудас 25.
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Ерөнхий боловсролын сургалтыг 12 жилийн 
тогтолцоонд шилжүүлэн 6 настай хүүхдийг 
2008-2009 оны хичээлийн жилээс сургуульд 
элсүүлэн сургаж эхэлсэнтэй холбоотойгоор 
бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жин буурсан байна. Тухайлбал, 6 нас бүрэн 
хүрээгүй буюу 5 настай хүүхдүүд сургуульд 
элсэж, явцын дунд сургуулиас гарах зэргээс 
сургуульд хамрагдалт буурсан байна.

Сургуульд элсэх 6 насанд хүрсэн байхад эцэг, 
эх нь оруулахгүй байх тохиолдол байна. 
Ялангуяа хөдөөгийн малчдын 6 настай хүүхдүүд 
сургуульд ороод дотуур байранд биеэ дааж 
сурч, амьдрах чадваргүйгээс сургуульд орохгүй 
завсардах, зарим нь хот, суурин газрын 
сургуульд элсэж байгаагаас үндсэн захиргааных 
нь бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жин буурахад нөлөөлж байна20. Ажилгүйдэл, 
ядуурлаас шалтгаалан хүүхдийн сургууль 
завсардалт гарч, мөн малчид хүүхдээ сургууль 
завсардуулан мал маллуулах сонирхол байсаар 
байна21.

Монгол Улсад улсын сургуулиуд төлбөргүй 
боловч хүүхдээ сургуульд явуулахад, түүнчлэн 
сумын сургуульд сургахад нэлээдгүй нэмэлт 
зардал шаардагдаж байна. Эдгээр зардалд 
сургуулийн засвар үйлчилгээ, анги, танхимийн 
ширээ, сандал, тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэхтэй холбоотой зардал, хичээлийн 
сурах бичиг, дүрэмт хувцас авах зэрэг орж 
байна. Нэн ядуу эцэг, эхчүүд хүүхдийн хоол, 
хүнс, хувцас, байр, унааны болон бусад зардлыг 
төлж чадахгүй байгаагаас хүүхдээ сургуулиас 
завсардуулах тохиолдол гарч байна.  Мөн ядуу 
айлын хүүхдүүд өмсөх хувцас муугаас болоод 
бусад хүүхүүдээсээ ичиж зовон сургуулиас 
холддог байна22.

Улсын хэмжээнд бага боловсролын хамран 
сургалтын цэвэр жин буурсан нь Улаанбаатар 
хотод энэ үзүүлэлт ихээхэн буурсанаас 
шалтгаалжээ. Энэ нь нийслэлд жил бүр олон 
мянган иргэн хөдөөнөөс шилжин ирж, үүний 

20 Булгаí аймгèйí Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтуудыí 
õэрэгжèлтèйí тайлаí, 2013.

21 Дîрíîгîâь аймгèйí Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтуудыí 
õэрэгжèлтèйí тайлаí, 2013.

22 ҮСХ, АХБ, Дэлõèйí баíк, ”Орîлцîîíы аргаар ядуурлыí 
байдалд д¿í øèíжèлгээ õèйõ íь”, 2006. Үйлчèлгээíèй 
õ¿ртээмж, õ.67.

улмаас хотын захын сургуулиудын ачаалал 
ихэсч, зарим сургууль 3 ээлжээр хичээллэж, 
хүүхэд сургуульд бүрэн хамрагдах бололцоо, 
нөхцөл муудсан, хотын ядуусын хүүхдүүд 
сургуульд сурах амьдралын боломжгүй, 
зарим нь ажил хөдөлмөр эрхэлж, сургууль 
завсардах явдал гарсаар байгаатай холбоотой 
байна. Үүнийг Улаанбаатар хотын удирдлага, 
нийслэлийн боловсролын газар анхааралдаа 
авч, тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна.

Мэдээллийн чанар

Боловсролын тоо мэдээлэл нэлээд эргэлзээтэй, 
чанарын хувьд хангалтгүй байсаар байна. 
Тухайлбал, БШУЯ-ны захиргааны мэдээлэлд 
тулгуурласан ҮСХ-ны МХЗ-уудын үзүүлэлтийн 
мэдээллийн санд 2010 оны Улаанбаатар хотын 
бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 
93.4 хувь байгаа бол ҮСХ-ноос гаргасан Хүн 
ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын 
дүнгээр хийсэн “Мянганы хөгжлийн зорилтын 
зарим үзүүлэлтүүд сэдэвчилсэн судалгаа”-нд 
Улаанбаатар хотын бага боловсролын хамран 
сургалтын цэвэр жин 2010 онд 98.1 хувь гэж 
нэлээд өндөр дүн гарчээ. 

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртэл суралцагчдын эзлэх хувийг 2012 оны 
байдлаар аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд  зарим 
аймгийн хувьд 100.0 хувиас давсан байгаа нь 
тоон мэдээллийн чанар  хангалтгүй байгааг 
харуулж байна.

БШУЯ тоо мэдээллийн үнэн зөв байдал, 
үзүүлэлт тооцох аргачлалаа ҮСХ-той хамтран 
эргэн харж шалгах шаардлагатай байна.

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

Бага болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 
насны сургуулиас завсардсан хүүхдүүдийг 
сургуульд хамруулан сургах хөтөлбөрийг 
Засгийн газраас анхаарч хэрэгжүүлэх, энэ 
ажилд ТББ-уудыг татан оролцуулах, тэтгэвэртээ 
гарсан багш нарыг сайн дурын үндсэн дээр 
зохих урамшуулалтайгаар оролцуулах зэрэг 
арга хэмжээг өргөн хүрээнд өрнүүлснээр бүх 
нийтээр анхан шатны боловсрол эзэмших 
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талаар тавьсан зорилгыг хангах боломжтой 
байна.

Бичиг үсэгт тайлагдаагүй залуучуудыг бичиг 
үсэгтэй болгох ажлыг аймаг, орон нутаг 
болон цэргийн анги, нэгтгэлүүд, хүүхдийн 
хорих ангиудад хүртэл зохион байгуулах 
шаардлагатай байна. Ялангуяа Сүхбаатар, 
Дундговь, Архангай, Хөвсгөл, Өвөрхангай, 
Хэнтий, Баянхонгор аймагт бичиг үсэгт 
тайлагдаагүй залуучууд олон байгааг орон 
нутгийн удирдлагууд нь анхаарвал зохино.

Сургуулийн дотуур байрны тоог нэмэгдүүлэх 
нь малчдын хүүхдийг хамруулан сургахад 
мэдэгдэхүйц түлхэц болно.

Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жин Улаанбаатар хотод улсын дундаж болон 
бусад бүсүүдийн дунджаас доогуур байгааг 
нийслэл хотын удирдлага, боловсролын газар 
анхааралдаа авч, тодорхой арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байна. Түүнчлэн энэ үзүүлэлт 
дэвшүүлсэн зорилтоос Булган, Төв, Дундговь 
аймагт ихээхэн доогуур байгаа тул Боловсрол, 
шинжлэх ухааны яам (БШУЯ) болон холбогдох 
аймгийн удирдлага яаралтай арга хэмжээг авах 
шаардлагатай байна.

Энд юуны өмнө сурах таатай орчныг бүрдүүлэх 
хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 
суудлын тоог нэмэгдүүлж сургуулийн хичээлийн 
байрыг олноор барих, шинэчилж өргөтгөх, 
техник хэрэгслээр хангах арга хэмжээг 
үлдэж буй хугацаанд эрчимтэй хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Гурван ээлжээр хичээллэж 
буй сургуулийг хоёр ээлжинд шилжүүлэх 
асуудлыг 2015 он гэхэд бүрэн шийдвэрлэх арга 
хэмжээ авна.

Улаанбаатар хотод сургууль завсардсан 
хүүхдүүдийг сургуульд хамруулах, ялангуяа, 
ядуу, гэр оронгүй хүүхдийг хамруулах тусгай 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод тавдугаар анги 
хүртэл суралцагчдын эзлэх хувь Ховд, Баян-
Өлгий, Говь-Алтай, Увс, Дундговь, Завхан, 
Баянхонгор, Архангай, Өвөрхангай аймгуудад 
нэлээд доогуур байгаа учраас нэгдүгээр ангид 
элсээд тавдугаар анги хүртлээ суралцаж 
чадаагүй  улирсан болоод сургууль завсардсан 

хүүхэд харьцангуй олон байгаад Засаг дарга, 
боловсролын газар, хэлтэс дүгнэлт хийж арга 
хэмжээ авах хэрэгтэй. 

Засгийн газар нэр дурдсан аймгуудын 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт, 
БШУЯ-наас дээрх аймгуудын боловсролын 
байгууллагатай байгуулах гэрээндээ МХЗ-ыг 
хэрэгжүүлэх тодорхой үүрэг, даалгаврыг зааж 
өгөх арга хэмжээ авна.

ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жинг дунджаар 4.8 нэгжээр нэмэгдүүлвэл 
100 хувьд хүрч чадахаар байна. Нэмэлт арга 
хэмжээг авснаар бүх хүүхдэд бага боловсрол 
олгох зорилтыг хангах боломж байна.

1990 оны шилжилт эхлэх үед Монгол Улсын 
бага боловсролын хамран сургалт, залуучуудын 
бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин (97.5 болон 99 
хувь) маш өндөр байсан бөгөөд, ийм өндөр 
суурь түвшнээс бүх нийтээр суурь боловсрол 
эзэмшихэд удаан хугацаа шаардагдаж болох 
юм.

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТ, 
ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар бүх 
нийтээр суурь боловсролыг заавал эзэмших 
үүрэгтэй тул бүх нийтээрээ анхан шатны 
боловсрол эзэмших Зорилго 2-ыг 2015 оноос 
цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жинг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

Бүх шатны боловсролын чанарыг дээшлүүлэх, 
олон улсын стандартад ойртуулах нь урт 
хугацаанд Монгол Улсын боловсролын 
салбарын өмнө тавигдаж буй асуудал 
юм. Хүүхдэд бага наснаас нь мэргэжлийн 
баримжаа олгох, техникийн болон мэргэжлийн 
боловсрол, ур чадвар олгох сургалтын агуулгыг 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Их, дээд сургуулийн 
сургалтыг зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ, ажил 
олгогчдын тавьж байгаа шалгуурт зохицуулан 
мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар олгоход түлхүү 
чиглүүлэх шаардлагатай. 
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Олон улсад өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн 
тулд өндөр чадавхитай боловсон хүчин бэлтгэх 
нь чухал байна.

Бизнес эрхлэгчдийн хувьд Монгол Улсад 
хангалттай бэлтгэгдсэн ажиллах хүчин хомс 
байгаа нь хамгийн хүндрэлтэй асуудал болоод

байна. Энэ нь Монгол Улсад ажиллах хүчнийг 
мэргэшүүлэх шаардлага байгааг харуулж байна.

2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг Зорилго 2-ын хүрээнд 
авч үзэх хэрэгтэй байна.

Зорилго Шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 2: Чанартай 
боловсролоор 
хангах, хүн насан 
туршдаа суралцах  
нөхцөл бүрдүүлэх

2а. Техникийн болон мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн залуу, насанд хүрсэн 
эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн тоог Х хувиар нэмэгдүүлэх,
2б. Суралцаж байгаа оюутнуудын дунд инженер-техникийн чиглэлээр 
суралцагчдын эзлэх хувийг Х хувьд хүргэх,
2в. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр бэлтгэх мэргэжилтэй  ажилчдын 
тоог Х хувиар нэмэгдүүлэх,
2г. Бүх шатны сургалтын технологи, стандартыг олон улсын түвшинд ойртуулах.

Хүснэгт 3.2.3. Зорилго 2 -ын зорилт болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
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ÌÕÇ 3:

ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ДЭМЖИН 
ХӨГЖҮҮЛЖ, ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИНД 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
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МХЗ 3:
ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ДЭМЖИН 
ХӨГЖҮҮЛЖ, ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИНД 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

•	 Бага	боловсролын	түвшинд	эрэгтэй	хүүхдүүдийн	тоо	эмэгтэйгээсээ	арай	илүү	байна.

•	 Ерөнхий	боловсрол	эзэмшиж	байгаа	охид,	хөвгүүдийн	харьцаа	1997	оноос	хойш	сайжирч,	

охидууд	хэт	давамгай	байсан	нь	багасч,	зохистой	тэнцвэрт	харьцаанд	ойртож	байна.		

•	 Боловсрол	эзэмшиж	байгаа	эмэгтэй,	эрэгтэйчүүдийн	харьцаа	ялангуяа	дээд	боловсролын	

түвшинд	алдагдаж,	эмэгтэйчүүд	давамгайлсан	онцлогтой	байна.	

•	 ХАА-гаас	бусад	салбарт	цалинтай	ажил	эрхэлж	байгаа	хүн	амын	дотор	эмэгтэйчүүдийн	

эзлэх	хувь	ерөнхийдөө	буурсан	чиг	хандлагатай	байна.	Эрэгтэйчүүд	олноороо	ажилладаг	

уул	уурхайн	салбар	эрчимтэй	хөгжиж	байгаа	нь	сөргөөр	нөлөөлж	байна.

•	 УИХ-д	нэр	дэвшүүлсэн	эмэгтэйчүүдийн	эзлэх	хувь	1992	оноос	хойш	тасралтгүй	өссөөр	

ирсэн	боловч	УИХ-д	сонгогдсон	эмэгтэйчүүдийн	эзлэх	хувь	2011	оноос	өмнө	буурч	иржээ.	

2012	оны	сонгуулиар	энэ	байдал	өөрчлөгдсөн	байна.

•	 Нэмэлт	 арга	 хэмжээг	 авснаар	 2015	 он	 гэхэд	 бүх	 шатны	 боловсролын	 байгууллагад	

суралцагчдын	хүйсийн	зохистой	харьцааг	хангасан	байна.

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

Зорилт 6:  2009 он гэхэд бага болон дунд боловсрол эзэмшигчдийн дунд, 2015 он гэхэд бүх шатны боловсролын 
байгууллагад суралцагчдын хүйсийн зохистой харьцааг хангах

14. Бага бîлîâсрîл эзэмøèж байгаа îõèд, õөâг¿¿дèйí 
õарьцаа

1,03 
(1995)

1.01 0.96 0.95 0.95 1.00

15. Ерөíõèй бîлîâсрîл эзэмøèж байгаа îõèд, õөâг¿¿дèйí 
õарьцаа

1,33 
(1997)

1.20 1.07 1.06 1.07 1.00

16. Дээд бîлîâсрîл эзэмøèж байгаа эмэгтэй, 
эрэгтэйч¿¿дèйí тîîíы õарьцаа

– 1.72 1.48 1.43 1.40 1.00

Зорилт 7: Цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын 
жендэрийн тэгш байдлыг хангах

17. Хөдөө аж аõуйгаас бусад салбарт цалèíтай ажèл 
эрõэлж байгаа õ¿í амыí дîтîр эмэгтэйч¿¿дèйí эзлэõ õуâь

51.1 50.4 47.5 46.5 47.8 50.0

Зорилт 8: Улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд 
эмэгтэйчүүдийн  оролцоог нэмэгдүүлэх

18. Улсыí Иõ Хуралд сîíгîгдсîí эмэгтэйч¿¿дèйí эзлэõ 
õуâь

24.9 11.8 3.9 3.9 14.7 30.0

19. Улсыí Иõ Хуралд íэр дэâøсэí эмэгтэйч¿¿дèйí эзлэõ 
õуâь

7.7 
(1992)

10.9
18.5 

(2008)
18.5 32.0 30.0
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Хүйсийн эрх тэгш байдлыг хангах нь эдийн 
засгийн тогтвортой хөгжил, нийгмийн дэвшил, 
хүний нөөцийг зүй зохистой ашиглахад 
шийдвэрлэх үүрэгтэй. 

Монгол Улс боловсрол эзэмших, хөдөлмөр 
эрхлэх, улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох 
хүрээнд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хүйсийн 
зохистой харьцааг хангах зорилтыг дэвшүүлсэн. 
Энэхүү зорилгын хүрээнд Монгол Улс улс төр, 
шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог 2015 он гэхэд 30.0 хувьд хүргэх 
зорилт тавьсан юм.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ

1992 онд батлагдсан Монгол Улсын шинэ 
Үндсэн хуульд манай улсын эрэгтэй, эмэгтэй 
бүх иргэн улс төр, эдийн засаг, нийгэм, 
соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд тэгш 
эрхтэйг баталгаажуулсан байдаг.

УИХ-аас Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хуулийг 2011 онд баталж, эдгээр 
харилцаанд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлсэн нь хүний эрхийг 
хангах, хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн чухал ач холбогдол бүхий шийдвэр 
болсон. 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай 
хуульд нэр дэвшигчдийн 20-иос доошгүй хувь 
нь эмэгтэй нэр дэвшигч байх хязгаарыг анх 
удаа хуульчилж өгсөн.

Бүх шатны боловсролын байгууллагад 
суралцагчдын хүйсийн зохистой харьцааг 
хангах

Бага боловсрол эзэмшиж байгаа охид, 
хөвгүүдийн харьцааны 1995-2012 оны чиг 
хандлагаас харахад (Зураг 3.3.1) 1995 онд 100 
хөвгүүнд 103 охин ногдож байсан бол, 2000 
онд охид, хөвгүүдийн харьцаа тэнцэж, 2001 
оноос хойш тэнцвэр нь алдагдаж, 2012 онд 
эсрэгээрээ 100 хөвгүүнд 95 охин ногдох болжээ

Зураг 3.3.1: Бага боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа, түүний чиг хандлага

Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

1,04

1,02

1,00

0,98

0,96

0,94

     1995     1996     1997    1998     1999   2000     2001     2002    2003    2004    2005    2006    2007     2008   2009     2010    2011     2012

Бага боловсролын түвшинд хүйсийн зохистой 
харьцаа алдагдсан хэвээр байна. Өмнөх бүлэгт 
сургууль завсардалт эрэгтэй хүүхдийн дунд 
илүү их байсныг дурьдсан билээ. Гэтэл бага 
боловсролын түвшинд эрэгтэй хүүхдүүдийн тоо 
эмэгтэйгээсээ арай илүү байна. 

Бага боловсрол эзэмшиж байгаа охид, 
хөвгүүдийн харьцаа бүс нутаг, хот, хөдөөгөөр 
ялгаатай байна (Хүснэгт 3.3.1). Тухайлбал, 
Зүүн бүсэд энэ харьцаа ихээхэн алдагдсан, 
100 хөвгүүнд 94 охин ногдож байхад Баруун 
болон Хангайн бүсийн хот суурин газарт охид, 
хөвгүүдийн харьцаа ойролцоо байна. Хөдөөд 
энэ харьцаа хотынхоос арай илүү зөрүүтэй 
байна.
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Хүснэгт 3.3.1: Бага  боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа, бүс нутаг, хот, хөдөөгөөр, 2010

Бүс нутаг Улсын түвшин Хот Хөдөө

Улсын дундаж 0.97 0.97 0.96

Баруун бүс 0.97 1.00 0.96

Хангайн бүс 0.98 0.99 0.97

Төвийн бүс 0.97 0.97 0.97

Зүүн бүс 0.94 0.95 0.94

Улаанбаатар 0.96 0.96 -

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Х¿í ам, îрîí сууцíы 2010 îíы улсыí тîîллîгî: “МХÇ-ыí зарèм ¿з¿¿лэлт¿¿д” сэдэâчèлсэí судалгаа, õ.26.

Ерөнхий боловсрол эзэмшиж байгаа охид, 
хөвгүүдийн харьцаа 1997 оноос хойш сайжирч, 
охидууд хэт давамгай байсан нь багасч, 
зохистой тэнцвэрт харьцаанд ойртож байна. 
Гэвч, 2009 он гэхэд бага болон дунд боловсрол 
эзэмшигчдийн дунд хүйсийн зохистой харьцааг 
хангахаар тавьсан зорилтод хүрээгүй нь Зураг 
3.3.2-т харагдаж байна.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 
“Элсэлтийг нэмэгдүүлэх тухай” 2006 оны 486 
дугаар  тушаалаар 2006-2007 оны хичээлийн 
жилээс ерөнхий боловсролын сургуулийн 
9 дүгээр анги төгсөгчдийн 80-аас доошгүй 
хувийг 10 дугаар ангид элсүүлж, түүнд эрэгтэй 
суралцагчдын эзлэх хувийг улсын хэмжээнд 48 
хувьд хүргэхээр заасан нь 2008 оноос хүйсийн 
ялгаатай байдлын зөрүүг багасгахад сайнаар 
нөлөөлсөн байна.

Ерөнхий боловсрол эзэмшиж байгаа охид, 
хөвгүүдийн харьцааг аймаг, нийслэлээр авч 
үзэхэд Увс, Хөвсгөл, Архангай, Дорноговь, 
Баянхонгор, Өвөрхангай зэрэг аймгуудад 
охид давамгайлсан, харин Говьсүмбэр аймагт 
хөвгүүд илүү давамгайлсан харьцаатай байна.

Монгол Улсад боловсрол эзэмшиж байгаа 
эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн харьцаа ялангуяа 
дээд боловсролын түвшинд алдагдаж, 2000 
онд эмэгтэйчүүд хэт давамгайлсан онцлогтой 
байжээ. Харин 2012 оны байдлаар 100 эрэгтэйд 
140 эмэгтэй ногдож байна. 

Зураг 3.3.2: Ерөнхий боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа, түүний чиг хандлага

Эõ ¿¿сâэр: БШУЯ-íы заõèргааíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

1,40
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1,00
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1.20

1.11
1.07 1.07
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Зураг 3.3.3: дээд боловсрол эзэмшиж байгаа эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн тооны харьцаа, түүний чиг хандлага

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтуудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

1,75

1,55

1,35

     2000        2001         2002          2003          2004         2005         2006         2007        2008         2009        2010          2011          2012

Ерөнхий боловсролын түвшинд суралцагчдын 
хүйсийн харьцаа улам ойртож байгаа бөгөөд 
харин бага боловсролын түвшинд эрэгтэй 

хүүхдүүд бага боловч давамгайлж байгаа тул 
цаашдаа дээд боловсрол дахь хүйсийн тэгш 
бус байдал арилах төлөвтэй байна. (Хүснэгт 
3.3.2)

Хүснэгт 3.3.2: Боловсрол эзэмших байгаа хүүхэд залуучуудын хүйсийн харьцаа

 1990 2000 2005 2010 2011 2012

Бага боловсрол эзэмшиж байгаа 
охид, хөвгүүдийн харьцаа

1.03 
(1995) 1.01 0.98 0.96 0.95 0.95

Ерөнхий  боловсрол эзэмшиж 
байгаа охид, хөвгүүдийн харьцаа

1.33 
(1997) 1.20 1.11 1.07 1.06 1.07

Дээд боловсрол эзэмшиж байгаа 
эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн тооны 
харьцаа - 1.72 1.54 1.48 1.43 1.40

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Статèстèкèйí эмõтгэл, 2000, 2005, 2012.

Хүснэгт 3.3.3: Нийт болон эмэгтэй ажиллагчдын тоо, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Ажиллагчдын тоо, мянга 767.6 809.0 968.3 1,033.7 1,037.7 1,056.4

Үүнээс: эмэгтэй  360.6 392.1 489.0 490.6 490.2 506.1

Эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь  46,9 48.5 50.5 47.5 47.2 47.9

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Статèстèкèйí эмõтгэл, 2000, 2005, 2012.

цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын жендэрийн тэгш байдлыг хангах

Нийт ажиллагсдын тоонд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2005 онд тэн хагаст хүрсэн боловч дахиад  
харьцаа нь алдагджээ (Хүснэгт 3.3.3).

2012 оны байдлаар эрэгтэйчүүдийн ажиллах 
хүчний оролцооны түвшин 69.0 хувь байхад 
эмэгтэйчүүдийнх 58.4 хувьтай доогуур байна. 
Дээд боловсрол эзэмшихээр суралцаж байгаа 
эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс олон байгаа, 

түүнчлэн эмэгтэйчүүд хүүхэд асрах, гэрийн 
ажил эрхлэх нь түгээмэл байгаа, эмэгтэйчүүд 
өндөр насны тэтгэвэрт арай эрт гардаг зэрэг 
нь эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны 
түвшинд нөлөөлж байна.
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Ажилд авахдаа нас, хүйс харгалздаг. Эмэгтэй 
хүнийг ажилд авахдаа дургүй.

(Хөâсгөл аймгèйí Мөрөí сумыí èргэдтэй 
õèйсэí чаíарыí судалгааíы б¿лгèйí 

ярèлцлагаас)

эзлэх хувийг 2015 он гэхэд 50.0 хувьд хүргэх 
зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд энэ зорилт биелэх 
боломжтой.

Зураг 3.3.4: ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.
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ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил эрхэлж 
байгаа хүн амын дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
хувь буурсан чиг хандлагатай байна (Зураг 
3.3.4). Энэ бууралтанд 2008 оны эдийн 
засгийн хямрал хүчтэй нөлөөлсөн байна. 
Үүний зэрэгцээ  сүүлийн жилүүдэд Монгол 
Улсад эрэгтэйчүүд олноороо ажилладаг уул 
уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа нь 
энэ үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлж байна. Монгол 
Улс ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил 
эрхэлж байгаа хүн амын дотор эмэгтэйчүүдийн 
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Зураг 3.3.5: ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх 

хувь,аймаг, нийслэлээр, 2010

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Х¿í ам, îрîí сууцíы 2010 îíы улсыí тîîллîгî: “Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтыí зарèм  ¿з¿¿лэлт¿¿д” сэдэâчèлсэí судалгаа, õуудас 33.
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Улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд 
эмэгтэйчүүдийн  оролцоог нэмэгдүүлэх

Улс төрийн намуудаас болон бие даан УИХ-д 
нэр дэвшүүлсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 1992 
оноос хойш тасралтгүй өссөөр ирсэн боловч 

УИХ-д сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
тогтвортой биш заримдаа буурч иржээ (Зураг 
3.3.7). УИХ-д нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувийг 2015 он гэхэд 30-д хүргэх зорилт 
2012 оны сонгуулиар бүрэн биелжээ.

Зураг 3.3.6: Улсын их Хуралд нэр дэвшсэн болон сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь*

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ-íы Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтуудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.
1990-1991 îíы УИХ-ыí сîíгуульд íэр дэâøèгчдèйí дîтîр эмэгтэйч¿¿дèйí эзлэõ õуâèар тîî мэдээлэлг¿й байсаí.

40

30

20

10

0

1990-1991

24,9

7,7
3,9

9,3 10,99,2
11,8

13,7

6,6

18,5

3,9

32,0

14,7

1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015

УИХ-д нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь УИХ-д сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

1992-1995 оны болон 2008-2011 оны сонгуулиар 
сонгогдсон эмэгтэйчүүд УИХ-д хамгийн 
бага хувь эзэлж байсан бол харин 2012 оны 
сонгуулийн үр дүнгээр энэ хувь мэдэгдэхүйц 
нэмэгджээ. 2012 оны сонгуулийн үр дүнгээр 
байгуулагдсан парламентын 76 гишүүний 
11 нь буюу 14.5 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. 
Парламент дахь эмэгтэй гишүүдийн тоо 
нэмэгдсэн нь Жендэрийн үндэсний хороо, 
Монголын эмэгтэйчүүдийн ТББ-уудаас нийгэмд 
тогтсон жендэрийн талаарх уламжлалт, 
хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөх талаар хүн амын 
дунд тасралтгүй сурталчилгааг явуулж, Улсын 
Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд улс төрийн 
намуудаас дэвшүүлэх эмэгтэйчүүдийн тооны 
хязгаарыг 20.0 хувьд хүргэх асуудлыг дэвшүүлж, 
дэмжлэг авсан, “Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох 
нь” сэдэвт Азийн бүсийн бага хурлыг 2012 оны 
4 сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан 
зэрэгтэй зарим талаар холбоотой. Гэсэн ч 2015 
он гэхэд УИХ-д сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувийг 30.0-д хүргэх зорилт биелэхэд 
хүндрэлтэй байна. 

2011 оны эцсийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд 
парламентын (хоёр танхимтай бол доод 
танхим) суудлын 19.6 хувь нь эмэгтэйчүүдэд 
ногдож байгаа бол Азийн улс орнуудын 
парламентад эмэгтэйчүүд 18.3 хувь эзэлж 
байна23. Эндээс харахад Монгол Улсын 
парламентад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
дэлхийн болон Азийн орнуудын дунджаас 
нэлээд доогуур байна.

Монгол Улсын төрийн захиргааны удирдах 
албан тушаалтнуудын дотор эмэгтэйчүүдийн 
төлөөлөл бага, тэдний эзлэх хувь буурсан 
хандлага (Хүснэгт 3.3.4) харагдаж байна.

Төрийн захиргааны албаны хамгийн өндөр 
зэрэглэл болох тэргүүн түшмэлүүдийн дотор 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2003 оноос хойш 
буурч байснаа харин 2012 онд нэлээд нэмэгджээ. 
Дэс түшмэлүүдийн дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
хувь байнга нэмэгдэж ирсэн байна. Төрийн 
захиргааны дэс түшмэлүүдийн дотор хүйсийн 
тэгш бус байдал үүсээд байгааг бас анхаарах 
цаг болсон байна.

23 НҮБХХ, “Азè, Нîмõîí Далайí б¿с íутгèйí сîíгуульт 
албаí туøаал даõь жеíдэрèйí тэгø байдал”, 2012.



80

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÓÓÄÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ

Хүснэгт 3.3.4: Монгол Улсын төрийн захиргааны албан тушаалтны дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

2003 2005 2010 2011 2012

Тэргүүн түшмэл 12.3 7.7 8.5 7.8 12.2
Эрхэлсэн түшмэл 17.0 20.4 36.0 26.8 29.0
Ахлах түшмэл 31.1 40.8 45.6 47.8 38.0
Дэс түшмэл 51.9 58.5 59.1 59.8 61.7

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Мîíгîл Улсыí статèстèкèйí эмõтгэл, 2005, 2012.

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Бага боловсролын түвшинд хөвгүүд, ерөнхий 
боловсролын түвшинд охидууд бага зэрэг 
илүү байсан бол дээд боловсролын түвшинд 
эмэгтэйчүүд давамгайлсан өнөөгийн байдал 
үүсэхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн 9 
дүгээр анги төгсөгчдийн тодорхой хэсэг нь 
мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвд элсэн 
суралцаж, тэдгээрийн дунд эрэгтэй хүүхдүүд 
давамгайлж байгаагаас ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 10 дугаар ангид элсэн суралцсан 
хөвгүүдийн тоо  охидынхоос багасч байгаатай 
холбоотой байна. Иймээс их, дээд сургуульд 
элсэн суралцагчдын дотор эрэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувь доогуур байх нөхцөл үүсч байна. 
Нөгөө талаар уламжлалт зан заншилтай 
холбоотойгоор эцэг, эхчүүд охиддоо дээд 
боловсрол олгоход илүү анхаарч байгаа 
нь зарим талаар нөлөөлж байна. Сүүлийн 
жилүүдэд эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж, 
бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүд 
олноороо хэрэгжиж эхэлсэнээс мэргэжилтэй 
ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ улам нэмэгдэж, 
мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийг 
олшруулж, тэнд элсэн суралцагчдын тоог 
нэмэгдүүлэх бодлогыг төрөөс явуулж байна.

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад  эрэгтэйчүүд 
олноороо ажилладаг уул уурхайн салбар 
эрчимтэй хөгжиж байгаа нь  хөдөлмөр 
эрхлэхэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо буурахад 
зарим талаар нөлөөлж байна.

Монгол Улсад улс төр болон шийдвэр гаргах 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага 
байна. Эмэгтэй улс төрчид цөөн байгаагийн 
шалтгааныг хүний хөгжлийн үр нөлөөтэй холбон 
тайлбарлах нь түгээмэл байдаг боловч, Монгол 

Улсын хувьд эмэгтэйчүүдийн боловсролын 
түвшин эрэгтэйчүүдийнхээс илүү байна. Монгол 
Улсын парламентын 2012 оны сонгуульд нэр 
дэвшигчдийн 32.0 хувь нь эмэгтэйчүүд байсан 
боловч, тэд 11 нь л парламентад гишүүнээр 
сонгогдсон нь эмэгтэйчүүд ард иргэдээс 
дэмжлэг авч чадаагүйг харуулж байна. 

Иймээс хэрэгжилтэд саад бэрхшээл болж 
байгаа дээр дурдсан шалтгаануудыг арилгах 
чиглэлээр төр засаг болон эмэгтэйчүүдийн 
байгууллагууд, улс төрийн намууд идэвхитэй 
ажиллах хэрэгтэй.

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ТҮРГЭТГЭХ 
САНАЛ 

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 
элсэгчдийн дотор хүйсийн харьцааг мөн 
тэнцүүлэх бодлого баримтлах нь цаашид их, 
дээд сургуульд элсэгчдийн хүйсийн тэгш бус 
харьцааг багасгах, улмаар арилгах нөхцөл болж 
байна. “Эрэгтэйчүүдийн” гэгдэх мэргэжилд 
эмэгтэйчүүдийг аль болохоор дэмжин 
сургах, дадлагажуулж ажиллуулах хөдөлмөр 
эрхлэлтийн бодлого явуулах шаардлага байна. 

Бага болон ерөнхий боловсролын түвшинд 
суралцагчдын хүйсийн тэнцвэрт байдлыг 
хангахад чиглэсэн бодлого, арга хэмжээг 
БШУЯ болон аймаг, нийслэлийн боловсролын 
байгууллагууд авах хэрэгтэй байна.

Их, дээд сургуульд элсэгчдийн дотор 
эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр хүрэх түвшин тогтоох, түүнийг 
бодитой ажил болгох арга хэмжээ авах 
шаардлага байна
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Өмнөговь аймагт уул уурхайн салбар 
эрчимтэй хөгжиж, тэнд эрэгтэйчүүд олноороо 
ажил эрхэлж, тэдний гэр бүлийн гишүүд, 
эмэгтэйчүүдэд ажлын байр хомс байна. Оюу 
толгой болон Таван толгойн уурхай оршдог 
Өмнөговь аймгийн Цогццэций болон Ханбогд 
сумдад эмэгтэйчүүд олноор ажиллаж болох 
үйлдвэр, аж ахуйн газрууд, тухайлбал, хоол 
хүнс бэлтгэх, үйлчилгээ болон оёдлын үйлдвэр 
байгуулж, эмэгтэйчүүдийн ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх боломжтой юм.

ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

Жендерийн тэгш бус байдлын индекс нь 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрх мэдэл болон 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцооны хүйсийн 
тэгш бус байдлыг нэгтгэн харуулдаг. Монгол 
Улсын 2012 оны индекс 0.328 болж, дэлхийн 
146 орноос 56 дугаар байр эзэлжээ. Энэхүү 
индекс хөгжлийн түвшин өндөртэй орнуудад 
бага гардаг. Монгол Улсын жендэрийн тэгш 
бус байдлын 2012 оны индекс, хүний хөгжил 
өндөртэй орнуудынхаас ч бага гарчээ. өндөртэй 
орнуудынхаас бага гарчээ.

Монгол Улсын жендэрийн тэгш бус байдлын 
индекс харьцангуй сайн байгаа боловч шийдвэр 
гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой, 
оролцоо 1990 оноос хойш улам багасч ирсэн 
байна. Төрийн захиргааны албаны хамгийн 
өндөр зэрэглэл болох тэргүүн түшмэлүүдийн 
дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2003 оноос 
хойш буурчээ. Харин 2012 оны сонгуулийн үр 
дүнгээр парламентад эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
хувь мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн боловч, дэлхийн 
болон Азийн орнуудын дунджаас нэлээд 
доогуур байна.

Бага, дунд, ялангуяа дээд боловсролын 
түвшинд хүйсийн харьцаа нэлээд зөрүүтэй, 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь давуу байна.

Зорилго 3-ын үндсэн 3 зорилтын хэрэгжилтэд 
үнэлгээ хийж үзэхэд цалинтай ажил эрхэлж 
байгаа хүн амын дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
харьцааг хангах боломжтой, нэмэлт арга 
хэмжээ авч чадвал бага, дунд боловсролын 
түвшин дэх хүйсийн харьцааг хангах боломжтой 
байна. Харин улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилт 
2015 он гэхэд биелэхэд хүндрэлтэй байна.

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТ, 
ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд 

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн газраас гаргасан 
шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх 6 зүйлт төлөвлөгөөг24 

Монгол Улс бүх талаар дэмжиж, өөрийн орны 
онцлогт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
гэж үзэж байна. Эдгээр 6 арга замаас улс 
төрийн намын гишүүнчлэл, чадавхыг бэхжүүлэх 
санаачилгууд  зэрэг арга хэмжээнүүдийг дэс 
дараатай хэрэгжүүлэх нь тулгамдсан асуудал 
болж байна. Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн 
боловсрол, идэвхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
төр засаг, улс төрийн намууд анхаарч ажиллах 
хэрэгтэй байна. 

Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл, 
эмэгтэйчүүд хүний наймааны золиос болох 
асуудал сүүлийн жилүүдэд гарч байна. 

Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах, шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгыг 2015 оноос 
хойш үргэлжүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг дэвшүүлэхийг санал 
болгож байна.

24 НҮБХХ, “Азè,Нîмõîí далайí б¿с íутгèйí сîíгуульт 
албаí туøаал даõь жеíдэрèйí тэгø байдал”, 2012.
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Зорилго шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 3: Охид, 
эмэгтэйчүүдэд 
бүрэн эрх олгох, 
жендэрийн тэгш 
байдлыг хангах

3а. Улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралд эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах 
явдлыг таслан зогсоох,
3б. Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг устгах, түүнээс 
урдьчилан хамгаалах,
3в. Хөдөлмөрийн ижилхэн нөхцөл, ажлын байранд болон адилхан үнэлэмжтэй 
ажил эрхэлж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтанд адил тэгш цалин хөлс олгох,
3г. УИХ-ын сонгуулийн тухай Монгол Улсын хуульд улс төрийн шийдвэр гаргах 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль тогтоох дээд 
байгууллагад суудал хадгалах хувийн доод  хязгаарыг хуульчлан тогтоох,
3д. Эмэгтэйчүүдийн тэтгэвэрт гарах насыг уртасгах, эрэгтэйчүүдтэй адил тэгш болгох,
3е. Хүний наймаа, гэр бүлийн хүчирхийлэл, жендэрт суурилсан бусад хүчирхийллийн 
бүх хэлбэрийг устгах,
3ё. Албан болон насан туршийн сургалтын сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг 
жендэрийн мэдрэмжтэй болгох,
3ж. Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг Х хувьд хүргэх.

Хүснэгт 3.3.5. Зорилго 3 -ын зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
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ÌÕÇ 4: 

ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ
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МХЗ 4: ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ

•	 1990-2012	 оны	 байдлаар	 нялхас	 болон	 тав	 хүртэлх	 насны	

хүүхдийн	эндэгдэл	мэдэгдэхүйц	буурсан	үзүүлэлттэй	байна.	

•	 Бүс	нутгаар	авч	үзэхэд	2012	оны	байдлаар	тав	хүртэлх	насны	

хүүхдийн	эндэгдэл	11	аймагт,	харин	нялхсын	эндэгдэл	9	аймагт	

улсын	дунджаас	өндөр	байна.

•	 Эрт	 нярайн	 эмгэг,	 амьсгалын	 цочмог	 өвчин,	 хүүхдийн	 осол	

гэмтэл	нь	нялхсын	болон	5	хүртэл	насны	хүүхдийн	эндэгдлийн	

үндсэн	шалтгаан	болж	байна.

•	 Нэг	 хүртэлх	 насны	 хүүхдийн	 улаанбурханы	 эсрэг	

дархлаажуулалтын	 хамралт	 1991	 оноос	 эрчимтэй	 өссөн	 нь	

Монгол	Улсын	хүүхдийн	эрүүл	мэндийн	тусламж	үйлчилгээний	

хамралт	сайн	байгаагийн	илрэл	юм.	

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

МХЗ 4: ХҮҮХдийН ЭНдЭГдЛийГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 9: Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг 1990 онтой харьцуулахад 2015 он гэхэд 4 дахин 
бууруулах

20. Таâ õ¿ртэлõ íасíы õ¿¿õдèйí эíдэгдлèйí 
т¿âøèí /1000 амьд төрөлт тутамд/

97.2 44.5 25.6 20.2 18.9 21.0

21. Нялõсыí эíдэгдлèйí т¿âøèí /1000 амьд 
төрөлт тутамд/

65.4 32.8 20.2 16.5 15.5 15.0

22. Улааí бурõíы эсрэг âакцèíжуулалтад 
õамрагдсаí õ¿¿õдèйí õуâь

82.3 
(1991)

92.4 96.9 98.1 98.8 99.0
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ДЭМБ-ын мэдээллээр хүүхдийн эндэгдлийн 
бараг 90 хувь нь нярайн эмгэг, хатгаа, суулгалт, 
хумхаа, улаанбурхан, ХДХВ, ДОХ зэрэг 6 
шалтгаантай холбоотой байна. УИХ-ын 2008 
оны 13 дугаар тогтоолын Зорилт 9-ын хүрээнд 
тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг 2015 
онд 1990 оныхтой харьцуулахад дөрөв дахин 
бууруулж, 1,000 амьд төрөлтөд 21 болгох, 
нэг хүртэлх насны буюу нялхсын эндэгдлийг 
1,000 амьд төрөлтөд 15, улаанбурханы эсрэг 
дархлаажуулалтад хамрагдсан нэг хүртэлх 
насны хүүхдийн хувийг 99-д хүргэх зорилт 
дэвшүүлсэн байна. 

2012 оны байдлаар Зорилт 9-ыг бүрэн хэрэгжүүлж 
чадсан нь Монгол Улс хүүхдийн эрүүл мэндийг 
сайжруулах, тэдний эсэн мэнд амьдрах 
нөхцөлийг хангахад чиглэсэн нийгмийн эрүүл 
мэндийн оновчтой бодлого хэрэгжүүлж, эрүүл 
мэндийн тогтолцоог бэхжүүлсэнтэй холбоотой 
юм. Тухайлбал, 18 хүртэл насны хүүхдийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг төр хариуцаж байгаа болон 
ДЭМБ, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр 
“Дархлаажуулалтын өргөжүүлсэн хөтөлбөр”, 
“Хүүхдийг эхийн сүүгээр бойжуулах”-ыг дэмжих 
дэлхий нийтийн бодлого, “Амьсгалын цочмог 
халдвар, суулгалт өвчний хяналт”, “Нярайн нэн 
шаардлагатай тусламж”, “Хүүхдийн өвчний 
цогц менежмент” зэрэг хөтөлбөр төслүүдийг 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейн 2011 оны дээд хэмжээний уулзалтын 
үеэр Монгол Улс хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах 
хүрээнд Мянганы хөгжлийн зорилтдоо хүрсэн 
гэж тэмдэглэсэн юм25.

Хэдийгээр хүүхдийн эндэгдлийг бууруулахад 
ийнхүү ахиц дэвшил гарсан ч, эндэгдлийн ихэнх 
шалтгаан нь урьдчилан сэргийлэх боломжтойг 
анхааран үзэж, анхан шатны нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулан, эрүүл 
мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

25 Эр¿¿л мэíдèйí яам, МХÇ-ыí õэрэгжèлтèйí тайлаí, 
2013.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг 
бууруулах

Монгол Улсад 1,000 амьд төрөлтөд ногдох тав 
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1990 онд 97.2 
байсан бол 2012 онд 18.9 болж, 22 жилийн 
дотор 80.5 хувиар буурсан бөгөөд өөрөөр 
хэлбэл, эндэгдэл жилд дунджаар 7.2 хувиар 
буурч, 2015 он гэхэд 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдлийг 4 дахин бууруулах зорилтыг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн байна. Нялхсын эндэгдлийн хувьд 
мөн л ихээхэн ахиц дэвшил гарч, 1990 онд 
4,789 нялхас эндэж байсан бол, 2012 онд 1,143 
болж 76.1 хувиар буюу 1,000 амьд төрөлтөд 
15.5 хувь болж буурчээ. 

Судалгаанаас үзэхэд тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийн 60-75 хувийг нялхсын 
эндэгдэл, харин нялхсын эндэгдлийн 40-60 
хувийг нярайн эндэгдэл эзэлж байна. Нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд (НҮЭМ)-ийн судалгааны 
2008 оны дүнгээс харахад судалгаанаас өмнөх 
гурван жилийн хугацаанд тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл 1,000 амьд төрөлтөд 24.9, 
харин нялхсын болон нярайн төрөлтийн үеийн 
эндэгдэл 1,000 амьд төрөлтөд 22 ба 12 тус тус 
байжээ. 
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Зураг 3.4.1: Тав хүртэлх насны хүүхдийн болон нялхсын эндэгдэл (1,000 амьд төрөлт тутамд)

Эõ сурâалж: ҮСХ, МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí.

Зураг 3.4.1-ээс харахад тав хүртэлх насны 
хүүхдийн болон нялхсын эндэгдлийн хооронд 
1990-ээд оны эхэнд ихээхэн ялгаа байсан бол 
2005 оноос эхлэн энэ зөрүү багассан байна. 
Өөрөөр хэлбэл, 1990-ээд оны эхээр тав хүртэлх 
насны хүүхдийн эндэгдлийн гуравны нэгийг 
нэгээс дөрвөн насны хүүхдийн эндэгдэл эзэлж 
байсан бол 2005 оноос энэхүү хувь хэмжээ 
буурч, 2012 онд 18 хувьд хүрсэн нь урьдчилан 
сэргийлэх боломжтой өвчнөөр эндэх эндэгдэл 
эрс багассаныг харуулж байна.

Дүгнэж хэлэхэд тав хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдлийн дийлэнхийг нялхсын эндэгдэл 
эзэлж байна. Зураг 3.4.2-оос харахад нялхсын 
эндэгдэл 1990 оноос хойш бүх аймагт буурч, 
1990-2012 оны хооронд Баянхонгор, Дорнод, 
Дархан-Уул, Архангай, Сэлэнгэ аймаг болон 

Улаанбаатар хотод нялхсын эндэгдэл хамгийн 
их буюу 50 гаруй хувиар буурсан байна.

Нялхсын эндэгдлийн түвшин хамгийн удаан 
буурч байгаа нь Орхон, Баян-Өлгий аймгууд 
байна. Гэвч 2012 оны байдлаар Орхон аймагт 
нялхсын эндэгдэл улсын дунджаас бага байгаа 
бол Баян-Өлгий аймагт 1,000 амьд төрөлтөд 
ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн болон 
нялхсын эндэгдэл өндөр байна (Зураг 3.4.3). 

Статистик мэдээнээс харахад тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл Баруун бүсэд хамгийн 
өндөр буюу 1,000 амьд төрөлтөд 20.7, дараа 
нь Хангайн бүсэд 1,000 амьд төрөлтөд 19.4 
байна. Харин Төвийн бүсэд тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл хамгийн бага буюу 1,000 
амьд төрөлтөд 10 ногдож байна.
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Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл төвөөс 
алслагдсан, зудад өртөх эрсдэл ихтэй 
аймгуудад илүүтэй тохиолдож байна26. Зураг 
3.4.3-аас харахад нялхсын эндэгдлийн үзүүлэлт 
аймгуудаар ялгаатай байна. 2012 оны байдлаар 

Зураг 3.4.2: 1990-2012 оны хооронд нялхсын эндэгдэл буурсан хувь, аймгаар

Эõ сурâалж: ҮСХ, МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí.

Баруун болон Хангайн бүсийн буюу Архангай, 
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Завхан, 
Сүхбаатар, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудад 
нялхсын эндэгдэл улсын дундаж (1,000 амьд 
төрөлтөд 15.5)-аас их байна. 

26 Эр¿¿л мэíдèйí яам, МХÇ-ыí õэрэгжèлтèйí тайлаí, 2013.
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Монгол Улсын хувьд сүүлийн гурван жилийн 
хугацаанд нэг хүртэлх насны хүүхдийн нас 
баралтын шалтгаанд эрт нярайн эндэгдэл, 
амьсгалын замын өвчин эхний байруудыг 
эзэлж байна. Нярайн эндэгдлийн 12.4 хувь нь 
төрөлхийн эмгэг согог эзэлж байна27. Улсын 
хэмжээнд нярайн эндэгдэлд дээрх шалтгаанууд 
зонхилж байгаа ч орон нутаг бүрт өөр өөрийн 
онцлог шалтгаан байгаа нь аймгуудын МХЗ-
уудын хэрэгжилтийн тайлангаас харагдаж байна. 

Тухайлбал, Баян-Өлгий аймаг нь төвөөс 
алслагдсан, дэд бүтэц, тээвэр, харилцаа холбоо 
сул хөгжсөн, байгаль цаг уурын бэрхшээл ихтэй, 
амьдрах нөхцөл, амьдралын хэв маяг, дадал 
хэвшилтэй холбоотойгоор тус аймагт хүүхдийн 
эндэгдэл улсын дунджаас өндөр байна. Зарим 

Зураг 3.4.3: Тав хүртэлх насны хүүхдийн буюу нялхсын эндэгдэл, 1,000 амьд төрөлт тутамд, аймгаар,   
2012 оны байдлаар

Эõ сурâалж: ҮСХ, МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí.

27 Х¿¿õдèйí эсэí мэíд амьдраõуйí ¿з¿¿лэлт¿¿д: Мîíгîл 
Улс, 2009, õ.15.

сум, баг эмчээр бүрэн хангагдаагүй, хүүхдэд 
тусламж үзүүлэх эмч мэргэжилтний мэдлэг, ур 
чадвар зарим талаар хангалтгүй байна. Түүнчлэн 
нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасаг нь эх, нярайн 
оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн тоног 
төхөөрөмж байхгүй байгаа нь эх, хүүхдийн 
эндэгдэл тууштай буурахгүй байгаагийн нэг 
шалтгаан болж байна. Эрүүл мэндийн сайдын 
тушаалаар “Эх нярайн эрүүл мэнд” үндэсний 
стратеги батлагдан хэрэгжиж байгаа боловч, үйл 
ажиллагааны хүртээмж, хэрэгжилт хангалтгүй 
байгаа нь төсөв санхүүгийн асуудалтай 
холбоотой. 

Өвөрхангай аймагт нялхсын эндэгдлийн 
шалтгаан нь жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэндийн 
байдлаас үүдэлтэй ургийн өсөлт хөгжилт 
муу, шилжилт хөдөлгөөн хаягийн бүртгэлтэй  
холбоотойгоор эх, хүүхдийн идэвхтэй хяналт 
жигд бус, жирэмсэн эхчүүд, хүүхдийн хоол 

Нялхсийн эндэгдэл (1.000 төрөлт тутамд)
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тэжээлийн дутал, эцэг эхийн хүүхэд асран 
хамгаалах мэдлэг хандлага дутмагаас осолд 
өртөх, эмнэлэгт оройтож хандах, нярайн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтний хүрэлцээ 
дутмаг, мэргэжлийн ур чадвар, хариуцлага 
сул зэрэг зүйлүүд нөлөөлж байхад Сүхбаатар 
аймагт тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 
дийлэнх нь ахуйн ослоос шалтгаалсан байна. 
Эмч мэрэгжилтний тогтвор суурьшил муугаас 
хяналт сулрах байдал илэрч байна. Түүнчлэн 
нярайн төрөлхийн гажиг нэмэгдэж амьдрах 
чадваргүй хүүхэд төрөх болон эцэг эхийн хараа 
хяналт хангалтгүйгээс хүүхэд ахуйн осолд өртөж 
нас барах тохиолдол нэлээд гарч байна гэж 
Архангай аймгийн тайланд дурдсан байна. 

Сэлэнгэ аймаг бага насны хүүхдийн эндэгдлийг 
бууруулах тал дээр хамгийн үр дүнтэй ажиллаж 
байгаа аймаг бөгөөд тав хүртэлх насны 
хүүхдийн болон нялхсын эндэгдэл хамгийн 
бага түвшинд байна. Тус аймагт хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулах олон шилдэг туршлагыг 
хэрэгжүүлж байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 
эмэгтэйчүүдийн болон төрөх тасагт өрхийн эрүүл 
мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн зөвлөх эмч 
нарын хамтарсан үзлэгийг долоо хоног бүрийн 
лхагва гаригт тогтмол хийх, жил бүр хүүхдийн 
эндэгдэл гаргасан сумдад Эрүүл мэндийн 
газрын зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлыг зохион 
байгуулж 0-5 насны хүүхдийн эндэгдлийн 
шалтгааныг хэлэлцэн дүгнэлт гаргаж, үр дүнг 
тооцон зөвлөмж өгч ажиллаж байна. Мөн 
Сэлэнгэ аймагт Эрүүл мэндийн газар болон 
нэгдсэн эмнэлэг нь нэгдсэн удирдлагатай байгаа 
нь эрүүл мэндийн асуудлыг цогцоор шийдэхэд 
сайн нөлөө үзүүлж байна. 

Нялхсын болон тав хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдэл хүүхдийн хүйс, эхийн боловсролын 
түвшин, өрхийн орлого, хот, хөдөөгөөр ихээхэн 
ялгаатай байна. Нялхсын эндэгдэл хөвгүүдэд 
охидуудаас 10 нэгжээр, харин тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл 12 нэгжээр өндөр байна28. 
Хөдөө орон нутагт ядуу өрхөд төрсөн, эх нь 
боловсролгүй буюу бага боловсролтой хүүхэд 
нэг ойндоо хүрч чадахгүй болон таван нас 
хүрэлгүй эндэх байдал хамгийн өндөр байна. 
Түүнчлэн эх нь 25-аас доош насандаа төрүүлсэн 
хүүхэд тав хүртэлх насандаа эндэх магадлал 
өндөр байна29. 

Улаанбурхны эсрэг вакцинжуулалтын 
хамралт

Зорилго 4-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх бас нэг 
шалгуур үзүүлэлт нь нэг хүртэлх насны хүүхдийн 
улаанбурханы эсрэг дархлаажуулалтын хамралт 
юм. Улаанбурханы эсрэг дархлаажуулалтын 
хамралтыг тухайн улсын хүүхдийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийн 
дам үзүүлэлт болгон ашигладаг. 

Монгол Улс энэхүү шалгуур үзүүлэлтийн 
зорилтот түвшин болох 99.0 хувьд үндсэндээ 
хүрсэн бөгөөд нэг хүртэлх насны хүүхдийн 
улаанбурханы эсрэг дархлаажуулалтын хамралт 
сүүлийн 10 жилд тогтмол өндөр байгаа нь 
манай улсад нялхсын эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний хамралт сайн байгаагийн илрэл 
юм. Дархлаажуулалтын хамралтын хувьд улсын 
дундаж 98.8 хувь байгаа бол Булган, Дундговь, 
Хэнтий зэрэг гурван аймаг нэг хүртэлх насны 
бүх хүүхдээ дархлаажуулж, харин Говь-Алтай, 
Завхан, Архангай аймаг улсын дунджаас доогуур 
үзүүлэлттэй байна.

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Хүүхдийн эрүүл мэндийн байдалд эцэг, эхийн 
боловсрол, өрхийн орлого, дэд бүтцийн хөгжил, 
газар зүйн байрлалын ялгавартай байдал 
мэдэгдэхүйц нөлөөлж байна. Суманд амьдарч 
буй 1.0 сая гаруй иргэдийн 67.1 хувь нь малчид 
бөгөөд тэдний 35 хувь нь эрүүл мэндийн 
байгууллагаас 50-80 км, 65 хувь нь 14 км-ээс 
доошгүй зайд амьдарч байна30. Эцэг, эх, гэр 
бүлийн гишүүдийн хүүхэд асран хамгаалах дадал 
зуршил мэдлэг дорой байгаагаас ахуйн ослоос 
шалтгаалсан нас баралт ихсэх хандлагатай болж 
байна. 

Нөөцийн хуваарилалт буруугаас урьдчилан 
сэргийлэх, гэр бүл төвтэй, эрүүл хүүхдэд 
чиглэсэн үйл ажиллагаанд зарцуулах 
санхүүжилт дутагдалтай, гол зардал өвчилсөн 
хойно зарцуулагдаж байна. Хөдөө орон нутагт 
хүүхдийн эмч дутагдалтай, аймаг, сум, багт 
ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтны 
өвчнийг эрт оношлох, тусламж үзүүлэх ур 

30 Эр¿¿л мэíдèйí яам, МХÇ-ыí õэрэгжèлтèйí тайлаí, 
2013.

28 ҮСХ ба НҮБ-ыí Х¿¿õдèйí саí, Х¿¿õэд, õөгжèл 
судалгаа, 2010.

29 ҮСХ ба НҮБ-ыí Х¿í амыí саí, НҮЭМ-èйí судалгаа, 
2008. 
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тухай ухуулга, мэдээллийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх,

•	 Эрүүл	мэндийн	байгууллагуудыг	ТББ,	насанд	
хүрэгчдийн сургалтын төвүүдтэй хамтран 
бага насны хүүхэдтэй эх болон хүүхдийг 
асрах талаар эцэг, эхчүүдэд мэдлэг олгох үйл 
ажиллагаа явуулахыг дэмжих,

•	 Аймаг,	 сумын	 түвшинд	 дунд	 хугацааны	
төсвийн төлөвлөгөө боловсруулахад хүүхэд-
төвтэй төсөвлөлт хийхэд анхаарах,

•	 Хөдөө,	 орон	 нутаг,	 нэн	 ялангуяа	 сум,	
хорооны түвшинд ажиллаж буй хүүхдийн 
эмч, сувилагчийн сургалт, тухайлбал, ажлын 
байран дээрх сургалтыг өргөжүүлэх,

•	 Тав	 хүртэлх	 насны	 хүүхэд	 болон	 нярайн	
нэмэлт хоол тэжээлийг төрөөс хангах.

ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

“МХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтийн дүн шинжилгээ”-
нд толилуулсан аргачлалыг ашиглан Зорилго 
4-ийн хүрээнд гарсан ахиц дэвшлийг шалгуур 
үзүүлэлт тус бүрээр үнэлсэн болно32. 

Зорилго 4-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх 3 шалгуур 
үзүүлэлтийн нэг нь зорилтот түвшинд хүрч 
бүрэн биелсэн бөгөөд нялхсын эндэгдэл, улаан 
бурханы эсрэг вакцинжуулалтанд хамрагдсан 
хувь зорилтот түвшинд хүрэх боломжтой байна.

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗОРиЛГО, ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг Зорилт 4-ын хүрээнд 
дэвшүүлэхийг санал болгож байна.

Зорилго шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 4: 
Хүүхдийн 

эндэгдлийг 
бууруулах

1.Урьдчилан сэргийлэх боломжтой 
нялхсын болон тав хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдлийг устгах,
2.Осол гэмтлээс үүдэлтэй тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийг  Х хувиар бууруулах,
3.18 хүртэлх насны хүүхдийг тодорхой 
насны үечлэлээр урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг, шинжилгээнд хамруулж тогтмол 
эрүүлжүүлэх. 

чадвар сул байгаа нь хүүхдийн эндэгдэлд 
нөлөөлж байна. Орон нутгийн засаг захиргааны 
байгууллагын төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, 
салбар дундын зохицуулалт бүхий цогц бодлого 
алслагдсан аймаг, сумдад үгүйлэгдэж байна. 

Хотжих үйл явцаас үүдэн зарим хот, аймгийн 
төвд хүн амын төвлөрөл ихэсч, тэдгээрийн 
дийлэнх нь гэр хороололд амьдарч өвлийн 
улиралд нүүрсийг түлшний гол эх үүсвэр болгон 
түлж байгаагаас хүүхэд агаарын бохирдлоос 
үүдэлтэй амьсгалын замын өвчнүүдэд өртөх нь 
их байна.

Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа, амьдралын 
түвшний хэт ялгавартай байдал хүүхдийн 
эндэгдэлд нөлөөлж байна. Тухайлбал, 2010 оны 
эцсийн байдлаар нийт хүн амын 63.131  хувь нь 
баталгаат ундны усны хамгамжгүй байгаагаас 
дийлэнх нь баруун болон хангайн бүсэд байна. 

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

•	 Эрүүл	 мэндийн	 тусламж	 үйлчилгээний	
шинэчлэлийг бүх түвшинд хийж, Монгол 
Улсын Засгийн газрын “Сумыг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр”-т эрүүл мэндийн асуудлыг бүрэн 
тусгаж  хөдөө, хот, суурин газарт үзүүлж 
байгаа эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний 
ялгаатай байдлыг арилгахад чиглэсэн арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх,

•	 Хүүхдийн	 эрүүл	 мэнд,	 хөгжлийн	 талаар	
тусгай хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх,

•	 Хот,	хөдөө	дэх	хүүхдийн	тусламж	үйчилгээний	
ялгаатай байдлыг багасгахад “Алсын зайн 
оношилгоо”-г өргөжүүлж, 21 аймгийг бүрэн 
хамруулах,

•	 Хүүхдийн	 эсэн	 мэнд	 амьдрахад	 зайлшгүй	
шаардлагатай багцыг хэрэгжүүлэхэд салбар 
дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, 
түншлэлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх,

•	 Ураг	оношлогоо,	нярайн	тандалт	шинжилгээг	
бэхжүүлж төрөлхийн гаж хөгжлийн эрсдлийг 
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрт үеийн 
оношлогоо хийх чадавхыг сайжруулах, 

•	 Хэвлэл	 мэдээллийн	 байгууллагуудтай	
түншлэх замаар хүүхдийн осол гэмтлээс 
сэргийлэх зэрэг хүүхдийг асран хамгаалах 

31 ҮСХ, Х¿í ам, îрîí сууцíы тîîллîгыí д¿íд ¿íдэслэсэí 
МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí, 2011.

32 Ч. Хаøчулууí, Ш. Мөíõцэрэí, Мîíгîл Улс даõь МХÇ-
уудыí аõèц дэâøлèйí тîйм, 2013.

Хүснэгт 3.4.1. Зорилго 4 -ийн зорилтууд болон үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
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ÌÕÇ 5: 

ЭХЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ
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МХЗ 5: ЭХЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ

•	 Эхийн	эндэгдлийн	түвшин	1990-ээд	онд	нэлээд	өндөр	байсан	

бөгөөд	 эхийн	 эндэгдлийг	 бууруулах	 стратегийг	 хэрэгжүүлж	

эхэлсэнтэй	 холбоотойгоор	 2001	 оноос	 хойш	 буурч	 эхэлсэн	

байна.

•	 Эхийн	эндэгдлийн	зонхилох	шалтгаан	нь	эх	барихын	шууд	бус	

шалтгаан	байна.

•	 Монгол	Улсын	Засгийн	газраас	“Эх,	хүүхдийн	эрүүл	мэндийн	

стратеги	 (2011-2015)”-ийг	 батлан,	 хэрэгжүүлж	 байна.	 Уг	

стратеги	нь	эхийн	эндэгдлийг	бууруулах	МХЗ-ыг	2015	он	гэхэд	

хэрэгжүүлэх	үйл	ажиллагааг	эрчимжүүлэхэд	чиглэж	байна.

•	 Монгол	Улс	100,000	амьд	төрөлтөд	ногдох	эхийн	эндэгдлийг	

2015	 он	 гэхэд	 50-д	 хүргэх	 зорилтоо	 хэрэгжүүлэх	 бүрэн	

боломжтой	байна.

Зорилт 10: НҮЭМ-ийн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хүн бүрт хүргэж, эхийн эндэгдлийг 1990 онтой 
харьцуулахад 2015 он гэхэд 4 дахин бууруулах

23. Эõèйí эíдэгдлèйí т¿âøèí (100,000 амьд төрөлт 
тутамд)

121.6 166.3 47.4 48.7 51.5 50.0

24. Эр¿¿л мэíдèйí мэргэжлèйí ажèлтаí эõ барьсаí 
төрөлтèйí õуâь

100.0 99.6 99.8 99.8 99.7 99.0

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015
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УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолд эхийн 
эндэгдлийг 1990 онтой харьцуулахад 2015 он 
гэхэд дөрөв дахин буюу 100,000 амьд төрөлтөд 
50 хүртэл бууруулахаар заасан. Мөн эмнэлгийн 
мэргэжилтэн эх барьсан төрөлтийн хувийг 2015 
он гэхэд 99.8 хувьд хүргэх зорилт дэвшүүлсэн 
байна. 

Төрөлтийн тоо 2007-2012 онуудад жилд 
дунджаар 5.4 хувиар нэмэгдэж, 2012 онд нийт 
74,778  төрөлт бүртгэгджээ. Төрсөн хүүхдийн 
дундаж тоо жил ирэх тутам нэмэгдэж, 1990-
2005 оны үетэй харьцуулахад 40 орчим 
хувиар өссөн байна. Төрөлт нэмэгдэж байгаа 
нь Монгол Улсын төр засгаас хэрэгжүүлж буй 
хүн амыг өсгөх бодлогын үр дүн бөгөөд эрүүл 
мэндийн тогтолцоо, хүн амын амьжиргаа 
дээшилж байгаагийн илрэл юм. Төрөлтийн 
нийлбэр коэффициент 2008-2012 онд 2.6-2.8-
ын хооронд хэлбэлзэж байгаа нь 1995-2007 
онтой харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ

НҮЭМ-ийн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээг хүн бүрт хүргэж, эхийн 
эндэгдлийг бууруулах

ДЭМБ эхийн эндэгдлийн тодорхойлолт, 
түүнийг тооцох аргачлалыг өөрчилсөн. Энэ 
шинэчилсэн аргачлалыг дурдвал: “Жирэмсэний 
хугацаанд болон төрөх үедээ эсвэл төрснөөс 
хойш 42 хоногийн дотор жирэмслэлтийн 
байдал, үргэлжилсэн хугацаанаас үл хамааран 
жирэмслэлт, төрөлт болон түүнийг удирдахтай 
холбоо бүхий шалтгаанаар эндсэн эхийг 
хамруулна33”.  Монгол Улс 1993 оноос 
шинэчилсэн аргачлалаар эхийн эндэгдлийг 
тооцож эхэлсэн. Түүнээс өмнө “28 долоо 
хоногоос дээших хугацааны жирэмсэн эмэгтэй 
эндсэн бол...” гэсэн тодорхойлолтыг хэрэглэж 
байсан болно. 

Монгол Улсад эхийн эндэгдлийн түвшин 1990-
ээд онд нэлээд өндөр байсан бөгөөд эхийн 
эндэгдлийг бууруулах стратегийг хэрэгжүүлж 
эхэлсэнтэй холбоотойгоор 2001 оноос хойш 
буурч эхэлсэн байна. Эхийн эндэгдлийн 
зонхилох шалтгаан нь эх барихын шууд бус 
шалтгаан байна. Монгол Улс 2015 он гэхэд 
эхийн эндэгдлийг 100,000 амьд төрөлтөд 
50 болтол бууруулах зорилтоо хэрэгжүүлэх 
боломж өндөр байна.

Эхийн эндэгдлийн түвшин 1990-2012 онуудад 
жилд дунджаар 3.8 хувиар буурч иржээ 
(Зураг 3.5.1). 1991-1993 онд эхийн эндэгдэл 
эрс нэмэгдсэн нь Монгол Улс зах зээлийн 
эдийн засгийн харилцаанд шилжих явцад 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт буурч, эрүүл 
мэндийн байдал муудсантай холбоотойгоос 
гадна ДЭМБ-аас эхийн эндэгдлийн 
тодорхойлолт, түүнийг тооцох аргачлалыг 
өөрчилсөнтэй холбоотой байв. 

Харин 2001 оноос хойш эхийн эндэгдэл 
буурч эхэлсэн нь жирэмсний эрсдэлтэй, 
хавсарсан өвчинтэй эхийг дээд шатны 
эмнэлэгт шилжүүлэх тогтолцоог эрчимжүүлсэн, 
алслагдсан баг, суманд амьдарч байгаа 
жирэмсэн эмэгтэйг төрөхийн өмнө “Эхийн 
амрах байр”-нд урьдчилан байлгах замаар 
эмнэлгийн тусламжинд ойртуулсан, нэн 
шаардлагатай эмийн хангамжийг сайжруулсан, 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг эх барихын 
яаралтай, нярайн нэн шаардлагатай тусламж 
үзүүлэх сургалтад эрчимтэй хамруулахын 
зэрэгцээ ДЭМБ-аас боловсруулан гаргасан 
удирдамж, гарын авлагаар хангасан, НҮБ-
ын төрөлжсөн байгууллагуудын дэмжлэг 
туслалцааг тодорхой бүлгийн хүн ам руу зөв 
чиглүүлсэн зэрэгтэй  холбоотой байна.

33 ҮСХ, Мîíгîл Улсыí статèстèкèйí эмõтгэл, 2012
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1997-2000 оны хооронд эхийн эндэгдлийн 
түвшин тогтвортой буурахгүй нэлээд 
хэлбэлзэлтэй байсан бол 2001-2006 онд 
эрчимтэй буурч, 2007-2010 онд хэлбэлзэлтэй 
байсан хэдий ч ерөнхийдөө буурах хандлагатай 
байжээ. 

Судалгаагаар төрсний дараах үеийн цус 
алдалт (39.6 хувь), жирэмсэнтэй хавсарсан 
эмгэг (27.6 хувь) жирэмсэний хожуу хордлого 
(16.1 хувь) нь 1990-ээд оны хоёрдугаар хагаст 
эхийн эндэгдлийн зонхилох шалтгаан байсныг 
тогтоожээ34 Үүнээс хойш 2000-2004 онд эрхтэн 
тогтолцооны өвчин зэрэг эх барихын шууд 
бус шалтгаан болон төрсний дараах үеийн 
цус алдалт зэрэг шууд шалтгаан нь эхийн 
эндэгдлийн гол шалтгаан болж байгаад35, 
2010-2011 онд эрхтэн тогтолцооны эмгэг, 
сүрьеэ, элэгний цочмог үрэвсэл зэрэг эх 
барихын шууд бус шалтгаан зонхилох болж
ээ.                                                     Эхийн 
эндэгдлийн түвшин 2001 оноос хойш аажим 
буурч байгаад 2012 онд 100,000 амьд төрөлтөд 
51.5 болж, Монгол Улс 100,000 амьд төрөлтөд 
ногдох эхийн эндэгдлийг 2015 он гэхэд 50-д 
хүргэх зорилтоо хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой 
болж байна. 

Зураг 3.5.1: Эхийн эндэгдэл (100,000 амьд төрөлт тутамд) ба эрүүл мэндийн мэргэжлийн ажилтан эх барьсан 
төрөлтийн хувь (%)

Эõ сурâалж: МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.

Баруун болон зүүн бүсэд эхийн эндэгдлийн 
түвшин 2012 онд улсын дунджаас их байна 
(Зураг 3.5.2).  Тухайлбал, найман аймагт 
эхийн эндэгдэл гараагүй бол, Баян-Өлгий, 
Баянхонгор, Завхан, Сүхбаатар, Төв, Хэнтий 
аймагт улсын дунджаас өндөр байна. 2012 
оныг 1990 онтой харьцуулахад Ховд аймаг 
эхийн эндэгдлийг хамгийн ихээр бууруулж 
чадсан бөгөөд 10 аймаг эхийн эндэгдлийг 50-
иас дээш хувиар бууруулсан байна. 2012 оны 
байдлаар Баян-Өлгий, Завхан аймагт эхийн 
эндэгдэл өндөр байгаа хэдий ч 1990 оноос 
хойш 22 жилийн хугацаанд эхийн эндэгдлийг 
бууруулахад  ихээхэн ахиц дэвшил гаргаж 
чадсан байна. 

Ховд аймаг эхийн эндэгдлийг өнгөрсөн 22 
жилийн хугацаанд хамгийн ихээр бууруулсан 
бөгөөд энэ амжилтанд хүрэхийн тулд үндэсний 
хэмжээний эх, нялхсын чиглэлээр хийж буй 
зөвлөлдөх уулзалтад орон нутгийн зохих 
мэргэжилтнүүдийг аль болох өргөн хамруулах, 
эхийн эрүүл мэндийн орчин нөхцөлийг 
сайжруулах зорилгоор Булган, Манхан сумдын 
эмнэлгийг нөхөн үржихүйн загвар эмнэлэг 
болгон өргөтгөх, сумдын багийн эмч нарыг 
мотоциклоор хангах, 50 ортой амаржих газар, 
Манхан, Зэрэг сумын эрүүл мэндийн төвийг 
шинээр барьж, ашиглалтанд оруулах зэрэг 
томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг орон 

34 НҮБ-ыí ХАС, ЭМЯ, ЭНЭШТ, “Эõèйí эíдэгдэлд õ¿ргэж 
буй õ¿чèí з¿йл, тэдгээрèйг бууруулаõ арга зам”, 2000.

35 АХБ, ЭНЭШТ, “Эõ яагаад эíдэâ?”, 2006.
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нутагтаа хэрэгжүүлж, эмч мэргэжилтнийг 
мэргэшүүлэх, сумдыг 2-оос дээш эмчээр 
хангах, зайн оношилгоог өргөжүүлж ургийг 
эрт үед нь оношлох зэрэг шинэлэг дэвшилтэт 
технологиуд нэвтрүүлсэн байна. Түүнчлэн анхан 
шатны эрүүл мэндийн төвүүдэд оношилгооны 

нэр төрлийг олшруулан сумдыг хуурай аргын 
анализатор, эхо оношилгооны аппарат, ЭКГ, 
бусад хурдавчилсан оношлууруудаар хангаж 
жирэмсний хяналтанд байгаа нийт эхийн 90-
ээс дээш хувийг шинжилгээнд хамруулсан нь 
зохих үр дүнгээ өгсөн байна. 

Баян-өлгий аймагт эхийн эндэгдэл жилээс 
жилд буурч байгаа боловч улсын дунджаас 
дээгүүр байгаа нь зарим сумд эмчээр бүрэн 
хангагдаагүй, ажиллаж буй эмч нарын мэдлэг, ур 
чадвар хангалтгүй, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 
төрөх тасгийн ачаалал их (нийт төрөлтийн 70 
хувь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт төрдөг), нэгдсэн 
эмнэлгийн төрөх тасаг эх нярайн оношилгоо, 
эмчилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр 
хангагдаагүй зэргээс шалтгаалж байна. 

Гэвч, аймгийн хүн амын эмзэг бүлгийн 
эхчүүдийг эмнэлгийн тусламж авахад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор “Эхчүүдийг дэмжих сан”-г 
аймгийн болон сумын Засаг даргын дэргэд 

байгуулж, тухай бүр байгууллага, хамт олон, 
хувь хүний хандиваар арвижуулан, ажиллуулж 
байгаа нь эхчүүдийн талархлыг хүлээж байна.

Хэнтий, Архангай, Сүхбаатар аймгуудад эхийн 
эндэгдэл 2000 оноос хойш бага гарсан ч 2012 
оныг 1990 онтой харьцуулахад  өссөн дүнтэй 
харагдаж байна. Түүнчлэн Төв аймагт мөн 
хугацаанд эхийн эндэгдэл улсын дунджаас 
доогуур байсан боловч 2012 оныг 1990 онтой 
харьцуулахад мөн өссөн байна. 

Эхийн эндэгдлийг бууруулах хоёр удаагийн 
стратегийг 2001-2004 болон 2005-2010 онуудад 
амжилттай хэрэгжүүлсэн нь энэ хугацаанд 
100,000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдэл 

Зураг 3.5.2: 1990-2012 оны хооронд эхийн эндэгдэл буурсан (-) буюу өссөн (+) хувь, аймгаар

Эõ сурâалж: МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.
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36 Эр¿¿л мэíдèйí салбар 2004-2008, õ.16, 2010.

37 Эõ барèõыí яаралтай, íярайí íэí øаардлагатай 
тусламжèйí өíөөгèйí байдал, õэрэгцээíèй ¿íэлгээ, 
2009, õ.107,147.

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Сүүлийн жилүүдэд төрөлт жил дараалан өссөн 
боловч улсын хэмжээнд төрөхийн барилга, 
ор, төсөв, хангамж, эмч, эх баригч, сувилагч, 
бусад ажилтны орон тоо стандартын түвшинд 
хүртэл нэмэгдээгүй. 

Орны хүрэлцээгүйгээс төрсөн эх, нярай 
амаржих газарт хэдэн цаг болоод гэртээ гарч 
байна. Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эмэгтэйг 
аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт шилжүүлэн төрүүлж 
байгаагаас аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх 
тасгийн болон эхийн амрах байрны ачаалал 
эрс нэмэгдсэн байна.

Жирэмсэн, төрөх, төрсний дараах үеийн эхийн 
хүндрэл, нярайн болон ургийн гаж хөгжлийг 
эрт оношлох, эмчлэх орчин үеийн багаж тоног 
төхөөрөмж дутагдалтай байгаад анхаарал 
хандуулж сайжруулах шаардлагатай байна. 
“Амаржих газрын бүтэц үйл ажиллагааны 
стандарт”-ын дагуу хүний нөөцийг 
чадавхжуулах, нэн шаардлагатай багаж тоног 
төхөөрөмжөөр тогтмол хангах нь тусламж, 
үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэхэд чухал 
ач холбогдолтой асуудал болж байна. 

Сургаж бэлтгэгдсэн төрийн болон үйлчилгээний 
албан хаагчид, эмч эмнэлгийн мэргэжилтний 
тогтвор суурьшил, үйл ажиллагааны залгамж 
холбоо сул байгаагаас тогтвортой дэмжлэг 
бүхий орчин, чадавх бүрдэх явц удаашралтай 
байна. Ялангуяа ажлын ачаалал, цалин 
урамшуулал, хариуцлага, ажлын байрын 
эрсдэл өндөртэй мэргэжил болох эх баригч, 

мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний болон 
нярайн эмч, эх баригч, сувилагчдын хүрэлцээ 
хангалтгүй байна. 

Эмнэлгийн мэргэжилтнийг зохистой байршуулан 
ажиллуулах, тэдний мэргэжлийн ур чадвар, ёс 
зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх асуудал тулгамдаж 
байгаа гол асуудлын нэг болж байна. Сургаж 
бэлтгэгдсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ажлын 
байрны тасралтгүй сургалт тогтмол явагдахгүй 
байгаагаас бүх шатны эмнэлгийн төрөх өрөөнд 
ажилладаг эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 
нярайн нэн шаардлагатай тусламж, нярайн 
сэхээн амьдруулах тусламжийн мэдлэг дутмаг 
байна. Ялангуяа хөдөө орон нутагт хүн, хүч, 
мэргэжилтэн дутмаг, нярайн чиглэлээр эмч, 
сувилагч дутагдалтай байна36. 

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах 
асуудлаар тандалт судалгааг хийж, учирч болох 
эрсдлийг урьдчилан тооцож, сэрэмжлүүлэх 
ажлыг нэвтрүүлж үр дүнг тооцох шаардлагатай 
байна. Эрт болон хожуу нярай үеийн өвчлөл, 
эндэгдлийн зарим шалтгааныг улсын хэмжээнд 
нарийвчлан судалж оношилгоо, эмчилгээний 
орчин үеийн аргыг нэвтрүүлэх, удамшлын, 
бодисын солилцооны, хромсомын эмгэгийн 
оношилгоог сайжруулах, өвчлөлийн бүтцийг 
тогтоох, перинатал оношилгоо, эмчилгээний 
асуудлыг орчин үеийн түвшинд хүргэх хэрэгцээ 
гарч байна.

Эх барихын яаралтай болон нярайн нэн 
шаардлагатай тусламжинд хэрэглэгдэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл (ялангуяа вакум татагч, 
төрөлтийн нэг удаагийн хэрэгсэл) тоног 
төхөөрөмж, лабораторийн эм, урвалж, цус 
цусан бүтээгдэхүүний хангалт шаардагдах 
түвшинд бүрэн хүрч чадаагүй, байнгын бэлэн 
байдал хангагдахгүй байна37. 

Эсэн мэнд амаржих үйл ажиллагаанд төрийн 
болон ТББ-уудын оролцоо, дэмжлэг жигд 
биш, салбар дундын үйл ажиллагааны уялдаа, 
холбоо хангалтгүй байгаа бөгөөд хөрөнгө, 
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
байна.

165-аас 47.4 болтол буурахад гол нөлөө 
үзүүлсэн байна.

Ингэснээр эхийн эндэгдлийг бууруулах 
асуудлыг үндэсний тэргүүлэх чиглэл, Засаг дарга 
болон холбогдох төрийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг үнэлэх 
үндсэн шалгууруудын нэг болгож, улмаар 
эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах 
эрмэлзлийг үндэсний болон орон нутгийн 
түвшинд бэхжүүлж чадсан байна.
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Зорилго шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 5: 
Эхчүүдийн 
эрүүл мэндийг 
сайжруулах

1.Эх барихын шууд бус шалтгааны улмаас эндсэн эхийн тоог X хувиар бууруулах,
2.Эхийн эндэгдлийн түвшинг 100,000 амьд төрөлтөд X-ээс ихгүй түвшинд хүргэх,
3.Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хүн бүрт 
хүртээх.

Эхийн эндэгдэлд аюултай үр хөндөлтөөс 
шалтгаалсан нас баралт байгаа нь иргэдийн 
эрүүл мэндийн боловсрол муу, тусламж хайх 
мэдлэг дулимаг байгаатай холбоотой байна. 
Иймд эмэгтэй, түүний гэр бүлийн гишүүдийн 
эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд 
хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэний 
нийгэм, боловсролын байгууллагуудын 
оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгцээ чухал байна.

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

Монгол Улсын Засгийн газраас Эхийн 
эндэгдлийг бууруулах стратегийн хамрах хүрээг 
өргөжүүлж, “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 
стратеги (2011-2015)”-ийг батлан, хэрэгжүүлж 
байна. Уг стратеги нь эхийн эндэгдлийг 
бууруулах МХЗ-уудыг 2015 он гэхэд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд чиглэж байна.

Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй 
байдлыг хангах, төрөлтийг зөв дэмжсэн 
бодлого хэрэгжүүлж, эх, хүүхдэд эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй 
байдлыг бүрдүүлэх, аливаа шинэ болон 
сэргэж буй халдварт өвчин, гамшиг осол, 
онцгой тохиолдлын үед үзүүлэх эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээний байнгын бэлэн байдлыг 
хангах, нэг төрөлтөд зарцуулагдах бодит 
төсвийг тодорхой болгож, санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх, нэн шаардлагатай мэргэжил 
болох эх барих-эмэгтэйчүүдийн эмч, нярайн 
эмч, мэдээгүйжүүлэлт-эрчимт эмчилгээний 

эмч, эх баригч, нярайн сувилагч нарын цалин 
урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгох, 
пренатал оношилгоо, эмчилгээнд орчин үеийн 
дэвшилтэт арга технологийг нэвтрүүлж, алсын 
зайн оношилгоо, эмчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

Шинээр баригдаж буй эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийн төв, амаржих газруудад ажиллах 
хүний нөөцийг бэлтгэх, багаж тоног 
төхөөрөмжөөр хангах ажлыг жил бүр төсөвт 
тусган, төлөвлөгөөтэйгөөр хэрэгжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, салбар хоорондын уялдааг 
сайжруулах нь чухал байна.

ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

“МХЗ-уудын шалгуур үзүүлэлтийн дүн шинжилгээ”-
нд толилуулсан аргачлалыг ашиглан Зорилго 5-ын 
хүрээнд гарсан ахиц дэвшлийг шалгуур үзүүлэлт тус 
бүрээр нь үнэлэв  

Эмнэлгийн мэргэжилтэн эх барьсан төрөлтийн хувь 
зорилтот түвшинд хүрсэн ба эхийн эндэгдлийн 
үзүүлэлт 2015 оноос өмнө зорилтот түвшинд хүрэх 
боломжтой байна.  

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗОРиЛГО, ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг Зорилт 5-ын хүрээнд дэвшүүлэхийг 
санал болгож байна.

Хүснэгт 3.5.1. Зорилго 5-ын зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
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ÌÕÇ 6: 

БЭЛГИЙН ЗАМЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧИН, 
ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ  ХОМСДОЛЫН ВИРУС, 
ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ  ХОМСДОЛ, 
СҮРьЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ, БУСАД ӨВЧНИЙГ 
БУУРУУЛАХ 
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МХЗ 6:

БЭЛГИЙН ЗАМЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧИН, ХҮНИЙ 
ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРУС, ДАРХЛАЛЫН 
ОЛДМОЛ ХОМСДОЛ, СҮРЬЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ, БУСАД 
ӨВЧНИЙГ БУУРУУЛАХ

•	 2012	оны	байдлаар	Монгол	Улсад	ХДХВ-ын	халдвар	авсан	насанд	хүрэгчдийн	

эзлэх	хувь	0.1-ээс	бага	байна

•	 Монгол	Улс	жирэмсэн	эмэгтэйчүүд	болон	15-24	насны	залуучуудын	дундах	

ХДХВ-ын	 халдварын	 тархалтыг	 0.1	 хувиас	 бага	 түвшинд	 барих	 зорилтоо	

өнгөрсөн	хугацаанд	хэрэгжүүлж	чадсан	байна.	

•	 Нэмэлт	арга	хэмжээ	авснаар	2015	он	гэхэд	сүрьеэгийн	өвчлөлийг	100,000	хүн	

амд	100-д	хүргэх	зорилтонд	хүрэх	боломжтой,	харин	2015	он	гэхэд	сүрьеэгийн	

тархалтыг	100,000	хүн	амд	82-т	хүргэх	зорилтыг	бүрэн	хэрэгжүүлсэн	байна.	

•	 Хүүхдийн	дунд	шүд	цоорох	өвчний	тархалтын	үзүүлэлтийг	тооцох	статистик	

мэдээлэл	хомс	байна.	

Зорилт 11: 2015 он гэхэд ХдХВ-ын халдварыг  хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх

25. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах ХДХВ-ын 
халдварын тархалт (хувь)

–
0.005 
(2005)

0.003 0.004 0.002 <0.1

26. 15-24 насны залуучуудын дундах ХДХВ-ын 
халдварын тархалт (хувь)

–
0.0007
(2007)

0.0012 0.0005 0.0012 <0.1

Зорилт 12: 2015 он гэхэд сүрьеэ өвчний тархалтыг бууруулах

27. Сүрьеэ өвчний тархалт (100,000 хүн тутамд) 435 60 65 60 59 82

28. Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүн 
тутамд)

79 125 154 143 139 100

29. Сүрьеэгээс шалтгаалсан нас баралт (100,000 
хүн тутамд)

5 3 3 2 2 2

30. Оношилгоо, эмчилгээний олон улсын 
стандартын хүрээнд сүрьеэг илрүүлж, эмчилсэн 
тохиолдлын хувь

31 
(1994)

81 85 83 83 100

Зорилт 13: Хүүхдийн шүд цоорох өвчний тархалтыг бууруулах

31. 5-6 настай хүүхдийн шүд цоорох өвчний 
тархалт (хувь)

–
80.1 

(2004)
– – – 75.0

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015
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УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолд 2015 он 
гэхэд Хүний дархлал хомсдолын вирус (ХДХВ), 
Дархлалын олдмол хомсдол (ДОХ) өвчний 
халдварыг хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх, 
сүрьеэ болон хүүхдийн шүд цоорох өвчний 
тархалтыг бууруулахаар заасан. 2015 он гэхэд 
хүрэх зорилтот түвшинг доорх Хүснэгт 3.6.1-д 
харуулав.

УИХ-аас 1993 онд ХДХВ, ДОХ-той тэмцэх 
хуулийг анх баталснаас хойш 2004, 2012 
онуудад хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 
батлаж, мөрдөн ажиллаж байна. ХДХВ, Бэлгийн 
замаар дамжих халдвар (БЗДХ)-аас сэргийлэх 
арга хэмжээний хөндлөнгийн үнэлгээг 2008 онд 
хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд энэхүү үнэлгээний үр 
дүн, зөвлөмжид тулгуурлан ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-
аас сэргийлэх Үндэсний стратеги төлөвлөгөөг 
2010-2015 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан нь 
Монгол Улсын үндэсний хариу арга хэмжээний 
стратегийн чиглэлийг тодорхойлсон үндсэн 
баримт бичиг болсон юм. Энэхүү стратеги 
төлөвлөгөөг Монгол Улсын Засгийн газар 
төрийн бус болон олон улсын байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлж байна38. 

2012 оны байдлаар Монгол Улсад бүртгэгдсэн 
ХДХВ-ын халдвартай хүний тоо харьцангуй 
цөөн байна гэж болно. ХДХВ-ын халдварыг 
ийнхүү тогтоон барьж буй нь Засгийн газрын 
хүчин чармайлт, түүнийг нь дэмжсэн иргэний 
нийгмийн болон хөгжлийн түнш байгууллага, 
тухайлбал, Глобаль сан, НҮБ-ын нягт хамтын 
ажиллагаатай холбоотой юм. Өнгөрсөн гурван 
жилийн хугацаанд ХДХВ, БЗДХ-аас сэргийлэх 
үйл явцад томоохон ахиц дэвшил гарсан байна. 
Монгол Улсын Засгийн Газар нь “Гурван нэг”-
ийн зарчмыг мөрдлөг болгон БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-
оос урьдчилан сэргийлэх, хянах арга хэмжээг 
нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангах, олон салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх 
талаар онцгой анхааран ажилласан байна. 
ХДХВ, ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагааг 
зохицуулах Үндэсний Хороо нь салбар 
хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх чиглэлээр ажилласан. Үнэлгээний 
байгууллагууд, тухайлбал, нийгмийн болон 

38  ЭМЯ, “Мîíгîл Улсыí ХДХВ, ДОХ, БÇДХ-аас сэргèйлэõ 
¿íдэсíèй стратегè төлөâлөгөө (2010-2015)-íèй дуíд 
õугацааíы ¿íэлгээíèй тайлаí”, 2013.

эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн 
яамдууд, ТББ, ХДХВ, ДОХ-той буюу түүнд 
өртсөн хүмүүсийг эгнээндээ багтаасан иргэний 
нийгмийн байгууллагууд ДОХ-той тэмцэх үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байна. 

Гэвч ХДХВ-ын халдвар өндөр, эрсдэлтэй 
бүлгийн хүн амын дунд, ялангуяа эрчүүдтэй 
бэлгийн хавьталд ордог эрчүүдийн дунд 
ХДХВ-ын халдварын тоо огцом нэмэгдэж, 
эмэгтэй биеэ үнэлэгч болон нийт хүн амын 
дунд БЗДХ, ялангуяа тэмбүүгийн тархалт өндөр 
байна. ХДХВ, ДОХ-той холбоотой ялгаварлан 
гадуурхалт, гутаан доромжлол түгээмэл хэвээр 
байна. Үүний зэрэгцээ улс орны эдийн засгийн 
өсөлттэй холбоотойгоор олон улсын хандивлагч 
байгууллагуудын зүгээс үзүүлэх санхүүгийн 
дэмжлэг туслалцаа буурах хандлагатай  байна.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ

ХдХВ, дОХ-ын халдварыг хязгаарлах, 
урьдчилан сэргийлэх

2012 оны байдлаар Монгол Улсад ХДХВ-ын 
халдвар авсан насанд хүрэгчдийн эзлэх хувь 
0.1-ээс бага байна39. Тухайн жилд ХДХВ-ын 
халдвар шинээр авсан хүний тоо 2004 онд нэг 
байснаа 2005 онд 11 болж огцом нэмэгдсэн. 
Энэ нь Глобаль сангийн дэмжлэгтэйгээр 2004 
оноос сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээний 
хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн болон эрчүүдтэй 
бэлгийн хавьталд ордог эрчүүдэд чиглэсэн 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, энэ чиглэлээр 
ажилладаг ТББ-уудын оролцоо өргөжиж 
ХДХВ-ын халдвар авсан хүнийг илрүүлэх үйл 
ажиллагаа сайжирсантай холбоотой. 2012 
оны эцсийн байдлаар ХДХВ-ын халдвартай 
127 хүн байгаа нь 2008 онтой харьцуулахад 
2.6 дахин буюу 78 хүнээр өссөн дүн харагдаж 
байна. ХДХВ-ын халдвартай хүний тоо жил бүр 
дунджаар 18 хүнээр 2008-2012 оны хооронд 
нэмэгдэж байжээ (Зураг 3.6.1). 

39 Эр¿¿л мэíдèйí яам, МХÇ-ыí 
õэрэгжèлтèйí тайлаí, 2013. 
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Зураг 3.6.1: ХдХВ-ын халдвар шинээр авсан хүний тоо, түүний өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

ХДХВ-ын нийт тохиолдлын 98 орчим хувь нь 
бэлгийн замаар халдвар авсан бөгөөд цус, 
цусан бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн ажилбарын 
дүнд халдвар авсан тохиолдол одоогоор 
бүртгэгдээгүй байна. ХДХВ-ын халдвартай 
нийт тохиолдлын 80.9 хувийг эрэгтэйчүүд 
эзэлж, тэдгээрийн 83 хувь нь эрчүүдтэй 
бэлгийн хавьталд ордог эрчүүд байна. Нийт 
халдвартай хүмүүсийн 18.3 хувийг эмэгтэйчүүд 
эзэлж, тэдгээрийн 45.8 хувь нь биеэ үнэлэгчид 
байна. Эрчүүдтэй бэлгийн хавьталд ордог 
эрчүүдийн дунд ХДХВ-ын халдварын тархалт 
7.5 хувь (95 хувийн итгэмжлэх хязгаар нь 
4.9, 11.4) гарсан байна40. Хэдийгээр 2009 оны 
харуулдан тандалтын судалгаагаар эрчүүдтэй 
бэлгийн хавьталд ордог эрчүүдийн дунд ХДХВ-
ын халдварын тархалт 1.8 хувь байсан боловч 
энэ хоёр тоог аргачлалын зөрүүнээс шалтгаалан 
шууд харьцуулах боломжгүй юм. 

2012 оны байдлаар ХДХВ-ын халдвартай 
хүмүүсийн дөрөвний гурав (75 хувь) нь 25-44 
насныхан, тавны нэг нь 15-24 насныхан байна. 
ХДХВ-ын халдвартай хүний тоо аймгуудад 
харилцан адилгүй байна. 2012 оны байдлаар 
ХДХВ-ын халдвартай нийт хүмүүсийн 74.1 хувь 
нь Улаанбаатараас, 25.9 хувь нь орон нутгаас 
бүртгэгдсэн байна. Орон нутгаас бүртгэгдсэн 
тохиолдлын ихэнх нь Дархан-Уул,  Дорнод, 

40 ЭМЯ. ХДХВ, БÇДХ-ыí таíдалтыí судалгааíы тайлаí, 
2011.

Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Увс аймгуудад ногдож байна. 

Түүнчлэн эрчүүдтэй бэлгийн хавьталд ордог 
эрчүүдийн дунд тэмбүүгийн тархалт өндөр 
байна. 2011 онд тэмбүүгийн тархалт эмэгтэй 
биеэ үнэлэгчийн дунд 27.5 хувь байв. Харин 
БЗДХ-ын кабинетийн эрэгтэй үйлчлүүлэгчид 
болон хөдөлгөөнт эрэгтэйчүүдийн дунд 
тэмбүүгийн тархалт 2009 онд 7 ба 2 хувь тус 
тус байжээ.

Жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон 15-24 насны 
залуучуудын дундах ХдХВ-ын халдварын 
тархалт

Зураг 3.6.2-т ХДХВ-ын халдвартай 15-24 насны 
залуучуудын тоог мөн насны нийт хүн амд 
харьцуулсан харьцаа буюу залуучуудын дундах 
ХДХВ-ын тархалтын түвшинг харуулсан бөгөөд 
энэ нь өсөх хандлагатай байна. Харин жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн дунд ХДХВ-ын халдварын 
тархалт тогтвортой 0.002 хувь орчим байна 
(Зураг 3.6.3). 

Тоон мэдээнээс харахад Монгол Улс жирэмсэн 
эмэгтэйчүүд болон 15-24 насны залуучуудын 
дунд ХДХВ-ын халдварын тархалтыг 0.1 
хувиас бага түвшинд барих зорилтоо өнгөрсөн 
хугацаанд хэрэгжүүлсэн байна. 
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Эõ сурâалж: ЭМЯ-íаас íэмэлт мэдээлэл байдлаар гаргуулаí аâсаí. 

Шинээр халдвар авсан хүний тоо Шинээр халдвар авсан хүний өсөн нэмэгдсэн дүн
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Уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт ажиллагсад 
болон бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж 
буй орон нутгийн оршин суугчид ХДХВ-ын 
халдвар авах, дамжуулах эрсдэлд өртөмтгий 
байдаг боловч Монгол Улсад тэдэнд зориулсан 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, 
зөвлөгөө, шинжилгээ, эмчилгээний хүртээмж 
хязгаарлагдмал байна. ХДХВ-ын халдвартай 
болон бэлгийн цөөнх (лесбиан, гей, бисекс, 
трансжендэр) хүмүүс олон нийтийн дунд 
болон зарим тохиолдолд эрүүл мэндийн 
байгууллагын орчинд ялгаварлан гадуурхалт, 
гутаан доромжлолд өртөж байгаа талаар эдгээр 
иргэд үзэл бодлоо илэрхийлж байна.

Сүрьеэ өвчний тархалтыг бууруулах

Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх Зорилт 12-ын 
хэрэгжилтийг дараах 4 шалгуур үзүүлэлтээр 
үнэлнэ. Үүнд: 100,000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн 
тархалт, 100,000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн 
өвчлөл, 100,000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн нас 
баралт, ДОТС-ын хүрээнд илрүүлж, эмчилсэн 
сүрьеэгийн тохиолдлын хувь багтана. 

С¿рьеэгèйí тарõалт бîлîí өâчлөлèйг бууруулаõ 
чèглэлээр тîмîîõîí аõèц дэâøèл гарсаí 
байíа. Нэмэлт арга õэмжээ аâсíаар 2015 îí 
гэõэд с¿рьеэгèйí өâчлөлèйг 100,000 õ¿í амд 
100-д õ¿ргэõ зîрèлтîд õ¿рэõ бîлîмжтîй, 

Зураг 3.6.2: 15-24 насны залуучуудын дундах ХдХВ-
ын халдварын тархалт, (%)

Зураг 3.6.3: Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах ХдХВ-
ын халдварын тархалт, (%)

Эõ сурâалж: МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.

õарèí 2015 îí гэõэд с¿рьеэгèйí тарõалтыг 
100,000 õ¿í амд 82-т õ¿ргэõ зîрèлтыг б¿рэí 
õэрэгж¿¿лсэí байíа. С¿рьеэгèйí тарõалтыí 
õуâьд ерөíõèйдөө íааøтай õаíдлагатай байгаа 
бîл 2012 îíы байдлаар 19 аймагт өâчлөлèйí 
т¿âøèí 1990 îíтîй õарьцуулаõад íэмэгдэж, 
зөâõөí 2 аймагт буурсаí байíа. Мөí îíы 
байдлаар íèйслэл бîлîí 21 аймгèйí дîлîîí 
аймагт с¿рьеэгèйí өâчлөл улсыí дуíджаас èõ 
байíа. Т¿¿íчлэí îíîøèлгîî, эмчèлгээíèй îлîí 
улсыí стаíдарт (ДОТС)-ыí õ¿рээíд èлр¿¿лж, 
эмчèлсэí с¿рьеэгèйí тîõèîлдлыí õуâèйг 2015 
îí гэõэд 100-д õ¿ргэõ зîрèлт õэрэгж¿¿лэõэд 
íэмэлт арга õэмжээг аâаõ øаардлагатай байíа.

Сүрьеэ өвчний тархалт 1990 онд 100,000 
хүн амд 435 байсан бол 1997 он гэхэд 68 
болж эрчимтэй буурсан. Энэхүү хандлага нь 
оношилгоо, эмчилгээнд 1994 оноос эхлэн ДОТС-
ыг нэвтрүүлсэнтэй холбоотой байна. Сүрьеэгийн 
тархалтыг 100,000 хүн амд 82-т хүргэх МХЗ-ыг 
1997-2012 оны хугацаанд хангаж байна (Зураг 
3.6.4). 1997 оноос хойш сүрьеэгийн тархалтыг 
зорилтот түвшин буюу 100,000 хүн амд 82-оос 
бага түвшинд барьж чадсан нь Монгол Улсад 
Глобаль сангийн дэмжлэгтэйгээр ОЭТС-гийн 
оношилгоо нэвтэрч эхэлсэнтэй холбоотой байж 
болох юм. Гэвч 2004-2006 онуудад энэхүү 
түвшнээс ялимгүй их гарч байжээ. 2012 оны 
байдлаар 59 байна.
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Сүрьеэгийн өвчлөлийн хамгийн өндөр түвшин 
буюу 100,000 хүн амд 186 тохиолдол 2006 
онд бүртгэгдэж (Зураг 3.6.5), үүнээс хойш 
өвчлөл жилд дунджаар 4.7 хувиар буурч, 
2012 онд 100,000 хүн амд 139-д хүрсэн байна. 
Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин ирэх гурван 
жилийн хугацаанд энэ байдлаар аажим хэвээр 

Зураг 3.6.4: Сүрьеэгийн тархалт (100,000 хүн амд) ба дОТС-ын хүрээнд илрүүлж, эмчилсэн сүрьеэгийн 
тохиолдлын хувь (%)

Эõ сурâалж: МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, ҮСХ.

үргэлжилбэл 2015 он гэхэд өвчлөлийн түвшинг 
100,000 хүн амд 100.0-д хүргэх зорилтыг нэмэлт 
арга хэмжээ авснаар хэрэгжих боломжтой 
харагдаж байна. Сүрьеэгийн тархалт 1997 
оноос хойш буурч байгаа хэдий ч, өвчлөл өсөх 
хандлагатай харагдаж байна (Зураг 3.6.5).

2013 оны 5 дугаар сард хийсэн үнэлгээний 
дүгнэлтээр Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн 
сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь эмэнд 
мэдрэг болон ОЭТС-г оношлох, эмчлэх тал 
дээр томоохон ахиц дэвшил гарч байгаа хэдий 
ч өртөмхий бүлгийн хүн ам болох ядуу иргэд, 

Зураг 3.6.5: Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүн амд)

Эõ сурâалж: ҮСХ, МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí. 

ХДХВ-ын халдвартай хүмүүс, хоригдлууд, 
чихрийн шижин, сүрьеэтэй өвчтөний 
хавьтагсдын дунд сүрьеэг эрт илрүүлэх, эмчлэх, 
хянах арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатайг 
тэмдэглэсэн  байна. Түүнчлэн сүрьеэгийн 
өвчлөл дорвитой буурахгүй байгаад сүрьеэгээр 
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өвдөгсдийн өвчин нь дахин сэдрэх, өвчилсөн 
тохиолдолд эмчид үзүүлэхгүй байсаар хожуу 
оношлогдох, оношлогдох хүртлээ халдвараа 
бусдад тараах, эмчлэгдэж байгаа тохиолдолд 
эмчилгээгээ орхих, таслах, эмэнд тэсвэртэй 
сүрьеэтэй болох зэрэг зүйлс нөлөөлжээ.  

Сүрьеэтэй өвчтөнүүдийн 69.0 хувийг 16-
44 насны хүмүүс, үүн дотроо 56.0 хувийг 
нь эрэгтэйчүүд, 44.0 хувийг нь эмэгтэйчүүд 
эзэлж байна. 2012 онд гарсан сүрьеэгийн 
шинэ тохиолдлын 5.0 хувь нь Улаанбаатарт 
бүртгэгдсэн байна. Сүрьеэтэй өвчтөнүүдийн тэн 

хагас нь ажилгүй, 70.0 хувь нь ядуу, нэн ядуу 
иргэд байна. 

2012 оныг 1990 онтой харьцуулахад сүрьеэгийн 
тархалт бүх аймагт буурсан байна. Үүнээс 
Дорнод, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Сүхбаатар, 
Хөвсгөл аймаг болон Улаанбаатар хотод 
хамгийн ихээр буурчээ. Сүрьеэгийн тархалтын 
хувьд ерөнхийдөө буурах хандлагатай байгаа 
бол 2012 оны байдлаар 19 аймагт өвчлөлийн 
түвшин 1990 онтой харьцуулахад нэмэгдэж, 
зөвхөн Орхон, Дорнод аймагт буурсан байна 
(Зураг 3.6.6). 

2012 оны байдлаар ДОТС-ын хүрээнд илрүүлж, 
эмчилсэн сүрьеэгийн тохиолдлын хувь 82.7 
байгаа нь 2015 он гэхэд зорилтот түвшин буюу 
100 хувьд хүрч чадахгүй байх эрсдэлийг дагуулж 
байна. Эмчилгээ тасалсан болон үр дүнгүй 
эмчлэгдсэнээр эмчилгээнээс хасагдаж байгаа 
өвчтний тоо өсөх хандлагатай байгаагаас 
эмчилгээний амжилтын түвшин сүүлийн 
5 жилийн үзүүлэлтээс харахад тасралтгүй 

Зураг 3.6.6: 1990-2012 оны хооронд сүрьеэгийн өвчлөл буурсан (-) буюу өссөн (+) хувь, аймгаар (%)

Эõ сурâалж: ҮСХ, МХÇ-уудыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí.

буурсаар байна. Тухайлбал, эмчилгээний 
амжилт 2008 онд 89.0 хувь байсан бол 2012 
онд 82.6 хувь болж буурснаас гадна эмчилгээ 
тасалсан хувь 2008 онд 1.8 хувь байснаа 2010 
онд 2.4, 2012 онд 4.0 хувь болж өссөн байна. 

Мөн 2012 онд эмчилгээ үр дүнгүй болсон хувь 
2005 онтой харьцуулахад 5 хувиас 7 хувь 
болон нэмэгдсэн байна. Энэ байдал нь шинээр 
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оношлогдож байгаа сүрьеэгийн тохиолдлын 
дунд олон эмэнд тэсвэртэй тохиолдлууд 
нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

Улаанбаатар хот болон зургаан аймагт 
сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин 2012 оны 

байдлаар улсын дунджаас их байна (Хүснэгт 
3.6.1). Эдгээр 6 аймагт өвчлөл 1990 онтой 
харьцуулахад нэлээд ихээр буурсан хэдий 
ч 2012 онд хамгийн өндөр өвчлөлтэй аймаг 
хэвээр байсаар байна.

Хүснэгт 3.6.1: Сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэй аймгууд, 2012 оны байдлаар

Аймаг
Сүрьеэгийн өвчлөл 
100,000 хүн амд

1990-ээс 2012 оны хооронд 
сүрьеэгийн өвчлөл буурсан (-) буюу 

өссөн (+) хувь

Сүрьеэгийн тархалт 
100,000 хүн амд

Дархан-Уул 257 111 77

Өмнөговь 206 20 81

Хэнтий 205 119 91

Дорнод 194 -50 91

Говьсүмбэр 178 - 91

Улаанбаатар 170 85 75

Сүхбаатар 149 17 80

Эõ сурâалж: ҮСХ, МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí.

Сүрьеэгээс шалтгаалсан нас баралт

Энэхүү үзүүлэлтийг тооцохдоо сүрьеэгээс 
шалтгаалж нас барсан нийт хүний тоог улсын 
дундаж хүн амд харьцуулан тооцдог. МХЗ-
уудын хүрээнд уг үзүүлэлтийг 2015 он гэхэд 
100,000 хүн амд 2 болгож бууруулах зорилт 
дэвшүүлсэн байна. 1990-1998 онд уг үзүүлэлт 
5-6 орчимд хэлбэлзэж байсан бол 2012 оны 
байдлаар зорилтот түвшин буюу 2 хувьд хүрчээ. 

2012 оны байдлаар ихэнх аймагт сүрьеэгээс 
шалтгаалсан нас баралтын түвшин улсын 
дундажтай ойролцоо байгаа боловч Дорноговь, 
Дорнод, Орхон аймагт 100,000 хүн амд 8-9 
орчим байна.

Энэхүү үзүүлэлтийг эргэн харж, нийт нас 
баралтад сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтыг 
харуулж илэрхийлэхүйц үзүүлэлт, тухайлбал 
“хүн амын нийт нас баралтад сүрьеэгийн 
шалтгаант нас баралтын эзлэх хувь”, “сүрьеэтэй 
нийт өвчтөний дотор нас барсан хүний эзлэх 
хувь” зэрэг үзүүлэлтийг орлуулан хэрэглэх нь 
зүйтэй байж болох юм. 

Хүүхдийн шүд цоорох өвчний тархалтыг 
бууруулах

5-6 насны хүүхдийн дунд шүд цоорох өвчний 
тархалтын үзүүлэлтийг тооцох тоон мэдээлэл 
хомс байгаагаас 2015 онд зорилтот түвшин 
буюу 75 хувьд хүрсэн эсэхийг үнэлэх боломжгүй 
байна.

2004 онд хийсэн судалгаагаар 5-6 насны 
хүүхдүүдийн дунд эмчилгээ хийгээгүй шүд 
цоорох өвчний тархалт 80.1 хувь, шүд цоорлын 
эрчим 4.6 байжээ. Эдгээр үзүүлэлт нь 12 настай 
хүүхдүүдийн дунд 62.0 хувь ба 1.9, харин 18 
настай хүүхдүүдийнх 72.6 хувь ба 2.6 тус тус 
байв.  

“Амны хөндийн эрүүл мэнд” үндэсний 
хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, 
“Мянганы хөгжлийн зорилт”-ын үзүүлэлтийг 
тооцох зорилгоор үндэсний судалгааг 2010 онд 
эхлүүлсэн бөгөөд одоо тайланг нэгтгэх ажил 
явагдаж байна. Энэхүү судалгаагаар 5-12 настай 
хүүхэд, өсвөр насны хүүхдүүдийн шүдний 
цоорол, шүдний цоорлын эрчмийг тодорхойлох, 
өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд бүрэн шүдтэй 
хүүхдийн эзлэх хувь, шүдний цоорол, цоорлын 



107

¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÒÀÂ ÄÀÕÜ ÈËÒÃÝË

эрчимд нөлөөлж байгаа зарим эрсдэлт хүчин 
зүйлсийг тус тус тодорхойлох юм. 

Усан дахь фторын агууламж багатай орон 
нутагт фтортой бэлдмэлийн хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх стандарт аргачлал, амны хөндийн 
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нүүр 
амны эмчилгээний чиглэлээр шүд цоорлын 
үеийн эмчилгээ, шүдний зөөлцийг амьдаар 
нь хадгалах арга, шүдний зөөлцийг мэдээ 
алдуулалтын дор бүрэн авч эмчлэх арга, 
шүдний зөөлцийг мэдээ алдуулалтын дор 
тайрч эмчлэх арга, хүүхдийн нүүр амны өвчин 
судлал, урьдчилан сэргийлэлтийн чиглэлээр 
хүүхдийн сүүн шүдний цоорлын эмчилгээ, азот 
мөнгөний хүчлээр сүүн шүдний цоорлын явцыг 
зогсоох арга, нүүр амны согог заслын чиглэлээр 
бүрэн шүдгүйдлийн согог заслын эмчилгээний 
стандартуудыг шинэчлэн боловсруулах арга 
хэмжээ авсан байна.

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн 
эрүүл мэндийн боловсролын стандартад амны 
хөндийн эрүүл мэндийн асуудлуудыг тусгаж, 
газар дээр нь цогц сургалтуудыг зохион 
байгуулж байна.

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

•	 ХДХВ,	 ДОХ-оос	 сэргийлэх	 үйл	 ажиллагааг	
зохицуулах Үндэсний хороо, түүний ажлын 
албыг татан буулгасан нь ХДХВ, ДОХ, 
БЗДХ-тай тэмцэх салбар хоорондын хамтын 
ажиллагааны зохицуулалт алдагдахад 
хүргэсэн байна.

•	 Тандалтыг	 үр	 дүнтэй	 зохион	 байгуулах	
хүний нөөцийн чадавх болон санхүүжилт 
дутмаг байгаагаас ХДХВ, БЗДХ-тай тэмцэхэд 
зориулсан нөөцийг тэр бүр оновчтой 
чиглүүлэн зарцуулж чадахгүй байна.

•	 БЗДХ-ын	 тархалт	 өндөр	 байгаа	 нь	 ХДХВ-
ын халдвар тархахаас сэргийлэх үйл 
ажиллагааны үр дүнд сөргөөр нөлөөлж 
байна.

•	 Хөтөлбөрийн	мэдээнд	дүн	шинжилгээ	хийж,	
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэхэд учирч буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлоход нотолгоо болгон ашиглах 
үйл ажиллагаа дутмаг байна.

•	 ХДХВ-ын	 шинжилгээнд	 хамрагдагчдын	
дийлэнх нь жирэмсний хяналтад орох, 
гэрлэсний баталгаа авах, ажилд орохын тулд 
албан шаардлагаар шинжилгээнд хамрагдаж 
байна. ХДХВ-ын халдвар авах, дамжуулах 
эрсдэлтэй хүн амыг шинжилгээнд тэр бүр 
хамруулж чадахгүй байгаа ба шаардлагагүй 
шинжилгээнд ихээхэн хөрөнгө зарцуулахад 
хүргэж байна.

•	 Сайн	дурын	зөвлөгөө,	шинжилгээний	цөөн	
хэдэн загвар хэрэгжиж байна.

•	 Эмэгтэй	 биеэ	 үнэлэгч,	 трансжендэр	
хүмүүсийн дунд хурдацтай өсөн нэмэгдэж буй 
ХДХВ-ын халдварын тархалтыг хязгаарлах 
нотолгоонд тулгуурласан стратегийн арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

•	 Уул	уурхай,	дэд	бүтцийн	салбарт	ажиллагчид	
болон бүтээн байгуулалт явагдаж буй бүс 
нутгийн хүн ам ХДХВ-ын халдварт өртөх, 
дамжуулах эрсдэлтэйд тооцогддог боловч, 
тэдгээрт зориулсан урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаа, зөвлөгөө, шинжилгээ, эмчилгээ 
тэр бүр хүртээмжтэй болгох хэрэгтэй.

•	 Эрүүл	 мэндийн	 байгууллагад	 дотоодын	
чанарын баталгаажилтын үйл ажиллагаа 
дутмаг, зохих түвшинд бэлтгэгдсэн 
лабораторийн хүний нөөц болон 
нотолгоонд тулгуурласан лабораторийн 
бодлого, удирдамж дутмаг, оношлууруудыг 
баталгаажуулах тогтолцоо байхгүй зэрэг 
лабораторийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
асуудлууд ХДХВ, БЗДХ-ын шинжилгээ, 
эмчилгээний чанарт бүх түвшинд сөргөөр 
нөлөөлж байна. 

•	 Гутаан	 доромжлох,	 ялгаварлан	 гадуурхах	
явдал нь ХДХВ, БЗДХ-ын урьдчилан 
сэргийлэлт, эмчилгээ, тусламжийн 
хүртээмжийг хязгаарлаж байна. 

•	 ХДХВ-ын	 халдвартай	 хүмүүсийг	 тусламж	
үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцуулах асуудал 
олон нийтийн байгууллагаас хэрэгжүүлж 
буй цөөн үйл ажиллагаагаар хязгаарлагддаг 
байна.
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С¿рьеэтэй õîлбîîтîй саад бэрõøээл

•	 Өрхийн	эмч	нарын	чадавх	тааруу,	нийгмийн	
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна.

•	 Аймаг,	 сумын	 түвшний	 ОЭТС-ийн	
эмчилгээний хяналт сул байгаа тул ОЭТС-
тэй өвчтөн эмчилгээгээ таслах, үр дүнгүй 
болох тохиолдол нэмэгдэж байна. Түүнчлэн 
ОЭТС-тэй өвчтөний хавьтлын урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хангалтгүй байгаагаас гэр 
бүлийн ойрын хавьтлаас хүүхдийн ОЭТС-
ийн өвчлөл нэмэгдэж байна. 

•	 1	ба	2-р	 эгнээний	 эм	болон	 гаж	нөлөөний	
эмийн хангалт буурч байна.

•	 Эмэнд	 тэсвэртэй	 сүрьеэтэй	 хүмүүсийн	
эмчилгээнд хэрэглэгдэх эмийг Монгол 
Улсын төсвийн санхүүжилтээр нийлүүлэх 
зайлшгүй шаардлагатай байна.

•	 ОЭТС-тэй	 өвчтөнүүдээс	 сүрьеэгийн	 2-р	
эгнээний эмэнд тэсвэртэй буюу МОЭТС-
тэй болох нь тогтоогдсон 22 тохиолдол 
бүртгэгдээд байгаа хүмүүст хэрэглэх эм 
байхгүй байна.

•	 Сүрьеэгийн	байгууллагын	боловсон	хүчний	
хангамж, тогтвор суурьшил муу байна. 
Жишээлэхэд, сүрьеэгийн лаборант нарын 25 
хувь нь жил бүр солигдож байна.

•	 Шийдвэр	гаргагчдад	сүрьеэ	өвчний	талаарх	
мэдээлэл бага хүрдэг.

5-6 íастай õ¿¿õдèйí ø¿д цîîрîõ өâчíèй 
тарõалттай õîлбîîтîй саад бэрõøээл

Аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, 
нэгдсэн эмнэлгүүдийн шүдний тусламж 
үйлчилгээ үзүүлж буй тасгийг орчин үеийн 
тоног төхөөрөмжөөр хангах ажилд санхүүгийн 
эх үүсвэр дутагдаж байна. 

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

ХДХВ, ДОХ-тîй õîлбîîтîй саíал

•	 ХДХВ,	 ДОХ-оос	 сэргийлэх	 тухай	 хуулийн	
шинэчилсэн найруулгыг бүх салбарт таниулан 

сурталчлах, хэрэгжилтийг нь дэмжих үйл 
ажиллагааг эхлүүлж, хуулийн дагуу ХДХВ, 
ДОХ-оос сэргийлэх хянах үйл ажиллагааг 
зохицуулах үүрэг бүхий Үндэсний хороог 
нэн даруй сэргээн байгуулах,

•	 Хандивлагчдын	санхүүжилт	багасч	байгаатай	
холбогдуулан улсын төсвийн санхүүжилтийг 
үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх үүднээс өртөг 
тооцсон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэх;

•	 Зорилтот	 хүн	 амд	 тусламж	 үйлчилгээ	
үзүүлдэг иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
хэрэгцээг үнэлэх судалгаа хийж, эдгээр 
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр, 
нөөцийн хэрэгцээг тогтооход ашиглах,

•	 ХДХВ,	 ДОХ,	 БЗДХ-тай	 тэмцэх	 үйл	
ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах төр-
хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх,

•	 Хөтөлбөрийн	 үйл	 ажиллагааг	 сайжруулах	
зорилгоор стратегийн мэдээллийн хэрэглээг 
бэхжүүлэх, үүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний ажлын хэсгийг сэргээн байгуулах, 
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 
тандалтын болон мэдээллийн удирдлагын 
менежментийн нэгжийг бэхжүүлэх, 
мансууруулах бодисын хэрэглээний төлөв 
байдлыг судлах,

•	 Эрчүүдтэй	 бэлгийн	 хавьталд	 ордог	 эрчүүд,	
эмэгтэй биеэ үнэлэгч, трансжендэр 
хүмүүс зэрэг зорилтот хүн амд зориулсан 
үйлчилгээний загвар, тухайлбал олон 
нийтийн, явуулын буюу хүрч үйлчлэх Сайн 
дурын зөвлөгөө, шинжилгээ, БЗДХ-ын 
үйлчилгээг өргөжүүлэх,

 БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэлт, эрт 
илрүүлэлт, эмчилгээг бэхжүүлэх,

•	 ХДХВ,	ДОХ,	БЗДХ-ын	ажлын	байран	дээрх	
хөтөлбөрийг өргөжүүлэх (ялангуяа уул 
уурхай, аялал жуулчлал, барилга, зам 
тээвэр, батлан хамгаалах салбарт),

•	 Эмч,	 зөвлөгч,	 лабораторийн	
мэргэжилтнүүдийн нотолгоонд тулгуурласан 
чанартай үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн ур 
чадварыг бэхжүүлэх,
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•	 ХДХВ-ын	 тусламж	 үйлчилгээ	 үзүүлэхэд	
ХДХВ-ын халдвартай хүмүүсийн оролцоог 
өргөжүүлэх,

•	 Гутаан	 доромжлох,	 ялгаварлан	 гадуурхах	
явдлыг бууруулах хүчин чармайлтыг 
сайжруулах, 

•	 Үндэсний	болон	орон	нутгийн	лабораторийн	
мэргэжлийн болон удирдлага, зохион 
байгуулалтын чадавхыг бэхжүүлэх.

С¿рьеэтэй õîлбîîтîй саíал

•	 Өрхийн	эмч	нарыг	чадавхжуулах	чиглэлээр	
сургалт зохион байгуулах, нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх,

•	 Аймаг,	сумын	түвшний	ОЭТС-ийн	эмчилгээ	
хяналтыг сайжруулах, 

•	 1	ба	2-р	 эгнээний	 эм	болон	 гаж	нөлөөний	
эмийн хангалтыг сайжруулах талаар 
дорвитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх,

•	 Сүрьеэгийн	байгууллагын	боловсон	хүчний	
хангамж, тогтвор суурьшилыг сайжруулах 
үүднээс тэдний ажлын нөхцөлийг 
нарийвчлан судлан цалингийн сүлжээг 
эргэж харан тодотгох,

•	 Сүрьеэ	 өвчинтэй	 тэмцэхэд	 шийдвэр	
гаргагчдын тусламжийг авах бүхий л 
боломжийг судалж тэднийг өвчний талаарх 
мэдээллээр хангах арга замыг олох,

•	 Сүрьеэгийн	 1-р	 эгнээний	 эмүүд	 болон	 5-р	
бүлгийн эмүүдийн санхүүжилтийг Халдварт 
өвчин судлалын үндэсний төвийн төсөвт 
тусгаж өгөх,

•	 Сүрьеэгийн	 2-р	 эгнээний	 эмэнд	 тэсвэртэй	
буюу МОЭТС-тэй болох нь тогтоогдсон 22 
тохиолдол бүртгэгдээд байгаа хүмүүсийн 
эмийн хангамжийг сайжруулах,

•	 Сүрьеэгийн	 тархалтын	 судалгааг	 зохион	
байгуулж явуулах.

5-6 íастай õ¿¿õдèйí ø¿д цîîрîõ өâчíèй 
тарõалттай õîлбîîтîй саíал

•	 Хүн	 амын	 ялангуяа	 бага	 насны	 хүүхдийн	
дунд урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг тогтмол 
зохион байгуулж, шүд цооролтын эрчмийг 
бууруулах,

•	 Амны	хөндийн	эрүүл	мэндийн	анхан	шатны	
тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэх,

•	 Амны	 хөндийн	 эрүүл	 мэнд,	 шүд	 цоорох	
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хүн 
амд зөв дадал, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд 
чиглэсэн ухуулга мэдээлэл, сургалт, 
сурталчилгааг өргөжүүлж эрүүл аж төрөх 
дадлыг хэвшүүлэх,

•	 Амны	 хөндийн	 эмгэгүүд,	 ялангуяа	 шүд	
цоорох өвчин, түүнд нөлөөлөх эрсдэлт 
хүчин зүйлийн судалгаа, хяналт, үнэлгээний 
тогтолцоог бий болгож, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх.

ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү зорилгын хэрэгжилтийг үнэлэх 7 
шалгуур үзүүлэлтийн 4 нь зорилтот түвшинд 
нэгэнт хүрсэн байна. Сүрьеэгийн өвчлөлийн 
үзүүлэлтийн хэрэгжилт удаашралтай буюу 
нэмэлт арга хэмжээ авсны дүнд хэрэгжих 
боломжтой байгаа бол оношилгоо, эмчилгээний 
олон улсын стандарт (ДОТС)-ын хүрээнд 
илрүүлж, эмчилсэн сүрьеэгийн тохиолдлын 
хувийг зорилтот түвшинд хүрэх боломжгүй, 5-6 
насны хүүхдийн шүд цоорох өвчний тархалтын 
үзүүлэлтийг үнэлэх боломжгүй байна. 
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2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛГО, ЗОРиЛТЫН САНАЛ

2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг Зорилт 6-ын хүрээнд 
дэвшүүлэхийг санал болгож байна. 

Зорилго Шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 6: Бэлгийн 
замын халдварт 
өвчин, ХдХВ, дОХ, 
сүрьеэтэй тэмцэх, 
бусад өвчнийг 
бууруулах.

1. ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг арга хэмжээнд зарцуулж буй хөрөнгийн 50-иас дээш 
хувийг улсын төсвөөс бүрдүүлэх,

2. ХДХВ-ын шинэ халдварын тоог Х хувиар бууруулах,

3. Эхээс урагт ХДХВ-ын халдвар дамжихыг таслан зогсоох,

4. ХДХВ-ын халдварт өртөмтгий хүн амд чиглэсэн ХДХВ-ын урьдчилан сэргийлэлт, 
эмчилгээ, халамж үйлчилгээний хүртээмжийг 80 хувьд хүргэх,

5. Сүрьеэ өвчний тархалтыг Х хувьд хүртэл бууруулах (100,000 хүн тутамд),

6. Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшинг Х хувьд хүртэл бууруулах (100,000 хүн тутамд),

7. Хүн амын нийт нас баралтад сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын эзлэх хувь 
эсвэл сүрьеэтэй нийт өвчтөний дотор нас барсан хүний эзлэх хувь (100,000хүн 
тутамд),

8. Бүрэн шүдтэй 5-6 насны хүүхдийн эзлэх хувийг Х хувьд хүргэх.

Хүснэгт 3.6.2. Зорилго 6-ийн зорилтууд болон үндсэн үзүүлэлтүүдийн ерөнхий үнэлгээ
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ÌÕÇ 7: 

БАЙГАЛь ОРЧНЫ 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ
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МХЗ 7: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТОГТВОРТОЙ 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ (МХЗ 7)

•	 Засгийн	газар	улсын	болон	орон	нутгийн	хамгаалалтанд	авах	 газар	нутгийн	хэмжээг	
нэмэгдүүлж	чадвал	2015	он	гэхэд	тусгай	хамгаалалтанд	авсан	газар	нутгийн	эзлэх	хувийг	
30-д	хүргэх	зорилт	биелэгдэх	боломжтой		байна.

•	 Сүүлийн	10	гаруй	жилд	нэг	хүнд	ногдох	нүүрсхүчлийн	хийн	ялгаралтын	хэмжээ	(тонн/
хүн)	тасралтгүй	нэмэгдсээр	2012	оны	байдлаар	6.64	тонн	болсон	бөгөөд	н	үүрсхүчлийн	
хийн	ялгаралтыг	2015	он	хүртэл	4	тонн/хүн-д	хүргэх	зорилт	тавьсан	байдаг	ч	энэ	зорилт	
биелэгдэх	боломжгүй	юм.

•	 Хот,	суурин	газарт,	ялангуяа	Улаанбаатар	хотын	агаарыг	цэвэршүүлэхээр	дэвшүүлсэн	
зорилт	хэрэгжихэд	хүндрэлтэй	байна.

•	 Орон	сууцны	хөтөлбөрийг	эрчимжүүлэх	шаардлагатай	арга	хэмжээг	авсан	тохиолдолд	
сайжруулсан	 ариун	 цэврийн	 байгууламжид	 хамрагдаагүй	 хүн	 амын	 эзлэх	 хувийг	
бууруулж,	тавьсан	зорилтод	хүрэх	боломж	байна.

Зорилт 14: Тогтвортой хөгжлийн зарчмыг улсын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт  тусган хэрэгжүүлж, хот, 
суурин, ялангуяа Улаанбаатар хотын агаарыг цэвэршүүлэх

32. Ойт нутгийн эзлэх хувь – – 8.26 8.03 8.03 9.0

33. Тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн эзлэх хувь – 13.1 14.56 16.41 27.69 30.0

34. Нэг хүнд ногдох нүүрсхүчлийн давхар ислийн 
ялгаралт (тонн/хүн)

5.3 3.5 4.4 5.7 6.6 4.0

35. Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар ислийн 
өвлийн хоногийн дундаж агууламж (мкг/м3)

– – 52.0 77.7 77.2 30.0

36. Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн өвлийн 
дундаж агууламж (мкг/м3)

– – 55.1 76.1 61.7 20.0

Зорилт 15: Гол, горхины усны эхийг хамгаалж, нөхөн сэргээх замаар ширгэлтийг багасгах

37. Хамгаалалтад авсан гол, мөрний усны урсац бүрэлдэх 
ундаргын эхийн эзлэх хувь

– – 38.7 45.3  – 80.0

38. Хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг 
шандын эхийн тоо, өссөн дүнгээр

– – 631.0 812.0 1100.0 1000.0

Зорилт 16: 2015 он гэхэд баталгаат ундны усны хангамжгүй, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид  
хамрагдаагүй  хүн амын эзлэх хувийг бууруулах

39. Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх 
хувь

45.0 33.8 27.4 – – 40.0

40. Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид 
хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь

77.4 77.0 76.8 – – 60.0

Зорилт 17: 2015 он гэхэд хүн амын орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах

41. Инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч 
байгаа хүн амын эзлэх хувь

–
           

22.7  
21.2 – – 30.0

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015
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Сүүлийн 100 жилд агаарын дундаж температур 
дэлхийн хэмжээгээр 0.7 хэм дулаарсан бол 
Монгол орны агаарын жилийн дундаж 
температур 1940 оноос 2007 оны хооронд 2.1 
хэмээр дулаарсан нь манай оронд дулаарал 
илүү эрчимтэй явагдаж байгааг харуулж 
байна41. Монгол Улс дэлхийн бусад улс 
орнуудын адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
нэрвэгдэж, цөлжилт нутаг дэвсгэрийн 70 
хувийг хамарч, олон гол горхи, нуур цөөрөм, 
булаг шанд ширгэж, бэлчээрийн өвс ургамал 
доройтож, эдийн засгийн гол салбар болсон 
бэлчээрийн мал аж ахуйг эрхлэхэд хүндрэл 
учруулж, хөдөөгийн малчдын амьжиргаанд 
сөргөөр нөлөөлөх болсон. Сүүлийн жилүүдэд 
Монгол Улсад уул уурхайн салбар эрчимтэй 
хөгжиж байгаа нь байгаль орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх шаардлагыг бий болгож байна. 

Зорилго 7-ийн хүрээнд УИХ-ын 2008 оны 13 
дугаар тогтоолоор 2015 он гэхэд ойт нутгийн 
эзлэх хувийг 9-д, тусгай хамгаалалтанд авсан 
газар нутгийн эзлэх хувийг 30-д, үүнээс орон 
нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах газар 
нутгийн эзлэх хувийг 15-д хүргэх, нэг хүнд 
ногдох нүүрсхүчлийн хийн  ялгаралтыг 4 
тонн болгож багасгах, Улаанбаатар хотын 
агаар дахь азотын давхар ислийн өвлийн 
хоногийн дундаж агууламжийг куб метр 
тутамд 30 мкг, харин хүхэрлэг хийн өвлийн 
дундаж агууламжийг куб метр тутамд 20 мкг 
болгож багасгах зорилт дэвшүүлсэн. Түүнчлэн 
хамгаалалтанд авсан гол мөрний усны урсац 
бүрэлдэх ундаргын эхийн эзлэх хувийг 2015 
он гэхэд 80-д хүргэх, хамгаалалт барьж 
тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандны 
эхийн тоог 2015 онд 1,000-д хүргэх, 2015 он 
гэхэд баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн 
амын эзлэх хувийг 40 хувьд, сайжруулсан 
ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй 

хүн амын эзлэх хувийг 60-д хүргэж бууруулах, 
инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд 
амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувийг 30-д 
хүргэх зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ 

Тогтвортой хөгжлийн зарчмыг улсын 
хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт  тусган 
хэрэгжүүлж, хот, суурин, ялангуяа 
Улаанбаатар хотын агаарыг цэвэршүүлэх

Шинэчлэлийн Засгийн газрын бүтцэд Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн яам (БОНХЯ) 
байгуулж, тогтвортой хөгжлийн зарчмыг 
хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих үүрэгтэйгээр 
ажиллаж байна. Засгийн газар 2012-2016 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө “Эдийн засгийн 
өсөлтийг хангахаас гадна байгаль дэлхийтэйгээ 
зохицон амьдарч, байгалийн нөөцийг 
тогтвортой ашиглаж, нөхөн сэргээж, хүрээлэн 
буй орчныг хамгаалах замаар нийгэм, эдийн 
засаг, хөгжлийн бодлого нь ногоон хөгжлийн 
бодлоготойгоо уялдаж, экологийн тэнцвэртэй 
аюулгүй орчинд амьдарч, ажилладаг байх 
нь энэ хүрээний гол зорилт байх болно” гэж 
тусгасан.

Ойт нутгийн эзлэх хувь 

2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар 
Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 18.6 сая.га 
буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.9 хувийг эзлэх 
ба үүний 75.4 хувь нь шилмүүст, навчит ой, 
24.6 хувь нь заган ой байна. Монгол Улсын 
ойн сангийн 67.2 хувь нь буюу 12.5 сая га нь 
ойгоор бүрхэгдсэн талбай байгаа нь улсын 
нийт нутаг дэвсгэрийн 8.03 хувь болж байна 
(Хүснэгт 3.7.1). 

41 Уур амьсгалыí өөрчлөлтèйí ¿íдэсíèй õөтөлбөр, УИХ-ыí 2012 îíы 02 дугаар тîгтîîл, 2012.

Хүснэгт 3.7.1: Ойт нутгийн эзлэх хувь, улсын дунджаар 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015

БОНХЯ-ны тоо мэдээллээр 8.59 8.56 8.5 8.34 8.26 8.03 8.03 9.0

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015

ГХГЗЗГ-ын тоо мэдээллээр 7.8 7.8 8.5 7.8 7.7 7.7 7.7 9.0

Эõ ¿¿сâэр: БОНХЯ бîлîí ГХГÇÇГ-ыí эõ ¿¿сâэрт тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саíд байгаа тîî мэдээллээр õаруулаâ.
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Ойт нутгийн эзлэх хувь, тусгай хамгаалалтанд 
авсан газар нутгийн эзлэх хувь, Улаанбаатар 
хотын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд, 
хамгаалалтанд авсан гол мөрний усны урсац 
бүрэлдэх ундаргын эхийн эзлэх хувь зэрэг 
энэхүү Зорилго 7-г дүгнэх гол үзүүлэлтүүдээр 
ГХГЗЗГ-ын эх үүсвэрт тулгуурласан ҮСХ-ны 
Мянганы хөгжлийн зорилтуудын үзүүлэлтийн 
мэдээллийн санд байгаа тоо мэдээлэл болон 
БОНХЯ-аас гаргасан тоо мэдээлэл зөрүүтэй 
байна.

БОНХЯ-ны мэдээллээр ойт нутгийн эзлэх хувь 
2006 оноос хойш тасралтгүй буурсаар иржээ. 
Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газар 
(ГХГЗЗГ)-ын мэдээллээр 2005 оноос хойш энэ 
үзүүлэлт бараг өөрчлөгдөөгүй байна. Аль ч эх 
үүсвэрээр авсан 2015 он гэхэд ойт нутгийн эзлэх 
хувийг 9-д хүргэхэд хүндрэлтэй байна. 

Засгийн газраас жилд ойгоос бэлтгэх модны 
дээд хязгаарыг тогтоохдоо үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар ашиглах нойтон модны хэмжээг 
жил бүр шат дараатай бууруулах, арчилгаа, 
цэвэрлэгээний ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх 
бодлого баримталж байна.  

2013 оноос эхлэн БОНХЯ-наас тодорхой 
хэмжээний талбайд шинэ мод тарьж 3 жил 
хүртэл ургуулж, арчилсан иргэд, ААН-ээс 
түүнийг улс худалдан авах журам гаргасан 
нь ойжуулах явцыг түргэтгэх, байгаль орчныг 
нөхөн сэргэхэд чухал алхам болж байна. Мөн 
төмөр замын дэр модыг хориглож, бетон 
дэрийг ашиглах шийдвэр гаргаснаар жилдээ 
25,000 шоо метр модыг огтлохгүй байх нөхцөл 
бүрдээд байна.

42 БОНХЯ-аас 5 даõь Илтгэлд зîрèулсаí таíèлцуулга, 2013.

Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо байгаа 
ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 
1,673.3 мян.га-гаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай, 
ийм хэмжээний талбайг ойжуулахад манай 
орны байгаль цаг агаарын онцлог, ойн 
сангийн өнөөгийн нөхцөл байдал, цаг хугацаа 
болон хөрөнгө, санхүүгээс шалтгаалан үлдсэн 
хугацаанд зорилтот хэмжээнд хүргэх боломж 
бага байна42. 2012 онд улсын хэмжээнд 36.6 
сая ширхэг тарьц, суулгацын нөөцтэй болсон 
төдийгүй нийтдээ 8.3 сая.га талбайд ойжуулалт 
хийж, говь хээрийн бүсэд 500 км ойн зурвас 
байгуулах ажлыг 1.6 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн байна (Хүснэгт 
3.7.2).

Хүснэгт 3.7.2 : Ойт нутгийг ойжуулахад оруулсан хөрөнгө оруулалт

2011 2012 2013* 2015*

Хөрөнгө оруулалт, сая төгрөг 1,300.0 1,600.0 900.0 2,500.0

Ойжуулсан талбай, мянган га улсын төсвөөр 7.5 5.5 4.5 8.0

бусад эх үүсвэрээр 3.4 2.8 3.5 5.0

Нийт 10.9 8.3 8.0 13.0

Эõ ¿¿сâэр: БОНХЯ.

          *Төлөâлөсөí õэмжээ

Аргачлалын өөрчлөлт 

Ойн тооллогын ажлыг засаг захиргааны нэгжийн 
хуваариар 10-15 жилийн давталттайгаар хийж 
байгаагаас үндэсний хэмжээнд гаргаж байгаа 
мэдээлэл цаг хугацааны хувьд зөрүүтэй, тухайн 
жилийн хувьд хуучирсан байдаг. Иймээс 2014 
оноос ойн тооллогын ажлыг гүйцэтгэж байгаа 
өнөөгийн арга барил, зарчмыг өөрчилж, 
тогтмол хэмжээст тэгш өнцөгт координатын 
торлолоор улсын ойн санг бүхэлд нь хамруулан 
системтэйгээр байрлуулсан байнгын дээж 
талбайгаар 5 жилийн эргэлттэй жил бүр 
тасралтгүй хийх статистик аргад шилжинэ. Энэ 
ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 
2013 оны 105 дугаар тогтоолоор “Ойн зохион 
байгуулалт хийх журам”-ыг шинэчлэн баталж, 
БОНХ-ийн Сайдын тушаалаар 2014 онд явуулах 
ойн тооллогын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 
гарган ажиллаж байна.
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43 Тайлбар: Ү¿íээс 15 õуâèйг îрîí íутгèйí тусгай 
õамгаалалтад аâíа.

Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажлын арга 
технологийг өөрчилж, химийн бодисын 
хэрэглээнээс татгалзаж, биологийн арга, 
технологид шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлж байна. 2013 онд ойн хөнөөлт 
шавжтай тэмцэх ажлыг 121.0 мянган га 
талбайд гүйцэтгэхээс 50 хувьд нь буюу 60.0 
гаруй мянган га талбайд бактерийн бэлдмэл 
хэрэглэхээр төлөвлөж, цаашдаа 2014 онд 80 
хувийг, 2015 онд 100 хувь бактерийн бэлдмэл 
ашиглах аргад шилжүүлэх, байгаль орчинд хор 
нөлөөгүй биологийн аргаар хийж гүйцэтгэнэ.

Ойн нөхөрлөлд түшиглэсэн ой хамгааллын 
шинэ менежментийг нэвтрүүлэх зорилт тавин 
ажиллаж байна. 2013 оны эхний байдлаар 
улсын хэмжээнд нийт 1,062 ойн  нөхөрлөл, 2.3 
сая га, 116 ААН, байгууллага 677.7 мян.га ойн 
талбайг гэрээгээр эзэмшин хамгаалж байна.

Тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийн 
эзлэх хувь. 2000 оноос хойш тусгай 
хамгаалалтанд авсан газар нутгийн хэмжээ 
нэмэгдсээр иржээ.

БОНХЯ-ны мэдээллийн эх үүсвэрээр зөвхөн 
2012 онд л гэхэд 1.3 сая га талбай бүхий 15 
газрыг УИХ-ын шийдвэрээр улсын тусгай 
хамгаалалтад шинээр хамруулснаар нийт 
улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хэмжээ 27.2 сая га талбайд хүрч, газар нутгийн 
17.4 хувийг эзлэх болсон байна. Мөн орон 
нутгийн тусгай хамгаалалтад 2012 онд 16.31 сая 
га талбай бүхий 911 газар хамрагдаад байгаа 
нь газар нутгийн 10.3 хувийг эзэлж байна. 
Ингэснээр улсын болон орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн 27.7 хувийг эзлэх болов. 

Хүснэгт 3.7.3: Тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийн эзлэх хувь

2000 2005 2010 2011 2012 2015

Улсын тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийн 
эзлэх хувь

13.1а

13.1б

13.67а

13.3б

14.56а

13.4б

16.41а

13.4б

17.39а

13.4б

30.043Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газар 
нутгийн эзлэх хувь

10.3

Нийт дүн 27.69

Эõ ¿¿сâэр: а/ БОНХЯ.

б/ ГХГÇÇГ-ыí эõ ¿¿сâэрт тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

ГХГЗЗГ-ын эх үүсвэрээс авсан ҮСХ-ны МХЗ-
уудын үзүүлэлтийн мэдээллийн санд байгаа 
мэдээгээр 1990 оноос хойш улсын тусгай 
хамгаалалтанд авсан газар нутгийн хэмжээ 2000 
он хүртэл хурдацтай  нэмэгдэж ирсэн боловч, 
түүнээс хойших 10 гаруй жилд төдийлөн ихээр 
өсөөгүй 13.1-13.4 хувь байсаар иржээ. 

Хүснэгт 3.7.3-т харуулсан аль ч эх үүсвэрээр 
авч үзсэн улсын	 болон	 орон	 нутгийн	
хамгаалалтанд	авах	газар	нутгийн	хэмжээг	
нэмэгдүүлж	 чадвал	 2015	 он	 гэхэд	 тусгай	
хамгаалалтанд	 авсан	 газар	 нутгийн	 эзлэх	
хувийг	 30-д	 хүргэх	 зорилт	 биелэгдэх	
боломжтой		байна.

Монгол Улсын төрөөс улс орныхоо экологийн 
тогтвортой байдлыг хангах, биологийн олон 
янз байдлын хомсдлыг бууруулах, байгалийн 

жамаар нөхөн сэргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
байгаль, түүх, соёлын дурсгалт болон үзэсгэлэнт 
газруудын хэв шинжийг хадгалах, хувьсан 
өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, танин мэдэх 
зорилгоор тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээг өргөжүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй 
авсаар ирлээ. 1994 онд УИХ-аас Монгол 
Улсын Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
тухай хууль, 1997 онд Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль, 
1998 онд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
Үндэсний хөтөлбөрийг тус тус баталсан нь 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийг байгуулах, 
менежментийг хөгжүүлэх зэрэг бүхий л 
харилцааг зохицуулах хууль эрх зүйн орчин 
бүрдсэн байна.
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Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үнэ цэнэ, 
ач холбогдлыг үнэлэх, сурталчлах, тогтвортой 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 
зорилгоор “Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийг НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн туслалцаатайгаар 2011 
оноос хэрэгжүүлж эхлээд байна. 2013 онд БОНХЯ 
болон НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран 
хэрэгжүүлэх “Байгалийн нөөцийн менежменттэй 
хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” төслийн 
баримт бичигт гарын үсэг зурсан. Даян 
дэлхийн байгаль орчны сангийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр 5 жилийн хугацаанд хэрэгжих 
энэхүү төслийн хүрээнд орон нутгийн болон 
байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн байгалийн 
нөөцийг хамтын оролцооны аргаар хамгаалж, 
зохистой ашиглах чадавхыг дээшлүүлэх, 
орон нутгийн хамгаалалттай газрыг улсын 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд 
хамруулах замаар тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээг өргөжүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулах юм. 

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс 
(ХБНГУ)-ын Байгаль хамгаалах агентлаг, ОХУ-
ын Байгалийн нөөц, экологийн яамтай хамтран 
Дагуурын дархан цаазат газрыг “Дагуурын 
ландшафт” гэсэн хил дамнасан дэлхийн өвийн 
газраар бүртгүүлэхээр судалгаа хийж, үр дүнг 
ОХУ-ын Чита, Дорнод аймгийн Чойбалсан хот, 
ХБНГУ-ын Байгаль хамгаалах албаны олон 
улсын шинжлэх ухааны академид хэлэлцэн 
эцэслэж, НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, 
соёлын байгууллага (ЮНЕСКО)-ын Дэлхийн 

өвийн хороонд хүргүүлээд байна.

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 
“Биологийн төрөл зүйл уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” төслийг 
хэрэгжүүлэх талаар 4 удаагийн уулзалт 
хэлэлцүүлэг хийж, нийт 11.5 сая Еврогийн 
өртөг бүхий энэ төслийг Монгол Улсын тусгай 
хамгаалалттай газар нутагт хэрэгжүүлэхээр 
болоод байна. 

Нэг хүнд ногдох нүүрсхүчлийн хийн 
ялгаралт

Сүүлийн 10 гаруй жилд нэг хүнд ногдох 
нүүрсхүчлийн хийн ялгаралтын хэмжээ (тонн/
хүн) тасралтгүй нэмэгдсээр 2012 оны байдлаар 
6.64 тонн болж 2015 он гэхэд 4 тонн/хүн-д 
хүргэх зорилтоос хэтэрсэн байна.  Энэхүү 
үзүүлэлтийг хүлэмжийн хийн эх үүсвэр буюу 
Монгол Улсын хэмжээнд зарцуулагдсан 
түлшний шаталтын хэмжээг үндэслэн олон 
улсын шинэчилсэн арга зүйн (1996 оны) 
дагуу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх 
Засгийн газар хоорондын мэргэжилтний 
хорооноос тооцож гаргасан. Улсын хэмжээнд 
нийт түлшний зарцуулалтыг Монгол Улсын 
ҮСХ-ны тайлан мэдээлэлд үндэслэв. Монгол 
Улсын эдийн засаг, аж үйлдвэр хөгжиж, хүн 
амын тоо өсөхийн хэрээр түлшний шаталтаас 
үүсэх хүлэмжийн хийн ялгаралт өсөх 
хандлагатай байна. Гэсэн хэдий ч хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулах арга хэмжээнүүдийн 
тусламжтайгаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
өсөлтийг сааруулах боломжтой юм.

Хүснэгт 3.7.4: Нэг хүнд ногдох нүүрсхүчлийн давхар ислийн ялгаралт, мянган тн, тн/хүн

Үзүүлэлт 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015

Хатуу түлшний шаталтаас үүсэх 
CO2-ын ялгаралт (нүүрс), [мян.
тонн]

9,072 6,814 7,111 7,467 9,422 12,816 15,273 -

Шингэн түлшний шаталтаас 
үүсэх CO2-ын ялгаралт (бензин, 
дизель, тослох материал г.м.), 
[мян.тонн]

2,277 1,006 1,293 1,707 2,521 3,149 3,586 -

Нийт CO2-ын ялгаралтын хэмжээ, 
[мян.тонн]

11,349 7,820 8,404 9,174 11,943 15,965 18,859 -

Нэг хүнд ногдох CO2-ын ялгаралт 
[тонн/хүн]

5.34 3.51 3.52 3.62 4.36 5.73 6.64 4,0

Эõ ¿¿сâэр: БОНХЯ.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөрийг УИХ-ын 2011 оны 2 дугаар 
тогтоолоор, уг хөтөлбөрийн эхний үе шатанд 
(2016 он хүртэл) хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2011 оны 317 
дугаар тогтоолоор батлалснаар уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээ, хүлэмжийн 
хийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
үндэсний бодлого, эрх зүйн орчин бүрдээд 
байна. Энэхүү хөтөлбөрийн гол зорилго нь 
“Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд эдийн засаг, нийгмийн 
салбарыг нийцүүлэн хөгжүүлэх, түүний эмзэг 
байдал, эрсдэлийг бууруулах, хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг багасгах замаар үйлдвэрлэлийн 
үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх, ногоон 
эдийн засгийн хөгжил, өсөлтийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх”явдал юм.

Монгол Улс нь НҮБ-ын Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенци болон түүний 
Киотогийн протоколд 1993, 1999 онуудад 
нэгдэн орсон бөгөөд энэ хүрээнд уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хариу арга 
хэмжээ авах, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 
үүрэг хүлээсэн. Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах чиглэлээр Киотогийн протоколын 
Цэвэр хөгжлийн механизмыг 2004 оноос 
хойш хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одоогийн 
байдлаар сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүчний 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлийн нийт таван 
төсөл, хөтөлбөр цэвэр хөгжлийн механизмын 
шугамаар бүртгэгдэн хэрэгжиж, уг механизмын 
хүрээнд одоогоор нийт 76,950 тонн СО2-той 
тэнцүү хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулснаа 
баталгаажуулаад байна.

2013 оны эхээр Монгол Улсын БОНХЯ, Япон 
улсын Байгаль орчны яамны харьяа Гадаад 
хамтын ажиллагааны газар, мөн Япон улсын 
Байгаль орчны яамны харьяа Даян дэлхийн 
байгаль орчны стратегийн хүрээлэнтэй хамтран 
ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, зарим 
салбаруудад хүлэмжийн хийг бууруулах талаар 
урьдчилсан судалгаа хийхээр хамтран ажиллаж 
эхлээд байна. Японы Байгаль орчны яамны 
дэргэдэх Гадаад хамтын ажиллагааны төвтэй 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зохистой 
арга хэмжээ (NAMA)-г хэмжиж, тайлагнаж, 
нотлож болохуйц (MRV) байдлаар хэрэгжүүлэх 
чадавх бэхжүүлэх жижиг судалгааны төслийг 
хамтран хэрэгжүүлж байна.

Агаарын бохирдол

Улаанбаатар хотод агаарын чанарыг автомат 
багаж төхөөрөмж бүхий 6 харуул, автомат 
бус 4 харуул гэр хороолол, авто зам, орон 
сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүргийн 
орчмын агаарын чанарыг хянаж, агаар дахь 
2-5 төрлийн үндсэн бохирдуулах бодисыг 
тодорхойлж байна. 

Хот, суурин газарт агаарын бохирдлыг 
бууруулах, ялангуяа Улаанбаатар хотын 
агаарыг цэвэршүүлэх зорилтын хэрэгжилт тун 
хүндхэн байдалд байна. Зөвхөн сүүлийн 3 
жилд Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын 
давхар ислийн болон хүхэрлэг хийн агууламж 
нэмэгдсэн байна (Хүснэгт 3.7.5). 

2012 оны байдлаар Улаанбаатар хотын агаар 
дахь азотын давхар ислийн өвлийн хоногийн 
дундаж агууламж 2015 онд хүрсэн байх 
түвшнөөс даруй 2.6 дахин өндөр байгаа 
нь дэвшүүлсэн зорилт үлдсэн хугацаанд 
хэрэгжихэд хүндрэлтэйг харуулж байна.   

Хүснэгт 3.7.5: Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар 
ислийн өвлийн хоногийн дундаж агууламж /
мкг/м3/

38.0 34.0 39.0 47.0 78.0 80.0 30.0

Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 
өвлийн хоногийн дундаж агууламж /мкг/м3/

20.0 26.0 34.0 41.1 50.0 52.0 20.0

Эõ ¿¿сâэр: Байгаль îрчèí, íîгîîí õөгжлèйí яам.
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2012-2013 онд нам даралтын зуухнуудыг 
татан буулгаж, төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбосноор нийтдээ жилд 30.0 мянган тонн 
түүхий нүүрсний хэрэглээг багасгасан боловч 
“ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн баригдаж буй 
хагас коксжсон түлшний үйлдвэр 2012 онд 
ашиглалтад ороогүйгээс агаарын бохирдлыг 
50 хүртэл хувиар бууруулах үндсэн зорилт 
хэрэгжиж чадаагүй байна.

Өнгөрсөн хугацаанд агаарын бохирдлын гол эх 
үүсвэр болсон гэр хорооллыг барилгажуулахад 
шаардлагатай төслүүдийг хэрэгжүүлэх, орон 
нутгийн агаарын бохирдлыг бууруулах, 
“Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 
бүс”-д оршдог айл өрхийг эрчим хүчний 
хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнээр хангах, иргэдийн 
идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
урамшуулал олгох, холбогдох журам, 
стандартыг боловсруулан батлан мөрдүүлж, 
агаарын чанарын мэдээг олон нийтэд хүргэх 
зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан 
ажиллалаа. 

Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд 2010 онд 
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай 
хуулийг баталж гаргаснаар бохирдуулагч нь 
төлбөр төлөх механизмыг бүрдүүлэх эхлэл 
болсон төдийгүй, уг хуулийн дагуу агаарын 
бохирдлын эх үүсвэрт ногдуулсан төлбөрийг 
“Цэвэр агаарын сан”-д төвлөрүүлэн, агаарын 
бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлж байна.

Дээр дурьдсан бүсийн айл өрхүүдэд Монголын 
Мянганы сорилын сан болон “Цэвэр агаар сан”-
гаас 120 мянган сайжруулсан зуух, 21 мянган 
гэрийн дулаалга, 5,1 мянган цонх, 15 мянган 
тонн боловсруулсан түлш, 1.5 мянган дулаан 
баригч, нэг мянган яндангийн шүүлтүүр болон 
бусад эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнийг 
хөнгөлттэй үнээр болон үнэ төлбөргүй олгожээ. 
Сайжруулсан зуух худалдан авсан өрхүүдэд 80-
90 хувь, боловсруулсан түлш худалдан авсан 
7.5 мянган өрхөд үнийн дүнгийн 40 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний хөнгөлөлтийг үзүүлжээ.

Сүүлийн жилүүдэд зөвхөн Улаанбаатар хот 
төдийгүй аймгийн төвүүд, зарим томоохон 
суурин газрын агаарын бохирдол нэмэгдэж 
анхаарал татах түвшинд хүрээд байна. Агаарын 
чанарын үзүүлэлт хүрэх дээд хэмжээнээс 

хэтэрсэн Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорнод, 
Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сүхбаатар, 
Ховд аймагт Агаарын бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хорооны салбар хороо байгуулж, 
дээрх аймгуудын төвийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллыг нь орон 
сууцжуулах, түүний дэд бүтцийг байгуулах 
төлөвлөгөө хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж 
байна.

Гол, горхины усны эхийг хамгаалж, нөхөн 
сэргээх замаар ширгэлтийг багасгах

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, дулаарлын 
нөлөөгөөр сүүлийн жилүүдэд мөнх цэвдэг 
хурдацтай хайлах, гол, мөрний эх ширгэх, 
урсац багасах, тасрах, рашааны ундарга 
багасах, ширгэх зэргээр сөрөг үзэгдлүүд 
нэмэгдэх боллоо.

БОНХЯ-ны мэдээллийн эх үүсвэрээр 
хамгаалалтанд	 авсан	 гол	 мөрний	 усны	
урсац	 бүрэлдэх	 ундаргын	 эхийн	 эзлэх	
хувийг	2015	он	гэхэд	80.0-д	хүргэх	зорилт	
хараахан	 биелэгдээгүй,	 харин	 хамгаалалт	
барьж	 тохижуулсан	 усны	 эх	 үүсвэр,	 булаг	
шандны	эхийн	тоог	(өсөн	нэмэгдэх	дүнгээр)	
2015	 он	 гэхэд	 1,000-д	 хүргэх	 зорилт	 2012	
оны	байдлаар	бүрэн	хэрэгжсэн	байна.

Гэтэл ҮСХ-ны МХЗ-уудын мэдээллийн сангийн 
эх үүсвэрээр хамгаалалтанд авсан гол мөрний 
усны урсац бүрэлдэх ундаргын эхийн эзлэх 
хувь 2012 онд 100 хувь болж, 2015 онд 80.0 
хувьд хүргэх зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлсэн 
байна (Хүснэгт 3.7.6). Энэхүү мэдээллээр харин 
хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, 
булаг шандны эхийн тоо 2007-2012 оны  өссөн 
дүнгээр 1,196 болж, 2015 онд хүрэх зорилтот 
түвшнээс давсан байна.

Байгаль орчин цаагуураа доройтож байна. 
Олон гол горхи ширгэж, Тэрхийн цагаан нуурын 
түвшин багассан. Нуур их бохирдсон нь аялал 
жуулчлалаас шалтгаалж байна. Нуур маань 
загасгүй болсон, хар галуу ирдэг болсон нь загас 
багасахад нөлөөлж байна гэдэг яриа нутгийнхны 
дунд байдаг.

(Арõаíгай, Тарèат сумаíд чаíарыí 
судалгаагаар ÇДТГ-ыí ажèлтíууд, малчèдтай 

õèйсэí ярèлцлагаас)
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Засгийн газраас гол, горхины усны эхийг 
хамгаалах асуудалд багагүй анхаарал тавьж, 
УИХ-аар “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны 
сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан 
бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлох, 
ашиглахыг хориглох тухай” хуулийг 2010 онд 
батлан гаргасан.

УИХ-ын 2010 оны 24 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Ус” үндэсний хөтөлбөрт 
тусгагдсаны дагуу жил бүр 140-өөс доошгүй 
(тухайн аймаг дахь булаг шандны тооноос 
хамааран 1-8) булаг шандны эхийг тохижуулж, 
хамгаалах ажлыг төлөвлөн улсын болон орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж байна. Түүнчлэн гадаад орон, 
олон улсын байгууллагын төсөв, хөтөлбөрийн 
хүрээнд орон нутагт булаг шандыг хамгаалах 

Хүснэгт 3.7.6: Хамгаалалтанд авсан гол мөрний усны урсац бүрэлдэх ундаргын эхийн эзлэх хувь

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Хамгаалалтанд авсан гол мөрний усны урсац бүрэлдэх ундаргын эхийн эзлэх хувь

80.0
БОНХЯ-ны эх үүсвэрээр: - - - 34.2 38.7 45.3 -

ҮСХ-ны МХЗ-уудын үзүүлэлтийн 
мэдээллийн сангийн эх үүсвэр:

40.0 - - 77.0 90.6 92.0 100.0

Хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандны эхийн тоо

1,000

БОНХЯ-ны эх үүсвэрээр: Жилээр - 255 163 244 387 181 288

Өссөн - 255 418 662 1,049 1,230 1,518

ҮСХ-ны МХЗ-уудын 
үзүүлэлтийн мэдээллийн 
сангийн эх үүсвэрээр:

Жилээр - 26 163 203 387 211 206

Өссөн - 26 189 392 779 990 1,196

Эõ ¿¿сâэр: БОНХЯ бîлîí ҮСХ-íы Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтуудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

ажлыг санхүүжүүлэн гүйцэтгэснээр 2012 оны 
эцсийн байдлаар нийт 1,518 булаг шандны 
эхийг хамгаалах ажлыг гүйцэтгэжээ.

Баталгаат ундны усны хангамжгүй, 
сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид  
хамрагдаагүй  хүн амын эзлэх хувийг 
бууруулах

Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын 
эзлэх хувийг бууруулахад ахиц дэвшил 
гарч, түүнийг 2015 он гэхэд 40.0 хувь хүртэл 
бууруулахаар дэвшүүлсэн зорилт бүрэн биелж, 
2010 онд 27.4 хувьд хүртэл буурчээ (Хүснэгт 
3.7.7). Гэхдээ Баруун бүсийн баталгаат ундны 
усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь 2005 
оныхоос нэмэгдсэн байна.

Хүснэгт 3.7.7: Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь

1990 2000 2005 2010 2015

Улсын дундаж 45.0 33.8 28.4 27.4 40.0

Баруун бүс - 62.8 47.8 64.8 -

Хангайн бүс - 57.5 46.3 48.2 -

Төвийн бүс - 17.5 35.3 33.3 -

Зүүн бүс - 35.1 22.0 34.8 -

Улаанбаатар - 7.5 4.9 3.4 -

Эõ ¿¿сâэр: БХБЯ-íы эõ ¿¿сâэрт тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí, 2000 бîлîí 2010 îíы тîî 

õ¿í ам îрîí сууцíы тîîллîгыí д¿íгээр байгаа бîлíî.
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2010 оны байдлаар баталгаат ундны усны 
хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь аймаг, 
нийслэлд ихээхэн ялгаатай байна. Баян-Өлгий 
аймагт хүн амын 86.5 хувь нь баталгаат ундны 
усаар хангагдаагүй нөхцөлд амьдарч байна. 
Энэ үзүүлэлт Улаанбаатарт 3.4 хувьтай байна.

Баталгаат ундны усны хангамжийг ҮСХ-ны даргын 
2013 оны тушаалаар батлагдсан ”Усан хангамж, 
хүртээмж, ариун цэврийн байгууламжийн 
төрөл”-ийг үндэслэн “Шаардлага хангасан 
ба хангаагүй ус хангамж, ариун цэврийн 
байгууламжийн хүртээмжийн зураглал”-ыг 
гаргасан. Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн 
амын эзлэх хувийг энэхүү аргачлалаар тооцсон 
тул өмнөх тайлангуудын тоо мэдээлэлтэй 
таарахгүй, зөрүүтэй байгаа болно.

Эõ ¿¿сâэр: БХБЯ

Харин Баянхонгор, Архангай, Ховд, Хөвсгөл, 
Завхан, Увс аймгийн иргэд баталгаат ундны 
усанд ордоггүй газрын гадаргын усыг амьдрал 
ахуйдаа их хэмжээгээр хэрэглэдэг тул эдгээр 
аймгуудын хувьд баталгаат ундны усны 
хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь өндөр байгаа 
юм.

Зураг 3.7.1: Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь, аймаг, нийслэлээр, 2010

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ-íы Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтуудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид 
хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувийг улсын 
хэмжээнд 2015 онд 60-д хүргэж бууруулах 
зорилтын хэрэгжилт удаашралтай (Хүснэгт 
3.7.8), харин Хангайн бүс, Улаанбаатар хотод 
ийм хүн амын эзлэх хувь нэлээд хэмжээгээр 
нэмэгджээ.

Баян-Өлгий 86.5

69.8

63.5

63.4

61.9

58.4

58.4

56.2

53.3

50.2

48.3

43.7

43.0

35.4

34.8

34.4

33.5

32.6

30.8

10.4

5.5

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Баянхонгор

Завхан

Говь-Алтай

Архангай

Хөвсгөл

Ховд

Булган

Увс

Сэлэнгэ

Дундговь

Өвөрхангай

Сүхбаатар

Өмнөговь

Говьсүмбэр

Төв

Дорноговь

Хэнтий

Дорнод

Дархан -Уул

Орхон 

Улаанбаатар



121

¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÒÀÂ ÄÀÕÜ ÈËÒÃÝË

Хүснэгт 3.7.8: Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь

1990 2000 2006 2010 2015

Улсын дундаж 77.4 77.0 73.4 76.8 60.0

Баруун бүс - 96.5 - 95.5 -

Хангайн бүс - 89.7 - 91.1 -

Төвийн бүс - 79.4 - 79.7 -

Зүүн бүс - 84.9 - 85.8 -

Улаанбаатар - 51.2 - 62.2 -

Эõ ¿¿сâэр: БХБЯ-íы эõ ¿¿сâэрт тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí, 2000 бîлîí 2010 îíы тîî 

õ¿í ам îрîí сууцíы тîîллîгыí д¿íгээр байгаа бîлíî.

Улаанбаатар хотод энэ үзүүлэлт өссөн нь 
хөдөөнөөс шинээр шилжин ирэгсэд нэмэгдэж, 
тэд гэр хороололд голлон амьдарч, богино 
хугацаанд сайжруулсан ариун цэврийн 
байгууламжтай болоогүйтэй холбоотой байна.

Үлдсэн хугацаанд Засгийн газраас хэрэгжүүлж 
буй орон сууцны хөтөлбөрийг эрчимжүүлсэн 
тохиолдолд сайжруулсан ариун цэврийн 
байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх 
хувийг бууруулж, тавьсан зорилтод хүрэх 
боломж байна.

Хүн амын орон сууцны нөхцөлийг 
сайжруулах

Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогын 
дүнгээс харахад инженерийн шугам сүлжээтэй 
орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын эзлэх 
хувийг 2015 он гэхэд 30-д хүргэхээр дэвшүүлсэн 
зорилтийн хэрэгжилт хангалтгүй (Хүснэгт 3.7.9) 
байгаа боловч сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн 
болон ойрын жилүүдэд эрчимтэй хэрэгжүүлэх 
орон сууцны хөтөлбөрүүдийн үр дүнд энэ 
зорилт биелэгдэх боломжтой.

УИХ-ын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор “Шинэ 
бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот 
хөтөлбөр батлагдсан. Энэхүү хөтөлбөрийн 
хүрээнд Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт 110.2 
мянган айлын, хөдөө орон нутагт 22.2 мянган 
айлын орон сууц баригдахаар төлөвлөгдсөн. 
Дээрх хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойших 
хугацаанд улсын хэмжээнд 2010 онд 9,899 
айлын, 2011 онд 11,349 айлын, 2012 онд 11,013 
айлын буюу нийт 32.2 мянган айлын орон 
сууц баригдаж ашиглалтад орсон байна. 2013-
2014 онд 34.0 мянга орчим айлын орон сууц 
ашиглалтад орох төлөвтэй байна. 

Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанкны 
хооронд 2012 онд байгуулсан “Гол нэрийн бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд 

Хүснэгт 3.7.9: инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувь

2000 2006 2010 2015

Улсын дундаж 22.7 21.4 21.2 30.0

Эõ ¿¿сâэр: УИХ-ыí 2008 îíы 13 дугаар тîгтîîлыí õаâсралт, ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí  мэдээллèйí саí.

хугацааны хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх 
харилцан ойлголцлын Санамж бичиг”-ийн 
хүрээнд орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийг 
дэмжих, үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 2013 оны А2/06 
дугаар хамтарсан тушаалаар “Барилгын 
салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг 
тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийг баталсан. 

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд барилгын гол нэр 
төрлийн материалын нийлүүлэлтийг тасралтгүй, 
тогтвортой байдлыг хангах, нөөц бүрдүүлэх, 
улирлын нөлөөллийг бууруулах үүднээс 235 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 100 компанид 
олгоод байна. Мөн орон сууцны барилгын 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд 2013-2014 
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онд ашиглалтад орох, санхүүжилтийн асуудал 
хүндрэлтэй байгаа орон сууцны барилгуудын 
төслийг үе шаттайгаар санхүүжүүлэхэд зориулж, 
Монголбанкнаас 355 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг банкуудад олгосон. Үүнээс 
одоогоор 42 компанид 221 тэрбум төгрөгийг 
олгоод байна.  

2013 оны 7 дугаар сард УИХ-аас Төрийн орон 
сууцны корпораци гэсэн төрийн өмчит хуулийн 
этгээд үүсгэн байгуулах шийдвэр гаргасан. 
Ерөнхий сайдын шууд харъяанд ажиллах энэ 
байгууллага нь төрийн албан хаагч, залуу 
гэр бүл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад 
настан зэрэг зорилтот бүлгийг орон сууцаар 
хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх, түрээсийн байр 
олноор барьж, иргэдэд хямд үнэ, боломжийн 
нөхцөл санал болгох ажлыг хариуцан ажиллах  
юм.

Орон сууцны хөтөлбөрийг өргөн хүрээнд 
хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын эх 
үүсвэр хангалтгүй байна. Орон сууцны 
ипотекийн зээлийг иргэдэд олгож эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор  эрэлт өсч, орон сууцны нэг 
квадрат метрийн үнэ өсч, бага, дунд орлоготой 
иргэдэд орон сууц худалдан авахад хүндрэл 
учирч болзошгүй байна.

Баруун болон Хангайн бүсийн Завхан, Говь-
Алтай, Хөвсгөл, Архангай, Булган, Өвөрхангай, 
Баян-Өлгий аймагт инженерийн шугам 
сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа хүн 
амын эзлэх хувь бусад аймагтай харьцуулахад 
бага байна (3.7.2).

 

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Х¿í ам, îрîí сууцíы 2010 îíы улсыí тîîллîгî: “Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтыí зарèм  ¿з¿¿лэлт¿¿д” 
сэдэâчèлсэí судалгаа.

Зураг 3.7.2: инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувь, аймаг, 
нийслэлээр, 2010
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МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ  БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Энэхүү зорилгын хэрэгжилтийг үнэлэхэд 
БОНХЯ болон ГХГЗЗГ-ын мэдээллийн эх үүсвэрт 
тулгуурласан ҮСХ-ны МХЗ-уудын үзүүлэлтийн 
мэдээллийн санд байгаа тоо мэдээллүүд 
зөрүүтэй байсан нь тодорхой хүндрэл 
учрууллаа.

2012 оны байдлаар шилмүүст навчит ойгоос 
түймэрт нэрвэгдэж дахин сэргэн ургах 
чадваргүй болсон ой 1,196.8 мян.га, ойн 
хөнөөлт шавьжинд идэгдэж хатаж хуурайшсан 
ой 95.7 мян.га, мод бэлтгэсэн талбайн хэмжээ 
124.1 мян га, байгалийн гамшиг, гэнэтийн салхи 
шуурганд нэрвэгдсэн ойн талбай 0,9 мян.га 
талбайг эзэлж байна44.

Монгол орны хувьд ойн сан бүхий газрын 
ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ жил тутам 
буурч байгаа нь манай орны ойн ихэнх хэсэг 
нь аглаг, бөглүү хөвчид байдаг бөгөөд ойн гол 
нөөцөд хүрч ажиллах дэд бүтэц хөгжөөгүйн 
улмаас ойг арчлах, цэвэрлэх, нөхөн сэргээх 
зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломж 
хязгаарлагдмал байна.

Хүмүүсийн хариуцлагагүй үйл ажиллагаа болон 
байгалийн аянга цахилгааны улмаас жил бүр 
хөвчид ойн түймэр гарч, үлэмж хэмжээний 
хохирол учруулж ирсэн нь ойгоор бүрхэгдсэн 
талбайн хэмжээ буурахад гол нөлөө үзүүлжээ. 
Тухайлбал, 2011-2012 онд 390 удаа ойн түймэр 
гарч, 361 мянган га ойн түймэрт нэрвэгдсэн 
байна. Үүний зэрэгцээ үлэмж хэмжээний ой 
хөнөөлт шавжид идэгдэж, хатаж хуурайшжээ. 
Ой  мод ямар ч арчлалт, ашиглалтгүй байсаар 
байгалийн жамаараа хөгширч биологийн 
болцын насандаа хүрдэг. 

Улсын төсвөөс жил бүр 8-10 мянган га талбайг 
ойжуулдаг боловч ойн түймэр болон хууль 
бус мод бэлтгэл буурахгүй байгаагаас ойгоор 
бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ жилээс жилд 
буурсаар ирсэн. Ойжуулах арга хэмжээнд 
зориулж улсын төсвөөс зарцуулж ирсэн 
хөрөнгийн хэмжээ ч хангалтгүй байсан нь 
ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж 

44 БОНХЯ-аас 5 даõь Илтгэлд зîрèулсаí таíèлцуулга, 
2013.

чадаагүй, ойн арчилгаа, тордолт муу 
байгаагаас уг ажлын үр дүн хангалтгүй байна. 
Нөгөө талаар ой модыг хамгаалах, шинээр 
мод тарих, ойжуулах үйл ажиллагаанд хувийн 
хэвшил, ТББ-уудыг татан оролцуулах талаар 
өмнөх онуудад хангалттай ажиллаагүйгээс ойн 
талбайг дорвитой өсгөж чадаагүй байна.

Ой модыг ахуйн хэрэгцээнд түлший зориулалтаар 
ихээр хэрэглэж байна. Ой бүхий хөдөөгийн 
зарим сумдын төвийн бүх албан байгууллага, 
айл өрхүүд дан ганц модыг түлшний болон 
халаалтын зориулалтаар хэрэглэж байгаа нь 
ойн модны нөөц багасахад нөлөөлж, ой модыг 
үр ашиггүй ашиглаж байгаагийн жишээ болж 
байна. Ойн сан бүхий газар ашигт малтмалын 
хайгуулын болон олборлолтын лиценз олноор 
нь олгосноос ойт талбай хумигдаж байна.

Сум нэгдсэн халаалтгүй. Сумын албан 
байгууллагууд жилд 1,000 машин мод 
хэрэглэдэг. Иргэд 3,000 машин мод түлшиндээ 
татаж хэрэглэдэг. 

(Хөâсгөл, Жаргалаíт сумыí ИТХ-ыí 
дарга)

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол 
нэмэгдсэн гол шалтгаан нь 1990 оны дунд 
үеэс хөдөө, орон нутгаас шилжин ирэгсдийн 
тоо тасралтгүй нэмэгдэж, тэд ихэвчлэн хотын 
гэр хорооллыг нэмэгдүүлж, өвлийн улиралд 
түүхий нүүрсийг халаалтын зориулалтаар их 
хэмжээгээр ашиглаж байгаа нь агаар бохирдох 
гол эх үүсвэр болж ирсэн. Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд 2012 оны эцсийн байдлаар 229.0 
мянган автомашин байгаагаас 65.8 хувь нь 
10-аас дээш жил ашиглагдсан тул тэдгээрийн 
хөдөлгүүрээс гаргадаг утаа нь агаарыг ихээр 
бохирдуулах өөр нэгэн эх үүсвэр болж байна. 
Импортоор оруулж байгаа автомашины тоо 
байнга нэмэгдсээр ирсэн нь нөлөөлсөөр байна.
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ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ        
ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ САНАЛ

•	 Ойжуулах	 арга	 хэмжээнд	 зориулж	 улсын	
төсвөөс зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

•	 Нийт	газар	нутагт	ойт	нутгийн	эзлэх	хувийг	
нэмэгдүүлэхийн тулд ойжуулалтын ажлын 
жилд хийх хэмжээг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 
түүнийг чанартай тарьц суулгацаар өндөр 
үр дүнтэйгээр гүйцэтгэхэд гол анхаарлыг 
хандуулж, нэг га талбайд ойжуулалт 
хийх ажлын нормативт зардалд арчлалт, 
хамгаалалтын асуудлыг хариуцахад гарах 
зардлыг нэмж тооцон бодит байдалд 
ойртуулах шаардлагатай. 

•	 Монгол	орны	ойн	ихэнх	нөөц	байгаа	аглаг	
бөглүү хөвчид хүрч ажиллах дэд бүтцийг 
хөгжүүлж, ойд явуулах ойн аж ахуйн арга 
хэмжээ (арчлах, цэвэрлэх, нөхөн сэргээх 
г.м)-г хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж, 
нөхөн сэргээгддэг баялагийн хувьд ойн 
тогтвортой ашиглалтыг бий болгох замаар 
ойг ургуулах, хамгаалах ажлын санхүүгийн 
эх үүсвэрийг ойгоос өөрөөс нь бүрдүүлдэг 
тогтолцоонд шилжүүлэх замаар улс орны 
эдийн засагт үзүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарах хэрэгтэй. 

•	 Ойн	арчилгаа,	цэвэрлэгээний	ажилд	орчин	
үеийн дэвшилтэт арга техник, технологийг 
нэвтрүүлэх, түүнээс гарах унасан, хатсан 
модыг өндөр технологиор боловсруулах 
замаар ашиглалтын түвшинг нэмэгдүүлж, 
мод, модон материалын эрэлт хэрэгцээг 
хангах замаар хууль бус мод бэлтгэлийг 
бууруулах, ойн түймэрт өртөх эрсдлийг 
багасгах нөхцөл бүрдүүлэхэд анхаарах 
шаардлагатай.

•	 Ойн	 арчилгаа,	 цэвэрлэгээний	 огтлолтоос	
гарсан хатсан, унасан мод болон мод 
бэлтгэлийн үлдэгдэл хаягдлыг өндөр 
технологиор боловсруулах шахмал хавтан, 
түлш болон бусад мод орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжин 
хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.

•	 Гол,	 мөрний	 урсац	 бүрэлдэх	 эхийг	 улсын	
тусгай хамгаалалтад хамруулж, усны 
менежментийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нь зүйтэй.

•	 Ашигт	 малтмалын	 хайгуулын	 тусгай	
зөвшөөрөл олгож болохгүй газар нутгуудыг 
судалж, хил хязгаарыг тогтоох  хэрэгтэй 
байна.

•	 Тусгай	 хамгаалалттай	 газар	 нутгийг	
хамгаалах тогтвортой санхүүжилтийн 
механизм бүрдүүлэх, экосистемийн 
үйлчилгээнд тулгуурласан хамгаалалтын 
менежментийг нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг 
бий болгох шаардлагатай байна.

•	 Тусгай	 хамгаалалттай	 газар	 нутгийн	 орчны	
бүсийг хөгжүүлэх, тэнд суурьшин амьдарч 
байгаа иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, 
амьдралын түвшинг дээшлүүлэх үндсэн дээр 
тусгай хамгаалалттай газар нутагт үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай.

•	 Аялал	жуулчлалыг	Тусгай	хамгаалалттай	газар	
нутагт нөөц даацын хэмжээнд тохируулан 
хөгжүүлэх, эко стандартыг боловсруулж 
мөрдүүлэх, тусгай хамгаалалттай газрын 
газар ашиглалтын асуудлыг зохицуулах 
журамтай болох нь зүйтэй.

•	 Монгол	 Улсын	 хэмжээгээр	 ялгаруулж	
байгаа нийт хүлэмжийн хийн ялгаралт 
болон шингээгчдэд шингэж байгаа хэмжээг 
тооцоолоход шаардлагатай холбогдох бүх 
салбарын эх мэдээллээс гадна, хүлэмжийн 
хийн ялгаралтын үзүүлэлтүүдийг өөрийн 
орны нөхцөлд нарийвчлан тодорхойлох 
шаардлагатай байгаа тул энэ талаар төсөл 
хэрэгжүүлэх, судалгааны ажлыг өргөжүүлэх 
шаардлагатай байна.

•	 Хүлэмжийн	 хийн	 хуримтлалыг	 бууруулах	
талаар авах арга хэмжээнд хүлэмжийн хий 
ихээр ялгаруулдаг салбарууд, ялангуяа 
эрчим хүч, уул, уурхай, үйлдвэр, ХАА, зам 
тээвэр, барилга, хот байгуулалтын салбарын 
идэвхтэй оролцоог хангах шаардлагатай.

•	 Автомашины	 хорт	 утааг	 багасгах,	 хуучин	
машиныг хөдөлгөөнд оруулахыг хязгаарлах, 
импортын хэрэглээг багасгахын тулд 
нийтийн тээврийн системийг боловсронгуй 
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болгох,  хувийн автомашины хот доторхи 
хэрэглээг багасгахад чиглэсэн менежментийн 
бодлогыг баримтлах шаардлагатай байна. 

•	 Хэдийгээр	 Монгол	 Улсын	 үндсэн	 хуулиар	
иргэд оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох 
эрхтэй боловч Улаанбаатар хот уруу чиглэсэн 
хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулах 
хууль эрх зүйн орчинг эргэн харж өөрчлөх, 
нийслэлийн дагуул хотуудыг хөгжүүлэх, хүн 
амын хэт төвлөрлийг сааруулах, хөдөөг 
хөгжүүлж зах хязгаар нутаг эзэнгүйдэх 
явдлыг зогсоох замаар иргэд хөдөө орон 
нутагт амьдрах таатай орчинг бий болгох, 
дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх, цахилгаан дулааны 
хангамжийг сайжруулах, барилгажуулах 
төрийн бодлогыг шат дараатай хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна.

•	 Орон	 сууцны	 хөтөлбөрүүдийн	 байршлыг	
аймгийн төв, хөдөө үрүү чиглүүлж, тэнд 
түлхүү хөрөнгө оруулах, бүтээн байгуулалтын 
ажлыг бүс нутгийн төвүүд рүү илүү хандуулах 
шаардлагатай байна.

•	 Зураг	 3.7.2-д	 харуулснаар	 Баруун	 болон	
Хангайн бүс нутгийн олон аймагт 
инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд 
амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувь 
туйлын бага байгаа тул эдгээр аймгуудад 
байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний 
хэмнэлттэй технологи бүхий төвлөрсөн 
дулаан хангамжийн эх үүсвэр, инженерийн 
шугам сүлжээг барьж байгуулах, шинэ орон 
сууцыг олноор нь барих чиглэл баримтлах 
шаардлагатай байна. 

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий 
ҮНЭЛГЭЭ

Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах 
Зорилго 7-ийн дөрвөн зорилтын гурав нь 2015 
он гэхэд биелэх, нэг нь нэмэлт арга хэмжээ 
авснаар биелэлтэд ахиц дэвшил гарахаар 
байна.

Хэдийгээр Засгийн газраас ихээхэн хүчин 
чармайлт гаргаж, олон төрлийн арга хэмжээг 
авсаар байгаа боловч нийт хүн амын 40 хувь 
нь амьдардаг нийслэл Улаанбаатар хотын 

агаарын бохирдлын түвшин өндөр хэвээр 
байгаа, Монгол Улсын ойт нутгийн эзлэх хувь 
тууштай өсөхгүй байгаа зэрэг нь 7 дугаар 
зорилгын хэрэгжилтийг бүхэлд нь хойш татаж 
байна. 

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТ, 
ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

Дэлхийн уур амьсгалын дулаарлын нөлөөгөөр 
цөлжилт хүрээгээ тэлэх, гол мөрөн, булаг, 
шандны ус татарч, улмаар огт урсахаа байх, 
малын бэлчээрийн доройтол, талхагдлын 
хэлбэрээр нэн тэргүүнд Монголын хөдөөгийн 
малчдын амьдралд сөрөг үр дагавар үзүүлэх 
болсны эсрэг тодорхой арга хэмжээ авах ёстой. 
Олон сумдад малын тоо өссөнөөс бэлчээрийн 
даац хэтэрсэн байна. 

Монгол Улсад сүүлийн 10 гаруй жилд хүний үйл 
ажиллагааны үрээр байгаль орчин доройтох 
явдал улам газар авч, иргэдийн санааг зовоосон 
асуудал болоод байна. Энэ нь юуны түрүүнд 
уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж, газрын 
хэвлийн баялгийг эрчимтэй олборлож, алт 
олборлох явцад гол мөрний усыг бохирдуулах, 
уул уурхайн зарим компаниуд байгаль орчныг 
нөхөн сэргээх ажлыг орхигдуулах зөрчлүүд 
байнга гарч, нүүрс, газрын тос тээвэрлэх тусгай 
замыг урьдчилан бэлтгээгүйгээс олон газраар 
зам гаргаж, газрын хөрсийг эвдэж, тухайн орон 
нутгийн малчдын бэлчээрийг доройтуулж, 
хүн, мал ундны усны хангамж буурах үзэгдэл 
гарсаар байна. Иймээс хариуцлагатай уул 
уурхайг хөгжүүлэх явдал Монгол Улсын хувьд 
тулгамдсан асуудал хэвээр байна.

Манай энд сүүлийн 3 жилд цас их унадаг 
болсон. Зун их богиноссон. Хавар, намар л 
үлдлээ. Ногоо дөнгөж ургаад толгойлон ургац 
нь гүйцдэг боллоо. Хэдхэн жилийн өмнө 
хадлан авдаг байсан газар өвс ургамал ургахаа 
байсан.

(Өâөрõаíгай, Хужèрт сумаíд чаíарыí 
судалгаагаар ÇДТГ-ыí ажèлтíуудтай õèйсэí 

ярèлцлагаас)
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Дан ганц модыг түлшиндээ хэрэглэдэг сумдыг 
нүүрсээр ажилладаг нэгдсэн халаалтын зуухтай 
болгох талаар үе шаттай арга хэмжээг авах 
хэрэгтэй байна.

Хангайн бүсийн аймгуудад хийсэн чанарын 
судалгаанаас үзэхэд усны аж ахуйн төрийн 
бодлого нэгдсэн удирдлагагүй, Үйлдвэр, хөдөө 
аж ахуйн яам болон БОНХЯ-ны дунд орхигдсон 
байгааг анхаарах шаардлагатай байна.  Онон, 
Балж-Сохонд, Хөвсгөл-Тункин, Монгол Алтайн 
нурууны хил дамнасан тусгай хамгаалалттай 
газрыг байгуулах шаардлагатай байна. 

Нөгөө талаас хүн амын дунд ядуурал, 
ажилгүйдэл дорвитой буурахгүй байгаа нь 
байгалийн баялаг руу хошуурах, байгаль 
орчныг доройтуулах нэг шалтгаан болсон. 
Ажилгүй, амьжиргааны эх үүсвэргүй иргэд 
олноороо хувиараа алт олборлох болсон нь 
газар нутгийг сэндийлж, байгаль орчинд нөхөж 
баршгүй хохирол учруулсаар ирсэн. Зарим 
иргэд уулнаас хулгайгаар мод бэлтгэх, ховор ан 
амьтдыг агнаж, хил давуулж наймаалах болсон 
нь  ойн нөөц хомсдох, ховор ан амьтдын тоо 
толгой цөөрөхөд хүргэж байна.

Бэлчээрийн даац хэцүүдэж, газрын гарц их 
муудсан. Бид жил бүр өвөлдөө отроор явдаг. 
Нутагтаа мал өвөлжих бэлчээргүй. 

(Арõаíгай аймаг, Тарèат сумаíд чаíарыí 
судалгаагаар малчдыí б¿лэгтэй õèйсэí 

ярèлцлагаас)

Модны хулгай буурахгүй харин ч арга нь 
бүр нарийн болсон. Ойн нөхөрлөл байгуулах 
журмаар заавал 15 өрх айл нэгдсэн байхаар 
заасан нь амьдралд тохэрохгүй байна. Зөвхөн 
1-2 байгууллага суманд мод бэлтгэх эрхтэй, 
тэднийг баяжуулах боломж олгосон гэж иргэд 
их гомдол гаргаж байгаа. 

(Өâөрõаíгай, Хужèрт сумаíд чаíарыí 
судалгаагар ÇДТГ-ыí ажèлтíуудтай õèйсэí 

ярèлцлагаас)
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ÌÕÇ 8: 

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН 
ТҮНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
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МХЗ 8: ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН 
ТҮНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

•	 Оюу	толгойн	орд	газраас	зэсийн	баяжмал,	алтыг	экспортод	гаргаж	эхэлсэн	тул	экспортын	хэмжээ	
огцом	 нэмэгдэж,	 тавьсан	 зорилт	 хэрэгжих	 боломжтой	 болж	 байна.	 Хэдийгээр	 Монгол	 Улсын	
экспортын	хэмжээ	өссөөр	байгаа	боловч	экспортын	бүтээгдэхүүний	нэр	төрөл	цөөн	байна,

•	 Худалдааны	хүчин	чадлыг	бий	болгох,	нэмэгдүүлэхээр	авсан	ХАЁТ-ийн	хэмжээ	бага	байна.

•	 Транзит	тээврийн	дэд	бүтэц	хөгжөөгүйгээс	шалтгаалж	ОХУ	болон	БНХАУ	хоёр	улсын	худалдааны	
өсөн	нэмэгдэж	буй	хэрэгцээг	эерэгээр	ашиглах	боломж	Монгол	Улсад	хангалтгүй	байна.

•	 Чингис	 бондыг	 гаргаснаар	 гадаад	 өрийн	 хэмжээ	 огцом	 нэмэгдсэн	 боловч	 хүлээн	 зөвшөөрөх	
хязгаар	дотор	байна.	

•	 Мэдээлэл,	 холбооны	 технологийн	 салбар	 түргэн	 хөгжиж,	 интернет	 болон	 үүрэн	 телефон	
хэрэглэгчдийн	талаар	дэвшүүлсэн	зорилт	зорилтот	хугацаанаас	эрт	биелэсэн.

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

МХЗ 8: ХөГЖЛийН ТөЛөө дЭЛХий НийТийН ТҮНшЛЭЛийГ ХөГЖҮҮЛЭХ

Зорилт 18: Худалдааны болон санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлэх замаар Мянганы  хөгжлийн зорилтуудыг хангах 
таатай нөхцөл бүрдүүлэх
42. Худалдааны хүчин чадлыг бий болгоход туслахаар үзүүлсэн хөгжлийн 
албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь

0.05 0.03 0.03 0.01 0.13 10.0

43. Нийгмийн суурь үйлчилгээнд үзүүлсэн хөгжлийн албан ёсны 
тусламжийн эзлэх хувь

4.4 
(1991)

11.9 19.5 25.9 26.3 5.0

44. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд экспортын эзлэх хувь
33.4 

(1991)
54.0 54.7 62.3 50.9 70.0

45. Санхүүгийн гүнзгийрэл: Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, нийт мөнгөний 
харьцаа

44.0 21.1 55.6 57.8 54.6 65.0

Зорилт 19: далайд гарцгүй Монгол Улсын онцгой хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан илүү тааламжтай нөхцөлөөр далайд 
гарцтай болох, гадаадад дамжин өнгөрөх тээврийн үр ашгийг дээшлүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин 
өнгөрөх тээврийг өргөжүүлэх

46. Yндэсний нийт орлогод хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь
23.2 

(1991)
15.9 2.7 1.4 2.0 20.0

47. Төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд дамжин өнгөрөх ачааны эзлэх хувь 6.7 16.5 13.8 10.2 7.5 40.0

Зорилт 20: Урт хугацаанд гадаад, дотоод өрийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс өрийн стратегийг бий болгох, 
үндэсний болон олон улсад хэрэглэж байгаа арга хэрэгслийг судлаж, Монгол Улсын төсөв, эдийн засагт хүндрэл 
учруулахгүйгээр  өрийг зохицуулан шийдвэрлэж байх
48. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд Засгийн газрын гадаад өрийн эзлэх 
хувь

37.3 
(1991)

75.1 27.5 23.9 32.0 30.0

49. Экспортод Засгийн газрын гадаад өрийн эзлэх хувь
24.3 

(1991)
139.1 50.2 38.4 74.8 40.0

50. Засгийн газрын орлогод гадаад өрийн эзлэх хувь
138.0 
(1991)

265.6 76.3 86.5 90.1 60.0

51. Экспортод Засгийн газрын гадаад өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь – 3.9 4.0 1.5 2.0 3.9

52. Засгийн газрын орлогод гадаад өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь
1.6 

(1991)
7.4 6.1 3.4 2.4 7.5

Зорилт 21: Мэдээлэл холбооны шинэ технологийг хөгжүүлэх, “Мэдээлэлжсэн нийгэм” байгуулах

53. Суурин утасны цэгийн тоо (1,000 хүн тутамд) 31 47 52 47 53 100

54. Интернет байнгын хэрэглэгчдийн тоо (1,000 хүн тутамд) – 2 73 164 245 30

55. Үүрэн телефон хэрэглэгчдийн тоо (1,000 хүн тутамд) – 31 925 1,056 1,207 350
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Даяаршиж байгаа өнөөгийн дэлхий ертөнцөд 
Монгол Улс хөгжлийн асуудлаа шийдвэрлэхдээ 
дэлхий нийтийн түншлэлийг дэмжиж, түүний 
эерэг үр дагаварыг хүртэх, дэлхийн худалдаа,  
эдийн засаг, санхүүгийн системд оролцох 
түвшингээ нэмэгдүүлж, шинэ дэвшилтэт 
технологи, менежментийг нэвтрүүлж, 
бүтээмжийг өсгөж, өрсөлдөх чадвараа 
нэмэгдүүлэх нь эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн тулгамдсан асуудлын нэг юм.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ 

Худалдааны болон санхүүгийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх 

Монгол Улс 2012 онд дэлхийн 146 оронтой 
худалдаа хийж, экспортын хэмжээ 4.4 тэрбум 
ам.долларт хүрсэн нь ДНБ-ний 50.9 хувьтай 
тэнцэж байна. Сүүлийн жилүүдэд экспортын 
хэмжээ ихээхэн өссөөр ирсэн. Тухайлбал, 2012 
оны экспортын хэмжээ 2005 оныхоос 4.1 дахин 

нэмэгдсэн нь нүүрс, газрын түүхий тос, төмрийн 
хүдрийн экспорт эрс нэмэгдсэнтэй холбоотой. 
2015 он гэхэд ДНБ-д экспортын эзлэх хувийг 
70.0-д хүргэх зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд 2013 
оны 7 сараас Оюу толгойн орд газраас зэсийн 
баяжмал, алтыг экспортод гаргаж эхэлсэн тул 
экспортын хэмжээ огцом нэмэгдэж, тавьсан 
зорилт хэрэгжих боломжтой болж байна. 
Хэдийгээр Монгол Улсын экспортын хэмжээ 
өссөөр байгаа боловч экспортын бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл цөөн, түүхий эдийн экспорт голлож, 
гадаад худалдаа сүүлийн 2 жилд алдагдалтай 
гарлаа.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 
байгууллагын технологийн түвшинг 
тодорхойлох аргачлалын дагуу Монгол Улсын 
экспортын барааны бүтцийг (Хүснэгт 3.8.1) авч 
үзэхэд технологийн агууламжгүй буюу нэмүү 
өртөг шингээгүй түүхий эдийн экспорт жилээс 
жилд өсөн нэмэгджээ. Нөгөө талаас нам болон 
дундаж нам технологит бүтээгдэхүүний хэмжээ 
тогтмол буурсан хандлагатай байна.

Хүснэгт 3.8.1: Экспортын барааны бүтэц (мянган.ам доллар)

Технологи агууламжын түвшин 2010 2011 2012

Технологийн агууламжгүй бүтээгдэхүүн 83.2 92.3 89.8

Нам технологит бүтээгдэхүүн 15.1 6.5 9.1

дундаж нам технологит бүтээгдэхүүн 0.8 0.58 0.49

дундаж өндөр технологит бүтээгдэхүүн 0.8 0.5 0.56

өндөр технологит бүтээгдэхүүн 0.03 0.12 0.02

Эõ ¿¿сâэр: ЭÇХЯ.

Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын экспортын 
бүтцэд дорвитой өөрчлөлт гараагүй, түүхий 
болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний 
экспорт зонхилсон хэвээр байна. Мөн экспортод 
томоохон байр суурь эзэлж байсан оёмол, 
сүлжмэл бүтээгдэхүүний тоо болон үнийн дүн 
жил дараалан буурч, савхи, нэхий эдлэл, хивс 
зэрэг уламжлалт бүтээгдэхүүн болон шинэ 
барааны экспорт төдийлэн нэмэгдээгүй байна. 

Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт нийт экспортын 
90 орчим хувийг эзэлж байгаа нь экспортод 
технологийн агууламжгүй бүтээгдэхүүнийг их 
хэмжээгээр нийлүүлэхэд хүргэж байна. Иймд, 

уул уурхайн бүтээгдэхүүний боловсруулалтыг 
нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингээн олон 
улсын зах зээлд гаргах нь чухал байна. Мөн 
дундаж өндөр болон өндөр технологийн 
салбарын үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжиж, 
гадаадын зах зээлд гаргах, эдгээр салбарын 
техник технологийг импортолж, Монгол 
Улсад нутагшуулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх  шаардлагатай байна.

2012 оны байдлаар 139 орноос гарал үүсэлтэй 
6,738.3 сая ам долларын бараа импортолсон 
байна. Импортын бүтцийг улс орноор авч 
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үзвэл ОХУ 27.4, БНХАУ 27.6, АНУ 8.0, Япон 
7.4, БНСУ 6.9, ХБНГУ 3.7, Белорусь 1.9 хувийг 
тус тус эзэлж байна. Импортын өсөлтөд эрдэс 
бүтээгдэхүүний өсөлт голлон нөлөөлсөн байна. 
Импортын эрдэс бүтээгдэхүүний импортын 88.1 
хувийг нефтийн бүтээгдэхүүн эзэлж байна. 

Монгол Улсын экспортын зах зээлийг 
нэмэгдүүлэх, гадаад орнуудаас манай бараанд 
ногдуулж байгаа тарифыг бууруулах, түүнчлэн 
эдийн засгийн түншлэлийн, хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх зорилгоор эдийн 
засгийн түншлэл, чөлөөт түншлэлийн хэлэлцээр 
байгуулах хэлэлцээг 2012 оны 6 дугаар сараас 
эхлүүлэн өнөөг хүртэл 4 удаагийн хэлэлцээг 
бараа, үйлчилгээний худалдаа, гаалийн 
горим, хөрөнгө оруулалт, оюуны өмч, цахим 
худалдаа, стандарт, хорио цээр зэрэг асуудлаар 
хийгээд байна. Түүнчлэн Ази, Номхон далайн 
худалдааны хэлэлцээрт нэгдэх хэлэлцээг 
2011 оноос хийж, хэлэлцээрт нэгдэх асуудал 
үндсэндээ эцсийн шатанд орсон. Хэлэлцээрт 
нэгдсэнээр манай экспортын бараа БНХАУ, 
БНСУ, Энэтхэг, Шри Ланка, Лаос Улсын зах 
зээлд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр нийлүүлэгдэх ач 
холбогдолтой юм.

Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-ын Ази, 
Номхон далайн Эдийн засаг, нийгмийн комисс, 
НҮБ-ын Европын Эдийн засгийн комисс, АХБ 
зэрэг олон улсын байгууллагуудтай худалдааг 
хөнгөвчлөх, тээвэр худалдааг хөнгөвчлөх, 
цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
асуудлаар хамтрах, санхүүгийн дэмжлэг авах 
талаар ажиллаж байна. Гадаад худалдааг 
хөнгөвчлөх “Цахим нэг цонх”-ыг хэрэгжүүлэх 
мастер төлөвлөгөөний төслийг НҮБ-ын Ази, 
Номхон далайн Эдийн засаг, нийгмийн комисс, 
АХБ-ны экспертүүдтэй хамтарч боловсруулсан 
байна. 

Хөгжлийн албан ёсны тусламж (ХАЁТ) 

Монгол Улсын авсан ХАЁТ-ийн хэмжээ 2003 
оноос хойш ерөнхийдөө багасах хандлагатай 
байна (Зураг 3.8.1). Гэхдээ 2008 оны санхүү, 
эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 
2009 онд авсан тусламжийн хэмжээ өсчээ. 
Харин худалдааны хүчин чадлыг бий болгох, 
нэмэгдүүлэхээр авсан ХАЁТ-ийн хэмжээ тун 
бага байна.

Зураг 3.8.1: Монгол Улсын авсан ХАЁТ-ийн хэмжээ, төрлөөр, сая ам, доллар

Эõ ¿¿сâэр: Саíгèйí яамíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí  мэдээллèйí саí.
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Худалдааны хүчин чадлыг бий болгоход үзүүлсэн хөгжлийн албан ёсны тусламж

Худалдааны хүчин чадлыг бий болгоход 
туслахаар үзүүлсэн ХАЁТ-ийн эзлэх хувь 2012 
онд өмнөх онуудтай харьцуулбал хамгийн 
өндөр хэмжээнд буюу 0.13 хувь байна (Хүснэгт 
3.8.2). Эндээс харахад түүнийг 2015 онд 10.0 

хувьд хүргэхэд хүндрэлтэй юм. Харин нийгмийн 
суурь үйлчилгээнд үзүүлсэн ХАЁТ-ийн эзлэх 
хувь 2012 онд 26.3 хувь болж, дэвшүүлсэн 
зорилтоос давжээ. 
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Хүснэгт 3.8.2: Хөгжлийн албан ёсны тусламж, дНБ-д экспортын эзлэх хувь

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015

Худалдааны хүчин чадлыг 
бий болгоход туслахаар 
үзүүлсэн ХАЁТ-ийн эзлэх 
хувь

0.0548
(1993)

0.0250 0.0293 0.0488 0.0279 0.0125 0.1324 10.0

Нийгмийн суурь 
үйлчилгээнд үзүүлсэн ХАЁТ-
ийн эзлэх хувь

4.4 
(1991)

4.9 11.9 21.4 19.5 25.9 26.3 5,0

Эõ ¿¿сâэр: Саíгèйí яамíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí, УИХ-ыí 2008 îíы 13 

дугаар тîгтîîлыí õаâсралт.

Санхүүгийн тогтолцоо

 “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан, 2011-
2012”-аас харахад Монгол Улс судалгаанд 
хамрагдсан дэлхийн 142 орноос 2011 оны 
байдлаар өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
индексээр 99 дүгээр байр эзэлж байсан 
бол санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн дэд 
индексээрээ 129 дүгээр байрт нэлээд хойгуур 
орж байв. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил сул 
байгаа нь Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг 
ихээхэн хойш татаж байна.

Монгол Улс санхүүгийнхээ тогтолцоог 
хөгжүүлэх чиглэлээр хүчин чармайлт гаргаж 
байна. Монголын хөрөнгийн биржийн үйл 
ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэх 
зорилгоор Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй 
хамтран ажиллаж, технологи, арга зүйн хувьд 
шинэчлэлт, өөрчлөлт хийсэн. Монгол Улсын 
хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэх урт хугацаатай, харьцангуй 
хямд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 
зорилгоор Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 
тухай хуулийг боловсруулж, 2010 оны 2 дугаар 
сард УИХ-аар баталж, Монгол Улсын Хөгжлийн 
банкийг байгуулсан. Засгийн газрын 2012-
2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Олон 
улсын нэр хүндтэй банк орж ирэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор гэрээ хэлэлцээр байгуулах, 
хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна” гэж тусгасан.

далайд гарцгүй Монгол Улсын онцгой 
хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан  илүү 
тааламжтай  нөхцөлөөр далайд  гарцтай 
болох, гадаадад дамжин өнгөрөх  
тээврийн үр ашгийг дээшлүүлэх, Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх 
тээврийг хөгжүүлэх

Монгол Улс “Далайд гарцгүй улсуудын транзит 
худалдааны тухай” 1965 оны олон улсын 
Конвенцид нэгдэн орж, БНХАУ болон ОХУ-тай 
нутаг дэвсгэрээр нь дамжин далайд гарах, буцах 
тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 
1991-1992 онуудад, Бүгд Найрамдах Ардчилсан 
Солонгос Ард Улс (БНАСАУ)-тай Худалдааны 
далайн тээврийн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 
2007 онд тус тус байгуулаад байна. УИХ, 
Засгийн газраас “Далайн эрх зүйн тухай” 1982 
оны НҮБ-ын конвенци зэрэг олон улсын далайн 
эрх зүйн 27 конвенци, тэдгээрийн Протоколд 
нэгдэн орж, далайн салбарын эрх зүйн гадаад 
орчинг зохих хэмжээгээр бүрдүүлсэн.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр төмөр замын 
тээврээр гадаадад дамжин өнгөрсөн ачааны  
хэмжээ 2005 оноос хойш тасралтгүй буурсаар 
ирсэн нь ОХУ-аас БНХАУ-д гарах ачааны 
хэмжээ багассантай холбоотой байна (Зураг 
3.8.2). Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх ачаа 
тээврийн  хэмжээ буурч байгаа нь эдийн засагт 
таагүй сөрөг нөлөөг үзүүлж байна. ОХУ болон  
БНХАУ-ын хоорондын төмөр замын ачаа эргэлт 
багасаагүй, харин ч өссөн бөгөөд ихэнх ачаагаа 
Манжуурын боомтоор тээвэрлэдэг болсноос 
ийм байдалд хүрчээ.
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ОХУ болон БНХАУ-ын хооронд ачаа тээвэрлэх 
хамгийн богино зам Монгол Улсаар дайран 
өнгөрдөг. Гэвч транзит тээврийн дэд бүтэц 
хөгжөөгүйгээс шалтгаалж ОХУ болон БНХАУ 
хоёр улсын худалдааны өсөн нэмэгдэж буй 
хэрэгцээг эерэгээр ашиглах боломж Монгол 
Улсад хангалтгүй байна. Ойрын жилүүдэд 
Монгол Улсын Засгийн газар дамжин өнгөрөх 
тээврийн гол гурван замын ажлыг дуусгахаар 
тооцож байна. Үүнд, Монгол Улсын баруун 
хэсгээр дайрч Төв Ази, Оросын Сибирийг 
Хятадын Шинжантай холбосон зам, Монгол 
Улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй хэвтээ 
тэнхлэгийн Мянганы зам, төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн төслийн хүрээнд баригдахаар 
яригдаж буй Орос-Хятадын хилийг холбосон 
хурдны зам зэрэг юм. Эхний хоёр замыг барих 
ажил явагдаж буй бөгөөд гурван замыг барьж 
дуусгасны үр дүнд Монгол Улс Төв болон Зүүн 
Хойд Азийн тээврийн томоохон зангилаа болж, 
манай улсаар дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ 
өсөх бололцоо бүрдэх юм. 

Монгол Улс 2015 он гэхэд БНХАУ-ын Тяньжин, 
ОХУ-ын Владивосток, Солонгосын зарим 
боомтыг ашиглан далайд гарцтай болж, 
хөлөг онгоцны бүртгэлийг бие дааж хийдэг 

болсон байх зорилго тавьсан. Энэ ажлын 
хүрээнд БНАСАУ-тай Расон тусгай хотын 
Ражин боомтоор дамжуулан экспортлох, 
боомтыг хөнгөлттэй нөхцөлөөр ашиглах 
талаар Засгийн газар хооронд хэлэлцээр 
хийж, БНХАУ-ын Тяньжин хотын Бинхай шинэ 
дүүргийн чөлөөт бүсэд олон улсын худалдаа, 
ложистик, импорт, экспортын болон эдгээр 
бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хамтран 
зохион байгуулах, БНХАУ-ын тал Монголын 
уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах 
зээлд борлуулах болон боомтын үйлчилгээтэй 
Расон тусь бүх талын хөнгөлөлттэй дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэхийг харилцан тохиролцож, 
санамж бичигт гарын үсэг зурах ажлуудыг 
хийж гүйцэтгээд байна45.

НҮБ-ын худалдаа, тээврийг хөнгөвчлөх хорооны 
дэмжлэгтэйгээр ОХУ, Монгол Улс, БНХАУ-
ыг хамруулсан дамжин өнгөрөх тээврийн 
хэлэлцээрийг байгуулах ажлыг 10 гаруй жилийн 
өмнөөс эхэлсэн боловч  тодорхой  үр дүнд хүрч 
чадаагүй байна. 

Үндэсний орлогод ХАЁТ-ийн эзлэх хувь 2012 
онд 2 болж, 1990 оныхоос буурсан байна. Төмөр 
замын ачаа тээвэрлэлтэд дамжин өнгөрөх 
ачааны эзлэх хувь 2000 онд 16.5 байснаа 2012 
онд 7.5 болж буурчээ.

Эõ ¿¿сâэр: ҮСХ, Мîíгîл Улсыí Статèстèкèйí эмõтгэл, 2002, 2005, ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

Зураг 3.8.2: Төмөр замын тээврээр дамжин өнгөрсөн ачааны хэмжээ, мянган тонн
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6000,0

5000,0

1512,2

5393,3

2314,6

1534,2

4000,0

3000,0

2000,0

1000,0

0,0

45 Мяíгаí õөгжлèйí зîрèлтыí õэрэгжèлтèйí талаар Çам, 
тээâрèйí яамíы таíèлцуулга
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Хүснэгт 3.8.3: Үндэсний орлогод ХАЁТ-ийн эзлэх хувь болон төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд  дамжин өнгөрөх 
ачааны эзлэх хувь

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015

Үндэсний орлогод ХАЁТ-ийн эзлэх хувь 23.2
(1991)

15.5 15.9 8.2 2.7 1.4 2.0 20.0

Төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд  дамжин 
өнгөрөх ачааны эзлэх хувь

6.7 … 16.5 34.6  13.8 10.2  7.5 40.0

Эõ ¿¿сâэр: УИХ-ыí 2008 îíы 13 дугаар тîгтîîлыí õаâсралт, Саíгèйí яамíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí 

¿з¿¿лэлтèйí  мэдээллèйí сан. 

Хүснэгт 3.8.3-аас харахад төмөр замын ачаа 
тээвэрлэлтэд дамжин өнгөрөх ачааны эзлэх 
хувийг 40.0 хувьд хүргэх зорилтууд биелэхэд 
хүндрэлтэй байна. 

Харин 2012 оны байдлаар үндэсний орлогод 
ХАЁТ-ийн эзлэх хувь тун бага 2.0 хувь байгаа 
нь 2015 онд тавьсан 20.0 хувийн зорилтоос 
доогуур, тусламж бага авч байгаа гэсэн 
утгаараа сайн үзүүлэлт болж, энэхүү зорилтод 
хүрсэн гэж үзэж болохоор байна.

Гадаадад дамжин өнгөрөх тээврийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2012-
2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Олон 
улсын жишигт нийцсэн орчин үеийн терминал 
төвийг Замын-Үүд, Алтанбулаг, Улаанбаатар 
хотод байгуулах” ажлыг тусгасан.

2013 оны 5 дугаар сард Төв аймгийн нутаг дахь 
Хөшигтийн хөндийд олон улсын нисэх онгоцны 
шинэ буудлыг Япон улсын Засгийн газрын урт 
хугацааны хөнгөлттэй зээлээр барих ажлыг 
эхлүүлсэн бөгөөд 2016 оны 10 сард ашиглалтад 
орно. Энэхүү шинэ буудал нь Монгол Улсын 
гадаад худалдаа, аялал жуулчлалын салбарыг 
хөгжүүлэх, агаарын тээврийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд  чухал алхам болно. 

Урт хугацаанд гадаад, дотоод өрийн тогтвортой 
байдлыг хангах үүднээс өрийн стратегийг бий 
болгох, үндэсний болон олон улсад хэрэглэж 
байгаа арга хэрэгслийг судлаж, Монгол Улсын 
төсөв,  эдийн засагт хүндрэл учруулахгүйгээр  
өрийг зохицуулан шийдвэрлэж байх

Засгийн газрын гадаад өр

Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын банк, 
санхүүгийн  байгууллага, гадаад улс орнуудаас 
2012 онд 271.7 тэрбум төгрөгийн гадаад зээлийг 
авч ашигласан бөгөөд зээлийн үйлчилгээний 
төлбөрт 117.1 тэрбум төгрөгийг төлсөн байна. 
Эдийн засгийн хямралыг арилгах, бүтээн 
байгуулалт, төмөр зам, уул уурхайн салбарт 
тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх 
зорилгоор 2012 онд олон улсын зах зээлд 
1.5 тэрбум ам.доллар буюу 2,088.2 тэрбум 
төгрөгийн бондыг гаргасан. 

Засгийн газрын гадаад өрийн нийт үлдэгдэл 2012 
оны жилийн эцсийн байдлаар хөнгөлөлттэй 
нөхцөлөөр авсан гадаад зээл 2,935.5 тэрбум, 
гадаад бонд 2,088.2, нийт 5,023.7 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна. Засгийн газрын гадаад 
өрийн үлдэгдлийг санхүүжүүлэгч байгууллага 
болон зээлийн төрлөөр Зураг 3.8.3-т харуулав.
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Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг Стандарт 
ба Пуурс, Фитч, Мүүдис компаниуд 2012 онд 
дараах байдлаар (Хүснэгт 3.8.4) тодорхойлжээ. 
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл “тогтвортой” 
гэсэн үнэлэлт өгсөн. Олон улсын үнэлгээний 
компаниуд улс төрийн тодорхой бус байдал 
болон банкны зээл хэт хурдацтайгаар өсч 
байгаа нь зээлийн чанарын эрсдэлд оруулж, 
банкны салбарт доголдол үүсч болзошгүй гэж 
үзэж байна. Төсвийн зардлын хэт өсөлтийг 
хязгаарлаж, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай 
хуулийг баримталж ажиллах шаардлагатай 
байна. 

Хүснэгт 3.8.4: Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл

Стандарт & Пуурс Фитч Мүүдис

BB буюу тогтвортой B1 буюу тогтвортой B+ буюу тогтвортой

Валютын ханшны тогтворгүй байдал болон 
ханшийн эрсдэлээс үүсэх санхүүгийн эрсдэл 
Монголын эдийн засагт бодитой оршсоор 
байна. 2012 оны байдлаар ДНБ-д Засгийн 
газрын гадаад өрийн эзлэх хувь 32.0 болсон 
бөгөөд сэрэмжлүүлэх 40.0 хувиас бага байгаа 
юм (Хүснэгт 3.8.5). 2012 оны гадаад өрийн 
нийт хэмжээнд 1.5 тэрбум ам.долларын 
бондын өрийг оруулсан болно. Цаашид эдийн 
засгийн өсөлт нэмэгдсэн тохиолдолд Засгийн 
газрын гадаад өрийн ДНБ-д эзлэх хувь буурч, 
тавьсан зорилт болох 30.0 хувиас доош орох 
боломжтой байна.

Зураг 3.8.3: Гадаад зээлийн үлдэгдэл, санхүүжүүлэгч байгууллага болон зээлийн төрлөөр, хувиар

Эõ ¿¿сâэр: Саíгèйí яам.

Автозамын зээл

Санхүүгийн зээл

Хөтөлбөрийн зээл

ОУВС

Төслийн зээл

5%

22%

2%3%

3%
11%

1%

19%

5%

29%

Азийн хөгжлийн банк

Дэлхийн банк

Нордик

ОУВС

ХААХОУС

Япон

ХБНГУ

67.2%

9.2%

18.2%

2.3%

0.1%
БНСУ

Бусад

БНХАУ
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Хүснэгт 3.8.5: Засгийн газрын гадаад өрийн гол харьцаанууд

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015

ДНБ-д Засгийн газрын гадаад өрийн 
эзлэх %

37.3
(1991)

35.7 75.1 52.7 27.5
 

 23.9
32.0 30.0

Экспортод Засгийн газрын гадаад 
өрийн эзлэх  хувь

24.3 
(1991)

… 139.1 89.6 50.2 38.4 74.8 40.0

Засгийн газрын орлогод  гадаад 
өрийн эзлэх  хувь

138.0
(1991)

171.3 265.6 192.2 76.3 86.5 90.1 60.0

Экспортод Засгийн газрын гадаад 
өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь

21.4*
(1991)

… 3.9 2.6 4.0 1.5 2.0 3.9

Засгийн газрын орлогод  гадаад 
өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь

1.6
(1991)

19.4 7.4 5.5 6.1 3.4 2.4 7.5

Эõ ¿¿сâэр: УИХ-ыí 2008 îíы 13 дугаар тîгтîîлыí õаâсралт, Саíгèйí яамíы мэдээлэд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí 

¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí. *УИХ-ыí 2008 îíы 13 дугаар тîгтîîлд тусгагдсаí т¿âøèí.

Сангийн яамнаас өрийн эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх дарамтын шинжилгээг ОУВС, Дэлхийн банкны 
аргачлалын дагуу хийдэг бөгөөд Монгол Улсын холбогдох үзүүлэлтийг Хүснэгт 3.8.6-д харуулав. 

Хүснэгт 3.8.6: өрийн тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд

шалгуур үзүүлэлтүүд Сэрэмжлэх түвшин 2010 2012 Тайлбар

Өр/ ДНБ 40.0 20.3 32.0 Тогтвортой

Өр/ Экспорт 150.0 57.7 74.8 Тогтвортой

Өр/ Засгийн газрын орлого 250.0 55.2 90.1 Тогтвортой

Өрийн үйлчилгээ/ Экспорт 20.0 6.3 2.0 Тогтвортой

Өрийн үйлчилгээ/ Засгийн газрын орлого 30.0 6.1 2.4 Тогтвортой

Эõ ¿¿сâэр: Саíгèйí яамíы мэдээлэлд тулгуурласаí ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí, Мîíгîл Улсыí МХÇ-

уудыí õэрэгжèлт, Үíдэсíèй дөрөâ дэõ Илтгэл, õуудас 116.

Засгийн газрын дотоод өр

Дотоод бондын зах зээлд сүүлийн гурван 
жилийн хугацаанд дараах үнэт цаасыг 
арилжсан байна. Үүнд:

Зоос банкинд бүтцийн өөрчлөлт хийж, тус 
банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 
хөрөнгийг эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор 100.0 
тэрбум төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий Засгийн 
газрын үнэт цаасыг арилжсан  бөгөөд 2012 оны 
эцсийн байдлаар хуваарийн дагуу 40.0 тэрбум 
төгрөгийн үнэт цаас төлөгдөж, үлдэгдэл нь 
60.0 тэрбум төгрөг байна.

Төрийн албан хаагчид, иргэдийг орон сууцаар 
хангахад урт хугацаат зээлийн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх зорилгоор 2010 онд 80.0 тэрбум, 2011 
онд 72.0 тэрбум, нийт 152.0 тэрбум төгрөгийн 
Засгийн газрын үнэт цаас гаргаж Монголбанк, 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон 
Монголын Хөрөнгийн Биржээр дамжуулан 1-7 
жилийн хугацаатай арилжсан. 

Энэхүү үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн 
эх үүсвэрийг Орон сууцны санхүүжилтийн 
корпорациар дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний 
үндсэн дээр зээлдүүлж, төрийн албан хаагчдын 
зээлийн хүсэлтийг үндэслэн шийдвэрлэсэн 
байна.



136

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÓÓÄÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ

Ноос, ноолуур, жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих 
зорилгоор 2011 онд 286.3 тэрбум, 2012 онд 13.7 
тэрбум төгрөгийн, нийт 300.0 тэрбум төгрөгийн 
нэрлэсэн үнэ бүхий Засгийн газрын үнэт цаасыг 
1-5 жилийн хугацаатай гарган арилжаалж, 
ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
үндэсний үйлдвэрийг дэмжихэд хөнгөлэлттэй 
нөхцөлтэй зээл олгох, жижиг, дунд үйлдвэрийн 
сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, хонины болон 
тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт 
тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал 
бүхий иргэдэд урамшуулал олгох зорилгоор 
зарцуулсан бөгөөд 2012 оны эцсийн байдлаар 
нийт 103.0 тэрбум төгрөгийн үндсэн төлбөр 
хийгдэж,  үлдэгдэл  нь 197.0 тэрбум төгрөг 
болсон.

Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор 
2010, 2011 онуудад үнэт цаас гаргаагүй  бөгөөд  
2012 онд 554.9 тэрбум төгрөгийн нэрлэсэн үнэ 
бүхий Засгийн газрын үнэт цаас гаргаж, улсын 
төсвийн улирлын чанартай орлого, зарлагын 
зөрүүг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан болно. 2012 
ондоо нийт 194.1 тэрбум төгрөгийн буцаан 
төлбөрийг төлж, 2012 оны эцэст 368.0 тэрбум 
төгрөгийн үлдэгдэлтэй байв.

Хүний хөгжил сангийн төсвийн алдагдлыг 
санхүүжүүлэх зорилгоор 2012 оны санхүүгийн 
жилд нийт 313.1 тэрбум төгрөгийн нэрлэсэн 
үнэ бүхий Засгийн газрын үнэт цаас гарган 
арилжаалж зориулалтын дагуу зарцуулсан ба 
тус үнэт цаасны эхний үндсэн төлбөр 2013 оны 
сүүлээр хийгдэх хуваарьтай байна.

Засгийн газрын үнэт цаасны  арилжаа явуулах 
цахим арилжааны системийг нэврүүлсэн. 
Ингэснээр хөрөнгө оруулагчдад хэзээ, ямар 
хугацаатай үнэт цаас арилжаалагдахыг 
маш тодорхой болгож өгснөөрөө хөрөнгө 
оруулагчдыг хөрөнгөө удирдах бололцоотой 
болгосон. Энэ арга хэмжээний үр дүнд зах 
зээлийн үнэ тогтох нөхцөлийг бүрдүүлж, 
үнэт цаасны нөхцөлийг олон улсын практикт 
нийцүүлсэн.

Төлбөр тооцооны Т+3 системийг нэвтрүүлсэн 
нь арилжаа явагдсанаас хойш ажлын 3 
хоногийн дотор төлбөр тооцоог гүйцэтгэж 
байх тогтолцоог бүрдүүлсэн. Засгийн газрын 
шийдвэрийн дагуу “Засгийн газрын өрийн 
удирдлагын дунд хугацаа (2012-2014)-ны 
стратегийг 2012 онд 3 дахь жилдээ шинэчлэн 

баталсан. Өрийн удирдлагын стратеги нь 
Засгийн газрын өрийн санхүүжилтийн шинж 
чанар болон өрийн удирдлагын зорилтод хүрэх 
арга замуудыг тодорхойлсон баримт бичиг юм.

2012 онд Сангийн яам НҮБ-ын Худалдаа, 
хөгжлийн зөвлөлтэй хамтран 2006 оноос 
хойш ашиглаж байсан Засгийн газрын өрийн 
удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн сан DMFAS 
програмын 5.3 хувилбарыг шинэчилж веб 
өргөтгөл бүхий 6.0 хувилбарыг суурилуулсан 
байна.

Мэдээлэл холбооны шинэ технологийг 
хөгжүүлэх, “Мэдээлэлжсэн нийгэм” 
байгуулах

Монгол Улсад мэдээлэл, холбооны 
технологийн салбар маш түргэн хөгжиж, шинэ 
технологи хурдацтай нэвтэрч байгаагийн 
тодорхой жишээ бол интернет болон үүрэн 
телефон хэрэглэгчдийн тоо өндөр хурдтай өсч 
ирсэн явдал юм. 1,000 хүнд ногдох интернет 
хэрэглэгчдийн тоо 2009 онд зорьсон түвшиндээ 
хүрсэн бөгөөд интернет хэрэглэгчдийн тоо 2012 
онд 700 мянгад хүрсэн байна. Энэ тоо улам 
нэмэгдэх хандлагатай байна. Үүрэн холбооны 
хэрэглэгчид жил бүр өсөн нэмэгдсээр нийт 2.8 
сая хүн амтай харьцуулахад давхардсан тоогоор 
3.4 сая хэрэглэгчтэй болсон байна. Сүлжээ, 
үйлчилгээний хүрээ нь нутаг дэвсгэрийн 90.0 
хувийг хамардаг боллоо.

Монгол Улсын интернет болон үүрэн телефон 
хэрэглэгчдийн талаар 2015 хүртэл дэвшүүлсэн 
зорилт төлөвлөсөн хугацаанаас эрт биелэгдсэн 
бөгөөд 2012 оны байдлаар интернет байнга 
хэрэглэгчдийн тоо зорилтоос 8.2 дахин, үүрэн 
телефон хэрэглэгчдийн тоо зорилтоос 3.5 
дахин давжээ. 

Дэлхий нийтэд үүрэн телефоны технологи 
нэвтэрч хэрэглээ нь жилээс жилд өсөн нэмэгдэж 
байгаатай холбоотойгоор манай оронд гар 
утас өргөн нэвтэрч, суурин телефон утас 
хэрэглэгчдийн тоо 2006 оноос буурсаар байна. 
Гэхдээ сүүлийн 3 жилд суурин утасны уламжлалт 
хэрэглээ энэ хэмжээнд байгаа бөгөөд цаашид ч 
байсаар байхыг харуулж байна. 2015 онд 1,000 
хүн тутамд ногдох суурин утасны цэгийн тоог 
100-д хүргэх зорилт дэвшүүлсэн боловч энэ 
нь үүрэн телефоны технологи өргөн нэвтэрч 
байгаа өнөөгийн нөхцөлд чухал зорилт биш 
болоод байна.
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Олон улсад гурвалсан үйлчилгээ дэлгэрч 2011 онд 
интернет протоколд суурилсан багц үйлчилгээ 
нэвтэрч эхэлсэн. Энэ багц үйлчилгээний 
хүрээнд интернет протоколтой суурин утасны 
хэрэглэгчид шинээр бий болж, 14.0 мянган 
хэрэглэгч бүртгэгдэж байсан төдийгүй 2012 онд 
27.7 мянга болж бараг 2 дахин өссөн байна.

Хэрэглэгчид хоёрлосон (буюу интернет телевиз 
ба интернет яриа), гурвалсан (буюу интернет 
телевиз, интернет яриа, интернет) хэлбэрээр 
багцын үйлчилгээг сонгож цаашид хэрэглээ 
өсөх хандлагатай байна. Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж байгаа “Радио, телевизийн өргөн 
нэвтрүүлгийн системийг тоон технологид 
шилжүүлэх хөтөлбөр” (2011), “Өндөр хурдны 
өргөн зурвасын сүлжээ” (2012) хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилт энэ үйл ажиллагаанд дэмжлэг болж 
байгаа юм. 

“Өргөн зурвасын өндөр хурдны сүлжээ” 
хөтөлбөрийг 2011 онд Засгийн газрын 145 
дугаар тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
2011 онд 8.8 тэрбум төгрөг, 2012 онд 3.3 тэрбум 
төгрөгийг зарцуулж сумдад өндөр хурдны өргөн 
зурвасын түгээх сүлжээ байгуулж, Улаанбаатар 
хотын холбооны сувагчлалын шинэчлэл, худаг 
сувагчлалын цагирган сүлжээ байгуулах ажлыг 
эхлүүлсэн. Мөн БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн 
хөрөнгөөр “Мэдээлэл холбооны өргөтгөл, 
шинэчлэлт” төслийг хэрэгжүүлж дуусчээ.

Эдгээрийн үр дүнд Монгол Улсын мэдээлэл, 
харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ өргөжиж 
2012 оны байдлаар 331 сум, сууринг холбосон 
25,909 км шилэн кабелийн сүлжээ, 128 сум, 
сууринг холбосон тоон радио релейний сүлжээ, 
181 сум, сууринг холбосон сансарын холбооны 
сүлжээтэй болсон байна. 2011 онд Ай Пи ТВ 

Хүснэгт 3.8.7: Холбооны үйлчилгээ болон мэдээллийн технологийн үзүүлэлтүүд

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015

Суурин утасны цэгийн тоо (1,000 хүн 
тутамд)

31 34 47 64 52 47 53 100

Интернет байнга хэрэглэгчдийн тоо 
(1,000 хүн тутамд)

... ... 2 9 73 164 245 30

Үүрэн телефон хэрэглэгчдийн тоо 
(1,000 хүн тутамд)

... ... 31 225 925 1,056 1,207 350

Эõ ¿¿сâэр: УИХ-ыí 2008 îíы 13 дугаар тîгтîîлыí õаâсралт, ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саí.

болон гурвалсан үйлчилгээ нэвтэрч Юнивишн, 
Скаймедиа сүлжээнүүд нийслэлд байгуулагдсан 
бөгөөд Ай Пи ТВ хэрэглэгч 3,522, хоёрлосон, 
гурвалсан үйлчилгээ хэрэглэгчид 27,700 боллоо.

Олон улсын Цахилгаан холбооны байгууллагын 
Хөгжлийн товчоо 2007 онд хүртээмж, хэрэглээ, 
чадавх гэсэн үндсэн 3 хэсэгтэй 11 үзүүлэлтээр 
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн 
хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал гаргасан 
бөгөөд 2009 оноос дэлхийн улс орнуудын 
мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн 
түвшинг тодорхойлж байна. Монгол Улс 2011 
оны байдлаар мэдээллийн технологи, харилцаа 
холбооны хөгжлийн индексээрээ Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн орнуудын дотор 13 дугаарт, 
дэлхийн улс орнуудын дотор 84 дүгээр байр 
эзэлж, өмнөх оноос 3 байраар урагшилжээ. 
Манай улс мэдээллийн технологи, харилцаа 
холбооны хөгжлийн индексээрээ дэлхийн 
дундаж түвшинд, бүс нутагтаа Вьетнам, БНХАУ, 
Иран улсуудтай ойролцоо түвшинд байна.

Монгол Улс “Мэдээлэлжсэн нийгэм” байгуулах 
зорилтын хүрээнд Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт “Цахим засаглал” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилт дэвшүүлж, төрийн 
байгууллагууд иргэдэд төрийн үйлчилгээ болон 
мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргэх ажлыг 
дэс дараатай хэрэгжүүлж ирсэн. Нийслэлийн 
дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газарт цахим 
автомат машин суурилуулж, иргэд ажлын 
байрны зар болон бусад мэдээллийг шуурхай 
авч, иргэд хувийн мэдээллээ оруулж захиалга 
өгөх боломжоор хангаад байна. Шинэчлэлийн 
Засгийн газар мэдээллийн технологи, харилцаа 
холбооны салбарыг хөгжүүлэх 7 зорилт 
дэвшүүлсэний дотор орон нутагт хямд үнийн 
интернет хүргэх зорилт тавьсан бөгөөд иргэд, 
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ААН-д чиглэсэн ухаалаг сүлжээг өргөтгөн 
хөгжүүлэх, хөдөлгөөнт өргөн зурвас, дараа 
үеийн сүлжээг нэвтрүүлэх (3G, 4G), орон нутагт 
интернетийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх аян зохион 
байгуулах, хот хоорондын дамжуулах сүлжээнд 
газар зүйн ялгаваргүй үнэ тарифын зарчмыг 
нэвтрүүлэх  талаар ажиллаж эхлээд байна.

Төрийн хүнд суртлыг халж, нээлттэй, шуурхай, 
хариуцлагатай ажиллахын тулд мэдээллийн 
технологийг шинэчлэлийн Засгийн газар 
өргөн ашиглаж байгаагийн нэг нь “11-11 төв” 
бөгөөд иргэдтэй олон сувгаар харилцах, хүлээн 
авсан мэдээллээ холбогдох байгууллагуудад 
хүргэх, хандалт бүрийг алдалгүй хариулт өгч, 
шийдвэрлэх гээд техникийн олон боломж 
бүрдүүлсэн.  

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Санхүүгийн салбарт тулгарч буй сорилтуудыг 
дурдвал нэгдүгээрт, санхүүгийн зах зээлийн 
тэнцвэрт байдал алдагдсан, банкны салбар 
хэт давамгайлсан, хоёрдугаарт санхүүгийн 
зах зээл нь эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөө 
гүйцэлгүйгээр саад тотгор болох төлөв 
ажиглагдаж байна46. Монгол Улсад хөрөнгө 
оруулалтын тогтвортой урт хугацааны 
санхүүжилт хийдэг сангууд  хөгжөөгүй, үнэт 
цаасны зах зээлийн хөгжил сул байгаа нь үүнд 
нөлөөлж ирсэн.

Монгол Улс 1997 онд Дэлхийн худалдааны 
байгууллага (ДХБ)-д элсэн орсон. Өнгөрсөн 
хугацаанд тус байгууллагаас үзүүлдэг хөнгөлөлт, 
тусгай нөхцөлүүдийг тун хангалтгүй ашиглаж 
ирсэн байна. Тухайлбал, нэг хүн амд ногдох 
ДНБ нь 1,000 ам.доллараас бага, хөгжиж 
буй оронд олгодог экспортын татаасыг халах 
нөхцөлөөс чөлөөлөгдөх эрх болон шилжилтийн 
үеийн эдийн засагтай улс орны хувьд энэ 
нөхцөлийг хэрэгжүүлэх хугацааг 7 жилээр 
хойшлуулах боломжийг ашиглаж чадаагүй 
ажээ. Монгол Улс ДХБ-ын өмнө хүлээсэн үүргээ 
бүрэн биелүүлж ирсэн ч, тус байгууллага дахь 
өөрийн эрхээ эдлэх тал дээр дутуу ажиллаж 
ирсэн байна. 

Монгол Улсын ХАЁТ-ийг авах бодлого МХЗ-
тойгоо уялдаагүй, уг тусламжийн дотоод бүтцэд 
нь тавих хяналт сул байснаас ХАЁТ-ийн нийт 
дүнд худалдааны хүчин чадлыг бий болгох 
тусламжийн хэмжээ өчүүхэн бага хувь эзэлж, 
харин нийгмийн суурь үйлчилгээнд үзүүлсэн 
ХАЁТ-ийн эзлэх хувь зорилтоос 5 дахин давсан 
дүн гарчээ.

Монгол Улс 2012 оны 12 сард дэлхийн 
хөрөнгийн бирж дээр 1.5 тэрбум ам. долларын 
бондыг 5 болон 10 жилийн хугацаатай гаргаж 
борлуулсан. Урьд өмнө Монгол Улс олон улсын 
хөрөнгийн бирж дээр бонд гаргаж байгаагүй, 
анхны тохиолдол юм. Үүнийг зүй зохистой, үр 
ашигтай зарцуулах нь зүйтэй юм.

ЗОРиЛТЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

•		 Монгол	 Улс	 8	 дахь	 зорилгоо	 амжилттай	
хэрэгжүүлэхийн тулд худалдааны хүчин 
чадлыг бий болгох чиглэлээр авах ХАЁТ-ийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх;

•	 “Эдийн	 засгийн	 түншлэлийн	 тухай	Монгол	
Улс болон Япон Улс хоорондын хэлэлцээр”-
ийг байгуулах хэлэлцээг зохион байгуулан 
хэрэгжүүлж эхлэх;

•	 “Төрөөс	 худалдааны	 талаар	 баримтлах	
бодлого”-ын төслийг УИХ-аар батлуулах;

•	 Экспортыг	 дэмжих	 үндэсний	 хөтөлбөрийг	
батлан  хэрэгжүүлэх,

•	 Үндэсний	 болон	 газар	 зүйн	 заалттай	
бүтээгдэхүүн бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах;

•	 ДХБ-д	 элсэхдээ	 хүлээсэн	 үүргийн	 дагуу	
гааль, тарифын механизмыг ашиглан 
үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах асуудлыг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн үндэсний эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийг худалдаагаар 
дэмжих төрийн бодлого, зохицуулалт, 
хамгаалалтыг олон улсын эрх зүйн 
хэм хэмжээний болон дотоодын хууль 
тогтоомжийн хүрээнд нэгдсэн байдлаар 
хэрэгжүүлэх;46 Саíõ¿¿гèйí зîõèцуулаõ õîрîîíîîс ЭÇХЯ-íд èр¿¿лсэí 

“Саíõ¿¿гèйí салбарыí тулгамдсаí асуудлыг 
øèйдâэрлэõ арга зам” сэдэâт матерèал, 2013.
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•	 Импортын	 эмийн	 болон	 хүнсний	 аюулгүй	
байдлыг хангахад чиглэсэн тарифын болон 
тарифын бус зохицуулалтын механизмыг 
хэрэгжүүлэх;

•	 Барилгын	 материалын	 үйлдвэрлэлийг	
хөгжүүлж, цемент, төмөр хийц, шил, 
дулаалгын материал зэрэг бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах 
бодлогын хүрээнд тусгай хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэн үндэсний үйлдвэрүүдийг 
санхүүгээр дэмжих;

•	 Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, 
амьтанд сөрөг нөлөө үзүүлэх цацраг идэвхт 
болон химийн хорт бодисын хэрэглээг 
багасгаж, онцгой хорт бодис худалдах, 
ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах, импортлоход 
тавих хяналтыг сайжруулах;

•	 Монголын төмөр замын нэвтрүүлэх хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлж, техник технологийн 
шинэчлэлт хийх, хоёр хөрш оронтойгоо 
төмөр замын ачаа тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх 
талаар холбогдох гэрээ, хэлэлцээрүүдийг 
байгуулж, төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд 
дамжин өнгөрөх ачааны эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх ,

•	 Санхүүгийн тогтолцоог залуучуудад 
зориулж хөгжүүлэх, онлайн санхүүгийн 
механизмуудыг нэвтрүүлэх, интернетийн  
худалдаа үйлчилгээг өргөжүүлэх асуудлыг 
судлан хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий 
ҮНЭЛГЭЭ

Монгол Улсын хувьд олон улсын худалдааны 
болон гадаад өрийн удирдлагын зөв бодлого, 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар улс орны 
эдийн засаг, санхүүгийн аюулгүй байдлыг 
хангах, эдийн засгийн хөгжлийг тэтгэх явдал 
өнөөгийн тулгамдсан асуудал болж байна.

Зорилго 8-ын хүрээнд дэвшүүлсэн “Мэдээлэл 
холбооны шинэ технологийг хөгжүүлэх, 
“Мэдээлэлжсэн нийгэм” байгуулах” талаарх 
Зорилт нь 2015 он гэхэд үндсэндээ бүрэн 
хэрэгжих төлөвтэй байна.

Зорилго 8-ын зарим үзүүлэлтийг үндэслэл 
муутай төлөвлөсөн нь түүний хэрэгжилтэд 
зарим талаар нөлөөлсөн байна. Тухайлбал, 
худалдааны хүчин чадлыг бий болгоход 
туслахаар үзүүлсэн ХАЁТ-ийн эзлэх хувийг 2015 
он гэхэд 10.0 хувьд хүргэхээр төлөвлөсөн. Гэтэл 
2008 онд УИХ-ын 13 дугаар тогтоол гарч байх 
үед энэ үзүүлэлт 0.1 хувьд ч хүрдэггүй байжээ. 
Үүрэн телефон утасны технологи хурдан нэвтэрч 
уламжлалт суурин утасны хэрэгцээ буурч байхад 
суурин утасны цэгийн тоо (1,000 хүн тутамд)-г 
2008 онд 2 дахин өсгөхөөр төлөвлөжээ. Үүний 
зэрэгцээ интернет, үүрэн телефон утасны 1,000 
хүн тутамд ногдох хэмжээг ихээхэн дутуу 
тооцсоноос 2015 онд хүргэх түвшинг 2012 оны 
байдлаар 3.5-8.2 дахин давуулан биелүүлээд 
байна.

2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТ, 
ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

Монгол Улс нь 2015 оноос хойших хөгжлийн 
асуудлын жагсаалтад орсон даяаршсан хамтын 
ажиллагааг хөхиүлэн дэмжинэ. Хамтын 
ажиллагааны үр дагаврыг хүртэх, дэлхийн 
худалдаа, санхүүгийн системд оролцох 
түвшингээ нэмэгдүүлж, шинэ дэвшилтэт 
технологи, менежментийг нэвтрүүлж, 
бүтээмжийг өсгөж, өрсөлдөх чадвараа 
нэмэгдүүлэх нь Монгол Улсын ирээдүйн 
хөгжлийн нэг гол зорилго  юм.

Монгол Улсын хувьд экспортын бүтээгдэхүүний 
нэр төрлийг олшруулах, нийт экспортод түүхий 
эдийн эзлэх хувийг бууруулж, боловсруулах 
аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
экспортын эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
инновацид болон мэдлэгт суурилсан бараа, 
бүтээгдэхүүний экспортыг хөгжүүлэх нь 2015 
оноос цаашхи хугацаанд тулгамдсан чухал 
зорилт байх болно.
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БҮЛЭГ ДӨÐӨВ. 

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, 
АРДЧИЛСАН ЗАСАГЛАЛЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ (МХЗ 9)
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ХҮНий ЭРХийГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, 
АРдЧиЛСАН ЗАСАГЛАЛЫГ ХөГЖҮҮЛЭХ 

УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолд хүний 
эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг 
хөгжүүлэх МХЗ-ын Зорилго 9-ийг 3 зорилт, 
12 шалгуур үзүүлэлттэй тодотгон баталсан юм. 
Үүнд: 

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг 
хүндэтгэн сахиж, хэвлэл мэдээллийн эрх 
чөлөөг хангаж, олон нийтэд мэдээллийг 
чөлөөтэй олж авах боломж олгох 

Шалгуур үзүүлэлт: 1) хүний хөгжлийн индекс, 
2) Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын 
хүний эрхийн гэрээ, конвенцид нийцэж буй 
талаарх шинжээчдийн үнэлгээ, 3) шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлт, 4) 
төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж 
буй өмгөөлөгчдийн тоо, 5) улс төр, эдийн засаг, 

санхүүгээс хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн 
хараат бус байдлын талаарх иргэдийн 
төсөөлөл, 6) төсөв, түүний зарцуулалтын 
тайланг вэб хуудсандаа тогтмол байрлуулдаг 
төрийн байгууллагын тоо.

Ардчиллын үндсэн зарчим, хэв маягийг 
амьдралд хэвшүүлэх

Шалгуур үзүүлэлт: 1) төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаарх иргэдийн төсөөлөл, 2) 
улсын төсвийн төслийг боловсруулах, батлах 
үед саналаа албан ёсоор ирүүлсэн иргэний 
нийгмийн байгууллагын тоо, 3) баг, хорооны 
Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд оролцох 
иргэдийн ирцийн хувь. 

Авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн 
бүх хүрээнд бий болгон хэвшүүлэх

Шалгуур үзүүлэлт: 1) авлигын индекс, 2) улс 

Зорилт 22: Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг хүндэтгэн сахиж, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хангаж, олон нийтэд 
мэдээллийг чөлөөтэй олж авах боломж олгох
56. Хүний хөгжлийн индекс – 0.667 0.756 0.768 0.778 0.830
57. Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын хүний 
эрхийн гэрээ, конвенцэд нийцэж буй талаарх шинжээчдийн 
үнэлгээ (хувь)

– –
3.4 

(2008)
 –

 3,9 
(2011) 

–

58. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлт (хувь) –
56.8

(2004)
51.9 72.3 75.1 –

59. Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй 
өмгөөлөгчдийн тоо

–
507 

(2004)
471 405 445 –

60. Улс төр, эдийн засаг, санхүүгээс хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслийн хараат бус байдлын талаархи иргэдийн 
төсөөлөл

–  – 28.5  –  – –

61. Төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг  вэб хуудсандаа 
тогтмол байрлуулдаг төрийн байгууллагын тоо

–
70 

(2008)
88.0 165.0 345.0 –

Зорилт 23: Ардчиллын үндсэн зарчим, хэв маягийг амьдралд хэвшүүлэх

62. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаархи 
иргэдийн төсөөлөл

– – – – – –

63. Улсын төсвийн төслийг боловсруулах, батлах үед 
саналаа албан ёсоор ирүүлсэн иргэний нийгмийн 
байгууллагын тоо

– – 1.0 1.0 1.0 –

64. Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд оролцох 
иргэдийн ирцийн хувь

– – – – – –

Зорилт 24: Авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн бүх хүрээнд бий болгон хэвшүүлэх

65. Авлигын индекс – 0.0
0,64 

(2009)
0.63 0.0 –

66. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаархи төсөөлөл

– 0.0 4.1 4.1 3.9 –

67. Төрийн захиргаа болон үйлчилгээний байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын талаархи иргэдийн төсөөлөл

– – – – – –

Зорилт/Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийН ЕРөНХий ҮНЭЛГЭЭ

Доорх хүснэгтэд Зорилгын хүрээнд гарсан ахиц дэвшлийн ерөнхий үнэлгээг тоймлон харуулав.
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төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөлөл, 3) төрийн захиргаа 
болон үйлчилгээний байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх иргэдийн төсөөлөл. 

Монгол Улсад хүний эрхийг баталгаажуулах, 
ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэхэд тулгамдаж 
буй олон асуудлыг эдгээр зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтээр төлөөлүүлэн томъёолсон тул зарим 
зорилтын хэрэгжилтийг тоогоор илэрхийлэхэд 
хүндрэлтэй тул зорилт бүрийн дор гарсан 
ахицыг харуулах нэмэлт мэдээллийг удиртгал 
болгон оруулав. 

Монгол Улсын МХЗ-уудын ес дэх зорилго нь 
төр засгийн тунгалаг байдал, иргэдийн болон 
ТББ-ын оролцоо, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, 
хэвлэл мэдээллийн ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх, 
сайн засаглалыг бий болгох замаар ядуурлыг 
бууруулж үр дүнд хүрэх юм гэсэн зарчмын 
асуудлыг агуулж байна. Иймээс Монгол Улсын 
МХЗ-уудын Зорилго 9-ийг хэрэгжүүлэхэд төр 
засгаас ямар арга хэмжээ авч байгааг энэ хэсэгт 
авч үзсэн болно.

ЧиГ ХАНдЛАГЫН БОЛОН ТЭГш БУС 
БАйдЛЫН дҮН шиНЖиЛГЭЭ 

Монгол Улс 1992 онд Үндсэн хуулиа 
шинэчлэн баталж, ардчилал, хүний эрх, 
эрх чөлөөг тунхагласнаас хойш ардчилсан 
төрийн байгууллын институц, эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох олон өөрчлөлт, 
шинэтгэлийг хийсэн байна. 2001 онд 
байгуулагдсан Хүний эрхийн үндэсний комисс 
(ХЭҮК) нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад 
хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрхийг 
хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үндсэн чиг үүрэг 
бүхий, үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг, бие даасан, хараат бус байгууллага 
юм. Мөн УИХ-д хүний эрх, эрх чөлөө, түүний 
баталгаа эрх зүйн бодлогыг тодорхойлох үйл 
ажиллагааг Хууль зүйн байнгын хороо болон 
Хүний эрхийн дэд хороо хэрэгжүүлж байна. 
Түүнчлэн 2012 онд шинээр иргэд, байгууллагаас 
УИХ, түүний Байнгын болон дэд, түр хороо, 
тэдгээрийн удирдлага, гишүүнд ирүүлсэн 
өргөдлийг судлах, шийдвэрлэх үүрэг бүхий 

Өргөдлийн байнгын хороо байгуулагдан 
ажиллаж байгаа нь  хүний эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалахад чухал ач холбогдолтой юм. 

ХЭҮК-оос жил бүр гаргадаг Монгол Улс дахь 
хүний эрх, эрх чөлөөний төлөв байдлын 
талаарх Илтгэлийг УИХ хэлэлцэн, хүний эрхийн 
зөрчлийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авах 
тухай тогтоол гаргадаг. 

УИХ-аас Монгол Улсын  Ерөнхийлөгчийн 
санаачилсан Шүүхийн тухай багц хуулийг батлан 
гаргасан нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээн тогтоох гол баталгаа 
болсон шүүхээс хэрэг маргааныг шүүн таслах 
ажлын төрлөөр дагнан шийдвэрлэх, хараат 
бусаар ажиллах үндсэн нөхцөл бүрдэж байна. 
Мөн шинээр Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай, Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль, 
Тахарын албаны тухай, Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай хуулиудыг батлан гаргалаа.

Хүний хөгжлийн индекс 

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс жил бүр 
гаргадаг Хүний хөгжлийн Илтгэлд дурдсанаар 
Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс 1995 
оноос хойш тогтвортой өсч иржээ (Зураг 4.1). 

Зураг 4.1: Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс

47 НҮБ, Дэлõèйí Х¿íèй õөгжлèйí Илтгэл, 2013.
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Эõ сурâалж: НҮБХХ, Х¿íèй õөгжлèйí Илтгэл, 2010, 2013.

Уг Илтгэлд дэлхийн улс орнуудыг хүний 
хөгжлийн түвшнээр нь 4 бүлэгт ангилсан 
бөгөөд Монгол Улс хүний хөгжил дундажтай 
бүлэг орнуудын дунджаас арай дээгүүр байна 
(Зураг 4.2). 2012 онд Монгол Улс Хүний 
хөгжлийн индексээр дэлхийн 175 орноос 108 
дугаар байранд47 жагсчээ. Ази, Номхон далайн 
бүс нутгийн орнуудын хүний хөгжлийн дундаж 
индекс 2012 оны байдлаар манай орныхоос 
арай дээгүүр 0.683 байна. 
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УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолд 
2015 он гэхэд хүний хөгжлийн индексийг  
0.830-д хүргэх зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд ҮСХ-
ноос гаргасан 2012 оны дүнг харахад энэхүү 
зорилтот түвшинд хүрэх боломжтой. Ерөнхий 
индексийг хойш татаж буй хоёр үзүүлэлт нь нэг 
хүнд ногдох орлого болон дундаж наслалт юм.

Хүний хөгжлийн индексийг тооцох ҮСХ-ны 
аргачлалд 2010 онд өөрчлөлт орсон байна. 
Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Хүний хөгжлийн 
Илтгэл дэх индексийг тооцсон аргачлалыг нэг 
болгох шаардлагатай юм.

Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын 
хүний эрхийн гэрээ, конвенцид нийцэж 
буй талаарх шинжээчдийн үнэлгээ

Монгол Улс НҮБ-ын хүний эрхийн талаарх олон 
улсын есөн суурь конвенцийн долоог соёрхон 
баталж, нэгд нь гарын үсэг зураад байна. 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар 
зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Монгол Улсын олон 
улсын гэрээ нь  соёрхон баталсан буюу нэгдэн 
орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц 
дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил 
үйлчилнэ” гэж заасан байдаг.

Гэвч бодит байдал дээр хууль тогтоомжийг 
Монгол Улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн 
гэрээ, конвенцид нийцүүлэх нь удаан хугацааны 
хүчин чармайлт шаардсан ажил байдаг бөгөөд 
энэ чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд тодорхой ахиц 
гарч байна.  

2008 онд Монгол Улсын хууль тогтоомж олон 
улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенцид хэр 
нийцэж байгаа тухайд шинжээчид 3.4 гэсэн 
үнэлгээ өгч байсан бол 2011 онд 3.9 болж бага 
боловч ахиц гарчээ. 2012 онд энэ үзүүлэлт 
өөрчлөгдөөгүй байна (Хүснэгт 4.1.). 

Хүний хөгжлийн 

маш өндөртэй 

орнууд

Хүний хөгжлийн 

өндөртэй орнууд

Хүний хөгжлийн 

дундаж орнууд

Хүний хөгжлийн 

багатай орнууд

1

0,8

0,6

0,4

0,905
0,758

0,640

0,466

0,675

Монгол

Зураг 4.2: Хүний хөгжлийн индекс, орнуудын бүлгээр, 2012

Эõ сурâалж: НҮБХХ, Х¿íèй õөгжлèйí Илтгэл, 2013.

Монгол Улсын ҮСХ-ноос мөн хүний хөгжлийн индексийг тооцдог бөгөөд уг тооцоогоор ч хүний 
хөгжлийн индекс өссөөр иржээ (Зураг 4.3). 
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0,667

0,717

0,756

0,778

0,640

0,690
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0,790

Зураг 4.3: Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс

Эõ сурâалж: ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí 

саí.
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Хүснэгт 4.1: Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын гэрээ, конвенцид нийцэж буй талаарх шинжээчдийн 
үнэлгээ, конвенцийн төрлөөр

N Конвенцийн нэр

шинжээчдийн 
үнэлгээний дундаж 

оноо
2008 2011

1 Эдийн засаг, нийгэм, соёлын тухай пакт 3.0 4.4
2 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пакт 3.7 4.4

3
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний 
нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенци

3.2 2.8

4
Арьс үндсээр алагчлах үзлийн хүн хэлбэрийг устгах тухай олон улсын 
конвенц

4.0 4.4

5 Хүүхдийн эрхийн конвенци 3.0 3.3

6
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг хүүхдийн эрхийн 
конвенцийн нэмэлт протокол

- 4.1

7
Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд 
сурталчлахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол

- 2.9

8

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-
ын конвенцийн нэмэлт болох Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд 
худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай 
протокол

- 4.2

9 Эмэгтэйчүүдийг алагчлан үзэх бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенци 3.9 4.3

10 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай олон улсын конвенци - 4.2

Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын хүний эрхийн гэрээ, 
конвенцид нийцэж буй талаарх шинжээчдийн үнэлгээ 3.4 3.9

Эõ сурâалж: ХЭҮК, 2008; ХÇДХЯ, ҮСХ, 2011.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
(2011), Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай 
(2012), Хөрс хамгаалал, цөлжилтөөс сэргийлэх 
тухай (2012) зэрэг үзэл санааны хувьд шинэлэг 
хууль тогтоомжийг батлан гаргаж, Нийгмийн 
халамжийн тухай (2012), ХДХВ, ДОХ-оос 
сэргийлэх тухай хууль (2012), Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тухай (2013) зэрэг хуулиудыг шинэчлэн 
найруулж, батлахын зэрэгцээ цөөнгүй хууль 
тогтоомжид хүний эрхийн зарчимд нийцсэн 
нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна.

Олон улсын гэрээ, конвенцийг шүүн таслах 
ажиллагаанд хэрэглэх практик, хэрэглээ 
хязгаарлагдмал байгаа ч зарим ахиц гарч 
байна. 2006 онд ХЭҮК-оос “Фүүд Лэнд”-
ийн хэрэгт 5 хүнийг хилс холбогдуулан 
шалгаж, 1,252 хүртэл хоног цагдан хорьж, 
өмгөөлөгчгүйгээр байцаалт авч, эрүүдэн 
шүүж байснаас зарим хохирогч хэргээ хүлээн 
цаазаар авах ял сонсож, улмаар хүний амь нас 
хохирсон эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн 
бус гэм хорын хохирлыг барагдуулах”-аар 

шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргасан байна. Уг 
хэрэгт эрүүдэн шүүгдсэний улмаас хүний амь 
нас хохирсон, бие болон сэтгэл санаа, эрүүл 
мэнд, нэр төрийг нь гутаан доромжилсны 
нөхөн төлбөрийг олгохдоо Эрүүдэн шүүх, 
хэрцгий хүнлэг бус, нэр төрийг доромжлон 
харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцийн зүйл 
заалтыг үндэслэн шийдвэрлэснээр олон улсын 
хүний эрхийн гэрээг Монгол Улсын шүүхийн 
үйл ажиллагаанд хэрэглэх эхлэл тавигдсан 
байна. 2008 онд Улсын Дээд Шүүхээс Монгол 
Улс олон улсын гэрээ болон олон улсын эрх 
зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, 
зарчмыг шүүхийн практикт хэрэглэх тухай 
тогтоол гаргасан. 

Засгийн газрын 2009 оны 362 дугаар тогтоолоор 
“Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын 
гэрээний хэрэгжилтийн тухай үндэсний Илтгэл 
бэлтгэх журам”-ыг баталж, олон улсын гэрээ, 
конвенцийн хэрэгжилтийн тайланг холбогдох 
яамд хариуцан ажиллаж байна. 
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48 ХЭҮК,“Мîíгîл Улс даõь õ¿íèй эрõ, эрõ чөлөөíèй 
байдлыí талаарõ 12 даõь Илтгэл”, 2013.

49 ХЭҮК, “Мîíгîл Улс даõь õ¿íèй эрõ, эрõ чөлөөíèй 
байдлыí талаарõ 12 даõь Илтгэл”, 2013.

шигтгээ 1

Монгол Улс 2000 онд Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр 
төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцид нэгдэн орсон боловч энэхүү конвенцийн 
заалт үндэсний хууль тогтоомжид бүрэн хэмжээгээр тусгалаа олж чадахгүй байна. Эрүүгийн хуулийн 
Тусгай ангийн 251 дүгээр зүйлд гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлохдоо Эрүүдэн шүүхийн эсрэг 
конвенцийн 1 дүгээр зүйлд заасан тодорхойлолтоос зөрүүтэй байдлаар хуульчилсан байна.

(ХЭҮК, Мîíгîл Улс даõь Х¿íèй эрõ, эрõ чөлөөíèй байдлыí талаарõ 11 дэõ удаагèйí Илтгэл, 2012)

шигтгээ 2

НҮБ-ын Хүний эрхийн Зөвлөлийн 9, 10, 11 дүгээр зөвлөмжид иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай 
олон улсын пактын цаазаар авах ялыг устгахад чиглэсэн нэмэлт II Протокол зэрэг холбогдох олон улсын 
баримт бичгүүдийг соёрхон батлах, Монгол Улсын эрх зүйн тогтолцооноос цаазаар авах ялыг халахад 
шаардлагатай алхмуудыг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөмж болгосон. Монгол Улс дээрх нэмэлт II Протоколд 
нэгдэн орох тухай хуулийг УИХ-ын 2012 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр баталсан. Ингэснээр Монгол Улс 
цаазаар авах ялгүй орон болсон боловч өнөө хүртэл энэ төрлийн ял Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд хүчин 
төгөлдөр үйлчилсээр байна. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Эрүүгийн хуулийн дагуу шүүгч цаазаар авах 
ялыг оноож байгаа боловч Монгол Улсын Ерөнхийлөгч уучлал үзүүлсний үр дүнд уг ялыг өөр ялаар 
сольж, ял эдлүүлж байна.

(ХЭҮК, Мîíгîл Улс даõь Х¿íèй эрõ, эрõ чөлөөíèй байдлыí талаарõ 12 даõь Илтгэл, 2013)

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл 2010 оны 11 
дүгээр сарын 2-нд Монгол Улсын хүний 
эрхийн төлөв байдлыг хэлэлцээд 129 зүйл 
бүхий дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргажээ. Засгийн 
газар эдгээр зөвлөмжөөс 126 зүйлийг хүлээн 
авч, биелүүлэх амлалт өгсөн байна. Харин 
“Дүрвэгсдийн эрх зүйн байдлын тухай” 1951 
оны конвенц, түүний 1967 оны Протоколд 

нэгдэж орох, “Цагаач ажилчид болон тэдний 
гэр бүлийн бүх гишүүдийг хамгаалах” тухай 
конвенцид нэгдэж орох болон Үндсэн 
хуулиар баталгаажуулсан хувь хүний эрх, эрх 
чөлөөний зөрчлийн асуудлыг Үндсэн хуулийн 
цэц шийдвэрлэдэг болох гэсэн 3 зөвлөмжийг 
хүлээн авах боломжгүйгээ илэрхийлжээ. 

Монгол Улсад хүний эрх зөрчигдсөн олон 
тохиолдол байна. Хүүхдүүдийн 43 хувь нь гэр 
бүлдээ, 52 хувь нь сургууль дээрээ, 5 хувь 
нь олон нийтийн газарт хүчирхийлэлд өртөж 
байгааг судалгааны дүн харуулж байна.

Хүний эрхийн үндэсний комиссоос хурдан 
морь унаач хүүхдийн эрх, аюулгүй байдал, 
сүм хийдэд шавилан сууж байгаа хүүхдүүд 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч 
боловсрох эрхийн хэрэгжилтийг сайжруулах 
шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Түүнчлэн 
бэлгийн цөөнх (лесбиан, гей, бисексуал, 
трансжендэр) хүмүүсийн төрөлхийн байдлыг 
нь хүлээн зөвшөөрдөггүйгээс нийгмийн 

бүхий л салбарт ялгаварлан гадуурхдаг, бие 
махбодь, нэр төр, хувийн нууцад нь халдах, 
гутаан доромжлох, гэр бүлийн хүчирхийлэлд 
өртөх явдал гарч байна48. Хариуцлагагүй 
уул уурхайн үйл ажиллагаан улмаас байгаль 
орчин доройтох, хүний эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл 
алдагдахаас хамгаалуулах, газар эзэмших, 
өмчлөх, аж ахуй эрхлэх эрх зөрчигдөх болсон49.
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шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит 
биелэлт

Эрх зүйт төрийг бэхжүүлж, нийгмийн шударга 
ёсыг тогтоох, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалахад 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит хувь 
хэмжээ чухал үзүүлэлт болдог. Шүүхийн 
шийдвэрийг түргэн шуурхай, бүрэн   биелүүлж, 
хохирлыг буруутай этгээдээс гаргуулж, 
төлбөр авагчид олгох нь зөрчигдсөн эрхийг 
сэргээх чухал баталгаа юм. Гэтэл энэ асуудал 
хохирогчийн хувьд удаан хугацаанд хүлээлгэх, 
тэр бүр бүрэн хэрэгжихгүй байх явдал гарсаар 
байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит 
биелэлтийн хувь 2010 онд 52 хувь байсантай 
харьцуулбал сүүлийн 2 жилд ихээхэн дээшилж, 
ахиц гарчээ (Зураг 4.4). Гэвч шүүхээс гаргасан 
дөрвөн шийдвэр тутмаас нэг нь хэрэгжихгүй 
иргэдийн эрх хохирсоор байна. 

шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль хэрэгжиж 
эхэлснээс хойш 10 жилийн хугацаанд шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны бодит биелэлтийн 
дундаж үзүүлэлт гүйцэтгэх хуудсаар 51.6 хувь, 
мөнгөн дүнгээр 49.8 хувьтай байна. Иргэдэд 
олгох төлбөр, хүүхдийн тэтгэлэг, ялтны төлбөр 
барагдуулалтын бодит биелэлтийг сайжруулах 
шаардлагатай байна50.

Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлж буй өмгөөлөгчдийн тоо

Монгол Улсад эрүүгийн хэрэгт холбогдон ял 
эдэлж буй хүмүүсийн 80 орчим хувь нь нэн 
ядуу, ядуу, ажилгүй хүмүүс байна51. Тиймээс 
төлбөрийн чадваргүй иргэдэд эрүүгийн хэргийн 
бүх шатанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх нь 
хүний эрх зөрчигдөх явдлыг арилгах, эрх зүйт 
төрийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэгтэй.

Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлж буй өмгөөлөгчдийн тоо 2007-2009 оны 
хооронд буурч (Зураг 4.5), харин сүүлийн 3 
жилд харьцангуй тогтвортой байлаа. 

Зураг 4.5: Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлж буй өмгөөлөгчдийн тоо

50 Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтыí Хууль з¿йí яамíы 
чèг ¿¿рэгт õамаараõ асуудлыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí 
õэрэгжèлтèйí байдлыí туõай, 2013 

51 НҮБХХ, Мîíгîл Улсыí Шèíжлэõ уõааíы академèйí 
Фèлîсîфè, сîцèîлîгè, эрõèйí õ¿рээлэí, Мяíгаíы 
õөгжлèйí 9 дэõ зîрèлтыí øалгуур ¿з¿¿лэлт: арга з¿й, 
суурь мэдээлэл.

Зураг 4.4: шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит 
биелэлтийн хувь

Эõ сурâалж: ХÇЯ-íаас ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí 

мэдээллèйí саíд îруулсаí мэдээлэл.
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Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
мэдээгээр 2002-2012 оны өссөн дүнгээр улсын 
хэмжээнд нийт 967.7 тэрбум төгрөгийн, 285,437 
гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа явуулж, 9,642 гүйцэтгэх баримт 
бичгийн 147.5 тэрбум төгрөгийн төлбөр, тэтгэлэг 
гаргуулах ажиллагааг явуулж, гүйцэтгэх баримт 
бичгийг төлбөрийн төрлөөр төрөлжүүлэн 
мэдээллийн сан бүрдүүлжээ. Шүүхийн 

Эõ сурâалж: ХÇЯ-íаас ҮСХ-íы МХÇ-уудыí ¿з¿¿лэлтèйí 

мэдээллèйí саíд îруулсаí мэдээлэл.



148

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÓÓÄÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ

Засгийн газрын 2006 оны 263 дугаар тогтоолоор 
“Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
баталж, 2008 оны 4 дүгээр сараас хойш 21 аймаг, 
9 дүүрэг, 6 суманд Эрх зүйн туслалцааны нийт 
37 төв байгуулсан байна. Төвүүд төлбөрийн 
чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх, харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ 
иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, 
мэдээлэл өгөх, эрх зүйн албан бус сургалт, 
сурталчилгааны ажил зохион байгуулах чиг 
үүрэгтэй ажиллаж байна.

2011 оны байдлаар дээрх төвүүдэд нийт 9,173 
иргэн туслалцаа хүсч хандсанаас 1,130 иргэн 
өмгөөллийн туслалцаа хүссэн байна. 2012 онд 
нийт 11,978 иргэн хандсанаас өмгөөллийн 
туслалцаа хүссэн 1,575 хэргийг хүлээн авч, 1,179 
хэргийг бүрэн шийдвэрлүүлж, 1,352 иргэнд 
эрх зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичиг 
боловсруулан өгчээ. Түүнчлэн иргэд хоорондын 
15 маргааныг эвлэрүүлэн зуучилсан байна. 

Улсын төсөвт төлбөрийн чадваргүй иргэнд 
үзүүлэх хууль зүйн үйлчилгээний зардал тун 
багаар тусгагдан, хүрэлцдэггүй байсныг өмнөх 
тайлангуудад тэмдэглэжээ. Гэхдээ төвүүдийн 
үйл ажиллагааг байнгын, тогтвортой болгох 
зорилгоор улсын төсвөөс зарцуулах санхүүжилт 
нэмэгдэж, 2012 онд нийт 240.0 сая төгрөгийг 
улсын төсөвт тусган зарцуулжээ52. “Төлбөрийн 
чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 
туслалцааны тухай” хуулийг 2013 онд УИХ-
аас батлан гаргасан нь төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагч нь эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны явцад өмгөөлүүлэх, хууль 
зүйн туслалцаа авах эрхээ баталгаатай эдлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн эрх зүйн хамгаалалт 
боллоо.

Улс төр, эдийн засаг, санхүүгээс хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн хараат бус 
байдлын талаарх иргэдийн төсөөлөл

Энэхүү шалгуур үзүүлэлт нь хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийн хараат бус байдал, эрх чөлөөт 
байдлыг хангасан эрх зүйн орчин бүрдсэн 

эсэх, ардчилсан сэтгүүл зүйн үндсэн зарчмууд 
бодит байдалд хэр хэрэгжиж байгааг иргэдийн 
ойлголт, төсөөлөлд тулгуурлан харуулдаг. 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь эдийн засаг, 
санхүүгээс нэлээд хараат байна гэж үзжээ. 
Иргэд энэ асуудалд улам шүүмжлэлтэй хандах 
болсныг харууллаа.

Хэвлэлийн хүрээлэнгээс 2012 онд орон даяар 
явуулсан олон нийтийн санал асуулгын дүнгээр 
судалгаанд оролцогчдын 44 хувь нь Монгол 
Улсад хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө бүрэн 
хангагдсан гэж үзэж байв. Харин хэвлэлийн 
эрх чөлөө хангалттай хэрэгжихгүй байна гэж уг 
салбарын олон сэтгүүлч үзэж байв. 

шигтгээ 3

 “Гадны нүдээр харахад эрх чөлөө хангалттай 
байгаа. Хэрвээ хэвлэлийн эрх чөлөөг 100 хувь 
гэж үзвэл бодит байдалд 10 хувь л байна. 
Эрх чөлөөний 90 хувийг бид санхүүгийн 
дутагдлаас болж алдаж байна” 

(“Өдрèйí сîíèí”-ы сурâалжлагч í.Алтаíтуяа).

“Манайд хэвлэлийн эрх чөлөө хагас хаалттай 
л байна. Хуулиар зохицуулдаггүй, мэдээлэл 
авах боломжгүй. Мэдээлэл авах, түгээх 
боломж нь хаагдаж байхад энэ эрх чөлөөг 
ямар эрх чөлөө гэдэг юм бэ?” 

(“25 дугаар суâаг” ТВ-èйí мэдээллèйí албаíы 
дарга í.Баатарõуяг).

“Магтах, сайшаах үед хэвлэлийн эрх чөлөө 
нээлттэй. Болохгүй, бүтэхгүй байгаа байдлын 
тухай мэдээлэлд, тухайлбал, ядуурал, 
ажилгүйдэл, авлига зэрэгт эрх чөлөө хаалттай. 
Сэтгүүлчид өөрсдөө хоёр хуваагдсан. Нэг 
хэсэг нь албан тушаалтнуудад үйлчилдэг, 
нөгөө хэсэг нь шүүмжилдэг. Нэг нь хар гэхэд 
нөгөө нь улаан гээд дунд нь ард түмэн учрыг 
нь ойлгохгүй хоцроод, итгэх итгэлгүй болдог” 
(“Ардчилал” сонины сэтгүүлч н.Цэрэн-Очир).

Эõ сурâалж: Мîíгîл даõь мэдээллèйí эрõ 
чөлөөíèй  тайлаí, 2004.

52 Мяíгаíы õөгжлèйí зîрèлтыí Хууль з¿йí яамíы 
чèг ¿¿рэгт õамаараõ асуудлыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí 
õэрэгжèлтèйí байдлыí туõай, 2013.

ҮСХ Мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилтын 
хүрээнд бэлтгэн гаргадаг “Ардчилсан засаглал” 
судалгааны 2012 оны дүнгээр хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл нь улс төрөөс хараат бус байдаг гэдэгтэй 
судалгааны дэд түүвэрлэлтэнд хамрагдсан, 
насанд хүрсэн нийт 3,744 иргэний 47.8 хувь нь 

Эõ сурâалж: ҮСХ, “ Ардчèлсаí засаглал” судалгааíы д¿í, 2013
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Ийнхүү хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг төлөөлж 
авсан 3 үзүүлэлт тус бүрээр хараат бус гэдэгтэй 
огт санал нийлээгүй хүний эзлэх хувь нэмэгдсэн 
нь иргэд энэ асуудалд улам шүүмжлэлтэй 
хандах болсныг харууллаа.

санал нийлдэггүй болон огт нийлдэггүй, 20.7 
хувь нь дунд зэрэг нийлдэг, 12.6 хувь нь санал 
нийлдэг болон бүрэн нийлдэг гэж хариулсан 
байна (Хүснэгт 4.2). Судалгаанд оролцогчдын 
дийлэнх нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь 
эдийн засаг, санхүүгээс нэлээд хараат байна 

гэж үзжээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл эдийн 
засаг, санхүүгээс хараат бус гэдэгтэй санал 
нийлдэггүй болон огт нийлдэггүй хүний эзлэх 
хувь 2009 онд 38.2 байсан бол 2012 онд 43.6 
болж нэмэгджээ.

Хүснэгт 4.2: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн улс төр, эдийн засаг, санхүүгээс хараат бус байдлын талаарх 
иргэдийн төсөөлөл

Санал огт 
нийлдэггүй

Санал 
нийлдэггүй

дунд зэрэг 
нийлдэг

Санал 
нийлдэг

Бүрэн 
нийлдэг Мэдэхгүй

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012

Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл  улс төрөөс  
хараат бус байдаг  

9.8 13.9 31.2 33.9 22.4 20.7 13.8 11.6 0.8 1.0 22.0 18.8

Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл  эдийн засаг, 
санхүүгээс хараат бус 
байдаг  

7.8 12.3 30.4 31.3 23.2 21.2 12.1 10.3 0.3 1.0 26.2 23.9

Монголчууд санал 
бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлдэг

5.5 6.3 18.8 18.5 28.4 30.4 36.9 33.0 5.3 4.3 5.2 7.5

Эõ сурâалж: ҮСХ, “ Ардчèлсаí засаглал” судалгааíы д¿í, 2013

Харин хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
ажиллагааны тухайд 2009 онд судалгаанд 
оролцогчдын 46.0 хувь нь сайн, маш сайн 
үнэлгээг өгч байсан бол 2012 онд 59.5 хувь 
болж, эрс дээшилжээ (Хүснэгт 4.3).

Хүснэгт 4.3: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын талаарх иргэдийн үнэлгээ

Маш муу Тааруу дунд зэрэг Сайн Маш сайн Мэдэхгүй

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012

Олон нийтийн  
мэдээллийн 
хэрэгсэл  

2.2 2.2 10.2 7.5 24.5 24.3 38.9 49.8 7.1 9.7 17.1 6.7

Эõ сурâалж: ҮСХ, “ Ардчèлсаí зсагалал” судалгааíы д¿í. 2013

Төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг 
цахим хуудсанд тогтмол байршуулдаг 
төрийн байгууллагын тоо

2010 онд УИХ-аас Төсвийн тогтвортой байдлын 
тухай хуулийг баталж, 2013 оноос мөрдөж 
эхэлсэн. Энэ хуулиар төсвийн зарцуулалтын 
хэт төвлөрлийг багасгаж, орон нутгийн эрх 

мэдлийг өргөжүүлж, төсөв зарцуулахад 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, иргэд хяналт 
тавих бололцоог олгосон.

Сангийн яамны мэдээллээр сүүлийн 3 жилд 
төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг цахим 
хуудсандаа тогтмол байршуулдаг төрийн 
байгууллагын тоо тасралтгүй нэмэгджээ (Зураг 
4.6).
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2011 оны эцсийн байдлаар төрийн өмчит 
компаниудыг оролцуулахгүйгээр төсвөөс 
санхүүждэг 4 мянга орчим байгууллагаас 8.7 
хувь нь төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг 
цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж байв. 
Сангийн яам “Төсвийн ил тод байдал” гэсэн 
цахим хуудас ажиллуулж, улсын нэгдсэн 
төсвийн талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэж 
байна. 

2012 онд Монгол Улсын Авилгатай тэмцэх газрын 
захиалгаар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
газрын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын чөлөөт 
судалгааны хүрээлэн “Төрийн байгууллагын 
цахим хуудасны ил тод байдал: Мониторингийн 
тайлан” гэдэг судалгааг гаргажээ. 

2011 оны байдлаар судалгаанд хамрагдсан 
байгууллагуудын 10.4 хувь нь өнгөрсөн оны 
төсвийн гүйцэтгэлээ цахим хуудсандаа тавьсан 
байсан нь өмнөх 2010 оныхоос 2 дахин нэмэгдсэн 
байна. Харин дараа жилийн төсвийн төсөл, 
хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан болон 
санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлангаа ил 
тод тавих нь багассан байна.

Ардчиллын үндсэн зарчим, хэв маягийг 
амьдралд хэвшүүлэх

Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд ардчиллын 
үндсэн зарчмыг бэхжүүлэх, түүний дотор 
сонгуулийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, 
эрх мэдлийн төвлөрлийг сааруулах, иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн албаны шударга 
байдлыг дээшлүүлэх, хууль дээдлэх ёсыг 
бэхжүүлэх чиглэлээр тодорхой ахиц гарчээ.   

УИХ-ын Сонгуулийн тухай хууль шинэчлэгдэн 
2011 онд батлагдаж, сонгуулийн олонхийн (шууд) 
тогтолцооноос холимог тогтолцоонд шилжин, улс 
төрийн намуудаас нэр дэвшигчдийн 20 хувь нь 
эмэгтэйчүүд байх доод хязгаарыг хуульчилсан 
байна. 2012 оны УИХ-ын сонгууль, 2013 оны 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулах 
ажиллагаанд хэд хэдэн шинэчлэл хийгдэв. 
Тухайлбал, автоматжуулсан цахим машинаар 
саналын хуудсыг тоолох, гадаадад амьдарч 
байгаа монголчууд саналаа өгөх боломжийг 
бүрдүүлэх, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн 
сурталчилгаатай холбоотой болон сонгогчдод 
зориулсан хориглосон, зөвшөөрсөн зохицуулалтыг 
тодорхой зааж өгөх, сонгуулийн үйл ажиллагааг 
төрийн алба хаагчид зохион байгуулах, тэдгээрт 
хүлээлгэх хариуцлагын механизмыг тодорхойлж, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй ялангуяа хараагүй иргэдэд 
сонгууль өгөх бололцоог сайжруулсныг дурдаж 

Зураг 4.6: Төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг 
цахим хуудсандаа тогтмол байршуулдаг төрийн 

байгууллагын тоо

Эõ сурâалж: Саíгèйí яамíаас гаргаж, ҮСХ-íы Мяíгаíы 

õөгжлèйí зîрèлтуудыí ¿з¿¿лэлтèйí мэдээллèйí саíд 

îруулсаí мэдээлэл.
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Зураг 4.7: Байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, хувиар
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Хагас бүтэн  жилийн санхүүгийн тайлан
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Эõ сурâалж: АТГ, НҮБХХ, Мîíгîл Улсыí чөлөөт судалгааíы õ¿рээлэí, “Төрèйí байгууллагыí âэб сайтыí èл тîд байдал: 

Мîíèтîрèíгèйí тайлаí”
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болно. Мөн сонгуулийн явцад иргэний нийгмийн 
байгууллагын зүгээс хяналт тавих бололцоо 
олгож, сонгогчийн нэрсийн жагсаалтыг иргэний 
бүртгэлийн байгууллага хариуцдаг болсон байна. 
Эдгээр арга хэмжээ нь сонгогчдын нэрсийн 
жагсаалттай холбоотой зөрчлийг арилгах, 
сонгууль шударга, шуурхай явагдах, сонгогчийн 
эрхийг хангахад ач холбогдолтой болсон. 

Төсвийн тухай хуулиар “Орон нутгийн хөгжлийн 
сан” бий болж, “Орон нутгийн төсвийн төсөл 
боловсруулах дүрэм” батлагдав. Орон нутагт 
хийгдэх хөрөнгө оруулалтын саналыг 2013 оноос 
эхлэн иргэдийн санал дээр үндэслэн боловсруулж 
эхэлсэн нь иргэд өөрсдийн хэрэгцээг тодорхойлж, 
улмаар хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд хяналт 
тавих боломжийг олгож байна.

Иргэдэд үйлчилгээг хүнд сурталгүй, хурдан 
шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Төрийн 
үйлчилгээний цахим машин” буюу “ТҮЦ МАШИН”-
ыг суурилуулж эхлэв. Иргэд өөрийн амьдарч буй 
хамгийн ойрхон үйлчилгээний төв, байгууллагаас 
цахим хэлбэрээр төрийн үйлчилгээг түргэн 
шуурхай авдаг боллоо. 

Төрийн бодлого, шийдвэр, үйлчилгээний талаар 
иргэдийн санал гомдлыг авах 11-11 дугаартай 
суурин утсыг байнга ажиллуулж, анх Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан 
Иргэдийн танхим орон нутагт ч байгуулагдаж 
байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч “Шууд 
ардчилал, иргэдийн оролцоогоор дамжуулан 
төвлөрлийг сааруулах үндэсний дунд болон урт 
хугацааны бодлогын баримт бичиг”-ийг баталсан 
зарлигыг 2012 оны 9 дүгээр сард гаргажээ.

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн дагуу албан тушаалтнуудын хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд 
бүрэн хүлээн авч бүртгэж байна. Мөн 2012 
оноос эхлэн нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянадаг болсон байна. Хүүхэд, 
залуучуудад ардчилал, шударга ёсны талаарх 
ойлголт олгох иргэний боловсролын хөтөлбөр, 
авлигын эсрэг хичээлийн агуулга, хөтөлбөрийг 
боловсруулж байна.

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хууль (2011), Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай 
хууль (2013) мөн батлагдан, Эрүүгийн хуулийн  

270-д хууль бусаар хөрөнгөжих явдлыг эрүүгийн 
гэмт хэрэг хэмээн үзэхээр өөрчлөлт оруулсан нь 
авлигын эсрэг хүчин чармайлтад түлхэц болов. 

Харин улс төрөөс ангид, төвийг сахисан төрийн 
албыг бэхжүүлэх асуудалд цаашид анхаарах 
хэрэгтэй. Ардчиллын талаарх ойлголтыг бэхжүүлэх, 
авлигыг үл тэвчих үзэл, эрх зүйг төлөвшүүлэх, 
олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр 
залуучуудад зориулсан хөтөлбөр боловсруулах, 
авлигын хор хөнөөлийг ойлгуулах хичээлийг 
ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн 
хөтөлбөрт оруулах ажлыг эхлүүлжээ. 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
талаарх иргэдийн төсөөлөл

ҮСХ-ноос гаргадаг Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 
судалгаанд “Ардчилсан засаглал” хавсралтаар  
авсан судалгааны асуулгад төрийн болон хууль 
сахиулах байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх 
олон нийтийн төсөөллийн тухай нэг асуулт, 
иргэдийн төрийн байгууллагуудад итгэх итгэлийн 
тухай нэг асуулт оруулж, оноогоор үнэлдэг болов. 
Ингэхдээ төрийн болон хууль сахиулах нийт 
30 байгууллага, албан тушаалтныг жагсааж, 
тэдгээрийн талаарх олон нийтийн төсөөллийг 
үнэлдэг.

Хүснэгт 4.4-өөс харахад сүүлийн дөрвөн жилд 
нийгмийн халамжийн байгууллагууд хамгийн 
өндөр оноо, харин улс төрийн намууд хамгийн 
бага оноо авчээ. Цагдаа, сургууль, эмнэлэг, 
нийгмийн хамгааллын байгууллага зэрэг төрийн 
үйлчилгээний байгууллагууд өндөр оноо авсан 
10 байгууллагын тоонд орж байхад улс төрийн 
нам, АТГ, УИХ, газрын алба, Дээд шүүх, Засгийн 
газар, бүх шатны шүүх, сум, дүүргийн ИТХ, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар зэрэг хууль 
сахиулах буюу улс төрийн байгууллагууд хамгийн 
бага оноо авсан 10 байгууллагын тоонд багтжээ. 
Үүнээс харахад иргэд төрийн үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд сэтгэл 
хангалуун, харин хууль сахиулах болон төрийн 
эрх барих дээд байгууллагуудын үйл ажиллагааг 
иргэдэд ойр болгох хэрэгтэй байна.

Ийнхүү хууль сахиулах болон төрийн эрх барих 
дээд байгууллагад иргэдийн итгэх итгэл сул 
байгаа нь ардчилсан засаглалын өмнө тулгарч 
буй томоохон бэрхшээлийн нэг бөгөөд эрх 
зүйт төрийн байгууламжууд үр дүнтэй ажиллах 
шаардлагатай.
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Хүснэгт 4.4: Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх олон нийтийн төсөөлөл

Байгууллага 2009 2010 2011 2012 Дундаж

 Их оноо авсан 10 байгууллага:

Нийгмийн халамжийн байгууллагууд 91,0 91,0 92,1 91,2 91,3

Нийгмийн даатгалын байгууллагууд 89,0 91,0 91,8 90,7 90,6

Улсын сургууль 89,0 89,0 90,5 87,5 89,0

Хувийн эмнэлэг 88,0 85,0 89,3 88,0 87,6

Татварын байгууллагууд 80,0 82,0 83,8 80,7 81,6

Хувийн сургууль 73,0 75,0 82,1 81,7 78,0

Замын цагдаа 72,0 77,0 77,5 78,5 76,3

Улсын эмнэлэг 80,0 73,0 75,1 72,1 75,1

Хэв журмын цагдаа 72,0 73,0 74,4 73,1 73,1

Эрүүгийн цагдаа 69,0 71,0 72,5 70,9 70,9

Хороо/багийн Засаг дарга 67,0 71,0 73,7 68,4 70,0

Бага оноо авсан 10 байгууллага:

Мэргэжлийн хяналтын газар 56,0 52,0 54,1 52,1 53,6

Дүүрэг/сумын ИТХ 51,0 48,0 57,8 52,9 52,4

Дүүрэг/сум дундын шүүх 52,0 50,0 54,8 51,5 52,1

Нийслэл/аймгийн шүүх 52,0 51,0 53,7 51,0 51,9

Засгийн газар 61,0 44,0 51,1 45,0 50,3

Дээд шүүх 50,0 49,0 53,3 48,5 50,2

Газрын албад 49,0 47,0 51,1 47,2 48,6

УИХ 44,0 31,0 38,0 36,6 37,4

Авилгатай тэмцэх газар 33,0 24,0 26,6 42,7 31,6

Улс төрийн намууд 30,0 21,0 25,4 27,0 25,9

Эõ сурâалж: ҮСХ, Ардчèлсаí засаглал судалгааíы д¿í, 2009-2012

Улсын төсвийн төслийг боловсруулах, 
батлах үед саналаа албан ёсоор ирүүлсэн 
иргэний нийгмийн байгууллагын тоо

УИХ-аас 2011 оны 12-р сарын 23-ны өдөр 
Төсвийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсан. 
Тус хуулийн 59 дүгээр зүйлд “орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих зорилгоор олгосон дотоодын 
ТББ-ын болон гадаадын албан ёсны тусламж, 
хандив” болон бусад эх үүсвэрээс бүрдэх 
“Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан”-тай 
байхаар заажээ. Гэхдээ улсын төсвийн төсөл 
боловсруулах, батлах үйл явцад ТББ-уудыг 
оролцуулах талаар Төсвийн тухай хууль болон 
Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
дүрэмд тусгайлан заагаагүй боловч, эрхзүйн 
хувьд энэ нь нээлттэй байна. Төсвийн төсөл 

боловсруулах, батлах үйл ажиллагаанд 2008-
2009 онд хоёр, 2010-2012 онд нэг ТББ оролцсон 
байна53. 

Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
дүрэмд төсвийн төсөл боловсруулж буй албан 
тушаалтнууд цахим хуудас, хэвлэмэл асуулга, 
ярилцлага, иргэдийн нээлттэй хэлэлцүүлэг зэрэг 
олон арга ашиглан иргэдээс санал авах талаар 
заажээ. Мөн иргэдээс санал авах асуулгын 
загварыг баталсан байна. Харин эмзэг бүлгийн 
хүмүүсийг энэхүү үйл ажиллагаанд хэрхэн татан 
оролцуулах талаар дүрэмд заагаагүй байна. 

53  ҮСХ, МХÇ-ыí øалгуур ¿з¿¿лэлтèйí мэдээíèй саí, 
2013.
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Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд 
оролцох иргэдийн ирцийн хувь

Сум, багийн ИТХ-д суудалтай намууд өөрийн 
намын харъяаллын хүнийг Засаг даргад нэр 
дэвшүүлдэг. Орон нутгийн сонгуулийн тухай 
хуулийн дагуу Засаг даргыг дөрвөн жилд 
нэг удаа томилдог. 2012 оны орон нутгийн 
сонгуулийн дараа баг, хорооны Засаг даргад 
нэр дэвшүүлэхэд оролцсон иргэдийн ирцийг 
харуулсан үнэлгээ, тайланг гаргаж байх нь 
зүйтэй юм. 

Авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн 
бүх хүрээнд бий болгон хэвшүүлэх

Монгол Улс дахь авлигын төлөв байдлыг 
үнэлэх судалгаа сүүлийн жилүүдэд тогтмолжсон 
байна. 2008 оноос ҮСХ-ноос авлигын талаарх 
иргэдийн төсөөллийг “Ардчилсан засаглал” 
судалгааны нэг хэсэг болгон явуулдаг болжээ. 
Авлигатай тэмцэх газар (АТГ) хуулийн 
дагуу Авлигын индексийн судалгааг явуулж 
индексийг тооцохын зэрэгцээ “Улс төр, хууль 
хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн судалгаа”, Монгол Улсын “Төрийн 
байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 
судалгаа” хийсэн байна. 

Олон улсын Транспарэнси Интернэшнл 
байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексээр 
Монгол Улс 2011 онд 120-д жагсаж байсан бол 
2012 онд 94-т орж, нэг жилийн дотор тодорхой 
ахиц, дэвшил гарсан байна. 

Авлигын индекс54

Монгол Улсын Авлигын индексийг 2009, 2011 
онд тооцон, дүнг олон нийтэд мэдээлсэн. 
Авлигын индекс нь тодорхой нутаг дэвсгэр 
буюу аймаг, нийслэл, тэдгээрийн нутгийн 
захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага 
буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн нэгж, орон 
нутаг дахь салбарын авлигын цар хүрээ, хэлбэр, 
шалтгааныг тодорхойлох тоон болон чанарын 
үзүүлэлтүүдийн нийлбэр55 юм.

Монгол Улсын Авлигын индексийг 2009-2011 
оноор гаргаж, зураг 4.8-д харуулав.  Авлигын 
индексийг бүрдүүлэгч үзүүлэлтүүдээс авлигын 
хэлбэрийн үзүүлэлт 0.02 пунктээр буурсан нь 
авлигын индекс ийнхүү буурахад нөлөөлсөн. 

Зураг 4.8: Монгол Улсын авлигын индекс, түүний 
бүрдүүлэгч үзүүлэлт, индексээр

54 Аâлèгыí èíдексèйí тîîí ¿з¿¿лэлт íь 0-1 õ¿ртэлõ утгыг 
аâаõ бөгөөд èíдексèйí утга 1-д îйртîõ тутам аâлèга 
багасч байíа гэж ¿зíэ.

55 ҮСХ, АТГ, Аâлèгыí èíдекс тîîцîõ аргачлал, (õаíдсаí 
2013.05.27 http://www.1212.mn/).

Эõ сурâалж: АТГ, Аâлèгыí èíдексèйí 2011 îíы судалгааíы 

тайлаí.

2012 оны эцсийн байдлаар АТГ-аас явуулсан 
“Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн 
дэх авлигын төсөөллийн судалгаа”, “Монгол 
Улсын Төрийн байгууллагын шударга байдлын 
түвшинг үнэлэх судалгаа”-гаар авлигын 
ерөнхий түвшинд зарим эерэг өөрчлөлт гарсан 
байна. 

Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт тус бүрийг авч 
үзвэл авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт, 
шинжээчдийн төсөөллийн үзүүлэлт 0.79 гарлаа. 

Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 
0.02 гарсан нь улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын 
2.1 хувь буюу 100 гаруй тэрбум төгрөгийн 
хохирол учирч байна. 

Түүнчлэн шинжээчдийн төсөөллөөр авлигын 
хувь хэмжээ 0.11 гарлаа.  Төрийн байгууллагаас 
хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах, 
төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, өр 
төлбөр, иргэний нэхэмжлэлийг шийдвэрлүүлэх, 
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх зэрэг 
хэлцлүүдэд тодорхой хэмжээний хөрөнгө 
авлига, хээл хахууль зарцуулагддаг гэж 
шинжээчид үзсэн байна.

1
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0

Авлигын цар 
хүрээний үзүүлэлт

Авлигын  
хэлбэрийн 
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Хүснэгт 4.5: Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт, индексээр

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт

Авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт, шинжээчдийн 
төсөөллийн үзүүлэлт

0.75 0.79 0.04

Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 0.03 0.02 -0.01

Шинжээчдийн төсөөллөөр авлигын хувь хэмжээ 0.10 0.11 0.01

Олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл 
хахуулийн дундаж хувь хэмжээ

0.15 0.13 -0.02

Авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт 0.74 0.74 0.00

Эõ сурâалж: АТГ, Аâлèгыí èíдексèйí 2011 îíы судалгааíы тайлаí.

Хүснэгт 4.6-аас харахад авлигын хэлбэрийн 
үзүүлэлт 2011 онд 0.52 гарч, 2009 оныхтой 
харьцуулахад 0.02 пунктээр буурсан байна. 
Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт ийнхүү буурахад 
авлигын хэргийн давталт, зохион байгуулалттай 
байдлын болон ангиллын үзүүлэлт 0.03-0.21 
пунктээр нэмэгдсэн нь нөлөөлжээ. Тухайлбал, 
2009 онд хоёр болон түүнээс дээш давтан 
үйлдэлтэй авлигын гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн 
30.0 хувийг эзэлж байсан бол 2011 онд 51.0 
хувь болжээ. Мөн зохион байгуулалттай гэмт 
хэргийн эзлэх хувь 2011 онд 58.0 хувь болсон 
байна. Авлигын хэргийн ангиллын үзүүлэлт 
0.03 нэгжээр нэмэгдсэн нь авлигын гэмт хэрэгт 
хүндэвтэр, хүнд хэргүүд зонхилох болж, илүү 
ноцтой, хор уршигтай болжээ.

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд 
хамрагдсан иргэдийн 20.0 хувь нь сүүлийн 
12 сарын хугацаанд гэр бүлийн зүгээс нь 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан бөгөөд тэд 
өрхийн жилийн төсвийн дунджаар 12.6 хувьтай 

тэнцэх буюу 321.3 мянган төгрөг болж байна. 
Хээл хахуулийн өрхийн төсөвт эзлэх хувийн 
жин буурсан ч, хээл хахууль өгсөн өрхийн 
эзлэх хувь 6.7 нэгжээр, төлсөн хээл хахуулийн 
дундаж хэмжээ 33.4 хувиар өссөн байна.

Хүснэгт 4.6: Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт, индексээр

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт

Давхар объекттой авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 0.31 0.19 -0.12
Хоёр болон түүнээс дээш давталттай авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 0.30 0.51 0.21

Зохион байгуулалттай авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 0.42 0.58 0.16

Авлигын гэмт хэргийн ангиллын үзүүлэлт 0.37 0.40 0.03

Авлигын гэмт хэргийн шунахайн сэдэлтийн үзүүлэлт 0.91 0.69 -0.22

Авлигын хэлбэрийн нэгдсэн үзүүлэлт 0.54 0.52 -0.02

Эõ сурâалж: АТГ, Аâлèгыí èíдексèйí 2011 îíы судалгааíы тайлаí.

АТГ-аас авлигын индексийг үндэсний түвшинд 
тооцон гаргасны зэрэгцээ салбараар буюу 
сайд нарын эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагуудаар тооцон гаргадаг. Салбарын 
авлигын индексийг тэдгээр дэх авлигыг үүсгэгч 
нөхцөлүүд болон бодит байдлын талаарх 
шинжээчид, төрийн албан хаагчид, иргэд, 
бизнес эрхлэгчдийн санаа бодлыг тусгасан тус 
бүр 14 төрлийн үзүүлэлтийг ашиглан тооцжээ. 
Хүснэгт 4.7-оос харахад Эрдэс баялаг, эрчим 
хүчний (0.57), Эрүүл мэндийн (0.59) болон 
Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын 
(0.59) төрийн байгууллагууд авлигад өртөх 
эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон байна.
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Хүснэгт 4.7: Авлигын индекс, салбараар

Салбар, эрхлэх асуудал 2009 2011 Өөрчлөлт

Сангийн сайдын 0.63 0.66 0.03

Гадаад харилцааны сайдын 0.63 0.64 0.01

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 0.61 0.60 -0.01

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 0.65 0.64 -0.01

Батлан хамгаалахын сайдын 0.71 0.59 -0.12

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 0.64 0.61 -0.03

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 0.64 0.60 -0.03

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 0.69 0.67 -0.02

Хүнс, ХАА, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 0.63 0.67 0.04

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 0.47 0.57 0.09

Эрүүл мэндийн сайдын 0.61 0.59 -0.02

Шадар сайдын 0.63 0.59 -0.04

Эõ сурâалж: АТГ, Аâлèгыí èíдексèйí 2011 îíы судалгааíы тайлаí.

Аймаг, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын 
авлигын индекс (Хүснэгт 4.8) нь аймаг, 
нийслэлийн хооронд авлигад өртөх эрсдэлээр 
нь харьцуулан үнэлэх боломж олгодог.

Авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 
9 аймагт өссөн, 3 аймагт өөрчлөгдөөгүй, 10 
аймаг, нийслэлд буурсан байна (Хүснэгт 4.9). 
Баян-Өлгий (0.46), Ховд (0.49), Дархан-
Уул (0.52), Өмнөговь (0.53), Хөвсгөл (0.53) 
аймгийн авлигад өртөх эрсдэл харьцангуй 
өндөр байна.

Хүснэгт 4.8: Авлигын индекс, аймаг, нийслэлээр

Аймаг, нийслэл 2009 2011 Өөрчлөлт Аймаг, нийслэл 2009 2011 Өөрчлөлт

Архангай 0.47 0.60 0.14 Сүхбаатар 0.58 0.67 0.09
Баян-Өлгий 0.54 0.46 -0.09 Сэлэнгэ 0.64 0.69 0.05
Баянхонгор 0.58 0.58 0.01 Төв 0.71 0.68 -0.03
Булган 0.66 0.66 0.00 Увс 0.54 0.54 0.00
Говь-Алтай 0.59 0.62 0.03 Ховд 0.49 0.49 0.00
Дорноговь 0.66 0.64 -0.02 Хөвсгөл 0.55 0.53 -0.02
Дорнод 0.59 0.65 0.06 Хэнтий 0.56 0.68 0.13
Дундговь 0.66 0.55 -0.11 Дархан-Уул 0.60 0.52 -0.08
Завхан 0.64 0.63 -0.02 Улаанбаатар 0.60 0.58 -0.02
Өвөрхангай 0.60 0.66 0.06 Орхон 0.49 0.56 0.07
Өмнөговь 0.55 0.53 -0.01 Говьсүмбэр 0.67 0.58 -0.09

Эõ сурâалж: АТГ, Аâлèгыí èíдексèйí 2011 îíы судалгааíы тайлаí
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Зураг 4.9: Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх 
шинжээчдийн төсөөллийн үнэлгээ, оноор

Эõ сурâалж: АТГ, Улс төр, õууль õяíалтыí байгууллагыí õ¿рээí дэõ аâлèгыí талаарõ төсөөллèйí  

2012 îíы судалгааíы тайлаí, 2013.

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл56

“Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл”-
ийн судалгаагаар “улс төр, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх 
шинжээчдийн төсөөллийн 2012 оны үнэлгээ 
3.93 (1-огт үгүй, 5-маш их) болж, 2011 онтой 

56 Улс төр, õууль õяíалтыí байгууллагыí õ¿рээí дэõ аâлèгыí талаарõ төсөөллèйí ¿з¿¿лэлт¿¿д íь 1-5 õ¿ртэлõ утгыг аâаõ 
бөгөөд èíдексèйí утга 1-д îйртîõ тусам аâлèга багасч байíа гэж ¿зíэ.

57 АТГ, Улс төр, õууль õяíалтыí байгууллагыí õ¿рээí дэõ аâлèгыí талаарõ төсөөлөл 2012, судалгааíы тайлаí, 2013.

харьцуулахад 0.14 пунктээр буурсан”57 (Зураг 
4.9) сайн үзүүлэлт байгаа ч энэхүү үнэлгээг 
бүрдүүлэгч дэд үзүүлэлт болох улс төрийн 
хүрээн дэх авлигын төсөөлөл дордсон байна. 
Ялангуяа, улс төрийн томилгоо, улс төрийн 
хүрээн дэх бизнес бүлэглэлийн ашиг сонирхол, 
намын болон сонгуулийн санхүүжилтийн 
механизмыг авлигад өртүүлэхгүй байх 
чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй юм.

4,4

4,2

4

3,8

3,6

3,4

3,2

2009

4,23

3,95

3,67

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн үнэлгээ

Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн үнэлгээ

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх шинжээчдийн төсөөллийн үнэлгээ

4,13 4,14 4,16

3,93

3,58

2010 2011 2012

Хүснэгт 4.9: Улс төрийн хүрээн дэх авлигыг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлсийн үнэлгээ, оноор

Хүчин зүйлс 2009 2010 2011 2012

Улс төрийн томилгоо (нам дотор болон төрийн албанд) 4.80 4.42 4.46 4.69

Улс төрийн хүрээн дэх бизнес бүлэглэлүүдийн ашиг сонирхлын 
зөрчил

- 4.75 4.69 4.69

Намын санхүүжилтийн механизм 4.40 4.25 4.38 4.58

Сонгуулийн санхүүжилтийн механизм 4.20 4.42 4.50 4.23

УИХ-ын хууль санаачлах, тогтоох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих 
үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил

4.30 3.83 4.33 4.08

ИТХ-ын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын 
зөрчил

3.90 3.50 4.00 3.83

Одоогийн сонгуулийн тогтолцоо 4.10 3.83 3.45 3.64

дундаж 4.28 4.14 4.26 4.25

Эõ сурâалж: АТГ, Улс төр, õууль õяíалтыí байгууллагыí õ¿рээí дэõ аâлèгыí талаарõ төсөөллèйí 2012 îíы судалгааíы 

тайлаí, 2013.

4,07 4,07

3,98 3,95
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Улс төрийн хүрээн дэх авлигыг нөхцөлдүүлэгч 
хүчин зүйлсийн үнэлгээгээр нам доторх болон 
төрийн албан дахь улс төрийн томилгоо, улс 
төрийн хүрээн дэх бизнесийн бүлэглэлийн 
ашиг сонирхлын зөрчлийн үнэлгээ тус бүр 
(4.69), намын санхүүжилтийн механизм (4.58), 

сонгуулийн санхүүжилтийн механизм (4.23), 
УИХ-ын хууль санаачлах, тогтоох, хэрэгжилтэд 
нь хяналт тавих үйл ажиллагаан дахь ашиг 
сонирхлын зөрчил (4.08) зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлснийг Хүснэгт 4.10-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 4.10: шүүх, хуулийн байгууллагын авлигад өртөх эрсдлийн үнэлгээ, байгууллагаар

Байгууллага 2008 2009 2010 2011 2012
Өсөлт, бууралт 

(2012-2011)

Шүүх 4.20 3.49 3.46 3.62 2.89 -0.73

Прокурорын байгууллага 4.15 3.12 3.75 3.40 2.86 -0.54

Цагдаагийн байгууллага 4.29 3.50 3.48 3.53 3.35 -0.18

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 3.73 3.21 3.30 3.50 3.02 -0.48

Эõ сурâалж: АТГ, Улс төр, õууль õяíалтыí байгууллагыí õ¿рээí дэõ аâлèгыíталаарõ төсөөллèйí 2012 îíы судалгааíы 

тайлаí, 2013.

Шинжээчдийн үнэлгээгээр 2012 онд шүүхийн 
авлигад өртөх эрсдлийн үнэлгээ 2011 оныхоос 
0.73 нэгжээр, прокурорын байгууллагын 
авлигад өртөх эрсдлийн үнэлгээ 0.54 нэгжээр, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагынх 
0.48 нэгжээр, цагдаагийн байгууллагын 
авлигад өртөх эрсдлийн үнэлгээ 0.18 нэгжээр 
тус тус буурсан байна (Хүснэгт 4.10). 

Хуулийн байгууллагад авлига үүсэхэд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийг Хүснэгт 4.11-т харуулав. 
Хуулийн байгууллагын хувьд 2012 онд 
албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага тооцох 
механизмын дутагдалтай байдал (4.09), 
хуулийн байгууллагын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил 
(3.55), хуулийн байгууллагын албан хаагчийн 
цалин хангамж, ажиллах нөхцөлийн хангалтгүй 
байдал (3.30) зэрэг нь байгууллагуудын 
хүрээнд авлига үүсгэхэд нөлөөлж байна.

Төрийн захиргаа, үйлчилгээний 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх 
иргэдийн төсөөлөл.

Энэ үзүүлэлтийг ҮСХ-ны “Ардчилсан засаглал” 
судалгааны хүрээнд судлан гаргадаг. 
Судалгаанд оролцсон иргэдээс сүүлийн 12 
сард төрийн захиргаа болон үйлчилгээний 
байгууллагаас авсан үйлчилгээг асууж “тийм” 
гэж хариулсан иргэдээс үйлчилгээ авах үед 
авлига ажиглагдсан эсэхийг тодруулан асууж, 
оноогоор үнэлдэг.

2012 оны дүнгээр судалгаанд хамрагдагсдын 
50-иас дээш хувь нь сүүлийн 12 сард баг, 
хорооны Засаг даргын болон эмнэлгийн 
үйлчилгээнд, 41 хувь нь нийгмийн халамж, 
тусламж, үйлчилгээнд, 33 хувь нь банкнаас 
зээл авах үйлчилгээнд, 21-25 хувь нь хүүхэд 
сургуульд оруулах, паспорт авах болон тээврийн 
хэрэгсэлтэй холбоотой асуудлыг шийдэх үйл 
ажиллагаанд, 10.2-14.5 хувь нь ажилд оруулах, 
төсөл, зээл, тусламжид хамрагдах, газрын 
зөвшөөрөл авах үйл ажиллагаанд болон курс, 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагджээ.
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Хүснэгт 4.11: Хуулийн байгууллагын хүрээн дэх авлига үүсэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн үнэлгээ

Хүчин зүйлс 2009 2010 2011 2012
Өсөлт, 

бууралт 
(2012-2011)

Шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын 
зөрчил

3.64 3.75 3.92 3.55 -0.37

Шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны журмын иж бүрэн 
хуульчлагдаагүй байдал

3.42 3.64 4.00 2.91 -1.09

Үйл ажиллагааны давхардал, чирэгдэл, үр өгөөжгүй, 
хяналтгүй байдал

3.67 4.00 4.40 3.45 -0.95

Албан хаагчийн цалин хангамж, ажиллах нөхцөл 
хангалтгүй

4.00 4.00 4.27 3.30 -0.97

Албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага тооцох механизм 
дутагдалтай

3.73 4.00 4.33 4.09 -0.24

Дундаж үнэлгээ 3.69 3.88 4.18 3.46 -0.72

Эõ сурâалж: АТГ, Улс төр, õууль õяíалтыí байгууллагыí õ¿рээí дэõ аâлèгыí талаарõ төсөөллèйí 2012 îíы судалгааíы 

тайлаí, 2013.

Хүснэгт 4.12-аас харахад сүүлийн 12 сард төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагаар 
үйлчлүүлсэн иргэдийн 10.4 хувь нь эмнэлгийн 
үйлчилгээ авахад авлига ажиглагдсан гэж 
хариулсан нь 2010 онтой харьцуулахад 0.2 
пунктээр нэмэгдсэн байхад, төсөл, зээл 
тусламжид хамрагдах, тээврийн хэрэгсэлтэй 
холбоотой асуудал шийдвэрлэх үйлчилгээ 
авах, ажилд орох, хүүхдээ сургуульд оруулах, 
банкнаас зээл авах үед авлига ажиглагдсан гэж 
2010 онд 4.9-6.6 хувь нь хариулж байсан бол 
2012 онд 3.0-4.8 хувь болж буурчээ.

“Засаглалын төлөв байдлыг үнэлэх иргэдийн 
үнэлгээний судалгааны тайлан”58-гаар Засгийн 
газраас хэрэгжүүлж буй авлигын эсрэг бодлого, 
арга хэмжээний талаарх иргэдийн ойлголт 
харилцан адилгүй гэсэн үнэлгээ гарчээ.

58 Мерсè Кîр Мîíгîл, АНУОУХА, Хараат бус судалгааíы 
õ¿рээлэí ТББ, Çасаглалыí төлөâ байдлыг ¿íэлэõ 
èргэдèйí ¿íэлгээíèй судалгааíы тайлаí, 2012.

Мөн судалгаанаас харахад иргэдийн 
боловсролын түвшин ахих тусам энэ 
талаарх мэдлэг, мэдээлэл сайтай байна. 
Тиймээс авлигын холбогдолтой мэдээлэл 
сурталчилгааны ажил явуулахдаа боловсрол 
багатай иргэдийн бүлэгт чиглэсэн арга зүй 
боловсруулах хэрэгтэй байна. Ажил эрхлэлтийн 
байдлаар харьцуулбал Засгийн газрын авлигын 
эсрэг хүчин чармайлтын талаар нам, улс төрийн 
болон төсвийн байгууллагад ажиллагчид 
харьцангуй илүү мэдээлэлтэй байдаг аж. 
Харин, ажилгүй иргэд, оюутнууд, малчин, 
тариаланчид хамгийн бага мэдээлэлтэй байна. 
Ерөнхийдөө иргэдийн талаас илүү хувь нь 
авлигын эсрэг төр засгаас авч хэрэгжүүлж буй 
бодлого, үйл ажиллагааны талаар маш бага 
мэдээлэлтэй болон огт мэдээлэлгүй байгааг 
дээрх дүнгүүдээс харж болно.
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Транспэрэнси Интернэшнл ОУБ-аас гаргасан 
“Олон нийтийн санаа бодол” судалгаагаар59 
иргэдийн 19 хувь нь Монгол Улс дахь авлигын 
эсрэг авч хэрэгжүүлж буй бодлого үр дүнтэй 
хэрэгжиж байна гэж үзжээ.

МХЗ-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭд ТУЛГАРЧ БУй 
СААд БЭРХшЭЭЛ

Хүний эрхийн талаарх зорилгын хэрэгжилтэнд 
саад болж буй нэг шалтгаан нь Монгол Улсын 
нэгдэн орсон хүний эрхийн гэрээ конвенцийн 
хэрэгжилтийн тайлагналт, НҮБ-ын хүний 
эрхийн байгууллагаас Монгол Улсын Засгийн 

Хүснэгт 4.12: Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын хүрээнд авилга байгаа эсэх талаарх 
иргэдийн төсөөлөл

Үйл ажиллагаа

Хариулт, хувь
Авилга 

ажигласан/ 
ажиглаагүйн 

тооны харьцаа

Сүүлийн 12 сард 
үйлчилгээ авсан 
иргэд, %

Үйлчилгээ авах үед 
авлигын асуудлыг 
анзаарсан иргэд, %

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Ажилд оруулах (өөрөө болон бусдыг төрийн 
албанд)

14.78 13.50 5.87 4.8 0.40 0.36

Хүүхэд сургуульд оруулах 22.07 21.21 4.84 4.11 0.22 0.19

Курс, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 
хамрагдах

10.66 10.16 2.20 1.60 0.21 0.16

Сургалтын дүн тавиулах 8.79 7.79 2.87 1.97 0.33 0.25

Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой асуудлыг 
шийдэх (автын үзлэг, оношилгоо гм)

24.60 24.83 4.70 3.81 0.19 0.15

Эмнэлгийн үйлчилгээ авах  58.53 59.48 10.21 10.38 0.17 0.17

Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт авах 53.74 54.87 2.31 1.12 0.04 0.02

Цэргийн албанаас чөлөөлөгдөх 7.65 6.27 1.48 1.28 0.19 0.20

Нийгмийн халамж, тусламж үйлчилгээ авах 48.82 41.21 2.76 2.69 0.06 0.07

Төсөл, зээл тусламжид хамрагдах   12.69 12.99 2.39 3.01 0.19 0.23

Банкнаас зээл авах 28.39 33.10 2.37 2.08 0.08 0.06

Газрын зөвшөөрөл авах 13.92 14.54 3.42 4.43 0.25 0.30

Гаалийн татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх 2.62 2.24 0.95 0.75 0.36 0.33

Татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх (гаалийн 
татвараас бусад)

2.70 2.67 0.70 0.56 0.26 0.21

Шүүхээр хэрэг шийдүүлэх 3.26 3.65 1.48 1.55 0.45 0.42

Хилээр их хэмжээний бараа оруулах, гаргах  2.78 2.11 1.06 0.72 0.38 0.34

Паспорт авах (дотоод, гадаад) 15.70 22.73 1.95 1.31 0.12 0.06

Виз авах 4.43 4.64 1.00 0.77 0.23 0.17

Хэргийг аль нэгэн шатанд хэрэгсэхгүй болгох 2.25 2.03 1.09 0.75 0.48 0.37

Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авах 2.56 2.37 1.11 0.99 0.43 0.42

Тендэр шалгаруулалтад нөлөөлөх 2.09 1.52 0.89 0.77 0.43 0.51

Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, үнэлгээ хийлгэх 6.60 6.59 1.25 1.23 0.19 0.19

газарт өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын 
зохицуулалтыг сайжруулах хэрэгтэй байна.

Ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх зорилт төрийн 
институцийн өнөөгийн тогтолцоо, улс төрийн 
намуудын төлөвшил, хууль эрх зүй, шүүхийн 
шинэчлэл, төрийн албаны болон төрийн 
үйлчилгээний шинэчлэл, хяналтын системийн 
үр ашиг зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж 
байна. Хэвлэл мэдээллийн хараат бус байдлыг 
хангах эрх зүйн орчин бүрдээгүй байна. 

МХЗ-уудын 9 дүгээр зорилгын хэрэгжилтийг 
тайлагнахад аргачлалын хувьд хоёр төрлийн 
бэрхшээл тулгарч байна. Нэгдүгээрт, сонгон 
авсан шалгуур үзүүлэлтүүд нь ардчилсан 
засаглалын нөхцөл байдлыг бүхэлд нь 
илэрхийлэхэд хүндрэлтэй байгаа тул нэмэлт 59 Олîí íèйтèйí саíаа бîдîл, Траíспэрэíсè 

Иíтерíэøíал, 2010.
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тайлбар, мэдээлэл заавал шаардагдаж байна. 
Хоёрдугаарт, зарим шалгуур үзүүлэлтийг, 
тухайлбал, дотоодын хууль, тогтоомж олон 
улсын гэрээнд нийцэж буй эсэх асуудлыг 
шинжээчдийн үнэлгээнд тулгуурлан тоон 
үзүүлэлтээр илэрхийлэх нь хэр үр дүнтэйг 
анхаарах хэрэгтэй байна. Зорилт 23-ын хүрээнд 
улсын төсвийн төслийг боловсруулах, батлах 
үед саналаа албан ёсоор ирүүлсэн иргэний 
нийгмийн байгууллагын тоо, баг хорооны 
Засаг даргад оролцсон иргэдийн ирцийн хувь 
гэсэн 2 шалгуур үзүүлэлтийн мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

ЗОРиЛГЫН ХЭРЭГЖиЛТийГ ЭРЧиМЖҮҮЛЭХ 
САНАЛ

•	 Монгол	 Улсад	 дотоодын	 хууль	 тогтоомж	
олон улсын гэрээнд нийцэж буй эсэхийг 
тогтмол үнэлэх механизм бий болгох,

•	 Хэвлэл	 мэдээллийн	 эрх	 чөлөөний	 тухай	
хуулийг олон улсын нийтлэг жишгээр 
шинэчлэн батлах,

•	 Төрийн	 албаны	 шинэчлэлийг	 хэрэгжүүлэх,	
төрийн албан хаагчийн мэргэшин, 
тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, 

•	 Засаглалын	 үнэлгээ	 ба	 үйл	 ажиллагааны	
хоорондын уялдааг бэхжүүлэх,

•	 НҮБ-ын	Авлигын	эсрэг	конвенцид	дотоодын	
хууль тогтоомжийг нийцүүлэн өөрчлөх ажлыг 
үргэлжлүүлэн, салбарын хууль тогтоомжийн 
зөрчилтэй, хүнд суртал үүсгэсэн заалт, дүрэм 
журмыг өөрчлөн шинэчлэх, 

•	 Авлигаас	 урьдчилан	 сэргийлэх	 асуудлаар	
хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудын 
оролцоог нэмэгдүүлэх, эрэн сурвалжлах 
сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх,

•	 АТГ-ын	 бүтцийн	 нэгжийг	 орон	 нутагт	
байгуулан ажиллуулах эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох, цаашид орон 
нутгийн нэгжийг байгуулах,

•	 Авлигын	 талаарх	 иргэний	 боловсролын	
хөтөлбөрийг шинэчлэн нэвтрүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх. 
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2015 ОНООС ХОйш ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТ, ТУЛГАМдСАН АСУУдЛУУд

Ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх чиглэлээр өөрийн орны өмнө тулгамдсан асуудлуудад үндэслэн 
2015 оноос хойш үндэсний хэмжээнд дараах шалгуур үзүүлэлтийг хэрэглэхийг санал болгож байна.

Зорилго шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 10: 
Сайн засаглал, 
үр ашигтай 
институцууд

А. Олон улсын түвшинд хэлэлцүүлж буй нийтлэг шалгуурууд:

1. Бүх нийтийг үнэ төлбөргүй, хууль эрхийн баримт бичгээр хангах, тухайлбал, 
төрөлтийн бүртгэлд хамруулах,

2. Чөлөөтэй үг хэлэх, эвлэлдэн нэгдэх, эсэргүүцлээ тайван байдлаар илэрхийлэх, 
бие даасан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийг ашиглах нөхцөлөөр  хангах,

3. Бүх түвшинд улс төрийн болон иргэний нийгмийн үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,

4. Төрийн захиргааны байгууллагуудын гаргаж буй бодлого шийдвэр, 
мэдээлэл болон боловсруулсан тоо материалд хандах бүх нийтийн эрхийг 
баталгаажуулах,

5. Хахууль, авлигыг бууруулж, албан хаагчид энэ талаар тайлагнаж байх,

6. 

Б. Үндэсний хэмжээнд санал болгох шалгуур үзүүлэлтүүд:

1. Авлигын индекс,

2. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл:

a. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн үнэлгээ,

b. Шүүх, хуулийн байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн үнэлгээ,

3. Төрийн захиргаа болон үйлчилгээний байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх 
иргэдийн  төсөөлөл,

4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх иргэдийн төсөөлөл,

5. Орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулахад дараах чиглэлээр санал өгсөн 
хүний тоо:

a. Сум, багийн хөгжил, үүнд улсын байгууллага, үйлчилгээний барилга 
барих,

b. Байгаль орчин ба усан хангамж,

c. ХАА, үүнд бэлчээрийн төлөвлөлт ба ашиглалт, газар тариалан ба мал аж 
ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалт, мал эмнэлгийн үйлчилгээ,

6. Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд оролцсон иргэдийн ирцийн хувь
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БҮЛЭГ ÒАВ. 

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ БОЛОН ЗӨВЛӨМЖ
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ҮРГЭЛЖЛЭХ МХЗ-УУд: 2015 ОНООС ХОйш 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРиЛТУУд

Мянганы Тунхаглалыг 13 жилийн өмнө 
баталснаас хойш Монгол Улс анхаарал 
татахуйц олон үр дүнд хүрсэн. Тухайлбал, 
(1) үндэсний түвшинд МХЗ-уудын талаарх 
өөрийн гэсэн ойлголтыг бий болгож 
чадсан, (2) МХЗ-уудын зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг өөрийн онцлогт нийцүүлсэн, 
(3) Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан 
засаглалыг хөгжүүлэх есдүгээр зорилгыг нэмж 
тодорхойлсон, (4) МХЗ-д суурилсан Үндэсний 
Хөгжлийн Цогц Бодлогыг боловсруулсан, 
(5) МХЗ-уудыг хангахад зориулсан төсвийн 
эх үүсвэр, хөгжлийн тусламжийг чиглүүлсэн, 
(6) МХЗ-уудын хэрэгжилтэд хяналт тавих 
статистикийн тогтолцоог бүрдүүлсэн. Иймээс 
Монгол Улсын МХЗ-уудын хэрэгжилтийг эдгээр 
асуудлуудын хүрээнд авч үзэх нь зүйтэй.

МХЗ-уудын 24 зорилтоос 8 зорилт бүрэн 
биелсэн буюу биелэх боломжтой, 7 зорилтын 
хувьд нэмэлт арга хэмжээ авч, тодорхой 
хүчин чармайлт гаргавал 2015 он гэхэд 
хэрэгжих боломжтой, 3 зорилгын хүрээнд 4 
зорилт үлдсэн хугацаанд хэрэгжих магадлал 
багатай, харин мэдээлэл, арга зүйн асуудлаас 
шалтгаалан 5 зорилтын хэрэгжилтийг дүгнэх 
боломжгүй байна.

МХЗ-уудыг 2015 он гэхэд хангах үйл явц 
нь зарим тодорхой үзүүлэлтийн хувьд ахиц 
гарсныг онцлон харуулах боловч бүх саад 
бэрхшээлийг даван туулсан гэсэн үг биш юм. 
Тухайлбал, ихээхэн хүчин чармайлт гаргасны 
үр дүнд ядуурлыг 2 дахин бууруулах зорилтыг 
2015 он гэхэд биелүүллээ ч гэсэн, хүн амын 18 
хувь нь ядуурлын үндэсний шугамаас доогуур 
түвшинд амьдарсаар байх болно.

Ядуурлыг бууруулах, ажил эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, бүх нийтэд суурь боловсрол олгох, 
жендерийн тэгш байдлыг хангах, байгаль орчны 
тогтвортой байдлыг хангах, агаарын бохирдлыг 
арилгах, засаглалыг бэхжүүлэх зэрэг зорилтыг 
2015 он гэхэд бүрэн хангах боломж бага учир 
эдгээр МХЗ-уудыг хэрэгжүүлэх тал дээр 2015 
оноос хойш хүч тавин ажиллах шаардлагатай 
байна. 

Саад бэрхшээл 

Монгол Улс нь хөгжлийн олон саадыг даван 
туулах шаардлагатай тулгарч байна. 2012 
оны 12 дугаар сараас 2013 оны 5 дугаар сар 
хүртэлх хугацаанд ЭЗХЯ-аас НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулсан 
“Бидний хүсч буй ирээдүй” сэдэвт, 2015 оноос 
хойших хөгжлийн асуудлаарх Үндэсний 
хэмжээний цуврал хэлэлцүүлгийн үеэр дээрх 
бэрхшээлийн ихэнхийг авч хэлэлцсэн юм. 

Уул уурхайд тулгуурлан Монгол Улсын эдийн 
засаг асар хурдтай өсч, дунджаас доогуур 
орлоготой орнуудын ангилалд багтах болжээ. 
Эдийн засгийн өсөлт нь ирээдүйн хөгжилд 
чухал ач холбогдолтой боловч Монгол Улсын 
бодлогын үндсэн сорилт нь ашигт малтмалаас 
олж буй орлогыг хүн арддаа хэрхэн зөв 
хүртээн хуваарилах, Монгол хүн бүрт хүрсэн, 
хүртээмжтэй өндөр өсөлтийг хангах вэ гэдэгт 
оршиж байна.

Ядуурал болон ажилгүйдлийг бууруулах нь 
сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд Монгол 
Улсын хөгжлийн тулгамдсан асуудал байсаар 
ирсэн. Нийтийг хамруулсан, хүртээмжтэй эдийн 
засгийн өсөлтийг хангах, ядуурлыг бууруулах 
стратегийг Засгийн газраас боловсруулж 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Ядуу болон 
ядууралд өртөж болзошгүй хүн амын эмзэг 
байдлыг бууруулахад чиглэсэн нийгмийн 
хамгааллын болон даван туулах чадавхыг бий 
болгоход анхаарлаа онцгойлон хандуулах 
хэрэгтэй байна. Хавтгайруулсан халамж үзүүлж, 
бэлэн мөнгө тарааснаар ядуурал буурдаггүйг 
манай орны өнгөрсөн жилүүдийн туршлага 
харууллаа.

Эдийн засгийг төрөлжүүлэх, хувийн хэвшил, 
орон нутгийн бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх нь 
чухал юм. Монгол Улс эдийн засгаа цаашид 
улам тэлж, бүтээмжтэй ажил эрхлэлтийг 
бүх талаар дэмжиж, ялангуяа залуучуудад 
зориулсан хөдөлмөр эрхлэлтийг орлох 
хувилбарыг бий болгох шаардлагатай байна. 
Дээд боловсролын салбарын өнөөгийн 
байдлыг хөдөлмөрийн зах зээл дэх чадавхитай 
ажилтны эрэлт болон нийлүүлэлт нийцэхгүй 
байгаагаар илэрхийлж болно. Олон улсад 
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өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд өндөр 
чадавхитай боловсон хүчин бэлтгэх нь Монгол 
Улсын гол сорилтын нэг болжээ.
Хүүхдийн сурч боловсрох, эрүүл байх, ус, ариун 
цэврийн болон хоол тэжээлийн хангамж авах 
боломжийг сайжруулах нь Монгол Улсын нэг 
чухал асуудал юм. Үүнтэй нэгэн адил, хүүхдийн 
ядуурал, хүүхэд хамгаалал, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс хүүхдэд үзүүлэх сөрөг нөлөө, 
тэдний гамшигт өртөмтгий байдал нь чухал 
асуудал байсаар ирсэн бөгөөд хүүхдийн эрх 
тэгш байдлыг хангах замаар нэмэлт анхаарал 
тавих шаардлагатай байна. 

Эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч болсон уул 
уурхайн салбараас байгаль орчинд ихээхэн 
дарамт учруулж байгаа тул байгаль орчны 
тогтвортой байдлыг эдийн засгийн өсөлттэй 
тэнцвэржүүлэх асуудал Монгол Улсад тулгарч 
буй бас нэгэн сорилт болж байна. Уул уурхайн 
салбар эрчимтэй хөгжиж, газрын хэвлийн 
баялгийг богино хугацаанд олборлож, уул 
уурхайн зарим компаниуд байгаль орчныг 
нөхөн сэргээх ажлыг орхигдуулснаас байгаль 
орчинд нөхөж баршгүй хохирол учирсаар 
ирсэн. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшиг, 
нүүрсхүчлийн хийн ялгарал, усны хомсдол, 
хөрсний доройтол, цөлжилт, биологийн олон 
янз байдлын хомсдол зэрэг байгалийн хүчин 
зүйлс Монголд хүчтэй нөлөөлөл үзүүлж, 
байгаль орчинтойгоо зохицон аж төрдөг 
иргэд, ялангуяа хөдөөгийн малчид, тариалан 
эрхлэгчдийн байгалиас хамаарах байдлыг 
нэмэгдүүлж байна. Тогтвортой хөгжлийн 
зэрэгцээ хариуцлагатай уул уурхайд шилжих, 
ногоон эдийн засаг, сэргээгдэх эрчим хүчний 
ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд онцгой ач холбогдол 
өгөх шаардлагатай байна. 

Монгол Улсын хүн амын бараг гуравны хоёр 
нь нийслэл Улаанбаатар хотод амьдардаг. 
Хотын хүн амын 65 хувиас илүү нь нийгмийн 
хамгаалал, ундны усны баталгаат хангамж, 
сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж, 
цахилгаан эрчим хүчний хангамж зэрэг дэд 
бүтэц хязгаарлагдмал гэр хороололд амьдарч, 
найдвартай бус ажил эрхэлж байна. Тогтвортой 
хотжилт, хотын ядуурлыг бууруулах асуудлууд 

Тогтвортой хөгжлийн талаарх НҮБ-ын Рио+20 
Чуулган болон 2015 оноос хойших хөгжлийн 
зорилтуудын хэлэлцүүлэг дээр хөндөгдсөн юм. 
Эдийн засгийн өсөлт болон хотын тогтвортой 
хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийж, тулгарч буй 
саад тотгорыг дүгнэн шинжилж, оновчтой 
бодлогыг боловсруулах зэрэг нь Монгол Улсад 
тулгарч буй чухал асуудлуудын нэг юм.

Далайд гарцгүй орны хувьд Монгол Улс нь бүс 
нутгийн худалдааны сүлжээ, өмнөд-өмнөдийн 
болон гурван талт хамтын ажиллагаанд 
идэвхитэй оролцох нь эдийн засгийн аливаа 
хямралыг даван туулах чадавхыг сайжруулахад 
чиглэсэн мэдлэгийн суурийг өргөжүүлэхэд 
туслах болно.

Засаглал, эрх зүйн орчин, институцийн 
чадавхи болон хүний эрх зэрэг нь МХЗ-уудыг 
хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай. Монгол 
Улсад засаглалыг сайжруулах чиглэлээр авах 
шаардлагатай арга хэмжээ нь шүүх засаглалын 
шинэчлэл, авлигын эсрэг чиглэсэн, харагдахуйц 
шударга тэмцэл хийх замаар төрийн 
үйлчилгээнд итгэх иргэдийн итгэл болон хууль 
хэрэгжүүлэх зарчмыг баталгаажуулах явдал юм.

дүгнэлт

2001 оноос хойш МХЗ-ууд нь хөгжлийн 
хэлэлцүүлгийг үндэсний түвшинд бүрдүүлэх, 
дэлхийн нийтлэг зорилгуудыг хангахад чиглэсэн 
арга хэмжээ авахад түлхэц үзүүлсэн. МХЗ-
уудыг хангасан байх цаг хугацаа ойртох тусам 
хэрэгжилтийн явцыг дүгнэхэд түлхүү анхаарч, 
2015 оноос хойших хөгжлийн асуудлуудад 
анхаарал хандуулах болсон. 

Зарим тодорхой нэмэлт арга хэмжээг авч чадвал 
дэлхийн	МХЗ-уудын	 71	 хувийг	 нь	Монгол	
Улс	 2015	 он	 гэхэд	 хэрэгжүүлэхээр	 байна60.  
МХЗ-уудыг бүрэн хангаж чадахгүй байх нь 
хэрэгжилт муу байна гэсэн үг биш. Энэхүү 
Илтгэлд дурдсанчлан Монгол Улс 2001 оноос 
хойш олон МХЗ-уудыг амжилттай хэрэгжүүлж 
чадсан. Гэвч илүү ихийг хийх хэрэгтэй байна.

60 Мîíгîл Улсыí îíцгîй зîрèлгî тул МХÇ 9-èйí 
õэрэгжèлтèйí яâцыг ¿íэлгээíд îруулааг¿й бîлíî.
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МХЗ-уудын хэрэгжилт нь түншлэл, оролцооноос 
хамаарах учир бодлогын түвшинд тодорхой 
шийдвэр болон хүчин чармайлт гаргах, 
салбар хоорондын уялдааг хангах, МХЗ-
уудыг хэрэгжүүлэх болон 2015 оноос хойших 
хугацааны хөгжлийн сорилтыг даван туулахад 
иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэд, орон 
нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, 
хувийн хэвшлийг өргөнөөр татан оролцуулах, 
тэдгээрийн хамтын ажиллагааг уялдуулах 
шаардлагатай байна.

МХЗ-уудын хэрэгжилт нь тасралтгүй үргэлжлэх 
үйл ажиллагаа юм. 2015 онд зорилтот түвшинд 
хүрсэн ч гэсэн эдгээр нь хөгжлийн зорилтууд 
байсаар байх болно. Тиймээс МХЗ-ууд нь 
эдийн засгийн өсөлтийн өгөөжийг Монгол хүн 
бүрт үргэлжлүүлэн хүртээх үйл ажиллагаа байх 
болно. 

ЗөВЛөМЖ

2015 он гэхэд хэрэгжүүлсэн байхын тулд 
бодлогын нэмэлт арга хэмжээг авах 
шаардлагатай дараах зорилтуудад анхаарал 
төвлөрүүлэх хэрэгтэй байна. Үүнд:

•	 Зорилт	 1:	 Амьжиргааны	 доод	 түвшнээс	
доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь 
хэмжээг 1990 онтой харьцуулахад 2015 он 
гэхэд 2 дахин бууруулах,

•	 Зорилт	 3:	 Хүн	 амын	 хөдөлмөр	 эрхлэлтийн	
түвшинг дээшлүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлд 
шилжиж буй залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшинг бууруулах,

•	 Зорилт	 5:	 2015	 он	 гэхэд	 бүх	 хүүхдэд	 бага	
боловсрол олгох,

•	 Зорилт	 6:	 2009	 он	 гэхэд	 бага	 болон	 дунд	
боловсрол эзэмшигчдийн дунд, 2015 он 
гэхэд бүх шатны боловсролын байгууллагад 
суралцагчдын хүйсийн зохистой харьцааг 
хангах,

•	 Зорилт	 12:	 2015	 он	 гэхэд	 сүрьеэ	 өвчний	
тархалтыг бууруулах,

•	 Зорилт	 15:	 Гол,	 горхины	 усны	 эхийг	
хамгаалж, нөхөн сэргээх замаар ширгэлтийг 
багасгах, 

•	 Зорилт	 20:	 Урт	 хугацаанд	 гадаад,	 дотоод	

өрийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс 
өрийн стратегийг бий болгох, үндэсний 
болон олон улсад хэрэглэж байгаа арга 
хэрэгслийг судалж, Улсын төсөв, эдийн 
засагт хүндрэл учруулахгүйгээр өрийг 
зохицуулан шийдвэрлэж байх. 

Монгол Улсын МХЗ-уудын хэрэгжилтийн 
түвшинг нэмэгдүүлэх, үзүүлэлтүүдийг тооцох 
арга зүйг боловсронгуй болгох талаар зорилго 
бүр дээр дараахь зөвлөмжийг хүргэж байна.

Зорилго 1: ядуурал, өлсгөлөнг бууруулах 

•	 Ядуурлын	 шугамыг	 тооцох	 арга	 зүйг	
инфляцийн түвшинтэй уялдуулан 
боловсронгуй болгож 2015 оны зорилтыг 
шинэчлэн тооцох,

•	 Ядуурлыг	 бууруулах	 бодлого,	 хөтөлбөр,	
арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх,

•	 Засгийн	газрын	түвшинд	Ядуурлыг	бууруулах	
үндэсний хороо байгуулж, орон нутгийн 
засаг захиргааны төлөөллийг оруулах,

•	 Ядуурлыг	 бууруулах	 салбар	 хоорондын	
стратеги боловсруулж, хамтрагч талуудын 
оролцоог хангасан салбар дундын 
зохицуулалтын механизм бүрдүүлэх,

•	 Залуучуудын	 ажил	 эрхлэлтийг	 дэмжих	
үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах, 
залуучуудын болон хувийн салбарын 
оролцоог дэмжих шинэлэг арга хэмжээг 
өргөжүүлэхэд чиглүүлэх,

•	 Улаанбаатар	хотод	суурьшихаар	ирж	байгаа	
иргэдийн суурьшлыг зохицуулсан эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэх,

•	 Аймаг,	 орон	 нутгийн	 эрэлт,	 хэрэгцээнд	
тулгуурласан жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулж, 
орон нутгийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
сумын төвийг хот, суурин түвшинд хүргэж 
хөгжүүлэх замаар шилжих хөдөлгөөнийг 
сааруулах.

Зорилго 2: Бүх нийтээр анхан шатны 
боловсрол эзэмших 

•	 Булган,	 Төв,	 Дундговь	 аймгуудын	
удирдлага, боловсролын байгууллагууд бага 
боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 
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ихээхэн доогуур байгаад дүгнэлт хийж, 2015 
он гэхэд тодорхой ахиц дэвшил гаргасан 
байх шаарлагатай байна. Түүнчлэн Ховд, 
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Увс, Дундговь, 
Завхан, Баянхонгор, Архангай, Өвөрхангай 
аймгуудын удирдлага, боловсролын 
байгууллагууд нэгдүгээр ангид элсэн ороод 
тавдугаар анги хүртэл суралцагчдын эзлэх 
хувь гэсэн үзүүлэлтээр  улсын дүнг доош 
татаж байгаад дүгнэлт хийж, тодорхой арга 
хэмжээ авах,  

•	 Хүн	 ам,	 орон	 сууцны	 2010	 оны	 тооллогын	
дүнгээр Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Увс, 
Өвөрхангай аймгуудад сургуульд сурдаггүй 
6-15 насны хүүхдийн тоо харьцангуй олон 
гарсан, Сүхбаатар аймагт 15-24 насны 
залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 
хамгийн доогуур байгаа тул эдгээр аймгийн 
удирдлага, боловсролын байгууллагууд 
анхаарч, албан бус сургалтын хэлбэрээр 
бичиг үсэг үл мэддэг залуучуудыг бичиг 
үсэгт сургах компанит ажлыг өрнүүлж, 
тодорхой үр дүнд хүргэх. Түүнчлэн Дундговь, 
Архангай, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Хэнтий, 
Баянхонгор зэрэг аймгуудад 15-24 насны 
залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 
бусад аймгаас харьцангуй доогуур байгаад 
аймгийн удирдлагууд анхаарч, дээрх ажилд 
хамруулах,

•	 БСШУЯ,	 Нийслэлийн	 боловсролын	 газар	
бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр 
жин болон нэгдүгээр ангид элсэн ороод 
тавдугаар анги хүртэл суралцагчдын эзлэх 
хувийг тооцсон аргачлал, гаргасан тоо 
мэдээллээ ҮСХ-ноос гаргасан Хүн ам, орон 
сууцны 2010 оны улсын тооллогын дүнтэй 
уялдуулах, нягтлан шалгаж, 2015 он гэхэд 
бодитой дүгнэлт гаргахад анхаарах.

•	 Сургуулийн	 суудал,	 дотуур	 байрны	 болон	
цэцэрлэгийн орны тоог нэмэгдүүлж, 3 
ээлжээр хичээллэж буйг зогсоох, улмаар 2 
ээлжээр хичээллэхийг цөөрүүлэх, сургууль 
цэцэрлэгийн байр барих санхүүжилтийг 
ихээхэн нэмэгдүүлэх. 

Зорилго 3: Жендэрийн тэгш байдлыг 
дэмжин хөгжүүлж, шийдвэр гаргах 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

•	 Бага	 болон	 ерөнхий	 боловсролын	
түвшинд суралцагчдын хүйсийн тэнцвэрт 
байдлыг хангахад чиглэсэн бодлого, арга 
хэмжээг БШУЯ болон аймаг, нийслэлийн 
боловсролын газрууд  авах,

•	 Их,	 дээд	 сургуульд	 элсэгчдийн	 дотор	
эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх,

•	 УИХ-ын	 сонгуулийн	 тухай	 хуульд	 нэр	
дэвшигчдийн 20-иос доошгүй хувь нь 
эмэгтэй нэр дэвшигч байх хязгаарыг наад 
зах нь 40 хувь болгон өөрчлөхийг хуульчилж 
өгөх, 

•	 Улс	 төр,	 шийдвэр	 гаргах	 түвшинд	
эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийг хангах чиглэлд 
дорвитой  ахиц гаргахыг улс төрийн бүх 
намуудад уриалах.

Зорилго 4: Хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах 

•	 Ураг	оношлогоо,	нярайн	тандалт	шинжилгээг	
бэхжүүлж төрөлхийн гаж хөгжлийн эрсдлийг 
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрт үеийн 
оношилгоо хийх чадавхыг сайжруулах;

•	 Хэвлэл	 мэдээллийн	 байгууллагуудтай	
түншлэх замаар хүүхдийн осол гэмтлээс 
сэргийлэх зэрэг хүүхдийг асран хамгаалах 
тухай ухуулга, мэдээллийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх;

•	 Аймаг,	 сумдын	 хүүхдийн	 эмч	 нарын	
хүүхдийн өвчнийг оношлох, эмчлэх ур 
чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор хүүхдийн 
эмч, сувилагчийн сургалт, тухайлбал ажлын 
байран дээрх сургалтыг өргөжүүлэх; 

•	 Архангай,	Баян-Өлгий,	Говь-Алтай,	Завхан,	
Өвөрхангай, Сүхбаатар, Ховд, Хөвсгөл, 
Хэнтий аймагт нялхсын болон 5 хүртэлх 
хүүхдийн эндэгдэл улсын дундажаас өндөр 
байгаа бөгөөд эдгээрийн дийлэнх нь 
баруун болон хангайн бүсэд байна. Эдгээр 
аймгуудад орон нутгийн онцлог байдалд 
тохирсон арга хэмжээг авах.  
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Зорилго 5: Эхчүүдийн эрүүл мэндийг 
сайжруулах 

•	 Эмэгтэйчүүдийг	 жирэмслэхээс	 өмнө	 болон	
жирэмсэлт хооронд эрүүлжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлж улмаар эхийн эндэгдлийг 
тууштай бууруулах,

•	 Өнөөгийн	 байдлаар	 эхийн	 эндэгдэл		
Сүхбаатар, Төв, Баян-Өлгий, Баянхонгор, 
Завхан зэрэг баруун аймгуудад улсын 
дунджаас өндөр байна. Түүнчлэн Сүхбаатар, 
Архангай, Хэнтий аймгийн эхийн 
эндэгдлийн түвшин 2012 онд суурь оноос 
өссөн байна. ЭМЯ-наас эдгээр аймагт эхийн 
эндэгдлийг бууруулах тал дээр онцгой 
анхаарал хандуулж аймаг, бүс нутгийн 
онцлогт тохирсон бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлэх.

Зорилго 6: Бэлгийн замын халдварт өвчин, 
ХдХВ, дОХ, сүрьеэтэй тэмцэх, бусад 
өвчнийг бууруулах 

•	 5-6	 насны	 хүүхдийн	 шүд	 цоорох	 өвчний	
тархалтын талаарх зорилтыг дүгнэх үүднээс 
статистикийн мэдээллийг бий болгож, 
аргачлалыг нь боловсруулах,

•	 Сүрьеэтэй,	сүрьеэ	өвчнөөр	шинээр	өвчилсөн,	
сүрьеэ өвчнөөр оношлогдож богино 
хугацааны шууд эмчилгээгээр эдгэрсэн 
хүний тоог сайтар нягтлах, 

•	 Одоогийн	 байдлаар	 сүрьеэгийн	 өвчлөл	
Дархан-Уул, Өмнөговь, Хэнтий, Дорнод, 
Говьсүмбэр, Улаанбаатар, Сүхбаатарт 
хамгийн өндөр байгаа бөгөөд эдгээрийн 
дийлэнх нь Зүүн бүсэд байгаагийн учрыг 
нарийвчлан судалж бүс нутгийн хөгжлийн 
хөтөлбөрт тусган хөтөлбөрийн биелэлтийг 
үнэлдэг болох,

•	 ХДХВ-ын	 халдвартай	 тэмцэх	 үндэсний	
хариу арга хэмжээг үнэлэхэд ХДХВ-ын 
халдварын тархалтын түвшинг ашиглах 
нь Монгол Улсын хувьд тохиромжгүй 
байна. Иймээс ХДХВ-ын халдварын нөхцөл 
байдлыг хянах үзүүлэлтүүдийг эргэн харж, 
Засгийн газарт хариу арга хэмжээгээ 
эрчимжүүлэх шаардлагатай болохыг цаг 
алдалгүй дохиолж чадахуйц үзүүлэлтээр 
солих шаардлагатай байна. Тухайлбал, 

“Нийт хүн амын дунд ХДХВ-ын халдвартай 
тохиолдлын тоог 100,000 хүнд Х хувь, 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд Х хувь, 
15-24 насны залуучуудын дунд Х хувиар 
бууруулах” гэсэн үзүүлэлтүүд байж болох 
талтай. 

Зорилго 7: Байгаль орчны  тогтвортой  
байдлыг хангах чиглэлээр өгөх зөвлөмж

•	 Ойжуулах	 арга	 хэмжээнд	 зориулж	 улсын	
төсвөөс зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг 
цаашид эрс нэмэгдүүлэх,

•	 Ойжуулах	 чиглэлээр	 хувь	 хүмүүсийн	 хийж	
буй ажлын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, төрөөс 
түлхүү дэмжлэг үзүүлэх,

•	 Хариуцлагатай	 уул	 уурхайг	 хөгжүүлж,	
өмнө нь ашигт малтмал олборлоод нөхөн 
сэргээгээгүй орхисон талбайг холбогдох 
компаниудаар нь эргэж нөхөн сэргээх ажлыг 
яаралтай хийлгэх, 

•	 Баруун	 болон	 Хангайн	 бүс	 нутгийн	 олон	
аймгуудад инженерийн шугам сүлжээтэй 
орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын 
эзлэх хувь бага байгаа тул шинээр барих 
орон сууцны нийлүүлэлтийг дэмжих, 

•	 Хот,	 суурин	 газрын	 ногоон	байгууламжийг	
нэмэгдүүлэх, одоо байгаа ногоон 
байгууламжийг сүйтгэх сөрөг үйлдэл хийж 
буй байгууллага, хувь хүнд хүлээлгэх 
хариуцлагыг эрс нэмэгдүүлэх.

Зорилго 8: Хөгжлийн төлөө дэлхий 
нийтийн түншлэл

•	 Монгол	 Улс	 8	 дахь	 зорилгоо	 амжилттай	
хэрэгжүүлэхийн тулд худалдааны хүчин 
чадлыг бий болгох чиглэлээр авах ХАЁТ-ийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх,

•	 Монголын	 төмөр	 замын	 нэвтрүүлэх	 хүчин	
чадлыг нэмэгдүүлэх, техник технологийн 
шинэчлэлт хийх, хоёр хөрш оронтойгоо 
төмөр замын ачаа тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх 
талаар холбогдох гэрээ, хэлэлцээрүүдийг 
байгуулж, төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд 
дамжин өнгөрөх ачааны эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх  арга хэмжээг авах, шинэ төмөр 
зам барих ажлыг цаг алдалгүй эхлүүлэх.
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•	 Монгол	 Улсын	 хувьд	 экспортын	
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, 
нийт экспортод түүхий эдийн эзлэх 
хувийг бууруулж, харин боловсруулах аж 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
экспортын эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх,

Зорилго 9: Хүний эрхийг баталгаажуулах, 
ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх 

•	 Есдүгээр	 зорилгын	 зарим	 үзүүлэлтийг	
чанарын үнэлгээгээр хийж байгааг анхаарч, 
цаашид шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхой 
болгох, 

•	 Монгол	Улсын	хууль	тогтоомж	олон	улсын	
хүний эрхийн гэрээ, конвенцид нийцэж 
буй талаар олон улсын хөндлөнгийн 
шинжээчдийн дүгнэлтийг гаргуулах арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,

•	 НҮБ-ын	Хүний	эрхийн	байгууллагаас	Монгол	
Улсын Засгийн газарт өгсөн  зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх,

•	 Монгол	 Улсад	 дотоодын	 хууль,	 тогтоомж	
олон улсын гэрээнд нийцэж буй эсэх талаар 
Хууль зүйн яам, түүний харъяа эрдэм 
шинжилгээний төв нарийвчилсан судалгаа, 
үнэлгээ хийх,

•	 Улс	 төрийн	 хариуцлагыг	 бий	 болгохын	
тулд УИХ, аймаг, дүүргийн ИТХ-ын гишүүд 
сонгосон иргэдийнхээ өмнө хариуцлага 
хүлээдэг эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох,

•	 Хэвлэл	 мэдээллийн	 эрх	 чөлөөний	 тухай	
хуулийг олон улсын нийтлэг жишгээр 
шинэчлэн батлах,

•	 Авлигын	 гэмт	 хэргийн	 гэрч,	 мэдээлэгч,	
хохирогч, шинжээчдийг хамгаалах, авлигын 
гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгийг нөхөн 
илрүүлэх, буцаан авах асуудлын эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэх,

•	 АТГ	нь	албан	 тушаалтны	мэдүүлгийг	хянан	
шалгахдаа хадгаламж, харилцах данс, 
зээлийн талаарх мэдээллийг авах боломжийг 
бий болгох чиглэлээр Банкны тухай хуульд 
холбогдох өөрчлөлт оруулах.
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ХАВСРАЛТ 1
МяНГАНЫ ХөГЖЛийН ЗОРиЛТУУдЫН ХЭРЭГЖиЛТийН ТООН МЭдЭЭЛЭЛ

Зорилго/Зорилт/шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

МХЗ 1: ядУУРАЛ, өЛСГөЛөНГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 1: Амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь хэмжээг 1990 онтой 
харьцуулахад 2015 он гэхэд 2 дахин бууруулах

1. Ядуурлын түвшин (хувь) 36.3 
(1995)

35.6 
(1998) 38.7 33.7 27.4 18.0

2. Ядуурлын гүнзгийрэлт (хувь) 10.9 
(1995)

11.7 
(1998) 11.5 9.2 7.1 6.0

3. Yндэсний нийт хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй хүн 
амын хэрэглээний эзлэх хувийн жин –  7.5 

(2002) 7.9 7.8 7.7 11.0

4. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /оны үнээр, 
мянган төгрөг/ 6.0 490.6 3072.5 3979.3 4883.3 6800.0

Зорилт 2: Хоол, тэжээлийн дуталтай хүн амын тоог 1990 онтой харьцуулахад 2015 он гэхэд  6 дахин 
бууруулах

5. Тав хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх хувь 12.0 
(1992) 11.6 3.3 – – 2.0

6. Тав хүртэлх насны өсөлтийн хоцролттой хүүхдийн эзлэх 
хувь

12.0 
(1992) 29.9 15.3 – – 13.0

7. Тав хүртэлх насны туранхай хүүхдийн эзлэх хувь – 7.1 1.6 – – 1.0

Зорилт 3: Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг дээшлүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлд шилжиж буй 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах

8. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (хувь) – 62.9 61.6 62.5 63.5 70.0

9. 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин (хувь) 6.5 
(1998) 4.4 19.5 15.6 14.0 2.5

Зорилт 4: Хүн амын төвлөрөл, шилжих хөдөлгөөнтэй холбогдон гарч буй сөрөг үзэгдлийг багасгах, шилжин 
суурьшигчдыг нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах

10. Хот, суурингийн нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин 
сууж буй хүн амын эзлэх хувь – – – – – 0.0

МХЗ 2: БҮХ НийТЭЭРЭЭ АНХАН шАТНЫ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМшиХ 

Зорилт 5: 2015 он гэхэд бүх хүүхдэд бага боловсрол олгох

11. Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 95.9 
(1997) 95.0 94.7 94.8 95.2 100.0

12. Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл 
суралцагчдын хувь 91.0 83.6 92.9 93.2 94.5 100.0

13. 15-24 насны залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 99.0
(1989) 97.7 98.5  –  – 100.0

МХЗ 3: ЖЕНдЭРийН ТЭГш БАйдЛЫГ дЭМЖиН ХөГЖҮҮЛЖ, шийдВЭР ГАРГАХ ТҮВшиНд ЭМЭГТЭйЧҮҮдийН 
ОРОЛцООГ НЭМЭГдҮҮЛЭХ

Зорилт 6: 2009 он гэхэд бага болон дунд боловсрол эзэмшигчдийн дунд, 2015 он гэхэд бүх шатны 
боловсролын байгууллагад суралцагчдын хүйсийн зохистой харьцааг хангах

14. Бага боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн 
харьцаа

1.03 
(1995) 1.01 0.96 0.95 0.95 1.00

15. Ерөнхий боловсрол эзэмшиж байгаа охид, хөвгүүдийн 
харьцаа

1.33 
(1997) 1.20 1.07 1.06 1.07 1.00

16. Дээд боловсрол эзэмшиж байгаа эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн 
тооны харьцаа – 1.72 1.48 1.43 1.40 1.00
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Зорилго/Зорилт/шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

Зорилт 7: цалинтай ажил эрхэлж байгаа хүн амын жендэрийн тэгш байдлыг хангах

17. ХАА-гаас бусад салбарт цалинтай ажил эрхэлж байгаа 
хүн амын дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 51.1 50.4 47.5 46.5 47.8 50.0

Зорилт 8: Улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

18. Улсын Их Хуралд сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 24.9 11.8 3.9 3.9 14.7 30.0

19. Улсын Их Хуралд нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 7.7 
(1992) 10.9 18.5 

(2008) 18.5 32.0 30.0

МХЗ 4: ХҮҮХдийН ЭНдЭГдЛийГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 9: Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг 1990 онтой харьцуулахад 2015 он гэхэд 4 дахин бууруулах

20. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин /1,000 
амьд төрөлт тутамд/ 97.2 44.5 25.6 20.2 18.9 21.0

21. Нялхсын эндэгдлийн түвшин /1,000 амьд төрөлт тутамд/ 65.4 32.8 20.2 16.5 15.5 15.0

22. Улаан бурхны эсрэг вакцинжуулалтад хамрагдсан 
хүүхдийн хувь

82.3 
(1991) 92.4 96.9 98.1 98.8 99.0

МХЗ 5: ЭХЧҮҮдийН ЭРҮҮЛ МЭНдийГ САйЖРУУЛАХ

Зорилт 10: НҮЭМ-ийн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хүн бүрт хүргэж, эхийн эндэгдлийг 1990 онтой 
харьцуулахад 2015 он гэхэд 4 дахин бууруулах

23. Эхийн эндэгдлийн түвшин (100,000 амьд төрөлт тутамд) 121.6 166.3 47.4 48.7 51.5 50.0

24. Эрүүл мэндийн мэргэжлийн ажилтан эх барьсан 
төрөлтийн хувь 100.0 99.6 99.8 99.8 99.7 99.0

МХЗ 6: БЭЛГийН ЗАМЫН ХАЛдВАРТ өВЧиН, ХҮНий дАРХЛАЛ ХОМСдОЛЫН ВиРУС, дАРХЛАЛЫН ОЛдМОЛ 
ХОМСдОЛ, СҮРьЕЭТЭй ТЭМцЭХ, БУСАд өВЧНийГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 11: 2015 он гэхэд ХдХВ-ын халдварыг  хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх

25. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах ХДХВ-ын халдварын 
тархалт (хувь) – 0.005 

(2005) 0.003 0.004 0.002 <0.1

26. 15-24 насны залуучуудын дундах ХДХВ-ын халдварын 
тархалт (хувь) – 0.0007

(2007) 0.0012 0.0005 0.0012 <0.1

Зорилт 12: 2015 он гэхэд сүрьеэ өвчний тархалтыг бууруулах

27. Сүрьеэ өвчний тархалт (100,000 хүн тутамд) 435 60 65 60 59 82

28. Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүн тутамд) 79 125 154 143 139 100

29. Сүрьеэгээс шалтгаалсан нас баралт (100,000 хүн тутамд) 5 3 3 2 2 2

30. Оношилгоо, эмчилгээний олон улсын стандартын 
хүрээнд сүрьеэг илрүүлж, эмчилсэн тохиолдлын хувь

31.0 
(1994) 81.0 85.0 83.0 83.0 100.0

Зорилт 13: Хүүхдийн шүд цоорох өвчний тархалтыг бууруулах

31. 5-6 настай хүүхдийн шүд цоорох өвчний тархалт (хувь) – 80.1 
(2004) – – – 75.0

МХЗ 7: БАйГАЛь ОРЧНЫ ТОГТВОРТОй БАйдЛЫГ ХАНГАХ

Зорилт 14: Тогтвортой хөгжлийн зарчмыг улсын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт  тусган хэрэгжүүлж, хот, 
суурин, ялангуяа Улаанбаатар хотын агаарыг цэвэршүүлэх

32. Ойт нутгийн эзлэх хувь – – 8.26 8.03 8.03 9.0

33. Тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн эзлэх хувь – 13.1 14.56 16.41 27.69 30.0

34. Нэг хүнд ногдох нүүрсхүчлийн давхар ислийн ялгаралт 
(тонн/хүн) 5.3 3.5 4.4 5.7 6.6 4.0

35. Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар ислийн 
өвлийн хоногийн дундаж агууламж (мкг/м3) – – 47.0 78.0 80.0 30.0

36. Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн өвлийн 
дундаж агууламж (мкг/м3) – – 41.1 50.0 52.0 20.0
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Зорилго/Зорилт/шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

Зорилт 15: Гол, горхины усны эхийг хамгаалж, нөхөн сэргээх замаар ширгэлтийг багасгах

37. Хамгаалалтад авсан гол, мөрний усны урсац бүрэлдэх 
ундаргын эхийн эзлэх хувь – – 38.7 45.3  – 80.0

38. Хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг 
шандны эхийн тоо, өссөн дүнгээр – – 1,049 1,230 1,518 1,000.0

Зорилт 16: 2015 он гэхэд баталгаат ундны усны хангамжгүй, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид  
хамрагдаагүй  хүн амын эзлэх хувийг бууруулах

39. Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь 45.0 33.8 27.4 – – 40.0

40. Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид 
хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь 77.4 77.0 76.8 – – 60.0

Зорилт 17: 2015 он гэхэд хүн амын орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах

41. Инженерийн шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч 
байгаа хүн амын эзлэх хувь –  22.7  21.2 – – 30.0

МХЗ 8: ХөГЖЛийН ТөЛөө дЭЛХий НийТийН ТҮНшЛЭЛийГ ХөГЖҮҮЛЭХ

Зорилт 18: Худалдааны болон санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлэх замаар Мянганы  хөгжлийн зорилтуудыг 
хангах таатай нөхцөл бүрдүүлэх

42. Худалдааны хүчин чадлыг бий болгоход туслахаар 
үзүүлсэн хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь 0.05 0.03 0.03 0.01 0.13 10.0

43. Нийгмийн суурь үйлчилгээнд үзүүлсэн хөгжлийн албан 
ёсны тусламжийн эзлэх хувь

4.4 
(1991) 11.9 19.5 25.9 26.3 5.0

44. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд экспортын эзлэх хувь 33.4 
(1991) 54.0 54.7 62.3 50.9 70.0

45. Санхүүгийн гүнзгийрэл: Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 
нийт мөнгөний харьцаа 44.0 21.1 55.6 57.8 54.6 65.0

Зорилт 19: далайд гарцгүй Монгол Улсын онцгой хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан илүү тааламжтай 
нөхцөлөөр далайд гарцтай болох, гадаадад дамжин өнгөрөх тээврийн үр ашгийг дээшлүүлэх, Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээврийг өргөжүүлэх

46. Yндэсний нийт орлогод хөгжлийн албан ёсны 
тусламжийн эзлэх хувь

23.2 
(1991) 15.9 2.7 1.4 2.0 20.0

47. Төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд дамжин өнгөрөх ачааны 
эзлэх хувь 6.7 16.5 13.8 10.2 7.5 40.0

Зорилт 20: Урт хугацаанд гадаад, дотоод өрийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс өрийн стратегийг бий 
болгох, үндэсний болон олон улсад хэрэглэж байгаа арга хэрэгслийг судлаж, Монгол Улсын төсөв, эдийн 
засагт хүндрэл учруулахгүйгээр  өрийг зохицуулан шийдвэрлэж байх

48. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд Засгийн газрын гадаад 
өрийн эзлэх хувь

37.3 
(1991) 75.1 27.5 23.9 32.0 30.0

49. Экспортод Засгийн газрын гадаад өрийн эзлэх хувь 24.3 
(1991) 139.1 50.2 38.4 74.8 40.0

50. Засгийн газрын орлогод гадаад өрийн эзлэх хувь 138.0 
(1991) 265.6 76.3 86.5 90.1 60.0

51. Экспортод Засгийн газрын гадаад өрийн үйлчилгээний 
эзлэх хувь – 3.9 4.0 1.5 2.0 3.9

52. Засгийн газрын орлогод гадаад өрийн үйлчилгээний 
эзлэх хувь

1.6 
(1991) 7.4 6.1 3.4 2.4 7.5

Зорилт 21: Мэдээлэл холбооны шинэ технологийг хөгжүүлэх, “Мэдээлэлжсэн нийгэм” байгуулах

53. Суурин утасны цэгийн тоо (1,000 хүн тутамд) 31 47 52 47 53 100

54. Интернет байнгын хэрэглэгчдийн тоо (1,000 хүн тутамд) – 2 73 164 245 30

55. Үүрэн телефон хэрэглэгчдийн тоо (1,000 хүн тутамд) – 31 925 1,056 1,207 350

МХЗ 9: ХҮНий ЭРХийГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, АРдЧиЛСАН ЗАСАГЛАЛЫГ ХөГЖҮҮЛЭХ
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Зорилго/Зорилт/шалгуур үзүүлэлт
Хэрэгжилт Зорилт

1990 2000 2010 2011 2012 2015

Зорилт 22: Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг хүндэтгэн сахиж, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хангаж, олон 
нийтэд мэдээллийг чөлөөтэй олж авах боломж олгох

56. Хүний хөгжлийн индекс – 0.667 0.756 0.768 0.778 0.830

57. Монгол Улсын хууль тогтоомж олон улсын хүний эрхийн 
гэрээ, конвенцэд нийцэж буй талаарх шинжээчдийн үнэлгээ 
(хувь)

– – 3.4 
(2008)  –  3.9 

(2011) –

58. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлт (хувь) – 56.8
(2004) 51.9 72.3 75.1 –

59. Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй 
өмгөөлөгчдийн тоо – 507 

(2004) 471 405 445 –

60. Улс төр, эдийн засаг, санхүүгээс хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслийн хараат бус байдлын талаарх иргэдийн төсөөлөл –  – 28.5  –  – –

61. Төсөв, түүний зарцуулалтын тайланг  вэб хуудсандаа 
тогтмол байрлуулдаг төрийн байгууллагын тоо – 70 

(2008) 88 165 345 –

Зорилт 23: Ардчиллын үндсэн зарчим, хэв маягийг амьдралд хэвшүүлэх

62. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх 
иргэдийн төсөөлөл – – – – – –

63. Улсын төсвийн төслийг боловсруулах, батлах үед 
саналаа албан ёсоор ирүүлсэн иргэний нийгмийн 
байгууллагын тоо

– – 1 1 1 –

64. Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд оролцох 
иргэдийн ирцийн хувь – – – – – –

Зорилт 24: Авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн бүх хүрээнд бий болгон хэвшүүлэх

65. Авлигын индекс – 0.0 0.64 
(2009) 0.63 0.0 –

66. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөлөл – 0.0 4.1 4.1 3.9 –

67. Төрийн захиргаа болон үйлчилгээний байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын талаарх иргэдийн төсөөлөл – – – – – –
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ХАВСРАЛТ 2. 
МяНГАНЫ ХөГЖЛийН ЗОРиЛТУУдЫН ЗАРиМ ЗУРАГЛАЛ: АйМГийН ТҮВшНий ҮР дҮН

Газрын зураг 1: 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 2012 оны байдлаар, хувиар

Газрын зураг 2: Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 2012 оны байдлаар 
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Газрын зураг 3: Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэлийн түвшин 
\1000 амьд төрөлт тутамд\  2012 оны байдлаар

Газрын зураг 4: Нялхсын эндэгдэлийн түвшин  
\1000 амьд төрөлт тутамд\  2012 оны байдлаар
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Газрын зураг 5: Эхийн эндэгдэлийн түвшин \100,000 амьд төрөлт тутамд\  2012 оны байдлаар

Газрын зураг 6: Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин \100,000 хүн тутамд\ 2012 оны байдлаар
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Газрын зураг 7: Инженерийн шугам сүлээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын эзлэх 
хувь 2010 оны байдлаар
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