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Дулааны цахилгаан станц
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
Жижиг дунд үйлдвэр
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Засаг даргын тамгын газар
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Иргэний нийгмийн байгууллага
Лесби, гей, бисексуал, трансжендэр
Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал – 2030
Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
Мянганы хөгжлийн зорилго
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам
Нэгдсэн үндэстний байгууллага
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүн амын сан
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сан
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
Олон улсын шилжих хөдөлгөөний байгууллага
Төрийн бус байгууллага
Төрийн өмчит хувьцаат компани
Тогтвортой хөгжлийн зорилго
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах конвенц
Улсын Их Хурал
Үндэсний сайн дурын илтгэл
Үндэсний санхүүжилтийн нэгдсэн хүрээ
Үндэсний статистикийн хороо
Үндэсний хөгжлийн газар
Хөгжлийн албан ёсны тусламж
Хүн амын сургалт судалгааны төв
Хүний дархлал хомсдолын вирус
Хүний хөгжлийн индекс
Швейцарын хөгжлийн агентлаг
Эрүүл мэндийн яам
Эрдэм шинжилгээний байгууллага
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ӨМНӨХ ҮГ
Дэлхийн улс орнууд итгэлцэл дор нэгдмэл байж, одоо болон
ирээдүйн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан
ойлгож Тогтвортой хөгжлийн төлөө хамтран зүтгэж байгаа
билээ. Дэлхийн бүх хүмүүст илүү сайхан амьдрах боломжийг
бий болгохын тулд дэлхийн удирдагч нар болон оролцогч
талууд хамтарсан хүчин чармайлт гаргаж байгаа бөгөөд хүн
төрөлхтний энх тайван, эрүүл, аюулгүй байдал, сайн сайхан
амьдрах нөхцөлийг тогтвортой байлгахаар дэмжиж байна.
Дэлхийн улс орнууд хичээл зүтгэлийнхээ үр шим, үр нөлөөг
үнэлэх, цэгнэх зорилгоор Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хэрхэн
хэрэгжүүлж байгаагаа Үндэсний сайн дурын итгэлдээ тусган
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Тогтвортой хөгжлийн улс
төрийн Өндөр түвшний чуулга уулзалтаар хэлэлцдэг уламжлал
тогтоод байна.
Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийн
анхны Үндэсний сайн дурын илтгэлийг та бүхэнд толилуулж
байна.
Манай улс бол Тогтвортой хөгжлийн зорилго дээр тулгуурлан
үндэсний урт хугацааны бодлогоо баталсан анхны орнуудын
нэг юм. Урт хугацааны энэ бодлого болох “Монгол Улсын
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг 2016 онд Улсын Их
Хурлаас баталсан бөгөөд Монгол Улс 2030 он гэхэд ардчилсан
засаглалаа бэхжүүлж, экологийн тэнцвэрт байдлыг ханган,
ядуурлын бүх хэлбэрийг устгаж, дундаж давхарга давамгайлсан
орон болох зорилтыг дэвшүүлсэн.
Монгол Улс нь өнгөрсөн жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтийн
түвшнээр дундаас-доош орлоготой, мөн 2015 оноос эхлэн хүний
хөгжлийн индексийн үзүүлэлтээр түвшин өндөртэй улс орны
тоонд тус тус эрэмбэлэгдэх болсон. Энэ нь цаашид Монгол
Улсад тогтвортой хөгжлийг хангах үндэс суурь болох юм.
Олборлох салбараас ихээхэн хамааралтай, эдийн засгийн
төрөлжилт багатай Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт, бууралт
нь гадаад зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс ихэд
хамаарч байгаа бол хөдөө аж ахуйн салбар нь уур амьсгалын
өөрчлөлт, байгалийн гамшигт үзэгдэлд эмзэг хэвээр байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас байгалийн аюулт болон
гамшигт үзэгдлийн давтамж нэмэгдэж байгаа нь хүн амын
амьжиргаанд нөлөөлөөд зогсохгүй байгаль орчныг доройтуулж,
улмаар эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна.
Эдгээр хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд
тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусгасан хөгжлийн оновчтой
бодлого, төлөвлөлт нэн чухал юм. Иймд бид Тогтвортой
хөгжлийн зорилгыг Засгийн газар болон оролцогч бусад
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талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо,
зохицуулалтыг бэхжүүлэх, зөвшилцөлд хүрэх гол
чиглүүлэгч болгон ашиглаж байна.
Тогтвортой хөгжлийн зорилго нь өөр хоорондоо харилцан
хамааралтай иж бүрэн цогц зорилго тул Монгол Улс
“төрийн нэгдмэл бодлого, зохицуулалттай байх”,
“олон нийтийн оролцоог хангасан цогц байх” зарчмыг
баримтлан бодлогын нэгдмэл байдал, харилцан уялдаа,
зохицуулалтыг хангаж ажиллах шаардлагатай.
Тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх үндэсний зохион
байгуулалтын бүтцийг төрийн өндөр түвшинд бүрдүүлсэн
бөгөөд улмаар төрийн бүхий л түвшинд зохистой бүтэц
болон талуудын оролцоог хангах механизмыг бүрдүүлэх
нь чухал юм.
Энэхүү итгэлийн онцлох зүйл нь улс орны хөгжлийн
олон асуудлыг даван туулахад ашиглагдахуйц дүн
шинжилгээний загварыг жишээ болгон харуулсанд
оршино.
Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийг цогцлооход тулгарч
буй хөгжлийн олон тулгамдсан асуудлыг салбар дундын
уялдаа, зохицуулалт, олон талын оролцоо, хамтын
ажиллагаанд тулгуурлан шийдвэрлэх боломж байгаа
талаар манай улсын хувьд нэн тулгамдсан асуудал болж
байгаа агаарын бохирдол, түүнийг бууруулахын тулд авч
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний жишээн дээр авч
үзлээ.
Энэхүү шинжилгээгээр гарсан дүгнэлтээс үзвэл уг
асуудлыг шийдвэрлэхэд бодлогын нэгдмэл байдал,
зохицуулалтыг сайжруулахад тулгарч буй асуудлуудыг
бид цаг алдалгүй шийдвэрлэх шаардлагатай болохыг
харуулж байна.
Энэхүү илтгэлийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Нэгдсэн
Үндэстний Байгууллага, Монгол улсад суугаа Суурин
төлөөлөгчийн газрын удирдлагад чин сэтгэлийн талархал
илэрхийлж, манай улсад үзүүлж буй тусламж дэмжлэг,
үр ашигтай хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн
хөгжүүлэхийг хүсье.
Мөн энэхүү илтгэлийг бэлтгэхэд идэвхтэй оролцсон
төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, эрдэмтэн,
судлаачдад талархал илэрхийлье.

УХНААГИЙН ХҮРЭЛСҮХ
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
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ОРШИЛ
Монгол Улсын Засгийн газраас 2030 он
хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын
хэрэгжилтийн төлөв байдлыг энэхүү
Үндэсний сайн дурын илтгэлээр та бүхэнд
толилуулж байгаадаа таатай байна.
ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах гол арга
механизмын нэг нь Үндэсний сайн дурын
илтгэл юм. НҮБ-ын гишүүн орнууд 2016
оноос эхлэн ТХЗ-ын хэрэгжилтийн талаар
ҮСДИ-ээ бэлтгэн НҮБ-ын Эдийн засаг,
нийгмийн зөвлөлийн ивээл дор жил бүр
зохион байгуулагддаг Улс төрийн өндөр
түвшний чуулга уулзалтад танилцуулж
ирсэн билээ. Энэхүү чуулга уулзалтаар
2016-2018 онуудад улс орнуудын 115
илтгэлийг хэлэлцсэн бөгөөд зарим улс
хоёр дахь удаагаа илтгэлээ танилцуулаад
байна. ҮСДИ-ийг 2019 онд танилцуулах
47 улсын нэг нь манай улс юм.
Тогтвортой хөгжлийн зорилго нь 2030
он хүртэл ядуурал, өлсгөлөнг эцэслэх,
эх дэлхийгээ хамгаалах, шударга ёсыг
дээдлэх, ялгаварлал, тэгш бус байдлыг
арилгах, хөгжил цэцэглэлтийг өрнүүлэх
чин эрмэлзэл бүхий 17 зорилго, 169
зорилтыг дэвшүүлсэн билээ. Дэлхий
даяар өрнөсөн энэхүү их үйлстэй хөл
нийлүүлэн Монгол Улсын Их Хурлаас
“Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал – 2030” хэмээх ирэх 15 жилийн
хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон
стратегийн баримт бичгийг 2016 онд
баталсан. Ингэснээр манай улс ТХЗ-ыг
хэрэгжүүлэхээ албан ёсоор илэрхийлсэн
анхдагч орнуудын нэг болсон юм.
Монгол Улс урт хугацааны тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлалаа батлан
хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш гурван
жилийн хугацаа өнгөрч байна.
Илтгэлд ТХЗ-ын хэрэгжилтийн өнөөгийн
төлөв байдал, тулгамдаж буй асуудал,
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сорилт бэрхшээл, цаашдын шийдлийн
талаар танилцуулах болно.
Энэхүү илтгэл нь Монгол Улсын ТХЗ-ын
шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшин бүрэн
тодорхойлогдоогүй байгаа нөхцөлд ТХЗын хэрэгжилтэд нарийвчилсан үнэлгээ
өгөх зорилгыг агуулаагүй юм. Илтгэлд
ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах шалгуур
үзүүлэлтийг
боловсронгуй
болгох,
тоо мэдээллийн ашиглалт, хэрэглээг
нэмэгдүүлэх нь нэн чухал болохыг онцолж,
оролцогч бүх талууд нэгдмэл ойлголтод
хүрч,
үйл
ажиллагааны
хяналтыг
сайжруулснаар тогтвортой хөгжлийн
бодлогоо амжилттай хэрэгжүүлэхийг
зөвлөмж болгосон.
Монгол Улсын Үндэсний сайн дурын
энэхүү илтгэл таван бүлэгтэй. Нэгдүгээр
бүлэгт, ҮСДИ-ийг боловсруулсан үйл
явц, арга зүйн талаар; Хоёрдугаар бүлэгт
Монгол Улсын ТХЗ-ын хэрэгжилтийн
төлөв байдлыг; Гуравдугаар бүлэгт ТХЗыг хэрэгжүүлэх бодлогын орчинд хийсэн
дүн шинжилгээний тоймыг; Дөрөвдүгээр
бүлэгт хөгжлийн тулгамдсан асуудал
болоод байгаа агаарын бохирдлын
асуудлыг сонгон авч, хөгжлийн асуудлыг
даван туулахад ашиглагдахуйц дүн
шинжилгээний загварыг жишээ болгон
танилцуулж; Тавдугаар бүлэгт ТХЗ-ын
хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэхэд
чиглэсэн нэгдсэн дүгнэлт, цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг
агуулсан болно. ТХЗ-ыг улс орныхоо
онцлогт нийцүүлэн нутагшуулж буй
үйл явцыг дүгнэж, хөгжлийн асуудлаар
нийгмийн зөвшилцлийг бий болгох,
асуудлыг олон талаас нь хэлэлцэх,
хамтын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа,
хандлагыг
бэхжүүлэхэд
чиглэсэнд
илтгэлийн ач холбогдол оршино.
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ХУРААНГУЙ
Үндэсний сайн дурын анхдугаар илтгэлийг
боловсруулах ажлыг Монгол Улсын
Ерөнхий сайдын ахалсан Тогтвортой
хөгжлийн Үндэсний хорооны шийдвэрийн
дагуу 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны
өдрөөс эхлэн нэг жилийн хугацаанд
гүйцэтгэлээ.
Тогтвортой
хөгжлийн
зорилго
(ТХЗ)-ыг
нутагшуулахдаа
Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн үйл явцаар
дамжуулан хэрэгжүүлэх, тухайлбал, ТХЗын хэрэгжилтийг бодлогын нэгдмэл
цогц,
уялдаатай
байдал,
нэгдсэн
зохицуулалтаар хангах, бүх талын
оролцоонд тулгуурлах асуудлыг уг
илтгэлд авч үзлээ. Түүнчлэн, өөрийн
орны онцлогт нийцүүлэн “хөгжлөөс
хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмыг
баримтлан орхигдох эрсдэлд байгаа
бүлгийг тодорхойлж, тэдний хэрэгцээ,
шаардлагыг онцгойлон авч үзсэн.
Үндэсний сайн дурын илтэл (ҮСДИ)
бэлтгэсэн явдал нь бодлогын уялдаа
холбоо,
институцын
тогтолцоо,
зохицуулалтын
талаар
үндэсний
хэмжээнд нэгдсэн ойлголтод хүрэхэд
чухал
алхам
боллоо.
ҮСДИ-ийг
боловсруулах явцад төр, орон нутгийн
засаг захиргаа, эрдэм шинжилгээний
байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний
нийгэм,
олон
улсын
хөгжлийн
байгууллагын төлөөллийн оролцоотой
цуврал хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.
Олон талт хэлэлцүүлгийн үр дүнд
тогтвортой хөгжлийг хангах тухай
талуудын ойлголт мэдлэг сайжирч,
үндэснийхээ
хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн механизм, тогтолцоог
цогцоор нь шинжилж, хөгжлийн бодлогын
зангилаа
асуудлыг
тодорхойлох
оролдлогыг хийлээ.
Энэхүү
цогц
шинжилгээнд
өдгөө
хөгжлийн нэн тулгамдсан асуудал болсон
агаарын бохирдлын асуудлыг жишээ
болгон авч үзлээ. Агаарын бохирдолтой
тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга
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хэмжээнүүдийг судалж үзэхэд бодлогын
нэгдмэл бус уялдаагүй байдал, хөрөнгө,
санхүүгийн хүрэлцээ, хяналт сул, үр
ашиг муутай хуваарилалт болон агаарын
бохирдлыг үүсгэж буй эдийн засаг,
нийгмийн шинжтэй суурь шалтгаануудыг
цогцоор нь судлаагүй, хэсэгчилсэн, түр
зуурын шинжтэй хэрэгжүүлсэн шийдлүүд
байжээ. Иймд, салбар дундын уялдаа,
зохицуулалт, олон талын оролцоо,
хамтын
ажиллагаанд
тулгуурлан
цаашдын арга замын талаар зөвлөмж
гаргалаа. Агаарын бохирдолд систем
шинжилгээ хийсэн явдал нь хөгжлийн
бусад тулгамдсан асуудлыг системээр
нь судалж, цогц шийдлийг тодорхойлох
загвар болж байгаагаараа чухал ач
холбогдолтой юм.
Өнөөгийн хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлж
байгаа
бодлого,
хөтөлбөрүүд
нь
эдийн засгийн өсөлтийг хангахад илүү
чиглэгдэж байгаа нь хүртээмжтэй,
тогтвортой хөгжлийг хангахад томоохон
сорилт болж байна.
Манай улсын эдийн засгийн өсөлт нь
дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс баялгийн
үнийн хэлбэлзэл болон байгаль цаг
уураас хэт хамааралтай байдаг зэргээс
шалтгаалан тогтворгүй байна. ДНБ-ий
жилийн дундаж өсөлт 7.9 (2014) хувиас
1.2 (2016) хувь болж эрчтэй буурсан. Энэ
нь Монгол Улс “дундаас-дээш орлоготой”
орны
ангиллаас
“дундаас-доош
орлоготой” орны ангилалд шилжихэд
нөлөөлжээ. Сүүлийн хоёр жилд дэлхийн
зах зээл дээрх эрдэс баялгийн үнэ өсч,
уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт,
зарим нэг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
салбарын үйлдвэрлэл сайжирснаар эдийн
засгийн өсөлт нэмэгдэх хандлагатай
болж байна. Гэвч Монгол Улс нь өрсөлдөх
чадварын индексээр 2015-2016 онд 140
орноос 104 -т байсан бол 2017-2018 онд
137 орноос 101 -д орж, тодорхой өөрчлөлт
гараагүй байна.
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Хүний хөгжлийн түвшин “өндөр”-тэй улс
орны ангилалд Монгол Улс багтаж байгаа
хэдий ч ажилгүйдэл, ядуурал ужигарч,
тэгш бус байдал гүнзгийрч байгаа нь
хөгжил дэвшилд саад тээг болж байна.
Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) 2000 онд
0.589 байсан бол 2017 онд 0.741 болж,
20.5 хувиар нэмэгдсэн1 хэдий ч тэгш бус
байдлыг тооцсон Хүний хөгжлийн индекс
0.639 болж, ХХИ 13.7 хувиар буурсан нь
боловсрол, эрүүл мэнд, орлогын тэгш бус
байдлаас нөлөөлсөн байна. Монголын
эмэгтэйчүүдийн Хүний хөгжлийн индекс
0.750 болж, эрэгтэйчүүдийнхээс (0.733)
өндөр байгаа нь Жендэрийн хөгжлийн
индексийн (ЖХИ) утга нэгээс давж, 1.023
болоход нөлөөлж, улмаар Монгол Улсыг
Нэгдүгээр бүлгийн орнуудын ангилалд
багтах хүчин зүйл болсон. Ядуурлын
хамралтын түвшин сүүлийн 20 гаруй
жилийн хугацаанд 20 хувиас буураагүй,
гурван хүн тутмын нэг нь ядуу байгаа
нь ядуурал бодитой, улам бүр ужигарч
байгааг харуулж байна.
Эдийн засгийн өсөлтийн үр өгөөж
нь хүн амын амьжиргаанд төдийлөн
нөлөөлөхгүй байгаагийн зэрэгцээ ядуу
иргэдийн тоо буурахгүй, хөдөлмөр эрхлэх
боломж хангалттай нэмэгдэхгүй байна.
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсч байсан
үед ч ажилгүйдлийн түвшин дорвитой
буураагүй,
ялангуяа,
залуучуудын
ажилгүйдлийн түвшин өндөр хэвээр
байна.
Монгол Улс нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд
хамгийн эмзэг, өртөмтгий орнуудын нэг
юм. Халуун өдрүүдийн тоо нэмэгдэж,
цаашид манай оронд ган, зудын2
давтамж нэмэгдэх магадлал өндөр
байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон
хүний зохисгүй үйл ажиллагааны улмаас
экосистем өөрчлөгдөж, нуур цөөрөм,
гол горхи ширгэж, нийт газар нутгийн
доройтол, цөлжилт нэмэгдэж байна.
Улмаар ган, зудын давтамж ихэссэнээс
малын зүй бус хорогдол нэмэгдэж, тарга
хүч, ашиг шим буурч байгаа нь зах зээлээс
алслагдсан нутгийн малчдын амьдралд
сөргөөр нөлөөлж, төв рүү чиглэсэн
шилжилт хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлж,
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үүний улмаас нийслэл болон бусад
томоохон хот суурин газрын төвлөрөл,
ачаалал, орчны бохирдол үргэлжлэн
нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Тэгш бус байдал улам гүнзгийрч,
“хөгжлөөс орхигдох эрсдэлтэй” хүн амын
бүлгүүдийн хүрээ нэмэгдэж байгаа нь
хөгжлийн томоохон сорилт болж байна.
Монгол Улсын ядуурлын түвшин хот
(27.1 хувь), хөдөөд (34.9 хувь) ялгаатай
байна. Зүүн бүсэд ядуурлын түвшин
хамгийн өндөр буюу 43.9 хувь, Баруун
бүсэд 36 хувь байна. Энэ нь Улаанбаатар
хотын ядуурлын түвшнээс 1.5-1.8 дахин
өндөр байна3. Ийнхүү хот, хөдөөгийн
хөгжлийн ялгаатай байдал нь хот суурин
руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг
нэмэгдүүлэхэд
нөлөөлжээ.
Сүүлийн
гуч гаруй жилд Улаанбаатар хотын
гэр4 хороолол хурдацтайгаар хүрээгээ
тэлсэн. Энэ нь хот суурин газрын суурь
үйлчилгээний хүртээмж, орчны бохирдол,
гэмт хэрэг, хүчирхийллийн асуудлыг
улам хүндрүүлж байна. Тэгш боломж
хязгаарлагдмал байгаагаас залуучууд
боловсрол эзэмшихийн тулд хот сууринг
зорих болсон.
Хүнсний хангамж, хэрэглээ ч хот, хөдөөд
ялгаатай байна. Хот, хөдөөгийн нийт хүн
амын дунд бичил тэжээлийн дутал өндөр
байгаагийн зэрэгцээ ялангуяа, хүүхэд,
эмэгтэйчүүдийн дунд бичил тэжээлийн
дутал илүү түгээмэл байна. Энэ нь
нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан
асуудал болж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөрийн
насны хүн амын дөнгөж 20 гаруй хувь5 нь
хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаарх ажил
олгогчдын ойлголт, хандлага сөрөг байна.
Дэд бүтцийн хүртээмжээс шалтгаалан
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн
сургуульд
хамрагдалт
төдийлөн
нэмэгдэхгүй байна.
Монгол Улс жендэрийн тэгш байдлыг
хангах талаар бодлого, хууль эрх зүйн
таатай орчин бүрдүүлсэн хэдий ч
хэрэгжилт нь хангалтгүй байна. Энэ
нь хэрэгжүүлж буй бодлого хөтөлбөр
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жендэрийн
мэдрэмжтэй
эсэх
нь
тодорхойгүй, засаглалын чадавхи сул,
хүйсээр ангилсан мэдээлэл дутмаг,
мэдээллийг ашиглаж хэвшээгүй, бодлого
төлөвлөлт,
төсвийн
хуваарилалтын
жендэрийн мэдрэмж сул байгаа зэрэг
олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байна.
Эрэгтэйчүүд (65.9) болон эмэгтэйчүүдийн
(75.4) дундаж наслалтын зөрүү бараг 10
жил болсон нь дэлхийн дундаж (4.6)аас хоёр дахин өндөр байна. Хэдийгээр
эмэгтэйчүүдийн улс төр, эдийн засаг,
нийгмийн амьдралд оролцох оролцоо
сайжирсан боловч УИХ-ын гишүүдийн 17.1
хувь, удирдах албан тушаалтнуудын 37
хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Энэ хандлага
сүүлийн арван жилд хадгалагдаж байна.
Эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин
эрэгтэйчүүдийнхээс өндөр байгаа хэдий
ч эмэгтэйчүүдийн (55.2 хувь) ажиллах
хүчний оролцоо эрэгтэйчүүдийнхээс
(67.5 хувь) бага байна. Мөн эрэгтэйчүүд,
эмэгтэйчүүдийн
цагийн
дундаж
цалингийн ялгаа 11.4 хувь байна. Жендэрт
суурилсан хүчирхийлэл манай улсад
тулгамдсан асуудлын нэг болж байна.

нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлаа
нарийвчлан судлаагүй, эдийн засгийн
болон үйлдвэрлэлийн бодит нөөц боломж,
санхүүжилтийг эх үүсвэрийн хамт сайтар
тооцоогүй, нэн тэргүүнд шийдвэрлэх
асуудлаа эрэмбэлж тодорхойлоогүй,
хариуцах эзэн, хүрэх үр дүн, цаг хугацааны
мөчлөг тодорхой бус, мөн мэргэжлийн
хүмүүс болон олон талын оролцоо
хангалтгүй байснаас бодлогууд агуулгын
давхардал ихтэй, уялдаа сул, бодит
нөхцөл байдалд нийцээгүй, бодлогын
нэгдмэл чанар алдагдсан зэрэг нийтлэг
дутагдал илэрч байна.
Бодлогын орчин нэгдмэл бус, уялдаа
холбоо, зохицуулалт, хяналтын механизм
сул явж ирсэн нь манай улсад хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцооны
эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй явж
ирсэнтэй холбоотой.

Монгол
Улс
хөгжлийн
бодлогоо
боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ “төрийн
нэгдмэл
бодлого,
зохицуулалттай
байх”
(“all-of-government”),
“бүх
нийтийн оролцоог хангах, цогц байх”
(“all-of-society”) зарчмыг баримталж,
институцын тогтолцоог бүрдүүлэх нь нэн
чухал байна. ТХЗ-ыг батлан хэрэгжүүлэх
дэлхий даяар өрнөсөн их үйлстэй хөл
нийлүүлэн Улсын Их Хурал (УИХ)-аас
“Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал – 2030” (МУТХҮБ-2030)
стратегийн баримт бичгийг 2016 онд
баталсан нь ТХЗ-ыг нутагшуулах үйл
явцын эхлэл болсон юм.

Монгол Улс Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг нутагшуулах үйл явцыг
амжилттай эхлүүлсэн хэдий ч цаашид
бодлогын институцын тогтолцоог улам
боловсронгуй болгох талаар дорвитой
шинэчлэл хийх шаардлагатай байна.
ТХЗ-ыг Монгол Улсад нутагшуулах
зохицуулалтын бүтэц, тогтолцоо сул
байгаа нь урт, дунд хугацааны, салбар, орон
нутгийн бодлогын уялдаа хангагдахгүй
байх үндэс болж байна. Энэ байдал нь
хөгжлийн бодлогын залгамж чанар,
нэгдмэл цогц байдлыг хангаж, ТХЗ-ыг
үе шаттайгаар, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд
сөргөөр
нөлөөлж
байна.
Цаашид
бодлогын
төлөвлөлт,
хэрэгжилтийг
сайжруулах, үүрэг хариуцлагыг тодорхой
болгох, “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
тухай хууль” зэрэг хууль тогтоомжид
холбогдох өөрчлөлтийг тусгах шаардлага
тулгарч байна.

Одоогоор 200 гаруй бодлогын баримт
бичиг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа
боловч зарим нь “Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай хууль”-аас өмнө
батлагдсан, хэрэгжих хугацаа нь дуусаагүй
байна. Иймээс хууль хэрэгжихээс өмнө
батлагдсан баримт бичгүүдийн бодлого
боловсруулах арга зүй, хэрэгжүүлэх үйл
явц нь шинжлэх ухааны үндэслэл муутай,

Тогтвортой
хөгжлийн
зорилгыг
амжилттай хэрэгжүүлэхэд хяналтын
механизм чухал бөгөөд статистик,
мэдээллийг
сайжруулж,
оролцогч
талуудын
мэдээлэл
ашиглах,
боловсруулах чадамжийг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай байна. Бүс нутаг, хот,
хөдөө, хүн амын нас, хүйс, бусад шинж
байдлаар нь нарийвчлан гаргасан тоо,
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мэдээлэл нь эмзэг бүлгийг тодорхойлох,
тэднийг хөгжлөөс орхигдуулахгүй байх
суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Үндэсний
статистикийн
хорооноос
ТХЗ-ын
шалгуур үзүүлэлтийг хянах үндэсний
мэдээллийн бэлэн байдалд хийсэн дөрөв
дэх удаагийн үнэлгээгээр ТХЗ-ын 244
шалгуур үзүүлэлтээс 50 гаруй хувийг нь
тооцох аргачлал, эх үүсвэр бий болсон
байна.
ТХЗ-ын хэрэгжилтэд хяналт тавих
шалгуур үзүүлэлтийн суурь мэдээллийг
цуглуулах, тархаах, зарим шалгуур
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал, арга
зүй, мэдээллийн эх үүсвэр, урсгалыг
холбогдох яам, төрийн бус байгууллага,
хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоо,
эрдэм шинжилгээний болон олон улсын
байгууллагуудыг
татан
оролцуулах
замаар хамтран боловсруулж, сайжруулах
нь чухал юм.
Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд
дараах зургаан чиглэлийг анхааран
ажиллах шаардлагатай байна. Үүнд:
Бодлогын нэгдмэл цогц, харилцан
уялдаатай, тогтвортой, залгамж чанартай
байдлыг хангах. Бодлогын хэрэгжилт
хангалтгүй байгаа гол шалтгаан нь
ихэнхдээ бодлого боловсруулах арга
зүй, хэрэгжүүлэх үйл явц нь шинжлэх
ухааны үндэслэл муутай, хууль журмыг
бүрэн баримтлаагүй, бодлогын судалгаа
шинжилгээнд үндэслэн тодорхойлоогүй,
“мөрөөдлийн
жагсаалт”
хэлбэрийн
зорилго, зорилтууд дэвшүүлж ирсэнтэй
холбоотой.
Уялдаа холбоогүй, хэт олон бодлогын
баримт бичгийг цөөлж, урт болон дунд
хугацааны бодлогуудыг хооронд нь
уялдуулах, бодлогын зөрүүг арилгах
замаар ТХЗ-ыг урт хугацааны бодлогодоо
тусган нутагшуулж, дунд болон богино
хугацаанд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх
шаардлагатай байна.
Институцын тогтолцоог боловсронгуй
болгох. Манай улсын институцын
тогтолцоонд сөргөөр нөлөөлж буй нэг гол
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хүчин зүйл нь төрийн тогтворгүй байдал
бөгөөд өнгөрсөн 28 жилд Засгийн газар
дунджаар 1.5 жил ажилласан явдал
болно. Үүнтэй холбоотойгоор төрийн алба
тогтворгүй, бодлогын залгамж чанар
алдагдсан байдлыг арилгах зорилгоор
төрийн албаны шинэчлэлийг хэрэгжүүлж
эхлээд байна.
Хөгжлийн бодлогын нэгдмэл байдал,
харилцан уялдааг хангах, хяналт тавих
чиг үүргийг байнгын бус ажиллагаатай
“хороо”, “ажлын хэсэг”, “зөвлөл”-өөр
дамжуулан хэрэгжүүлж буй одоогийн
тогтолцоог өөрчилж, боловсронгуй болгох
шаардлагатай юм. Үүний тулд хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан
төрийн захиргааны төв байгууллагыг
байгуулж, яамдын чиг үүргийг шинэчилж,
нэгдсэн зохицуулалтыг бий болгох
зайлшгүй шаардлага үүсч байна.
Тогтвортой
хөгжлийн
зорилгыг
хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлэх.
ТХЗ-ын хэрэгжилт үндэсний болон
орон нутгийн түвшинд хангалтгүй
байна. Хэрэгжилтийг хангах нэгдсэн
зохицуулалт, хариуцах чиг үүргийг нь
тодорхой болгож, үр дүнгийн хяналтын
механизмыг бүрдүүлж, хариуцлагын
тогтолцоотой уялдуулах нь нэн чухал юм.
Бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ хүний нөөцийн
чадавхи, иргэдийн мэдлэг, оролцоог
дээшлүүлэх нь хөгжлийн бодлогын
зорилтыг хангах гол хүчин зүйл болно.
Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний
тогтолцоог
бүрдүүлэх.
Үндэсний
хөгжлийн
урт
хугацааны
бодлого
батлагдсан ч түүний хэрэгжилтийг хянах
шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг
тодорхойлсон байдал нь хангалтгүй
байна. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах
шалгуур
үзүүлэлтийг
боловсронгуй
болгох үйл явцад ахиц дэвшил гарч байгаа
боловч тэдгээрийг бүрэн нутагшуулж,
орон нутгийн түвшинд тооцох олон ажлыг
эрчимжүүлэх
шаардлагатай
байгаа
билээ. ТХЗ-ын тоо, мэдээлэлд уламжлалт
бус мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглах,
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх
шаардлага
тулгарч байна. Мэдээлэл нээлттэй, ил
тод байх нь бодлогын хэрэгжилтэд тавих
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хяналтыг сайжруулахад төдийгүй хяналтшинжилгээ,
үнэлгээний
тогтолцоог
боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг
эрчимжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой
юм. Түүнчлэн, мэдээллийг ил тод
болгосноор үйл ажиллагааны хяналтыг
сайжруулаад зогсохгүй, олон нийтийн
ойлголт хандлагыг өөрчлөхөд чухал ач
холбогдолтой байна.
Тогтвортой
хөгжлийн
зорилгыг
хэрэгжүүлэх
хөгжлийн
тэргүүлэх
зорилтыг
хангахад
чиглэсэн
санхүүжилтийн стратегийг боловсруулах.
Урт хугацааны хөгжлийн зорилгыг
хангахад
санхүүжилтийн
хэрэгцээг
тооцох, төлөвлөх, төр, хувийн хэвшил
болон гадаад эх үүсвэрээс нэмэлт эх
үүсвэрийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нэгдсэн
стратеги зайлшгүй хэрэгцээтэй байна.
Тогтвортой хөгжлийн урт хугацааны
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бодлого хэрэгжээд гурван жил өнгөрсөн
боловч өнөөг хүртэл хөгжлийн тэргүүлэх,
зангилаа
зорилтын
хэрэгжилтийг
хангахад чиглэгдсэн санхүүжилтийн
нэгдмэл стратеги тодорхойгүй хэвээр
байна. Энэ нь хөгжлийн төлөвлөлт болон
төсөвлөлтийн үйл явц саланги, уялдаагүй
байгааг илтгэж байна.
Олон талын оролцоог хангаж, түншлэлийг
хөгжүүлэх. Урт хугацааны бодлогыг
хэрэгжүүлэхэд оролцогч бүх талууд
хөгжлийн талаарх нэгдмэл ойлголттой
болох нь нэн чухал юм. Хөгжлийн
бодлогын талаар нэгдмэл ойлголтгүйгээс
бодлого, зохицуулалт, түүнийг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, хянах, хариуцлага тооцох
механизм сул, хууль эрх зүйн орчин
дутагдаж ирсэн бөгөөд энэ талаарх
бодлого, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь
чухал байна.
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БҮЛЭГ 1
ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ
БОЛОВСРУУЛСАН ҮЙЛ ЯВЦ, АРГА ЗҮЙ
1.1. Үндэсний сайн дурын илтгэлийг
боловсруулсан үйл явц
Монгол
Улсын
Засгийн
газрын
санаачилгаар
Тогтвортой
хөгжлийн
зорилгыг хэрэгжилтийн Үндэсний сайн
дурын илтгэлээ бэлтгэлээ. Үндэсний
сайн дурын илтгэл (ҮСДИ) боловсруулах
ажлыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын
удирдлага дор 2018 оны 5 дугаар
сарын 30-ны өдрөөс эхлэн нэг жилийн
хугацаанд гүйцэтгэв. Монгол Улсын
Ерөнхий сайдын ахалсан Тогтвортой
хөгжлийн зорилго (ТХЗ)-ын Үндэсний
хороо 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны
өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын
ҮСДИ боловсруулах шийдвэр гаргаж, уг
ажлыг удирдан зохион байгуулах үүргийг
Үндэсний хөгжлийн газарт даалгасан.
Ерөнхий сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын
28-ны өдрийн 165 дугаар захирамжаар
ҮСДИ-ийг бэлтгэх Ажлын хэсгийг
Үндэсний хөгжлийн газраар ахлуулан
төр, төрийн бус, эрдэм шинжилгээ болон
хувийн
хэвшлийн
байгууллагуудын
төлөөллийн оролцоотой байгуулсан.
ҮСДИ болон ТХЗ-ын талаар олон нийтэд
сурталчлан таниулах нөлөөллийн ажлыг
зохион байгуулах үүрэг бүхий Олон
нийтийг соён гэгээрүүлэх багийг Иргэний
нийгмийн байгууллагын төлөөллөөр
ахлуулан
Ажлын
хэсгийн
дэргэд
байгуулсан.
Үндэсний сайн дурын илтгэл нь оролцогч
талуудын хамтын бүтээл юм. ҮСДИ-ийг
нийт 10 гаруй удаагийн хэлэлцүүлгийг
зохион
байгуулж,
олон
талын
оролцоотойгоор бэлтгэлээ (Зураг 1.1.).
Үндэсний түвшинд 2018 оны 10
дугаар
сард
зохион
байгуулсан
анхны хэлэлцүүлэгт оролцсон 100
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

гаруй оролцогчдод хөгжлийн аливаа
асуудлыг системтэйгээр шинжлэх аргыг
тайлбарлан танилцуулж, тус илтгэлийн
хамрах хүрээ, агуулгыг тодорхойлсон.
2019 оны 4 дүгээр сард болсон үндэсний
хоёр дахь хэлэлцүүлэгт олон талын
оролцоог хангасан 160 гаруй төлөөлөгчид
илтгэлийн төсөлд санал өгөх, илтгэлд
дэвшүүлсэн
асуудлаар
зөвшилцөлд
хүрэхэд чиглэгдсэн юм.
ТХЗ-ын “хөгжлөөс
хэнийг
ч
зарчмыг
орхигдуулахгүй
байх”6
баримтлан илтгэлд “хөгжлөөс орхигдох
эрсдэлтэй хүн амын бүлэг”-ийн төлөөлөл
болгон хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд, 15-24 насны залуучууд, ахмад
настан, малчид, хотын захын гэр
хороололд оршин суудаг шилжин ирэгсэд
зэрэг зургаан бүлгийг тодорхойлсон
(дэлгэрэнгүй бүлэг 3.3-т). “Хөгжлөөс
орхигдох эрсдэлтэй хүн амын бүлгүүд”ийн төлөөллийг оролцуулан, 2019 оны
3 дугаар сард 6 зорилтот бүлгийн
ярилцлагыг зохион байгуулж, тэдэнд
тулгамдаж буй асуудал, сорилт бэрхшээл,
тэдний онцлог хэрэгцээ, эрх ашиг хэрхэн
хангагдаж байгаа талаар судалж, энэхүү
илтгэлд тусгасан. Мөн 4 дүгээр сард
“Хүүхэд-ТХЗ” анхдугаар чуулга уулзалт
зохион байгуулагдаж, хүүхдүүдийн үзэл
бодлыг сонсож, тэдний саналыг илтгэлд
тусгасан.
ҮСДИ-д
манай
улсын
хөгжлийн
тулгамдсан асуудлын нэг болох агаарын
бохирдлыг сонгон авч, уг асуудлын
шалтгаан, үр дагаврыг цогцоор шинжилж,
шийдвэрлэх шаардлагатай зангилаа
асуудлыг
тодорхойлсон.
Ингэхдээ
систем шинжилгээний аргыг ашигласан
болно. Агаарын бохирдлын асуудлаар
салбарын мэргэжилтэн, судлаачид болон
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олон улсын байгууллагын төлөөлөл
оролцсон хэлэлцүүлгийг 2019 оны 3
дугаар сард зохион байгуулж, агаарын
бохирдлын төлөв байдал болон агаарын
бохирдлыг бууруулах талаар олон арга
хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн ч асуудал улам
хүндэрч байгаа нь салбар дундын уялдаа,
зохицуулалт, олон талын оролцоо,
хамтын ажиллагаа дутмаг байгаа талаар
санал солилцсон.

солилцож, уулзалт ярилцлага зохион
байгуулж нягт хамтран ажилласан болно.
Засгийн газар болон иргэний нийгмийн
байгууллагууд ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд
хөгжлийн бодлого төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,
түүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх
бүтэц тогтолцоог сайжруулах, урт
хугацааны бодлогыг дунд болон богино
хугацааны бодлогод тусган хэрэгжүүлэх
механизмыг боловсронгуй болгох, бүх
түвшинд мэдээллийг нээлттэй болгож,
хяналт тавих нь хариуцлагыг сайжруулж,
бодитой үр дүнд хүрэхэд чухал ач
холбогдолтой гэдэгт санал нийлсэн.

Монгол
Улсын
Засгийн
газраас
боловсруулсан ҮСДИ-ийн төслийг “ТХЗИргэний нийгмийн байгууллагуудын
сүлжээ”-тэй
харилцан
мэдээлэл

Зураг 1.1. ҮСДИ-ийг боловсруулж танилцуулах үйл явцын зураглал

2018.05.30

2018.09.07

2018.09.28

2018.10.09

Монгол Улсын Тогтвортой
хөгжлийн Үндэсний хорооны
анхны хуралдаанаар
ҮСДИ-ийн бэлтгэл ажлыг
зохион байгуулах үүргийг
Үндэсний хөгжлийн газарт
өгсөн.

Монгол дахь НҮБ болон
НҮБ-ын Ази, номхон далайн
Эдийн засаг, нийгмийн
комисстой хамтран
илтгэлийн талаарх олон талт
семинар зохион байгуулсан.

Ерөнхий сайдын 165 дугаар
захирамжаар ҮХГ-ын
ахалсан илтгэл бэлтгэх
үүрэг бүхий Ажлын хэсэг
байгуулагдсан.

“Үндэсний сайн дурын
илтгэлийг боловсруулах
чиглэл, хүрээг тодорхойлох
Үндэсний хэлэлцүүлэг”
зохион байгуулсан.

2019.04.08

2019.03.22

2019.03.20

2018.12

Үндэсний сайн дурын
илтгэлийн төслийг
Иргэний нийгмийн
байгууллагуудтай хэлэлцэх
уулзалт зохион байгуулсан.

“Тогтвортой хөгжлийн
зорилго ба агаарын
бохирдол” хэлэлцүүлгийг
мэргэжлийн хүмүүсийн дунд
зохион байгуулсан.

Хүүхэд, залуучууд,
хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд, малчин, шилжин
ирэгч, хотын ядуу өрхийн
гишүүн , өндөр настан гэх 6
зорилтот бүлэгтэй зорилтот
бүлгийн ярилцлага зохион
байгуулсан.

2019.04.15

2019.05.01

2019.05.17

2019.06.14

Илтгэлийн үндсэн санаа (key
message) -г НҮБ-ын Эдийн
засаг, нийгмийн газарт
хүргүүлсэн.

Илтгэлийг англи хэлээр
НҮБ-ын Эдийн засаг,
нийгмийн газарт хүргүүлсэн.

Үндэсний сайн дурын
илтгэлийн төслийг
танилцуулах хоёрдугаар
Үндэсний хэлэлцүүлгийг
зохион байгуулсан.

Үндэсний сайн дурын илтгэлийн
төслийг Засгийн газрын
хуралдаан болон УИХ-ын
Тогтвортой хөгжлийн зорилгын
дэд хороонд танилцуулсан.

Үндэсний хэлэлцүүлгээс
гарсан үр дүнд үндэслэн
Ажлын хэсэг илтгэлийн
сэдэв, хүрээг эцэслэв.

2019.07.16
НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх
Улс төрийн өндөр түвшний чуулга уулзалтад
ҮСДИ-ийг Монгол Улсын сайдын түвшинд
танилцуулна.
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1.2. Үндэсний сайн дурын илтгэлийг
боловсруулсан арга зүйн хүрээ
ҮСДИ-ийг
бэлтгэхдээ
хэд
хэдэн
төрлийн арга, аргачлалуудыг хослуулан
ашигласан. ҮСДИ-ийг боловсруулахдаа
холбогдох баримт бичгийн шинжилгээ,
бодлогын судалгаа, зорилтот бүлгийн
ярилцлага, хэлэлцүүлэг, ганцаарчилсан
ярилцлага, албан ёсны статистикийн
мэдээлэл, захиргааны бүртгэл, төрөл
бүрийн судалгааны тайланг ашиглан тоон
болон чанарын шинжилгээ хийсэн болно.
Түүнчлэн,
Үндэсний
статистикийн
хороо (ҮСХ)-оос боловсруулсан ТХЗын мэдээллийн хяналтын систем
(dashboard)-ийг ашиглаж ТХЗ тус бүрийн
244 шалгуур үзүүлэлтээс манай улсад
хамаарах 233, үүнээс тооцох боломжтой
118 үзүүлэлтийн 2015-2017 оны үр дүнг
харьцуулж судалсны зэрэгцээ, олон
жилийн динамикаар тооцох боломжтой
үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн.
ҮСДИ-д агаарын бохирдлын асуудлыг
жишээ болгон систем шинжилгээний
аргаар задлан шинжилсэн нь хөгжлийн
тулгамдаж буй бусад асуудлыг шинжлэхэд
ашиглаж болохуйц загвар болсон. Систем
шинжилгээгээр
агаарын
бохирдолд
нөлөөлж буй хүчин зүйлс, тэдгээрийн учир
шалтгаан, агаарын бохирдлоос үүдэх
шууд болон дам үр нөлөөг салбар дундын
болон тогтвортой хөгжлийн хэд хэдэн
зорилгын хүрээнд судалсан болно. Энэхүү
систем шинжилгээ нь агаарын бохирдлыг
бууруулах талаарх авч хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээг тусгахын зэрэгцээ тэдгээр
нь хоорондоо уялдаагүй, бодлого, үйл
ажиллагаа нь үр дүн муутай байгааг
тодорхойлсон болно.
Салбар дундын болон оролцогч талуудын
хоорондын уялдаа сул байгаа нь хөгжил
дэвшилд саад болж, улмаар бодлогод
шууд нөлөө үзүүлж буйг энэхүү ҮСДИ-д
тодорхойлон,
агаарын
бохирдлыг
бууруулах талаар үндэсний болон орон
нутгийн түвшинд бүх талыг оролцуулан
дунд болон урт хугацаанд цаашид
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгав.
Цаашид агаарын бохирдлыг бууруулахад
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чиглэсэн арга хэмжээг шийдвэрлэхэд
бодлого
болон
үйл
ажиллагааны
уялдааг хангах, институцын тогтолцоог
сайжруулах, оролцогч талуудын үүрэг
хариуцлагыг тодорхой болгож, мэдлэг
оролцоог сайжруулах талаар ерөнхий
зөвлөмжийг илтгэлд тусгасан болно.
Мөн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн
тухайн сорилт, тулгарч буй бэрхшээлтэй
асуудлыг шийдвэрлэх арга замын
хувилбарыг тодорхойлох оролдлого
хийсэн.
Үндэсний
сайн
дурын
илтгэл
боловсруулах үйл явцаас гарсан сургамж:
•

Шийдвэр гаргагч, судлаач эрдэмтэн,
иргэний
нийгмийн
байгууллагын
төлөөллүүдтэй олон талт хэлэлцүүлэг
өрнүүлж, асуудлын шалтгаан, үр
дагавар, салбар дундын зохицуулалт,
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн
механизм, институцын тогтолцооны
талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх,
цаашдын шийдлийг цогцоор авч
үзэх, хөгжлийн бодлогын зангилаа
асуудлаар тодорхой зөвшилцөлд
хүрсэн;

•

Ажлын хэсэг, зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг,
уулзалт, зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг
зэрэг оролцооны олон төрлийн арга
хэрэгслийг ашиглан олон талын
оролцоог хангаж ажилласан;

•

Иргэдийн дунд тогтвортой хөгжил,
ТХЗ,
МУТХҮБ-2030-ын
талаарх
нэгдсэн ойлголт, мэдлэгийг бүрдүүлэх,
ялангуяа,
ТХЗ-ын
хэрэгжилтэд
оролцогч
талуудын
чадавхийг
дээшлүүлж, авч хэрэгжүүлж буй
бодлогын
талаарх
мэдээллийг
түгээсэн;

•

Орон нутгийн засаг захиргааны
төлөөллийг
үндэсний
хэмжээний
хэлэлцүүлэгт
оролцуулах,
бүс
нутгийн асуудал, тэгш бус байдлыг
шийдвэрлэхэд
тэдний
оролцоог
нэмэгдүүлж, орон нутгийн бусад
нэгжүүдтэй
харилцан
туршлага
солилцох боломжоор хангаж өгснөөрөө
ач холбогдолтой байсан.
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БҮЛЭГ 2
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Тогтвортой хөгжлийн ерөнхий төлөв.
Энэхүү бүлэгт Монгол Улсын ТХЗ-ын
хэрэгжилтийн ерөнхий төлөв байдлыг
харуулахыг зорив (Хавсралт 1.2). ТХЗ
нь нийт 17 зорилго, 169 зорилттой
бөгөөд хэрэгжилтийг хянах 244 шалгуур
үзүүлэлттэй.
Эдгээр
244
шалгуур
үзүүлэлтээс Монгол Улс одоогийн
байдлаар хэрэгжилтийг хянах 118
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал, мэдээллийн
эх үүсвэрийг бий болгоод байна. ТХЗын үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн
аргачлалыг
боловсронгуй
болгох,
зорилтын хүрэх түвшинг тодорхойлох
зорилгоор олон салбарын төлөөлөл орсон
8 Дэд ажлын хэсгийг Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газар (ЗГХЭГ)-ын даргын
2019 оны 29 дүгээр тушаалаар байгуулж,
ажлыг нь эхлүүлээд байна.

Монгол Улс нь ТХЗ-ыг хэрэгжүүлж
эхэлсэн эхний гурван жилд тодорхой ахиц
дэвшил гаргасан боловч цаашид анхаарч
ажиллах олон асуудал байна. Тухайлбал,
манай улс хүний хөгжлийн индексээрээ
“өндөр” түвшний орнуудын эгнээнд
багтаж чадсан хэдий ч ажилгүйдэл
ихсэж, ядуурал ужигарч, тэгш бус байдал
гүнзгийрч байгаа нь эдийн засгийн өсөлт
нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлж, хүн амын амьжиргааг
дээшлүүлэхэд
төдийлөн
нөлөөлж
чадахгүй байгааг илэрхийлж байна.
Түүнчлэн, эдийн засгийн өсөлт өндөр
байсан жилүүдэд ч эрүүл мэнд болон
боловсролын
салбарын
санхүүжилт
дорвитой нэмэгдээгүй байна (Зураг 2.1.).

Зураг 2.1. ДНБ-ий өсөлт болон боловсрол, эрүүл мэндийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувь,
2007-2017 он

Эрүүл мэндийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувь
ДНБ өсөлт, хувь (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр)

Эдийн засгийн өсөлт хүртээмжтэй байж
чадахгүй байгаагаас шалтгаалан хот,
хөдөөгийн ялгаа нэмэгдэж байна. Хүн
амын нийгмийн суурь үйлчилгээний
хүртээмж, чанар хот суурин газарт
харьцангуй дээр байгаа боловч хөдөө
орон нутагт хангалтгүй байгаагаас
шалтгаалан, иргэдийн эрүүл мэндийн
нөхцөл байдал, боловсролын түвшний
ялгаа улам гүнзгийрч, амьдралын чанарт
нь нөлөөлж байна.
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Боловсролын зардлынДНБ-д эзлэх хувь

Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn

Хөдөө орон нутагт эдийн засаг, зах
зээлийн
боломж
хязгаарлагдмал,
ажлын байрны олдоц муу, хүн амын
амьжиргааны түвшин ялгаатай байгаа
зэрэг нь хот суурин газар руу чиглэсэн
шилжих хөдөлгөөн нэмэгдэх үндсэн
шалтгаан болж байна.
Эдийн засгийн өсөлтийн үр өгөөж
нь хүн амын амьжиргаанд төдийлөн
нөлөөлөхгүй байгаагийн зэрэгцээ ядуу
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иргэдийн тоо буурахгүй, хөдөлмөр эрхлэх
боломж хангалттай нэмэгдэхгүй байна.
ДНБ өсч байсан үед ч ажилгүйдлийн

түвшин дорвитой буураагүй, ялангуяа,
залуучуудын
ажилгүйдлийн
түвшин
өндөр хэвээр байна (Зураг 2.2.).

Зураг 2.2. Эдийн засгийн өсөлт, ажилгүйдлийн түвшин, хувь, 2010-2018 он

Ажилгүйдлийн түвшин (15+)

ДНБ-ний өсөлт, хувь (2010 зэрэгцүүлэх үнээр)

Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин (15-24)

Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn

Ядуурал, тэгш бус байдлаас шалтгаалан
хүн амын зарим бүлгүүд нийгмийн
хөгжлийн үр шимийг тэгш хүртэж чадахгүй
байна. Ялангуяа, хүүхэд, залуучууд,
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүмүүс, малчид, хот суурин газар руу
шилжигчид зэрэг хүн амын бүлгүүд нь
хөгжлийн үр шимийг хүртэх боломжоор
хязгаарлагдмал,
хөгжлөөс
орхигдох
эрсдэлтэй байгаа тул төр засгийн
нийгмийн бодлогыг нэн тэргүүнд эдгээр
хүмүүс рүү чиглүүлэх нь чухал юм.
Манай улсын эдийн засгийн үндсэн
салбар болох уул уурхай, мал аж ахуйн
салбарууд нь байгаль орчин, байгалийн
баялгаас ихээхэн хамааралтай. Иймд
Монгол Улсын хувьд эдийн засгаа
хөгжүүлэх бодлогын зэрэгцээ байгаль
орчныг хамгаалах, гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх, түүний эрсдэлийг бууруулах,
чадавхийг
дээшлүүлэх
бодлого
баримтлах нь тун чухал байна.
ТХЗ-ын
хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх
талаар олон хууль тогтоомж, бодлого,
журам заавар гарч байгаа ч хэрэгжилт
нь хангалтгүй байна. Тоо мэдээлэл
хангалтгүйгээс ТХЗ-ын хэрэгжилтэд
хяналт тавих, үнэлгээ хийх боломж
хязгаарлагдмал байна. Иймээс ТХЗын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ,
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үүрэг
хариуцлагын
тогтолцоог
бэхжүүлэх, чадавхижуулах арга хэмжээг
эрчимжүүлэх шаардлагатай юм.
ТХЗ нь Монгол Улсад хөгжлийн
оновчтой бодлого төлөвлөлтийн үйл
явцаар дамжиж амжилттай хэрэгжих
болно. Иймд, Засгийн газар хөгжлийн
бодлого
төлөвлөлтийн
тогтолцоог
боловсронгуй болгож, урт, дунд, богино
хугацааны
хөгжлийн
бодлогуудын
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах,
санхүүжилтийн стратегийг боловсруулж,
хөгжлийн санхүүжилтийн нэмэлт эх
үүсвэрийг бүрдүүлэх, төрийн албаны
шинэчлэлийг амжилттай хэрэгжүүлж,
бодлогын тогтвортой, нэгдмэл байдлыг
хангахад анхаарлаа хандуулж байна.
Гэвч Засгийн газар дангаар ТХЗ-ыг
хэрэгжүүлэх боломжгүй учир “төрийн
нэгдмэл
бодлого,
зохицуулалттай
байх” (“all-of-government”) “бүх нийтийн
оролцоог хангах, цогц байх” (“all-ofsociety”) зарчмыг баримталж, засаг
захиргааны бүх түвшинд, хувийн хэвшил,
иргэний нийгэм, эрдэм шинжилгээний
байгууллагууд, ялангуяа, эмзэг бүлгийн
хүн амын бүлгүүдийн идэвхтэй оролцоог
хангаж, хамтран ажиллахад цаашдын
арга хэмжээг чиглүүлэх нь чухал ач
холбогдолтой юм.
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Зорилго 1. Ядуурлын бүх хэлбэрийг устгах

Тэгш бус байдал гүнзгийрч, ядуурлын
түвшин нэмэгдсэн. Уул уурхайн салбарт
түшиглэн эдийн засаг эрчимтэй өсч
байгаа боловч энэхүү өсөлт нь тогтворгүй,
бүх хүнд хүртээмжтэй байж чадахгүй
байна. Мөн уг өсөлт нь салбарууд, бүс
нутгийн түвшинд жигд бус байна. 2014
онд ядуурлын түвшин 21.6 хувь байсан
бол 2016 онд 29.6 хувь болж, 8 пунктээр
нэмэгдэж Монгол Улсад гурван хүн
тутмын нэг нь үндэсний ядуурлын
түвшнээс доогуур амьдарч байгааг
илтгэж байна. Үүнээс гадна үндэсний
ядуурлын шугамд тун ойрхон, ядуу
ангилалд шилжин орох эрсдэл өндөртэй
олон хүн байна.
Ядуурлын түвшин хот, хөдөө болон
бүс нутгаар ялгаатай байна. Хөдөөгийн
ядуурлын түвшин 34.9 хувь байгаа нь
хот сууриныхаас (27 хувь) өндөр байна.
Зүүн бүсэд ядуурлын түвшин хамгийн
өндөр буюу 43.9 хувь, Баруун бүсэд 36
хувь байна. Энэ нь хүн амын 46 хувь, ядуу
иргэдийн 24.8 хувь нь (2016) амьдарч
байгаа Улаанбаатар хотын ядуурлын
түвшнээс 1.5-1.8 дахин өндөр байна7.
Хөдөөгийн хүн ам зах зээлээс алслагдсаны
зэрэгцээ дэд бүтэц хөгжөөгүй, нийгмийн
үйлчилгээнд
хамрагдах
боломж
хязгаарлагдмал, байгаль, цаг уурын
нөлөөллөөс хамааралтай байгаа нь
тэдний гол хүндрэл болж байна.
Нийт хүн амын 10 гаруй хувь нь давхацсан
олон
хүчин
зүйлээс
шалтгаалсан
ядууралд өртсөн байна. Монгол Улсын
Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс (ОХЯИ)
2016 онд 0.043 байгаа нь орлого, эрүүл
мэнд, боловсролын зэрэг давхацсан олон
хүчин зүйлээс шалтгаалсан ядууралд
хүмүүс
өртөж
байгааг
илэрхийлж
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байна. Давхацсан олон хүчин зүйлээс
шалтгаалсан ядуурлын талаарх ойлголт,
түүнийг тооцох аргачлал үзүүлэлтийг
сайжруулж
хэрэгжүүлэх
чухал
шаардлагатай байна.
Хүмүүс илүү таатай нөхцөл, боломжийг
эрэлхийлж Улаанбаатар хот болон бусад
хот суурин газрыг зорьж байна. Сүүлийн
арван жилд Улаанбаатар хотын гэр
хороолол хурдацтайгаар хүрээгээ тэлсэн.
Гэр хорооллын нийт хүн амын 38 хувь нь
ядуу байгаа бөгөөд өрхийн тэргүүн нь
ажилгүй, боловсролын түвшин багатай,
нийгмийн халамж тэтгэмжээр амьдардаг,
албан бус салбарт ажилладаг гэр
хорооллын өрхүүд хамгийн ядуу байна.
Хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй салбарыг
хөгжүүлэх,
залуучуудын
хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих, жендэрийн тэгш
байдлыг хангахад төрийн бодлогыг
чиглүүлэх нь ядуурлыг бууруулах гол арга
зам байх болно.
Ядуурлыг бууруулж, эдийн засгийн
өсөлтийг хүртээмжтэй болгох бас нэг арга
зам бол нийгмийн хамгааллыг сайжруулах
явдал хэмээн засгийн газар үзэж байна.
Энэ нь хүн амыг нэн шаардлагатай
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд
хамруулах,
хүүхдүүдэд
боловсрол,
асрамж халамжийн болон хоол тэжээлийн
дэмжлэг үзүүлэх, хөдөлмөрийн насныхан,
ахмадууд,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүмүүсийн орлогын баталгааг хангах
замаар нийгмийн хамгааллын суурь
үйлчилгээг
хүртэх
боломжийг
нь
баталгаажуулах зорилготой. 2017 онд
нийт хүүхдийн 88.9 хувь, ахмадуудын
97.5 хувь, ажилгүйчүүдийн 44.7 хувь нь
нийгмийн хамгааллын суурь үйлчилгээнд
хамрагдсан байна8.
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Зорилго 2. Өлсгөлөнг эцэс болгож, хүнсний аюулгүй
байдлыг хангаж, хоол тэжээлийн чанарыг сайжруулж,
хөдөө аж ахуйн тогтвортой өсөлтийг дэмжих
Хүн
амын
хүнсний
хэрэгцээний
дийлэнхийг дотоодын үйлдвэрлэлээр
хангаж байгаа хэдий ч чухал хэрэгцээт
зарим
хүнсний
бүтээгдэхүүнийг
импортоор хангаж байна. Манай улс хүн
амынхаа мах махан бүтээгдэхүүн (98.8
хувь), төмсний (99.6 хувь) болон гурил,
гурилан
бүтээгдэхүүний (82.0хувь)
хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр
хангаж байна. 2018 оны мэдээллээр
хүнсний ногооны хэрэгцээний 42 хувийг
л дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж
байна9. Загас, шувууны мах, төрөл
бүрийн будаа, буурцагт ургамал, жимс
жимсгэнэ, ургамлын тос, цөцгийн тос
зэрэг нэн хэрэгцээт амин дэм бүхий
хүнсний бүтээгдэхүүний дийлэнх хувийг
импортоор хангаж байна10.
Бичил тэжээлийн дутал нийт хүн
амын дунд түгээмэл, ялангуяа, хүүхэд,
эмэгтэйчүүдийн
дунд
аминдэм,
эрдсийн дутлын тархалт өндөр байна11.
Тухайлбал, 5 хүртэлх насны хүүхдийн
90 хувь, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн
95 хувь, эрэгтэйчүүдийн 82 хувь нь Д
аминдэмийн дуталтай байна. Улсын

хэмжээнд 5 хүртэлх насны хүүхдийн 9.5
хувь нь А аминдэмийн дуталтай, 60.1 хувь
А аминдэмийн дуталд өртөх эрсдэлтэй
байна.
Нялхсыг эхийн сүүгээр дагнан хооллох
үзүүлэлт буурч байна. 2012 онд 0-5 сартай
нийт хүүхдүүдийн 65.7 хувь нь дан эхийн
сүүгээр хооллож байсан бол энэ үзүүлэлт
2018 онд 50.2 хувь12 болж буурчээ.
Монголчуудын дунд илүүдэл жин,
таргалалт нэмэгдэж байна. Энэ үзүүлэлт
нийт бүс нутаг, хүн амын бүлгүүдийн дунд
түгээмэл байна. 15-49 насны эхчүүдийн
46.2 хувь, 15-49 насны эрэгтэйчүүдийн
48.8 хувь нь илүүдэл жинтэй байна. Мөн
2010 онд сургуулийн насны хүүхдүүдийн
4.3 хувь нь илүүдэл жинтэй байсан бол
энэ тоо 2017 онд 28.6 хувь болж эрс
нэмэгдсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын
сургуулийн насны 3 хүүхэд тутмын нэг нь
(34 хувь) илүүдэл жинтэй байна. Энэ нь
цаашдаа тэдний эрүүл мэндэд сөргөөр
нөлөөлөх магадлалтай13 юм.

Зорилго 3. Бүх нийтээрээ насан турш эрүүл энх, сайн
сайхан амьдрах нөхцөлөөр хангах

Монголчуудын дундаж наслалт нэмэгдэж
байна. 2017 оны байдлаар Монгол Улсын
хүн амын төрөлтөөс тооцсон дундаж
наслалт 69.914 жил болж 2000 онтой
(63.2 жил) харьцуулахад 6.7 жилээр
нэмэгджээ. Гэвч эмэгтэйчүүд (75.4 жил)
болон эрэгтэйчүүдийн (65.9 жил) дундаж
наслалтын зөрүү бараг 10 жил болсон нь
дэлхийн дунджаас (4.6 жил) хоёр дахин
өндөр байна. Энэ нь эрэгтэйчүүдийн
амьдралын эрүүл бус хэв маяг, хорт
зуршил болох архи, тамхины хэрэглээ,
биеийн хөдөлгөөний хомсдол, эрүүл
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

бус хооллолт, зан үйлийн үр дагавар15
байж болох талтай. Энэ үзэгдлийн
учир шалтгааныг гүнзгийрүүлэн судлах
шаардлагатай.
Монгол Улс МХЗ-ын эхийн эндэгдлийг
бууруулах
зорилтыг
хэрэгжүүлсэн
дэлхийн есөн орны нэг болж байсан
нь саяхан. Гэвч 2016 онд 100.000
амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдэл
бараг хоёр дахин өсч, 48.6 болсон16 нь
манай улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо
тогтворгүй, гадаад хүчин зүйлс, улмаар
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эдийн засгийн хүндрэл тохиоход тун
эмзэг болохыг харуулж байна. Нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийг сайжруулахад
чиглэсэн
эрт
илрүүлэг,
тандалт,
генетикийн шинжилгээг заавал хийх
зэрэг хариу арга хэмжээнүүдийг авсны үр
дүнд эхийн эндэгдлийг 2017 он гэхэд 26.9
болгож буулгаж чадсан байна. Гэвч эхийн
эндэгдэл хөдөө орон нутагт өндөр хэвээр
байна. Эхийн эндэгдлийн гол шалтгаан нь
үжил (24.2 хувь), цус алдалт (17.7 хувь),
манас таталтын урьтлаас (17.7 хувь)
үүдэлтэй байна17.
Хүүхдийн эндэгдэл буурч байна. 20102017 онуудад 1.000 амьд төрөлтөд ногдох
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 25.6оос 16.7, нялхсын эндэгдэл 20.2-оос 13.6
болж тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
Эхчүүдийн амаржих үеийн эх барихын
мэргэжлийн
тусламж
үйлчилгээний
чанарт анхааран ажиллаж байна. 20152017 онуудад нийт амьд төрөлтийн 9599 хувь нь мэргэжлийн эх баригчийн
тусламжтайгаар төржээ. Гэхдээ 15-19
насны охидын төрөлт 2013 онд 1000
амьд төрөлтөд 40.4 ногдож байсан
бол 2018 онд 42.618 болж нэмэгджээ.
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ хүрэлцээ муутай, мэдлэг
мэдээлэл дутмагаас шалтгаалан өсвөр
насны охидын жирэмслэлт өндөр байна.
Халдварт болон халдварт бус өвчлөл
нь тулгамдсан асуудал хэвээр байна.
Халдварт өвчинтэй тэмцэх олон хууль,
бодлогууд гарч байгаа ч хүн ам урьдчилан
сэргийлж болох өвчинд нэрвэгдсээр
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байна. Хэтэрхий олон тооны хүн
урьдчилан сэргийлж болохуйц өвчлөлөөс
шалтгаалан цаг бусаар нас барж байна.
Дархлаажуулалтын хамралт өндөр (98
хувь) байгаа хэдий ч улаан бурхан зэрэг
зарим халдварт өвчний дэгдэлт 20152016 онуудад гарч, бага насны хүүхдийн
эндэгдлийн тоо өсөх шалтгаан болсон.
15-34 болон 65-с дээш насныхны дунд
сүрьеэгийн шинэ тохиолдлууд өндөр
байна. Мөн сүрьеэгээр өвчлөгсдийн
55.1 хувь нь эрэгтэйчүүд, 44.9 хувь нь
эмэгтэйчүүд байна19. ХДХВ/ДОХ-той
хүмүүсийн 61 хувь нь 25-39 насныхан
байна20.
Бэлгийн
замаар
дамжих
халдварын тохиолдол нь нийт халдварт
өвчний 34.7 хувийг (2017) эзэлж байна21.
Бэлгийн замаар дамжих халдварын
тохиолдлын 42 хувь нь 15-24 насныхан
байна22.
Хүн амын нас баралтын 85.9 хувийг
халдварт бус өвчин23 эзэлж байгаа нь
манай улсын өмнө тулгамдаж байгаа
томоохон асуудлын нэг болж байна.
Бохирдол, ялангуяа, агаарын бохирдол
нь хүн амын өвчлөл нэмэгдэх, цаг
бусаар нас барах гол хүчин зүйл болж
байгаа бөгөөд энэ нь хот суурин газарт
илүүтэй тохиолдож байна. Хар тамхи,
мансууруулах
бодистой
холбоотой
гэмт хэрэгт холбогдогсдын дийлэнх нь
залуучууд байна. Эдгээр гэмт хэрэгт
холбогдогсдын 76.3 хувь нь 18-35 насны
залуучууд, 40.9 хувь нь эрхэлсэн тодорхой
ажилгүй хүмүүс байна24.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

Зорилго 4. Хүн бүр чанартай боловсролыг ижил тэгш,
хүртээмжтэй эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх, насан турш
сурч боловсрох боломжийг дэмжих
Монгол Улсын 15 болон
түүнээс
дээш
насны
нийт хүн амын 98 гаруй
хувь нь бичиг үсэгт
тайлагдсан. Есөн жилийн
суурь боловсролыг заавал
эзэмших хуультай. 20172018
оны
хичээлийн
жилд хамрагдвал зохих
нийт хүүхдийн 98.6 хувь
нь бага, дунд, ахлах
сургуульд25
суралцаж
байна. Гэсэн хэдий ч 6-14
насны 682 хүүхэд сургууль
завсардсан
байна.
Цэцэрлэг,
сургуулийн
өмнөх боловсрол олгох
байгууллагуудад 2-5 насны
хүүхдүүд
сайн
дурын
үндсэн дээр хамрагдаж
байна.
Боловсролын
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмж, боловсон хүчний чадавхи,
хүрэлцээ, сургалтын хөтөлбөрүүдийн
хэрэгжилт хот, хөдөө, бүс нутаг, дүүргийн
түвшинд ялгаатай байна. Улсын болон
хувийн сургуулиудын боловсролын чанар
ч ялгаатай байна. Түүнчлэн, малчдын
хүүхдүүд,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдүүд, ядуу өрхийн хүүхдүүд, өсвөр
насны охид, залуу эхчүүд боловсролын
үйлчилгээнд тэгш хамрагдаж чадахгүй
байна.
Боловсролын байгууллагуудын орчин
нөхцөл нь стандартын шаардлагыг
хангахгүй байна. Олон сургуульд анги
танхим хүрэлцээгүй, сургалтын материал,
сурах бичгийн хангамж, чанар хангалтгүй
байна.
Засгийн
газрын
бодлого
тогтворгүйгээс сургалтын хөтөлбөрүүд
ойр ойрхон солигдож байна. Хүн амын
төвлөрөл нэмэгдсэнээс шалтгаалан
Улаанбаатар хотын зарим сургуулиудын
бүлэг дүүргэлт үндэсний стандартаас
1.5-2.0 дахин өндөр байна26. Ялангуяа,
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бага сургуулиудын анги дүүргэлт өндөр
байгаагаас шалтгаалан багшийн ачаалал
нэмэгдэж, сургалтын чанарт сөргөөр
нөлөөлж байна. 2018-2019 оны хичээлийн
жилд гурван ээлжээр хичээллэж байгаа 28
улсын сургууль байна. Энэ нь бага насны
хүүхдийн хөгжил, сурагчдын сурлагын
амжилт, эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж
байна.
Монгол Улсад нийт 798 сургууль үйл
ажиллагаа явуулж байгаагаас 770
сургуулийг судалгаанд хамруулж үзэхэд,
54 хувь нь төвлөрсөн ус, ариун цэврийн
байгууламжид холбогдсон, 11 хувь нь
ундны баталгаат бус эх үүсвэр ашиглаж
байна27. 2017 оны байдлаар нийт
сургуулийн 96.6 орчим хувь нь цахилгаан
эрчим хүчний эх үүсгүүрт холбогдсон,
94.8 хувь нь сургалтын зориулалттай
компьютероор хангагдсан, 67.8 гаруй
хувь нь интернэтэд холбогдсон байна.
Тогтвортой
хөгжлийн
боловсролыг
сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулах ажлыг
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2015 оноос28 эхлэн хийж, сургуулийн
өмнөх, бага, дунд, бүрэн дунд, дээд
боловсролын хөтөлбөрүүдэд тусгаж,
шинэчилсэн. Шинэчилсэн сургалтын
хөтөлбөрүүд нь хэрэгжиж эхлээд байгаа
бөгөөд цаашид тогтвортой хөгжлийн
боловсролын асуудлыг багш нарын
боловсрол, оюутан сурагчдын үнэлгээнд
тусгах шаардлагатай.

Боловсрол
эзэмшсэн
залуучууд
хөдөлмөрийн зах зээлээс ажил олоход
хүндрэлтэй байна. 2018 оны байдлаар
нийт ажилгүйчүүдийн 18.1 хувь нь техник
мэргэжлийн, 29.7 хувь нь дээд болон
бакалаврын боловсролтой залуучууд
байна29 Энэ нь дээд боловсролоор
хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээнд
нийцэх, хөрвөх чадвартай ур чадварыг
олгож чадахгүй байгаатай холбоотой.

Зорилго 5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах,
охид эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэх

Манай улс нь жендэрийн тэгш байдлын
үзүүлэлтээрээ Ази, Номхон Далайн
бүсийн улс орнуудын дунд тэргүүлж
байгаа боловч цаашид шийдвэрлэвэл
зохих асуудлууд байна. Жендэрийн
тэгш байдлыг хангахдаа үндэснийхээ
онцлогт нийцүүлэх шаардлагатай байна.
Хууль эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн,
эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин
өндөр, эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд
сайжирсан зэрэг олон ахиц гарч байгаа
хэдий ч хөдөлмөр эрхлэлт, шийдвэр
гаргах түвшинд жендэрийн ялгаа байсаар
байгаа төдийгүй, жендэрт суурилсан
хүчирхийлэл асуудал хэвээр байна.
Монголын
эмэгтэйчүүдийн
Хүний
хөгжлийн
индекс
0.750
болж,
эрэгтэйчүүдийнхээс (0.733) өндөр байгаа
нь Жендэрийн хөгжлийн индекс (ЖХИ)30
нэгээс давж, 1.023 болоход нөлөөлж,
улмаар Монгол Улсыг Нэгдүгээр бүлгийн
орнуудын ангилалд багтах хүчин зүйл
болсон. Гэвч Жендэрийн тэгш бус байдлын
индекс31 (ЖТБИ) 2018 оны байдлаар
0.301 болсноор Монгол Улс дэлхийн 160
улсаас 65 дугаарт эрэмбэлэгдэж, хүний
хөгжлийн түвшин өндөртэй улсуудын
дунджаас (0.289) 0.012 пунктээр дээгүүр,
Ази, Номхон далайн бүсийн дунджаас
(0.312) 0.011 пунктээр доогуур байна.
Эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин
харьцангуй өндөр боловч, хөдөлмөр
эрхлэлт
нь
эрэгтэйчүүдийнхээс
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ялгаатай байна. Манай улсын 25аас дээш насны эмэгтэйчүүдийн 91.2
хувь нь, эрэгтэйчүүдийн 86.3 хувь нь
дундаас дээш боловсролтой боловч
эмэгтэйчүүдийн
ажиллах
хүчний
оролцооны түвшин 55.2 хувь буюу
эрэгтэйчүүдийнхээс (67.5 хувь) бага32
байна. Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн
цагийн дундаж цалингийн ялгаа 11.4
хувь33 байна. Түүнчлэн, хөдөлмөр
эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд нь үнэлэмж
үгүй гэрийн болон хүүхэд асрах ажилд
эрэгтэйчүүдээс илүү цаг зарцуулж байна.
Шийдвэр
гаргах
дээд
түвшинд
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл цөөн байсаар
байна. Эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн
харилцаан дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо
сайжирч байгаа хэдий ч “мэргэжилтнүүд”ийн түвшинд эмэгтэйчүүдийн эзлэх
хувийн жин эрэгтэйчүүдийнхээс бараг
хоёр дахин илүү, удирдах дээд албан
тушаалд
эмэгтэйчүүдийн
төлөөлөл
цөөн байна. Удирдах албан тушаалтай
эмэгтэйчүүдийн хувийн жин 36.7 хувь
(2016), Монгол Улсын Их Хурлын нийт
гишүүдийн 17.1 хувь нь эмэгтэй34 гишүүн
байна. Энэ хандлага сүүлийн арван жил
хадгалагдсаар байна.
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл манай
улсад тулгамдсан асуудлын нэг болж
байна. 15-с дээш насны эмэгтэйчүүдийн
17.3 хувь нь амьдралдаа, 4.5 хувь35 нь
сүүлийн 12 сард бусдын зүгээс үйлдсэн
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бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн
гэсэн мэдээлэл байна. Мөн 10 эмэгтэй
тутмын нэг нь хүүхэд байхдаа бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн, долоон эмэгтэй
тутмын нэг нь амьдралдаа (багадаа нэг
удаа) бусдын зүгээс үйлдсэн бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн байна. Сүүлийн 12

сарын хугацаанд эмэгтэйчүүдийн бараг
дөрөвний нэг нь (23.6 хувь) бие махбодын,
бэлгийн, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд
өртөж байна. Хүчирхийлэлд 30-34 насны
эмэгтэйчүүд хамгийн ихээр (32.5 хувь)
өртсөн байхад 55-59 насны эмэгтэйчүүд
хамгийн бага (10.1 хувь) өртсөн байна36.

Зорилго 6. Нийт хүн амыг ундны усаар хангаж, ариун цэврийн
байгууламжийг хүртээмжтэй болгох тогтвортой менежментийг
хэрэгжүүлэх

Баталгаат ундны ус, ариун
цэврийн байгууламжийн
хүртээмж
хангалтгүй
байна. Аюулгүй, баталгаат
ундны усаар хангагдсан
хүн амын хувийн жин
2015 онд 84 хувь байсан
бол,
ариун
цэврийн
байгууламжаар хангагдсан
хүн амын хувийн жин 5937
хувь байжээ. Өнөөдөр
монголчуудын
зарим
хэсэг нь цэвэр бохир
усны төвлөрсөн шугам
сүлжээнд
холбогдоогүй,
талаас илүү хувь нь
нүхэн жорлон ашиглаж
байгаа нь манай улсад
ундны ус, ариун цэврийн
байгууламжийн үйлчилгээг
хүн бүр тэгш хүртэх ёстой
хүний эрх зөрчигдөж байгааг харуулж
байна. Баталгаат ундны ус, ариун
цэврийн байгууламжаар үйлчлүүлж буй
хүн амын талаарх тоо мэдээлэл тодорхой
бус, олон эх сурвалжуудын мэдээлэл өөр
хоорондоо зөрүүтэй байна. Энэ нь тус
мэдээ мэдээллийг цуглуулах нэгдсэн
арга зүй, аргачлал, ангилал байхгүй
байгаатай холбоотой юм. Тухайлбал,
нэг байгууллага баталгаат ундны усны
эх үүсвэрийн мэдээг цуглуулахдаа 14
ангилал баримталдаг байхад өөр нэг
байгууллага түүнээс цөөн ангиллын дагуу
мэдээ баримтад тулгуурлан бүрдүүлдэг
байна.
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Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн
байгууламжийн хүртээмж хот, хөдөөд
ялгаатай байна. 2015 оны байдлаар
хот суурин газрын хүн амын 94 хувь,
хөдөөгийн хүн амын дөнгөж тал хувь38 нь
баталгаат ундны усаар хангагдсан байна.
Mөн хотын хүн амын 66 хувь, хөдөөгийн
хүн амын 41 хувь нь энгийн ариун цэврийн
байгууламжтай (нүхэн жорлон) байна.
Төвлөрсөн шугам сүлжээний ариутгах
татуургад холбогдсон хүн амын хувийн
жин 2016 оны байдлаар хотод 27 хувь,
хөдөөд 18 хувь байна. Нийт 334 сумын39
20 орчим (6 орчим хувь) нь цэвэр, бохир ус
хангамжийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд
холбогдсон. Үлдсэн сумдын оршин
суугчид улсын төсвийн хөрөнгө, хувийн
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хэвшлийн санхүүжилт эсвэл хувь хүний
хөрөнгөөр баригдсан нийтийн болон
хувийн гүний усны худгаас “ус хэрэглээ”ээ хангаж байна. Үүний зэрэгцээ нийт
сумдын 10 хувь (34)-ийн ундны усны
чанар нь Монгол Улсын стандартад
нийцэхгүй байгаа нь тэдгээр сумдын
хүн амын эрүүл мэнд туйлын эрсдэлтэй
нөхцөлд байгааг харуулж байна. Хотын
оршин суугчдын бараг 45 хувь нь ус
түгээх төвлөрсөн системд холбогдсон
бол гэр хорооллын оршин суугчид ундны
усаа төвлөрсөн сүлжээнд холбогдсон
худгаас, аль эсвэл хувийн гүний худгаас
авч байна40.
Хот суурин газарт ойролцоох голуудын
усны бохирдол нэмэгдэж байна. Өсөн
нэмэгдэж буй хүн ам, уул уурхай,
үйлдвэрлэл, хотжилт болон өөрчлөгдөж
буй амьдралын хэв маягаас шалтгаалж
нэг хүнд ногдох усны хэрэглээ нэмэгдэж
байна41. Үүнийг дагаад усны бохирдол ч
нэмэгдэж байна. Тухайлбал, Монгол Улсын
29 усны сав газрын нэг болох Туул голын
сав газар нь нийт нутаг дэвсгэрийн 3.2
хувийг хамрах боловч нийт хүн амын 46.2
хувь нь амьдардаг нийслэл Улаанбаатар
хотын ус хэрэглээг дангаараа хангаж
байна. Гэтэл төв цэвэрлэх байгууламж
болон нийслэл хотод байрлах арьс
шир, ноос боловсруулах зэрэг олон
үйлдвэрүүдийн бохир усны хаягдлаас
Туул гол их хэмжээгээр бохирдож байна.
Үүний улмаас экосистем доройтож,
голын сав газрыг даган суурьших нутгийн
хүн ард, мал сүрэгт сөрөг нөлөө үзүүлж
байна42. Мөн хөдөөгөөс хот руу чиглэсэн
эрчимтэй шилжилт хөдөлгөөний улмаас
Улаанбаатар хотын хүн ам тэлэхийн

хэрээр ус хангамж, ариун цэврийн
байгууламжийн үйлчилгээний хэрэгцээ
улам нэмэгдсээр байна. Үүний уршгаар
Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх
байгууламж өдөрт 170.000 м3 бохир
ус цэвэрлэх хүчин чадалтай боловч
техникийн хүчин чадлаасаа давсан
хэмжээний бохир ус хүлээн авч, өдөрт
170.000-190.000 м3 дутуу цэвэрлэсэн
усыг Туул голд нийлүүлж байгаа43 нь
анхаарал хандуулах асуудал болж байна.
Усны нөөцийн удирдлага, зохицуулалтыг
сайжруулах шаардлагатай байна. Манай
улс усны нөөцийн менежмент, тогтвортой
ашиглалтыг удирдан чиглүүлэх талаар
олон бодлого, эрх зүйн баримт бичгийг
батлан хэрэгжүүлж байгаа ч ус, ариун
цэвэртэй холбоотой асуудлыг хэд
хэдэн яам хариуцаж байгаа нь зарим
тохиолдолд давхардал, хийдэл үүсэх
шалтгаан болж байна. Тухайлбал, усны
нөөцийн нэгдсэн менежментийн зарчим
амжилттай хэрэгжих үндэс суурь нь
талуудын оролцоо байдаг атал хэнд нь
хэдий хэмжээний ус хэрэгтэйг (tradeoff) харилцан хүлээн зөвшөөрсөн зүйл
одоогоор манайд алга байна. Тодорхой
институцын
зохион
байгуулалтад
үндэслэн нэгдсэн стратеги баримтлах,
хүн бүрд усны үнэ цэнийг ойлгуулах,
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн
тухай хуулийн хэрэгжилтийн дүнд бий
болох усны төлбөрийн механизмыг
боловсронгуй болгох зэрэг асуудлууд
тулгамдаж байна. Иймээс салбар дундын
оновчтой зохицуулалтыг яаралтай хийх,
усны бүтэц (water arhitecture) байгуулах,
усны сайн засаглал болон менежментийг
бий болгох хэрэгтэй байна44.

Зорилго 7. Нийт хүн амыг төлбөрийн чадварт нь нийцсэн,
найдвартай, тогтвортой, сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах

Цахилгаан эрчим хүчний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх нь тулгамдсан асуудал
хэвээр байна. Нийт өрхийн 96.745 хувь нь
цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан бол,
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дулааны нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон
өрх 2017 онд 276.565 буюу нийт өрхийн 31
хувь байгаагийн 74 хувь нь Улаанбаатар
хотын өрх байна46. Цахилгаан эрчим
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хүчний үндсэн эх үүсвэр нь түүхий нүүрс
юм.
Аймаг47, сумын төвүүдийг цахилгаан
эрчим хүчээр хангахад тодорхой ахиц
гарсан боловч ихэнх багийн48 төвүүд
цахилгаан эрчим хүчний хязгаартай
хэвээр байна. Улаанбаатар хотоос
бусад аймаг, сумын төвийн дийлэнхэд
нь халаалтын үйлчилгээ авах боломж
хязгаарлагдмал хэвээр, хуучирсан, үр
ашиггүй халаалтын зуухнуудыг ашиглаж
байна. Гэр хорооллын айл өрхийн хувьд ч
дулааны эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр
нь түүхий нүүрс юм. Хөдөөгийн малчид
мод (зарим бүс нутагт), бут, малын аргал,
хөрзөн зэргийг уламжлалт аргаар бэлтгэн
түлшиндээ хэрэглэж байна.
Эрчимтэй
өсөн
нэмэгдэж
байгаа
цахилгаан, дулааны эрчим хүчний
хэрэгцээг
өнөөгийн
дулааны
цахилгаан станцууд хангаж чадахгүй
байна. Цахилгаан эрчим хүчний нийт
үйлдвэрлэлийн 95.7 хувийг дулааны, 2.86
хувийг нар салхины, 1.38 хувийг усан
цахилгаан станц, 0.1 хувийг бусад эх

үүсвэрээс 2017 онд үйлдвэрлэсэн байна49.
Цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн
80 хувийг дотоодын эрчим хүчний
үйлдвэрлэлээс50, 20 хувийг импортоор
авч ашигласан байна.
Манай улсын эрчим хүчний хэрэглээ
үндсэндээ Улаанбаатар хотод төвлөрч
байгаа бөгөөд тус хотын эрчимтэй өсөн
нэмэгдэж буй дулааны болон цахилгааны
эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд төр
засгаас нүүрсний технологид суурилсан
дулааны цахилгаан станц (ДЦС)-ын хүчин
чадлыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх шийдвэр
гаргасан билээ. Одоогийн нөхцөл
байдлыг харгалзан эдгээр ДЦС-ууд нь
түүхий нүүрсэн дээр түшиглэн ажиллах
бөгөөд цаашид сэргээгдэх эрчим хүчний
ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах
шаардлага байна.
Манай улсад сэргээгдэх эрчим хүчний
ашиглагдаагүй их нөөц, усан цахилгаан
станцын чадавхи бий боловч энэхүү
нөөцөө тогтвортой өсөлтийг хангах
эх үүсвэр болгон дорвитой хөрвүүлэн
ашиглаж чадахгүй байна. Мөн түүнчлэн,
салхины эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь
нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан
станцаас өндөр өртгөөр эрчим хүч
үйлдвэрлэж байгаа ч жил бүр 180 мянган
тонн нүүрс хүчлийн хий агаар мандалд
цацагдахаас сэргийлж, 1.6 сая тонн цэвэр
ус, 122 мянган тонн нүүрс хэмнэх боломж
байгааг судалгаагаар баталсан51.
Хувийн хэвшлийн нар, салхины эрчим
хүчний төслүүд нь төвийн бүсийн
агаарын цахилгаан дамжуулах шугамын
дагуу тархан байрлаж байна. Гэвч
энэхүү шугамын цахилгаан дамжуулах
чадвар техникийн боломжит хязгаартаа
хүрсэн учир тэдгээрийг өргөтгөхөөс
нааш шинээр эх үүсвэрүүдийг холбох
боломжгүй болсон байна. Агаарын
дамжуулах үндсэн шугамууд, дэд
станцуудыг өргөтгөн, шинэчилж, хүчин
чадлыг нь нэмэгдүүлэхэд багагүй цаг
хугацаа, хөрөнгө шаардлагатай байна.
Эрх зүйн баримт бичиг болон эрчим
хүч худалдан авах гэрээнд тулгуурлан
эрчим хүчний нэгж үнийг урт хугацаанд
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баталгаатай хадгалах нь сэргээгдэх
эрчим хүчний салбарт оруулж буй хөрөнгө
оруулалтын эрсдэлийг бууруулах үндэс
болно.
Эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлж,
үнийг оновчтой болгох шаардлагатай
байна. Монгол Улсад эрчим хүчний
хэрэглээний ялгаатай тариф мөрдөж
байгаа бөгөөд улсын дундаж нэгж
өртөг 145.85 төгрөг байгаа хэдий ч гэр
хорооллын эрчим хүчний хэрэглээний
төлбөрийг харьцангуй хямд тарифаар
буюу 112 төгрөгөөр тооцож байна52.
Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
ч мөн бодит өртгөөс 2-3 дахин доогуур
түвшинд байна. Хэрэглэгчдийг хямд
эрчим хүчээр хангах явцад гарсан эрчим
хүчний алдагдлыг төр засаг үүрч байна.

Ийнхүү үнийн бодлогыг төрөөс зохицуулж
байгаа нь нэг талаас тэгш бус байдлыг
багасгах, ядуурлыг бууруулах бодлого
агуулж байгаа боловч нөгөө талаас эрчим
хүчний салбарын алдагдлыг нэмэгдүүлж
байна.
Хэрэглэгчдийг хямд, найдвартай эрчим
хүчээр хангах зарчимд нийцүүлж,
сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тарифын
зөрүүг “дэмжих тарифаар” (сэргээгдэх
эрчим хүчийг дэмжих зорилгоор эрчим
хүчний үнэд шингээсэн тариф) зохицуулж
байна53. Гэвч тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
нь сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэж
нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлснээр дэмжих
тариф 77.81 төг/кВт.ц болж байна. Энэ нь
хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний
үнэ нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Зорилго 8. Тууштай, хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн
өсөлтийг хангах, бүх нийтээрээ бүрэн, бүтээмжтэй, зохистой
хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжих
Монгол
Улсын
эдийн
засгийн өсөлт тогтвортой
бус байна. Дэлхийн зах
зээл дээрх эрдэс баялгийн
үнийн огцом хэлбэлзэл
болон
уул
уурхайн
салбарын
хэт
хараат
байдлаас
шалтгаалан
манай улсын эдийн засгийн
өсөлт тогтворгүй байна.
Эдийн засгийн өсөлт 2011
онд дээд цэгтээ буюу 17.3
хувьд хүрсэн. Гэвч тавхан
жилийн дотор буюу 2016
онд 1.2 хувь болж эрчтэй
буурсан. Энэ үед Дэлхийн
Банкны
үнэлгээгээр
манай улс “дундаас-дээш
орлоготой”
орнуудын
ангилалд орсон хэдий ч,
ганцхан жилийн дараа
эргээд
“дундаас-доош
орлоготой” орны ангилалд шилжсэн.
Харин сүүлийн хоёр жилд уул уурхайн
салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний
салбарын
бүтээмж
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нэмэгдсэнээр54 эдийн засгийн өсөлт
нэмэгдэж 2017 онд 5.3 хувь, 2018 онд
6.9 хувь тус тус болжээ55. Эдийн засгийн
энэхүү эерэг хандлага 2020 оныг хүртэл
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тогтвортой үргэлжлэх төлөвтэй байгаа
хэдий ч дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн
хандлага, манай улсын 2021 онд төлөх
зээлийн өрийн төлбөр зэргийг тооцож
бодлоготой, сайтар төлөвлөж ажиллах
хэрэгтэй байна. Өрсөлдөх чадварын
индексээр манай улс 2015-2016 онд 140
орноос 104 дүгээрт (3.8) орж байсан бол
2017-2018 онд 137 орноос 101 дүгээрт
(3.9) орж56 өөрчлөлт гараагүй байна.
Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт
хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дорвитой
нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болж чадахгүй
байна. Ажилгүйдлийн түвшин үндэсний
хэмжээнд 2007-2018 онд 9.2 хувиас 7.8
хувь болж бага зэргээр буурсан бөгөөд
эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин
энэ онуудад 9 хувиас 7.1 хувь болж
буурсан. Гэхдээ хөдөлмөр эрхэлж байгаа
дөрвөн хүн тутмын нэг нь, түүнчлэн
хөдөлмөр эрхэлж байгаа 15-24 насны
залуучуудын гуравны нэг нь “ажилтай
ядуу” гэсэн ангилалд багтаж байна57.
Залуучуудын
(15-24
насны)
ажилгүйдлийн түвшин 2018 онд 25.3
хувь байгаа нь үндэсний хэмжээний
ажилгүйдлийн
түвшнээс
3
дахин
өндөр байна. Ажилгүйдлийн түвшин
залуу эмэгтэйчүүдийн дунд, аймгийн
төв, Улаанбаатар хотын залуучуудын
дунд хамгийн өндөр байна. Илүү өргөн
боломж эрэлхийлэн залуучууд хот
суурин газар руу шилжин суурьшиж
байгаа нь хот суурины ажилгүйчүүдийн
тоог нэмэгдүүлэх нэг хүчин зүйл болж
байна. Хотын залуучуудын (15-24 нас)
ажилгүйдлийн түвшин нь ажилгүйдлийн
улсын дундаж түвшнээс 17.9 пунктээр
өндөр байна58. Тэдний дийлэнх нь анх
удаагаа хөдөлмөр эрхлэхээр ажил хайж
байгаа бөгөөд тэдэнд хөдөлмөрийн зах
зээлд хөл тавихад ихээхэн бэрхшээлтэй
байгааг илэрхийлж байна. Тухайлбал, 2534 насны залуучуудын талаас илүү хувь
нь тогтвортой ажил хайсан хэвээр байгаа
бөгөөд, дээр нь 40 гаруй хувь нь сургуулиас
ажилд шилжиж амжаагүй байна. Энэ
нь тэдний дээд боловсрол эзэмших
сонирхол, нөгөө талаар залуучуудын
олж авсан ур чадвар нь хөдөлмөрийн
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зах зээлийн хэрэгцээ, ажил олгогчдын
шаардлагыг хангадаггүй зэргээс хамаарч
анхныхаа тогтвортой ажилд орохдоо 2.9
жил хүртэл хугацаа зарцуулж байгаатай
холбоотой59. Энэ нөхцөл байдал нь
залуучуудын хувьд төдийгүй улс эх орны
хувьд асар их боломжийг алдагдахад
хүргэж байна.
Монгол Улс нь залуучуудыгаа дэмжиж,
тэдгээрийг сурч боловсрох, улмаар
хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх талаар
тодорхой бодлого хэрэгжүүлж ирсэн
уламжлалтай
боловч
залуучуудын
талаарх бодлого, хөтөлбөрүүд нь саланги,
бие даасан шинжтэй, үндэсний хөгжлийн
бодлого,
хөтөлбөрүүдтэй
уялдаагүй
байгаагаас эх орныхоо улс төр, эдийн
засаг, нийгмийн харилцаанд залуучууд
бүрэн оролцох нөхцөл боломжийг
хязгаарлахад хүргэж байна.
Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн эрэлт
хэрэгцээ
их
байна.
Хөдөлмөрийн
бүтээмж бага, албан бус хөдөлмөр
эрхлэлт түгээмэл байгаа нь зохистой
хөдөлмөрийн эрэлт хэрэгцээ их байгааг
илэрхийлж байна. Сүүлийн арван жилд,
албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн манай
улсын нийт хөдөлмөр эрхлэгчдэд эзлэх
хувь 2006 онд 12.7 байснаа 26.3-д хүрч
хоёр дахин нэмэгдсэний дотор хөдөө
аж ахуйн бус үйл ажиллагаа эрхэлж буй
дөрвөн хүн тутмын нэг нь албан бус
хөдөлмөр эрхэлж байна60.
Манай иргэд олон цагаар ажиллаж
байгаа ч цалин хөлс нь бага байна. Цалин
хөлстэй хөдөлмөр эрхэлж байгаа дөрвөн
хүн тутмын нэг нь бага цалинтай ажил
хийж байна. Нийт хөдөлмөр эрхлэгчдийн
41.2 хувь нь (эрэгтэйчүүдийн 49.1 хувь,
эмэгтэйчүүдийн 36.2 хувь) нэг өдөрт
олон цагаар ажиллаж байна. Олон цагаар
ажиллагчдын 18.2 хувь нь долоо хоногт
49-59 цагаар, 23.2 хувь нь долоо хоногт
60-аас дээш цагаар ажиллаж байна61.
Монгол Улсын Засгийн газраас хүүхдийн
хөдөлмөрийг
устгах
талаар
олон
хөтөлбөр, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж
байгаа хэдий ч хөдөлмөр эрхэлж
байгаа хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа
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нь бодлогын дорвитой арга хэмжээ
авах шаардлагатайг илэрхийлж байна.
Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн тоо анхны
(2002.03) болон хамгийн сүүлийн (2011.12)
Хүүхдийн
хөдөлмөрийн
судалгааны
дүнгээр 10.1-с 16 хувь хүртэл буюу
арван жилийн дотор 6 пунктээр өсчээ.
Ялангуяа, 10-14 насны хүүхдүүдийн дунд

энэ үзүүлэлт өссөн байна. 2011-2012 онд
15-17 насны таван хүүхэд тутмын нэг
нь хүүхдийн хөдөлмөр эрхэлж байжээ.
Иймээс албадан хөдөлмөр, хүүхдийн
хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг
устгах асуудлаарх тоо мэдээлэл, судалгаа
ихээхэн шаардлагатай байна.

Зорилго 9. Найдвартай дэд бүтэц, хүртээмжтэй,
тогтвортой үйлдвэржилт, инновацыг хөхиүлэн дэмжих

Дэд бүтцийг хөгжүүлснээр хүн амд
нийгмийн үйлчилгээг тэгш хүргэх, орон
нутгийн бизнес хөгжих боломж нэмэгдэж
байна. Далайд гарцгүй Монгол орны хувьд
дэд бүтэц, тэр дундаа авто тээврийн
сүлжээг өргөжүүлснээр хүн амд нийгмийн
үйлчилгээг тэгш хүргэх, орон нутгийн
бизнес, гадаад худалдаа, аялал жуулчлал
хөгжих суурь бүрдэх юм. Монгол Улсын
сайжруулсан авто замын урт 2017 оны
байдлаар 10.6 мянган километрт хүрч,
ихэнх аймгийн төвүүд нийслэл хоттой
хатуу хучилттай авто замаар холбогджээ.
Мөн ердийн болон сайжруулсан хөрсөн
замын урт 102.6 мянган километр
болсон нь зорчигч болон ачаа эргэлтийг
эрс нэмэгдүүлж, нийт ачаа тээврийн
57.8 хувь, зорчигч тээврийн 98.4 хувийг
тус салбар гүйцэтгэж байна62. Сүүлийн
жилүүдэд тээврийн бусад салбарыг
өргөжүүлэх, түүний дотор, агаарын
тээврийн зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөнийг
шат дараатай нэвтрүүлэх, нисэхийн
аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх, олон
улсын нислэгийн шугамыг олшруулах,
нисэх буудлаа шинэчлэх зэрэг арга
хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Манай
улсын агаарын зайгаар 2017 онд зөвхөн
дамжин өнгөрөлтийн тоо 11.8 хувиар
өссөн байна. Төмөр замын тээврийг
өргөжүүлж, логистикийн төвийг байгуулах
ажлыг шат дараалалтай эхлүүлээд байна.
Ийнхүү тээврийн салбар өргөжиж байгаа
нь хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх, хүн
амын хүнсний хангамж, үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд томоохон
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түлхэц болсон ч бүс нутгийн нийгмийн
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, мэдээлэл
технологид суурилсан аюулгүй, ая
тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр
логистикийн нэгдсэн сүлжээ дутмаг
байна. Ялангуяа, аймаг доторх, аймаг
хоорондын дэд бүтцийн хөгжил сул
хэвээр байна. Мөн цаг уур, газар зүйн
хүчин зүйлс нь замын чанарт сөргөөр
нөлөөлж,
салбарын
санхүүжилтийн
хэрэгцээг нэмэгдүүлж байна. Тээврийн
салбарын хөгжлийн бодлогын уялдаа,
зохицуулалтын илүү таатай орчныг
бүрдүүлж,
хөрөнгийн
ашиглалт,
хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлэх,
оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг
дээшлүүлснээр газар зүйн байршлаас
хамаарсан тэгш бус байдал багасах юм.
Манай
аж
үйлдвэрийн
салбар
төрөлжөөгүй,
технологийн
хувьд
хоцрогдмол байна. Манайд 2018 оны
байдлаар нийт үйлдвэрлэлийн 70
орчим хувь уул уурхайн салбар, 20
хувийг боловсруулах үйлдвэр, 8 орчим
хувь бусад63 салбарт ногдож байгаа нь
үйлдвэрлэлийн бүтэц сүүлийн жилүүдэд
дорвитой
өөрчлөгдөөгүйг
харуулна.
Мөн нийт экспортын дөнгөж 10.7 хувийг
боловсруулах үйлдвэрүүд гаргаж байхын
зэрэгцээ экспортын бүтээгдэхүүний
97 хувийг технологийн агууламжгүй
бүтээгдэхүүн эзэлж64 байна. Нэг хүнд
ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн
нэмж бүтээсэн үнэ цэнэ манай улсад
215 ам.доллар, нийт боловсруулах
үйлдвэрлэлд
дунд
болон
өндөр
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технологийн боловсруулах үйлдвэрийн
эзлэх хувь 6.66 хувь (Япон Улсад 55.34,
Сингапур Улсад 80.38, БНХАУ-д 41.38)65
байгаа нь үйлдвэрлэлийн арга технологи
шинэчлэгдэхгүй, мэдлэгт суурилсан эдийн
засгийн суурь сул байгааг харуулж байна.
Шинжлэх ухаанд зарцуулж буй хөрөнгө
маш бага байгаа нь өндөр технологи,
инновац
шингээсэн
үйлдвэрлэлийн
хөгжлийг сааруулах нэг хүчин зүйл болж
байна. Судалгаа, хөгжлийн салбарт
зориулсан зардлын ДНБ-д эзлэх хувь
2017 онд 0.0466 байгаа нь дорвитой үр
дүнг бий болгоход хангалтгүй юм67.
Жижиг дунд үйлдвэр (ЖДҮ)-т шинэ
технологи,
инновацыг
нэвтрүүлж,
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломж байгаа
боловч санхүүжилт хүрэлцээгүй байна.
Монгол Улсад 2016 оны байдлаар бизнес
регистрийн санд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа
явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн 78 хувь
нь жижиг, дунд үйлдвэрүүд байна. ЖДҮийг хөгжүүлэх нь улс орны эдийн засагт
чухал үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ ажлын
байрыг бий болгох, бүтээгдэхүүний
өрсөлдөөнийг
нэмэгдүүлэх
олон
давуу талтай. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийн хувьд зөвхөн зээлийн хүү
болон хураамж, шимтгэлийн зардалд нийт
орлогын 10 гаруй хувийг зарцуулж байгаа
нь технологи, шинэчлэлийг нэвтрүүлэх
боломжийг хязгаарлаж байна68.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ Монгол
Улсад хурдацтай хөгжиж байгаа хэдий
ч хот, хөдөөд ялгаатай байна. Интернэт
хэрэглэгчдийн тоо 2017 онд 2.9 саяд хүрч,
сүүлийн таван жилд 4.5 дахин нэмэгдэж,
нийт иргэдийн 94 хувь69 нь интернэт
ашиглаж байна. Манай улс хамгийн хямд
дата хэрэглэдэг 10 орны нэг70 төдийгүй
сүүлийн
жилүүдэд
дата
хэрэглээ
тасралтгүй өссөөр байна. Манай 15-60
насны арван хүн тутмын найм нь буюу 1.7
сая хүн аль нэг төрлийн нийгмийн сүлжээ
ашиглаж байна71. Энэхүү мэдээлэл
холбооны
технологийн
хурдацтай
өсөлтийг ашиглан төрийн үйлчилгээг
цахим хэлбэрт шилжүүлэх (ТҮЦ машин,
Хур систем, цахим татварын систем зэрэг)
олон ажлыг хэрэгжүүлсний үр дүнд иргэд
үйлчилгээг чирэгдэлгүй авах боломж
нэмэгдэж,
төрийн
байгууллагуудын
ачаалал буурах сайн шийдэл болсон. Мөн
аймаг, суманд үүрэн холбоо, интернэтийн
үйлчилгээ идэвхтэй нэвтэрч байгаа ч
хөдөөгийн хүн амд энэ боломж хүрч буй
байдал, түүний хэрэглээ ялгаатай байна.
Тухайлбал, 2017 оны байдлаар 100 хүн амд
ногдох үүрэн холбооны хэрэглэгчийн тоо
нийслэл хотод 127.6 байхад Баян-Өлгий,
Булган зэрэг аймгуудад 80 хүрэхгүй, LTE
буюу 4G үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоо
Улаанбаатарт 26 байхад дээрх аймгуудад
572 орчим бөгөөд улсын хэмжээнд 26
сум шилэн кабельд холбогдоогүй байна.
Мөн цахим аюулгүй байдал, түүний
хэрэглээний дадал хангалтгүй байна.

Зорилго 10. Улс орны дотоодын болон улс хоорондын тэгш
бус байдлыг багасгах

Тэгш бус байдал нь хөгжлийн томоохон
сорилт болж байна. Монгол Улсын
хүний хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
2000 оноос сайжирч ирсэн боловч тэгш
бус байдал асуудал дагуулсаар байна.
Хүний хөгжлийн индекс 2000 онд 0.589
байснаа 2017 онд 0.741 болж 20.5 хувиар
нэмэгдсэн73 хэдий ч тэгш бус байдлыг
харгалзан тооцсон Хүний хөгжлийн индекс
0.639 болжээ. Ийнхүү индекс 13.7 хувиар
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буурахад боловсрол, эрүүл мэнд, орлогын
тэгш бус байдал нөлөөлсөн. Үүний нэгэн
адил хэрэглээний тэгш бус байдлыг
илэрхийлэх Жини коэффициент 2016 онд
улсын дунджаар 0.32, аймгийн төвүүдэд
0.30 - 0.32 байсан бол Улаанбаатар хотод
0.34 байсан нь ялгаа хамгийн их байгааг
харуулж байна. Хүн амын хамгийн
чинээлэг 10 хувийн дундаж хэрэглээ нь
хамгийн ядуу 10 хувийнхаас 7.7 дахин их
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байгаа нь (хот суурин газарт 8.3, хөдөөд
6.3) хот сууринд тэгш бус байдал улам
гүнзгийрснийг илэрхийлж байна74.
Эдийн засаг өсөлттэй байсан сүүлийн
20 гаруй жилийн хугацаанд нийт хүн
амын дотор хамгийн бага хэрэглээтэй 20
хувийнх нь эзлэх хувийн жинд өөрчлөлт
ороогүй хэвээр байгаа нь тэгш бус байдал
буурахгүй байгааг илэрхийлж байна75.
Дээрх ялгаатай байдал эрс тэс цаг
уурын нөхцөл, төвөөс алслагдсан
байдал, дэд бүтцийн болон нийгмийн
үйлчилгээний
хүртээмжгүй
байдал
зэрэгтэй шууд холбоотой. Хот суурин
газарт, ялангуяа, нийслэл хотод илүү
боломжийг эрэлхийлэн хөдөө орон
нутгаас хүн ам олноороо шилжиж
байна. Энэ нь хот суурин газрын суурь
үйлчилгээний хүртээмж, хот төлөвлөлт,
агаарын бохирдол зэрэг асуудлыг улам
хүндрүүлж байна. Тухайлбал, дээд
боловсролын байгууллагуудын 94.7 хувь
нь Улаанбаатар хотод төвлөрсөн, бусад
нь Архангай, Баянхонгор, Дархан-Уул,
Дорнод, Завхан, Орхон, Ховд, Хөвсгөл
зэрэг аймгуудад байгаа нь хөдөө орон
нутгийн залууст дээд боловсрол эзэмших
боломжийг хязгаарлаж байна. Энэхүү орон
зайн ялгааг арилгахын тулд технологийн
дэвшлийг ашиглан цахим сургалтуудыг
орон нутгийн иргэдэд хүргэх эхлэлийг
тавьсан боловч сургалтын хөтөлбөр,
нөхцөлийг
сайжруулж,
бэхжүүлэх,
багш сургагчийг мэргэшүүлэн бэлтгэх
шаардлагатай байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн эдийн
засгийн зохистой бүтэц бий болж
чадахгүй байгаагаас үүдэн дотоодын
ажиллах хүчээ гадагшаа алдах эрсдэл бий
болж байна. Ийнхүү хөдөлмөрийн насны
залуучуудаа гадагш алдсаар байвал
дотоодын компаниудын цаашдын өсөлт,
тэдгээрийн өрсөлдөх чадварт ч сөргөөр
нөлөөлнө.
Тэгш бус хөгжлийн сөрөг үр дагавар нь
“Хөгжлөөс орхигдох эрсдэлтэй хүн амын
бүлгүүдэд” илүү хүнд тусч байна. ҮСДИийг бэлтгэх явцад өөрийн орны нөхцөл
байдалд тохируулан төр засгийн бодлогын
анхаарлыг
чиглүүлэх
шаардлагатай
хөгжлийн үр шимийг бүрэн хүртэхгүй
орхигдох эрсдэлтэй байгаа дараах
хүн амын бүлгийг тодорхойлсон. Үүнд:
хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд, ахмад настан, малчид, дотоодын
шилжигчид зэрэг болно. Бодлогын
хүрээнд эдгээр бүлгүүдэд чиглэсэн
бодлого, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж
байна. Тухайлбал, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдэд
зориулсан
боловсролын
хөтөлбөрийг 2018 онд баталж, тэдний
чанартай боловсрол эзэмших эрхийг
хангах, ердийн сургуульд суралцах
боломжийг бүрдүүлэх талаар зарим ахиц
гарч байна. Гэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн талаарх бодлого, хандлага
хараахан өөрчлөгдөөгүй байгаа бөгөөд
шинэчлэл хийхэд цаг хугацаа, хөрөнгө
оруулалт шаардлагатай хэвээр байна.
Энэ талаар 3 дугаар бүлэгт дэлгэрэнгүй
өгүүлсэн болно.

Зорилго 11. Хот, суурин газруудын аюулгүй, хүртээмжтэй,
найдвартай, тогтвортой хөгжлийг дэмжих

Бүс нутгийн жигд хөгжлийг хангах замаар
хот суурины төвлөрлийг сааруулах
боломжтой. Монгол Улсын эдийн
засгийн үйлдвэрлэлийн 65 орчим хувь нь
Улаанбаатар хотод төвлөрч байгаагаас
боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
нийт
бүтээгдэхүүний 60 хүртэлх хувь, барилгын
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салбарын 90 хүртэлх хувь, бөөний болон
жижиглэнгийн худалдааны салбарын
85 хүртэлх хувь, мэдээлэл харилцаа,
холбооны салбарын 98 хүртэлх хувь нь
нийслэл хотод тус тус үйлдвэрлэгдэж
байна. Мөн 2017 оны байдлаар 124
мянган аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа
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явуулж байгаа нь улсын хэмжээнд нийт
аж ахуйн нэгжийн 75 хувийг эзэлж байна.
Улаанбаатар хотын хүн амыг хагас сая
байхаар төлөвлөсөн боловч өнөөдөр
1.5 сая хүн амьдарч байна. Нийслэлийн
хүн амын өсөлтийн эрч энэ хэвээр
үргэлжилбэл, хүн ам нь 2030 онд 2.0
сая, 2040 онд 3.0 саяд хүрэх төлөвтэй
байна. Улаанбаатар хотын гурван
оршин суугч тутмын нэг нь 1990-2015
оны хооронд шилжин ирэгсэд байгаа
бөгөөд хотын хүн ам жилд дунджаар
6 хувиар өссөн нь улсын дунджаас 3.2
дахин өндөр байна. Хүн амын нягтрал
нэмэгдэж,
хотжилт
эрчимжихийн
хэрээр ажиллах хүч, хөрөнгийн нөөц
төвлөрч, технологи, инновацын чадавхи
нэмэгдэж байгаа боловч хотын хүрээлэн
буй орчин бохирдож, оршин суугчдын
амьдрах нөхцөл муудаж, хотын хүн амын
амьжиргааны түвшин эрс ялгаатай болох
зэргээр олон сөрөг үр дагаврыг бий
болгож байна.
Хотын дэд бүтцийн ачаалал хэт өндөр
байна. Улаанбаатар хотод 2017 оны
байдлаар 386.2 мянган өрх амьдарч
байгаагийн 44.3 хувь буюу 171 мянган
айл өрх орон сууцанд амьдарч, үлдсэн
55.7 хувь буюу 215 мянган айл өрх
гэр хороололд уламжлалт гэр, хувийн
сууцанд амьдарч байна76. Энэ нь хүн амын
ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар
хангагдах талаарх хүний эрх зөрчигдөхөд
хүргэж байна. Хотын нийт газар нутгийн
75 орчим хувийг эзлэх гэр хороололд
цэвэр усны хангамж, халаалтын нэгдсэн
сүлжээ, нийгмийн үйлчилгээний дэд бүтэц
сул хөгжсөн байгаа нь хотын томоохон
сорилт болж байна. Мөн газрын налуугийн
түвшин харгалзахгүйгээр суурьшил үүсч,
гэр хороолол эмх замбараагүй тэлж
байгаа нь иргэдийн байгалийн гамшигт
өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна.
Улаанбаатар хот дангаараа жилд 1.1
сая тонн хатуу хог хаягдал гаргадаг.
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1965–2000
онд ашиглалтад орсон 14 хороололд
баригдсан угсармал орон сууцны 1077
ширхэг блок барилгад 45.0 мянган өрх
амьдарч байна77. Эдгээр барилгын
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Гэрэл зургийг: Сүхбаатарын Наранбаяр

дулаан, техникийн шинэчлэлийн ажил
хийгдэхгүй удааширснаас 10 жилийн
дараа насжилт хэтэрсэн барилгын тоо 3.5
дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна. Үүний
уршгаар дулааны цахилгаан станцуудын
ачааллыг нэмэгдүүлэх шаардлага гарч,
нөгөө талаар барилгын чанар, аюулгүй
байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.
Гэр хорооллын галлагаа, нам даралтын
зуух, автомашин зэрэг утааны нам дор эх
үүсвэрүүдээс үүсэх бохирдол, нүүрсний
технологид суурилсан дулааны станцаас
шалтгаалж, Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдол хүйтний улиралд нэмэгдэж,
агаар дахь бохирдуулах бодисын
стандартаас давсан тохиолдлын тоо
сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өндөр
түвшинд байна. Агаарын бохирдлыг
бууруулах зорилгоор 2010 оноос гэр
хорооллын иргэдийг сайжруулсан зуух,
түлшээр хангах, эрчим хүчний хэмнэлт,
эрчим хүчний татаас, барилга, барилгын
стандартыг сайжруулах, ногоон хөгжил,
цэвэр технологийг нэвтрүүлэх, хотын
гэр хорооллыг дахин төлөвлөх чиглэлээр
салбар бүрийн хүрээнд олон хөтөлбөр,
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төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Эдгээр арга
хэмжээний дүнд 2012 онд тоосонцор
(PM10)-ын 24 цагийн дундаж агууламж нь
836 мкг/м3 (хамгийн дээд хэмжээнд 2012
оны 1-р сард хүрсэн)-ээс 220 мкг/м3 болж

буурсан боловч энэ нь үндэсний болон
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
(ДЭМБ)-ын стандарт үзүүлэлтээс давсан
хэвээр байна78.

Зорилго 12. Хариуцлагатай, тогтвортой хэрэглээ болон
үйлдвэрлэлийг дэмжих

Манай улсад тогтвортой хэрэглээ,
үйлдвэрлэлийн талаар үндэсний дагнасан
хөтөлбөр хараахан байхгүй байна. Гэхдээ
“Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийн
10 жилийн хөтөлбөр” (10YFP)79-ийн гол
ажлууд болох бизнесийн байгууллагын
үйл ажиллагаанд тогтвортой хэрэглээ ба
үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэх, иргэд олон
нийтэд байгаль орчинд ээлтэй зөв дадал
бий болгох, хог хаягдлыг ашиглахтай
холбоотой арга хэмжээнүүдийг Ногоон
хөгжлийн бодлого (2014), түүнийг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
(2016-2030) болон Тогтвортой хөгжлийн
боловсрол үндэсний хөтөлбөр (2018)
зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд
нарийвчлан тусгасан.
Монгол Улсын эдийн засаг байгалийн
нөөцөөс ихээхэн хамааралтай бөгөөд
нөөцийн
бүтээмжийг
сайжруулахад
анхаарал
хандуулах
шаардлагатай
байна. Манай улсын эдийн засаг
байгалийн баялгийн олборлолт, нүүрс,
зэсийн баяжмал зэрэг ашигт малтмалын
экспортод
тулгуурлахын
хамт
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг учраас
нэг хүнд ногдох материалын дотоодын
хэрэглээ болон ДНБ-ний нэг нэгжийг
үйлдвэрлэхэд ашиглаж буй материалын
хэрэглээ өндөр гардаг. Тухайлбал,
байгалийн баялаг багатай зарим улс
орнуудтай харьцуулахад манай улсын
нэг хүнд ногдох материалын дотоодын
хэрэглээ өндөр байна. Манай улсын эдийн
засаг байгалийн баялгийн олборлолт,
нүүрс, зэсийн баяжмал зэрэг ашигт
малтмалын экспортод тулгуурлахын
хамт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг
учраас нэг хүнд ногдох материалын
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дотоодын хэрэглээ болон ДНБ-ний нэг
нэгжийг үйлдвэрлэхэд ашиглаж буй
материалын хэрэглээ өндөр гардаг. Мөн
манай улс 2016 онд 7.9 тонн материалаар
1.0 сая төгрөгийн ДНБ-ийг үйлдвэрлэсэн
бол 2017 онд 7.1 тонн материалаар 1.0
сая төгрөгийн ДНБ үйлдвэрлэх болсон
нь бүтээмж нэмэгдэж буйг харуулна.
Гэхдээ материалын дотоодын хэрэглээ
2017 онд экспортын бүтээгдэхүүнд 42.9
сая тонн, импортын бүтээгдэхүүнд 3.4
сая тонн тус тус ногдож байгаа нь манай
улс импортоор оруулж байгаагаасаа илүү
хэмжээгээр материалыг экспортолж
байгааг харуулж байна80.
Хотын орчны бохирдол нэмэгдэж байна.
Хог хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж, аюултай
хог хаягдлын шинэ төрлүүд бий болж,
хог хаягдлын удирдлагын хүчин чадал
хязгаарлагдмал байгаа нь олон сорилтыг
үүсгэж байна.
Хог хаягдлын менежментийг шинэ
шатанд гаргахаар ажиллаж байна.
Монгол Улсад сүүлийн жилүүдэд төв
суурин газрын хог хаягдлын хэмжээ
өсөн нэмэгдсээр байна. Улсын хэмжээнд
зөвшөөрөгдсөн 390 хог хаягдлын
төвлөрсөн цэгт нийт 3.4 сая тонн хог
хаягдал тээвэрлэн зайлуулжээ. Нийт
зайлуулсан хог хаягдлын 91.8 хувь ахуйн,
8.2 хувь үйлдвэрийн хог хаягдал байна.
Нийт үүсэж байгаа энгийн хог хаягдлын
50 хувийг дахин боловсруулах боломжтой
хог хаягдал эзэлж байгаа ч одоогоор 10
хүрэхгүй хувийг л дахин боловсруулж
байна. Аюултай хог хаягдлын урьдчилсан
тооллогоор (2018) улсын хэмжээний
нийт аюултай хог хаягдлын 99 хувийг
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уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбараас
үүсч байна гэж тогтоосон. Хүн амын тал
шахам хувь нь амьдардаг Улаанбаатар
хотод өдөрт дунджаар 3000-3500 тонн
хог хаягдлыг 3 төвлөрсөн цэгт хүлээн
авч устгаж байна81. Хотын хэмжээнд
2009 онд 425.3 мянган тонн хог хаягдал
гардаг байсан бол 2016 онд 1017 мянган
тонн болж өссөн байна. Хог хаягдлын
эх үүсвэрийн 14.1 хувь нь орон сууц,
38.9 хувь нь гэр хороолол, 25.2 хувь нь
байгууллага аж ахуй нэгжид тус тус ногдож
байна.82 Хогийг ангилан ялгах, дахин
боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор
2017 онд “Хог хаягдлын тухай хууль”-ийг
шинэчлэн баталж, хог хаягдлаас хүний
эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх, иргэдийн хог хаягдлын
талаарх боловсролыг дээшлүүлэн, зөв
дадал хэвшлийг төлөвшүүлж байна83.

Аж ахуй нэгжийн ил тод байдлын тайланд
анхаарал
хандуулах
шаардлагатай
байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагын
ил тод байдлын тайлан, нотолгоонд
суурилсан хяналт-шинжилгээ болон
тайлагнах үйл явцыг сайжруулах талаар
Засгийн газраас дэвшүүлсэн зорилтыг
хэрэгжүүлэх боломж байна. Үүний тулд
дэлхийд баримталдаг зарчим, сайн
туршлагад үндэслэсэн компанийн ил
тод байдлын тайлангийн загварыг
нэвтрүүлэх, компани болон Засгийн
газрын цахим хуудсанд тухайн компани
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
болон биелэлтийн тайлан нь олон нийтэд
нээлттэй хэлбэрээр нийтлэгдсэн байх,
Засгийн газар тайлагнах стандартыг
нэвтрүүлсэн байх, бизнесийн салбартай
зөвлөлдсөний үндсэн дээр шалгуур
үзүүлэлтүүдийг
эцэслэж,
статистик
мэдээлэл цуглуулах ажлыг өргөтгөх
ажлуудыг нэн даруй эхлүүлэх нь чухал
юм.

Зорилго 13. Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний сөрөг
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг яаралтай авах

Манай орон уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөлөлд хамгийн ихээр өртөж буй
орнуудын нэг юм. Өнгөрсөн 70 гаруй
жилийн хугацаанд манай орны агаарын
температурын жилийн дундаж хэм
2.240C-ээр нэмэгдсэн84 нь дэлхийн
дундаж өөрчлөлтөөс даруй гурав дахин
өндөр байна. Сүүлийн 45 жилд хүйтэн
сэрүүн өдрийн тоо дунджаар 15 хоногоор
буурч, харин халуун өдөр 24 хоногоор
нэмэгджээ85. Газар нутгийн 63 хувьд нь
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тархсан хэмээн 1971 онд бүртгэгдсэн
цэвдгийн хэмжээ 2016 онд 29.3 хувь
болсон. Нийт нуур цөөрмийн 21 хувь, гол
мөрний 12 хувь, горхи булгийн 15 хувь нь
2000-2015 оны хооронд хатаж ширгэсэн
ч мөсөн гол, цэвдгийн хайлалтын улмаас
зарим нэг нь эргэн сэргэж байна. Гангийн
хэлбэрээс цөлжих үйл явцад шилжиж,
2015 оны байдлаар газар нутгийн 23.1
хувь нь нэн хүчтэй зэрэглэлээр доройтсон
байна86.
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Зураг 2.3. Монгол Улсад сүүлийн 70 жилийн хугацаанд жилийн агаарын температур болон хур
тунадасны хэмжээнд гарсан өөрчлөлт

Температурын хазайц, 0С

Дундаж температур = -0.7 (1961-1990)

Тайлбар: Жилийн дундаж
температур 2.2°C (өвлийн
улиралд 2.6°C, зуны улиралд
1.4°C)-аар нэмэгдсэн бол хур
тунадасны хэмжээ 7.3 хувь
(өвөл-24 хувь, зун -7 хувь) –
аар буурсан. Төвийн нутгаар
дулаарал
эрчимжиж,
хур
тунадасны хэмжээ багассан
байна.

Хур тундасны хазайц, %

Жилийн нийлбэр хур тундас = 215.1 (1961-1990)

Эх сурвалж: БОАЖЯ, Байгаль
орчин, уур амьсгалын сангийн
илтгэл, 2018 он

Уур амьсгалын өөрчлөлт хүн амын
амьжиргаанд нөлөөлж байна. Сүүлийн
хорин жилд нэмэгдсээр байгаа гамшигт
үзэгдлийн (ган, зуд, үер, шороон болон
цасан шуурга) давтамж цаашид улам
бүр эрчимжих төлөвтэй байна. Сүүлийн
70 жилд 12 удаа тохиолдсон томоохон
зудын нэг нь 2009-2010 онд болсон

бөгөөд манай нийт мал сүргийн 22 хувь
хорогдсон. Уг зуд нь 200-аад мянган
өрхийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлсний
дотор 8.7 мянган малчин өрх ядуучуудын
эгнээнд шилжжээ. Бэлчээрийн талхагдал,
уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас
бэлчээр нутгийн 60 орчим хувь нь
өөрчлөгдөж, доройтсон байна87.

Зураг 2.4. Гэнэтийн болон үргэлжилсэн гамшигт үзэгдлийн давтамж

Эх сурвалж: БОАЖЯ,
Байгаль орчин уур
амьсгалын сангийн
илтгэл, 2018 он

урт хугацаанд
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богино хугацаанд
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Зураг 2.5. Зуд болон малын хорогдол хоорондын харилцан хамаарал
Зудын индекс
Малын хорогдол

Хур тунадасны улирлын шинж төлөвт
өөрчлөлт орсны улмаас зуны улиралд
бэлчээрийн болон тариалангийн газар
хуурайшиж, мал сүрэг усны хомсдолд
орох, өвөл нь зузаан цасан хунгар үүсч,
идээшлэх газаргүй болох зэрэг үр дагавар
авчирсаар байна.
Монгол Улсын нэг хүнд ногдох
хүлэмжийн хийн ялгарал их байна.
Манай улсад галлагааны хугацаа урт
учраас эрчим хүчний хэрэглээ өндөр улс
орнуудын нэг юм. Дэлхийн дундажтай
харьцуулахад манай улсын хүлэмжийн
хийн нийт ялгарлын хэмжээ маш бага
ч бараг зөвхөн нүүрсний хэрэглээнд
суурилсан, хуучирсан технологи бүхий
эрчим хүчний салбартай учраас нэг хүнд
ногдох хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээ
өндөр буюу дэлхийн дунджаас 2.7 дахин
их байна. Хүлэмжийн хий болон агаар
бохирдуулагч бусад элементийн улмаас
төв суурин газар ялангуяа, Улаанбаатар
хотод оршин суугчдын эрүүл мэндэд учрах
эрсдэл өндөр байна. Мөн агаарт дэгдсэн
нарийн ширхэглэгт тоос, тоосонцор
(PM2.5, PM10) нь салхиар зөөгдөн газарт
буухдаа ургамлан бүрхэвч, усан мандлыг
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2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

Эх сурвалж: БОАЖЯ,
Байгаль орчин уур
амьсгалын сангийн
илтгэл, 2018 он

бохирдуулж байх магадлал өндөр боловч
энэ чиглэлийн нарийвчилсан судалгаа
дутмаг байна.
НҮБ-ын УАӨСК-оор хүлээсэн үүргээ
биелүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг
сааруулах, түүнд дасан зохицох дэлхий
нийтийн үйлсэд хувь нэмэр оруулах
нь Монгол Улсын олон улсын өмнө
хүлээсэн үүрэг тул энэ асуудлыг
үндэсний баримт бичигтээ тодорхой
зорилтууд болгон тусгасан байдаг.
Тухайлбал, түнш улс орнуудтай хамтран
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицох гол арга зам, хүлэмжийн хийн
ялгарлыг бууруулах, нүүрс хүчлийн
хийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх боломж,
тэдгээрийн санхүүжилтийн механизмын
талаар хэрэгжүүлж болохуйц санал
зөвлөмжийг багтаасан “Уур амьсгалын
өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын
оруулах тодорхойлсон хувь нэмэр”
баримт бичгийг боловсруулж байна. Мөн
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн
үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийг
батлан олон талт хамтын ажиллагаанд
суурилан хэрэгжүүлж байна.
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Зорилго 14. Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах,
тогтвортой хөгжилд зүй зохистой ашиглах

Монгол Улс нь далайд гарцгүй орон
тул ТХЗ 14-т шууд хамаарахгүй. Гэхдээ
цэнгэг усны нөөцийн зүй зохистой
менежментийг авч үзэх шаардлагатай
байна. Дотоод, гадаадын ус хэрэглээ,
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангаж, 74 зүйл
загасны амьдрах орчин болдог цэнгэг

усныхаа эх ундарга, нөөцийг хамгаалах
нь манай улсын хүн амын амьжиргааны
үндэс суурь болно. Тиймээс энэ зорилгын
хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт болон
шалгуур үзүүлэлтүүдийг өөрийн орны
онцлогт нийцүүлэн боловсруулахаар
ажиллаж байна.

Зорилго 15. Хуурай газрын экологийн системийг хамгаалах,
нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглах, ойн нөөцийн
тогтвортой менежментийг дэмжих, цөлжилттэй тэмцэх,
газрын доройтлыг бууруулах, биологийн олон янз байдлыг
мөхөж устахаас сэргийлэх
Байгаль
орчны
салбарт
хүлээсэн
үүргээ Монгол Улс биелүүлж байна.
Манай улс байгаль орчны 11 конвенц,
3
протоколыг
соёрхон
баталж88,
тэдгээрийн холбогдох заалтуудыг ТХЗын хэрэгжилттэй уялдуулан салбарын
бодлого, хөтөлбөртөө тусгаж байна.
Тухайлбал, Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах тухай НҮБ-ын суурь конвенцыг
хэрэгжүүлэх үндсэн баримт бичиг болох
Биологийн олон янз байдлын үндэсний
хөтөлбөр (2015-2025)-ыг 2015 онд
шинэчлэн баталсан нь тус конвенцын
2011-2020 оны стратеги зорилтууд
болон Айчигийн зорилтуудтай89 бүрэн
нийцэж байгаа юм. Монгол Улс биологийн
олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах
үүрэгтэй улсын тусгай хамгаалалттай
газрын хэмжээг 2030 он гэхэд нийт нутаг
дэвсгэрийн 30 хувьд хүргэхээр зорьж
байгаа бөгөөд 2017 оны байдлаар нутаг
дэвсгэрийн 27.6 сая га буюу 17.8 хувь нь
улсын тусгай хамгаалалтад байна. Мөн
нутаг дэвсгэрийн 7.9 хувь (12.28 сая га)
ойгоор бүрхэгдсэн өнөөгийн хэмжээг
2030 он гэхэд 9 хувьд хүргэх зорилт
дэвшүүлсэн 90.
Экосистем,
байгалийн
нөөцийн
хамгаалалт, ашиглалтын тэнцвэрийг
хадгалах нь сорилт болж байна. Манай
орны нутаг дэвсгэр нь Сибирийн
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хөвч тайгаас Төв Азийн цөлд шилжих
уулзварт, далайд гарцгүй хуурай газрын
экосистемийн сонгодог төлөөлөл болон
орших агаад олон зүйл ургамал, амьтны
амьдралыг тэтгэдэг. Байгаль-газарзүйн
өвөрмөц нөхцөл бүхий энэхүү экосистем
нь дөрвөн улирал бүхий цаг уурын эрс
тэс нөхцөлд бүрэлдсэн байгалийн 14
мужийн 400 гаруй дэд экосистемийг
агуулж91 улмаар биологийн олон төрөл
зүйлийн амьдрах орчин болдог. Уур
амьсгалын өөрчлөлт, хүний зохисгүй үйл
ажиллагааны (бэлчээрийн даац хэтрэх,
түймэр, хууль бус мод бэлтгэл, хулгайн
ан зэрэг) улмаас экосистем өөрчлөгдөж,
манай нийт газар нутгийн 76.9 хувь нь
цөлжилт, газрын доройтолд өртөөд
байгаа бөгөөд хөрсний үржил шим
алдагдан бэлчээр нутгийн 60 орчим хувь
нь өөрчлөгдөж доройтсон байна92. Мөн
ургамлын ургац буурч, зүйлийн тоо цөөрч,
олон тооны гол горхи, булаг шанд, нуур
цөөрөм ширгэж, 2005-2015 оны хооронд
1.400.000 га ойн талбай доройтож, 52.000
га хомсодсон байна93. Мөн 41 унаган зүйл
амьтанд устах аюул нүүрлэж байна94.
Байгаль орчны гэмт хэрэг сүүлийн хориод
жилд тогтмол өсөх хандлагатай байгаа
бөгөөд гарч буй гэмт хэргийн дийлэнх
хувийг хулгайн ан, хууль бусаар ашигт
малтмал олборлолт, мод бэлтгэл эзэлж
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байна95. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн
тулд Төрөөс ойн талаар баримтлах
бодлого, Цөлжилттэй тэмцэх Үндэсний
хөтөлбөр, Биологийн олон янз байдлын
үндэсний хөтөлбөр зэрэг Засгийн
газрын зорилтот хөтөлбөрүүдийг жилийн
үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх,
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг төсөвт
тусгах, олон талт болон салбар хоорондын
уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг улам
хөгжүүлэх замаар хөрөнгө оруулалтын
бодит хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхаарч
ажиллаж байна.
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогыг байгаль орчныг хамгаалах,
нөхөн
сэргээхэд
зохих
ёсоор
зарцуулахгүй байна96. Сүүлийн 5 жилийн
хугацаанд байгалийн нөөц ашигласны
төлбөрийн орлого 1.5 дахин, байгаль
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга

хэмжээнд зарцуулах зарлагын хэмжээ 6
хувиар өссөн байна. Гэвч улсын төсөвт
төвлөрүүлсэн орлогод байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд
зарцуулсан хөрөнгийн эзлэх хувь бага
хэвээр, жил бүрийн хуваарилалт харилцан
адилгүй байна. Тухайлбал, 2013 онд 37
хувь байсан байгаль хамгаалах, нөхөн
сэргээхэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ
2017 онд 27 хувь болж буурсан байна.
Түүнчлэн, хөрөнгө оруулалт болон бусад
зүйлд зарцуулах болсноос шалтгаалж,
нийт төвлөрүүлсэн орлогоос 2017 оны
байдлаар 14 орчим хувийг л байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд
зориулалтын дагуу зарцуулжээ. Иймээс
энэхүү хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх,
байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогыг зориулалтын дагуу зарцуулахад
анхаарал хандуулах шаардлагатай байна.

Зорилго 16. Амар тайван, бүх нийтийн оролцоог хангасан
тогтвортой хөгжлийг дэмжих, бүх нийтэд шударга ёсыг
хүртээх, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай, оролцоо бүхий
чадварлаг институцыг бүх шатанд бий болгох
Монгол Улсын бодлого, стратегиуд
хүний эрхийг дээдлэхэд чиглүүлж байна.
Монгол Улс үндэсний хууль тогтоомжийг
хүний эрхийг хамгаалах олон улсын
хэм хэмжээ, стандарттай уялдуулан
зохицуулах шинэчлэлийг хийж байна.
Энэхүү шинэчлэл нь иргэний нийгмийн
идэвхтэй оролцоог хангах, үндэсний
хэмжээнд хүний эрхийг хамгаалах
зохистой
механизмыг
бүрдүүлэх,
сайжруулах,
институцын
чадавхийг
нэмэгдүүлэхэд
чиглэгдэж
байна.
“Хөгжлөөс орхигдох эрсдэлтэй бүлэг”үүдэд тусгайлан анхаарал хандуулах нь
эргээд нийгэмдээ үр өгөөжтэй бөгөөд
тэдний хамаарал бүхий хүмүүс, эцэг эх,
асран хамгаалагчид, ойр дотнынхон
нийгэмд илүү их бүтээмж бий болгоход
тустай байх болно. Ингэснээр эмзэг
бүлгийнхнийг
дэмжээд
зогсохгүй
бусад бүх хүмүүст ач тустай байх юм.
Тухайлбал, “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”
болон “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”ийг шинээр батлан хэрэгжүүлж байна.
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Үндэсний болон орон нутгийн хэмжээнд
Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
байгуулагдсан бөгөөд хүүхэд хамгааллын
асуудлыг
шийдвэрлэхэд
зориулсан
санхүүжилт 2016 онд 0.4 тэрбум97 төгрөг
байсныг 2018 онд 5 тэрбум, 2019 онд 8
тэрбум болгож нэмэгдүүлсэн98.
Хүний эрхийг хамгаалах эрх зүйн
орчны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх явцад
багагүй сорилт бэрхшээл тулгарч байна.
Иргэдийн оролцоо сул, бүх түвшинд
нэгдмэл ойлголтод хүрч чадаагүй,
ойлголтын зөрүү их, улмаар хуулийн
хэрэгжилт хангалтгүй байна. Сүүлийн
жилүүдэд насанд хүрээгүй хүүхдийн
эрх зөрчигдөж, хүүхэд гэр бүлийн
хүчирхийлэл далд хэлбэрт шилжсэн. Гэр
бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирсон
эмэгтэйчүүд 2012-2016 онд 3 дахин
өсчээ99. Гэмт хэргийн үзүүлэлт 20072011 оны хооронд 9.7 хувиар буурсан
боловч 2011-2016 оны хооронд 41.5
хувиар өссөн. 10 жилийн дунджаас
харахад гэмт хэргийн үзүүлэлт жилд
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655 хэргээр нэмэгджээ100. Бүртгэгдсэн
нийт гэмт хэргийн 41.3 хувь нь орон
нутагт, 58.7 хувь нь нийслэлд үйлдэгдсэн
байна. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн 42
хувь, гэмт хэрэгт хохирсон хүмүүсийн
48 хувийг 18-35 насны залуучууд эзэлж
байна. 10 жилийн хугацаанд гэмт хэргийн
улмаас хохирсон хүмүүсийн 27 хувийг
эмэгтэйчүүд, 6 хувийг хүүхэд эзэлж, 5
хувь нь нас баржээ.
Хүний эрхийн зөрчлийг арилгах асуудалд
олон талын оролцоо чухал байна.
Төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, хяналтыг
хэрэгжүүлэхэд иргэд, иргэний нийгмийн
оролцоог сайжруулахад анхаарч ажиллаж
байгаа боловч бүх салбарыг жигд хамарч
чадаагүй, үйл явц удаан байна. Цагдаагийн
байгууллагад
саатуулагдсан
болон
хоригдсон хүмүүсийн эрхийг зөрчих;
төрийн зүгээс олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслүүдэд хязгаарлалт тавих; хурал
цуглаан хийх эрхийг хязгаарлах; хүүхдийн
болон хохирогчийн хамгаалуулах эрх
зөрчигдөх; хүн худалдаалах; хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүс болон бэлгийн
цөөнхийг ялгаварлан гадуурхах зэргээр
хүний эрх зөрчигдөж буй олон асуудал
байгаа
талаар
иргэний
нийгмийн
байгууллагууд шүүмжилж байна. Иймд
эдгээр асуудлын хянан үзэх, тоо,
мэдээллийг сайжруулах, улмаар зөрчлийг
илрүүлж, арилгах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх
үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргах, арга
барилаа шинэчлэх, хандлагаа өөрчлөх, төр
ИНБ-ын хамтын ажиллагааг сайжруулах
зайлшгүй шаардлага бий болж байна.

Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг
буурахгүй, төрийн байгууллагын ил тод
байдал, хүлээх хариуцлага сул байгаагаас
хууль сахиулах байгууллагад итгэх ард
иргэдийн итгэл сул байна. Авлигын гэмт
хэрэг далд хэлбэртэй байгаа төдийгүй
“төрийн үйлчилгээ” авлигад хамгийн
өртөмтгий салбар болохыг, мөн авлигын
тархалтыг зогсоох чиглэлд Засгийн
газраас гаргаж буй хүчин чармайлт болон
хууль эрх зүйн тогтолцоонд итгэх бизнес
эрхлэгчдийн итгэл суларсан101, авлига
нэмэгдэх болсныг авлигад холбогдсон
өндөр албан тушаалтнуудтай хариуцлага
тооцож чадахгүй байгаатай холбоотой102
болохыг зарим судалгааны дүн харуулж
байна.
Гэвч Засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн
бодлого арга хэмжээний үр дүнд авлигын
үзүүлэлтэд ахиц гарсан. Монгол Улс
авлигын үзүүлэлтээр103 2015 онд 72,
2016 онд 87, 2017 онд 103 дугаарт орж
тасралтгүй ухарч байсан ч 2018 онд 93
дугаарт орж 10 байраар урагшиллаа.
Дээр дурдсан асуудлууд бүгд чухал
боловч эрх зүйт төрийг бэхжүүлэх, хуулийн
хэрэгжилтийг хангах, иргэнд үзүүлэх
үйлчилгээний
чанарыг
сайжруулах,
олон нийтийн үйл ажиллагааны ил тод
байдлыг
баталгаажуулах,
мэдээлэл
авах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах
асуудлыг улам сайжруулах шаардлагатай
байна.

Зорилго 17. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхий нийтийн
түншлэлийг эрчимжүүлж, хэрэгжүүлэх арга механизмыг
бүрдүүлэх
Монгол Улс тогтвортой хөгжлийн төлөөх
олон талт түншлэлийг бэхжүүлж байна.
Монгол Улс 192 оронтой дипломат
харилцаатай /үүнээс 190 нь Нэгдсэн
Үндэстний
Байгууллагын
гишүүн/
бөгөөд 1961 оны 10 дугаар сарын 27ны өдөр НҮБ-ын гишүүнээр элсэн 1990
оноос хойш хөгжлийн түнш болон бусад
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байгууллагуудтай
ажиллаж байна.

идэвхтэй

хамтран

Хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төсвийн
алдагдлыг
санхүүжүүлэх
зорилгоор
Монгол Улс гадаадын зээл, тусламжийг
хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олон улсын
байгууллага, гадаад орноос авдаг бөгөөд
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хөгжлийн албан ёсны тусламж (ХАЁТ)
сүүлийн арав гаруй жилд буурсан байна.
ХАЁТ-ийн ДНБ-д эзлэх хувь 2007 онд 8
хувь байсан бол 2016 онд 4 хувь, нэг хүнд
ногдох ХАЁТ 2007 онд 164 ам.доллар
байснаа 2014 онд 117 болж буурчээ.
ХАЁТ-ийн ашиглалтыг салбараар авч
үзвэл 2011-2015 онуудад дэд бүтцийн
(зам, хот байгуулалт, эрчим хүч, холбоо)
салбарт 50 хувийг зарцуулж, 25 хувийг
хүний хөгжилд зориулан хөрөнгө оруулж
иржээ. Үүний зэрэгцээ ХАЁТ-ийн 12
хувийг үйлдвэрлэл (хөдөө аж ахуй, уул
уурхай, аж үйлдвэр, худалдаа), 8 хувийг
засаглал, эдийн засгийн шинэчлэл, 2
хувийг байгаль орчны салбарт тус тус
зарцуулсан байна.
Дэлхийн энх тайван, аюулгүй, тогтвортой
байдлыг хангахад Монгол Улсын Батлан
хамгаалах, Зэвсэгт хүчнээс НҮБ-ын
энхийг сахиулах үйл хэрэгт сүүлийн
жилүүдэд оруулж буй хувь нэмэр нь шууд
бус байдлаар улс орны эдийн засгийн
тогтвортой хөгжлийг хангах, бусад улс
оронтой олон талт түншлэл, хамтын
ажиллагааг
бэхжүүлж,
хөгжүүлэхэд
тусгалаа олж байна.
ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд хувийн хөрөнгө
оруулалт, тэр дундаа гадаадын шууд
хөрөнгө
оруулалт
(ГШХО)-ын
ач
холбогдол чухал юм. Манай улс Бизнес
эрхлэхэд хялбар байдлын зэрэглэлээр
190 улсаас 62 дугаарт орсон нь манай
улс гадаад улсуудын итгэлийг хүлээж,
хөрөнгө оруулалтын орчин сайжирч
байгааг илэрхийлж байна104. Үүний үр
дүнд манай улс 1990 онд цөөн хэдхэн
улстай гадаад худалдааны харилцаатай,
нийт гадаад худалдааны эргэлт 1584.7
сая ам.доллар байсан бол 2017 онд
163 улстай гадаад худалдаа хийж, нийт
гадаад худалдааны эргэлт 10.5 тэрбум
ам.долларт хүрч 63 улсад бүтээгдэхүүнээ
экспортолжээ105.
Түншлэлийн
хүрээнд
дэвшилтэт
технологийг нутагшуулах нь чухал
боловч мэдлэгийг харилцан солилцох,
хиймэл оюун ухаан, их тооны болон
бусад шинжлэх ухааны ололтыг ашиглах,
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инновацын орчин хязгаарлагдмал байна.
Энэ нь импортын ДНБ-д эзлэх хувь дунд,
бага орлоготой бусад орнуудынхаас 2-4
дахин их, экспортын бүтээгдэхүүний 45
хувь (2017) нь технологийн агууламжгүй106,
оюуны өмч, ялангуяа, патентын тоо цөөн,
ашиглалт хангалтгүй байгаа зэргээр
илэрч байна. Иймд инновац болон
оюуны өмчийн бодлого эрх зүйн орчныг
сайжруулах, чадавхийг нэмэгдүүлэх,
шинжлэх ухаанд зарцуулах санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх, төр, шинжлэх ухаан, хувийн
хэвшлийн гуравласан холбоог бэхжүүлэх
хэрэгцээ шаардлага их байна.
Хөгжлийн төлөөх санхүүжилтийн бүх
төрлийн эх үүсвэрийг хөгжлийн урт
хугацааны бодлогын зорилгод нийцүүлэх,
үр ашигтай зарцуулалт, хяналтыг
сайжруулах
шаардлагатай
байна.
Хөрөнгийн урсгалын хяналт, тайлагналт
сул, ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх санхүүгийн
хэрэгцээ тодорхойгүй байна. Бусад
хөгжиж буй орнуудтай харьцуулахад
нэг хүнд ногдох ХАЁТ-ийн түвшнээрээ
ойролцоо107 байгаа боловч хөрөнгийг
дайчлах, төвлөрүүлэх, түүний ашиглалт,
хяналт, бүртгэл, тайлагналт хангалтгүй
байна. Гадаадын зээлийн 97 хувийг бүрэн
бүртгэж, харин буцалтгүй тусламжийн 40
орчим хувийг бүрэн бүртгэж байна108.
Одоогоор Монгол Улсад Хөгжлийн
санхүүжилтийн үнэлгээ хийгдсэн боловч
тогтвортой хөгжилд чиглэсэн санхүүгийн
тодорхой механизм байхгүй байна.
ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хангахад нэмэлт
санхүүжилтийг дайчлах олон боломж
байдаг ч бүрэн ашиглаж чадахгүй, энэ
талын чадавхи сул хэвээр байна.
Төсвийн алдагдлаа нөхөх, үргүй зардлыг
бууруулахаас эхлээд төсвийн зардлын
хуваарилалтыг оновчтой болгох нь тун
чухал байна. Үүний зэрэгцээ Монгол
Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030-ыг ТХЗ-той уялдуулсан
үндэсний
нэгдсэн
санхүүжилтийн
механизмын хүрээг тодорхойлж дотоод,
гадаадын санхүүгийн эх үүсвэрүүд,
төр, хувийн хэвшлийн санхүүгийн нөөц
бололцоог дайчлах эрэлт хэрэгцээ их
байна.
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Бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих
ингэхдээ
олон
нийтийн
оролцоо
мэдээллийн
олон
эх
үүсвэрийг
ашигласнаар жигд бус хөгжлийг хянах,
хэнийг ч орхигдуулахгүй байхад хувь
нэмрээ оруулна. Монгол Улсад албан
ёсны статистикийн тоо баримт цуглуулах
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тогтолцоо харьцангуй сайн хөгжсөн, ТХЗын хэрэгжилтийг хянахад албан ёсны
статистикийн хамралт, чанар хангалттай
байгаа ч мэдээллийн албан бус эх
үүсвэрийг хангалтгүй ашигласаар байна.
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БҮЛЭГ 3
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ
БОДЛОГЫН ОРЧИН

Гэрэл зургийг: Марио Карважал, 2008

3.1. Монгол Улс Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг нутагшуулж байгаа нь
Монгол Улс Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг урт хугацааны хөгжлийн
бодлогодоо тусгасан анхны орнуудын
нэг болсон. Монгол Улсын Их Хурлаас
“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
хууль”-ийг 2015 оны 11 дүгээр сарын
26-ны өдөр баталсан. Энэхүү хууль нь
хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн
тогтолцоог бүрдүүлэх, үндэсний, салбарын
болон аймаг, нийслэлийн хөгжлийн
бодлогын баримт бичгийг боловсруулах,
батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх харилцааг зохицуулах хууль,
эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой байв.
Монгол Улс ийнхүү анх удаа бодлого
төлөвлөлтийн
тодорхой
хуультай
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болсон нь 1990 оноос хойш хэрэгжиж
ирсэн бодлого төлөвлөлтийн үйл явцыг
цэгцэлж, хөгжлийн бодлогыг иргэн,
өрх гэр, аж ахуйн нэгж бүрд хүрсэн,
үндэсний хэмжээнд тууштай, үр дүнтэй,
хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх эрх зүйн
үндсийг тавилаа.
Мөн УИХ-аас МУТХҮБ-2030 хэмээх урт
хугацааны хөгжлийн бодлогыг “Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”ийг үндэслэн 2016 онд баталсан нь
ТХЗ-ыг үндэсний бодлогод нийцүүлж
нутагшуулж эхэлсэн томоохон алхам
болсон. Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн үзэл баримтлалыг тогтвортой
хөгжлийн тулгуур зарчим болох эдийн
засаг, нийгэм, байгаль, орчны харилцан
хамаарлыг эрхэмлэсэн цогц бодлого
болгохыг зорьсон юм.
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Хэдийгээр
МУТХҮБ-2030-ыг
ТХЗ-д
тулгуурлан
боловсруулсан
боловч
ТХЗ бүрэн цогц байдлаараа тусгагдаж
чадаагүй байна. Үндэсний хөгжлийн
газар (ҮХГ)-аас хийсэн үнэлгээнээс
үзэхэд ТХЗ-ын ойролцоогоор 50-60 хувь
нь л манай үзэл баримтлалд тусгалаа
олжээ. Иймд энэхүү зөрүүг арилгах
үүднээс Засгийн газар өнөөгийн хүчинтэй
мөрдөгдөж байгаа дунд болон богино
хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн
ТХЗ-той нийцсэн байдалд үнэлгээ хийж
байна.
3.2. Бодлогын нэгдмэл, цогц байдал
болон уялдаа холбоог хангах нь
Mонгол
Улс
хөгжлийн
бодлогоо
боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ “төрийн
нэгдмэл бодлого, зохицуулалттай байх”
(“all-of-government”),
“бүх
нийтийн
оролцоог хангах, цогц байх” (“all-ofsociety”) зарчмыг баримтлах нь чухал
юм. ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд хөгжлийн
бодлогыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй,
нэгдмэл цогц, олон талын оролцоог
хангаж
боловсруулах,
хэрэгжүүлэх
зайлшгүй шаардлагатай юм. Иймд
тогтвортой хөгжлийн эдийн засаг, нийгэм,
байгаль орчны асуудлын харилцан уялдаа
хамаарлын талаар нэгдсэн ойлголтод
хүрэх,
нөлөөллийг
цогц
байдлаар
шинжилж, үнэлж дүгнэх чадавхийг төрийн
бүхий л түвшинд бэхжүүлэх шаардлага
тулгарч байна.
Манай улс “Монгол Улсын хөгжлийн
үзэл баримтлал” (1996), “Монгол Улсын
21 дүгээр зууны Тогтвортой хөгжлийн
хөтөлбөр” (1998), Мянганы хөгжлийн
зорилтод суурилсан “Үндэсний хөгжлийн
цогц бодлого” (2008) зэрэг хөгжлийнхөө
алсын хараа, бодлогоо тодорхойлж,
өнгөрсөн
хугацаанд
хэрэгжүүлжээ.
Төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооноос
зах зээлийн харилцаанд шилжсэн
өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд манай
улс 550 гаруй бодлогын баримт бичгийг
баталсан боловч үр дүнд хүрээгүй баримт
бичиг цөөнгүй, зарим нь огт хэрэгжээгүй
үлдсэн байна.

44

Олон жилийн турш хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн хууль, эрх зүйн орчин сул
байснаас улбаалж хүн амд чиглэсэн
улсын хөгжлийн өгөөж хангалтгүй, эдийн
засаг тогтворгүй бөгөөд эмзэг, баялгийн
тэгш бус хуваарилалт нэмэгдсэн, төрд
итгэх иргэдийн итгэл суларсан, нийтээрээ
хөгжлийн талаарх нэгдсэн ойлголтгүй
болсон гэх мэт олон сөрөг үр дагаврууд
оршсоор байна109.
Одоогоор 200 гаруй бодлогын баримт
бичиг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж
байгаа боловч ихэнх нь “Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”-д
нийцэхгүй байна. Түүнчлэн, хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа баримт
бичгүүд нь бодлого боловсруулах арга
зүй, хэрэгжүүлэх үйл явц нь шинжлэх
ухааны үндэслэл муутай, нөхцөл байдал,
тулгамдаж буй асуудлаа нарийвчлан
судлаагүй,
эдийн
засгийн
болон
үйлдвэрлэлийн бодит нөөц боломж,
санхүүжилтийг эх үүсвэрийн хамт сайтар
тооцоогүй, нэн тэргүүнд шийдвэрлэх
асуудлаа
тодорхойлоогүй,
хариуцах
эзэн, хүрэх үр дүн, цаг хугацааны мөчлөг
тодорхой бус, мөн мэргэжлийн хүмүүс
болон олон талын оролцоо хангалтгүй
байсан зэргээс хамаарч агуулгын
давхардал их, уялдаа сул, бодит нөхцөл
байдалд нийцээгүй, бодлогын нэгдмэл
чанар алдагдсан зэрэг нийтлэг дутагдал
илэрч байна.
Бодлогын орчин нэгдмэл бус, уялдаа
холбоо, зохицуулалт, хяналтын механизм
сул байсан нь манай улсад хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тогтолцооны
эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй явж
ирсэнтэй холбоотой юм. Нөгөө талаар
улс төрийн тогтворгүй байдалтай ч
холбоотой юм. Өнгөрсөн 28 жилд Засгийн
газрын ажилласан дундаж хугацаа
1.5 жил байсан нь төрийн бодлогын
залгамж чанар алдагдах гол шалтгаан
байв. Засгийн газрын үйл ажиллагааны
бодлого, чиглэл ойр ойрхон өөрчлөгдөж,
бодлогын баримт бичиг хэт олширсон нь
урт хугацааны хөгжлийн бодлоготойгоо
уялдахгүй, бодлогын хэрэгжилт болон үр
дүнд сөргөөр нөлөөлсөн байнa110.
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Дунд
болон
богино
хугацааны
бодлогын уялдаа, нэгдмэл байдлыг
хангах, тэдгээрийг хөгжлийн алсын
хараанд чиглүүлэх, хөгжлийн тэргүүлэх
чиглэлийг тодорхойлох үйл ажиллагааг
эхлүүлээд байна. Монгол Улсын Засгийн
газар бодлого төлөвлөлтийн орчныг
сайжруулах зорилгоор бодлогын уялдаа
холбоог хангах, зорилтот түвшинг тогтоох
аргачлалыг боловсруулж, “Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”-ийг
дагаж гарсан нийтлэг журамд 2018 оны
294 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан. Шинээр батлагдах бодлогын
баримт бичгүүдийг энэхүү аргачлалыг
баримтлан боловсруулснаар бодлогын

баримт бичгүүдийн уялдаа
боломж бүрдэж байна.

сайжрах

2015 оноос өмнө батлагдсан бодлогын
хувьд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын
2019 оны 2 дугаар захирамжаар
ТХЗ болон урт хугацааны бодлого,
тэдгээрийн хоорондын уялдааг хангах
хүрээнд 1990 оноос хойших одоог
хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа
дунд болон богино хугацааны бодлогын
баримт бичгийн хоорондын уялдааг
үнэлэх ажлын хэсгийг байгуулж, ЗГХЭГ
нэгдсэн удирдлагаар, ҮХГ мэргэжлийн
удирдлагаар хангаж ажиллаж байна.

Урт хугацааны бодлого

Зураг 3.1. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг ТХЗ-д нийцүүлэх замын зураглал
Бодлогын уялдааг үнэлж, тэргүүлэх
чиглэлийг тогтоох
Зорилтот түвшин тогтоох

5 жил

Хэрэгжилтийн механизмыг бүрдүүлэх
Санхүүжилтийн стратегийг боловсруулах
ХШҮ-ийн тогтолцоог бүрдүүлэх
Олон талын оролцоог хангах

Монгол
Улсын
бодлогын
орчин
ийнхүү урт хугацаанд ТХЗ-той уялдаж
тодорхойлогдохын
зэрэгцээ
дунд
хугацааны
бодлого,
хөтөлбөрүүдийг
богино хугацааны төлөвлөгөө, төсөвтэй
уялдуулах шаардлагатай байна.
Хөгжлийн бодлогыг ТХЗ-д нийцүүлэн
хэрэгжүүлэх үйл явц нь дээр дурдсан
бодлогын уялдааг үнэлж, тэргүүлэх
чиглэлийг
тогтоохын
зэрэгцээ,
бодлогын зорилтот түвшинг тогтоох,
хэрэгжүүлэх
механизмыг
тодорхой
болгох, санхүүгийн нарийвчилсан тооцоо
судалгаанд үндэслэн санхүүжилтийн
стратегийг боловсруулах, нотолгоонд
суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
тогтолцоог бүрдүүлэх, бодлогын орчны
бүх түвшинд олон талын оролцоог хангах
замаар амжилттай хэрэгжих юм.
Цаашид

Дунд хугацааны хөгжлийн
хөтөлбөр

Монгол

Улс

хөгжлийн
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урт

Богино хугацааны
бодлого, төсөв

хугацааны
тогтвортой
хөгжилд
нийцсэн дунд хугацааны хөтөлбөрийг
таван жилээр төлөвлөн боловсруулах
шаардлагатай бөгөөд энэ нь хөгжлийн
бодлогын зорилтуудыг дунд хугацаанд
уялдуулан эрэмбэлэх, дунд болон богино
хугацааны бодлогыг хөгжлийн алсын
хараа руу чиглүүлэхэд томоохон алхам
болох юм.
3.3. Хөгжлийн санхүүжилтийг
тогтвортой хөгжилд чиглүүлэх нь
Тогтвортой
хөгжилд
чиглэсэн
санхүүжилтийн механизмыг сайжруулах
хэрэгтэй байна. Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг
хангахад
санхүүжилтийн
нэмэлт эх үүсвэрийг дайчлах, төлөвлөлт
ба төсөвлөлтийн үйл явцыг уялдуулах,
санхүүжилтийн
нэмэлт
нөөцийг
тодорхойлох чадавхийг бүрдүүлэх нь
чухал юм.
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ТХЗ-ыг хангахад урьд өмнө байгаагүй
их хэмжээний санхүүгийн эх үүсвэрийг
дайчлах
шаардлагатайг
хүлээн
зөвшөөрч, 2015 онд баталсан Аддис
Абабагийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхийг манай улс дэмжиж
байгаагаа илэрхийлсэн юм. Уг төлөвлөгөө
нь улсын болон хувийн хэвшлийн
санхүүжилтийг дотоод, гадаадын эх
үүсвэрээс төвлөрүүлэх арга хэмжээг
тусгасан бөгөөд эдийн засаг, нийгэм,
байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэхэд шаардагдах нэн тэргүүний
хөрөнгө
оруулалтыг
тодорхойлоход

чиглэгдэж байгаа юм. Монгол Улс 2018
онд Хөгжлийн санхүүжилтийн үнэлгээг111
санаачлан хийсэн бөгөөд уг үнэлгээнд
цаашид урт хугацааны хөгжлийн зорилтыг
хангахын тулд санхүүгийн өргөн хүрээний
нэгдсэн удирдлагыг бий болгоход
чиглэсэн
Үндэсний
санхүүжилтийн
нэгдсэн хүрээ (ҮСНХ)-г нэвтрүүлэхийг
зөвлөмж
болгосон
юм.
Бодлого,
хөтөлбөрийн ангилал болон төсвийг ТХЗтой уялдуулах үндсэн чиглэлийг эрүүл
мэндийн салбарын жишээ дээр харуулсан
болно.

Шигтгээ 3.1: ТХЗ-той бодлого, хөтөлбөрийн ангилал, төсвийг уялдуулах нь: Монгол Улсын
эрүүл мэндийн салбарын жишээ

ЭМЯ-нд хэрэглэж буй төсвийн хөтөлбөрийн ангилал нь эрүүл мэндийн салбарын бодлогын
чиглэлтэй илүү уялдсан байгаагаас гадна, ТХЗ-ын үзүүлэлт болон зорилготой холбоход
илүү хялбар байна. Энэхүү ангилал нь бодлогод суурилсан, ялангуяа, ТХЗ-ын төсөвлөлтөд
ашиглахад илүү тохиромжтой бүтэц юм.
Сангийн яамны тухайн салбарт хэрэглэж буй хөтөлбөрийн бүтэц нь Засгийн газрын чиг
үүргийн ангилал (COFOC)-ын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зарлагын ангилалтай
төстэй. Энэхүү ангиллыг төсөвлөлтийн зориулалтаар бус харин статистикийн зорилгоор
гаргасан. Тиймээс төсвийн хөтөлбөрийн ангиллыг сайжруулах нь асуудал болж байгаа бөгөөд
ангиллыг сайжруулснаар төсвийн төлөвлөлтийн шатанд ТХЗ-ын бодлого болон зорилтуудтай
төсвийг шууд холбох боломжийг олгох бүтээгдэхүүн, хөтөлбөрт суурилсан төсөвлөлт болон
ТХЗ-ын төсөвлөлт рүү шилжиж, төсвийн ангиллыг бодлоготой холбох нөхцөл бүрдэнэ.
Төсөвлөлтийн шинэ аргад шилжсэнээр төсвийн циклийн бусад элементүүдийг тухайлбал,
стратеги төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, гүйцэтгэлийн тайлагнал, аудит зэргийг сайжруулах
боломж бий болно.
ҮХГ, НҮБХХ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй
Монгол Улсын дунд, урт хугацааны бодлого болон
ТХЗ-ыг төсвийн зарлагатай уялдуулах нь судалгааны тайлангаас

Гэвч МУТХҮБ-2030 болон ТХЗ-ыг
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн санхүүжилт
төвлөрүүлэх
санхүүгийн
нэгдсэн
стратегийг хараахан боловсруулаагүй
байна. Үүний нэг шалтгаан нь салбарын
яамдын дунд хугацааны төлөвлөлт болон
төсөвлөлтийн уялдаа сул байгаа байдал
ба салбарын богино хугацааны зорилт
дээр суурилан дунд хугацааны төсвийн
хүрээг тооцоолж буй явдал юм. Өртгийг
сайтар тооцдоггүй, салбарын төсвийн
тооцоо хэт өөдрөг, мөн төр, хувийн
хэвшлийн түншлэл зэрэг санхүүжилтийн
механизмуудаас нэмэлт хөрөнгө татах
боломжуудыг стратегидаа тусгаагүй
байгаатай холбоотой юм. Энэ нь нэг
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талаасаа ҮХГ болон Сангийн яамны
хоорондын чиг үүргийн давхардал
болон төлөвлөлт, төсөвлөлтийн үйл
ажиллагааны
хоорондын
уялдааг
хангасан зохицуулалтын механизм сул
байгаагаас үүдэлтэй юм112.
Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх
стратегийг тодорхойлон хэрэгжүүлснээр
Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн
албан ёсны тусламж болон бусад албан
ёсны
туслалцааны
санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх боломж байна. Иймд
бодлогын болон төсвийн төлөвлөлтийн
үйл явцад төрийн ба хувийн хэвшлийн
нэмэлт
санхүүжилтийг
дайчлах
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боломжийг үнэлэх, нэгдсэн стратегийн
дагуу эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх, ТХЗыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэмэлт
санхүүжилтийг бүрдүүлэх төлөвлөгөө
боловсруулж, богино, дунд болон урт
хугацааны арга хэмжээг тодорхойлох нь
тулгамдсан асуудал болж байна.
Дэлхийн
томоохон
хөгжлийн
сан,
олон улсын хөгжлийн санхүүжилтийн
механизмаар дамжуулан, байгаль орчин,
сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл, дэд
бүтцийн хөрөнгө оруулалт, жижиг дунд
үйлдвэрлэлийн эрсдэлийг багасгах, үр
ашгийг нэмэгдүүлэх боломжууд байна.
Үүний тулд эдгээр сангуудын талаарх
ойлголт мэдлэгийг сайжруулах, сантай
хамтран ажиллах, хөрөнгө босгох
чадавхийг нэмэгдүүлэх нь чухал ач
холбогдолтой юм.
Дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил
сул байна. Дотоодын хөрөнгийн зах зээл
дээрх өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх замаар
зээлийн хүүг бууруулж, хувийн хэвшилд,
ялангуяа, ЖДҮ-т олгох санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх, ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесээ
өргөжүүлэхэд чиглэгдсэн санхүүжилт
авахад
учирч
буй
бэрхшээлийг
шийдвэрлэх, дүрэм журмыг сайжруулах,
хяналтыг ил тод болгох шаардлага үүсч
байна.
3.4. Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг
хангах институцын тогтолцоог
бэхжүүлэх нь
Монгол Улс хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх,
хэрэгжилтийн зохицуулалтыг хангах,
институцын
тогтолцоог
бүрдүүлэх
чиглэлээр ажиллаж байна. Монгол Улсын
Их Xуралд ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх улс төрийн
өндөр хүсэл эрмэлзэл байгаа бөгөөд ТХЗ
болон “МУТХҮБ-2030”-ын хэрэгжилтийг
хянах чиг үүрэг бүхий Тогтвортой
хөгжлийн зорилгууд Дэд хороог Улсын
Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол,
соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны
дэргэд 2017 онд байгуулан ажиллуулж
байна.
Түүнчлэн, ТХЗ-ыг нутагшуулах, түүнтэй
холбоотой тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд
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Ерөнхий сайдын ахалсан Тогтвортой
хөгжлийн Үндэсний хороог 2017 онд
байгуулсан. ТХЗ-ыг урт, дунд, богино
хугацааны бодлогод тусган, уялдаа,
зохицуулалттай хэрэгжүүлэхэд Засгийн
газарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг
үзүүлэх үүрэгтэйгээр ҮХГ ажиллаж
байна. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах тоо
мэдээллийг бүрдүүлэх үүргийг ҮСХ
хариуцан ажиллаж байна.
Цаашид бодлогын институцыг улам
боловсронгуй болгох талаар дорвитой
шинэчлэл хийх шаардлага зүй ёсоор
тавигдаж байна. Салбар, салбар дундын
болон үндэсний, орон нутгийн бодлогын
уялдаа, нэгдмэл цогц байдлыг хангах,
байгууллагуудын чиг үүрэг, хариуцлагын
тогтолцоог бэхжүүлэх, хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн
захиргааны төв байгууллагыг бие даасан
статустай болгоход чиглэсэн зарим
нэмэлт өөрчлөлтийг “Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай хууль”-д оруулах
шаардлагатай байгаа бөгөөд хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлт хариуцсан төрийн
захиргааны төв байгууллагын дэргэд
“Think tank” бодлогын судалгааны
хүрээлэнг (институц) байгуулах нь нэн
чухал юм.
Энэхүү хүрээлэн нь Монгол Улсын
хөгжлийн бодлогын тогтвортой байдал,
залгамж чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгөх,
санал, зөвлөмж боловсруулах, улс
төрийн намуудаас эдийн засаг, нийгмийн
хөгжлийн асуудлаар явуулж ирсэн
бодлого, зохицуулалтад шинжилгээ хийж,
тэдгээр нь үндэсний язгуур эрх ашигт
хэрхэн нийцэж байгаа талаар дүгнэлт
гаргаж, санал, зөвлөмж боловсруулах,
хэрэгжилтэд хяналт, үнэлгээ, шинжилгээ
хийхэд чиглэнэ113.
Хөгжлийн урт болон дунд хугацааны
бодлого,
төлөвлөлтийн
залгамж
чанар хангалтгүй, ялангуяа, бодлого,
төлөвлөлтийг боловсруулах арга зүй,
үндэслэл ихээхэн сул байгаа нь хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн институцын чиг
үүрэг ойлгомжгүй, давхардал болон
хийдэл ихтэй, түүний үйл ажиллагаа
тогтворгүй байгаатай холбоотой юм114.
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Зураг 3.2. 1990 оноос хойш хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн чиг үүрэг шилжсэн байдал

Нийгэм,
эдийн засгийн
хөгжлийн
Улсын хороо
5 сар, 1990 оны
4-9 сар

Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай
хууль 2015 он
Үндэсний
хөгжлийн
яам
2 жил

Үндэсний
хөгжлийн
газар
3 жил

Сангийн яам
1 жил

Үндэсний
Хөгжил,
Шинэтгэлийн
хороо
3 жил

Санхүү,
эдийн
засгийн
яам
13 жил

11 жил (хөгжлийн бие даасан
хэлбэр бүхий 6 байгууллага)

Эдийн
засгийн
хөгжлийн
яам
2 жил

ҮНДЭСНИЙ
ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
2016 оны 8 сараас

Сангийн яам
13 жил

Сангийн яам
2016 он

16 жил (Сангийн яамны хавсарга байдлаар)

Эх сурвалж: Үндэсний хөгжлийн газар, 2019 он.

Дээрх зургаас харахад өнгөрсөн 28
жилийн хугацаанд бодлогын нэгдмэл
байдал, уялдаа, зохицуулалтыг хангах
хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн чиг үүрэг
9 байгууллагын хооронд шилжсэн байна.
Энэ хугацаанд энэ чиг үүрэг 16 жилд нь
Сангийн яаманд, 12 жилд нь 6 байгууллага
дамжиж шилжжээ. Институцын чиг
үүргийн энэ тогтворгүй байдал чадварлаг
боловсон хүчнээ алдах үндэс болсон гэж
үзэж байна.
Төрийн албаны тогтвор, суурьшил,
мэргэшсэн үр бүтээлтэй ажиллах
боломжийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой
бус болон тодорхой бус байдлаас
үүдэлтэй
засаглалын
хямралаас
сэргийлж, иргэн төвтэй, хариуцлагатай,
тогтвор суурьшилтай болгох зарчимд
суурилсан “Төрийн албаны тухай хууль”ийг шинэчлэн найруулж, төрийн албаны
шинэчлэлийг 2019 оноос эхлүүлсэн.
Чадварлаг
институцын
бүтэцтэй
байх нь ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд нэн ач
холбогдолтой. ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхдээ
олон талын оролцоог хангах байнгын
механизмыг бүрдүүлэх явдал чухал
байна.
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3.5. Тогтвортой хөгжлийн хэрэгжилтийн
үр дүнг хянах, үнэлэх, тайлагнах нь
Тогтвортой хөгжлийн хэрэгжилтийн
үр дүнг хянах, үнэлэх, тайлагнах
тогтолцоог бүрдүүлж байна. МУТХҮБ2030-ын хэрэгжилтийн хоёр жил тутмын
үнэлгээ нь ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үнэлэх
тогтолцооны суурь болж байна. Гэвч ТХЗын шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг
үндэсний хэмжээнд тодорхойлохгүйгээр
хэрэгжилт, үр дүнг үнэлэх боломжгүй
байна.
Мөн
ТХЗ-ыг
амжилттай
хэрэгжүүлэхэд олон талын оролцоог
хангасан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
байнгын тогтолцоог бүрдүүлэх нь нэн
чухал юм. Зарим тайланд Монгол Улсад
санхүүгийн хяналт сайжирсан хэдий ч
гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ сул
хэвээр байна, үр дүнгийн хөндлөнгийн
үнэлгээ хийх тогтолцоо бүрдээгүй байна
хэмээн дүгнэжээ115.
Иймээс ЗГХЭГ-ын даргын 2019 оны 29
дүгээр тушаалаар олон талын оролцоотой
8 дэд ажлын хэсгийг байгуулж, ТХЗ-ын
үндэсний шалгуур үзүүлэлт, зорилтот
түвшинг тодорхойлох ажлыг хийж байна.
Энэ нь ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үр дүнд
тулгуурлан хянах ажлын эхлэл юм.
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ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үр дүнтэй хянахад
тоо мэдээллийн эх үүсвэр нэн чухал юм.
Монгол Улсад албан ёсны статистикийн
тоо
мэдээ
цуглуулах
тогтолцоо
харьцангуй сайн хөгжиж байна. ТХЗын хэрэгжилтийг хянахад албан ёсны
статистикийн мэдээллийн хамралтын
хүрээ, чанар хангалттай боловч албан
бус мэдээллийн бусад эх үүсвэрийн
ашиглалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай
байна. Энэ хүрээнд ТХЗ-ын хэрэгжилтийг
хянах тоо мэдээллийн бэлэн байдлын
үнэлгээг ҮСХ-оос 4 удаа хийснийг дараах
хүснэгтээр харуулав.
Хүснэгт 3.1. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах
шалгуур үзүүлэлтэд хийсэн үнэлгээ
Үзүүлэлт

Үнэлгээ хийсэн хугацаа (он сар)
2015.11 2016.3 2017.10 2018.12

Монгол Улсад
хамаарахгүй

13

13

11

11

Бэлэн

45

60

113

118

Нэмэлт
тооцоолол
шаардлагатай

92

11

0

0

Бэлэн бус

43

157

120

115

Үнэлгээ
хийсэн нийт
үзүүлэлт

224

241

244

244

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Үнэлгээнээс үзэхэд, ТХЗ-ын хэрэгжилтийг
хянах 244 үзүүлэлтээс 11 нь Монгол Улсад
хамааралгүй үзүүлэлт байна. Түүнчлэн,
2018 оны эцсийн байдлаар 50.6 хувь
нь буюу 118 нь манай улсын өнөөгийн
албан ёсны статистикийн тогтолцооны
хүрээнд тооцож гарах боломжтой байна.
ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргах
мэдээллийн бэлэн байдлын үнэлгээнээс
үзэхэд, эрүүл мэнд (ТХЗ-3), боловсрол
(ТХЗ-4), жендэр (ТХЗ-5), эрчим хүч (ТХЗ7), эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлт (ТХЗ8)-д холбогдох үзүүлэлт харьцангуй
өндөр буюу 62-76 хувь; ядуурал (ТХЗ-1),
хүнсний хангамж, хоол тэжээл (ТХЗ-2),
ус (ТХЗ-6), дэд бүтэц, инновац (ТХЗ9), тэгш бус байдал (ТХЗ-10), засаглал
(ТХЗ-16)-д холбогдох үзүүлэлт дунд
зэрэг 45-55 хувь; хотын хөгжил (ТХЗ11), хариуцлагатай үйлдвэрлэл, хэрэглээ
(ТХЗ-12), уур амьсгалын өөрчлөлт (ТХЗ13), эко систем (ТХЗ-15), түншлэл (ТХЗ17)-д холбогдох үзүүлэлтийн мэдээллийн
эх үүсвэр дутмаг байна (Зураг 3.3).
Цаашид үлдсэн 115 үзүүлэлтийг тооцох
үндэсний
статистикийн
чадавхийг
нэмэгдүүлэх,
улмаар
мэдээллийн
боломжит бүхий л эх үүсвэрийг,
их
өгөгдлийг
ашиглах
тогтолцоог
бүрдүүлэхийг шат дараатай зохион
байгуулах шаардлагатай байна.

Зураг 3.3. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтээс гарах боломжтой үзүүлэлтийн бэлэн
байдал

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn
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ТХЗ-ын хэрэгжилтийн явцыг хянах тоон
болон чанарын мэдээллийн арга зүй,
чанарт анхаарах шаардлагатай байна.
Сэдэвчилсэн судалгааны үр дүн болон
бизнесийн байгууллага, үйлдвэрчний
эвлэл, холбоод, эрдэм шинжилгээний
байгууллага, эмзэг бүлэг зэрэг оролцогч
бүхий л талуудтай хийсэн хэлэлцүүлэг,
ярилцлагаас
гарсан
тодорхой
санал зөвлөмжийн тоо мэдээллийг
баталгаажуулах эх сурвалж хэлбэрээр
ашиглах боломжтой юм.

ТХЗ-ын тоон мэдээлэл нь албан
ёсны болон захиргааны статистикаас
бүрдэж байгаа бөгөөд цаашид ТХЗын хэрэгжилтийг үнэлэхдээ үр дүнг нь
тооцож болохуйц судалгаа, шинжилгээ,
төрийн бус байгууллага, гео орон зайн
мэдээ, мэдээлэл зэрэг шинэ эх үүсвэрийг
ашиглах шаардлагатай байна (Зураг 3.4.).

Зураг 3.4. ТХЗ-ын хяналт шинжилгээнд ашиглах тоо мэдээ, мэдээллийн эх үүсвэр

Албан ёсны
статистик

Их өгөгдөл

Их дээд сургууль,
ЭШ, судалгааны
байгууллагын мэдээлэл

Тоон
мэдээлэл

Захиргааны
статистик

Албан ёсны тоон мэдээ
Төрийн бус
байгууллагын
мэдээлэл

Гео-орон зайн
мэдээлэл

Захиргааны тоон мэдээ
Мэдээллийн шинэ эх үүсвэр

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Цаашид ҮСХ-оос эрхлэн гаргадаг албан
ёсны статистик болон тоон мэдээлэлд
бүс нутгийн тэгш бус байдлыг харьцуулах,
эмзэг
бүлэг,
ялангуяа,
“орхигдох
эрсдэлтэй хүн амын бүлэг”-ийн онцлог
хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг судлахад
шаардлагатай үзүүлэлтийн системийг
бүрдүүлэх, тоон болон чанарын судалгааг
ашиглах, уламжлалт бус мэдээллийн
эх сурвалжийг нэмэгдүүлэх шаардлага
тулгарч байгаа бөгөөд энэ нь нотолгоонд
суурилсан бодлогыг хөгжүүлэхэд нэн
чухал болно.
3.6. Олон талын оролцоог хангаж,
түншлэлийг хөгжүүлэх нь
Хөгжлийн үйл явцад бүх талын
оролцоог хангах байнгын механизмыг
бүрдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой
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юм. Төрийн бүхий л түвшинд оролцоог
хангах шаардлагатай байна. Салбарын
яам, агентлагууд тогтвортой хөгжлийн
гурван тулгуур зарчмыг салангид авч
үзэх, уялдаа холбоонд нь бус зөвхөн
өөрсдийн хариуцсан асуудал чиг үүргийн
хүрээнд салгах нь түгээмэл байдаг тул
ТХЗ-ын өргөн цар хүрээний, үндэсний
түвшний асуудал болох талаар нэгдмэл
ойлголтод хүрэх нь нэн чухал байна. ТХЗын хэрэгжилт орон нутаг, анхан шатны
нэгжид явуулж байгаа үйл ажиллагаанаас
ихээхэн хамаарах учир орон нутгийн
засаг захиргаа, төрийн болон бусад
өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагыг ч мөн
адил нэгдмэл ойлголттой болгох, татан
оролцуулах нь зүйтэй юм.
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Хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжих нь
чухал байна. ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд
хувийн хэвшлийн оролцоо чухал үүрэгтэй.
Тэд зөвхөн ДНБ-ний үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлээд зогсохгүй ажлын байр
бий болгох, өсөлтийг хүртээмжтэй
болгоход илүү хувь нэмэр оруулдаг.
Иймээс хувийн салбарын санхүүжилтийг
мөн л тогтвортой хөгжилтэй илүү
сайн уялдуулахад анхаарах хэрэгтэй
байна. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд
тогтвортой хөгжлийн зохистой хандлагыг
төлөвшүүлэх
нөлөөллийн
ажлыг
эрчимжүүлэх шаардлага нэмэгдэж байна.
Дүрэм журам, зохицуулалтыг нийгэм,
байгаль орчны эерэг нөлөөллийг хөхиүлэн
дэмжиж, харин сөрөг нөлөөлөлд хориг
саад тавьдаг нөхцөлийг бүрдүүлэхээр
өөрчилж шинэчлэх, үүний тулд нөхцөл
байдлыг тодорхойлох үнэлгээг хийх нь
чухал болоод байна.
Төр-хувийн
хэвшлийн
түншлэлийг
сайжруулахад анхаарч байна. Дотоодын
бизнесийг хөгжүүлэх нь тогтвортой
хөрөнгө оруулалтын үндэс мөн бөгөөд
Монгол Улс “Концессын тухай хууль” (2010
он) батлан, Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл
(ТХХТ)-ийн талаар төрөөс баримтлах
бодлогоо (2009 он) тодорхойлсноор олон
салбарын дэд бүтцийн төслүүдэд хувийн
хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн
зохицуулалтын тогтолцоог бий болгох
эхлэлийг тавиад байна116. Гэвч Монгол
Улсад ТХХТ-ийн төсөл хэрэгжүүлэх орчин
төдийлөн сайн хөгжөөгүй бөгөөд АзиНомхон далайн бусад улс орнуудтай
(100 улстай) харьцуулсан 2015 оны
үнэлгээгээр ТХХТ-ийн таатай орчныг
тодорхойлох ангилалд Монгол Улс
хойгуур байрт оржээ117.
ТХХТ-ийг хөгжүүлэх нь Монгол Улсын
Засгийн газрын хөгжлийн стратегийн
нэгэн чухал хэсэг бөгөөд хэрвээ сайтар
төлөвлөн, оновчтой хэрэгжүүлбэл нийгэм
болон байгаль орчинд ээлтэй олон чухал
дэд бүтцийн төслүүдийг санхүүжүүлж,
хэрэгжүүлэх үр ашигтай бөгөөд үр нөлөө
бүхий арга хэрэгсэл болж чадна. Энэ
зорилгоор ТХХТ-ийн хуулийн төслийг
боловсруулах ажлыг эхлүүлээд байна.
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

Иргэний
нийгмийн
байгууллагууд
хөгжлийн
тулгамдсан
асуудлыг
шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах
боломжтой. ТББ нь Засгийн газартай
хамтран
ажиллаж,
төрийн
зарим
үйлчилгээг ТББ-д болон мэргэжлийн
холбоодод
шилжүүлэн
гүйцэтгэсэн
олон сайн туршлага байгаа ч түгээмэл
бус байна. ТХЗ-ын талаар олон
нийтийг соён гэгээрүүлэх, хэрэгжилтэд
хөндлөнгийн үнэлгээ хийхэд төрийн
бус байгууллагуудын оролцоо чухал
юм.
Энэ
онд
эхлүүлсэн
төрийн
албаны шинэчлэлийн хүрээнд яамд,
төрийн байгууллагуудад чиг үүргийн
шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулж
эхэлсэн бөгөөд үүний үр дүнд төрийн
бус,
мэргэжлийн
байгууллагуудаар
гүйцэтгүүлэх чиглэл тодорхой болж,
ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянахад иргэний
нийгмийн оролцоо дээшлэх боломжтой
юм.
ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд сайн дурынхны
үүрэг оролцоо чухал хувь нэмэр оруулна.
Тэдний оруулж буй хувь нэмрийг шууд
үнэлж гаргах нь тийм ч амаргүй юм. 2018
оны байдлаар 27312 сайн дурынхан нийт
3823117 цаг сайн дураар ажиллаж, улсын
эдийн засагт 5.5 тэрбум төгрөгийн хувь
нэмэр оруулсан мэдээ байна118. Цаашид
сайн дурын үйл ажиллагааг ТХЗ-ыг
хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх нь үр дүнтэй
байх юм.
Зохистой, тэнцвэртэй, байгаль экологид
ээлтэй, эрхийг хүндэтгэн, дээдэлсэн
үйлдвэрлэл,
хэрэглээг
дэмжихийн
тулд хувь хүн бүр хандлагаа өөрчлөх,
бүх түвшинд эрх мэдэлжүүлэх, соён
гэгээрүүлэх нөлөөллийн олон төрлийн үйл
ажиллагааг ялгаатай, үе шаттай зохион
байгуулах нь зүйтэй байна.
Гадаад хамтын ажиллагаа, түншлэл
чухал үүрэгтэй. Сүүлийн жилүүдэд Монгол
Улсад хөгжлийн түншлэгчид, хөрөнгө
оруулагчдын тоо өсөн нэмэгдсээр байгаа
нь манай улс дэвшүүлсэн зорилтоо
хэрэгжүүлэхийн
тулд
олон
улсын
түншлэлийг бүх шатанд бэхжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй байгааг харуулахын сацуу
хөгжлийн төлөөх хамтын ажиллагааг
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өргөжүүлэн
зохицуулах
харуулж байна.

нийгмийн нэн чухал хэрэгцээт
үйлчилгээ хүн бүрд ижил тэгш
хүрэхгүй байна.

чадвартайг

Гэсэн хэдий ч, өнгөрсөн 20 гаруй
жилд хөгжлийн түншлэгчдээс авсан
зээл, тусламжийн хөгжлийн үр дүнг
үнэлж дүгнэх, мэдээллийн тогтолцоог
сайжруулах, үр ашигтай хуваарилалт,
зарцуулалтад тавих хяналтыг нэмэгдүүлж,
ил тод байдлыг хангах шаардлагатай
байна. Цаашид хөгжлийн бодлогоо
оновчтой тодорхойлж, түүний залгамж
чанар, тогтвортой байдлыг хангахуйц
хэрэгжилтийн механизмыг бүрдүүлэх нь
хөгжлийн бодлогын зорилтыг хангахад
гадаад зээл, тусламжийг чиглүүлэхэд
чухал суурь болох юм.

•

Оршин суугаа газар нутаг: Хот,
хөдөөгийн
хөгжлийн
түвшин
харилцан
адилгүй,
нийтийн
үйлчилгээ,
тээвэр,
холбоо,
бусад дэд бүтцийн хөгжил
хязгаарлагдмал байгаа нь шилжин
суурьшигчдын хувьд илүү хүндрэл
бэрхшээл учруулж байна.

•

Гэнэтийн аюул гамшиг: Уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөллөөс үүдсэн ган, зуд гэх
мэт байгалийн гамшгийн давтамж
нэмэгдэж байгаа нь эдийн засгийн
хямрал, хүн амын эрүүл мэнд,
нийгмийн хамгаалал, амьжиргаанд
сөргөөр нөлөөлж хот, хөдөөгийн
ялгавартай байдлыг улам ихээр
нэмэгдүүлж байна.

•

Засаглал:
Хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн тогтолцоо, институц
хоорондын зохицуулалт, үндэсний
болон салбар хоорондын бодлогын
уялдаа сул, төсвийн хуваарилалт
тэгш бус, өөрсдийнхөө амьдралд
нөлөөлөх аливаа шийдвэр гарах
үйл явцад хүмүүс дуу хоолойгоо
хүргэх,
оролцох
боломжоор
хязгаарлагдмал байна.

3.7. Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх
зарчмыг хэрэгжүүлэх нь
Монгол Улс хүн төвтэй хөгжлийг
эрхэмлэж, хөгжлийн үр шимээс хэнийг ч
орхигдуулахгүй байх зарчмыг баримталж
байна.
Хүн амд зайлшгүй хэрэгцээтэй суурь
үйлчилгээг тэгш хүргэхэд чиглэсэн эхний
алхам бол хүн амын ямар бүлэг эмзэг,
хөгжлөөс орхигдох эрсдэлд байгааг олж
тогтоох явдал юм. Иймээс сүүлийн үед
хийгдсэн зарим судалгааны дүн119, тайлан
мэдээлэл, ҮСДИ-ийг боловсруулах явцад
хийсэн хэлэлцүүлгийн үр дүнд (Хавсралт
6) үндэслэн “орхигдох эрсдэлтэй байгаа
хүн амын бүлэг”-ийг тодорхойллоо.
Эдгээр мэдээллээс үзэхэд, манай улсад
дараах шалтгаанаар хүмүүс хөгжлөөс
орхигдох эрсдэлтэй байна.120 Тухайлбал:
•

•
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Ялгаварлал, гадуурхал: Нас, хүйс,
үндэс угсаа, хөгжлийн бэрхшээл,
бэлгийн чиг баримжаа, шилжих
хөдөлгөөний статус зэргээсээ
болж нийгмийн үйлчилгээ, эдийн
засгийн өсөлтийн үр шимийг хүн
бүр ижил тэгш хүртэх боломж
хязгаарлагдмал байна.
Нийгэм, эдийн засгийн байдал:
Орлого, боловсрол, эрүүл мэнд,
эрчим хүч, нийгмийн хамгаалал,
санхүүгийн
үйлчилгээ
зэрэг

Энэхүү ҮСДИ-д хөгжлийн үр шимээс
орхигдох эрсдэлтэй хүн амын зургаан
бүлгийг тодорхойлж байна. Дээр дурдсан
олон шалтгаан давхацсанаас хөгжлийн
үр шимийг бүрэн хүртэх боломжгүй
“хөгжлөөс орхигдох эрсдэлтэй хүн ам”ын дараах зургаан бүлэг байна. Үүнд:
 Хүүхэд - ядуу өрхийн хүүхдүүд,
ялангуяа, бага насны хүүхдүүдийн
өсөлт хөгжил удаашрах, эрүүл
мэнд доройтохын үндсэн шалтгаан
нь ядуурал болж байна. Зөвхөн
ядуу өрхийн гэлтгүй, Монголын
хүүхдүүд олон хэлбэрийн хүндрэл
бэрхшээлтэй нөхцөлд аж төрж
байна. Хот суурин газарт хүүхэд
эхийн хэвлийд байхаасаа эхлэн
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агаарын бохирдлоос шалтгаалсан
амьсгалын замын болон бусад
өвчлөлд өртөж байна. Хүүхдүүд ар
гэрийн хүнд хэцүү нөхцөлд, илчлэг
хүнс тэжээлээр дутмаг амьдарч,
эрүүл мэндийн болон боловсролын
чанартай үйлчилгээг хангалттай,
тэгш авч чадахгүй байна.
 Залуучууд - нөхөн үржихүйн эрүүл
мэндийн тусламж, үйлчилгээний
хүртээмж,
мэдлэг
мэдээлэл
дутмагаас өсвөр насны охидын
төрөлт өндөр байна. Залуучуудад
хөдөлмөр
эрхлэх
боломж
хязгаарлагдмал, хөдөлмөр эрхэлж
байгаа залуучуудын гуравны нэг нь
ядуу байна. Монгол Улс хүн амын
“цонх” болсон залуу ажиллах хүчээ
эдийн засгаа сэргээн хөгжүүлэхэд
гол хүчин зүйл болгож ашиглаж
чадахгүй
байна.
Ажилгүйдэл,
ядуурлаас шалтгаалж залуучууд
гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлтэй
байна.
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах,
боловсрол эзэмших, хөдөлмөр
эрхлэх,
орлогоо
нэмэгдүүлэх
олон боломж хязгаарлагдмал
байна. Тэдэнд олон нийтийн
газар чөлөөтэй зорчих, нийгмийн
харилцаанд
тэгш
оролцоход
шаардагдах дэд бүтэц хангалтгүй
байна.
 Ахмад настан - хүн амын
дундаж
наслалт
уртсахын
хирээр тэтгэврийн насны хүн
амын хувийн жин цаашид ч өсөх
хандлагатай. Тэтгэврийн хэмжээ
бага учир тэдний амьдралын
чанар доройтож, ядууралд өртөж,
улмаар нийгмийн халамж тусламж
илүү шаардлагатай болж байна.
Ахмад настнуудыг ядуурлаас
урьдчилан сэргийлэх, тэдний
онцлог
хэрэгцээнд
тохирсон,
баталгаатай орлоготой, эрүүл
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энх, амар амгалан амьдрахад
нь зайлшгүй шаардагдах урт
хугацааны тусламж үйлчилгээ
хэрэгтэй байна.
 Малчид - уур амьсгалын эрс
тэс хүнд нөхцөлд амьдарч
байгаагийн зэрэгцээ орлого нь
улирлын чанартай, тогтворгүй,
уур
амьсгалын
өөрчлөлтөөс
шалтгаалсан
бэлчээрийн
доройтол, ган, зуд гэх мэт гэнэтийн
байгалийн гамшигт өртөх магадлал
өндөртэй, алслагдмал учир эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээг
хожимдож авах эрсдэлтэй байна.
 Дотоодын шилжигчид - байгалийн
гамшигт өртөж мал хөрөнгөгүй
болох,
хөгжлийн
оновчгүй
бодлогын үр нөлөөгөөр орон
нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
тогтвортой хөгжөөгүй, ажлын байр
хомс, орлого олох, амьжиргаагаа
сайжруулах боломж муу зэрэг
олон
шалтгаанаар
хөдөөгөөс
хот руу чиглэсэн хөдөлгөөн
улам нэмэгдэж байна. Шилжин
ирэгсэд нийслэл хотод албан
ёсны бүртгэлтэй болох, хөдөлмөр
эрхлэх, газар эзэмших, орон
байртай
болох,
нийгмийн
суурь үйлчилгээнд хамрагдах
боломжоор
хязгаарлагдмал,
мэдээлэл муутай, эрүүл, аюулгүй
орчинд амьдрах наад захын
шаардлага хангагдаагүй дэд бүтэц
муутай, эрсдэлтэй газар амьдрах
аргагүй байдалд хүрч байна.
Шилжин
ирэгчдийн
хүүхдүүд
сургууль
завсардах,
эрүүл
мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй
байх эрсдэл өндөр байна.
Хүн амын эдгээр бүлгүүдэд тусгайлан
анхаарал хандуулж, онцлог хэрэгцээг
нь бодлогод тусган хэрэгжүүлснээр
тэдний хамаарал бүхий хүмүүс (эцэг эх,
асран хамгаалагч, ойр дотнынхон)-ийн
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд
ач холбогдолтой. Түүнчлэн, эмзэг бүлгийн
хүн амыг хөгжлийн үйл явцад оролцуулах
нь тун чухал бөгөөд ингэснээр нийгэмд
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илүү их бүтээмжийг бий болгож, хүмүүсийн
амьдралын чанарыг дээшлүүлэх болно.
Нэн яаралтай хийх ажлын нэг бол орхигдох
эрсдэлд байгаа хүн амын бүлгийн талаар
нарийвчилсан тоо мэдээллийг бий болгох
явдал юм. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж
байгаа бодлого хөтөлбөрт эдгээр хүн
амын бүлгүүдийн эрх ашгийг хамгаалах
чиглэлээр зарим талаар тусгагдсан
боловч тэдэнд тулгарах эрсдэл, эмзэг
байдлыг нь бүрэн тодорхойлж чадахгүй
байна. Эмзэг бүлгийн хүн амын асуудлыг
цогцоор нь авч үзэх шаардлагатай тул
бодлогын хэрэгжилт болон тулгарч байгаа
сорилт бэрхшээлийг тогтмол хэлэлцэж
байх механизмыг бүрдүүлэх шаардлага
гарч байна. Үүнтэй холбоотойгоор
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зөвхөн эрсдэлтэй бүлгийнхний асуудлыг
бус тэдний асран хамгаалагчдынх нь
асуудлыг хамтаар нь авч үзэх хэрэгтэй
байна.
Хүн амын эдгээр бүлгүүдийн санал
бодлыг сонсож, нийгэмд зөв ойлголт,
мэдээллийг түгээх нь нэн чухал юм. Энэ
үйл ажиллагааг бизнес эрхлэгчид, иргэний
нийгмийн
хамтын
оролцоотойгоор
хэрэгжүүлэх боломжтой. Хөгжлийн үр
шимээс орхигдох эрсдэлтэй хүн амын
бүлгүүдэд тулгамдаж буй асуудлыг
бодлогод жендэрийн мэдрэмжтэйгээр
тусгах нь орхигдох эрсдэл болон жендэрт
суурилсан хүчирхийллээс сэргийлэхэд
хувь нэмэр оруулах юм.
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БҮЛЭГ 4
ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН
АСУУДАЛ: АГААРЫН БОХИРДOЛ
4.1. Агаарын
бохирдол
хөгжлийн
бодлогын гол тулгамдсан асуудал
болж байгаа нь
Монгол
Улсад
агаарын
бохирдол
нэмэгдэж байгаагаас хүн бүрийн Үндсэн
хуулиар олгогдсон эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах эрх зөрчигдөж байна. Агаарын
бохирдлын асуудал нь иргэд, олон нийт,
шийдвэр гаргагчдын өдөр тутмын
хэлэлцүүлгийн гол сэдэв болоод удаж
байна.
Монгол Улс нь газар зүйн байршил, эрс
тэс уур амьсгал болон эдийн засгийн
зохисгүй бүтэц, ажлын байрны хүртээмж
муу, бүс, орон нутгийн тэгш бус байдал,
хүн амын хэт төвлөрөл зэрэг олон хүчин
зүйлээс хамааран агаарын бохирдлын
түвшин өндөр орнуудын нэг болж байна.
Монгол Улс нь 2018 оны байдлаар агаарын
гадаад орчны хамгийн их бохирдолтой
дэлхийн 73 улсаас зургаадугаарт,
Улаанбаатар хот судалгаанд хамрагдсан
дэлхийн 62 нийслэл хотоос тавдугаарт
(PM2.5-58.3µg/m3)121 буюу хүн амын
зүрх, амьсгалын замын эрхтэнд хортой
нөлөөтэй бохирдолтой хотын ангилалд
орсон байна. Агаарын бохирдлын
өндөр түвшин нь олон салбар дамнасан
хөгжлийн тулгамдсан асуудал болсон
төдийгүй аль нэг салбарын хүрээнд арга
хэмжээ авснаар шийдвэрлэх боломжгүй
нөхцөлд хүрчээ. Хүн бүр бохирдлын
нөлөөнд өртөж байгаа учир бохирдолтой
тэмцэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулах
цаг болжээ.
Иймээс энэхүү бүлэгт олон талын
оролцоог ханган агаарын бохирдлын
асуудалд систем шинжилгээ хийж,
асуудалд хэрхэн цогц байдлаар үр дүнтэй
хандахыг үзүүлэхийг зорьсон. Асуудлыг
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цогц байдлаар авч үзсэн энэхүү арга
нь ТХЗ-той холбоотой хөгжлийн бусад
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга
замыг тодорхойлж болохыг загвар
болгон харуулахад чиглэсэн.
Манай Улсын агаарын температур
өвөлдөө цельсийн -40 градус хүртэл
хүйтэрдэг, халаалт шаардах хугацаа 8
сар гаруй хугацаагаар үргэлжилдэг нь
эрчим хүчний нэмэлт эрэлт хэрэгцээг бий
болгож байна. Гэр хорооллын, ялангуяа,
орлого багатай, ядуу өрхүүд халаалтандаа
хямд үнэ, олдцоос хамааран түүхий нүүрс
ихээр ашиглаж байна. Түүхий нүүрс нь
хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх
хор нөлөө их юм. Манай улсын дулааны
эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд түүхий
нүүрс 74 хувь122 (энэ үзүүлэлт БНХАУ-д
66 хувь, Японд 22 хувь)-ийг эзэлж байна.
Манай улсын нийт 653.5 мянган (2017)
дулааны эрчим хүчний хэрэглэгчийн
93 хувь нь айл өрхүүд бөгөөд тэд нийт
үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчний
28 хувийг хэрэглэж байна. Харин нийт
хэрэглэгчийн 7 хувийг бүрдүүлдэг
аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийт
үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчний 72
хувийг хэрэглэж байна123. Нийт өрхийн
27.5 хувь нь төвлөрсөн системээс, 0.6
хувь нь цахилгаан халаагуураар дулаанаа
шийдэж байгаа бол үлдсэн 69.9 хувь нь
ердийн галлагаа, 2 хувь нь нам даралтын
зуух124 ашиглаж байна (Хавсралт 4,
Зураг 6.5). Цөөн тооны аж ахуйн нэгж
байгууллагуудын
хувьд
цахилгаан,
дулааны эрчим хүчний хэрэглээ хэт
их байгаа нь уул уурхайн том аж ахуйн
нэгжүүд, тухайлбал, Өмнөговь аймагт
байрлах Оюу Толгой гэх мэт уурхайн
төвийн халаалтын станц, орон нутгийн
бойлер, дизель цахилгаан станцууд бүгд
55

нүүрс хэрэглэж байгаатай холбоотой
юм125.
4.1.1. Агаарын бохирдолд хил хязгаар
гэж үгүй
Монгол Улс гаднах орчны агаарын
чанарт байнгын хяналт тавихдаа 2009
оноос өмнө дөрвөн байрлалд хоёр
үзүүлэлтээр хэмждэг байсан. Агаарын
бохирдол нэмэгдэхийн хэрээр агаарын
чанарын хяналтын станцуудыг нэмж
суурилуулснаар 40 станцтай болсны 15
нь Улаанбаатар хотод, 25 нь аймгийн
төв болон бусад томоохон хотуудад
байрлаж байна. Агаарын чанарын
хяналтын систем нь бүс нутгаар
ялгаатай байгаа бөгөөд Улаанбаатар
хотын агаарын чанарын нэг станц 314
кв.км газар нутгийг хамарч, 87 000
оршин суугчдад үйлчилдэг бол хөдөө

орон нутагт нэг станц 62 452 кв.км
газар нутгийг хамарч, 77 000 хүнд
үйлчилж байна.
Одоогоор Улаанбаатар, Эрдэнэт хот
болон Баянхонгор, Өмнөговь аймаг нэн
бохирдолтой суурин газарт орж байна.
Гэхдээ аймаг, хот бүрийн бохирдлын
түвшин, эх үүсвэр, үзүүлэх нөлөөлөл
нь тухайн орон нутгийн эдийн засгийн
үйл ажиллагаа, нөхцөл байдлаас
шалтгаалан ялгаатай байна.
Баянхонгор болон Өмнөговь аймгуудад
нарийн ширхэглэгт тоосонцрын хэмжээ
хамгийн их байгаа бол азотын давхар
ислийн хэмжээ Баянхонгор аймаг болон
Эрдэнэт хотуудад хүлцэх агууламжаас
давж байна. Харин хүхэрлэг хийн
ялгаралт Говь-Алтай болон Завхан
аймгуудаас бусад аймгуудад хүлцэх
агууламжаас давж байна (Зураг 4.1.).

Зураг 4.1. Агаарын чанар, Аймгийн Төвөөр, 2017 он
SO (2017)

Увс
(Улаангом)
Баян-Өлгий
(Өлгий)

Орхон
(Эрдэнэт)
Дархан-Уул
(Дархан)
Сэлэнгэ
(Сүхбаатар)
Говьсүмбэр
(Чойр)
Булган
(Булган)

Хөвсгөл
(Мөрөн)

Завхан
(Улиастай)

Архангай
(Цэцэрлэг)

Говь-Алтай
(Алтай)

Хэнтий
(Өндөрхаан)

Төв
(Зуунмод)

Ховд
(Ховд)
Баянхонгор Өвөрхангай
(Баянхонгор)(Арвайхээр)

Дорнод
(Чойбалсан)

Сүхбаатар
(Баруун-Урт)

Дундговь
(Мандалговь)
Дорноговь
(Сайншанд)

0 – 5 мкг/м

Өмнөговь
(Даланзадгад)

5 – 10 мкг/м
10 – 15 мкг/м
15 – 35 мкг/м

Улаанбаатар

PM10 (2017)

Хөвсгөл
(Мөрөн)
Увс
(Улаангом)
Баян-Өлгий
(Өлгий)

Булган
(Булган)
Завхан
(Улиастай)

Ховд
(Ховд)

Говь-Алтай
(Алтай)

Архангай
(Цэцэрлэг)

Орхон
(Эрдэнэт) Дархан-Уул
(Дархан)
Сэлэнгэ
Говьсүмбэр
(Сүхбаатар)
(Чойр)

Хэнтий
(Өндөрхаан)

Төв
(Зуунмод)

Баянхонгор Өвөрхангай
(Баянхонгор) (Арвайхээр)

Дорнод
(Чойбалсан)

Сүхбаатар
(Баруун-Урт)

Дундговь
(Мандалговь)
Дорноговь
(Сайншанд)

Мэдээлэл байхгүй
0 – 50 мкг/м
50 – 100 мкг/м
100 – 2000 мкг/м

Өмнөговь
(Даланзадгад)
Улаанбаатар

Эх сурвалж: Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2018 оны тайлан
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Зураг 4.2. Орон нутгийн агаар дахь бохирдуулах бодисын жилийн дундаж агууламж, 2016-2018 он
Хүхэрлэг хий
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Эх сурвалж: Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2018 оны тайлан

Агаарын бохирдол ялангуяа, нийт газар
нутгийн 0.3 хувь, нийт хүн амын 46 хувь нь
амьдарч буй Улаанбаатар хотод хамгийн
их байна. Улаанбаатар хотын агаар дахь
PM10, PM2.5 тоосонцрын зонхилох хувийг
нүүрс шаталтын бодисууд бүрдүүлдэг
бөгөөд PM10, PM2.5 түвшин 2018 онд Монгол
Улсын хүлцэх агууламжаас 12 дахин их,
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын
зөвлөмж болгосон хүлцэх агууламжаас
25 дахин их байна. Улаанбаатар хотын
иргэд жилийн долоон сард нь хүлцэх
агууламжаас хэд дахин их бохирдолтой
агаараар амьсгалж байна (Хавсралт 4,
Зураг 6.1).

нөмөрч, улмаар хотын агаарын бохирдол
хөндийн доод хэсэгт бөөгнөрч үлдэн
утаа униар, тоос тортог нүүж сарнихгүй,
тунаран доош сууж дээр дээрээсээ
нэмэгдэн өтгөрч байна126.

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдолд
түүний өндөр уулсаар хүрээлэгдсэн
хонхор газрын онцлог (агаар мандлын
зонхилох урсгалаас бараг хаалттай
байдаг) бүхий газар зүйн байрлал болон
салхи бага, тогтуун, инверсийн үзэгдэл
бүхий уур амьсгал давхар нөлөөлж байна.
Нийслэлийн өвлийн агаар Сибирийн эх
газрын антициклоны хүчтэй нөлөөнд
оршдог тул газар дээрх хүйтэн агаарын
давхаргыг дулаан агаарын давхарга

Агаарын бохирдол 2010 он гэхэд л хүлцэх
агууламжаас давж байсан. Хүхрийн болон
азотын давхар ислийн агууламж 2000
оны үеэс л хүлцэх агууламжаас аажмаар
нэмэгдэж, 2010-2012 онд бохирдол оргил
үедээ хүрсэн байна. Гэсэн хэдий ч том
ширхэглэгт тоосонцрын хэмжээ дээд
цэгтээ хүрснээс хойш 2011/2012 оны үеэс
тогтворжиж, 150 мг/м3 болсон ч улсын
стандартаас 3 дахин өндөр үзүүлэлт юм.
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Манай улсын агаарын бохирдол жилээс
жилд нэмэгдсээр ирсэн. Агаарын
бохирдол нь сүүлийн хэдхэн жилд бий
болсон асуудал биш юм. Бүс нутгийн
жигд бус хөгжил, байгалийн гамшгийн
давтамж нэмэгдсэнээс хот сууринд хүн
амын төвлөрөл үүссэн зэрэг олон хүчин
зүйлээс шалтгаалж агаарын бохирдлын
түвшин нэмэгдэж байна.
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Зураг 4.3. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын түвшин, бохирдуулах бодисын төрлөөр
РМ10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж
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Эх сурвалж: БОАЖЯ, Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан,
2017-2018 он, 133-137 дугаар хуудас

4.1.2. Агаарын бохирдол олон талт
асуудал болж байна
Орчны агаарын бохирдол нэмэгдэж
байгаа нь салбар дамнасан хөгжлийн
тулгамдсан асуудал болж байна.
Монгол Улсад агаарын бохирдлыг
тогтвортой хөгжлийн эдийн засаг, нийгэм,
байгаль орчны гурван тулгуур асуудлын
хүрээнд системтэйгээр авч үзэх, нөгөө
талаас ядуурал, орлого, ажлын байр,
эрүүл мэнд, ус, эрчим хүч, дэд бүтэц,
хотын хөгжил, тогтвортой зохистой
хэрэглээ, үйлдвэрлэл, уур амьсгал,
ус, газар, засаглал зэрэг зорилтууд
бүгд агаарын бохирдлыг бууруулахад
хамааралтай тул эдгээрийг өөр хооронд
нь харилцан уялдуулан авч үзэж, бодлого,
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хангалтгүй
байна.
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Өнгөрсөн 30-аад жилд авч хэрэгжүүлсэн
хөгжлийн оновчгүй бодлого, эдийн засгаа
төрөлжүүлж чадаагүй, бүс нутгийг жигд
хөгжүүлээгүй, ажлын байр орон нутагт
хүрэлцээгүй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох чадварыг бүрдүүлж
чадаагүйгээс
үүдэлтэй
шилжилт
хөдөлгөөн нэмэгдэх болсон нь өнөөгийн
хот суурин газрын хэт төвлөрлийг бий
болгож, агаарын бохирдол зэрэг хөгжлийн
тулгамдсан асуудлуудыг үүсгэж байна.
Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж
буй авто замын бүтээн байгуулалт нь
улс орны хөгжилд томоохон хувь нэмэр
оруулж байгаа бөгөөд ялангуяа, замын
дагуу нутаглаж буй малчин айл өрхөд
ихээхэн ашиг тусаа өгч байна. Гэвч нөгөө
талаас дэд бүтцийн сүлжээг сайтар
төлөвлөөгүй, байгаль орчин болон хүн
амд үзүүлэх нөлөөллийг тооцож, зохих
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арга хэмжээ аваагүйн улмаас бэлчээр
ашиглахтай холбоотой зөрчил, тэмцэл
хурцдаж байна. Замын тогтоосон сүлжээ
байхгүйгээс хүнд даацын олон машин хаа
сайгүй зам гаргаж, хөрсний элэгдлийг
ихэсгэж байна. Энэ нь бэлчээрийн
хүртээмж, чанарыг муутгахын зэрэгцээ
хөдөө орон нутагт тоосжилтыг ихэсгэж,
агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлэх нэг
шалтгаан болж байна127. Орон нутагт
уурхайн үйл ажиллагаа идэвхтэй өрнөж
буй ихэнх газар агаарын бохирдол,
тоосжилттой холбоотой зохицуулалт муу
хэвээр байна.
4.2. Систем
шинжилгээ:
Агаарын
бохирдол үүсгэгч, шалтгаан ба
түүний сөрөг нөлөөлөл, үр дагавар
Хөгжлийн
асуудалд
системийн
шинжилгээний арга ашигласнаар тухайн
асуудлыг цогцоор нь харж шийдвэрлэх,
тулгамдаж буй зангилаа асуудлыг зөв
тодорхойлох боломжтой. Үүний тулд
нөлөөлөл үзүүлж буй хүчин зүйлсийн
талаар тодорхой ойлголттой болох,
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нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны хүний
амьдралын чанарт үзүүлж буй сөрөг
нөлөөллийн цар хүрээг тогтоож, зайлшгүй
шаардлагатай
арга
хэмжээнүүдийг
тодорхойлж, тэдгээрийн тэргүүлэх чиглэл,
дарааллын талаар нэгдсэн ойлголцолд
хүрэх нь ач холбогдолтой юм.
Энэ бүлэгт систем шинжилгээг ашиглан
(i) үндсэн хүчин зүйлийн нөлөөлөл,
шалтгааныг тодорхойлох; (ii) хүнд үзүүлж
буй сөрөг үр нөлөөг тодорхойлж, дунд
болон урт хугацааны явцад түүнийг
өөрчлөх хөшүүргийг бий болгох; (iii) өнөөг
хүртэл авч хэрэгжүүлсэн гол алхмуудыг
судлах; (iv) тулгарч буй саад бэрхшээлийг
хэрхэн тодорхойлох асуудлыг агаарын
бохирдлын жишээн дээр үзүүлсэн.
Эдгээр асуудлыг нэгтгэн цогцоор нь авч
үзсэнээр цаашдын шийдлийг оновчтой
тодорхойлох боломжтой болсон. Энэхүү
системийн шинжилгээг хөгжлийн бусад
тулгамдсан асуудлыг
шинжлэхэд
ашиглах боломжтой юм.
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Зураг 4.4. Агаарын бохирдол ба түүнийг үүсгэгч хүчин зүйлс, үр дагавар, шийдвэрлэх зангилаа
асуудал

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөс 25 дахин их

Монгол улсын хүлээн зөвшөөрөх стандартаас 12 дахин их
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Тайлбар: Салбар дундын зохицуулалт бүхий арга хэмжээний дэлгэрэнгүйг Хавсралт 5-аас үзнэ үү.

Энэхүү зураглалд (Зураг 4.4.) нэг талаас
агаарын бохирдлыг үүсгэгч гол эх
үүсвэр, нөгөө талаас агаарын бохирдлын
үзүүлж буй шууд нөлөөллийг улаанаар;
эх үүсвэрт нөлөөлөгч дам нөлөөллийг
шараар; нөлөөллийг бууруулж байгаа арга
хэмжээг ногооноор тэмдэглэж, агаарын
бохирдлын үүсгэгч болон нөлөөлөгч хүчин
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зүйлийн уялдаа холбоонд тулгуурлан
тулгамдаж
буй
асуудал,
цаашид
шийдвэрлэх чиглэлийг тодорхойллоо.
Тулгамдаж буй асуудалд өөрчлөлт хийх
боломжтойг систем шинжилгээний үр дүн
харуулж байна (Энэ талаар бүлэг 4.4-өөс
дэлгэрүүлж үзнэ үү).
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4.2.1. Агаарын бохирдлыг үүсгэгч гол
эх үүсвэр ба нөлөөлөгч хүчин
зүйлс

Тээврийн
хэрэгсэлийн утаа
ялгаруулалт

Гэр
хороолол

Тээврийн
хэрэгсэлийн утаа
ялгаруулалт

Нүүрс суурьтай
эрчим хүчний
салбар

Үйлдвэрлэлийн
технологи

Эрүүл мэнд

Эдийн засаг

Эдийн
засаг
Агаарын бохирдол нь гэр
хорооллын
галлагаанаас үүсэх утаа, тээврийн
хэрэгслийн яндангийн утаа, нүүрсний
технологид суурилсан дулааны станц
болон уурын зуухны утаа, үйлдвэрлэлийн
технологийн хаягдал болон бусад олон
Байгальнэмэгдэж
орчны
хүчин зүйлсээс
шалтгаалан
Нийгэм
доройтол
байна.
Vehicular

4.2.1.1. Гэр хороололд нүүрсний
хэрэглээ их байна

Vehicular

Гэр хороололд Улаанбаатар хотын нийт
газар нутгийн 75 хувь нь хамрагдаж, нийт
өрхийн 55 хувь128 нь аж төрж байна. Эдгээр
өрхийн гуравны
нэг орчим нь өрхийн
based
Industrial
амьжиргаагаа
нийгмийн
energy sector сайжруулах,
technology
суурь үйлчилгээнд ойртох, хөдөлмөр
эрхлэх зорилгоор
шилжин ирэгсэд байна.
Health
Анхнаасаа 500.0 мянган хүн оршин суухаар
төлөвлөгдсөн нийслэл хотод одоогоор

1.5 сая хүн (2018 он) амьдарч байна.
Төлөвлөлт муутай төвлөрлийн үр дүнд
Улаанбаатар хотын хүн амын тоо сүүлийн
10 жилд 1.2 дахин129 нэмэгджээ. Зудад
нэрвэгдэн, олон тооны мал, эд хөрөнгөө
алдсанаас, ялангуяа, цөөн малтай малчин
өрхүүд орлогын эх үүсвэргүй болж, орлого
Нүүрс
олох,суурьтай
хөдөлмөр эрхлэх
боломж хайж
Үйлдвэрлэлийн
эрчим хүчний
хотсалбар
суурин бараадах технологи
нь ихэссэн байна.
Ялангуяа, 2000, 2010 оны зуднаас хойш
хот руу шилжигсдийн тоо эрс нэмэгджээ.
Шилжин ирэгсдийн 40 гаруй хувь нь
орхигдох эрсдэлтэй, нийгмийн тусламж
дэмжлэг шаардлагатай эмзэг бүлгийн
хүн ам байна. Эдгээр нь хөдөө орон
нутгийг орхигдуулсан жигд бус хөгжлийн
үр дагавар юм.
Байгаль орчны
Нийгэм

Хотын орон сууц, доройтол
эрчим хүчний
хүрэлцээгүй
байдлаас
шалтгаалан
гэр хорооллын айл өрхийн дийлэнх нь
дулааныхаа хэрэгцээнд түүхий нүүрс
хэрэглэхээс гадна нэн ядуу өрхүүд
машины хуучирсан дугуй, ашигласан
тос масло, хаягдал гутал хувцас болон
элдэвbased
хог хаягдлыг шатааж, агаар орчныг
Industrial
energy sector
бохирдуулж
байна. technology
Хотын өрхийн 55
хувь нь ердийн галлагаагаар халаалтаа
шийдвэрлэж байгаа бол хотын төвийн
6 дүүргийн гэр хорооллын нийт өрхийн
ердөө 3 хувь нь л 2018 оны байдлаар
цахилгаанаар халаалтаа шийдэж байна130.
Мөн гэр хорооллын сууцны 90 гаруй хувийг
инженерийн тооцоогүй, зураг төсөлгүй,
стандартын бус ахуйн аргаар баригдсан,
Environmental
Social алдагдал өндөртэй
дулааны
сууц эзэлж
degradation
deprivations
байгаа нь эрчим хүчний эрэлтийг улам
нэмэгдүүлж байна.

Зураг 4.5. Орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн хүний тоо, 1983-2017 он
Social
deprivations

Environmental
degradation

Хүн амын тоо

Шилжин ирсэн хүн
Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.1212.mn, Нийслэлийн ЗДТГ
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Зураг 4.6. Хотын гэр болон орон сууцны
хорооллын зураглал
Гэр хороолол

Орон сууцны
хороолол

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.1212.mn,
Нийслэлийн ЗДТГ

Нийслэлийн гэр хорооллын өрхүүд 20102018 оны дунджаар жилд 708.9 мянган
тонн нүүрсийг хэрэглээндээ зарцуулж
байна (Хавсралт 4, Зураг 6.5).
4.2.1.2. Агаар бохирдуулах
бодисыг үүсгэгч нь
тээврийн хэрэгсэл
Монгол
Улсад
нийтийн
тээврийн
үйлчилгээ дорвитой хөгжөөгүй явдал нь
тээврийн хэрэгслийн тоо 1995-2017 онд
16.5 дахин131 өсөх үндсэн шалтгаалсан
болжээ (Хавсралт 4, Зураг 6.7.). Нийт
автомашины 80 гаруй хувь нь 10-аас
дээш жил ашиглагдсан байна132. Мөн
нийслэлийн нийтийн тээвэрт 937 орчим
автобус үйлчилж байгааг нийт хүн амд
харьцуулж үзвэл 1561 хүнд нэг автобус
ногдож байна. Одоогийн үйлчилгээнд
ашиглаж байгаа нийт автобусны 50
орчим хувь нь 2020 он гэхэд насжилт
өндөр болж, үйлчилгээнээс хасагдахаар
байна133. Ашиглалтын хугацаа нь дуусч
байгаа тээврийн хэрэгслээс ялгарах
утаа нь агаар бохирдуулах бодисыг
нэмэгдүүлэхэд голлох нөлөө үзүүлж
байна.
4.2.1.3. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл
нүүрсний технологид
суурилж байна
Улаанбаатар хотын халаалтын болон
цахилгаан эрчим хүчний голлох хэрэгцээг
нүүрсээр ажилладаг технологи бүхий
дулааны
станцууд
хангаж
байна.
Төрөөс хэрэглэгчдийг хямд цахилгаан
62

эрчим хүчээр бүрэн хангах зорилгоор
эдгээр ДЦС-ын хүчин чадлыг 2 дахин
нэмэгдүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн. Гэвч
энэ нь сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих
бодлогын хэрэгжилтийг удаашруулахад
сөрөг нөлөө үзүүлэх талтай.
Өөрөөр хэлбэл, цахилгаан, дулааны эрчим
хүчний хэрэглээний үнэ тарифыг бага
байлгах зорилгоор дулааны цахилгаан
станцуудын нүүрсэнд татаас олгодог нь
эрчим хүчний цэвэр технологид хөрөнгө
оруулах сонирхлыг бууруулж байна.
Засгийн газраас 2018 онд эрчим хүчний
компаниудад 17.1 тэрбум төгрөгийн
татаас олгосон.
Эрчим хүчний татаас нь амьжиргаа
сайтай хүмүүст илүү таатай боломж
олгож байна. Цахилгаан, дулааны эрчим
хүчний салбарт олгож буй татаасын үр
шимийг төвлөрсөн цахилгаан болон
дулааны
эрчим
хүчний
сүлжээнд
холбогдсон өрхүүд илүү хүртэж байна.
Хот, хөдөөгийн гэр хороолол, малчин өрх
төвлөрсөн дулаанд холбогдсон өрхүүдээс
илүү өндөр зардлаар буюу хүйтний
улиралд дулааны хэрэгцээгээ ямар нэгэн
татаасгүйгээр, өөрсдөө хангаж байна
(Халамжийн сангаас зорилтот бүлэгт
жилд нэг удаа түлшний үнийн хөнгөлөлтөд
үзүүлдэг мөнгөн тусламжийг эс тооцвол).
Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ
тарифт түүхий нүүрс шатааснаас үүдэх
нөлөөллийн өртгийг одоогоор тооцохгүй
байгаа. Хэрэглэгчдийн нүүрсний үнэ
нэг тоннд 8800-72900 төгрөг (3.63-30.0
ам.доллар) буюу 9 дахин ялгаатай байгаа
бөгөөд гэр хорооллын хамгийн бага
орлоготой өрхүүд нүүрсийг шуудайлан
худалдан авч, нэг тонн тутамд хамгийн
өндөр үнэ (тонн тутамд 50-60 ам.доллар)
-ийг төлж байгааг судалгааны дүн134
харуулжээ. Иймээс эрчим хүчний үнийг
тогтоохдоо түлшний бүрэн зардлыг
нөхөх зарчмаар буюу агаарын бохирдол,
хүлэмжийн хийн ялгаруулалт гэх мэт
хөндлөнгийн нэмэлт зардлыг нэмж
тооцох шаардлага тулгарч байна.
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4.2.1.4. Агаар бохирдуулагч бусад
эх үүсвэр
Нийслэл хотын агаарыг бохирдуулж
байгаа гол бодис нь үзэгдэх орчныг
хязгаарлагч тоосонцор юм. Агаарын
бохирдолд газрын хөрснөөс дэгдэх тоос,
3.4 сая тонн135 хог хаягдлын шатаалт, үнс,
барилгын ажлаас үүсэх тоос, тоосонцор,
элсэн карьер зэрэг бусад үйлдвэрлэл,
хэрэглээнээс үүдэлтэй олон эх үүсвэр
нөлөөлж байна. Нүхэн жорлонгууд
гадаргын болон хурын усаар дамжин
газрын доорх усны эх үүсвэр, газрын
хөрсийг бохирдуулж байна136.
Хотын агаарыг цэвэршүүлж, чийгшүүлж,
шороо тоосжилтыг багасган, утаа
униарыг бууруулахаас гадна хүмүүсийн
ажиллаж
амьдрах
таатай
орчин
нөхцөлийг бүрдүүлж, хотын экосистемийг
Тээврийн
зохицуулдаг цэцэрлэг, зүлэг,
мод, бут нь
Гэр
хэрэгсэлийн
утаа
2017 онд
1995
оноос
27.7
хувь,
2005
оноос
хороолол
ялгаруулалт
137
20 хувиар өссөн байна .
4.2.2. Агаарын бохирдлын үзүүлж буй
сөрөг нөлөө

Тээврийн
эрэгсэлийн утаа
ялгаруулалт

Нүүрс суурьтай
эрчим хүчний
салбар
Эрүүл мэнд

Эдийн засаг

Нийгэм

Үйлдвэрлэлийн
технологи

Эдийн засаг

Байгаль орчны
доройтол
Vehicular

Vehicular

Агаарын бохирдол нь хүний эрүүл мэнд,
боловсрол, өрх гэр, байгууллага болон
улсын орлого, зарлага, хэрэглээний хэв
маяг, байгаль орчинд шууд болон дам
байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Шууд
нөлөөнөөсbased
гарч болох аливаа сөрөг үр
Industrial
дагаврыг
олж
тогтоох нь цаашдын
шийдэл,
energy sector
technology
авах арга хэмжээг тодорхойлоход, талууд
нэгдсэн зөвшилцөлд хүрэх явдлыг
Health
бэхжүүлэх
бөгөөд энэ талаар доор
дэлгэрүүлж үзүүллээ.
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Social
deprivations

Environmental
degradation

4.2.2.1. Агаарын бохирдол ба
эрүүл мэнд
Улаанбаатар хотын хүн амын дунд
нарийн ширхэглэгт тоосонцроос (PM2.5)
үүдсэн өвчлөл ихсэж байгаа бөгөөд
10 нас баралт тутмын нэг нь агаарын
бохирдолтой холбоотой байна. Улсын
хэмжээнд сүүлийн 10 жилд бүртгэгдсэн
нийт өвчлөлийн тохиолдлыг өвчний
ангиллаар
авч
үзвэл,
амьсгалын
тогтолцооны, хоол боловсруулах эрхтний,
зүрх, судас, мэдрэлийн тогтолцооны
өвчлөл тэргүүлж байна. Энэ хандлага
Улаанбаатар хотод мөн ижил бөгөөд
амьсгалын тогтолцооны зарим цочмог
халдварт өвчнөөс цочмог бронхит ба
цочмог бронхиолитын өвчлөл 20082018 онд 6.3 дахин нэмэгдэж, 10 000 хүн
амд 240 ногдож байна. Сүүлийн жилийн
дунджаар амьсгалын тогтолцооны зарим
Нүүрс
суурьтай
өвчлөл
жилийн 3 болон
12 дугаар сард
Үйлдвэрлэлийн
эрчим хүчний
технологи
хамгийн
их
байна.
салбар
Агаарын бохирдол ба хүүхэд. Агаарын
бохирдол нь хүн амын орхигдох
эрсдэлтэй бүлгийн нэг болох хүүхэд,
өсвөр үеийнхэнд илүү сөрөг нөлөө үзүүлж
байна. Улаанбаатар хотод амьдарч буй
хүүхдийн хувьд агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй өвчлөлийн ихэнх хувь нь
Байгаль
орчны халдвар
уушгины
цочмог
Нийгэм доод замын
доройтол
буюу хатгалгааны өвчлөл (Хавсралт-4,
Зураг 6.2) байна. Тухайлбал, уушгины
хатгалгаанаас үүдсэн нярайн эндэгдэл,
уушгины гэмтэл, ургийн хөгжил саарах
эмгэг, дутуу төрөлт нэмэгдэх зэрэг
богино болон урт хугацааны сөрөг нөлөө
их байна.138
based
Монгол
Улсын
energy
sector

Industrialнярай болон
хэмжээнд
technology
тав хүртэлх насны хүүхдийн дунд орчны
агаарын бохирдлоос үүдсэн нас баралт
нэмэгдэж байна139. Тав хүртэлх насны
хүүхдийн эндэгдлийн 15 хувийг нярайн
эндэгдэл эзэлж байна. Мөн Улаанбаатар
хотын гадаад орчны агаарын бохирдол
үр зулбалтад нөлөөлж байгаа бөгөөд
судлаачид ураг өсөлтгүй болсон нь
улирлын
холбоотой болохыг
Social байдалтай Environmental
degradation
deprivations 140.
тогтоожээ
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Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд нэмэлт
зардал гаргаж байна. Нийт өрхийн 90
хувь нь хоол, орон байр гэх мэт суурь
хэрэглээнээс бусад зардлынхаа 10
хувийг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд
зарцуулж байна141. “Нэг өрх сард 500.0
орчим мянган төгрөгийг өвлийн утааны
улиралд нэмж зарцуулдаг. Энэ үед
хүүхдийн ханиад томуу ихэсдэг, анхан
шатны эмнэлэгт үзүүлэхэд эм тарианы
зардал, хамгийн доод тал нь 50.0 мянган
төгрөгөөс эхэлж, цаашлаад 150.0-200.0
мянган төгрөг зарцуулж байгаа бол
эмнэлэгт хэвтсэн тохиолдолд энэ зардал
бүр илүү нэмэгдэнэ. Өвдсөн хүүхдээ
асраад гэр бүлийн хэн нэг нь ажлаа
хийх боломжгүй болдог болохоор эргээд
орлого олох боломж нь хязгаарлагддаг”142
байна.

4.2.2.2. Агаарын бохирдол ба
боловсрол
Хүүхдүүд сургууль дээрээ өдөр бүр 5-6
Сургуулиудын
цагийг
зарцуулдаг143.
анги танхим доторх нарийн ширхэглэгт
тоосонцрын агууламж манай улсын
агаарын чанарын стандарт хэмжээнээс
3-10 дахин их буюу сурагчдын эрүүл
мэнд, улмаар сурах чадварт сөрөг
нөлөө үзүүлж байна.144 Сургуулиудыг
агаар шүүлтүүрээр хангах арга хэмжээ
авсан. Энэ нь зорилтод бүлэгт үзүүлэх
сөрөг нөлөөг багасгах түр зуурын арга
хэмжээ боловч урт хугацаандаа агаарын
бохирдлыг бууруулахад нөлөөлөхгүй юм.

Шигтгээ 4.1. Урт амралт ба урт хугацааны нөлөөлөл
Сурагчдыг 2018/2019 оны хичээлийн жилийн өвлийн улиралд хэт хүйтэн, агаарын бохирдол,
ханиад томуунаас урьдчилан сэргийлж урт хугацаагаар амраах нь түр хугацаанд урьдчилан
сэргийлэх ач холбогдолтой хэдий ч түүний цаашдын хор уршиг, алдагдах боломжийн талаар
урьдчилан тооцсон судалгаа, дүгнэлт байхгүй байна.
Жишээ нь хүүхэд өвлийн улиралд амьсгалын замын өвчний дэгдэлт нэмэгдэж байгаагаас
урьдчилан сэргийлж нэг сараар хичээл орохгүй амрааж байгааг 10 жилийн хугацаанд тооцож
үзвэл бүхэл бүтэн нэг анги дэвшин суралцах хугацаатай тэнцэх түвшинд хоцрох эрсдэл үүсч
болох юм. Иймд аливаа шийдвэрийг гэнэтийн байдлаар бус урьдчилан тооцоо, судалгаатай
гаргах шаардлага төрийн бүх байгууллагуудын өмнө тавигдаж байна.
Залуучуудын зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчид

Агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөллийг
Монгол хүн бүр мэдэрч байгаа боловч
агаарын бохирдлын талаарх тэдгээрийн
мэдлэг, мэдээлэл сул байна. Агаарын
бохирдлыг үүсгэгчийн хор хөнөөл, зөв
зохистой хэрэглээ, агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй өвчлөл, эрүүл мэндэд үзүүлэх
нөлөөллийн талаарх иргэдийн, ялангуяа,
ядуу иргэд, өсвөр насныхны дунд мэдлэг,
мэдээлэл хомс байна. Нөлөөллийн зарим
ажлыг хийсэн боловч эдгээр нь салангид
явж иржээ.
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4.2.2.3. Агаарын бохирдол ба
орлого
Хүйтний улирлыг даван туулахын тулд
хэрэглэж буй түлшний зардал нь гэр
хорооллын өрхийн эдийн засагт ихээхэн
дарамт болсоор байна. Гэр хорооллын
өрхүүд дунджаар сарын орлогынхоо
20 орчим хувийг халаалтын түлшинд
зарцуулж байна145. Ядуу өрхүүд146
түлшиндээ үүнээс илүүг зарцуулж
байна.147 Агаарын бохирдлын эдийн
засгийн өртөг нь Улаанбаатар хотын
ДНБ-ий 18-28 хувь, Монгол Улсын ДНБий 8-13 хувьтай тэнцэж байна.
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Дотоод орчны агаарын бохирдлыг
бууруулахад зориулсан зардал дам
байдлаар
төрийн
байгууллагуудын
төсвийн үлэмж хувийг эзэлдэг. Тухайлбал,
цэцэрлэгийн нийт санхүүжилтийн 10 орчим
хувь нь тогтмол зардалд зарцуулагдаж
байна.148 Энэхүү тогтмол зардлын 75-78
хувийг халаалт, дулааны зардал эзэлж
байна. Дулааны алдагдалтай барилгын
ханыг дулаалснаар тухайн барилгын
доторх агаар 10-аас дээш хэмээр
нэмэгдэж байгааг туршилтууд нотолж
байна. Иймд төрийн өмчийн цэцэрлэгийн
барилгад дулааны технологийн шинэчлэл
хийснээр халаалт, дулааны зардлыг
үлэмж хэмжээгээр бууруулж, төсвийн
хэмнэлт хийх, эрчим хүчний ачааллыг
хөнгөлөх өргөн боломж байна149.
Хэдийгээр эдийн засгийн макро болон
микро түвшний зардал өндөр боловч
эдийн засгийн суурийг өргөжүүлэх
замаар эерэг өөрчлөлтүүдийг гаргах
боломж байна. Юуны түрүүнд төсвийн
татаасыг аль болох сэргээгдэх эрчим
хүчинд олгох, байшин барилгыг дулаалах,
эрчим хүч хэмнэх технологи нэвтрүүлэх
зэргээр дэмжих нь манай улсын хувьд
нэн чухал асуудал болж байна.
4.2.2.4. Агаарын бохирдол ба
байгаль орчин
Агаарын бохирдол, байгаль орчны
харилцан хамаарлын талаарх судалгаа
дутагдалтай байна. Том ширхэглэгт
тоосонцор буюу PM10-ын бүтцийг сайн
судлах хэрэгтэй байна. Энэ нь тоос шороо
салхиар хол тээгдэн газар, хөрсөнд бууж,
химийн найрлагаас нь шалтгаалан нуур,
гол горхины хүчлийн агууламж ихсэх,
том голуудын сав газрын тэжээлийн
тэнцвэр өөрчлөгдөх, хөрсний тэжээллэг
чанар алдагдах, эмзэг экосистемтэй ой,
ургамалд хор хөнөөл учруулах, хүчиллэг
хур тунадас орох зэрэг олон төрлийн
өөрчлөлт гарах эрсдэлийг бий болгож
байна.
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Түүнчлэн, бохирдуулах бодисууд агаарт
ялгарах нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг
хурдасгаж болзошгүй байна. Монгол Улс
нь 2014 оны байдлаар уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөлөлд хамгийн ихээр
өртөх магадлалтай 10 орноос эрсдэлийн
индексээр 8-т орж байв150. Монгол
орны агаарын температурын жилийн
дундаж хэм 1940-2015 онд 2.240C-ээр
нэмэгдсэн151 бөгөөд уулархаг нутгуудаар
дулаарал илүү эрчимтэй явагдаж байна.
Нутгийн ихэнх хэсэгт хур тунадасны
хэмжээ 0.1-2.0 мм-ээр багассанаас ган,
зуд, аадар бороо, шар усны үер, хүчтэй
салхи шуурга, дуу цахилгаантай бороо,
мөндөр зэрэг байгалийн аюулт үзэгдлийн
давтамж нэмэгдэж, хүн амын аж амьдрал,
нийгэм, эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж
байна.
4.3. Агаарын бохирдлыг бууруулах
талаар авч хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээ
Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар
олон арга хэмжээ авсан хэдий ч
дорвитой нөлөө үзүүлэхгүй байна.
Монгол
Улс
агаарын
бохирдлыг
бууруулахад чиглэсэн бодлогын болон
зохицуулалтын хэд хэдэн арга хэмжээ
авсан. Тухайлбал, агаарын бохирдлыг
бууруулах зорилгоор 2010 оноос гэр
хорооллын айл өрхийг сайжруулсан зуух,
түлшээр хангах, эрчим хүчний хэмнэлт,
эрчим хүчний татаас, барилга, барилгын
стандартыг сайжруулах, ногоон хөгжил,
цэвэр технологийг нэвтрүүлэх, хотын
гэр хорооллыг дахин төлөвлөх чиглэлээр
салбар бүрийн хүрээнд олон хөтөлбөр,
төслийг хэрэгжүүлж ирсэн (Зураг 4.7.).
Эдгээр арга хэмжээний дүнд 2012 онд
тоосонцрын (PM10) 24 цагийн дундаж
агууламж нь 836 мкг/м3 (хамгийн дээд
хэмжээнд 2012 оны 1-р сард хүрсэн)ээс 220 мкг/м3 болж буурсан боловч энэ
нь үндэсний болон ДЭМБ-ын стандарт
үзүүлэлтээс давсан хэвээр байна152
(Хавсралт 4, Зураг 6.1.).
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Зураг 4.7. Агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагааны зураглал
Орон сууцжуулах уян
бодлого хэрэгжүүлэх

13
Сайжруулсан зуухны
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх
Түүхий нүүрсний
хэрэглээг зогсоох

Сайжруулсан түлшний
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх

Амины орон сууцны
дулаан алдагдлыг
бууруулах

Гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтөд хамруулах

12

1

11

3

4
8

Хуучин орон сууцны
дулаан алдагдлыг
сайжруулах

7
5

Шөнийн тарифын
хөнгөлөлт эдлүүлэх

Хот руу чиглэсэн шилжих
хөдөлгөөнийг хязгаарлах

10

Агаарын чанарын
хяналтын системыг
нэвтрүүлэх

9

Шингэрүүлсэн хий
болон хийн зуухны
хэрэглээг нэмэгдүүлэх

Сэргээгдэх эрчим хүчний
эх үүсвэртэй халаалтын
системийг нэвтрүүлэх

6
Эрчим хүчний эх
үүсвэрийг
нэмэгдүүлэх

Нам даралтын зуухыг
сайжруулах- шугам сүлжээнд
холбох

Эх сурвалж: ҮСДИ бэлтгэх баг

Монгол Улс 2008-2016 оны хооронд
260.0 тэрбум төгрөг (106.0 сая орчим
ам.доллар)-ийг гадаад зээлээр, 50.0
орчим сая ам долларыг тусламжаар,
156.0 тэрбум төгрөгийг дотоодын төсөв,
хөрөнгө оруулалтаар, нийт 550.0 орчим
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг агаарын
бохирдлыг
бууруулах
зориулалтаар
зарцуулжээ153.
Манай улс олон чиглэлийн бодлого, арга
хэмжээ хэрэгжүүлж, их хэмжээний хөрөнгө
зарцуулсан боловч агаарын бохирдол
дорвитой буураагүй, үр дүн хангалтгүй
байгаа нь бодлогын зохицуулалтын
цогц байдал алдагдсантай холбоотой
юм154. Нөгөөтэйгүүр агаарын бохирдлыг
бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээнүүд нь төрийн тогтворгүй байдал,
санхүүжилтийн хязгаарлагдмал нөхцөл,
хөрөнгийн оновчгүй хуваарилалт, хяналт
сул болон агаарын бохирдлыг бий болгож

буй эдийн засаг, нийгмийн шинжтэй суурь
шалтгаануудыг цогцоор нь шийдвэрлэх
бус, хэсэгчлэн, түр зуурын шинжтэй
шийдлүүдийг
санхүүжүүлсэн,
зарим
эхлүүлсэн арга хэмжээг бүрэн дуусгалгүй
зогсоож байсан зэрэг олон хүчин зүйлтэй
холбоотой байна.
Агаарын
бохирдлын
асуудал
нь
зөвхөн нэг салбарт хамаарах асуудал
биш учраас түүнийг шийдвэрлэхэд
засаглалын “төрийн нэгдмэл бодлого,
зохицуулалттай байх” зарчимд суурилсан,
эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчныг
салбар дундын нэгдсэн зохицуулалтаар
бүхэлд нь хамарсан тууштай хэрэгжих,
цогц бодлого шаардлагатай байна.
Монгол Улсын Засгийн газраас 2017
онд Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах
үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Энэхүү
хөтөлбөрийг дээрх шаардлагад нийцүүлэн
хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна.

4.4. Бодлогын уялдаа холбооны
хүрээнд тулгамдаж асуудлууд
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Тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх
гол зангилаа асуудлыг тодорхойлох
хэрэгтэй байна. ҮСДИ-ийн агаарын
бохирдлын бүлэгт хэрэглэсэн системийн
шинжилгээний үр дүнд
(i)

бодлогын уялдаа холбоо сул

(ii)

хэрэгжилт хангалтгүй;

(iii)

чадавхи сул;

(iv)

олон нийтийн мэдлэг сул,
оролцоо оновчтой бус байгааг
тодорхойлсон.

Засгийн газраас 2008 оноос хойш
агаарын
бохирдлыг,
тэр
дундаа
Улаанбаатар хот орчмын агаарын
бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн олон
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн бөгөөд
үүнд эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, агаарын
бохирдлыг шууд бууруулахад чиглэсэн
төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн.
Зуух тараах, тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх
зэрэг богино хугацааны арга хэмжээ
нь агаарын бохирдлыг бууруулахад
чиглэгдсэн хэдий ч агаар цэвэршүүлэгч
нийлүүлэх, амны хаалт/маск тараах зэрэг
арга хэмжээ нь агаарын бохирдлоос эрүүл
мэндээ хамгаалахад чиглэсэн болохоос
биш бодитой үр дүнд хүргэхгүй нь
ойлгомжтой юм. Эрчим хүчний салбарыг
сууриар нь өөрчилж, үнийн шинэчлэл
хийж, орон нутгийн хөгжлийн жигд бус
байдлыг багасгаж, хот төлөвлөлтийг
сайжруулахаас нааш агаарын бохирдол
урт хугацаанд Монгол Улсын хөгжлийн
томоохон сорилт хэвээр байсаар байх
юм. Эдгээр шинэчлэлийг цогц, уялдаа
холбоотой, оролцоог хангаж хэрэгжүүлэх
нь чухал юм. Энэ үүднээс хөгжлийн
стратеги бодлогыг дахин хянан үзэж,
төлөвлөлтийг ТХЗ-той сайтар уялдуулж,
шийдвэрлэх ёстой бөгөөд тулгамдаж
буй асуудлуудыг тодорхой болгох
шаардлагатай.
Бодлогын уялдаа холбоо, зохицуулалтын
хүрээнд тулгамдаж буй асуудал
• Урт болон дунд хугацааны бодлогын
уялдаа
холбоо.
Монгол
Улсын
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалМОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

2030-д “хэнийг ч орхигдуулахгүй
байх” зарчмын цөм нь болсон
агаарын бохирдлыг бууруулах талаар
стратегийг тусгаагүй, зөвхөн ерөнхий
зарчим хэлбэрээр авч үзсэн байна.
Агаарын бохирдол үүсч, хурдацтай
нэмэгдэж буй нэг гол шалтгаан
нь манай улсын бүс, орон нутгийн
ялгаатай, жигд бус хөгжил, түүнээс
үүдсэн
нэг
чиглэлийн
шилжих
хөдөлгөөний үр дагавар юм. Энэхүү
ялгаатай байдал, жигд бус хөгжил нь
урт хугацаанд, цогцоор бүх нийтийн
оролцоотойгоор
шийдвэрлэгдэх
асуудал билээ. Энэ бүхэн нь улс
оронд
тулгамдаж
буй
агаарын
бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэхдээ
ач холбогдлоор нь эрэмбэлээгүй,
эдгээр тэргүүлэх чиглэлийг ТХЗ-д
чиглэсэн дунд хугацааны төлөвлөгөө
болон санхүүжилттэй уялдуулаагүй,
санхүүжилт нь хангалтгүй, хөрөнгийн
үр ашгийг дутуу тооцоолсон, хяналтыг
орхигдуулсан, үүсч болох нөхцөл
байдал, үр дагавар, өртгийг урьдчилан
тооцоолоогүйн үр дүн юм. Ингэснээр
агаарын бохирдлыг бууруулах арга
хэмжээг үр дүн муутай байхад
нөлөөлжээ.
• Салбар хоорондын бодлогын уялдаа.
Агаарын
бохирдлыг
бууруулахад
салбар
дундын
хамтын
хүчин
чармайлт хэрэгтэй боловч энэ ажил
нь БОАЖЯ, БХБЯ, Нийслэлийн ЗДТГын чиг үүрэг мэтээр хандах, салбарын
бусад бодлогод тусгах асуудал сул,
бодит үр дүн хангалтгүй явж ирсэн
байна. Ингэснээр агаарын бохирдлыг
бууруулах эрчим хүчний болон тариф,
татаасны бодлого, орон нутгийг
хөгжүүлэх бүс нутгийн болон макро
эдийн засгийн бодлого, хөдөлмөр
эрхлэлт, ядуурал, боловсрол, эрүүл
мэндийн бодлого зэрэг олон бодлогыг
уялдаагүй,
салангид
хэрэгжүүлж,
тодорхой үр дүнд хүрээгүй байна.
Агаарын бохирдолд шууд нөлөөлж
байгаа хүчин зүйлтэй тэмцэж ирсэн
боловч түүнд дам нөлөө үзүүлж буй
үндсэн шалтгааныг орхигдуулсан
байна. Энэ нь өнгөрсөн 15 жилийн
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хугацаанд
бүсчилсэн
хөгжлийн
болон
үйлдвэржүүлэх
талаар
дэвшүүлсэн бодлогоо хэрэгжүүлээгүй
орхигдуулсантай холбоотой юм. Мөн
дэлхий нийтийн хандлага болсон
сэргээгдэх эрчим хүч, уур амьсгалын
өөрчлөлт,
дулаарал,
түншлэл,
инновацын үзэл санаа бүрэн тусгалаа
олоогүйгээс агаарын бохирдол цөөн
салбарын бодлого болж хувирсан
байна.
• Агаарын
бохирдлыг
бууруулах
чиглэлээр ажиллаж буй төрийн
байгууллагын
уялдаа
холбоо.
Агаарын бохирдлыг бууруулах арга
хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлууд
нь Ерөнхийлөгч, УИХ, Засгийн газар,
салбарын яамд, орон нутгийн болон
төрийн бус байгууллага, иргэд болон
хувийн
хэвшлийн
нягт
хамтын
ажиллагааг шаардаж байна. Агаарын
бохирдлыг бууруулах, чиглэл үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлж буй оролцогч
талуудын ажлыг Нийслэлийн ЗДТГаас нэгтгэн зангидаж ирснийг 2018
онд шинэчлэн зохион байгуулж,
бүх яамдын оролцоотой
“Орчны
бохирдлыг
бууруулах
үндэсний
хороо”-г байгуулж, Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын сайдаар ахлуулан
агаарын бохирдлыг бууруулах, салбар
дундын үйл ажиллагааг нэгдсэн
удирдлага, зохион байгуулалтаар
хангаж байна. Бодлого боловсруулах,
уялдаа холбоог хангах, хяналт тавих
чиг үүрэг бүхий хамгийн дээд түвшний
байгууллага, ажлын албаны үйл
ажиллагаа нь тогтворгүй, олон удаа
шинэчлэгдэн зохион байгуулагдаж
байсан, мөн сонгууль дагасан төрийн
албан хаагчдын тогтвор суурьшилгүй
байдал зэрэг шалтгаан нь агаарын
бохирдлыг бууруулахад сөрөг нөлөө
үзүүлсээр ирсэн. Засгийн газар шинээр
байгуулагдах бүрд агаарын бохирдлыг
бууруулах асуудлыг хариуцсан чиг
үүрэг бүхий Үндэсний хороог шинэчлэн
байгуулсан нь тогтвортой, хяналттай,
хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах
боломжийг сулруулж иржээ. Ер нь
аливаа хөгжлийн асуудлыг ажлын
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хэсэг, түр хороогоор удирдуулан
шийдэх арга зам нь зохимжгүй юм.
• Бодлого болон санхүүжилтийн уялдаа
сул. Агаарын бохирдлыг бууруулах
чиглэлээр зарцуулсан хөрөнгийн үр
өгөөжийг дүгнэж, үнэлсэн мэдээлэл
дутмаг байна. Бодлого оновчтой байх
тохиолдолд санхүүжилтийн өгөөж
нэмэгдэх бөгөөд дунд хугацааны
бодлоготой уялдуулан хуваарилалт
хийгдэх ёстой боловч өнөөгийн төсөв
зохиож буй үйл явц бодлогын тэргүүлэх
чиглэлтэй
төдийлөн
уялдахгүй,
төсвийн үр дүнд суурилсан төлөвлөлт
хэрэгжиж чадаагүйтэй холбоотой юм.
Бодлогын
хэрэгжилтийн
тулгамдаж буй асуудал

хүрээнд

Бодлогын
хэвтээ
болон
босоо
тогтолцооны уялдааг хангах, үүрэг
хариуцлага, чадавхийг бэхжүүлэх, улмаар
бодлого
боловсруулагчид,
шийдвэр
гаргагчид болон төрийн бус байгууллагын
төлөөллийн мэдлэг, мэдээллийг харилцан
солилцох оновчтой арга замыг бүрдүүлэх
нь бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэх
суурь нөхцөл болно. Агаарын бохирдлыг
бууруулах
стратегийн
хэрэгжилтийг
хангахдаа зөвхөн нийслэл хотын асуудал
мэтээр шилжих хөдөлгөөнийг сааруулах,
гэр хорооллыг дахин төлөвлөх гэх мэт арга
хэмжээ авч, санхүүжүүлэх, төлөвлөсөн
арга хэмжээг дуустал хэрэгжүүлэлгүй,
завсрын үр дүнд үндэслэн шууд өөрчлөлт
оруулах, зогсоох, хяналт ил тод байдал,
хариуцлагын тогтолцоо сул, үр дүнгийн
хөндлөнгийн үнэлгээ хийх тогтолцоо
бүрдээгүй байсан нь эцсийн үр дүнд сөрөг
нөлөө үзүүлжээ.
Тухайлбал, агаарын бохирдлыг бууруулах
хүрээнд сайжруулсан түлшийг хэрэглэх
тухай бодлого томьёологдсон боловч
10 жилийн хугацаа өнгөрч байхад
сайжруулсан
түлшний
асуудлыг
шийдвэрлэж чадаагүй, зах зээлийн
судалгаа
оновчтой
хийгдээгүй,
сайжруулсан түлшний талаар өмнө
хэрэгжүүлсэн төслүүд нь хэрэглэгчдийн
хэрэгцээг хангаж дийлэхгүй зогсох,
үнийн өсөлт болон сайжруулсан түлш
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үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийг зах зээлтэй
нь холбож эдийн засгийн эргэлтэд
оруулж чадаагүй, төрөөс өгдөг татаас
зогсонгуут үйлдвэрүүд алдагдалд орж,
үйлдвэрлэлээ хаахад хүрсэн, хэрэглэгчээ
бэлтгэх стратеги байхгүй байсан зэрэг нь
сайжруулсан түлш хэрэглэдэг өрхийн тоо
буурах гол шалтгаан болсон байна.
Сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх аж ахуйн
нэгжүүдтэй хамтран санхүүгийн тодорхой
дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн
агаарын бохирдол өндөр бүсийн зорилтот
бүлгийн 26.0 мянган айл өрхөд 80.0
мянган тонн сайжруулсан түлш нийлүүлэх
ажлыг зохион байгуулсан. Гэвч энэ нь
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаас хамаарч,
гэр хорооллын нийт өрхийн дөнгөж 10
гаруй хувийг хамарсан нь өмнөх үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт
хангалтгүй
байгааг илэрхийлнэ. Иймээс Засгийн газар
сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийн
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч
2018 онд сайжруулсан шахмал түлш
үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий жилд
200.0 мянган тонны хүчин чадалтай
“Таван толгой түлш” хязгаарлагдмал
хариуцлагатай компанийг байгуулж155,
нийслэлээс
сайжруулсан
түлшний
үйлдвэрийн зориулалтаар 10 га газар156,
сайжруулсан түлш түгээх нөөцлөх
агуулахын зориулалтаар 6 байршлыг157
шийдвэрлэсэн. 2019 онд нэмж 2 шугам
ашиглалтад оруулснаар хүчин чадал
нэмэгдэж, нийтдээ 600.0 мянган тонн
сайжруулсан түлшээр гэр хорооллын айл
өрхийг хангах, 2019 оны 9 дүгээр сар гэхэд
нийт 600 мянган тонн түлш нөөцлөхөөр
төлөвлөн ажиллаж байна.
Үйлдвэр ашиглалтад орсноор түлшний

зарцуулалт 40 орчим хувиар буурч,
нүүрсний чийгийн агууламж 2 дахин
нэмэгдэж, ингэснээр галлагааны үед
нүүрсний чийгийг хатаахад зарцуулдаг
эрчим хүчний зарцуулалт буурч, дулааны
ашигт үйлийн коэффициент нэмэгдэх,
түүхий нүүрсний утааны бохирдлыг
үүсгэгч гол бүрэлдэхүүн болох дэгдэмхий
бодисын агууламж 38-42 хувиас 2 дахин
буурч, үндэсний стандартад заасан
хүлцэх агууламжид хүрэх боломжтой
болно гэж мэргэжлийн байгууллагууд
үзжээ. Боловсруулж сайжруулсан түлшийг
түүхий нүүрсний оронд ашигласнаар
шаталтын үед ялгарах жижиг ба том
ширхэгтэй тоосонцор /PM2.5, PM10/ын агууламж 50-60 хувь буурч, хотын
агаарын бохирдлыг 40-50 хувь бууруулах
бодит боломжийг бий болгох ажээ.
Үүний зэрэгцээ гэр хорооллоос үүдэлтэй
бохирдлыг бууруулах зорилгоор Засгийн
газраас Улаанбаатар хотын төвийн 6
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа
явуулж байгаа цахилгаан, дулааны эрчим
хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж
ахуйн нэгжээс бусад иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагууд түүхий нүүрс хэрэглэхийг
2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс
эхлэн хориглохоор шийдвэрлэж, 20182020
онд
тогтоолыг
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг батлан гаргасан. Түүхий
нүүрсний оронд сайжруулсан түлш
хэрэглэхийн давуу талыг иргэдэд
сурталчилж, ойлгуулснаар төлөвлөгөөг
амжилттай хэрэгжүүлэх болно. Түүхий
нүүрс хориглосонтой холбогдуулан гэр,
орон байрны халаалтаа эрчим хүчний
хэмнэлттэй
халаагч
төхөөрөмжөөр
шийдэх, хэрэглээг татварын бодлогоор
дэмжих шийдвэр158 гаргасан.

Шигтгээ 4.2. Ерөнхий сайдын уриалга
Бид дэлхийн хамгийн аюултай хотоор цоллуулж, өвчин зовлонд шаналсан иргэд эмнэлэгт
багтахгүй болж, үр хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэнд, амь насаар төлөөс төлсөөр ирлээ. Энэ бол
олон жил шийдэж чадалгүй явж ирсэн та бидний дундын зовлон болох утааны асуудал юм.
Онц ноцтой энэ гамшгийг бид зүгээр хараад сууж болохгүй...
... Дэлхийн олон хотууд та бидний өнөөдрийн зовлонг тойрч гараагүй, даваад гарсан түүхтэй.
Тэдгээрийн амжилтын гол үндэс нь ард иргэдийн оролцоо, хариуцлагатай байдалтай нь шууд
холбоотой байна. Бид ч энэ гамшгийг хамтдаа даваад гарч чадна гэж би итгэж байна.
Хүндэтгэсэн, Ухнаагийн Хүрэлсүх

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/KhurelsukhUkhnaa/
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Иймд хэрэгжилтийн асуудлыг хөгжлийн
урт хугацааны бодлоготой уялдуулан
засаглал, төсвийн тогтолцоо болон
бизнесийн процессыг бүхэлд нь үр дүнд
суурилсан арга зүй рүү шилжүүлэхээр
өргөн хүрээнд авч үзэх нь чухал болоод
байна.
Институцын
чадавхийн
тулгамдаж буй асуудал

хүрээнд

Төр захиргааны бүх түвшинд бодлогын
хэрэгжилтийг үр дүнтэй хангах чадавхи
бэхэжсэнээр
агаарын
бохирдлыг
тогтвортой бууруулах зорилт биелэх
боломж бүрдэнэ. Агаарын бохирдлыг
цогцоор авч үзэж, системийн шинжилгээ
хийх хүний нөөц болон чадавхи хангалтгүй,
мэргэшиж буй төрийн албан хаагчдыг ойр
ойрхон солих нь институцыг тогтворгүй
байдалд хүргэж, тооцоо судалгаатай
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд
хүндрэл учруулж байна. Салбарын бусад
бодлоготой уялдуулах арга зүй тодорхой
болсон ч үүнийг үр дүнтэй ашиглах,
МУТХҮБ-2030-ын зорилтуудыг мөрдөж
ажиллах чадавхи салбарын яамдад
дутмаг байна. Түүнчлэн, тоо мэдээллийг
үр дүнтэй цуглуулж, дүн шинжилгээ
хийх чадавхийг бэхжүүлснээр агаарын
бохирдлыг бууруулах хүчин чармайлтыг
тогтвортой
үргэлжлүүлэх
бодлого,
зохицуулалтыг шинээр боловсруулах
боломжийг бүрдүүлнэ. Сургалт явуулах,
чадавхи бэхжүүлэх, илүү сайн тоног
төхөөрөмжөөр хангах, цахим мэдээллийн
удирдлагын
системийг
бүрдүүлж,
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх зэрэг
ажлуудыг цогцоор хийснээр чадавхи,
хариуцлага сайжирна.
Олон нийтийн оролцоо, мэдлэгийн
хүрээнд тулгамдаж буй асуудал
Агаарын
бохирдлыг
бууруулах
нь
Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудал
төдийгүй үндэсний хэмжээний том
асуудал болсон. Монгол Улсын Засгийн
газар өөрийн дотоод хүч нөөц бололцоог
дайчлаад зогсохгүй хөгжлийн түнш
байгууллагуудтай
хамтран
ажиллаж
байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах
асуудалд зөвхөн төр дангаараа бус
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олон талаас нь хандаж, шинэ технологи,
инновац шингэсэн сэргээгдэх эрчим
хүч, түлш, барилга, үйлдвэржилтэд
хувийн хэвшлийг татан оролцуулж, бүх
талаар дэмжих, бүх түвшинд иргэний
нийгмийн хяналтыг сайжруулж, ил тод
байдлыг хангах, санхүүгийн эх үүсвэр
бүрдүүлэхэд хөгжлийн байгууллагуудыг
татан оролцуулах, хэрэглээгээ зохистой
болгох талаар иргэдийн боловсролыг
дээшлүүлэх зэрэг олон чиглэлээр
хамтын ажиллагаа, оролцоог хөгжүүлэх
шаардлага байна.
4.5. Цаашдын шийдэл ба хэрэгжүүлэх
замын зураглал
Агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх богино
хугацааны бодлогын арга хэмжээг
дараах байдлаар тодорхойлж байна.
Үүнд:
•

Бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн
бодлогын арга хэмжээнд хяналт тавих
оролцогч талуудын санаачилгыг бий
болгох;

•

Агаарын бохирдлын үзүүлж буй
нөлөөлөлд дүн шинжилгээ хийх
аргачлалыг
сайжруулах,
нөлөөг
бууруулах, түүнээс зайлсхийх үр
дүнтэй шийдлийг гаргах

•

Өрхүүдийн түүхий нүүрс болон хатуу
хог хаягдал шатаах үйл ажиллагааг
хязгаарлах;

•

Институцын чадавхийг бэхжүүлэх;

•

Агаарын бохирдлын талаарх мэдээлэл
сурталчилгааг эрчимжүүлснээр олон
нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг
багтана.

Бохирдлыг
бууруулахад
чиглэсэн
бодлогын арга хэмжээнд хяналт тавих
оролцогч талуудын санаачилгыг бий
болгох. Орчны бохирдлыг бууруулах
үндэсний хорооны агаарын чанарт эерэг
нөлөө үзүүлэх гол арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд
анхаарна. Учир нь агаарын бохирдлыг
бууруулахад олон жилийн туршид
тогтвортой, тууштай, харилцан уялдаатай
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ажиллах шаардлагатай байдаг тул улс
төрийн түвшинд талууд зөвшилцөж,
нэгдсэн ойлголтод хүрэх нь чухал байна.
Ингэж чадвал улс төрийн ямар хүчин эрх
барьж байгаагаас үл хамааран агаарын
бохирдолтой тогтвортой бөгөөд тууштай
тэмцэх баталгаа бий болно. Үүний
тулд Засгийн газрын зүгээс Үндэсний
хорооны
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хянах, уялдааг хангах, зохих хяналтыг
тавихад анхаарна. Орчны бохирдлыг
бууруулах Үндэсний хорооны бүтцийг
сайжруулж, оновчтой зохион байгуулах,
бодлого
тодорхойлогчид,
иргэний
нийгмийн байгууллагууд, сэтгүүлчид,
хувийн хэвшлийн төлөөлөл зэрэг олон
талын төлөөлөл бүхий оролцоог ханган,
дэмжлэгийг авч, Засгийн газрын хүрээнд
хариуцлагын
тогтолцоог
бэхжүүлэх
боломжийг бүрдүүлнэ.
Агаарын
бохирдлын
үзүүлж
буй
нөлөөлөлд
дүн
шинжилгээ
хийх
аргачлалыг
сайжруулах,
нөлөөг
бууруулах, түүнээс зайлсхийх үр дүнтэй
шийдлийг гаргах. Монгол Улсад агаарын
бохирдлын эсрэг хэрэгжүүлж болох төрөл
бүрийн бодлогын үр дүнгийн талаарх
нэгдсэн ойлголт сул байна. Боломжит
бодлогын арга хэмжээнүүдийг дүн
шинжилгээнд тулгуурлан бодитойгоор
үнэлснээр агаарын бохирдлын эсрэг
хэрэгжүүлж
болох
төрөл
бүрийн
бодлогын үр дүнгийн талаарх нэгдсэн
ойлголт сул байна. Боломжит бодлогын
арга хэмжээнүүдийг дүн шинжилгээнд
тулгуурлан бодитойгоор эхний хөтөлбөр
боловсруулах зэргээр агаарын бохирдлын
нөлөөллийн судалгааг өргөжүүлэхэд
анхаарах, ялангуяа, эрүүл мэнд болон
боловсрол, хүн амын амьжиргаа, байгаль
орчны нөлөөллийг тооцох судалгаа,
мэдээллийг сайжруулах хэрэгтэй байна.
Өрхүүдийн түүхий нүүрс болон хатуу
хог хаягдал шатаах үйл ажиллагааг
хязгаарлах. Байгальд ээлтэй түлшний
хэрэглээг тогтвортой түвшинд хөхиүлэн
дэмжих
бодлогыг
Засгийн
газар
баримталж байгаа бөгөөд 2019 оны 5
дугаар сараас Улаанбаатар хот руу түүхий
нүүрс оруулахыг хориглох шийдвэр
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гаргасан нь гэр хороололд түүхий нүүрс
түлэхийг хязгаарлахад чухал арга хэмжээ
болж байна. Цаашид цэвэр нүүрсний
худалдан авалт, түгээлтийн механизмыг
бий болгох замаар цэвэр нүүрсний зах
зээлд хувийн хэвшлийг татан оролцуулах,
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх талаар
гүнзгийрүүлэн судлах шаардлагатай.
Үүний зэрэгцээ, сайжруулсан болон
цахилгаан зуухыг нэвтрүүлэх ажлыг зэрэг
явуулснаар үр нөлөөг хамгийн өндөр
түвшинд хүргэх боломж бүрдэнэ.
Институцын чадавхийг бэхжүүлэх. Төр
захиргааны бүхий л түвшинд хэрэгжилтийг
хангах чадавхи бэхжиж байж агаарын
бохирдлыг тогтвортой бууруулах зорилт
хэрэгжих боломж бүрдэнэ. Түүнчлэн,
тоо, мэдээллийг үр дүнтэй цуглуулж, дүн
шинжилгээ хийх чадавхийг бэхжүүлснээр
бохирдлыг бууруулах хүчин чармайлтыг
тогтвортой
үргэлжлүүлэх
бодлого,
зохицуулалтыг шинээр боловсруулах
боломжтой болох юм. Сургалт явуулах,
чадавхи бэхжүүлэх, илүү сайн тоног
төхөөрөмжөөр хангах, цахим мэдээллийн
удирдлагын
системийг
бүрдүүлж,
ажиллуулахад шаардагдах технологийг
нэвтрүүлэх зэрэг ажлуудыг цогцоор
хийснээр хяналтыг сайжруулна.
Агаарын бохирдлын талаарх мэдээлэл
сурталчилгааг эрчимжүүлснээр олон
нийтийн
ойлголтыг
нэмэгдүүлэх.
Агаарын бохирдлын бодит түвшин
болон эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийн талаарх үнэн зөв мэдээллийг
Улаанбаатар хотын иргэдэд тогтмол өгч
хэвших хэрэгтэй байна. Баталгаат эх
сурвалжуудаар дамжуулан мэдээллийг
илүү өргөн хүрээнд түгээх, хотын
тодорхой байршлуудад агаарын чанар
ямар байгаа талаар сануулга анхааруулга
цацах, мөн эмнэлэг, сургууль зэрэг олон
нийтийн газруудын агаарын бохирдлын
хэмжээг хянах зэрэг ажлуудыг тодорхой
төлөвлөгөөтэй
тогтмол
зохион
байгуулахад анхаарах шаардлагатай
байна. Агаарын бохирдлоос үүдэх хор
хохирлыг сааруулах үр дүнтэй арга замыг
иргэдэд мэдээлэх, иргэдийн мэдлэг
ойлголтыг дээшлүүлэх кампанит ажлыг
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эрчимжүүлэх, бүх нийтийн боловсролыг
дээшлүүлэх нь чухал. Мөн дотор болон
гадна орчны агаарын бохирдлын уялдаа
холбооны талаар иргэдийн мэдлэг
ойлголтыг бэхжүүлэх нь кампанит ажлын
бас нэгэн чухал чиглэл гэж үзэж байна.
Агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх урт
хугацааны бодлогын арга хэмжээг дараах
байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
•

Хорт бодис ялгаруулах хэмжээгээр нь
бохирдуулагч бараа, бүтээгдэхүүнийг
ангилах;

•

Шинэ
технологи
дэмжих;

•

Хот суурин газрыг дахин төлөвлөж,
хот байгуулалтыг байгаль орчны
зорилтуудтай уялдуулан хэрэгжүүлэх;

•

Хөдөө орон нутгийг хөгжүүлж, ажлын
байрыг бий болгох, мөн амьдрах
боломжийг дээшлүүлж, хүн амын
шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах;

•

Тогтвортой
тээврийн
салбарын
төлөвлөлтийг сайжруулах;

•

Хот суурин газрын эрчим хүчний
хангамжийн
урт
хугацааны
шийдлүүдийг хөгжүүлэх зэрэг багтана.

нэвтрүүлэлтийг

Хорт бодис ялгаруулах хэмжээгээр нь
бохирдуулагч бараа бүтээгдэхүүнийг
ангилах. Агаарын бохирдлыг бууруулж,
гаргасан амжилтаа урт хугацаанд
хадгалахад
зан
үйлийн
өөрчлөлт
зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд үүний
тулд цэвэр түлш, аль эсвэл ялгаруулалт
багатай зуухны хэрэглээг дэмжих талаар
тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй
байна. Үүний тулд Засгийн газраас
бохирдлын эх үүсвэрүүд (зуух, түлш г.м.)ийг ялгаруулалтын түвшнээр нь ангилах
талаар судалж, зохицуулахад анхаарна.
Тухайлбал, тээврийн салбарт чанар
муутай түлш нийлүүлэгч илүү өндөр
татвар төлдөг, цэвэр түлш нийлүүлэгчид
хөнгөлөлт эдэлдэг гэх мэт практик үр
дүнтэй алхмуудыг авч хэрэгжүүлж болох
юм. Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах
тусгай зөвшөөрөл, агаар бохирдуулах
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бодисын хүлцэх агууламж, “бохирдуулагч
нь төлөх” зарчим зэрэгтэй холбоотой
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллах нь төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч
байгууллагуудын хувьд чухал юм.
Шинэ
технологи
нэвтрүүлэлтийг
дэмжих. Шинэ технологи, шилдэг
стратегийн бүрдэл нь агаарын бохирдлыг
бууруулах урт хугацааны шийдлүүдийг
тодорхойлоход дэмжлэг болно. Эдгээрт
төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны
хангамжийг
сайжруулах,
цахилгаан
халаалтын дэд бүтцийг хүртээмжтэй
болгох, цэвэр нүүрс, цахилгаан зуух
гэх мэт бохирдлыг бууруулах арга
шийдлүүдийг дурдаж болно. Эдгээр
шийдлүүдийг урт хугацааны бодлогод
тусгахаас гадна технологи, стратегийг
нь одоогоос нэвтрүүлж, туршиж үзэх
нь туйлын чухал байна. Ингэснээр хот
төлөвлөлт, байгуулалтын явцад орон сууц,
эрчим хүчний шийдлүүдийг өргөн хүрээнд
хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх үед олон
төрлийн хувилбаруудын аль нь илүү үр
ашигтай болохыг урьдчилан тодорхойлж,
нотлох нөхцөл бүрдэнэ. Ийм санал
санаачилга, технологиуд санхүүжилт
шаардах тул Засгийн газар, хувийн
хэвшил,
хөгжлийн
байгууллагуудын
түншлэлийг хөгжүүлж, шаардлагатай
хөрөнгө
оруулалтыг
шийдвэрлэх,
ирээдүйд өргөжүүлэн хэрэгжүүлэх үндэс
суурийг тавих талаар хамтарч болно.
Хот суурин газрыг дахин төлөвлөж,
хот
байгуулалтыг
байгаль
орчны
зорилтуудтай уялдуулан хэрэгжүүлэх.
Орчны бохирдлыг бууруулах тогтвортой
шийдлүүд нь хот суурин газрыг дахин
төлөвлөхийг шаарддаг бөгөөд үүний
дүнд иргэд байгальд ээлтэй цэвэр
цахилгаан, дулаан, ариун цэврийн
байгууламж
бүхий
чанартай
орон
байранд амьдрах боломжтой болох юм.
Улаанбаатар хотод хэрэгжих төсөл,
хөтөлбөрүүдийг өнөөгийн дэд төвүүдээр
хязгаарлахгүйгээр өргөжүүлэн тэлж,
гэр хорооллыг нийтийн аж ахуйн суурь
үйлчилгээнд
өргөнөөр
хамруулахад
анхаарах бодлогыг тодорхойлно. Агаарын
бохирдол төдийгүй хөрс, усны бохирдол
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зэрэг орчны бохирдлын хүчин зүйлсийн
уялдаа холбоогоор нь хот байгуулалт,
төлөвлөлтийн түлхүүр асуудал болгон
авч үзэх нь чухал.
Хөдөө орон нутгийг хөгжүүлж, ажлын
байрыг бий болгох, мөн амьдрах
боломжийг дээшлүүлж, хүн амын
шилжилт
хөдөлгөөнийг
бууруулах.
Хотжилттой холбоотой үүсэн бий болж буй
дарамтыг бууруулах хамгийн найдвартай
арга бол хотод байгаа эдийн засгийн
боломж бололцоог хөдөө орон нутагт
бүрдүүлэх явдал юм. Үүний тулд хөдөө
орон нутагт үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх,
ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, эдийн
засгийн өсөлт бий болгохын тулд тухайн
орон нутгийн харьцангуй давуу талыг бий
болгох нь чухал. Ялангуяа, Улаанбаатар
хотын дагуул хотуудыг төрөлжүүлэн
хөгжүүлэх, улмаар тэдгээр сууринд
үйлдвэрлэл хөгжүүлж, ажлын байр
бий болгох замаар төвлөрлийг задлах
бодлого баримтална. Энэ арга шийдэл нь
хэдийгээр илүү ярвигтай, амаргүй боловч
шилжилт хөдөлгөөнийг шууд хязгаарлах
арга замаас илүү үр дүнтэй хэмээн үзэж
байна.
Тогтвортой
тээврийн
салбарын
төлөвлөлтийг сайжруулах. Тээврийн
салбар нь Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлын гол эх үүсвэр биш хэдий
ч хотыг дахин төлөвлөх, хотын эдийн
засгийн эрчим нэмэгдэхийн хэрээр
тээврийн салбарын эрэлт хэрэгцээ өсөх
нь тодорхой. Тиймээс агаарын бохирдлыг
улам дордуулахгүйгээр өсөн нэмэгдэх
эрэлтийг бүрэн хангахуйц тээврийн
системийг хөгжүүлэх нь чухал. Энэ
чиглэлээр хэрэгжих бодлогын хүрээнд
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хөдөлгүүрийн хорт хийн ялгарлын
стандартад нийцсэн цэвэр түлшний
хэрэглээ, хувийн автомашины тоог
бууруулах, нийтийн тээврийн оновчтой
систем, автомашины дундын хэрэглээ,
хөдөлгөөн хязгаарлах бүсүүд зэрэг олон
асуудлыг авч үзэх боломжтой.
Хот суурин газрын эрчим хүчний
хангамжийн урт хугацааны шийдлүүдийг
хөгжүүлэх. Улаанбаатар хотын эрчим
хүч, дулааны хэрэгцээ улам бүр өсөж
байна. Өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангах
эрчим хүчний хангамжийн шийдлүүдийг
урьдчилан боловсруулах, байгаль орчны
зорилтуудтай нягт уялдуулах нь туйлын
чухал. Хотын дахин төлөвлөлтийн
хүрээнд гэр хорооллын эрчим хүчний
хангамжийн шийдлүүд, үүний дотор гэр
хорооллыг найдвартай бөгөөд цэвэр
эрчим хүч болон дулааны эх үүсвэртэй
холбох оновчтой шийдлийг тодорхойлж
хэрэгжүүлнэ. Үүнд цахилгаан эрчим
хүчний болон дулааны станцуудын
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх нь чухал
боловч сэргээгдэх эрчим хүчний шинэ
эх үүсвэрүүдийг ашиглалтад оруулах нь
2030 он хүртэлх бодлогын зорилтуудын
хэрэгжилтийг хангахад анхаарах гол
асуудал мөн. Цахилгаан дулааны хамгийн
сүүлийн үеийн технологи бүхий хосолмол
үүсгүүрүүдийг
байгуулж,
төлбөрийн
чадварт нийцэх цахилгаан эрчим хүч,
дулаан нийлүүлэх хувилбаруудыг судлах
нь зүйтэй. Төвлөрсөн дулаан хангамжид
холбох нь эдийн засгийн үр ашиггүй
хэмээн үзэж буй байршлуудад сэргээгдэх
эрчим хүчний төвлөрсөн бус хангамжийг
туршиж, ирээдүйд нэвтрүүлэх боломжийг
судлах нь зүйтэй хэмээн үзэж байна.
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БҮЛЭГ 5
НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
Монгол Улс нь үндэс угсаа, хэл, соёл,
шашин шүтлэгийн хувьд зөрчилгүй,
хүн ам нь харьцангуй залуу, улс төрийн
дотоод, гадаад байдал тайван төдийгүй
эрдэс баялгийн арвин нөөц, дэлхийн том
зах зээлд тооцогдох хоёр их хөршийн
дунд орших асар уудам нутаг дэвсгэртэй
бүрэн эрхт улс билээ. Нэг талаас дэлхийд
эхний 19-д тооцогдох энэхүү уудам нутаг
дэвсгэрт тун цөөн буюу 3.2 сая (2018)
хүн ам амьдарч, тал хувь нь нийслэлдээ
төвлөрч, үлдсэн нь хөдөө орон нутагт
тархан байршиж байгаа нь дэд бүтцийн
болон төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг
хязгаарлахад хүргэж байна. Нөгөө талаас
байгаль экологийн хувьд эмзэг уламжлалт
мал аж ахуй, далайд гарцгүй байдал нь
хөгжилд сул тал болдог. Түүнчлэн, эдийн
засгийн төрөлжилт бага, бүс нутгийг жигд
бус хөгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаа
нь хүн амын зарим бүлэг орхигдох,
тэгш бус байдал, ядуурал нэмэгдэх гол
шалтгаан болж байна.
Хүн амын бичиг үсэг тайлагдсан байдал,
хүний хөгжлийн индексээр өндөр
үзүүлэлттэй байгаа зэрэг нь цаашид
тогтвортой хөгжлийг хангах үндэс суурь
бүрдсэн болохыг илэрхийлнэ.
5.1. Тогтвортой хөгжилд чиглэсэн
өөрчлөлтийг хийх нь
Монгол Улс нь Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ албан ёсоор
илэрхийлсэн анхдагч орнуудын нэг
болсон. УИХ-аас Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг дэмжиж, ирэх 15 жилийн
хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон
стратегийн баримт болох “Монгол Улсын
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
– 2030”-ыг 2016 онд баталсан. ТХЗ-ыг
хэрэгжүүлж эхэлснээс хойших гурван
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жилийн туршлагаа эргэн харахад улс
орныхоо хөгжлийн стратегийг шинэ
хандлагаар
өөрчлөн
сайжруулах
шаардлага бий болж байна. Эдийн
засгийн өсөлтөө нэмэгдүүлэх хөгжлийн
стратегийг баримтлах нь чухал боловч
гагцхүү ирээдүйд энэхүү өсөлтийн үр
шимийг хүн бүрд хүргэх нөхцөл боломжийг
бүрдүүлэх нь нэн чухал байна. Стратегийн
чиг хандлагаа өөрчлөх нь амаргүй ч бүхий
л талууд харилцан ойлголцож зөвшилцөлд
хүрэх нь ач холбогдолтой байна.
Нэгдсэн
ойлголтыг
бүрдүүлэхэд
Үндэсний сайн дурын илтгэл хувь нэмрээ
оруулж байна. ҮСДИ-ийг бэлтгэх явцад
талууд улс орныхоо өмнө тулгамдаж
байгаа асуудлыг харилцан зөвшилцөж,
богино хугацаанд нэгдсэн ойлголцолд
хүрч чадсан. Цаашид ч илүү өргөн хүрээнд
харилцан зөвшилцөж, нэгдмэл ойлголтод
хүрэх
боломж
нөхцөлийн
суурийг
тавьсан бөгөөд бодлого боловсруулагч
нар энэ чиглэлээр идэвхтэй хамтран
ажиллах эрмэлзэлтэй байна. Хэнийг ч
орхигдуулахгүйгээр хөгжих, хүний аюулгүй
байдлыг ханган, хүний эрхийг дээдлэх
үндсэн зарчмыг баримтлан урт хугацаанд
бүс нутгийг жигд хөгжүүлэх, хүртээмжтэй
дэд бүтцийг бий болгох, амьдрах илүү
тэгш боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх,
эрчим хүчний эко хэрэглээг нэмэгдүүлэх,
дэвшилтэт
технологийг
нэвтрүүлэх,
тулгарч болзошгүй аюул гамшгийн сөрөг
нөлөөллийг хянан удирдах, эдийн засгийн
бат бөх суурийг бүрдүүлэх, мэдээллийн ил
тод байдлыг хангах зэрэг хөгжлийг том
зургаар харах нэгдмэл уялдаатай цогц
бодлого шийдлийг гаргах нь нэн чухал
болж байна.
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Хөгжлийн тулгамдсан асуудалд олон
талаас системтэй хандах нь шийдлийг
олох зөв гарц болохыг агаарын
бохирдлын
жишээгээр
харуулсан.
Агаарын бохирдлын сөрөг үр дагаврыг
хүн болгон мэдэрч ирсэн бөгөөд энэ нь
хүн амын амьдралын чанарт нөлөөлж
байна. Сүүлийн жилүүдэд баримталж
ирсэн бодлогын үр дүн бүс, орон нутгийн
жигд бус хөгжил нэмэгдсэний уршгаар
агаарын бохирдлын асуудал улам
хурцадсан юм. Иймд өөрчлөлтийг нэн
даруй эхлүүлж, үр бүтээлтэй, хөдөлмөр
эрхлэлтийг бий болгоход чиглэсэн
эдийн засгийг төрөлжүүлсэн бодлогоор
дамжуулж, хөдөөгийн хөгжлийг эргэн
харах шаардлага урган гарч байна.

5.2.1. Бодлогын харилцан
уялдаатай, нэгдмэл, залгамж
чанартай, тогтвортой
байдлыг хангасан,
сайжруулсан бодлогыг
боловсруулж, хэрэгжүүлэх:
•

Бодлогын хэрэгжилт хангалтгүй
байгаа гол шалтгаан нь бодлого
боловсруулах цогц арга зүй,
хэрэгжүүлэх үйл явц нь шинжлэх
ухааны үндэслэл, нөхцөл байдлын
нарийвчилсан судалгаа муутай,
хөгжлийн бодлогын хувилбар
боловсруулах явцад иж бүрэн
шинжилгээ
хийдэггүй,
эдийн
засгийн болон үйлдвэрлэлийн
бодит нөөц боломжийг сайтар
тооцоогүй, шийдвэрлэх асуудлаа
ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн
тодорхойлсон
байдал
нь
ойлгомжгүй
байдаг
зэрэгтэй
холбоотой байна. Энэхүү байдлаас
үүдэн
шаардагдах
хөрөнгө,
санхүүжилт,
хариуцах
эзэн,
хугацаа, хүрэх үр дүн тодорхой
бус, мөн мэргэжлийн хүмүүсийн
оролцоо хангалтгүй зэрэг байдлаас
амьдралд хэрэгжих магадлал бага,
мөрөөдлийн шинжтэй зорилго,
зорилтууд болон хувирч байна.

•

Иймээс Монгол Улсын Засгийн
газар нь харилцан уялдаагүй,
хэрэгжих магадлал муутай хэт
олон бодлогын баримт бичгүүдийг
юуны түрүүнд нэн даруй цөөлж
цэгцлэх шаардлагатай тулгарч
байна. Одоо байгаа үндэсний болон
салбарын бодлогын сайжруулж,
ТХЗ-ыг урт хугацааны бодлогодоо
бүрэн тусган нутагшуулах, зорилго,
зорилт, хүрэх түвшинг тодорхойлох
замаар дунд хугацааны бодлогоо
шинэчлэх, уялдааг нь сайжруулах,
дунд болон богино хугацааны
хөгжлийн
нэгдсэн
бодлого,
хөтөлбөрийг
боловсруулж
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.

•

Ингэхдээ нийгэм, эдийн засгийн
болон бүс нутгийн хөгжлийг
дэмжих, ялгаварлан гадуурхалтыг

5.2. Нэгдсэн дүгнэлт
Тэгш бус байдал гүнзгийрч, эдийн засгийн
өсөлт нэг салбараас хараат, эмзэг,
тогтворгүй байгаа нь Монгол Улсад
ТХЗ-ын хөгжлийн үндэс суурийг бий
болгох талаар гаргаж байгаа амжилтад
сөргөөр нөлөөлж байна. Монгол Улс
тогтвортой хөгжлийн замналаар хөгжин
дэвжихийн тулд “төрийн нэгдмэл
бодлого, зохицуулалттай байх” зарчмыг
хэрэгжүүлж, олон талын оролцоог
хангасан илүү оновчтой, нээлттэй
хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн
тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай
байна.
Монгол Улс хүний хөгжлийн түвшин
өндөртэй улс орны ангилалд багтаж
байгаа хэдий ч ажилгүйдэл, ядуурал
ужигарч, тэгш бус байдал гүнзгийрч
байгаа нь хөгжил дэвшилд саад тээг болж,
улмаар хөгжлөөс хүн амын зарим бүлэг
хоцрогдох эрсдэл байгаа нь цаашдын
тулгамдсан асуудлын нэг болж байна.
Иймээс “хэнийг ч орхигдуулахгүй байх”
зарчимд нийцүүлэн эрхэд суурилсан
хөгжлийн
бодлогыг
тодорхойлох,
хэрэгжүүлэхэд
анхаарах
шаардлага
тулгарч байна.
Үүний
тулд
дараах
асуудлуудад
онцгойлон анхаарч цогцоор нь авч үзэх
нь зүйтэй юм. Үүнд:
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зогсоох, эрх тэгш боломжийг
олгоход чиглэсэн цогц бодлого,
хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт
хүн ам жигд хөгжих бололцоог
бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаарах
нь чухал байна.
5.2.2. Институцын тогтолцоог
хүчирхэг, боловсронгуй
болгох:
•

Одоогийн байдлаар хөгжлийн
бодлогын
нэгдмэл
байдал,
харилцан уялдааг хангах, хяналт
тавих чиг үүргийг байнгын бус
хороо, ажлын хэсэг, зөвлөлөөр
дамжуулан
хэрэгжүүлж
буй
одоогийн
тогтолцоог
өөрчилж, боловсронгуй болгох
шаардлагатай байна.

•

Үүний тулд “Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн
тухай
хууль”-д
өөрчлөлт
оруулж,
хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн асуудал
хариуцсан төрийн захиргааны
төв
байгууллагыг
байгуулж,
яамдын чиг үүргийг шинэчилж,
нэгдсэн зохицуулалтыг бий болгох
шаардлагатай байна.

•

Институцын тогтолцоонд нөлөөлж
буй нэг гол хүчин зүйл нь улс
төрийн тогтворгүй байдал бөгөөд
өнгөрсөн 28 жилд Засгийн газар
дунджаар 1.5 жил ажилласан
байна. Үүнтэй холбоотойгоор
төрийн алба тогтворгүй, бодлогын
залгамж алдагдах сөрөг нөлөөлөл
гарч байгааг арилгах зорилгоор
төрийн
албаны
шинэчлэлийг
эхэлсэн
бөгөөд
амжилттай
хэрэгжүүлэх нь нэн чухал хүчин
зүйл мөн.

бүрдүүлж,
хариуцлагын
тогтолцоотой уялдуулах хэрэгтэй.
•

Бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ хүний
нөөцийн чадавхи, бүх түвшинд
мэдлэг,
хандлагыг
өөрчлөх,
оролцоог дээшлүүлэх нь хөгжлийн
бодлогын зорилтыг хангах гол
хүчин зүйл болно.

•

Хөгжлийн
төлөвлөлт,
хяналт,
үнэлгээнд
эрхэд
суурилсан
зарчмыг
нэвтрүүлэх
шаардлагатай.
5.2.4. Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний тогтолцоог
бүрдүүлэх:

•

Урт хугацааны үндэсний хөгжлийн
бодлого батлагдсан ч түүнийг
хянах шалгуур үзүүлэлт, зорилтот
түвшинг тодорхойлсон байдал
нь хангалттай бус байна. ТХЗын хэрэгжилтийг хянах шалгуур
үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох
үйл явцад ахиц дэвшил гарч байгаа
боловч тэдгээрийг нутагшуулж,
орон нутгийн түвшинд гаргах олон
ажил хүлээгдсээр байна.

•

Үр дүнд суурилсан хяналтыг
сайжруулж, тогтмолжуулах, төрийн
албан
хаагчийн
хариуцлагын
механизмтай
уялдуулж
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
5.2.5. Тогтвортой хөгжлийн
зорилгыг хэрэгжүүлэх
хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг
хангах санхүүжилтийн
стратегийг боловсруулах:

•

Урт хугацааны хөгжлийн зорилгыг
хангахад санхүүжилтийн хэрэгцээг
тооцох, төлөвлөх, төр, хувийн
хэвшил, гадаад эх үүсвэрээс
нэмэлт эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд
чиглэсэн
нэгдсэн
стратеги
зайлшгүй хэрэгцээтэй байна.

•

Тогтвортой хөгжлийн урт хугацааны
бодлого хэрэгжээд гурван жил
өнгөрсөн боловч өнөөг хүртэл

5.2.3. Хэрэгжилтийн механизмыг
бүрдүүлэх:
•
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ТХЗ-ын хэрэгжилт үндэсний болон
орон нутгийн түвшинд хангалтгүй
байна. Хэрэгжилтийг хангахдаа
нэгдсэн зохицуулалтаар, хариуцах
чиг үүргийг нь тодорхой болгож,
үр дүнгийн хяналтын механизмыг
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хөгжлийн тэргүүлэх, зангилаа
зорилтын хэрэгжилтийг хангахад
чиглэгдсэн
санхүүжилтийн
стратеги
тодорхойгүй
хэвээр
байна. Энэ нь төлөвлөлт болон
төсөвлөлтийн үйл явц салангид,
тодорхой бус байгааг илтгэж
байна.

механизмыг
сайжруулах
нь
зүйтэй байна. Мэдээллийг ил тод
болгосноор үйл ажиллагааны
хяналтыг сайжруулаад зогсохгүй,
олон нийтийн ойлголт хандлагыг
өөрчлөхөд чухал ач холбогдолтой.
•

Хөгжлийн үйл явцад төр, хувийн
хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлж,
компанийн нийгмийн хариуцлагын
бодлогыг бэхжүүлэх шаардлагатай
байна.

•

Эрхэд
суурилсан
зарчимд
тулгуурлан олон нийтийн оролцоо,
чадавхийг
бэхжүүлэх
замаар
иргэний нийгмийн байгууллагуудын
хөгжлийг дэмжиж, бүх нийтийг эрх
мэдэлжүүлэх, соён гэгээрүүлэх нь
чухал байна.

•

Байгаль орчны болон байгалийн
нөөц баялгийг олон нийтийн
оролцоотой удирдах, шударга
ёсны зарчмуудыг үндэсний хууль
тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрүүдэд
тусган нэгтгэхэд анхаарах нь чухал
юм.

5.2.6. Олон талын оролцоог хангаж,
түншлэлийг хөгжүүлэх:
•

•

Урт
хугацааны
бодлогыг
хэрэгжүүлэхэд
оролцогч
бүх
талууд хөгжлийн талаарх нэгдмэл
ойлголттой болох нь нэн чухал
юм. Хөгжлийн бодлогын талаар
нэгдмэл ойлголтгүйгээс бодлого,
зохицуулалт, түүнийг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, хянах, хариуцлага
тооцох механизм сул, хууль эрх
зүйн орчин дутагдаж ирсэн бөгөөд
энэ талаарх бодлого, эрх зүйн
орчныг бүрдүүлэх нь чухал байна.
Бүх түвшинд авлигын эсрэг,
шударга өрсөлдөөний, ил тод
бодлогыг
хэрэгжүүлж,
олон
нийтийн оролцоо бүхий хяналтын
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ХАВСРАЛТ 1. МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЯВЦАД ХҮРСЭН ОЛОЛТ АМЖИЛТ, ТУЛГАРЧ БУЙ СОРИЛТ
БЭРХШЭЭЛ
Ололт амжилт
ЯДУУРАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД

БОЛОВСРОЛ

Нийгмийн хамгааллын
суурь түвшинг
тодорхойлж баталсан
(2014). Нийт хүүхдийн
88.9%, ахмадуудын
97.5%, ажилгүйчүүдийн
44.7% нь нийгмийн
хамгааллын суурь
үйлчилгээнд хамрагдсан

Хүн амын төрөлтөөс
тооцсон дундаж наслалт
63.2-с (2000) 69.9
(2017) болж 6.7 жилээр
нэмэгдсэн.
1000 амьд төрөлтөд
ногдох тав хүртэлх
насны хүүхдийн
эндэгдэл 25.6-с 16.7
болж буурсан.

15 болон түүнээс
дээш насны нийт хүн
амын 98% бичиг үсэгт
тайлагдсан.
Бага, дунд, бүрэн дунд
боловсрол эзэмшүүлэх
сургуульд хамрагдалт
98.6%-д хүрсэн.
Нийт сургуулийн 96%
нь цахилгаан эрчим
хүчний эх үүсвэрт
холбогдсон, 95% нь
сургалтад компьютер
ашиглаж байгаа, 68% нь
интернэтэд холбогдсон.
Тогтвортой хөгжлийн
боловсролын агуулгыг
сургуулийн өмнөх, бага,
дунд, дээд боловсролын
сургалтын хөтөлбөрт
тусгасан.

ДЭД БҮТЭЦ

ХОТЫН ХӨГЖИЛ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Уул уурхайн салбарын
хөрөнгө оруулалт,
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний салбарын
бүтээмж нэмэгдсэнээр
эдийн засаг өсөлт 2017
онд 5.3 хувь, 2018 онд
6.9 хувь болж өссөн.
Интернэт ашиглалт:
нийт иргэдийн 94 %

УБ хот: ДНБ-ий 64.7
%-үйлдвэрлэдэг
Улсын эдийн засгийн
өсөлтийн
ихээхэн
хувийг бүрдүүлж байна.

Монгол Улс УАӨСКоор хүлээсэн үүргээ
биелүүлж байна.
Улсын тусгай
хамгаалалттай газар
нутгийн хэмжээ 13.8%
(2000)-аас 17.85% (2018)
болж нэмэгдсэн.
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ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ
БАЙДАЛ
Монголын эмэгтэйчүүдийн ХХИ 0.750 болж
эрэгтэйчүүдийнхээс
(0.733) өндөр байгаа
нь ЖХИ нэгээс давж,
харьцаа 1.023 болоход
нөлөөлж Монгол Улс нь
1-р бүлгийн орнуудын
ангилалд орсон.

АВЛИГА
Авлигын үзүүлэлт:
2017 (180 орноос
103-т),
2018 (180 орноос
93-т)

ЭРЧИМ ХҮЧ
Цахилгааны шөнийн
тарифыг 2016.11 сараас
50 %, 2017.1 сараас 100
% хөнгөлсөн.
Эрчим хүчний
шөнийн хэрэглээний
хөнгөлөлтөд
хэрэглэгчдийн 70 орчим
%-ыг нь хамруулсан.

ЗАСАГЛАЛ
Бизнес эрхлэхэд хялбар:
2017 онд 190 орноос
62-т эрэмбэлэгдэв.
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Сорилт бэрхшээл:
ЯДУУРАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД

БОЛОВСРОЛ

• Гурван хүн тутмын нэг
нь үндэсний ядуурлын
түвшнээс доогуур
амьдарч байна.
Ядуурлын түвшин
21.6%-с (2015) 29.6%
(2016) болж нэмэгдсэн.
• Хөдөөгийн ядуурлын
түвшин (34.9%), хот
суурин газрынхаас
(27%) өндөр байна.
• Аминдэм, эрдсийн
дутал хүүхэд,
эмэгтэйчүүдэд өндөр
тархалттай
• Бичил тэжээлийн дутал
эмэгтэйчүүд, хүүхдийн
дунд түгээмэл байна.
• Нялхсын дан хөхөөр
хооллолт буурсан.
• Хүн амын дунд
илүүдэл жин, таргалалт
нэмэгдэж байна.

• Эмэгтэйчүүдийн
төрөлтөөс тооцсон
дундаж наслалт (75.4)
эрэгтэйчүүдийнхээс
(65.9) даруй 10 жилээр
урт байна.
• Эхийн эндэгдэл хөдөө
орон нутагт өндөр
хэвээр байна.
• Өсвөр насны охидын
(15-19 насны) дунд
төрөлт өндөр байна.
• Сүрьеэ өвчний
тархалт 15-34 насны
залуучуудын дунд
хамгийн өндөр байна.
• БЗДХ-ын тохиолдлын
42% нь 15-24 насны
залуучуудын дунд
бүртгэгдсэн.
• Нийт эндэгдлийн
85.9% нь халдварт
бус өвчнөөс үүдэлтэй
байна.

• 6-14 насны 682 хүүхэд
сургууль завсардсан.
• Боловсролын чанарын
асуудал, малчдын
хүүхдүүд, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүд,
ядуу өрхийн хүүхдүүд,
өсвөр насны охид,
залуу эмэгтэйчүүд
боловсролын
үйлчилгээнд тэгш
хамрагдаж чадахгүй
байгаа зэрэг
тулгамдсан асуудал
болж байна.
• Боловсролын
байгууллагуудын орчин
нөхцөл нь чанарын
стандарт хангаж
чадахгүй байна.
• Боловсрол
эзэмшсэн залуучууд
хөдөлмөрийн зах зээл
дээрээс ажил олж
чадахгүй байна.

ЭДИЙН ЗАСАГ БА
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
ДЭД БҮТЭЦ, ИННОВАЦ

ХОТЫН ХӨГЖИЛ,
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
ХЭРЭГЛЭЭ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

•

•

•

•

•

• Гамшигт үзэгдлийн
давтамж цаашид улам
бүр эрчимжих төлөвтэй
Эдийн засгийн өсөлт
• 500 мянган хүн
байна.
тогтворгүй байна:
амьдрахаар
17.3% (2011), 1.2%
төлөвлөсөн нийслэлд
• Бэлчээрийн талхагдал,
(2016), 6.9% (2018).
1.5 сая хүн (хүн амын
уур амьсгалын
47%) төвлөрсөн.
өөрчлөлтийн улмаас
Залуучуудын
бэлчээр нутгийн
ажилгүйдлийн түвшин
• Нийслэлийн нийт
60 орчим хувь нь
улсын дунджаас 3
өрхийн 57% гэр
доройтсон.
дахин өндөр байна.
хороололд амьдардаг.
• Нэг хүнд ногдох
Нийт хөдөлмөр эрхлэгч • Хотын хүн амын 66%,
хүлэмжийн хийн
дөрвөн хүн тутмын
хөдөөгийн хүн амын
ялгарлын хэмжээ
нэг нь “ажилтай ядуу”,
44% энгийн ариун
өндөр буюу дэлхийн
хөдөлмөр эрхэлж
цэврийн байгууламжийг
дунджаас 2.7 дахин их
байгаа залуучуудын
ашигладаг.
байна.
(15-24 насны) гуравны • Эрсдэлтэй газар
нэг нь ядуу байна.
• Уур амьсгалын
зөвшөөрөлгүй шинэ
өөрчлөлт, хүний
Албан бус хөдөлмөр
суурьшил үүсч гэр
зохисгүй үйл
эрхлэлт түгээмэл
хороолол замбараагүй
ажиллагааны улмаас
байна. ХАА-н бус
тэлж байгаа нь
экосистем өөрчлөгдөж
салбарт хөдөлмөр
иргэдийн байгалийн
байна.
эрхэлж байгаа дөрвөн
гамшигт өртөх
хүн тутмын нэг нь
эрсдэлийг нэмэгдүүлж • Байгаль орчны гэмт
албан бус хөдөлмөр
байна.
хэрэг өсөх хандлагатай
эрхэлж байна.
байна.
• Тогтвортой хэрэглээ,
Тээвэр нэг салбараас
үйлдвэрлэлийн
• Байгалийн нөөц
хэт хамааралтай байна.
дагнасан хөтөлбөр
ашигласны төлбөрийн
Ачаа тээврийн 57.8%,
гараагүй.
орлогыг зохих ёсоор
зорчигч тээврийн
зарцуулахгүй байна.
• Нөөцийн бүтээмжийг
98.4%-ийг авто тээвэр
сайжруулах хэрэгтэй
гүйцэтгэж байна.
байна.
• Улам бүр нэмэгдэж
буй хог хаягдлын 10
хүрэхгүй хувийг дахин
боловсруулж байна.
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ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ
БАЙДАЛ
• Эмэгтэйчүүдийн
ажиллах хүчний
оролцооны түвшин
дөнгөж 52.7%
(эрэгтэйчүүдийнх 67.5
%) байна.
• Эмэгтэйчүүдийн
боловсролын түвшин
эрэгтэйчүүдийнхээс
илүү боловч тэдний
цалин хөлстэй
хөдөлмөр эрхлэлтийн
түвшин нь бага байна.
• Удирдах дээд албан
тушаалд эмэгтэйчүүд
цөөн байна. УИХ-ын
гишүүдийн 17.1%
эмэгтэйчүүд байна.
• Жендерт суурилсан
хүчирхийлэл нэмэгдэх
хандлагатай.

АВЛИГА БА ЗАСАГЛАЛ

УС БА ЭРЧИМ ХҮЧ
• Баталгаат ундны
ус, ариун цэврийн
байгууламжийн
хүртээмж хот, хөдөөд
ялгаатай байна.
• Нийт хүн амын 46.2
хувь нь амьдардаг
Туул голын сав газрын
экосистем доройтож
байна.
• Усны сайн засаглал
хэрэгтэй байна.
• Цахилгаан эрчим
хүчээр хангагдсан хүн
ам 96.7%
• Төвлөрсөн ЭХ-ний
системээс эрчим хүч
хэрэглэгч өрх 86.1%
• Цахилгаан ЭХ-ний
21% импортоос хараат
(2017)
• Сэргээгдэх ЭХ-ний эх
үүсвэр 4.3%.

ТЭГШ БУС БАЙДАЛ

• Гэмт хэрэг өссөн.
• Боловсрол, эрүүл мэнд,
- 2011-2016 онд 41.5%
орлогын тэгш бус
байдлаас шалтгаалан
• 2015-2017 онд 100.000
Тэгш бус байдлыг
хүн амд:
- 18-аас дээш насныхан
тооцсон ХХИ 0.639
үйлдсэн гэмт хэрэг
болж ХХИ 13.7%-иар
1219
буурсан.
- санаатай аллагын • Хэрэглээний тэгш бус
хохирогч 6-7
байдлыг илэрхийлэх
- хүн худалдаалах гэмт
ЖИНИ коэффициент
хэргийн
хохирогч
Улаанбаатар хотод
0.2-0.3
хамгийн өндөр 0.34,
• 18-35 насны залуучууд:
аймгийн төвүүдэд 0.30
Гэмт
хэрэг
- 0.32 (2016) байна.
үйлдэгсдийн 42%,
- Хар тамхитай холбоо • Хүн амын хамгийн
чинээлэг 10%-ийн
бүхий гэмт хэрэгт
дундаж хэрэглээ
76.3%
хамгийн ядуу 10%-аас
- гэмт хэрэгт хохирсон
хүмүүсийн
48%
байна.
• Гэмт хэргийн улмаас
хохирсон хүмүүсийн
27% эмэгтэй, 6% хүүхэд,
5% нь нас барсан.
• Хүчирхийлэл
нэмэгдсэн:
• Гэр бүлийн
хүчирхийллийн улмаас
хохирсон эмэгтэй 2016
онд 2012 оноос 3 дахин
өссөн.
• ЗГ тогтворгүй:
- ЗГ-ын ажилласан
дундаж хугацаа 1.5
жил.
• Авлига, албан
тушаалын гэмт хэрэг
буурахгүй
• Иргэдийн
мэдээлэл авах эрх
хязгаарлагдмал.
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ХАВСРАЛТ 2. ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ
Зорилго 1. Ядуурлыг эцэс болгох

1

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн
амын эзлэх хувь
Хүйсээр: Эрэгтэй
Эмэгтэй
Насны бүлгээр: 0-18
1.2.1
19-29
30-39
40-49
50-59
60<
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын
эзлэх хувь хүйсээр, хүүхэд, ажилгүйчүүд, өндөр нас, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүс, нийгмийн бүлгээр
Хүйсээр: Эрэгтэй
Эмэгтэй

2

3

1.3.1

1.4.2

4

1.5.1

5

1.5.2

6

1.5.3

7

1.a.2

Хүүхэд
Ажилгүйчүүд
Тэтгэврийн насны хүн ам
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын эзлэх хувь
Ядуу
Ядуу бус
Газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй насанд хүрсэн
хүн амын эзлэх хувь
Газар өмчилж буй Монгол Улсын насанд хүрсэн иргэдийн
эзлэх хувь
Газар эзэмшиж буй Монгол Улсын насанд хүрсэн иргэдийн
эзлэх хувь
Газар ашиглаж буй Монгол Улсын насанд хүрсэн иргэдийн
эзлэх хувь
100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан,
сураггүй алга болсон, гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүн амын тоо
Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд
авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт
бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний
стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх (тийм-1, үгүй-2)
Төсвийн нийт зарлагад үндсэн үйлчилгээнд зориулсан зардлын
эзлэх хувь (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)

2015

2016

2017

21.6 (2014)

29.6

29.6 (2016)

21.5 (2014)
21.6 (2014)
28.5 (2014)
19.1 (2014)
21.6 (2014)
18.0 (2014)
13.3 (2014)
10.0 (2014)

29.5
29.7
38.1
26.2
31.9
24.7
18
13.6

29.5 (2016)
29.7 (2016)
38.1 (2016)
26.2 (2016)
31.9 (2016)
24.7 (2016)
18.0 (2016)
13.6 (2016)

47.8

50.4

49.7

58.5
95.7
25.6
96.8
97
60.1
51.5

61.2
96.4
26.6
97.6
96.1
62.5
53.2

59.8
88.9
44.6 (*)
97.5
-

43.4

47.7

49.9

22.2

26.5

27.5

21.2

21.2

22.4

0.04

0.04

0.05

41.3

53.1

39

0.5

0.3

0.4

1

1

1

29.1

27.6

34.4

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 2. Өлсгөлөнг зогсоох

8

2.2.1

9

2.2.2

80

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт
(Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын хүүхдийн
өсөлтийн стандартын дунджаас - 2 стандарт хазайлтаас
доогуур)
Хоол тэжээлийн дутагдалтай (Биеийн жин, өндрийн харьцаа
нь ДЭМБ-ын хүүхдийн өсөлтийн стандартын дунджаас
+2 стандарт хазайлтаас их эсвэл - 2 стандарт хазайлтаас
доогуур) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт, төрлөөр (туранхай
ба илүүдэл жинтэй)
Туранхай
Илүүдэл жинтэй

2015

2016

2017

10.8 (2013)

1 (2013)
1 (2013)
10.5 (2013)
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10

2.5.1

11

2.a.1

12

2.a.2

13

2.b.1

14

2.c.1

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ашиглахаар дунд болон урт
хугацаанд зориулалтын хадгалалтын байгууламжид байсан
таримал ургамал, амьтны генетик нөөц
Таримал ургамлын генетик нөөц, мян.тун
Амьтны генетик нөөц, мян.тун
Засгийн газрын хөдөө аж ахуйд зориулсан зардлын индекс
ХАА-н салбарт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, сая.
ам. доллар
Хөдөө аж ахуйн экспортын татаас
Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн огцом өөрчлөлтийн үзүүлэлт
Үхрийн махны үнэ
Хонины махны үнэ
Гурилын үнэ
Цагаан будааны үнэ
Улаан буудайны үнэ
Шар будааны үнэ

20.6
55.7
0.1

21.9
65.6
0.12

22.1
57.4
0.16

7.2

19.9

3.1

0

0

0

-0.86
-0.61
0.52
0.06
0.06
-0.12

-0.44
-0.48
0.45
0.11
-0.01
-0.04

-0.04
0
-0.23
-0.17
-0.13
-0.29

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 3. Эрүүл мэндийг дэмжих
ҮЗҮҮЛЭЛТ
15 3.1.1 100,000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн нас баралт
Чадварлаг эх баригчийн оролцоотой төрсөн төрөлтийн эзлэх
16 3.1.2
хувь
1000 амьд төрөлтөд ногдох 5-аас доош насныхны эндэгдлийн
17 3.2.1
түвшин
18 3.2.2 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл
1000 халдварлаагүй хүн амд ногдох ХДХВ-ийн шинэ халдварын
19 3.3.1
тоо
20 3.3.2 1000 хүн амд ногдох сүрьеэ өвчний тохиолдол
21 3.3.4 100,000 хүн амд ногдох гепатит В халдварын тохиолдол
Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон
амьсгалын замын архаг өвчний шалтгаант нас баралтын
10,000 хүн амд ногдох түвшин
Зүрх судасны өвчний нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин
22 3.4.1
Хорт хавдрын нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин
Чихрийн шижний нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин
Амьсгалын замын архаг өвчний нас баралтын 10,000 хүнд
ногдох түвшин
Амиа хорлож нас барсан тохиолдлын түвшин
23 3.4.2
(100,000 хүн амд ногдох)
Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (100,000
24 3.6.1
хүн амд ногдох)
Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ нь жирэмслэхээс сэргийлэх
25 3.7.1 орчин үеийн аргаар хангагдсан нөхөн үржихүйн насны (15-49)
эмэгтэйчүүдийн хувь
1000 эмэгтэй тутамд ноогдох 15-19 насны өсвөр насныхны
төрөлтийн эзлэх хувь
26 3.7.2
10-14 насны охидын төрөлтийн түвшин
15-19 насны охидын төрөлтийн түвшин
Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртсөнөөс шалтгаалсан нас
27 3.9.3
баралтын 10,000 хүн амд ногдох түвшин
15, түүнээс дээш насны хүм амын дундах тамхи таталтын
тархалт, хувиар
28 3.a.1
Эрэгтэй
эмэгтэй
Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нягтрал, тархалт
1000 хүнд ногдох эмчийн тоо
29 3.c.1 1000 хүнд ногдох эм зүйчдийн тоо
1000 хүнд ногдох сувилагч, эх баригчдын тоо
1000 хүнд ногдох шүдний эмч, техникчдийн тоо
Олон улсын эрүүл мэндийн журмыг хэрэгжүүлэх чадавхи болон
30 3.d.1
эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үзүүлэх бэлэн байдал

2015
26

2016
48.6

2017
26.9

99.8

97.1

95.9

18.3

20.8

16.7

15.3

16.8

13.6

0.0059

0.0084

0.0081

1.4
16

1.3
11.9

1.2
17

18.5
13.2
0.6

17.4
13.4
0.5

17.5
13
0.6

0.6

0.6

2

16

15

15

18.8

15.8

17.4

37.9

33.6

31.2

0.0
37.9

0.0
33.6

0.0
31.2

1.6

1.7

77.3 (2013)

56.1 (15-49 нас, 2013)
7.8 (15-49 нас, 2013)
3.2
0.5
4.1
0.3/0

3.3
0.5
4.1
-

87

81

3.4
0.6
4
-

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn
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Эхийн эндэгдэл (100000 хүн амд ногдох)

Нялхас болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн
эндэгдэл (1000 амьд төрөлтөд ногдох)

5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл (1000 амьд
төрөлтөд ногдох)
Нялхасын эндэгдэл (1000 амьд төрөлтөд ногдох)

Five
leading
causes
ofof
population
Five
leading
causes
population
morbidity
Хүн амын
өвчлөлийн
тэргүүлэх 5 morbidity
шалтгаан
(10000
хүн
ам ногдох)
(per
10000
population)
(per
10000
population)
23%
23%

32%
32%

11%
11%

0%0%
34%
34%

Cardiovascular
disease
Cardiovascular
disease
Зүрх судасны
тогтолцооны өвчин
Injury,
poisoning
andand
other
external
causes
Injury,
poisoning
other
external
causes
Гэмтэл,
хордлого,
бусад
гадны
шалтгаант эмгэг
Diseases
of the
respiratory
system
Diseases
of the
respiratory
system
Амьсгалын
тогтолцооны
өвчин
Diseases
the
genitourinary
system
Diseases
of the
genitourinary
system
Шээсofбэлгийн
тогтолцооны
өвчин
Diseases
the
digestive
system
Diseases
of the
digestive
system
Хоолofболовсруулах
тогтолцооны
өвчин

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.1212.mn

Зорилго 4. Чанартай боловсролыг дэмжих

31

4.2.1

32

4.2.2

33

4.3.1

35

4.6.1

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэмсэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилд яваа 5-аас доош
насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь
Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс нэг жилийн
өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдагсдын эзлэх
хувь
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус
боловсрол, сургалтад хамрагдсан залуучуудын тухайн
насны хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр
15-24 насны хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, хүйсээр
Эрэгтэй

2015

4.a.1

37

4.b.1

38

4.c.1

2017

68.3

64.6

76 (2013)
66.2
61.5 (2013)

95.2 (2013)

Эмэгтэй

36

2016

97.5 (2013)

(1) (a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон; (б) сургалтын
зорилгоор ашиглах интернэттэй; (в) сургалтын зорилгоор
ашиглах компьютертой; (г) хөгжлийн бэрхшээлтэй
суралцагчдад зориулсан дэд бүтэц, сургалтын материалаар
хангагдсан, (д) ундны усаар хангагдсан; (е) эрэгтэй, эмэгтэй
ариун цэврийн байгууламжтай; and (ё) гар угаах өрөөтэй
(WASH үзүүлэлтийн тодорхойлолтын дагуу) сургуулиудын
эзлэх хувь
(a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон сургуулиудын эзлэх
хувь
(b) сургалтын зорилгоор ашиглах интернэттэй сургуулиудын
эзлэх хувь
(c)
сургалтын
зорилгоор
ашиглах
компьютертой
сургуулиудын эзлэх хувь
Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны
тусламжийн хэмжээ, мян.ам.доллар
Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага
шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны
дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь (а) сургуулийн
өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нарын
дунд
Сургуулийн өмнөх насны багш нарын эзлэх хувь
Бага сургуулийн багш нарын эзлэх хувь
Дунд болон ахлах багш нарын эзлэх хувь

96.6

96.6

96.6

67.8

68.4

68.4

94.8

95.4

95.4

9.3

11.9

95.7
92.7
82.4

94.8
98.8
98.1

95
98.8
99.2

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn
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Зорилго 5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах

39

40

41

42

5.1.1

5.2.1

5.2.2

5.3.1

ҮЗҮҮЛЭЛТ
(7)Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эрх тэгш байдлыг
цогцлоох, хангах, үнэлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх, (тийм1, үгүй-2)
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд одоогийн болон хуучин хамтран
амьдрагчийнхаа зүгээс бие махбод, бэлгийн эсвэл сэтгэл зүйн
хүчирхийлэлд өртөж байсан 15 болон түүнээс дээш насны охид
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Бэлгийн
15-49
15-64
Бие махбодын эсвэл бэлгийн
15-49
15-64
Сэтгэл санааны
15-49
15-64
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нөхөр, эхнэр, хамтран амьдрагчаасаа
өөр хүний бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 15 болон түүнээс дээш
насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, насаар, тохиолдол гарсан
байршлаар
Бүгд
15-49
15-64
Хот
15-49
15-64
Хөдөө
15-49
15-64
15 нас болон 18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран
амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
15 насандаа гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24
насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон
20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн
эзлэх хувь
УИХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

43

5.5.1

Орон нутгийн хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Аймгийн ИХТ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Сумын ИТХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

44

5.5.2

45

5.a.2

46

5.b.1

Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
(7)Эмэгтэйчүүдийн газар эзэмших, захиран зарцуулах тэгш эрхийг
баталгаажуулсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх, (тийм-1,
үгүй-2)
Гар утастай хүн амын эзлэх хувь

2015

2016

2017

1

1

1

-

-

-

-

-

-

3.1
2.6

-

-

3.6
3

-

-

1.9
1.8

26.5

27.2

17.1

17.1

26.7

27.2

16.2

15.9

27.9

28.5

36.7

40

1

1

1

103.5

111.4

122.8

0.100
(2013)
5.200
(2013)
27.6
(2012)
14.5
(2012)
27.7
(2012)
16.6
(2012)
28.9
(2012)
37.8

3.6
3
14.7
12.7
25.5
22.4

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 6. Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах
47

6.1.1

48

6.2.1

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Баталгаат ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын нийт хүн
амд эзлэх хувь
a) Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар
хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, үүнд: (b) гар угаах
саван, ус, угаалтуурыг хамруулна.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

2015
68.1
(2013)

2016

2017

78.9
(2013)

83

Хавсралт

49

6.4.1

50

6.5.2

51

6.a.1

52

6.b.1

Зорилго
Унд,
ахуй

,3
3 сая

сая
(3)Ус ашиглалтын үр ашгийн өөрчлөлт, төг/м3
Хилийн усны гэрээ хэлэлцээрт хамрагддаг хил дамнасан усны
сав газрын эзлэх хувь
Ус ашиглалт
Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад тусгагдсан ус,
сая ариун
570 цэврийн
сая м3/ жил
байгууламжийн холбогдолтой хөгжлийн албан ёсны тусламжийн
хэмжээ, сая ам.доллар
5,6%
Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн
иргэдийн
сая
оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого,3 журамтай
орон
3
нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь
35 сая

Үйлдвэр
ахуй 26.11
үйлчилгээ
100
Усалгаатай
газар
тариалан

100
0.2
0 сая

0.3
Мал аж
ахуй
Эрчим хүч

45

45

100
2.5
45

Уул

Эх сурвалж:уурхай
ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Усны хэрэглээ, төлбөр 2018 он

Хавсралт 2, Зорилго 6

14%
80 сая

15,7%
90 сая

Унд,
ахуй

11,3%
63 сая

Ус ашиглалт
570 сая м3/ жил 29,8%

Мал аж
ахуй

170 сая

5,6%
32 сая

42,9
тэрбум¥

Ус ашигласны
төлбөр 570 сая
м3/ жил

0¥

2
тэрбум¥

Эрчим хүч
23,6%
135 сая

Унд, ахуй

1,7
тэрбум¥

0¥

Үйлдвэр,
ахуй
үйлчилгээ
Усалгаатай
газар
тариалан

Үйлдвэр,
ахуй
үйлчилгээ
Усалгаатай
газар
тариалан
Мал аж
ахуй
Эрчим хүч

0¥

Уул
уурхай

Уул уурхай

Эх сурвалж: БОАЖЯ, 2019. Байгаль орчны төлөв байдлын
тайлан 2017-2018.
Унд, ахуй

тэрбум

тэрбум

тэрбум

Ус ашигласны
төлбөр 570 сая
м3/ жил

Үйлдвэр,
ахуй
үйлчилгээ
Усалгаатай
газар
тариалан
Мал аж
ахуй
Эрчим хүч

Уул уурхай

Эх сурвалж: БОАЖЯ, 2018 он. “Монгол улсын усны тоо мэдээлэл” илтгэл

Зорилго 7. Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх
ҮЗҮҮЛЭЛТ
53

7.1.1

54

7.2.1

55

7.3.1

56

7.a.1

2015

Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь
Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний
эзлэх хувь
Эрчим хүчний хүчин чадлыг сайжруулсан байдлыг анхдагч эрчим
хүч болон ДНБ-ээр хэмжсэн хувь
(2)Цэвэр эрчим хүчний судалгаа шинжилгээ, хөгжил, сэргээгдэх
эрчим үйлдвэрлэл, түүний дотор хосолмол системийг дэмжих
чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлсэн олон улсын санхүүгийн
тусламж, сая.ам доллар

2016

2017

96.7 (2010)
16.2

16.15

14.7

14.7

0.2

-

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих
ҮЗҮҮЛЭЛТ
57

8.1.1

58

8.2.1

59

8.3.1

84

Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ны жилийн өсөлт
Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ны жилийн
өсөлт
Хөдөө аж ахуйн бус хөдөлмөр эрхлэлтэд албан бус хөдөлмөр
эрхлэлтийн эзлэх хувь

2015

2016

2017

0.3

-0.9

2.7

-1.2

1.5

-2.3

25

20

25

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

60

8.4.2

61

8.5.1

62

8.5.2

63

8.6.1

64

8.7.1

(3)Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын
материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ
Дотоодын материалын хэрэглээ, мян.тонн
173744.6 188919.9 197241.9
Нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, тонн
57.4
61.2
62.6
ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, кг/сая.төг
7505
7890.4
7070.7
Эмэгтэй, эрэгтэй ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс
3200
3100
3300
Эмэгтэй ажилчдын цагийн дундаж хөлс, төг
3000
3000
3100
Эрэгтэй ажилчдын цагийн дундаж цагийн хөлс, төг
3300
3300
3500
Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар)
7.5
10
8.8
Ажилгүйдлийн түвшин, хүйсээр
Эрэгтэй
8.2
11.6
9.6
Эмэгтэй
6.7
8.2
7.8
Ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр
15-19
18.8
24.6
24.8
20-24
17.7
25.2
22.3
25-29
8.6
13.1
13.1
30-34
6.3
8.9
8.5
35-39
6.8
7.9
6.6
40-44
5.6
7.6
6.1
45-49
6.4
7.9
5.9
50-54
4.7
7.2
6.3
55-59
3.7
4.9
4.5
Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй болон сургалтад
16.8
20.5
19.8
хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь
Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд
17.3 (2013)
эзлэх хувь
Эрэгтэй

19.3 (2013)

Эмэгтэй

15.3 (2013)

Насны бүлгээр
5-11

14.9 (2013)

12-14

22.1 (2013)

15-17

18.1 (2013)

Аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн ДНБ-д эзлэх хувь
65 8.9.1 ДНБ-ий өсөлтөд аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн
эзлэх хувь
(a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд,
(b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох АТМ-ын тоо
66 8.10.1
100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд
100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох АТМ-ын тоо
(1) Гар утсаар мөнгөний үйлчилгээ авсан насанд хүрэгчид (15 ба
67 8.10.2
түүнээс дээш насны)-ийн эзлэх хувь
Худалдааны үүрэг, амлалт, зарцуулалтад зориулсан тусламж, сая
68 8.a.1
ам.доллар
(7) Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегийн хүрээнд
эсвэл тусад нь боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын
69 8.b.1
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегитай эсэх, (тийм-1,
үгүй-2)

0.3

0.2

0.2

-0.002

0.01

0.21

67.9
73.4

68.3
86.9

103.9

126.5

0.4

-

1

1

1

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 9. Аж үйлдвэр, инновац, дэд бүтцийг хөгжүүлэх

70

9.1.2

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр
(агаараар, авто зам, төмөр зам, усан замаар)
Агаарын тээврээр зорчсон зорчигчдын тоо, сая.хүн
Авто тээврээр зорчсон зорчигчдын тоо, сая.хүн
Төмөр замаар тээврээр зорчсон зорчигчдын тоо, сая.хүн
Агаарын тээврээр тээсэн ачаа тээвэр, мян.т
Авто тээврээр тээсэн ачаа тээвэр, мян.т
Төмөр замаар тээсэн ачаа тээвэр, мян.т

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ 2019

2015

2016

2017

0.6
256.5
2.8
2.8
16682.2
19150.8

0.7
260.7
2.6
3.1
20406.2
19989.1

0.8
212.2
2.6
3.1
31212.9
22765.1

85

ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх
хувь, 1 хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл
өртөг
71

9.2.1

72

9.2.2

73

9.3.2

74

9.5.1

75

9.a.1

ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх
хувь, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр
1 хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг,
мян.төг, зэрэгцүүлэх үнээр
Нийт ажиллагчдад боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх
хувь
Банкны зээлтэй жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийн эзлэх хувь
ДНБ-д судалгаа, хөгжлийн салбарт зориулсан зардлын эзлэх
хувь
(2)Дэд бүтцэд чиглэсэн нийт албан ёсны олон улсын
тусламжийн хэмжээ, (албан ёсны хөгжлийн тусламж болон
бусад тусламжийн хэмжээ)

5.8

5.6

6.6

310.2

294.5

357.6

7.1

7.5

7.5

104.2

76.5

0.05

0.04

0.04

188.4

109.4

94.2

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 10. Тэгш бус байдлыг бууруулах
ҮЗҮҮЛЭЛТ
76

10.1.1

77

10.2.1

78

10.3.1 (4)

79

10.4.1

80

10.b.1

Нийт хүн амын болон доогуур орлоготой 40 хувийнхны нэг
хүнд ногдох дундаж орлого, зарлагын өсөлт, нэгжээр
Дундаж орлоготой 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын
эзлэх хувь
Олон улсын хүний эрхийн хуулиар хориглосон ялгаварлан
гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын
дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн
гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь, (Хүний эрхийн үндэсний
комиссын ажлын албанд ялгаварлан, гадуурхагдан,
доромжлуулснаа мэдүүлсэн, хууль зүйн зөвлөгөө авахаар
хандсан иргэдийн тоогоор гаргав)
ДНБ-д цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь
Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн хэмжээ, сая ам.доллар
Гадаадын зээл, тусламж
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

2015

2016

2017

0

0

0

26.8

25.3

26.7

-

128
(2016.112017.10)

27

27.6

28.1

331.6
94.3

666.7
517.9

938.4
1494.4

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 11. Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих
ҮÇҮҮËЭËТ
Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэн хүн амын тоо
(сая.хүн)

2015

2016

238.3

244.3

2017

81

11.2.1 (1)

82

11.2.1 (2)

Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад
зориулагдсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ, мян.төгрөг

52.3

163.4

201.9

83

11.5.1

100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан,
сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо

41.3

53.1

39

84

11.6.1

0.3

8.9

5.1

85

11.6.2

0.08
0.14

0.12
0.07

0.11
0.06

86

11.b.1 (7)

1

1

1

Улсын хэмжээнд цуглуулсан хатуу хог хаягдлаас дахин
боловсруулалт хийгдсэн хатуу хог хаягдлын эзлэх хувь
Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрын
(өөрөөр хэлбэл, PM 2.5 болон PM 10) жилийн дундаж хэмжээ
(хүн амд харьцуулсан)
PM 10
PM 2.5
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч
хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй
уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг
баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх, (тийм-1, үгүй-2)

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn
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Зорилго 12. Хариуцлагатай хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг дэмжих

87

88

ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015
Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын
материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын
хэрэглээ, туршилт тооцооны үр дүнгээр
12.2. 2(3) Дотоодын материалын хэрэглээ, мян.тонн
173744.6

2016

2017

188919.9

197241.9

Нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, тонн

57.4

61.2

62.6

ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, кг/сая.төг

7505

7890.4

7070.7

1

1

1

Тогтвортой аялал жуулчлалын стратеги, бодлого болон
12.b.1 (7) хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх, (тийм-1,
үгүй-2)

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Материалын дотоодын хэрэглээ, сая тонн, 2017 он
Материалын дотоодын хэрэглээ
Экспорт
Импорт
Дотоодод ашигласан олборлолт

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.1212.mn

Зорилго 13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах

89

90

91

ҮЗҮҮЛЭЛТ
100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан,
13.1.1 сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн
хүний тоо
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд
авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт
13.1.2
бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
(2)
үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх, (тийм-1,
үгүй-2)
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд дасан
зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэлд
13.2.1
аюул учруулахааргүй уур амьсгалын уян байдал,
(7)
хүлэмжийн хийн ялгарлын талаар нэгдсэн бодлого,
стратеги, төлөвлөлттэй эсэх, (тийм-1, үгүй-2)

2015

2016

2017

41.3

53.1

39

1

1

1

1

1

1

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn
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Ямар нэг арга хэмжээ
аваагүй түвшин
Сааруулах түвшин

Эх сурвалж: Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын оруулах хувь нэмэр, 2015.

Зорилго 15. Хуурай газрын экосистемийг хамгаалах
ҮЗҮҮЛЭЛТ
92

93

15.1.1

15.1.2
(1)

94

15.3.1

95

15.a.1
(1)

96

15.b.1
(1)

Ойгоор бүрхэгдсэн газрын нийт газар нутагт эзлэх хувь
Эх газрын болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын
хувьд чухал газар нутгийг хамгаалалтад авсан байдал,
хувиар
Ойн сангийн эзлэх хувь
Усны урсац бүрэлдэх эх болон гадаргын усны эзлэх хувь
Устах аюулд орсон болон устаж болзошгүй биологийн төрөл
зүйлийн тархац нутаг, түүх соёлын өв бүхий газар нутгийн
эзлэх хувь
Доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь
Экосистем, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой
ашиглалтын менежментэд зарцуулсан хөгжлийн албан ёсны
тусламж, болон төсвийн зардлын хэмжээ, тэрбум төг
Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээлт, ойн тогтвортой менежментэд
зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, тэрбум төг

2015

2016

9.2

9.2

2017

17.4

17.9

17.8

30.8
44.7

30.8
44.7

36.8
44.8

80

80

80

6.1

4.5

2.2

67.7

54.1

5.6

2.8

5.8

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.1212.mn
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Монгол орны экосистем

Эх сурвалж: БОАЖЯ, НҮБ-ын ЕЭЗК, Монгол Улс – Байгаль орчны гүйцэтгэлийн тайлан, 2018

Зорилго 16. Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох
ҮЗҮҮЛЭЛТ
100,000 хүн амд ногдох санаатай аллагын хохирогчдын тоо
100,000 хүн амд ногдох зөрчлөөс үүдэлтэй нас баралт, хүйсээр,
насны бүлгээр, тохиолдлоор

2015
7

2016
6

0

0

-

0.04

-

0.01

0.3

0.2

0.3

94.7

95

95

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн байгууллагаар
үйлчлүүлэхдээ авлига ажигласан хүмүүсийн эзлэх хувь

21.2

17.9

14.6

Төрийн албанаас авсан сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун
байгаа хүн амын эзлэх хувь

27.3

27

28.1

97

16.1.1

98

16.1.2

99

16.1.3

100

16.2.1

101

16.2.2

102

16.6.1

Сүүлийн нэг сард асран хамгаалагчаасаа ямар нэг бие
махбодын шийтгэл болон сэтгэл санааны түрэмгийлэлд өртсөн
1-17 насны хүүхдийн эзлэх хувь
100,000 хүнд ногдох хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдын
тоо
Анх батлагдсан төсөвт засгийн газрын зардлын эзлэх хувь

103

16.5.1
(5)

104

16.6.2

Сүүлийн 12 сарын дотор бие бялдар, сэтгэл санааны, бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь
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2017
6.2

89

105

106

107
108

Төрийн албан хаагчид, хүйсээр, насны бүлгээр
Төрийн албан хаагчдад эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн албан хаагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Улс төрийн албан хаагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн захиргааны албан хаагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн тусгай албаны албан хаагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх
хувь
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх
16.7.1
хувь
(6)
Төрийн албан хаагчдад эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Улс төрийн албан хаагчдад эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн захиргааны албан хаагчдад эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн тусгай албаны албан хаагчдад эрэгтэйчүүдийн эзлэх
хувь
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад эрэгтэйчүүдийн эзлэх
хувь
Төрийн албан хаагчид насны бүлгээр, хувиар
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд амийг хөнөөсөн, хулгайлсан, хүчээр
сураггүй алга болгосон, дур зоргоор баривчлан эрүүдэн шүүсэн
16.10.1
сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, ҮЭ-ийн болон хүний
эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтнуудын батлагдсан тоо
Олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг үндсэн хууль, хууль
16.10.2
тогтоомж, дүрэм журам, бодлогын түвшинд баталгаажуулж,
(7)
хуульчилсан эсэх (тийм-1, үгүй-2)
16.a.1

Парисын зарчмыг мөрдлөг болгодог хүний эрхийн бие даасан
байгууллагатай эсэх, (тийм-1, үгүй-2)

59.4
23.6
58

60
23.4
58.9

59.9
22.5
59.2

26

27

25.2

69.8

70.3

70.8

40.6
76.4
42

40.1
76.6
41.1

40.1
77.5
40.8

74

73.1

74.8

30.2

29.7

29.2

100

100

100

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn

Зорилго 17. Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ДНБ-д эзлэх төсвийн нийт орлого
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлагад татварын орлогын эзлэх
хувь

109

17.1.1

110

17.1.2

111

17.3.1

112

17.3.2

113

17.4.1

114

17.8.1
17.11.1
Монгол Улсын экспортын дэлхийн экспортод эзлэх хувь
(7)

115

Улсын нийт төсөвт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон
хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь
ДНБ-нд эзлэх мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ, ам. доллараар
Бараа, үйлчилгээний экспорт дахь өрийн үйлчилгээний эзлэх
хувь
Интернэт ашигладаг хувь хүмүүсийн эзлэх хувь

2015
16.6

2016
16.3

2017
21.5

0

0

0

11.7

26.8

65.8

2.7

2.7

2.3

30

30.1

23.3

82

87.8

94

0.025

0.027

0.033

116

17.18.2 Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмыг тусгасан
(7)
статистикийн хууль тогтоомжтой эсэх, (тийм-1, үгүй-2)

1

1

1

117

17.18.3 Бүрэн санхүүжилттэй эсвэл хэрэгжилтийн шатанд яваа
(7)
статистикийн үндэсний хөтөлбөртэй эсэх, (тийм-1, үгүй-2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Сүүлийн 10 жилд хүн ам, орон сууцны тооллогыг наад зах нь
1 удаа зохион байгуулсан, (b) нас баралтын бүртгэлийг 80%,
төрөлтийн бүртгэлийг 100% -д хүргэсэн эсэх (тийм-1, үгүй-2)

118

17.19.2
Сүүлийн 10 жилд хүн ам, орон сууцны тооллогыг наад зах нь 1
(a)
удаа зохион байгуулсан эсэх
Нас баралтын бүртгэлийг 80%, төрөлтийн бүртгэлийг 100% -д
хүргэсэн эсэх

Эх сурвалж: ҮСХ, 2019. www.sdg.gov.mn
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ХАВСРАЛТ 3. МОНГОЛ УЛС ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД: ОЛОН УЛСЫН
ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР

ТХЗ

Монгол Улс: Олон улсын
түвшинд тооцдог индексээр

Эх үүсвэр

Зэрэглэл
1

3

5

8

9

10

10

12
15

15

16
17

Эдийн засгийн байдлын индекс
(2016)
http://www.ssfindex.com/results/
ranking-all-countries/
Дэлхийн аз жаргалын индекс (2018)
https://en.wikipedia.org/wiki/World_
Happiness_Report
Дэлхийн жендэрийн тэгш бус
байдлын индекс (2016)
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=MNG
Дэлхийн өрсөлдөх чадварын
индекс 2018
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
Хүмүүн капиталын индекс (2018)
https://photius.com/rankings/
human_capital_index_country_rankings_2018.html?fbclid=IwAR0Svy1b3iwbySRFxDMnbjAdh7ynzSMus929wC9773Te2ION0MHWW2V2enY
Хүний хөгжлийн индекс (HDI) (2018)
https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_Human_Development_Index
Тэгш бус байдлыг тооцсон Хүний
хөгжлийн индекс (IHDI) (2018)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
countries_by_inequality-adjusted_HDI
Экологийн ул мөр: BIOCAPACITY
RESERVE (2014)
http://data.footprintnetwork.org/#/?
Байгаль орчны төлөв байдал (2016)
http://www.ssfindex.com/results/
ranking-all-countries/
Байгаль орчны гүйцэтгэлийн индекс
2018 https://epi.envirocenter.yale.edu/
epi-topline?country=&order=field_epi_
rank_new&sort=asc
Дэлхийн энх тайвны индекс
http://visionofhumanity.org/indexes/
global-peace-index/
Авлигын төсөөллийн индекс 2018
https://www.transparency.org/cpi2018

Оноо/ индекс

71 (156)
71 (156)

Монгол Улс:
олон улсын
түвшний
үнэлгээгээр

Өмнөх оны
үзүүлэлттэй
харьцуулснаар

сайн

өөрчлөлтгүй

94 (156)

5.125

сайн

бага зэрэг эерэг

58 (144)
56 (145)

0.705 (2016)
0.709 (2015)

тааруу

бага зэрэг сөрөг

101 (137)
104 (140)

3.90 (2017-2018)
3.8 (2015-2016)

52 (157)
51 (130)

0.63 (2018)
0.64 (2017)

сайн

бага зэрэг сөрөг

92 (189)
92 (189)

0.741 (2017)
0.739 (2016)

сайн

өөрчлөлтгүй

63 (151)

0.639 (2017)

сайн

Бага зэрэг сөрөг

5.5 (2014)
6.2 (2013)

тааруу

Бага зэрэг сөрөг

тааруу

Бага зэрэг сөрөг

136 (156)
134 (156)

өөрчлөлтгүй

83 (180)
114 (178)

57.51 (2018)
64.39 (2016)

тааруу

эерэг

46 (163)
46 (163)

1.821 (2018)
1.801 (2017)

сайн

өөрчлөлтгүй

93 (180)
103 (180)

37 (2018)
36 (2017)

тааруу

эерэг

Эх сурвалж: ҮСДИ бэлтгэх баг

Тэмдэглэл: Дээрх хүснэгтэд ногооноор - “сайн”, шараар – “дундаж”,
улаанаар - “тааруу” үзүүлэлтийг тус тус тэмдэглэв.
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ХАВСРАЛТ 4. УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Хүснэгт 6.1. Агаарын чанарын станцуудын мэдээлэл
Бохирдуулах бодис
Хүхрийн хий (SOx)
Азотын давхар исэл (NO2)
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)
Нягт ширхэг (PM10)
Шаварлаг бодис (PM2.5)
Озон (O3)
Мөнгөн ус (Hg)
Хүнд металл (Pb, Cu, Co...)

Агаарын чанарын станцууд
Бүх станцууд
Бүх станцууд
УБ-2, УБ-4, УБ-5, УБ-7, УБ-8, Сүхбаатар, Мөрөн, Эрдэнэт, Арвайхээр,
Дархан, Улаангом, Ховд
УБ-2, УБ-4, УБ-5, УБ-7, УБ-8, Мөрөн, Дархан, Ховд, Улиастай, Өлгий,
Баянхонгор, Сүхбаатар
УБ-2, Арвайхээр, Эрдэнэт
УБ-4, УБ-5, УБ-8
Байгаль орчны мониторингийн төв лаборатори, Арвайхээр, Цэцэрлэг,
Баянхонгор, Мөрөн, Сүхбаатар аймаг
Байгаль орчны мониторингийн төв лаборатори,
Эх сурвалж: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, 2018

Зураг 6.1. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах бодисын хүйтний улирлын сарын
дундаж агууламжийн динамик, 2015-2018 он159
Том ширхэглэгт тоосонцор (PM10)

Хүхэрлэг хий (SO2)

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (PM2.5)

Азотын давхар исэл (NO2)

Эх сурвалж: Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны Ажлын албаны мэдээ, 2018.

Агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд
Улаанбаатар хотын амьсгалын тогтолцооны зарим цочмог халдварт өвчнөөс цочмог
бронхит ба цочмог бронхиолит өвчин 2008 оноос эрчимтэй өсөж 10 000 хүн амд ногдох
өвчлөлт 2018 онд 240 болж, 2008 оноос 6.3 дахин өссөн байна.
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Зураг 6.2. Улаанбаатар хотын хүн амын амьсгалын тогтолцооны зарим өвчин, 10 000 хүн амд
ногдохоор, 2008-2018 он

Хатгалгаа

Цочмог бронхит ба цочмог бронхиолит

Эх сурвалж: ҮСХ, Улаанбаатар хотын гадаад орчны агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд, 2019.

Хүүхэд насандаа агаарын бохирдолд өртөх нь цаашид агаарын бохирдолтой холбоотой
архаг өвчнөөр өвчлөх тохиолдлыг улам ихэсгэх магадлалтай аж.
Зураг 6.3. Амьсгалын тогтолцооны зарим өвчин, насны бүлгээр, 10 000 хүн амд ногдохоор,
2017 он

Хатгалгаа

Цочмог бронхит ба цочмог бронхиолит

Эх сурвалж: ҮСХ, Улаанбаатар хотын гадаад орчны агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд, 2019.

Улаанбаатар
хотын
гадаад
орчны агаарын бохирдол болон
үр
зулбалтын
тохиолдлын
статистикийн харилцан хамаарал
өндөр байгааг, мөн агаарын
бохирдол
гүйцэд
тээлттэй
боловч бага жинтэй төрөлтийн
хооронд өндөр хамаарал байгааг
тодорхойлсон байна. Судлаачид
ураг өсөлтгүй болсон нь улирлын
байдалтай холбоотой болохыг
дурджээ.
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Зураг 6.4. 1000 амьд төрөлтөд ногдох өсөлтгүй
жирэмслэлт, 2014-2018 он
79

21
16
2014

51
38

58
43

58

69
54

2015

2016

2017

2018

Улаанбаатар

Улсын дүн

Эх сурвалж: ҮСХ, Улаанбаатар хотын гадаад орчны агаарын
бохирдол ба эрүүл мэнд, 2019.
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Зураг 6.5. Монгол Улсын нийт өрхийн тоо, халаалтын эх үүсвэрээр

27.5%

Ердийн
галлагаа

Төвлөрсөн систем

2.0%

Нам даралтын зуух

27.5%

0.6%

Цахилгаан
халаагуур

нийт

69.9%
894.5
мянган өрх

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан

Эх сурвалж: А.Ариунзаяа, Агаарын бохирдол ба статистик илтгэл, 2019.

Зураг 6.6. Дулааны цахилгаан станц болон өрхийн нүүрсний хэрэглээ, мянган тонн, 2010-2018 он

Өрхийн хэрэглээ

Дулааны цахилгаан станцын хэрэглээ (мян.тн)

Эх сурвалж: А.Ариунзаяа, Агаарын бохирдол ба статистик илтгэл, 2019.

Зураг 6.7. Улаанбаатар хотын техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан авто машин, 1980-2018 он

2018 онд эдгээр онуудаас
1980 34.9
1990 29.6
1995 16.5
2000 9.5
2005 5.4
2010 2.5
2015 1.2 дахин өсжээ

Эх сурвалж: А.Ариунзаяа, Агаарын бохирдол ба статистик илтгэл, 2019.
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ХАВСРАЛТ 5. СИСТЕМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНД ГАРСАН АГААРЫН
БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД, ЦААШДЫН
ШИЙДЭЛ
СААД БЭРХШЭЭЛҮҮД:
1. Бодлогын орчин
a. Агуулга, томьёолол
b. Уялдаа холбоо
c. Зохицуулалт: үүрэг хариуцлага
болон эрх мэдлийн үл нийцэл
d. Санхүүжилт
e. Үр дүнд чиглэх

3. Чадавхи
a. Мэргэжлийн мэдлэг
b. Төрийн албан хаагчдын тогтвортой
байдал
c. Сургалт, хөгжүүлэлт
d. Хандлага, ил тод байдал
e. Үндэсний бодлого, хөгжлийн
судалгааны төвүүдийг хөгжүүлэх

2. Хэрэгжилт
a. Босоо чиглэл бүхий зохицуулалт
b. Xэвтээ чиглэл бүхий зохицуулалт
c. Салбар дундын зохицуулалт
d. Хариуцлага, ил тод байдал
e. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

4. Иргэдийн мэдлэг, оролцоо
a. Олон талт хэлэлцүүлэг
b. Оролцоог дэмжих
c. Нөлөөллийн ажил
d. Иргэний нийгэм болон хэвлэл
мэдээллийн үүрэг
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ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ
Саад бэрхшээл
Агуулга, томьёолол

1.
2.
3.
4.
5.

Уялдаа холбоо
Зохицуулалт: үүрэг
хариуцлага болон
эрх мэдлийн үл
нийцэл
Санхүүжилт

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Үр дүнд чиглэх

14.
15.
16.
17.
18.

Босоо болон хэвтээ
чиглэл бүхий
зохицуулалт
Босоо удирдлага
бүхий зохицуулалт
Салбар дундын
зохицуулалт

Хариуцлага, ил тод
байдал

Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ

Мэргэжлийн мэдлэг
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19.
20.
21.
22.

(Хэрэгжүүлэх) арга хэмжээ
Тогтвортой хөгжилд чиглэсэн бодлогуудыг судлах (орхигдол,
давхардал, давталт, эсрэгцэл)
Урт хугацааны зорилтод нийцүүлэн авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
эрэмбэлэх
Өөрчлөлт болон шинээр үүсэн гарч буй асуудлыг соргогоор мэдэрч
бодлогод тухай бүр тусгах
Шийдвэр гаргах дээд түвшний харилцан яриа, хэлцэл зохион байгуулах
Бодлогын дүн шинжилгээ, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох
бодлого судлалын төвүүдийг хөгжүүлэх (үндэсний болон олон улсын
туршлага)
Төрийн захиргааны байгууллагуудын зохицуулалтын механизмын үр
нөлөөг сайжруулах
Чиг үүргийн зохицуулалтыг сайжруулах: үндэсний болон орон нутгийн
түвшинд боловсон хүчний үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох
Боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах
Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх
Төсвийн зарлагыг хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд чиглүүлэх (ХАЁТ-г
хамруулан)
Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах
Хөрөнгө шамшигдуулахыг хязгаарлах
Хөрөнгийн эх үүсвэрийн тодорхойлох, үр ашигтай хуваарилах (дотоодын
болон УА-ын Ногоон сан гэх мэт тусгай зориулалтын сангуудыг
оролцуулан)
Хувийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг татах
Бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнахад чиглэсэн үр дүнд
суурилсан хяналтыг тогтмолжуулах
Тайлагнах тогтолцоо (загвар, хугацаа г.м)-г хэвшүүлэх
Санхүүгийн болон үр дүн, гүйцэтгэлийн аудитыг хослуулан хийх
Салбар хоорондын уялдаа бүхий үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх чадавхийг бэхжүүлэх
Бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалтыг сайжруулахад чиглэсэн уялдаа
холбоо бүхий бодлого боловсруулах (яамд, агентлагууд, аймаг)
Төрийн албан хаагчдыг нэгдсэн удирдлагаар хангах
Албан хаагчдын мөрдөх дүрэм, журмыг сайжруулах
Жилийн үр дүнгийн гэрээг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэлтэй нь уялдуулах

23. Ялангуяа, зорилтот бүлэгт чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн талаарх
мэдлэг, мэдээллийг олгох
24. Тогтвортой хөгжлийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл олгосон сайн туршлагыг
түгээн дэлгэрүүлэх (дэд бүтцийн томоохон төслүүд)
25. ЗГ, иргэдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах
26. Хариуцлагатай бизнесийн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх
27. Бүх түвшинд тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох
28. Тодорхой, тогтвортой бодлогоор хангах
29. Тогтвортой хөгжил болон бодлогын уялдаа холбооны талаарх ойлголтыг
бэхжүүлэх
30. Аудит, шүүх, АТГ, ИНБ зэрэг байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн
талаарх мэдлэг мэдээллийг сайжруулах
31. Жендэрийн мэдрэмжтэй төсвийн талаарх ойлголтыг өргөжүүлж,
тогтвортой хөгжлийн асуудлаар аудит хийдэг болох
32. Ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох
33. Ил тод байдал, хариуцлагыг сайжруулах талаар төрийн албан хаагчдад
сургалт явуулах
34. Үр дүнгийн гэрээ болон үүрэг хариуцлагыг холбохдоо тогтвортой
хөгжлийн асуудлыг харгалзан үзэх
35. Үр дүнгийн гүйцэтгэлийг үнэлэх талархал, хариуцлагын тогтолцоог бий
болгох
36. Байнгын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх дүрэм журмыг сайжруулах
37. Үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг сонгох
38. Нэгдсэн тоо мэдээлэл, танилцуулга хийх, цаг алдалгүй тархаах
39. Бүх түвшинд болон салбар дундын үр дүнд чиглэсэн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээг хийх
40. Хяналт-шинжилгээг үүрэг хариуцлагатай уялдуулж хийх
41. Тогтвортой хөгжлийн мэдлэг, мэдээлэлтэйгээр бодлого боловсруулах,
хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ хийх
42. Төлөвлөгөөтэйгөөр мэргэжлийн туршлага солилцох, сургагч багш
бэлтгэх сургалт явуулах, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, байнгын
сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх г.м

Хариуцах эзэн
ЗГ
ИНБ
ЭШБ
Эмзэг бүлэг
Хувийн хэвшил

Ерөнхий сайд,
Шадар сайд

Шадар сайд,
Сангийн яам,
орон нутгийн
захиргаа, хувийн
хэвшил, гадаад
түнш

Бүх түвшинд

ЗГХЭГ, яамд,
агентлаг, аймаг

Бүх талууд

ЗГ, яамд,
агентлагууд,
орон нутгийн
захиргаа,

ЗГ, яамд,
орон нутгийн
захиргаа, ЭШБ

ЗГ, Академи
Бодлого
судлалын
төвүүд, ЭШБ
Судлаачид
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Төрийн албан
хаагчийг сонгон
шалгаруулах
Сургалт, хөгжүүлэлт

Хандлага

Үндэсний
бодлого, хөгжлийн
судалгааны
төвүүдийг хөгжүүлэх
Олон талт
хэлэлцүүлэг

43. Саяхан батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх ЗГ: Төрийн
44. Чадавхийг хөгжүүлэх (албан тушаал ахих боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх) албаны зөвлөл
45. Төрийн албан хаагчдад зориулсан ажлын байран дахь сургалтыг
тасралтгүй явуулах
46. ИНБ, эмзэг бүлгийнхэн гэх мэт бусад талуудад зориулсан сургалтыг
тасралтгүй явуулах
47. Судалгааны үр дүнг ашиглах чадавхийг бэхжүүлэх
48. Орчин үеийн техник, технологийг ашиглан талуудад (Төр, хувийн хэвшил,
ИНБ, эмзэг бүлэг г.м) зориулсан төрөл бүрийн сургалтыг явуулах
49. Бусдыг сонсох, үр дүнтэй хамтран ажиллах чадварыг хөгжүүлэх (эмзэг
бүлэг, ИНБ болон бусад)
50. Өөрчлөлт шинэчлэлийг соргогоор мэдэрч цаг алдалгүй шийдвэр гаргах
чадварыг бэхжүүлэх
51. Бүх зүйлд ёс зүйтэй, хариуцлагатай хандах
52. Бодлого судлалын төвийн хийсэн чанартай судалгаа, нотолгоонд
суурилсан бодлогыг хөгжүүлэх
53. Бодлого судлалын төвүүдэд хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
54. Бодлого судлалын үндэсний төвүүд, олон улсын бодлого судлалын
төвүүд, зөвлөхүүдийн холбоодын түншлэлийг дэмжих
55. Бүх талуудыг оролцуулсан хөгжлийн хэлэлцүүлгийг дэмжих
56. Мэргэжилтнээр удирдуулсан цахим хэлэлцүүлгийг хөгжлийн тулгамдаж
буй асуудлаар өрнүүлэх

Оролцоог дэмжих
(ялангуяа, эмзэг
бүлэг)

57.
58.

Нөлөөллийн ажил
(ард иргэдийн
мэдлэг мэдээлэл)
Иргэний нийгэм
болон хэвлэл
мэдээллийн үүрэг

59.
60.
61.

ЗГ
Академи
Бодлого
судлалын төвүүд
ЭШБ
Судлаачид
ИНБ
ЗГ: Төрийн
албаны зөвлөл,
Мэргэшсэн
зөвлөхүүд
ЗГ
Үндэсний болон
олон улсын түнш
байгууллага

ЗГ, Үндэсний
болон олон
улсын түнш
байгууллага
ЗГ
Эмзэг бүлгийнхний мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах (хороо, баг)
Эмзэг бүлгийнхнийг оролцуулсан орон нутгийн түвшинд тулгамдаж Орон нутгийн
буй асуудлаар зохион байгуулагдаж байгаа ярилцлага, хэлэлцүүлгийг захиргаа
ИНБ
дэмжих (хороо, багийн түвшинд)
Сэтгүүлчид, сурвалжлагчид, харилцаа холбооны ажилтнуудад зориулсан ЗГ
Бүх талууд
тогтвортой хөгжлийн талаарх сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулах
ОН-ийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, орчин үеийн техник технологийг
ашиглан хөгжлийн асуудлаар бэлдсэн шторкуудыг тогтмол нэвтрүүлэх
(зурагт, радио, богино долгионы радио, үүрэн холбоо г.м)
Хөгжлийн асуудлаарх мэдээллийг түгээхдээ цахим систем, үүрэн
холбоог үр өгөөжтэй ашиглах (Монгол Улсын үүрэн холбоо болон цахим
орчин ашиглалтын хувь маш өндөр, 90%-ээс дээш)
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ХАВСРАЛТ 6. “ОРХИГДОХ ЭРСДЭЛД БАЙГАА ХҮН АМЫН БҮЛЭГ”-ИЙГ
ТОДОРХОЙЛОХОД АШИГЛАСАН МАТРИЦ
№
1

2

Хүн амын бүлгүүд / ТХЗ

1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

Хотын ядуу хүн ам

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Шилжин ирэгсэд

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Хөдөөгийн ядуу хүн ам

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ядуу хүн ам

Малчин
Олон малтай
Цөөн малтай

3

Хүүхэд

+

+

+

1 нас хүртэлх насны

+

+

+

0-5 насны

+

+

+

6-12 насны

+

+

+

13-16 насны
4

+

7

8

+

9

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

25-34 насны

+

+
+

9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс

+

+

+

10

Жижиг бизнес эрхлэгч

+

14

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

+

15

+

+

+

+

+

11

+

+

+

+

+

+

+

13

+

+

+

+

+

+

13

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

14

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ахмад настан

+

+

+

Үндэсний цөөнх

+

+

20-24 насны

8

16
10

+

15-19 насны

7

12
+

13

+

+

11

+

+

ЛГБТ хүмүүс

+

Үнэлгээ

+

+

6

+

17

+

+

+

+

+

+

+

16

+

+

+

+

15

+

+

+

+

+

+

+

+

13

+

+

+

12

+

+

+

Эмэгтэйчүүд

11

+

+

+

5

10

+

+

Залуучууд

9

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7
+

+

13

+

+

15

+

8

+

Тэмдэглэл: Тус илтгэлийг боловсруулсан судлаачдын багийн гишүүд нь өмнө хийгдсэн судалгаа, тоо мэдээллийг
үндэслэн тухайн зорилгын хүрээнд орхигдох эрсдэлтэй хүн амын бүлгийн жагсаалтыг гаргаж, улмаар хамгийн
эрсдэлтэй гэж үзсэн бүлгийн ард “+” тэмдэглэгээ хийсэн.Хамгийн олон тэмдэглэгдсэн 6 бүлгийг сонгож авсан.

“Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” буюу “Орхигдох эрсдэлд байгаа хүн ам”-ыг тодорхойлсон гол
шалгуур
№

Малчид

Шалгуур

Шилжин
ирэгсэд

ХБИ

Ахмад
настан

Хүүхэд

Залуучууд

Дүн

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

1

Өрхийн орлогын зайлшгүй хэрэгцээг хангаж буй
байдал

6

9

6

6

0

6

1

8

5

4

4

7

22

40

2

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг
шаардлага гарсан үедээ авч чадаж байгаа эсэх

5

10

4

8

3

3

3

6

8

1

6

5

29

33

3

Хуульд заасны дагуу авах ёстой нийгмийн халамж,
асрамжийн үйлчилгээг авч чадаж байгаа эсэх

4

11

9

3

3

3

5

4

7

2

5

6

33

29

4

Боловсролын үйлчилгээ хүртэж байгаа байдал

11

4

6

6

1

5

4

5

9

0

10

1

41

21

5

Хөдөлмөр эрхлэх боломж

4

11

6

6

0

6

1

8

2

9

13

40

6

Төрийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа мэдээллийг
тогтмол авч чаддаг эсэх

3

12

2

10

0

6

2

7

2

9

11

51

7

Интернэт, онлайн орчинд мэдээлэл авч чаддаг эсэх

9

6

8

4

3

3

5

4

8

1

9

2

42

20

8

Дэд бүтцийн хүртээмж

2

13

1

11

0

6

4

5

1

8

3

8

11

51

9

Нийгмийн гол үйлчилгээ авахад зайны нөлөөлөл
(алслагдсан байдал)

5

10

2

10

0

6

1

8

6

3

3

8

17

45

10

Оршин суугаа газраа албан ёсны бүртгэлтэй эсэх

14

1

6

6

6

0

9

0

9

0

11

0

55

7

11

Амьдарч буй орон нутгийнхаа шийдвэр гаргах үйл
явцад оролцоо хангах боломжтой байгаа эсэх

11

4

7

5

0

6

5

4

2

7

2

9

27

35

12

Сонгууль өгч чаддаг эсэх

14

1

6

6

6

0

8

1

9

2

43

10

Нийлбэр дүн

88

92

63

81

22

50

48

60

57

33

66

66

344

382

2

7

Тэмдэглэл:
+
эерэг утга буюу санал нийлж, зөвшөөрсөн хариулт
сөрөг утга буюу санал нийлээгүй, зөвшөөрөөгүй хариулт
Орхигдох эрсдэлд байгаа хүн амыг баталгаажуулах зорилгоор хийсэн зорилтот зургаан бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчид
судлаачдаас гаргасан шалгуурын дагуу хариулсан. Үр дүнг нэгтгэн үзвэл бүлэг тус бүрийн хамгийн өндөр сөрөг хариулт
авсан нь орхигдох эрсдэлд байгаа хүн ам мөн болохыг баталгаажуулж байгаа болгоно.
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ТАЙЛБАР, ТЭМДЭГЛЭЛ
ХУРААНГУЙ
1.
2.

3.
4.

5.

НҮБХХ, 2018a.
Зуд гэдэг нь Монгол Улсад хамаарах ойлголт бөгөөд
хэт хүйтэн өвлийн улиралд мал сүрэг бэлчих аргагүй
болох эсвэл хүйтнээс шалтгаалан мал олноороо
хорогдох үзэгдэл юм.
ҮСХ, 2017.
Монгол гэр бол Монголчуудын уламжлалт тал
бөмбөрцөг маягийн хэлбэртэй хүний амьдрах сууц
юм. Гэрийг барьж буулгахад хялбар бөгөөд нүүдлийн
мал аж ахуй эрхлэх үеэс Монголчуудын хэрэглээ
болж ирсэн.
МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, 2019-03-15.

БҮЛЭГ 1
6.

“Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчим нь
ТХЗ бүрт нэн чухал. Баян, ядуу ялгаагүй аль ч улс
орнуудад ядуурал тэгш бус байдал оршсон хэвээр
байгааг хүлээн зөвшөөрч НҮБ-ын гишүүн улс орнууд
2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийг
батлахдаа “хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй
байх” амлалтыг авсан. Түүнчлэн, хүн бүрийн эрхэм
чанарыг хүлээн зөвшөөрөх нь суурь зарчим бөгөөд
тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилт бүрийг улс
үндэстэн, хүмүүс, нийгмийн хэсэг бүлэг бүрийн
сайн сайхны төлөө хэрэгжүүлэхээ илэрхийлж, юуны
түрүүнд нэн эрсдэлтэй байгаа хүн амын бүлгийг
хамгийн түрүүнд анхааралдаа авахыг улс орнууд
хүлээн зөвшөөрсөн. (НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей,
2015, параграф 4).

БҮЛЭГ 2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

ҮСХ, 2017.
ҮСХ, 2019a.
МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, 2019-05-07.
ҮСХ, 2018d.
ЭМЯ, НЭМГ, НҮБХС, 2018.
ҮСХ, НҮБХС, 2019.
ЭМЯ, НЭМГ, НҮБХС, 2018.
ҮСХ, 2019a.
ҮСХ, 2018c.
ЭМЯ, 2018.
ЭМЯ, НҮБХАС 2016.
ҮСХ, НҮБХС, 2019.
ЭМЯ, 2017.
НЭМҮТ, 2018.
ЭМЯ, 2017.
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, 2017a.
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, 2017b.
Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажлыг зохицуулах зөвлөл, 2017.
Бага сургууль (6-10 нас, 1-5 анги), дунд сургууль (1114 нас, 6-9 анги), ахлах сургууль (14-с дээш нас, 1012 анги).
БСШУСЯ-ны 2017-2018 оны хичээлийн жилийн
тайланд нэг ангид 40-50 хүүхэд суралцаж байгаа нь
жирийн үзэгдэл мэт болсон. Улаанбаатар хотын 35
сургуульд нэг ангид 38-54 хүүхэд суралцаж байгаа
бөгөөд хөдөөд ийм 3 сургууль байна. Үндэсний
хэмжээнд тогтоосон стандартаар сургуулийн өмнөх
насны боловсролын байгууллагын нэг ангид 25-с
дээшгүй тооны хүүхэд суралцах журамтай. Улсын
889 цэцэрлэгийн нэг ангид дунджаар 36.9 хүүхэд
суралцаж байна.
БСШУЯ, ШХА, НҮБХС, 2016.
БСШУ-ны сайд, 2015.11.13.
ҮСХ, 2018a.
НҮБХХ, 2018b.
ЖТБИ нь ХХИ-ийн бүрэлдэхүүн хэмжигдэхүүн
болох нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрх мэдэл,
эдийн засгийн үйл ажиллагаа дахь эмэгтэйчүүдийн
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

тэгш бус байдлыг нарийвчлан тооцсон шинэ
үзүүлэлт юм Мөн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрх
мэдэл, хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоо гэсэн
гурван хэмжүүрт жендэрийн тэгш бус байдал
ямар байгааг харуулах төдийгүй эдгээр салбарт
жендэрийн тэгш бус байдлаас үүдэн хүний хөгжилд
гарч буй алдагдлыг харуулна. Өөрөөр хэлбэл,
хэлбэл, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн хүрсэн
ололт, амжилтын хоорондох тэгш бус байдлаас
үүдсэн хүний хөгжлийн алдагдлыг ЖТБИ харуулна.
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд нь эхийн эндэгдэл,
өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшнээр, эрх
мэдлийн хэмжигдэхүүн нь парламентын нийт
суудалд эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн эзлэх
хувь, дунд болон дээд боловсрол эзэмшсэн
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн хувиар, эдийн засгийн
хэмжигдэхүүн нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр оролцооны түвшнээр тус тус хэмжинэ.
ҮСХ, 2018a.
ҮСХ, 2019a.
ҮСХ, ОУХБ 2019.
ҮСХ, НҮБ-ын ХАС, ШХА, Австралийн ЗТ, 2018.
ҮСХ, НҮБ-ын ХАС, ШХА, Австралийн ЗТ, 2018.
Лео Хеллер, 2018.
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Сум нь Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг
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Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Хяналт-шалгалт, үнэлгээ, дотоод
аудитын газрын дарга
Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Бодлого, судалгаа
хөгжлийн газрын дарга
МУИС-ийн дэргэдэх Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал
ШУА-ийн Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч академич
Хүний эрх хөгжил төвийн тэргүүн

Ажлын хэсэгт техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн НҮБ-ын баг:
Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин төлөөлөгчийн газар
Биата Транкман, НҮБ-ын Суурин зохицуулагч, НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч
А.Цэцэгмаа, Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газрын ажилтан
О.Энх-Ариунаа, Монгол Улс дахь НҮБ-ын НҮБХХ-ийн ТХЗ-ын зөвлөх
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