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Жижигхэн биед нь томдсон 
гэмээр зөөврийн компьютерийн 
цүнх үүрсэн хөнгөн шингэн 
алхаатай, цав цагаан толгойтой, 
саарал хослолтой энэ  хүн өглөө 
бүр  өдөр тутмын сонин асууж 
“За гялалзаад л байна уу” гэсээр 
манай өрөөгөөр орж ирдэг юм. 
Манай өрөө гэдэг нь Засгийн 
газрын гуравдугаар байранд 
байрлах Үндэсний статистикийн 
хорооны номын сан. Өглөө 
ажилдаа ирж гурван давхрын 
өрөө рүүгээ орохоос өмнө үргэлж 
нэг давхрын номын сан буюу 114 
тоот өрөөгөөр орно. Хэрэв ажлын 
цагтаа амжиж ирэхгүй л бол энэ 
хүнд цагаа бүртгүүлчихлээ гэсэн 
үг.

Энэ хүн гээд байгаа маань бүхий 
л насаа статистикт зориулж яваа 
1960-аад оны төлөөллүүдийн 
нэг  болох Монгол Улсын Гавьяат 
эдийн засагч Рэндэндэвийн 
Ойдовданзан гуай. Бид 
дуудахдаа “Ойдов гуай” гэж 
авгайлдаг юм. Тэрбээр 93 
жилийн түүхтэй статистикийн 
салбар байгуулагдахтай мөр 
зэрэгцэн ажиллаж байсан одоо 
ч Зөвлөхөөр ажиллаж байгаа 
ахмад статистикчийн нэг. Тиймээс 
хэд хэдэн удаа ярилцлага авъя, 
ажиллаж байсан үеийнх нь 
түүхийг яриулъя гэсэн боловч 
зөвшөөрсөнгүй. Асууж, тодруулах 
зүйл ч их байв. 1960-аад 
оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 
статистикийн салбарт ажиллаж 

байна гэхээр наад зах нь 60 орчим 
жилийн түүхийг өөрийн нүдээр 
үзэж, чихээр сонсож, бас өөрөө 
бичилцэж явсан гэсэн үг. Ийм 
хүнээс багагүй баримт, материал 
гарахаас гадна бас чухал үйл 
явдлын гэрч, эх сурвалж ч болох 
юм. Гэтэл миний ярилцлага авах 
төлөвлөгөөг ер халгаадаггүй. 
“Үгүй хүүхээ би юу мэдэх вэ дээ, 
Г.Оюунбатаас (Статистикийн 
ахмадын холбооны тэргүүн) асуу. 
Өөр бас тийм хүн байна, ийм 
хүн байна. Би холбоод өгөх үү” 
гээд л эвтэйхэн шиг өөрөөсөө 
зайлуулчихна. Тэгэх тусам “Энэ 
хүнээс л яриа авдаг юм шүү” 
гэсэн бодол сүүлийн хэдэн долоо 
хоног толгойноос гарсангүй. 
Сүүлдээ ч надаас залхаж байгаа 

Р.ОЙДОÂДÀНÇÀН

СТÀТИСТИКИЙН "ÀРХИÂ"”
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бололтой сониноо аваад л 
хурдан гэгч нь гараад явчихна. 
Заавал ярилцлага авмаар байна 
гэхэд “Үгүй” гээд тас зөрүүдэлж 
гартаа сонин атгасаар гарч 
одно. Харин би хамт ажиллаж 
байсан хүмүүс, ном товхимлоос 
Р.Ойдов гуайн тухай мэдээлэл 
цуглуулж хөрөг нийтлэл бичье 
гэж шийдээд асууж, шалахаа 
ч байв. Р.Ойдовданзан гуай 
ч урьдын адил өдөр бүр “За 
хүүхээ гялалзаад л байна уу” гэж 
инээмсэглэсээр манай өрөөнд 
орж ирдэг хэвээрээ.

Хамгийн эхний бэлэн материал 
нь 2014 онд хэвлэгдсэн 
“Монголын статистикийнхан 
дурсамж, сэтгэгдэл” гэсэн ном 
байв. Зургаар нь шууд олох 
санаатай номоо эргүүлтэл 
олсонгүй.  Харин нэрээр нь 
хайж олсон юм. Учир нь цав 
цагаан үс нь тас хар, царай нь 
ч ямар нэг үрчлээ суугаагүй ид 
хөдөлмөрлөж, бүтээж явсан залуу 
насныхаа зургийг нийтлүүлжээ. 
Энэ үед “Эрийг нас, уулыг цас” 
гэдэг үг л санаанд буув. Залуудаа 
бас одоогийнх шигээ намхан 
байсан болов уу, цагийн салхинд 
идэгдчихсэн юм болов уу гээд л 
элдвийг бодсоноо нуух юун.

Өөрийнх нь бичсэн сэтгэгдэл, 
дурсамжийг гүйлгэж унштал 
хамгийн сүүлд түүний байнга 
хэлдэг бараг брэнд үг гэж 
болохоор “За хүүхээ гялалзаад л 
байна уу” гэдэг үгтэй өгүүлбэрээр 
сэтгэгдлээ төгсгөжээ. Тус номд 
орсон өгүүлбэрийг бүтнээр 
нь дурдвал “Залуучууд та нар 

үргэлжид цовоо сэргэлэн, 
баясгалантай, гялалзаж яваарай” 
гэсэн байв. Тэгэхээр энэ үгийг 
түүний брэнд үг гэхээс аргагүй. 
Бас “Ярилцлага өгөхгүй, юугаа 
мэдэх вэ” гэж зугтааж байсан хүн 
гурван хуудас гарантай дурсамж, 
сэтгэгдэл бичсэн байна. Үүнийг 
хараад “Юугаа ч мэдэхгүй хүн 
гурван хуудас гаран дурсамж 
бичих үү” гэж өөртэйгөө ярилцаж 
суув.

Өөрийнх нь бичсэн дурсамжаас 
харахад тэрбээр МУИС-д 
статистикийн анги нээгдэхэд 
сурч төгсөж байсан анхны 
төгсөлтийнхний нэг аж. Мөн 
Москвад МЭСИ-ийн сургууль 
төгсөж ирсэн залуу статистикчдын 
нэг. Үүнээс гадна тухайн үед 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар 
ажиллаж байсан П.Жасрайтай 
хамт ажиллаж байжээ. Тэгэхээр 
статистикийн төдийгүй улс орны 
удирдагчдын үлгэр дуурайлал 
болсон хүмүүсийн тухай багагүй 
мэдээллийн сантай байгаа гэсэн 
үг.

Тэрбээр дурсамждаа “Москвагийн 
эдийн засаг, статистикийн дээд 
сургуульд сурч байхдаа 1957 
онд П.Жасрай манай сургуульд 
суралцахаар очиж байж. 
Стромынко гудамжид байрлалтай 
32 дугаар байшин, оюутны дотуур 
байрны дөрөвдүгээр давхрын 
нэгэн өрөөнд П.Жасрайтай хамт 
амьдарч байв. Энэхүү оюутны 
байрнаас манай сургууль ороход 
автобус, трамвай, метрогоор цаг 
гаруй явна. Хичээл 08.00 цагт 
эхэлдэг болохоор өглөө 06.00 

цагт радио нэвтрүүлэг эхлэхэд 
босохгүй бол хичээлээс хоцрох 
талтай. Өрөөнд хамт амьдарч 
байгаа, манай ангийн тажик 
залуу нэг өглөө сэрчхээд өглөө 
бүр эрт босоод чимээ гаргаж 
унтуулахгүй, тайван байдал 
алдагдуулаад гээд П.Жасрайд 
маань дарамт үзүүлэх янзтай зан 
авир гаргадаг байна шүү. Тэгэхэд 
миний зэвүү их хүрч, чи бид нар 
эхний хоёр курст байхдаа мөн 
л эрт босоод хичээлдээ явдаг, 
заримдаа хичээлээсээ хоцрох 
шахдаг байснаа мартаа юу, 
нэгдүгээр ангийн хүүхдийг яагаад 
зэмлэж, уурлана вэ, дахиад ийм 
авир гаргавал өөрөөр ярина шүү 
гээд заамдах шахуу болов. Хэсэг 
хугацаа өнгөрсөн хойно тажик 
залуу уучлалт гуйв.

Манай оюутны байр клуб, 
бүжгийн заалтай, кино байнга 
гарна, бараг давхар бүр ном 
уншлагын танхимтай, эмнэлэг, 
гуанз, хэд хэдэн буфеттэй байв. 
Манай байрны монгол оюутнууд 
баяр ёслолыг хамтдаа тэмдэглэнэ, 
түүнд би бараг оролцохгүй, 
харин уншлагын танхимд суудаг 
байлаа. Нэгэн удаа манай 
сургуулийн монгол оюутнууд 
шинэ жилийн баярыг хамтдаа 
тэмдэглэхэд сайхан байсан. 
Миний сэтгэл маш ихэд хөдөлж 
байсан, ийнхүү тэмдэглэхийг 
П.Жасрай маань сэдэж зохион 
байгуулсан юм. П.Жасрай хичээл 
номдоо их чармайлт, зүтгэлтэй, 
заасан сэдвийн мөн чанарыг 
гүнзгий ойлгож эзэмшихийг маш 
хичээдэг учраас ч онц сурлагатан 
байлаа. П.Жасрай шиг хичээлдээ 
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идэвх, мэрийлттэй байж онц 
сурцгаа гэж Москвагийн эдийн 
засаг, статистикийн дээд 
сургуулийн багш хэлдэг байсан 
гэсэн яриа бий. Монголын 
оюутныг шилдгийн жишээ 
болгосон нь тэмдэглүүштэй, 
сэтгэлд хоногшсон, онцгой 
бахдууштай зүйл шүү” гэж 
бичсэн байв. Үүнээс харахад 
статистикийн орлогч даргаас 
эхлээд Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд хийж байсан П.Жасрай 
агсантай оюутны байранд 
хамт амьдарч, өмөөрч гадаад 
оюутантай гар зөрүүлэхдээ 
хүрч байснаа ч тэмдэглэжээ. 
Мөн түүний бичсэн өгүүлбэр 
бүрээс албан харилцааны хэллэг 
үнэртэж байгааг уншигч та ч 
бас анзаарсан байх. Тодруулбал, 
“Амьдарч байв, уучлалт гуйв, 
сайхан байсан, заамдах шахуу 
болов” зэрэг албаны маягаар 
өгүүлбэрээ төгсгөжээ. Ийм 
хэлбэрээр бичдэг хүмүүс зөвхөн 
Р.Ойдовданзан гуай ч биш 
статистикийнхан, эдийн засгийн 
эрдэмтэн, судлаачид, шинжлэх 
ухааны салбарынхан гээд олон 
салбарыг төлөөлүүлж болохоор. 
Учир нь мэргэжлийн онцлог 
гэж зүйл тэднийг яг, таг, ямар 
нэг алдаа, оноогүй, хэвшмэл үг, 
өгүүлбэр хэрэглэхэд хүргэдэг 
байж болох.

Р.Ойдовданзан гуай 1960 онд 
Дорнод аймагт орон сууцны 
фондын тооллогыг зохион 
байгуулан ажиллаж байгаад 
Тоо бүртгэлийн төв газрын Аж 
үйлдвэрийн тоо бүртгэлийн 
хэлтэст ахлах эдийн засагчаар 

ажиллаж эхэлсэн байна. 
Ажиллах хугацаанд нь Хүн амын 
тооны хэтийн тооцоог хэд хэдэн 
удаа хийж, өрхийн төсвийг 
тодорхойлж, судлахад түүвэр 
судалгааг ашиглаж байжээ. Мөн 
мэдээгээ шуурхай цуглуулдаг 
цорын ганц арга нь утсаар 
ярих байсан бөгөөд аймаг 
орон нутгаас утсаар мэдээлэл 
авахад чих дөжрөх тохиолдол 
гардаг байсныг дурсамжийн 
номд тэмдэглэжээ. Тэрбээр 
1961-1971 онд Аж үйлдвэрийн 
статистикийн хэлтсийн дарга, 
1972-1975 онд Статистикийн эрдэм 
шинжилгээний институтын 
захирал хийж байсан. Тухайн 
үед хамт ажиллаж байсан, 
одоо Үндэсний статистикийн 
хорооны ахмадын холбооны 
тэргүүн Г.Оюунбатаас Р.Ойдов 
гуайн тухай тодруулахад 
“Р.Ойдовданзан нягт, нямбай, 
хөдөлмөрч, үүрэг, хариуцлага 
гээчийг жинхэнэ хэрэгжүүлдэг 
нэгэн. Статистикчид хариуцсан 
салбарынхаа мэдээг гаргаад 
бариад орохоор улаан эрээн 
болтол нь засварлаад буцаагаад 
гаргадаг байсан. Тийм ч учраас 
тухайн үеийн мэргэжилтнүүд аль 
болох алдаагүй, ямар нэг яагаад 
гэдэг асуулт асуухгүй болтол 
нь ажлаа хийж, гүйцэтгэхээр 
хичээдэг байв” гэсэн юм. Энэ 
талаар Р.Ойдовданзан гуай 
дурсамжийн номд тэмдэглэсэн 
бөгөөд тухайн үеийн 
Статистикийн төв газрын дарга 
Б.Сурмаажав, Д.Загасбалдан 
боловсруулж бичсэн мэдээг 
нь улаан балын харандаагаар 
эрээн цоохор болтол нь засдаг 

байсан аж. Ийм дарга нарын үед 
ажиллаж байсан хүн өөрөө ч 
тийм байхаас яах билээ.

Р.Ойдовданзан гуай ямар нэг 
ажлыг ягштал хийдэг, үүрэг, 
хариуцлагыг хэрэгжүүлдэг 
байсантай нь санал нэгдэхээс ч 
аргагүй гэж хардаг юм. Учир нь 
түүний энгийн үйл хөдлөлөөс 
энэ бүхэн харагддаг. Хамгийн 
наад захын жишээ. Тэрбээр 
өдөр тутмын сонинг нэг дугаар 
дутаалгүй уншиж, хэрвээ дутвал 
араас нь эрж хайсаар байгаад 
авсан эзнийг нь олоод сониноо 
заавал уншина. Мөн авсан бол 
буцаагаад заавал өгнө. Өгөхдөө 
яг дугаарынх нь дарааллаар 
өрнө. Хааяа нэг Я.Цэвлийн 
“Монгол хэлний товч тайлбар 
толь”-оос үгийн утга харах 
гэж номын сан руу орж ирнэ, 
орос монгол хэлээр гарсан 
статистикийн ном, товхимол ч 
асууж орж ирнэ. Энэ мэт түүний 
үйлдэл бүр нь ажилдаа хэрхэн 
ханддагийг илтгэх мэт.

Сонирхуулахад, энэ онд Монгол 
Улсад волейболын спорт үүсэж 
хөгжсөний 90 жил, Монголын 
волейболын холбоо үүсэн 
байгуулагдсаны 60 жил тохиож 
байгаа. Үүнийг дурдсаны учир 
нь Монгол Улсын Гавьяат эдийн 
засагч, статистикийн салбартай 
нэр нь салшгүй холбоотой явдаг 
Рэндэндэвийн Ойдовданзан 
1991 оноос волейболын Улсын 
шүүгч болсон байна. Үүнийг нь 
тэр бүр мэддэггүй. Мөн тэрбээр 
шатар, теннис гээд спортоор 
идэвхтэй хичээллэдэг байсныг 
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статистикийнхан хэлдэг. Одоо 
ч ширээн дээр нь шатар байдаг 
юм. Тэтгэвэртээ гарсан ч өглөө 
ажилдаа ирээд орой ажил 
тарахтай зэрэгцээд гарч явдаг 
ийм нэг үлгэр дуурайл болсон 
хүн статистикийн салбарт бий.

Монгол Улсын нийгэм, эдийн 
засгийн бүх тоон мэдээллийг 
гаргадаг Үндэсний статистикийн 
хороог есөн дарга удирдсан. 
Арав дахь нь өнөөдөр энэ айлыг 
удирдаж, авч яваа А.Ариунзаяа 
дарга. Эдгээр 10 удирдлагын 
наймтай нь Р.Ойдовданзан гуай 
хамтарч ажилласан, ажилласаар 
ч байгаа билээ. Өөрөөр хэлбэл, 
тэр хэмжээгээр статистикийн 
түүхийг мэдэх статистикийн 
“Архив” гэж хэлж болохоор.

11 дүгээр сарын 11-н. Манай 
улсад статистикийн салбар үүсэн 
байгуулагдсан өдөр. 93 жилийн 
түүхтэй энэ салбарын 60 жилд нь 
өөрөө ажиллаж байгаа хүнийг 
одоо л онцолж бичихгүй бол хэзээ 
бичих билээ. Номоор бол өнөөг 
хүртэлх статистикийн салбарыг 
сайн мэдэх түүхийн ном. Одоо ч 
бас тэр номыг бичсээр л байгаа 
нэгэн. Түүнээс ярилцлага авах 
бодол одоо ч хэвээрээ л байна.

Ц.Баасансүрэн
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- Дэлхийн тогтвортой 
хөгжлийн зорилго-2030” 
хөтөлбөрийг манай улсад 
хэдийнээс хэрэгжүүлэх үндэс 
суурь тавигдсан бэ. Үүнээс 
ярилцлагаа эхэлье?

- Дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн 
зорилго батлагдсаны дараа 
буюу 2015 оны 11 дүгээр 
сарын 26-нд Монгол Улсын 
Их хурал “Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн тухай хууль”-
ийг баталсан нь Монгол 
Улсын хөгжлийн бодлогыг 

боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг төлөвлөх эрх зүйн 
орчныг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн боловсронгуй 
болгосон чухал баримт 
бичиг болсон. Тус хуулиар 
Монгол Улсын хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдийн 
төрөл, хугацаа, хамрах хүрээ, 
тэдгээрийн агуулгыг тодорхой 
зааснаас гадна хоорондын 
уялдаа, зэрэглэл, нэг нь 
нөгөөдөө тулгуурлах зарчмыг 
нарийвчлан тусгасан. Уг баримт 
бичигт хөгжлийн бодлого 

боловсруулах үйл явц, арга 
зүйг хуульчлан зааж өгсөн нь 
ардчилсан засаглалын үндсэн 
мөн чанар болох олон нийтийн 
оролцоог хангах, бүх талуудын 
ашиг сонирхлыг харгалзан үзэх, 
ил тод байдлыг хангах арга 
хэрэгсэл болгох зорилготой 
юм. Хөгжлийн бодлого 
боловсруулахад баримтлах 
зарчмуудыг тодорхойлсноос 
гадна хөгжлийн бодлогын 
баримт бичигт тавих шаардлага, 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх стратеги, 
хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ 

ҮНДЭСНИЙ СТÀТИСТИКИЙН ХОРОО ТОÃТÂОРТОЙ ХªÃЖËИЙН ÇОРИËТЫН 
ШÀËÃÓÓР ҮÇҮҮËЭËТҮҮДИЙÃ ТООЦОН ÃÀРÃÀЖ, ÓËС, БҮС, ДЭËХИЙН 
ТҮÂШИНД МЭДЭЭËËИЙÃ ХҮРÃЭХЭЭР ÀЖИËËÀЖ БÀЙНÀ.
Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор
ҮСХ-ны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын дарга

À.ДЭМБЭРЭË 
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зэрэг удирдлагын асуудлыг 
тусгаж, төлөвлөлтийн ажлыг 
илүү боловсронгуй, нухацтай, 
алсыг харсан байдлаар 
хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 
Ингэснээр дэлхийн тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудад 
суурилсан үндэсний, тогтвортой 
хөгжлийн бодлого боловсруулах 
эрх зүйн үндэс суурь, урьдач 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь чухал. 
Учир нь манай улсад ямар нэг 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд хууль 
эрх зүйн орчин тэргүүн эгнээний 
асуудал болдог.

Үүний дараахан Монгол Улсын 
Их Хурал 2016 оны 2 дугаар 
сарын 5-ны өдөр “Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлал 2030” (ТХҮБ)-
ыг баталсан бөгөөд энэхүү 
баримт бичиг нь эдийн засаг, 
нийгэм, байгаль орчин, засаглал 
гэсэн дөрвөн чиглэл бүхий 
14 салбарын хүрээнд нийт 44 
зорилтыг гурван үе шаттайгаар 
(2020,  2025,  2030 он хүртэл) 
хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Уг 
үзэл баримтлал нь дэлхийн 
нийтийн хөгжлийн түгээмэл 
хандлагыг монгол орны онцлогт 
тохируулан байгаль орчинд 
ээлтэй байдлаар эдийн засгийн 
өсөлтийг хангах, өсөлтөөс буй 
болсон үр өгөөжийг нийгэмд 
тэгш хүртээмжтэй хуваарилах 
замаар хүний сайн сайхны 
төлөөх хөгжлийг дэмжих 
Монгол Улсын хөгжлийн үндсэн 
стратегийг тодорхойлсон. Ирэх 
15 жилийн хөгжлийн энэхүү 
тулгуур баримт бичигт ядуурлын 
бүх төрлийг эцэс болгох, монгол 

хүний дундаж наслалтыг 78-д 
хүргэх, нийт хүн амын 80 хувь 
нь чинээлэг, дундаж давхаргад 
шилжих, ногоон хөгжлийн 
үзүүлэлтээр дэлхийн эхний 30 
оронд багтах зэрэг томоохон 
зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

-   Дэлхийн тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудыг 
манай улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал 
2030-тай уялдуулан бүгдийг 
хэрэгжүүлэх боломжтой  юу?

- Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн 
17 зорилгоос “далай, тэнгисийн 
нөөцийг хамгаалах” 14 дүгээр 
Зорилгоос бусад нь Монгол 
Улсад хамааралтай байна. 
Монгол Улсын Их Хурлаас 2014 
онд баталсан “Ногоон хөгжлийн 
бодлого”-ын зорилго, зорилттой 
шууд уялдаатай байна. Монгол 
Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого 
нь 2012 онд  Рио Дэ Жанейро хотод 
болсон Тогтвортой хөгжлийн 
талаарх НҮБ-ын гуравдугаар 
бага хурлын тогтвортой, ногоон 
хөгжлийн төлөөх зорилтуудын 
хэрэгжилтийг дэмжих 
зорилготой юм. Энэ утгаараа 
Ногоон хөгжлийн бодлогод 
тусгасан ногоон хөгжлийн 
үзэл санаанд тулгуурласан, 
иргэдийн оролцоог хангасан 
эдийн засгийн өсөлтийг бий 
болгосноор хүрээлэн байгаа 
орчны тогтвортой байдлыг 
хадгалан ирээдүй хойч үедээ 
өвлүүлж, үр өгөөжийг нь урт 
хугацаанд хүртэх боломжоор 
хангах гэсэн зорилго нь 
тогтвортой хөгжлийн 

зорилготой шууд уялдаатай 
хэмээн үзэж байна.  Ногоон 
хөгжлийн бодлогод тогтвортой 
хөгжлийн загварт шилжих арга 
замуудыг тодорхойлсон бөгөөд 
гол шалгуур үзүүлэлтүүдэд 
байгалийн баялгийн үр бүтээлтэй 
ашиглалт, хамгаалалт, хог 
хаягдлын дахин боловсруулалт, 
ногоон ажил эрхлэлт, ногоон 
хөрөнгө оруулалт болон 
байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл 
зэрэг орсон юм. 

Монгол Улсын Засгийн Газар 
“Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө”-г Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хууль 
болон ТХҮБ-д нийцүүлэн 2016 
онд баталсан бөгөөд бодлогын 
зургаан зорилтын дагуу үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
хугацаа, хариуцах байгууллага, 
санхүүжилтийн эх үүсвэр, үр дүнг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 
хамт нарийвчлан тусгасан.  
Үндэсний түвшинд хийсэн ТХЗ-ыг 
хэрэгжүүлэх эдгээрийн эрх зүй, 
бодлогын орчин бүрдүүлэхээс 
гадна нийслэл хот, аймгийн урт 
болон дунд хугацааны хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийг ТХЗ-н 
хүрээнд боловсруулах үйл 
ажиллагааг явуулсан байна. 
Сүүлийн хоёр жилд нийслэл 
Улаанбаатар болон ногоон 
хөгжлийн загвар аймгууд болох 
Булган, Ховд, Өвөрхангай, 
Хэнтий аймгууд хөгжлийн хэтийн 
зорилтоо Монгол Улсын ТХҮБ-г 
хэрэгжүүлэх зорилтод нийцүүлэн 
боловсруулж Иргэдийн Хурлаар 
батлуулан ажиллаж байна.
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- Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
статистикийн байгууллагын 
үүрэг, оролцоо нь юу вэ. 
Танай байгууллага ямар 
үүрэгтэй оролцож байна?

- Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд статистикийн 
байгууллага нэн тэргүүнд ТХЗ-
ын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
бэлэн байдалд үнэлгээ хийх, 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргах 
аргачлалыг судлах, холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
боловсруулж, мөрдүүлэх үүрэгтэй 
ажиллаж байна. Мөн одоогоор 
гаргах боломжгүй байгаа 
үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн эх 
үүсвэрүүд болох албан ёсны 
болон захиргааны статистикийн 
мэдээлэл, уламжлалт бус 
мэдээлэл зэргийг тодорхойлох, 
ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үндэсний 
болон дэлхийн түвшинд мэдээлэх 
мэдээллийн платформыг 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран бий болгох үүргийг 
хүлээгээд байна. Эцэст нь ТХЗ-ын 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцон 
гаргаж, улс, бүс, дэлхийн түвшинд 
мэдээллийг хүргүүлэхээс 
гадна статистикийн чадавхыг 
бэхжүүлж, хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх, сурталчлах ажилд 
анхаарч ажиллаж байна.

- Өнөөгийн байдлаар ТХЗ-ыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар 
ажлууд хийгээд байгаа вэ?

- ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
бэлэн байдалд гурван удаагийн 
үнэлгээ хийсэн. Эхний үнэлгээг 

2015 оны 11 сард НҮБ-ын хөгжлийн 
хөтөлбөртэй хамтран албан ёсны 
болон захиргааны статистикийн 
мэдээллийг хамруулж, тухайн 
үед НҮБ-аас санал болгож 
байсан 224 үзүүлэлтийн хүрээнд 
хийсэн. Хоёр дахь удаагийн 
үнэлгээг манай байгууллага 
2016 оны 5 дугаар сард албан 
ёсны статистикийн мэдээллийг 
хамруулж, тухайн үед НҮБ-аас 
санал болгосон 241 үзүүлэлтийн 
хүрээнд хийсэн. Харин гурав 
дахь удаагийн үнэлгээг мөн 
манай байгууллага 2017 оны 10 
дугаар сард албан ёсны болон 
захиргааны статистикийн 
мэдээллийг хамруулж, тухайн 
үед НҮБ-аас санал болгосон 244 
үзүүлэлтийн хүрээнд хийсэн. 
Хамгийн сүүлийн үнэлгээнээс 
товч танилцуулбал 11 үзүүлэлт 
нь манай улсад хамааралгүй, 134 
үзүүлэлт нь гарах боломжтой, 
99 үзүүлэлт нь гарах боломжгүй 
гэсэн ерөнхий дүн гарсан. 

- Тэгвэл статистикийн 
чадавхыг бэхжүүлэх, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх, 
сурталчлах ажлын хүрээнд 
ямар ажлууд хийж байна?

- НҮБ-ын Хүн амын сантай 
хамтран Дэлхийн болон үндэсний 
түвшний "Тогтвортой хөгжлийн 
зорилт, түүний хэрэгжилтийг 
дүгнэхэд орон нутгийн үүрэг 
оролцоо” сургалт, семинар, “XXI 
зууны статистикийн хөгжлийн 
төлөөх түншлэл” буюу “PARIS 
21”  хамтран “Тогтвортой хөгжил 
-2030” чадавх бэхжүүлэх сургалт, 
семинар, АНДОЭЗНК, БОАЖЯ, ҮХГ-

тай хамтран “ТХЗ-ын мэдээллийг 
тооцон гаргах, МУ-ын тогтвортой 
хөгжлийн хэтийн төлөв баримт 
бичгийг боловсронгуй болгох 
нь” сургалт, семинар, Олон улсын 
хөдөлмөрийн байгууллагатай 
хамтран МУ-ын хөдөлмөрийн 
статистикийн системийн үнэлгээ, 
“ТХЗ-ын Зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг 
гаргах, тайлагнах, хяналт 
хийх үндэсний статистикийн 
чадавхыг сайжруулах” 
төсөл – 2017, МУ-ын ТХЗ-ын 
Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үзүүлэлтүүдийн загвар тайлан – 
2017, ТХЗ ба Зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлт” сэдэвт семинар, ТХЗ 
болон зохистой хөдөлмөрийн 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, 
тооцох аргачлал сэдэвт 
зөвлөлдөх семинаруудыг зохион 
байгуулаад байна. 

- Эдгээр сургалт, 
семинаруудыг “Тогтвортой 
хөгжил–2030”-тай холбон 
энэ ойлголтын хүрээнд бид 
юуг олж авах вэ. Боломж 
буюу өгөөж нь юу байна?

- “Тогтвортой хөгжил – 2030” 
хэмээх дэлхийн түвшний энэхүү 
баримт бичгийг мөрдөн ажиллаж 
амжилттай хэрэгжүүлснээр 
төрийн байгууллага, хувийн 
хэвшил, иргэдэд статистикийн ач 
холбогдол, статистикийг ашиглах 
талаар нийтэд мэдлэг олгох, 
ашиглуулж сургах, хэвшүүлэх,  
оролцоог нэмэгдүүлэх, таниулах 
онцгой боломж гэж харж 
байгаа. Мөн  статистикийн 
хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчидтэй 
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(мэдээлэгч) ойлголцох, хамтын 
ажиллагаа, түншлэлийг 
бэхжүүлэх, статистикийн 
мэдээллийг харилцан солилцох, 
ашиглах байдлыг сайжруулах, 
мэдээллийн эх үүсвэрийг бий 
болгох, мэдээллийн зөрүү, 
давхардлыг арилгах, уялдуулах, 
нэг тоо мэдээлэлтэй байх, 
нотолгоонд суурилсан мэдээлэл 
ашиглах, бодлого боловсруулах, 
шийдвэр гаргахад түлхэц 
үзүүлэх, ашиглуулж, хэвшүүлэх 
боломж бий болох юм.

- Тогтвортой хөгжлийн 
зорилттой холбогдуулан 
цаашид үндэсний хэмжээнд 
ямар асуудалд түлхүү 
анхаарал хандуулан 
ажиллах шаардлага тулгарч 
байна вэ?  

- Уламжлалт бус мэдээллийн 
(big data) талаар нэгдсэн 
ойлголт, тодорхойлолт, 
зарчмыг бий болгох, тухайлбал, 
уламжлалт бус мэдээлэлд 
хамруулах эх үүсвэрийг тогтоох, 
жагсаалтыг бэлтгэх, уламжлалт 

бус мэдээллийн ойлголт, 
тодорхойлолтыг үндэсний 
онцлогт тохируулан гаргах, 
чанар, найдвартай байдал, 
ашиглах боломжийн талаар 
үнэлгээ хийх, ашиглахад 
чиглэсэн зарчмуудыг бий 
болгох юм. Мөн уламжлалт бус 
мэдээллийг ашиглах, харилцан 
мэдээлэл солилцох, нууцлалыг 
хангах хууль эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх. Тодруулбал, хууль 
эрх зүйн орчин бүрдүүлэхдээ 
дан ганц статистикийн хууль 
төдийгүй бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийн талаар авч үзэх, 
шаардлагатай тохиолдолд шинэ 
хууль  бий болгох юм. Үндэсний 
хэмжээнд статистикийн нэгдсэн 
код, стандарт, ангиллыг  
мөрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 
төрийн байгууллагууд дэмжиж 
ажиллах, төрийн нэгдсэн 
мэдээллийн санд уламжлалт бус  
мэдээллийн санг нэгтгэх “нэгдсэн 
санг” бий болгох, мэдээллийг 
холбон уялдуулах үүднээс  
технологи, дэд бүтцийн орчин 
бүрдүүлэх, Хүний нөөц, боловсон 
хүчний чадавхыг бэхжүүлэх, 

сургах, тухайлбал уламжлалт 
бус мэдээллийг гаргаж байгаа 
төр, иргэний нийгэм, хувь хүний 
судалгаа, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагын ажилтнуудыг 
үнэн бодит, чанартай мэдээлэл 
гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, 
сургалт зохион байгуулах, 
нэгдсэн аргачлал, арга зүйгээр 
хангах зэрэг олон асуудлууд 
байна. Эдгээрийн талаар 
маргааш (өнөөдөр) эхлэх  
“Тогтвортой хөгжил-Статистик” 
үндэсний анхдугаар чуулганаар 
ярилцана. Чуулганд 21 аймгийн 
статистикийн мэргэжилтнүүд, 
гадна дотнын хамтарч 
ажилладаг байгууллага, анхан 
шатны мэдээлэл өгдөг аж ахуйн 
нэгжийн төлөөлөл зэрэг өргөн 
хүрээтэй оролцох юм. 

Ц.Баасансүрэн
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Үндэсний статистикийн 
хорооноос 11 сарын 13, 14-нд 
“Тогтвортой хөгжил-Статистик” 
үндэсний анхдугаар чуулганыг 
зохион байгуулсан. Чуулганд 
21 аймаг, нийслэл дүүрэг, 
Үндэсний статистикийн хорооны 
статистикийн мэргэжилтэн, 
албан хаагч, анхан шатны 
мэдээлэл өгдөг аж ахуйн нэгж 
байгууллагын төлөөлөл, эдийн 
засагч, эрдэмтэн судлаачид, яам 
агентлаг, Азийн хөгжлийн банк, 
НҮБ, Дэлхийн банк зэрэг гадна 
дотнын олон төлөөлөл оролцсон. 
Эдгээр төлөөллийн нэг болох 
НҮБ-ын суурин төлөөлөгч Биата-

Транкмантай дэлхийн болон 
манай улсад хэрэгжүүлж буй 
Тогтвортой хөгжил болоод түүнд 
статистик ямар ач холбогдолтой 
зэрэг олон сонирхолтой сэдвээр 
ярилцлаа.

- Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн 
улс орнууд тогтвортой 
хөгжлийн талаар ихээхэн 
ярьж байгаа. Манай улс 
ч мөн адил тогтвортой 
хөгжлийн асуудлыг хөндөж 
байна. Гэсэн хэдий ч хүн 
бүр цаад утга санаа, гол 
зорилго, зорилтыг нь сайн 
мэдэхгүй байна. Үүнтэй 

холбоотойгоор “Дэлхийн 
түвшний тогтвортой хөгжил 
2030” хөтөлбөр болоод 
түүний зорилтын талаар  
дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
өгөхгүй юү?

-  Тогтвортой хөгжил нь ирээдүй 
хойч үеийнхэндээ хор хөнөөл 
учруулахгүйгээр өнөөгийн 
хэрэгцээгээ хангах явдал 
юм. Эдийн засгийн хөгжлийн 
өнөөгийн түвшин нь тогтвортой 
биш байгаа бөгөөд энэ нь 
өсөн нэмэгдэж байна. 1990 
онтой харьцуулахад 2010 онд 
хэт ядуу хүний тоо 700 саяар 

ТОÃТÂОРТОЙ ХªÃЖИËД ХҮРЭХ ТҮËХҮҮР НЬ ИРЭЭДҮЙ ХОЙЧ 
ҮЕИЙНХЭНДЭЭ ХОХИРОË ÓЧРÓÓËÀХÃҮЙÃЭЭР ÓХÀÀËÀÃ ÇÀМЫÃ ОËЖ 
НЭÂТРҮҮËЭХ

БИÀТA-ТРÀНКМÀН
НҮБ-ын суурин төлөөлөгч
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цөөрсөн. Ядуурал буурсан хэдий 
ч хүмүүсийн хэрэглээ өсөж 
үйлдвэрлэл илүү эрчимжээд 
байна. Хүн амын тоо нэмэгдсээр 
байгаа өнөө үед энэ хандлага 
үргэлжилсээр байвал бид 
өөрсдийн үйл ажиллагаагаа 
өөрчлөхгүйгээр дэлхийн нөөц 
баялгийг тогтвортой байлгах 
боломжгүй. Тогтвортой байдал 
нь хүн бүрд хамаатай асуудал юм. 
Яагаад гэвэл бидний хүрээлэн 
буй орчин болон үүний нөөцийн 
зарцуулалт нь ирээдүй хойч 
үеийнхэнд нөлөөлнө. Тогтвортой 
байдлыг хангах нь дэлхий 
дахины хөгжлийн шинэ хөтөлбөр 
бөгөөд Тогтвортой хөгжлийн 17 
зорилтууд (ТХЗ) нь эдийн засаг, 
нийгэм, байгаль орчин гэсэн 
хөгжлийн гурван хэмжүүрийг 
нэгтгэж байна. Энэ нь 2030 он 
гэхэд дэлхийд ядууралгүй, тэгш 
бус байдлыг багасгаж, ирээдүй 
хойч үедээ дэмжлэг үзүүлэх 
замаар дэлхийн нөөц бололцоог 
баталгаажуулах гэсэн дэлхийн 
нийтээрээ дагаж мөрдөх замын 
зураглал болж өгч байна.

- Тогтвортой хөгжлийн гол 
үндэс нь юу вэ. Дэлхий дахинд 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
тогтвортой хөгжлийн шинэ 
зорилтуудын гол агуулга 
юунд оршиж байна. Тэдгээр 
зорилтуудад хэрхэн хүрэх вэ?

- Тогтвортой   хөгжилд хүрэх түлхүүр 
нь ирээдүй хойч үеийнхэндээ хохирол 
учруулахгүйгээр ухаалаг замыг олж 
нэвтрүүлэх явдал юм. НҮБ-ын хувьд 
эхлээд хөгжих дараад нь цэвэрлэх 
гэсэн байр суурийг дэмжихээ больсон. 

ТХЗ нь дэлхий нийтээр ядуурлыг 
бууруулах, эх дэлхийгээ хамгаалах, 
хүн бүр амар тайван, хөгжил 
цэцэглэлтийг эрхэмлэсэн байдлыг 
хангахад чиглэсэн юм. Бүх улс орнууд 
хөгжлийн нэг хөтөлбөр дээр санал 
нийлж байгаа нь гайхалтай амжилт. 
Мөн энэ хөтөлбөр нь дэлхий нийтийн 
хамгийн их анхаарал татсан зүйл 
болоод байна.

Эдгээр зорилгод хүрэхийн 
тулд бид өөрсдийн амьдралын 
хэв маяг, хөрөнгө оруулалт, 
бизнес, үйлдвэрлэл болон 
хэрэглээнийхээ арга барилыг 
өөрчлөх хэрэгтэй байна. Үүнд 
бүх нийтийн хичээл зүтгэл 
шаардлагатай. Тиймээс Засгийн 
газар, иргэний нийгэм, эрдэмтэн, 
залуучууд, хувийн хэвшлийнхэн 
өөрсдийн чиглэлийн ажил 
үүргийг гүйцэтгэхдээ хамтарч 
ажиллах шаардлагатай байна.

Тухайлбал, Засгийн газар 
төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд 
хууль тогтоомж болон төсвийн 
тогтвортой байдлыг хангах 
замаар энэ хөтөлбөрийн тэргүүлж 
ажиллах, хувийн хэвшил нь 
инноваци, санхүү, буяны үйлст 
хувь нэмрээ оруулах, иргэний 
нийгмийн мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэх, олон нийтийн ажил 
хийх, энгийн иргэд нь өдөр 
бүрийн сонголт болон өөрсдийн 
үйл ажиллагаагаар хувь нэмрээ 
оруулах юм.

Дэлхийн хамгийн том асуудлыг 
бид өөрсдийн амьдралын хэв 
маягийг өөрчлөн хариуцлагатай 
байдлыг бий болгож, нэгдсэнээр 

шийдвэрлэж чадна. Наад зах 
нь эрчим хүчний хэрэглээгээ 
багасгах, дахин ашиглалт, 
дахин боловсруулалтыг дэмжих, 
машин унахын оронд автобусаар 
зорчих, алхах, орон нутгийн 
бизнесийг дэмжих, гол горхи 
болон бэлчээрийг бохирдуулж 
буй хог хаягдлыг түүх зэрэг 
олон талаар хувь нэмрээ оруулж 
болно. Өнөөдөр бидний хийж буй 
үйл ажиллагаанууд нь ирээдүй 
хойч үеийнхэнд өөрчлөлт авчрах 
боломжтой.

- Өмнө нь Мянганы хөгжлийн 
зорилтын хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байсан. Энэ удаа 
хэрэгжүүлж буй Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтууд өмнөх 
хөтөлбөрөөс юугаараа 
иргэдийн болоод улс орны 
байдалд илүү үр дүнтэй, 
бодитой нөлөөлөх вэ. 
Тодруулбал, нийгэм, эдийн 
засгийн хувьд ямар ахиц, 
дэвшил өөрчлөлт, шинэчлэлт 
гарах боломжтой бол?

- Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд 
(МХЗ) нь нэн ядуурлыг бууруулах, 
дэлхийн хамгийн ядуу хүмүүсийн 
эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийг 
сайжруулах зорилготой байсан. 
Энэ нь түүхэн дэх ядуурлыг 
бууруулсан хамгийн том амжилт 
байсан бөгөөд ядуурлаас нэг 
тэрбум гаруй хүнийг гаргаж 
чадсан. Мөн дэлхийн нийт 
хүүхдүүдийн 91 хувийг бага 
сургуульд хамруулж, ХДХВ-ийн 
шинээр халдварлалтыг 40 хувиар 
бууруулсан юм. Харин Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтууд нь хамрах 
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хүрээ өргөн, амбицтай, бүх 
нийтийг хамарсан бөгөөд МХЗ-
ыг үргэлжлүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагаа явуулна. ТХЗ-ыг бүх 
улс орон хэрэгжүүлбэл бидний 
хамтын хөгжил цэцэглэлт,   эх 
дэлхийгээ хайрлан хамгаалж 
чадна гэдгийг ухамсарлуулах бүх 
нийтийн хөтөлбөр. Энэ утгаараа 
ТХЗ-ууд нь хөгжиж буй болон 
хөгжингүй орнуудад аль алинд 
нь адилхан хамааралтай.

Үүнээс гадна ТХЗ нь зөвхөн 
ядуурлыг бууруулахаас 
илүүтэйгээр ядуурлыг бүр 
мөсөн арилгах зорилттой. Мөн 
хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр 
хүн бүр хөгжлийн үр шимийг 
хүртэж, эх дэлхийгээ хайрлан 
хамгаалахыг зорьж байна. 
ТХЗ нь хуулийг дээдлэх болон 
энх тайван, тогтвортой, бүх 
талын оролцоотой нийгмийг 
удирдах хариуцлагатай хүчтэй 
институцийг бий болгох ач 
холбогдлыг онцлон тэмдэглэсэн.

Монгол Улс “Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” 
-ыг батлахдаа ТХЗ-уудыг оруулж 
баталсан. 2030 он гэхэд Монгол 
Улс нь дундаж орлоготой улс 
орнуудын тэргүүлэх орнуудын 
нэг болж, ядуурлын бүх 
хэлбэрийг бууруулсан, экологийн 
тэнцвэрийг хадгалсан, 
тогтвортой, хүчтэй засаглалын 
тогтолцоог бүрдүүлсэн байхаар 
үзэл баримтлалдаа тусгаж өгсөн.

- Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
улс орны яам, тамгын 
байгууллага, агентлагууд, 
Их дээд сургууль, иргэний 
байгууллага, олон улсын 
байгууллага зэргээр бүх 
шатны байгууллагууд 
хамтран ажиллаж байгаа. 
Үүнд НҮБ ямар үүрэгтэй 
оролцож байна вэ?

- Энэхүү түншлэлд оруулах 
бидний гол үүрэг нь эдгээр бүх 
шатны байгууллагын хамтын 
ажиллагааны тавцан болж 
хооронд нь холбож өгөх, дэлхий 
даяар танигдсан туршлага болон 
удирдамжийг санал болгох юм. 
Ингэснээр эдгээр байгууллагууд 
өөрсдийн оруулах хувь нэмрээ 
бүрэн ухамсарлаж чадна. НҮБ 
эдгээр зорилтуудад хүрэхийн тулд 
Засгийн газар, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгэм, нөхөрлөл зэрэг 
бүх оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах болно.

Ирэх таван жилийн хугацаанд 
Монгол Улсын хөгжилд НҮБ-ын 
зүгээс дэмжлэг үзүүлэх чиглэлийг 
тодорхойлохын тулд Засгийн 
газартай хамтран Хөгжлийн 
тусламжийн хүрээ 2017-2021 (НҮБ-
ын ХТХ)-ийг шинэчлэн эхлүүлээд 
байна. Энэ нь хүртээмжтэй 
өсөлтийг хангах, байгалийн 
нөөцийн тогтвортой ашиглалт, 
нийгмийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах, 
засаглалыг бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд НҮБ нь дэргэдэх бие даасан 
агентлагуудын дэмжлэгтэйгээр 

оролцогч талуудтай хамтран 
79 сая ам.долларын үнэ бүхий 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөөд байна.

Засгийн Газартай хийх хамтын 
ажиллагааны хувьд ТХЗ 
болон ТХҮБ-ыг хэрэгжүүлэхэд 
өндөр түвшний бодлогын 
болон техникийн зөвлөгөө 
үзүүлж ажиллана. Үүнд ТХЗ-
ыг үндэсний болон орон 
нутгийн төлөвлөгөөнд тусгах, 
салбарын стратеги, бодлогыг 
хянаж уялдуулах хэрэгслийг 
боловсруулах зэрэг орно. 
Түүнчлэн нийгэм, хүрээлэн буй 
орчинд үр өгөөжтэй байх, ТХЗ-д 
хүрэхийн тулд хязгаарлагдмал 
нөөц баялгийг илүү үр 
ашигтай зарцуулах стратегийг 
боловсруулснаар хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хурдасгаж чадна. 
Мөн тоон мэдээлэл оруулах 
болон явцыг хянах хяналтын 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгох, мэдээлэл боловсруулах 
шинэлэг арга барил, их өгөгдөл 
ашиглан бодит хугацааны 
мониторинг хийх замаар бодлого 
боловсруулалтад мэдээллээр 
хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Үүнээс гадна ТХҮБ болон ТХЗ-д 
хүрэхийн тулд төрийн болон 
хувийн хэвшлийг оролцуулж 
ТХЗ-уудын санхүүгийн стратегийг 
авч үзнэ. ТХЗ-ийг дэлхий даяар 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүжилтийн 70 хувийг хувийн 
хэвшлээс гаргах ёстой гэж бид 
үзэж байгаа.
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НҮБ нь үндсэн хандивлагч 
байгууллага байхаа 
болиод үйлчилгээ үзүүлэгч 
байгууллага болсон бөгөөд 
компаниудтай түншлэл байгуулж 
санхүүжилтийн холимог 
загварыг бий болгосноор 
хөрөнгө оруулалтын эрсдэлээс 
хамгаалах хувийн санхүүжилтийг 
хөгжлийн тусламжтайгаар 
хослуулна. Мөн засгийн газар, 
олон нийт, иргэний нийгэмтэй 
хамтран ажиллах замаар 
тогтвортой хөрөнгө оруулалтын 
таатай орчныг бүрдүүлж чадна. 
Түүнчлэн, хувийн хэвшлийн 
бизнесийн загваруудад 
тогтвортой байдлыг бий болгох, 
даацтай хөгжил авчрах төр 
хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
хөгжүүлэхэд зориулж олон 
улсын туршлагыг хуваалцах 

болно. НҮБ нь Монгол Улсад ТХЗ-
уудын хэрэгжилтийг хурдасгах 
тодорхой үйл ажиллагаа, 
төсөл хөтөлбөрөөр дамжуулан 
хөгжлийн зорилтоо биелүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх болно. Тухайлбал, 
малчин өрхүүдэд орлогын эх 
үүсвэрээ төрөлжүүлэх, гар утас 
ашиглан улсын хэмжээнд эрүүл 
мэндийг сайжруулах, барилга 
байгууламжийн дулааны 
алдагдлыг бууруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх гэх мэт.

- Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтын хэрэгжилтийн 
талаар ярихын тулд 
мэдээллийн эх үүсвэр 
шаардлагатай болж байна. 
Тодруулбал, статистикийн 
мэдээлэл. Үүнтэй 
холбоотойгоор статистик 

мэдээллийн ач холбогдлын 
талаар яалт ч үгүй хөндөж 
таарах нь. Тогтвортой 
хөгжлийг статистиктай 
холбоод байгаа цаад 
утга учир, ач холбогдлыг 
тайлбарлахгүй юү?

-ТХЗ-ийн гол санаа нь 'хэнийг 
ч ардаа үлдээхгүй' гэсэн 
утгатай юм. Тиймээс хүн бүрийг, 
ялангуяа хамгийн ядуу, эмзэг 
бүлгийн хүмүүсийг тооцох нь 
чухал. Бодлого боловсруулах 
болон төсвийн шийдвэр гаргах, 
ТХЗ-ийн хэрэгжилтийг хянахын 
тулд шийдвэр гаргагч нарт 
үнэн зөв, цаг үеэ олсон, чухал, 
хүртээмжтэй, хэрэглэхэд хялбар 
мэдээлэл хэрэгтэй.
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Дэлхий дээр урьд өмнө 
байгаагүй мэдээллийн хувьсгал 
болж байгаа бөгөөд мэдээлэл 
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, 
мэдээлэл хуваалцах техник 
технологийг инновацийн 
тусламжтайгаар бий болгосноор 
сүүлийн жилүүдэд мэдээллийн 
чанар, хүртээмж улам сайжирч 
байна.

ТХЗ-ууд нь хүн бүрийг өөр өөр 
зүйлийг хийхийг шаарддаг 
тул бид үүнийг дагаж мөрдөх 
арга замыг хайж олох хэрэгтэй. 
Нийгмийн бүхий л салбарт гарах 
өөрчлөлтийг хянахын тулд тоон 
мэдээллийн шинэ эх сурвалжийг 
олох нь чухал ач холбогдолтой 
юм. Гэсэн хэдий ч статистикийн 
салбарын чадавхыг бэхжүүлэх, 
шийдвэр гаргах түвшин бүрд 
статистикийн боловсролыг 
сайжруулах шаардлагатай 
байна. Энэ нь хялбар биш 
бөгөөд шинэ аргуудыг хөгжүүлэх, 
мэдээллийн эх үүсвэрийг 
нэгтгэх, хамтын ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
байна. Үүний  тулд бүх хамтрагч 
байгууллагууд, оролцогч талууд 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалт 
хийх, техникийн чадавхыг 
бэхжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн 
мэдээллийн системийг бий 
болгоход ашиглах мэдээллийн 
шинэ эх үүсвэр, инновацийг бий 
болгоход хамтарч ажиллах ёстой.

- Та “Тогтвортой хөгжил-
Статистик” үндэсний 
чуулганд оролцсон. Энэ 
үеэр ямар илтгэл, мэдээлэл 
хүргэсэн талаар товчхон 
мэдээлэл өгөхгүй юү?

-Би илтгэлдээ Монгол 
Улсад ТХЗ-ыг нэгтгэх болон 
хэрэгжүүлэхэд тоон мэдээллийн 
үүрэг оролцооны талаар 
анхаарч ярьсан. Түүнчлэн 
ТХЗ-ын бодлогын уялдаа 
холбоо, мониторинг, үнэлгээ, 
санхүүжилтийн ач холбогдлыг 
талаар ч хөндсөн. Мөн НҮБ хэрхэн 
Монгол Улсын ТХЗ-ыг дэмжиж 
байгаа талаар ярилцсан.

- Манай улсад тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
хэрэгжүүлэх боломжийг та 
хэрхэн харж  байна?

-Монгол Улс Ардчилсан нийгэм  
рүү шилжсэн цагаас хойш 
хөгжлийн чухал өсөлтийг бий 
болгож чадсан. Сүүлийн 25 жилд 
МУ-ын ардчилсан засаглал, 
хүний эрхийг бэхжүүлэхэд 
гаргасан ахиц дэвшил нь энэ 
бүс нутагт ардчиллын загварыг 
бий болгосон. 2015 онд хүний 
хөгжлийн түвшин анх удаагаа 
өндөр үзүүлэлттэй гарсан. 2016 
онд гаргасан хүний хөгжлийн 
индексээр 187 орноос 92-т жагсаж 
байна. 1990 оноос хойш дундаж 
наслалт 9.5 жилээр, сургуульд 
хамрагдалт 4.6 жилээр, нэг хүнд 
ногдох үндэсний нийт орлого 124 
орчим хувиар өссөн байна. Мөн 
2014 оныг хүртэл хагас сая хүнийг 
ядуурлаас гаргасан байна. Гэсэн 
хэдий ч Монгол Улсын хөгжлийн 
өсөлт эмзэг хэвээр байна. 2015-
2016 онд түүхий эдийн үнэ 
буурч, бараа бүтээгдэхүүний үнэ 
өсөж байгаатай холбоотойгоор 
Монгол Улсын ядуурлын түвшин 
дахин өсөж 2014 оны 21.6 хувьтай 

харьцуулахад гурван хүн тутмын 
нэг нь (29.6 хувь) ядуу байна. 
Эдийн засгийн тогтворгүй 
байдал, бараа, бүтээгдэхүүний 
хараат байдал, бодлогын 
тодорхойгүй байдал зэргээс 
шалтгаалж ирээдүйд ядуурал 
нэмэгдэх дүр зураг харагдаж 
байна.

Эдийн засгийн ахиц дэвшил 
нь байгаль орчны доройтлын 
зардлын хэмжээгээр гардаг. 
Монгол Улс дэлхийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг 
орнуудын нэг. Өнгөрсөн 70 
жилийн хугацаанд дундаж 
температур нь 2° С-ээс ихсэж, аль 
хэдийн зайлсхийхээр оролдож 
буй хязгаарт хүрсэн ба дэлхийн 
дундаж температураас гурав 
дахин өссөн байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй холбоотой ган, зуд 
зэрэг гамшиг нь малчдад дарамт 
болж, хөдөөгийн амьжиргаанд 
заналхийлж байна.

Энэ нь Улаанбаатар хот руу 
шилжин суурьшихад хүргэж 
улмаар агаар, ус, хөрсний 
бохирдлын шалтгаан болж байгаа 
юм. Орон сууцгүй, гэр хорооллын 
айлууд өвлийн улиралд нүүрс 
түлж гэр хорооллын агаарын 
бохирдол үүсгэж байгаа бөгөөд 
энэ нь ДЭМБ-аас гаргасан 
аюулгүйн хязгаараас 30 дахин 
их,  хүний эрүүл мэндэд ноцтой 
аюул бий болгож байна. Уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох, арилгахад ихээхэн 
хүчин чармайлт шаардлагатай 
бөгөөд НҮБ энэ чиглэлээр 
ажиллаж байна.  Үүнд усны 
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нөөцийг хамгаалах, зохицуулах, 
байгаль орчинд ээлтэй эрчим 
хүч, орон сууц, дулаалга зэргийг 
хамруулна.

МУ-ын Засгийн газар Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалаар 
дамжуулан эдгээр сорилтыг 
даван туулах талаар амлалт 
өгсөн. 2016 онд шинэ Засгийн 
газар нь Үндэсний хөгжлийн 
газар (NDA)-ыг байгуулсан 
бөгөөд ТХЗ, ТХ-ийн үзэл 
баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд урт 
хугацааны төлөвлөлтөд хяналт 
тавих болон бодлогын уялдаа 
холбоог бий болгох зорилготой. 
Мөн бүс нутгийн хөгжлийн 
бодлого, хөрөнгө оруулалтыг 
хариуцах юм.

МУ-ын дараагийн алхам нь ТХЗ-
ын үзэл баримтлал болон ТХ-
ийн үзэл баримтлалыг орчуулан 
нарийвчилсан төлөвлөгөөнд 
оруулах, бүх түвшний салбарын 
бодлого, засгийн газрын төсөвт 
тусгах явдал юм. Ардчилсан 
нийгэм рүү шилжсэн үеэс хойш 
хийгдсэн хөгжлийн чухал үр 
ашгийг хамгаалах болон сүүлд 
хийгдсэн өөрчлөлтүүдээс 
ухрахгүйн тулд эдгээр төлөвлөгөө 
нь ЗГ-ын хөрөнгө оруулалтын 
тэргүүлэх ач холбогдлыг 
тогтоож нийгмийн үйлчилгээ, 
байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээнүүдэд чиглүүлэх, төсвийг 
хумих нь чухал юм.

ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖЛИЙН

энх тайван, 
шударга ёсыг
цогцлоох

- Тогтвортой хөгжлийг бий 
болгохын тулд манай улс 
гаднын байгууллагуудтай 
хамтарч ажиллаж байгаагийн 
нэг нь НҮБ. Зөвхөн тогтвортой 
хөгжил бус маш олон талаар 
хамтран ажилладаг. Танай 
байгууллага манайтай 
хамтарч явуулж байгаа 
сүүлийн үеийн мэдээлэл, үйл 
ажиллагаануудаас дурдахгүй 
юү?

-НҮБ-ын хөгжлийн тусламжийн 
(2017-21) хүрээнд бид Монгол 
Улсын Тогтвортой Хөгжлийн 
үзэл баримтлал 2030 болон 
Тогтвортой Хөгжлийн 
Зорилтод тусгагдсан Монгол 
Улсын хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг дэмжихийн төлөө 
хамтран ажиллана. Дараагийн 
таван жилийн гол зорилго 
нь байгалийн асар их нөөц 
баялагт тулгуурлан бүх хүмүүст 
ашиг тустай хөгжлийг бий 
болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд 
оршиж байгаа. Энэхүү зорилтын 
хүрээнд бидний гол анхаарал 
хандуулах салбарууд нь илүү 
сайн ажлын байртай уян хатан 
бүлгүүдийг байгуулж, нийгмийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх юм. Үүнээс гадна 
хариуцлагатай, ил тод Засгийн 
газрын байгуулалтыг бэхжүүлэх, 
шийдвэр гаргах бодлогын 
түвшинд эмэгтэйчүүд, залуусын 
оролцоог нэмэгдүүлэх зэргээр 
хүний эрхийг дэмжиж ажиллана.

Ц.Баасансүрэн
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ХУРААНГУЙ

Энэхүү судалгаа, шинжилгээний 
ажил нь хот, хөдөөгийн 
ажилгүйдлийн түвшний 
өөрчлөлт, ялгаатай байдлыг 
харуулах, ажилгүйдэлд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлийг хүн ам, 
нийгмийн талаас нь тодорхойлж, 
энэ чиглэлийн бодлогын 
зөвлөмж гаргахад дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэгдсэн.

Судалгааны ажил нь 4 хэсгээс 
бүрдэнэ. Эхний удиртгал хэсэгт 
ажилгүйдлийн түвшний товч 
ойлголт, судлагдсан байдлын 
талаар авч үзсэн бол дараагийн 
бүлгээр судалгааны арга зүйг, 
гуравдугаар хэсэгт “Ажиллах 
хүчний судалгаа”-ны 2011, 

2016 оны дүнд үндэслэсэн 
шинжилгээний үр дүнг, сүүлчийн 
хэсэгт судалгааны ажлын гол 
хүрсэн үр дүнг дүгнэж, зөвлөмж 
боловсруулсан болно. Уг 
судалгааны ажилд дурдагдсан 
дүгнэлт, зөвлөмж нь зөвхөн 
хувь судлаачийн байр суурийг 
илэрхийлнэ. Улсын хэмжээнд 
ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд 
7.7 хувь байснаа 2016 онд 10.0 
хувь болж өссөн. Ажилгүйдлийн 
түвшинг хот, хөдөөгийн байдлаар 
зэрэгцүүлж үзвэл 2016 онд хотод 
3.9 пунктээр өсөж, харин хөдөөд 
0.2 пунктээр буурчээ. Нөлөөлөх 
хүчин зүйлийн шинжилгээний 
үр дүнгээр нийслэлтэй 
харьцуулахад аймаг болон 
сумын төвд ажилгүйдэлд өртөх 
магадлал өндөр гарсан. Энэ нь 

хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг 
аймаг, сумын төвд илүү чиглүүлэх 
шаардлагатайг харууллаа.  

Ажилгүйдлийн түвшин тооцоход 
шаардагдах хүснэгтэн мэдээллийг 
хавсралтаар харууллаа. Мөн 
“Ажиллах хүчний судалгаа”-
ны анхдагч мэдээлэл, асуулга, 
түүвэртэй холбоотой дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ҮСХ-ны статистикийн 
мэдээллийн цахим хуудаснаас 
авах боломжтой .

Түлхүүр үгс: 
- Ажилгүйдэл 
- Ажилгүйдлийн түвшин 
- Ложистик регрессийн   
 шинжилгээ 

ÀЖИËÃҮЙДËИЙН ТҮÂШНИЙ ЯËÃÀÀТÀЙ БÀЙДÀË,  
ТҮҮНД НªËªªËªÃЧ ХҮЧИН ÇҮЙËИЙН ШИНЖИËÃЭЭ

Бэлтгэсэн Б.Уранбилэг
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1. УДИРТГАЛ

Ажилгүйдэл нь эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжилд асар их 
нөлөө үзүүлдэг гол нөхцлүүдийн  
нэг юм. Ажилгүйдэл нь эдийн 
засаг, нийгмийн өөрчлөлтөд 
маш мэдрэмтгий бөгөөд 
түүнд  нөлөөлөх олон хүчин 
зүйл байдгаас нийгэм, хүн 
амын нөхцөл байдлын талаас 
тэдгээрийн ялгаа, нөлөөлж буй 
хүчин зүйлийг тодорхойлохыг гол 
болгон зорилоо. 
Эдийн засгийн утгаараа 
ажилгүйдлийн түвшин нь нийт 
үйлдвэрлэлд ажиллах хүчний 
дутуу ашиглаж байгаа нөөц 
боломжийг илтгэх бөгөөд эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амд эзлэх 
ажилгүй иргэдийн хувиар 
илэрхийлэгддэг. Үүнийг тооцож 
гаргахад ажилгүй хүн гэж яг 
хэнийг хэлэх вэ? гэсэн асуулт урган 
гарч ирнэ. Ихэнх хүмүүс тухайн 
хүн ажил хийгээгүй бол ажилгүй 
хүн гэж энгийнээр ойлгодог нь 
өрөөсгөл талтай бөгөөд олон 
улсын түвшинд ажилгүйдлийг 
илүү нарийн, цогц байдлаар авч 
үздэг. Улс орнууд 1982 онд Олон 
Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага 
(ОУХБ)-аас гаргасан “Эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн ам, ажил 
эрхлэлт, ажилгүйдэл болон 
бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт”-
ийн тухай 13-р тогтоолын дагуу 
ажилгүй хүнийг дараах байдлаар 
тодорхойлж байна. 

Үүнд ажилгүй хүн гэдэгт дараах 
хүнийг хамруулна.
- "ажилгүй" /тодорхой 

хугацаагаар цалин хөлстэй 
ажил хийгээгүй эсвэл 
хувиараа хөдөлмөр эрхлээгүй 

байгаа хүнийг ойлгоно/
- "одоогоор ажиллах 

боломжтой" /тодорхой 
хугацаанд цалин хөлстэй ажил 
хийх эсвэл хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэхэд бэлэн байсан хүнийг 
ойлгоно/

- "ажил хайж байгаа" /тодорхой 
хугацаанд цалин хөлстэй 
ажил хийх эсвэл хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэхээр ямар 
нэгэн алхам хийсэн, хайсан 
хүнийг ойлгоно/

- Ажилгүйдэл нь үүсч байгаа 
шалтгаан, нөхцөл байдлаас 
улбаалан шилжилтийн, 
мөчлөгийн, бүтцийн гэсэн 
үндсэн 3 хэлбэртэй.

1. Шилжилтийн ажилгүйдэл        

 Хүн амын шилжих хөдөлгөөн, 
бага цалинтай ажлаас өндөр 
цалинтай ажилд шилжих, 
ажлын орчноо дээшлүүлэх 
зорилгоор өөрийн хүсэлтээр 
ажлаас гарах, өөрт таалагдсан 
ажлын байранд ажиллах 
сонирхолтой байх зэргээс 
шалтгаалан ажилгүй байх 
тохиолдлууд гардаг. Ийм 
нөхцөлд үүссэн ажилгүйдлийг 
шилжилтийн ажилгүйдэл гэнэ. 
Шилжилтийн ажилгүйдэл нь 
эдийн засгийн хэвийн үзэгдэл 
бөгөөд ямар ч эдийн засагт 
тодорхой хэмжээнд байдаг.

2. Мөчлөгийн ажилгүйдэл   

 Эдийн засгийн уналтын 
үед орлого буурч, бараа, 
үйлчилгээний эрэлт 
багассанаар ажил олгогчид 
буюу аж ахуй эрхлэгчдэд 
хаалгаа барих, ажилчдаа 
цомхотгох зэрэг шаардлага 

гардаг. Үүний улмаас олон 
хүн ажилгүйчүүдийн эгнээнд 
шилжихийг мөчлөгийн 
ажилгүйдэл гэнэ. Мөчлөгийн 
ажилгүйдэл нь эдийн засгийн 
салбар болгонд харилцан 
адилгүй үүсдэг.

3. Бүтцийн ажилгүйдэл
 
 Шинжлэх ухаан, техник, 

технологийн  дэвшлийн 
улмаас эдийн засгийн 
бүтэц бүхэлдээ өөрчлөгдөн, 
шинэ мэргэжил, ажлын 
байрнууд бий болж, зарим 
нь хэрэгцээгүй болон зах 
зээлээс шахагдаж байдаг. Ийм 
нөхцөлд бүтцийн ажилгүйдэл 
үүсдэг. Бүтцийн ажилгүйдэл нь 
ихэвчлэн мэдлэг боловсрол, 
дадлага дутмаг байдлаас 
үүсдэг учраас мэргэжил, 
боловсролоо дээшлүүлэх 
эсвэл шинэ мэргэжил эзэмших 
шаардлага гардаг. Иймд 
бүтцийн ажилгүйдэлд өртсөн 
хүмүүс харьцангуй удаан 
хугацаагаар  ажилгүй байдаг.

Үндэсний Статистикийн Хороо жил 
бүр “Ажиллах Хүчний судалгааны 
үр дүнгийн тайлан” гарган, 
тархаахаас гадна тухайлсан 
сэдвээр (залуучуудын, ажиллах 
хүчний оролцоо, хөдөлмөр 
эрхлэлт гэх мэт) олон жилийн 
динамик мэдээллийг харьцуулсан 
судалгаа, шинжилгээний ажил 
боловсруулдаг. Түүнчлэн улирал 
бүр уг судалгааны үр дүнгийн 
товч танилцуулга тархаадаг. Гэсэн 
хэдий ч ажилгүйдэлд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлийг тодорхойлох 
судалгаа, шинжилгээний ажил 
дутмаг байна. 
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2. СУДАЛГААНЫ АРГА     
    ЗҮЙ

Эх үүсвэр
Ажиллах хүчний статистикийн 
мэдээллийн хувьд хамгийн цогц, 
харьцуулж болохуйц, өргөн 
хүрээний мэдээлэл бүхий эх үүсвэр 
нь “Ажиллах хүчний судалгаа” юм. 
Түүнээс гадна хүн амын тооллого 
болон захиргааны статистикийн 
мэдээллүүд байдаг хэдий ч 
тооллогын хувьд мэдээллийн 
хамрах хүрээ бага, 10 жилд 1 
удаа шинэчлэгддэг (завсрын 
тооллого 5 жилд 1 удаа хэдий 
ч хөдөлмөрийн үзүүлэлт гарах 
боломж дутмаг), захиргааны 
мэдээлэл нь зөвхөн бүртгэлтэй 
тохиолдлуудыг харуулдаг зэрэг 
хязгаарлагдмал шинжтэй байдаг. 
Иймд ажиллах хүчний 2011, 
2016 оны судалгааны анхдагч 
мэдээллийг ашиглан энэхүү 
шинжилгээг боловсрууллаа.

ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ, 
АРГАЧЛАЛ

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн 
ам (ажиллах хүч): Үндэсний 
тооцооны системийн хүрээнд, 
тухайн цаг хугацаанд бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд 
ажиллах хүчээ нийлүүлж байгаа 
ажиллагч, нийлүүлэхэд бэлэн 
байгаа ажилгүй иргэдийг 
хамруулна. Эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн ам (ажиллах хүч)-ыг 
эдийн засгийн байнгын идэвхтэй 
хүн ам, эдийн засгийн тухайн 
үеийн идэвхтэй хүн ам гэж хоёр 
ангилна.

Ажилгүй иргэн: Тухайн 
хугацаанд ажилгүй байсан, ажил 
хийхэд бэлэн, ажил идэвхтэй 
хайж байгаа хөдөлмөрийн 
насны, хөдөлмөрийн чадвартай 
иргэнийг ойлгоно.
 
 Ажилгүй байсан: Сүүлийн 

долоо хоногт Хөдөлмөрийн 
тухай болон Иргэний хуулийн 
359 дүгээр зүйлд заасан 
хөлсөөр болон ажил гүйцэтгэх 
гэрээгээр ямар нэг ажил 
гүйцэтгээгүй, хувиараа ажил, 
үйлчилгээ эрхэлж орлого 
олоогүй байхыг;

 
 Ажил хийхэд бэлэн: 

Хөдөлмөрийн тухай болон 
Иргэний хуулийн 359 дүгээр 
зүйлд заасан хөлсөөр ажиллах 
болон ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулахаас татгалзахгүй 
байхыг;

 
 Ажил идэвхтэй хайж байгаа: 

Ажилд зуучлах төрийн 
болон хувийн байгууллагад 
бүртгүүлж, нэгээс доошгүй 
удаа ажлын байрны талаар 
мэдээлэл авсан эсхүл ажлын 
зар, цахим хуудсаар ажил 
олгогчид хандах, нийтийн 
үйлчилгээний газруудын 

мэдээллийн самбар, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэлд зар 
тавих зэрэг ажил олох 
оролдлого идэвхтэй хийснийг 
ойлгоно.

Урт хугацаагаар ажилгүй 
байгаа иргэн: 6 сар, түүнээс дээш 
хугацаагаар хөдөлмөр эрхлээгүй, 
ажилгүй байгаа хүнийг ойлгоно.

Гэрлэлтийн байдал: “Гэр 
бүлтэй” хүн амд батлуулсан 
болон батлуулаагүй гэр бүлтэй 
хүмүүсийг, “Гэрлэж байсан” 
хүн амд салсан, тусгаарласан, 
бэлэвсэн хүмүүсийг хамруулна. 

Шилжих хөдөлгөөнд оролцсон 
байдал: Сүүлийн 5 жилд 6 сар, 
түүнээс дээш хугацаагаар оршин 
сууж байгаа газраас өөр газар 
амьдарч байсан тохиолдлыг 
шилжих хөдөлгөөнд оролцсон 
гэж үзнэ.

Хотын хүн ам: Нийслэл, аймгийн 
төвийн хүн амыг хэлнэ.

Хөдөөгийн хүн ам: Сумын төв, 
хөдөөгийн хүн амыг хэлнэ.

Ажилгүйдлийн түвшин (АТ): Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд 
ажилгүй иргэдийн эзлэх хувиар тодорхойлно.
                 

АТ= 100
Ажилгүй иргэд

эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам
        

Урт хугацааны ажилгүйдлийн түвшин: Эдийн засгийн идэвхтэй хүн 
амд 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар ажилгүй байгаа иргэдийн 
эзлэх хувиар тодорхойлно.
 
     АТ(урт хугацааны)= 100

6,түүнээс дээш сарын 
хугацаагаар ажилгүй байгаа иргэд
эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам
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Шинжилгээний арга зүй

Энэхүү шинжилгээний ажилд АХС-ны 2011, 2016 оны 
анхдагч мэдээллээс 15, түүнээс дээш насны хүн амыг 
хамрууллаа. Ажилгүйдлийн түвшний ялгаатай 
байдал, өөрчлөлтийг судлахдаа хот, хөдөөгөөр 
2011, 2016 оны мэдээллийг харьцуулсан байдлаар 
буюу дискретив статистикийг ашигласан.

Ажилгүйдэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
тодорхойлоход 2016 оны мэдээлэлд үндэслэн хоёр 
болон олон хувьсагчийн шинжилгээний аргуудыг 
ашиглан SPSS21 програмаар хийж гүйцэтгэлээ. 

Зураг 1. Ажил эрхлэлтийн байдалд нөлөөлөх хүчин зүйл

Хүн ам,
 нийгмийн 
хүчин зүйл

- Cуурьшил
- Хүйс
- Насны бүлэг
- Боловсролын түвшин
- Гэрлэлтийн байдал
- Шилжих хөдөлгөөнд орсон эсэх

Ажил эрхлэлтийн байдал 
/ажил эрхэлдэг, эрхэлдэггүй/

Хоёр хувьсагчийн  шинжилгээрээр ажил эрхлэлтийн байдлыг нийгэм, хүн ам зүйн шинж байдлаар 
Хи-квадрат шинжүүрээр ач холбогдлыг шалгав. Олон хувьсагчийн шинжилгээ буюу ажил эрхлэлтийн 
байдалд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлоход ложистик регрессийн загвар (Binary logistic re-
gression) ашигласан. Энэ загвар нь  хоёр боломжит үр дүн бүхий  (тэдгээр нь 1 ба 0 гэж кодлогдсон) 
хамаарах хувьсагчийн хувьд түүний магадлалыг загварчлахад хамгийн өргөн хэрэглэгддэг. Ложистик 
регрессийн загвар нь дараах хэлбэртэй:

Logit(pi)= ln(pi / (1- pi ) = b0 + b1x1i+ b2x2i +….+ bkxki        буюу

pi = Pr (Yi=1 | xi ) = {exp (b0 + b1x1i+ b2x2i +….+ bkxki } / {1+ (exp (b0 + b1x1i+ b2x2i +….+ bkxki )}

Y – хоёр хариулттай (0, 1 гэж кодлосон) хамаарах хувьсагч
x1, x2 …. xk – үл хамаарах/тайлбарлах хувьсагч
pi – хамаарах хувьсагчийн сонирхож буй үр дүн илрэх магадлалын үнэлсэн утга
bj – регрессийн коэффициентууд (i=0,1,2…)
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III. ҮР ДҮН

III.1 АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШНИЙ 
ЯЛГААТАЙ БАЙДАЛ

Арван тав, түүнээс дээш насны 
хүн амын ажилгүйдлийн 
түвшинг хот, хөдөөгөөр болон 
хүн ам зүйн сонгосон үзүүлэлтээр 
тооцож, 2 удаагийн судалгааны 

үр дүнг зэрэгцүүлсэн байдлаар 
ажилгүйдлийн түвшний 
ялгаатай байдал, түүний 
өөрчлөлтийг харууллаа. 

Улсын хэмжээнд ажилгүйдлийн 
түвшин 2011 онд 7.7 хувь 
байснаа 2016 онд 10.0 хувь болж 
өссөн. Ажилгүйдлийн түвшинг 
хот, хөдөөгийн байдлаар 

зэрэгцүүлж үзвэл, 2016 онд 
хотод ажилгүйдлийн түвшин 3.9 
пунктээр өсөж, харин хөдөөд 
0.2 пунктээр буурчээ. Аймгуудын 
хувьд байршлаар авч үзвэл, 
хотын ажилгүйдлийн түвшин 
хөдөөгөөс их байх хандлага 
ажиглагдаж байна /Хүснэгт 1/.  

Хүснэгт 1. Ажилгүйдлийн түвшин, хувиар, байршил, аймаг, нийслэлээр

Аймаг, нийслэл
2011 2016

Хот Хөдөө Бүгд Хот Хөдөө Бүгд
Бүгд 8.3 7.0 7.7 12.2 6.8 10.0

Архангай 10.4 2.7 4.5 14.4 2.8 5.0
Баян-Өлгий 15.7 3.5 7.0 18.1 5.8 9.3
Баянхонгор 9.1 3.2 5.0 24.7 5.4 11.2
Булган 13.1 13.4 13.4 13.8 7.3 8.2
Говь-Алтай 26.8 8.2 10.8 30.1 3.9 10.1
Дорноговь 9.0 4.4 5.5 15.3 7.4 9.9
Дорнод 6.5 14.8 10.9 15.0 7.1 11.2
Дундговь 11.3 8.0 8.8 9.1 3.8 5.1
Завхан 26.0 15.3 18.2 14.1 10.6 11.4
Өвөрхангай 16.8 6.7 8.2 25.7 2.7 8.9
Өмнөговь 23.4 10.9 15.3 21.6 10.8 14.3
Сүхбаатар 18.3 11.2 13.7 16.6 7.0 9.9
Сэлэнгэ 2.0 1.3 1.4 2.8 9.1 8.1
Төв 7.9 5.3 5.5 4.6 2.3 2.7
Увс 12.5 9.2 10.4 19.5 11.0 14.2
Ховд 10.2 7.9 8.6 16.3 14.5 15.1
Хөвсгөл 13.3 6.5 9.1 18.2 5.5 8.5
Хэнтий 16.2 7.4 8.7 26.1 9.3 12.9
Дархан-Уул 8.3 9.2 8.4 16.6 12.5 15.4
Улаанбаатар 5.6 - 5.6 9.1 - 9.1
Орхон 13.5 0.0 11.9 22.5 18.2 22.4
Говьсүмбэр 7.0 1.2 4.8 24.1 9.0 18.1
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Хот, хөдөөгийн ажилгүйдлийн 
түвшний 2011-2016 оны 
өөрчлөлтийг аймгаар 
харьцуулахад Завхан, Төв, 
Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар 
аймгуудын хувьд хотын 

ажилгүйдлийн түвшин 1.7-12.0 
пунктээр буурч, бусад аймагт 
0.8-17.1 пунктээр өсжээ.
Харин хөдөөгийн ажилгүйдлийн 
түвшин Орхон, Сэлэнгэ, 
Говьсүмбэр, Ховд, Дархан-

Уул Дорноговь, Баян-Өлгий, 
Баянхонгор, Хэнтий, Увс, 
Архангай аймгуудад 0.1-18.2 
пунктээр нэмэгдэж, бусад аймагт 
0.1-7.7 пунктээр буурчээ /Зураг 
2/.
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Зураг 2. Аймгуудын хот, хөдөөгийн ажилгүйдлийн түвшний өөрчлөлт, пунктээр, 2011-2016 он
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Сонгосон үзүүлэлтээр 
ажилгүйдлийн түвшинг 2011, 
2016 оноор зэрэгцүүлэн хүснэгт  
2-т харуулав. Ерөнхийдөө 2016 
оны ажилгүйдлийн түвшинг 
2011 онтой харьцуулахад аль ч 
сонгогдсон үзүүлэлтийн хувьд 
дийлэнхдээ өссөн байна. 

Ажилгүйдлийн түвшин 2016 онд 
2011 оноос эрэгтэйчүүдийн хувьд 
3.5 пунктээр, эмэгтэйчүүдийнх 
0.8 пунктээр нэмэгдсэн байна. 
Хүн амын ажилгүйдлийн түвшин 
эрэгтэйчүүдийн хувьд өндөр 
байгаа нь хотод, хөдөөд ч 
ажиглагдаж байна. Байршлаар 

авч үзвэл, хотын эрэгтэйчүүдийн 
ажилгүйдлийн түвшин хамгийн 
их буюу 5.5 пунктээр нэмэгдэж, 
хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн 
хувьд 1.0 пунктээр буурчээ. 
Ажилгүйдлийн түвшинг насны 
бүлгээр харьцуулбал бүх насанд 
нэмэгдэж, үүнээс     15-24 насны 
бүлэгт 1.6-1.8 дахин нэмэгдсэн 
нь бусад насныхнаас хамгийн 
өндөр байна. Түүнчлэн 15-24 
насны хүн амын ажилгүйдлийн 
түвшин хамгийн их, түүнээс хойш 
насны бүлэг ахих тутам буурсаар 
55-59 насанд хамгийн бага байх 
хандлага 2016 онд хэвээр байна. 

Ажилгүйдлийн түвшин хотын 15-
19 насны хүн амд хамгийн өндөр 
байгаа бол хөдөөд 20-24 насанд 
хамгийн өндөр байна. 

Хүн амын боловсролын 
түвшнээр ажилгүйдлийн 
түвшнийг авч үзвэл, бага болон 
суурь боловсролтой хүн амын 
ажилгүйдлийн түвшин буурч, 
бусад түвшинд өссөн байна. 
Тухайлбал, тусгай мэргэжлийн 
боловсролтой хүн амын хувьд 
ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд 
3.4 хувь байснаа 2016 онд 10.1 
хувь болж, 3 дахин өсжээ. 

Хүснэгт 2. Ажилгүйдлийн түвшин, хувиар, хот, хөдөө, сонгосон үзүүлэлтээр

Сонгосон үзүүлэлт 2011 2016
Хот Хөдөө Бүгд Хот Хөдөө Бүгд

Улсын дүн 8.3 7.0 7.7 12.2 6.8 10.0
Хүйс

эрэгтэй 8.6 7.4 8.1 14.1 7.8 11.6
эмэгтэй 8.0 6.6 7.4 9.9 5.6 8.2

Насны бүлэг
15 - 19 21.5 11.0 14.0 49.7 11.0 24.6
20 - 24 17.8 14.1 16.1 27.7 21.3 25.2
25 - 29 9.9 8.9 9.5 14.6 10.2 13.1
30 - 34 7.9 6.0 7.1 10.9 5.5 8.9
35 - 39 5.8 5.2 5.5 9.7 5.2 7.9
40 - 44 5.9 6.9 6.4 9.3 5.2 7.6
45 - 49 5.9 5.5 5.7 9.9 4.9 7.9
50 - 54 7.0 3.4 5.5 9.0 4.1 7.2
55 - 59 3.2 5.5 4.4 7.3 2.2 4.9
60,+ 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Боловсролын түвшин
Боловсролгүй 20.7 5.7 7.7 26.8 5.0 8.5
Бага 16.9 4.4 6.3 15.6 2.6 4.0
Суурь 12.8 7.0 8.7 19.8 4.0 7.3
Бүрэн дунд 9.4 9.2 9.3 15.2 8.8 12.2
Техникийн болон мэргэжлийн 8.9 7.7 8.3 13.1 7.5 11.5
Тусгай мэргэжлийн дунд 3.4 3.3 3.4 10.3 9.7 10.1
Дээд 5.7 7.4 6.0 9.7 10.9 9.9

Гэрлэлтийн байдал
Огт гэрлээгүй 16.7 13.3 15.0 25.0 17.0 22.0
Гэр бүлтэй 6.3 5.3 5.8 9.1 4.6 7.2
Гэрлэж байсан 7.4 6.1 7.0 11.5 6.6 9.8

Шилжих хөдөлгөөнд орсон байдал
Тийм 8.1 11.0 8.5 13.6 20.8 14.0
Үгүй 8.4 6.9 7.7 12.0 6.6 9.7

Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх
Тийм 13.2 7.0 9.1 9.1 3.5 5.8
Үгүй 8.3 7.0 7.7 12.2 6.9 10.1
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Хотын хүн амын ажилгүйдлийн 
түвшин боловсрол ахих тутам 
буурч байгаа бол хөдөөд эсрэг 
байдал ажиглагдаж байна. 

Гэр бүлтэй хүн амын хувьд 
ажилгүйдлийн түвшин 2016 онд 
7.2 хувь болж, 2011 оны дүнгээс 
1.4 пунктээр, гэрлэж байсан хүн 
амын хувьд 9.8 хувь болж, 2.8 
пунктээр, огт гэрлээгүй хүн амын 
хувьд 22.0 хувь болж, 7 пунктээр 
нэмэгджээ. 

Огт гэрлээгүй хүн ам ажилгүйдэлд 
илүү өртөж байгаа дүр зураг хот, 
хөдөөд харагдаж байна. Харин 
гэр бүлтэй хүн амын хувьд хот, 
хөдөөд ажилгүйдлийн түвшин 
бага байна.

Хүн амын өсөлтөд нөлөөлөгч 
гол хүчин зүйл болох шилжих 
хөдөлгөөнд оролцсон байдлаар 
нь ажилгүйдлийн түвшнийг 
авч үзвэл шилжих хөдөлгөөнд 
оролцсон хүн ам ажилгүйдэлд 
илүү өртөж байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын 
хувьд ажилгүйдлийн түвшин 
2011 онд 9.1 хувь байснаа 2016 
онд 5.8 хувь болж буурчээ. 
Үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хотын хүн амын ажилгүйдлийн 
түвшин 4.1 пунктээр, хөдөөгийнх 
3.5 пунктээр буурлаа. 

Улсын хэмжээнд урт хугацааны 
ажилгүйдлийн түвшин буюу 
эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд 

6 сар, түүнээс дээш хугацаагаар 
ажилгүй байгаа иргэдийн эзлэх 
хувь 2016 онд 8.3 болж 2011 
оноос 1.9 пунктээр нэмэгджээ. 
Байршлаар авч үзвэл, хотод 3.1 
пунктээр нэмэгдэж, хөдөөд 0.1 
пунктээр буурчээ. 

Урт хугацааны ажилгүйдлийн 
түвшин хөдөөтэй харьцуулахад 
хотод өндөр байгаа хандлага 
2016 онд хэвээр байна. 

Ажилгүйдлийн түвшний 
дийлэнхийг урт хугацааны 
ажилгүйдэл эзлэсээр байна. 

 

Хүснэгт 3. Урт хугацааны ажилгүйдлийн түвшин, хувиар, байршлаар

Үзүүлэлт
2011 2016

Хот Хөдөө Улсын дүн Хот Хөдөө Улсын дүн

Ажилгүйдлийн түвшин 8.3 7.0 7.7 12.2 6.8 10.0
Үүнээс: урт хугацааны 
ажилгүйдлийн түвшин 6.8 5.9 6.4 9.9 5.8 8.3

III.2 АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨВ  
        БАЙДАЛ

Энэ хэсэгт 15-59 насны ажилгүй 
хүн амын ажил хийх боломжтой 
байсан хугацаа, хүсч буй ажил, 
өдрийн цалин, хөлсний хэмжээг 
байршил болон харьцуулсан 
онуудаар харууллаа. 

Ажилгүйчүүдийн ажил хайсан 
хугацаа ахих тутам ажилгүй 
иргэдийн эзлэх хувь өссөн 
хандлага 2016 онд хэвээр байна. 

Ажилгүй иргэдийн хариулсанаас 
харвал 2016 онд тэдгээрийн 
дийлэнх нь буюу 82.8 хувь нь 
урт хугацаар өөрөөр хэлбэл, 6, 
түүнээс дээш сарын хугацаагаар 
ажил хайж байгаа гэсэн нь 
2011 оныхтой (83.0%) ойролцоо 
түвшинтэй байна. Хэдийгээр энэ 
өөрчлөлт маш бага хэдий ч урт 
хугацааг дэлгэрэнгүйгээр үзвэл 6 
сараас 3 жил хүртэлх хугацаагаар 
ажил хайж байгаа иргэдийн нийт 
ажилгүйчүүдэд эзлэх хувь 12.7 
пунктээр өсөж, харин 3, түүнээс 

дээш жил ажил хайсан иргэдийн 
эзлэх хувь 12.9 пунктээр буурчээ. 
Эдгээр хандлага хот, хөдөөд ч 
ажиглагдаж байна. 

Ажилгүй иргэдийн хийхийг хүсч 
байгаа хамгийн эрэлттэй ажил 
2011 онд энгийн ажил, машин 
механизм, төхөөрөмжийн 
операторч угсрагч; үйлдвэрлэл, 
барилгын чиглэлийн болон 
худалдаа үйлчилгээний 
ажилтан; мэргэжилтэн байгаа нь 
5 жилийн дараа ч хэвээр байна. 
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Гэхдээ эдгээр 5 мэргэжлийн 
хувьд ялгаатай нь 2011 онд 
мэргэжилтэн хийхийг хүсч байгаа 
хувь 5.7 байсан бол 2016 онд 
24.5 болж, хамгийн их хүсэмжит 
ажлын байр болсон байна.  
Хотын ажилгүйчүүдийн дунд 
хамгийн эрэлттэй ажил 2011 онд 
“энгийн ажил мэргэжил” байснаа 
2016 онд “мэргэжилтэн” болон 
өөрчлөгдсөн бол хөдөөгийн 
ажилгүйчүүдийн дунд “энгийн 
ажил мэргэжил” хэвээр байна. 

Ажилгүй иргэдийн 1 өдөрт 
авахаар хүсч буй цалин, хөлсийг 
авч үзвэл, 2011 онд ажилгүй 
10 хүн тутмын 9 нь 20.1 хүртэлх 
мянган төгрөг гэсэн бол 
2016 онд 30.1 хүртэлх мянган 
төгрөг болж нэмэгдсэн байна. 
Байршлаар авч үзвэл, 2016 онд 
хотын ажилгүйчүүдийн 84.9 хувь, 
хөдөөгийн ажилгүйчүүдийн 
93 хувь нь 1 өдөрт 30.1 хүртэлх 
мянган төгрөгийн хөлс авах 
хүсэлтэй байна.

Ажилгүй иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хэлтэс, хөдөлмөрийн 
төв болон хувийн биржид 
бүртгүүлсэн хувь 2016 онд 
36.5 болж, 2011 оноос 2.8 
пунктээр нэмэгджээ. Хотын 
ажилгүйчүүдийн бүртгүүлсэн 
хувь 3 пунктээр, хөдөөгийнх 5.7 
пунктээр нэмэгдсэн байна.

Хүснэгт 4. Ажилгүй иргэдийн тоо, байршлаар, сонгогдсон үзүүлэлтээр, 2011, 2016 он

Сонгосон үзүүлэлт 2011 2016
Хот Хөдөө Бүгд Хот Хөдөө Бүгд

Бүгд  51 629  35 401  87 030  93 228  34 579  127 807
Ажил хайсан хугацаа

1 сараас бага  2 039   635  2 674  2 892   831  3 723
1-2 сар  2 594  2 000  4 594  5 259  1 175  6 434
3-5 сар  4 679  2 838  7 518  9 166  2 694  11 859
6-11 сар  5 324  2 528  7 852  14 762  2 726  17 488
1-2 жил  11 358  7 616  18 973  28 269  9 780  38 049
3 ба түүнээс дээш жил  25 635  19 784  45 419  32 879  17 374  50 253

Хүсч буй ажлын байр, ажил, мэргэжлийн 
ангиллаар

Менежер  1 467   225  1 691  1 592   211  1 802
Мэргэжилтэн  10 278  3 427  13 706  24 199  7 088  31 287
Техникч болон туслах/ дэд мэргэжилтэн  1 493   777  2 270  2 156   639  2 794
Контор, үйлчилгээний ажилтан   492   228   719  1 666   493  2 159
Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан  8 418  5 374  13 792  14 684  3 891  18 576
Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын 
мэргэшсэн ажилтан

  693  2 595  3 288   494  1 327  1 821

Үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, 
холбогдох ажил, үйлчилгээний ажил

 9 067  5 647  14 715  18 361  4 933  23 294

Машин механизм, төхөөрөмжийн 
операторч, угсрагч

 8 997  4 976  13 974  13 083  5 766  18 849

Энгийн ажил, мэргэжил  10 664  12 151  22 814  16 882  10 143  27 025
Зэвсэгт хүчний ажил, мэргэжил   61     61   109   90   200

Хүсч буй цалингийн хэмжээ, мянган 
төгрөгөөр

10.1-аас доош  30 736  27 839  58 575  4 860  6 662  11 522
10.1-20.0  15 984  5 483  21 467  38 366  18 510  56 876
20.1-30.0  1 149   324  1 473  35 945  7 003  42 948
30.1-40.0   465   180   645  7 502  1 022  8 524
40.1-60.0   288   261   549  4 834   870  5 704
60.1, түүнээс дээш  3 007  1 314  4 320  1 720   512  2 232

Хөдөлмөр эрхлэлтийн биржид бүртгэлтэй эсэх
Тийм  15 939  13 389  29 328  31 601  15 057  46 658
Үгүй  35 691  22 012  57 702  61 627  19 523  81 150
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III.3 АЖИЛГҮЙДЭЛД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Ажилгүйдэлд нөлөөлөгч хүн ам, нийгмийн хүчин зүйлээс (зураг 1-ийг харна уу) хамааруулан Binory 
Logit регрессийн загвар ашиглан үнэлж, хүснэгт 3-т харуулав. Шинжилгээнд 15-59 насны, ажилгүй 
хүн амыг үр дүнгийн хувьсагч /хамаарах/-аар (ажилгүй бол 1, ажилтай бол 0), харин насны бүлэг, 
хүйс, суурьшил, боловсролын түвшин, гэрлэлтийн байдал, шилжих хөдөлгөөнд оролцсон эсэхийг 
тайлбарлагч хувьсагчаар сонгосон.

Регрессийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад сонгосон бүх үзүүлэлт ажилгүйдлийг тодорхойлоход ач 
холбогдолтой хувьсагчид байна. 

Хүснэгт 5. 15-59 насны хүн амын ажилгүйдлийг таамаглах Binory Logit регрессийн үр дүн, сонгогдсон 
үзүүлэлтээр, 2016 он

Сонгосон үзүүлэлт (OR) Sig. (95%-ийн итгэх  интервал)
Байршил

НийслэлR 0.000 0.000
Аймгийн төв 2.651 0.000*** (2.612 2.690)
Сумын төв 1.687 0.000*** (1.658 1.717)
Хөдөө 0.246 0.000*** (0.240 0.253)

Хүйс
эрэгтэй 1.440 0.000*** (1.422 1.459)
эмэгтэйR 1.000 0.000

Насны бүлэг
15-24R 1.000 0.000
25-34 0.519 0.000*** (0.509 1.529)
35-44 0.406 0.000*** (0.397 0.415)
45+ 0.364 0.000*** (0.355 0.372)

Боловсролын түвшин
Боловсролгүй 1.431 0.000*** (1.365 1.500)
Бүрэн дундаас доогуур 1.380 0.000*** (1.349 1.412)
Бүрэн дунд 1.614 0.000*** (1.584 1.645)
Техник болон тусгай мэргэжлийн 1.338 0.000*** (1.318 1.359)
ДээдR 1.000 0.000

Гэрлэлтийн байдал
Огт гэр бүл болоогүй 1.521 0.000*** (1.481 1.562)
Гэрлэсэн 0.572 0.000*** (0.559 0.585)
Гэрлэж байсанR 1.000 0.000

Шилжих хөдөлгөөнд орсон эсэх
ТиймR 1.000 0.000
Үгүй 0.694 0.000*** (0.679 0.710)

Ажиглалтын нэгжийн тоо 1 242 877

Энэхүү загварын үр дүнгээр ажилгүйдэлд хүн амын оршин суугаа суурьшил өндөр ач холбогдол 
бүхий хамааралтай байна. Тухайлбал, нийслэлтэй харьцуулахад аймгийн төвд хүн амын ажилгүй 
байх магадлал 2.6 дахин, сумын төвд 1.7 дахин өндөр байна. Харин хөдөөгийн хүн амын ажилгүй байх 
магадлал (OR=0.246) хотынхоос 4 дахин бага байна. 

Эрэгтэйчүүдийн хувьд ажилгүй байх магадлал эмэгтэйчүүдээс 1.4 дахин их байна.  Залуучууд буюу 15-
24 насныхны ажилгүй байх магадлал бусад насны бүлгээс ойролцоогоор 2 дахин өндөр байна. Насны 
бүлэг ахих тутам ажилгүй байх магадлал буурсан хандлагатай аж.  
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Дээд боловсролтой хүн амын 
ажилгүй байх магадлал бусад 
түвшний боловсролтой хүн 
амынхтай харьцуулбал бага 
байна. Тухайлбал, бүрэн дунд 
боловсролтой хүн амын хувьд 
ажилгүй байх нь магадлал дээд 
боловсролтой хүн амаас 60 
хувиар өндөр байна.

Өмнө нь гэрлэж байсан хүн 
амын ажилгүй байх магадлал 
нь гэрлэсэн хүн амаас 40 хувиар 
(OR=0.572) их, огт гэрлээгүй хүн 
амаас 50 хувиар (OR=1.521) бага 
байна. 

Шилжих хөдөлгөөнд оролцоогүй 
хүн амын хувьд ажилгүй байх 
магадлал шилжих хөдөлгөөнд 
оролцсон хүн амаас бага 
байна. Өөрөөр хэлбэл шилжих 
хөдөлгөөнд оролцсоноор 
ажилгүйдэлд өртөх магадлал 
өндөр байна.

IV. ДҮГНЭЛТ

Хүн амын ажилгүйдлийн түвшин 
нь ажиллах хүчний нийлүүлэлтийн 
ашиглаагүй хэсгийг хэмжих 
бөгөөд 2016 онд 10.0  хувь болж 
өмнөх 5 жилээс 2.3 пунктээр өсжээ. 

Ажилгүйдлийн түвшин насны 
бүлгээр ялгаатай. Тухайлбал, 
залуучууд буюу 15-24 насны дунд 
хамгийн их, түүнээс хойшхи насны 
бүлэгт буурсан зүй тогтолтой 
байна. 

Хөдөөд хүн амын боловсролын 
түвшин дээшлэх тутам 

ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж 
байгаа бол хотод эсрэг 
хандлагатай байна. 
Ажилгүй хүн амын хувьд 
ойролцоогоор таван хүн 
тутмын 4 нь урт хугацаагаар 
буюу 6, түүнээс дээш сарын 
хугацаагаар ажилгүй байна. Мөн 
ажилгүйчүүдийн хувьд нэг өдөрт 
авахаар хүсч буй цалингийн 
үнэлгээ нэмэгдсээр байна. 

Шилжих хөдөлгөөнд орсон хүн 
амын хувьд ажилгүйдэлд өртөх 
магадлал өндөр байна. 

Аймгийн төв болон сумын төвд 
ажилгүйдэлд өртөх магадлал 
нийслэлтэй харьцуулбал   
2-3 дахин их байна. Мөн 
эрэгтэйчүүдийн хувьд 
ажилгүйдэлд өртөх магадлал 
эмэгтэйчүүдээс их байна. 

Энэ нь аймаг болон сумын төвд 
чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн 
нэмэгдэж, нөгөө талаас эдгээр 
суурьшлын бүсэд хангалттай 
ажлын байр байхгүйгээс 
шалтгаалан ажилгүйдэл ихэсч 
байгааг харуулж байна. Мөн урт 
хугацааны ажилгүйдэл өндөр, 
үүнээс 1, түүнээс дээш жилийн 
хугацаагаар ажил хайж байгаа 
ажилгүйчүүдийн эзлэх хувь 
өндөр хэвээр байгаа нь шинээр 
бий болж байгаа ажлын байр 
болон эзэмшсэн боловсрол, 
мэргэжлийн харилцан уялдаа, 
эдийн засгийн боломж, нөхцөл 
байдлаас хамааралтай гэж 
үзэхээр байна.

Цаашид хөдөлмөрийн бодлого, 
хөтөлбөрийг аймгийн төв, сумын 
төвд түлхүү хандуулах, шилжих 
хөдөлгөөний эрчимтэй уялдуулан 
ажлын байрыг бий болгох, 
урт хугацааны ажилгүйдлийн 
түвшин үүсэх шалтгаан, нөхцлийг 
нарийвчлан тодорхойлж, түүнд 
тохирсон бодлого хэрэгжүүлэх 
шаардлагатайг харуулж байна.
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I.   ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН 
   СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Гадаадын зарим орны 
туршлагаас үзэхэд Crime statis-
ticis, Mathematics, Statistics and 
the Law, Criminal Justice statis-
tics, Crime and mathematics, 
Quantitative Criminology, Statis-
tics for Criminology and Criminal 
Justice, Уголовная статистика, 
Юридическая статистика, 
Правовая статистика, Судебная 
статистика гэх нэр томьёоны 
хүрээнд тухайн асуудал 
судлагдаж байна.Тухайлбал, 
ОХУ-ын эрдэмтэн Ю.Д.Блувштейн 
математик ба криминологи, 

АНУ-ын David Greenberg зэрэг 
эрдэмтэн математик, магадлал, 
статистикийн шинжлэх ухааны 
арга зүйг гэмт хэргийг судлах, 
криминологийн шинжлэх 
ухаанд ашиглах талаар эрдэм 
шинжилгээний ажил хийсэн 
байдаг. Олон улсын мэргэжлийн 
сэтгүүлд нийтлүүлж буй эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэлд 
судалгааны үр дүнг тооцоход 
математик, статистикийн арга 
зүй, загварчлалыг өргөнөөр 
ашиглах болсноос үзэхэд гэмт 
явдлыг судлахад математик, 
статистикийн шинжлэх ухааны 
ач холбогдол улам бүр нэмэгдэж 
байна.

Гэмт хэргийн статистикийг онол, 
арга зүйн түвшинд судлах ажил 
дэлхийн улс оронд эрчимтэй 
хөгжиж байгаа ба Монгол Улсад 
1988 онд Я.Баатар, Д.Тархаашин 
“Гэмт хэрэг судлах статистик 
арга зүй”, 2007 онд П.Ихзаяа, 
С.Жанцан, Б.Мөнхдорж “Гэмт 
хэргийн статистик” нэг сэдэвт 
бүтээлээс өөр дагнан судалсан 
эрдэм шинжилгээний бүтээл 
хомс байгаа нь гэмт хэргийн 
статистикийн онол, арга зүйг 
судалсан бүтээл үгүйлэгдэж 
байна. Математик, статистикийн 
арга, арга зүйг гэмт явдлыг 
судлахад ашиглах талаар Монгол 
Улсын эрдэмтэн, судлаач30 

ÃЭМТ ХЭРÃИЙН СТÀТИСТИК,  ТҮҮНИЙ ТОÃТОËЦООÃ
БОËОÂСРОНÃÓЙ БОËÃОХ ÀСÓÓДÀË
Б.МӨНХДОРЖ
Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, Цагдаа судлалын төв, 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн, Хууль сахиулахын их сургууль,
Математик, хууль зүйн магистр, хууль зүйн докторант, цагдаагийн хошууч
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гаруй эрдэм шинжилгээний 
өгүүллээ сэтгүүлд нийтлүүлж, 
эрдэм шинжилгээний хуралд 
илтгэл хэлэлцүүлжээ.Гэмт 
хэргийн статистикийн онол, арга 
зүйг практик үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх, ашиглах талаар 
2005 оноос хойших хугацаанд 
ХСИС, МУБИС, ХУИС, ХААИС дээр 
магистрын судалгааны 5ажил 
хамгаалагдсан байна. Монгол 
Улсад гэмт хэргийн статистик, 
түүний онол, практик, хэрэглээг 
боловсронгуй болгох чиглэлээр 
дагнасан онолын судалгааны 
ажил хийх шаардлага урган гарч 
байна. 

II. ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИК 
ЗҮЙН ОНОЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ

Нийгмийн сөрөг үзэгдэл болох 
гэмт хэрэг нь гаралт, хөдөлгөөн, 
тархац, бүтцийн хувьд байнга 
хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. 
Олон улсын практикаас судалж 
үзэхэд, хууль зүйн статистикийг 
эрүүгийн, шүүхийн, иргэний, 
захиргааны эрхзүйн статистик 
гэж ангилдаг. Тэгэхээр манай 
улсад хууль зүйн статистикийн 
илүү өргөн хүрээнд судлан үзэх 
шаардлага улам бүр нэмэгдэж 
байгаа ба эрүүгийн буюу 
гэмт хэргийн статистикийг 
нарийвчлан авч үзэх нь зүйтэй. 

Гэмт хэргийн талаарх статистик 
ажиглалт хийж, мэдээлэл 
цуглуулах, боловсруулах, түүнд 
судалгаа, шинжилгээ хийж, хууль 
сахиулах, шүүх эрх мэдлийн 
байгууллага, алба хаагчдын 
ажлыг дүгнэх, удирдлагыг 

мэдээллээр хангах, гэмт хэргийн 
байдал, шалтгаан нөхцөлийг 
тодорхойлоход зайлшгүй 
статистикийн шинжлэх ухааны 
арга, аргачлал, аргазүйг үйл 
ажиллагааны бүх шатанд 
ашиглаж байна. Иймээс гэмт 
хэргийн статистикийг онол, арга 
зүйн талаас судалж, түүнийг 
боловсронгуй болгох, өргөн цар 
хүрээг хамарсан дүн шинжилгээ 
хийх шаардлага аливаа улсын 
хөгжлийн чиг хандлагыг даган 
бий болж байна. 

“Гэмт хэргийн статистик зүй” 
гэдгийг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй зохион байгуулсан 
програмаар, гэмт хэргийн 
талаарх тоо бүртгэл хөтлөх, 
цуглуулах, боловсруулах, түүнд 
судалгаа, шинжилгээ хийж 
гэмт хэргийн тоон мэдээллийг 
шалтгаан нөхцөл,  шинж 
чанартай нь уялдуулан тодорхой 
орон зай, цаг хугацаанд судалдаг 
салбарын статистик хэмээн 
тодорхойлж байна. 

Гэмт хэргийн статистикийн судлах 
үндсэн зүйл нь гэмт хэргийн 
гаралт, тархалт, бүтэц, хөдөлгөөн, 
гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөл, 
сэжигтэн, яллагдагч, хохирогч 
иргэн, байгууллага, нийгэм, 
эрхзүйн хор хохирол, үр дагавар, 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр төр засаг, 
шүүх эрх мэдэл болон хууль 
сахиулах байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ 
өгч, тодорхой санал дүгнэлт 
боловсруулах явдал юм.
Гэмт хэргийн байдлыг 

статистикийн аргаар судлан 
боловсруулахын тулд урьдчилан 
төлөвлөсөн тодорхой програмын 
дагуу зохион байгуулалттайгаар 
гэмт хэргийн талаарх тоо 
мэдээллийг цуглуулах үйл 
ажиллагааг статистик ажиглалт 
гэж ойлгож болно. Статистик 
ажиглалт явуулан гэмт хэргийн 
тоо мэдээллийг цуглуулах 4 
үндсэн арга хэрэглэдэг. Энэ нь 
шууд биечлэн бүртгэх, баримтын 
арга, асуулгын арга, анкетын 
арга гэж хуваана.

1. Шууд биечлэн бүртгэх арга. 
Энэньгэмтхэргийнталаархт
оомэдээллийгбүртгэхдээаж
иглалтхийжбайгаахүнөөрөө
биечлэнтооцоолох, хэмжих, 
жигнэх зэрэг найдвартай тоо 
мэдээллийг олж авах явдал 
юм. Энэхүүаргааражиглалтяв
уулахаднэлээдхөдөлмөрзарцу
улдаг. 

 
2. Баримтын арга. Албан ёсны 

бичиг баримт, нотолгооноос 
мэдээллийг бүртгэн авахыг 
хэлнэ.

 
3. Асуулгын арга. Нэлээд 

түгээмэл дэлгэрсэн ажиглалт 
юм. Гэмт хэргийн талаар 
судлаачаас хүмүүстэй 
харилцан ярилцах, асуух 
замаар бүртгэхийг хэлнэ. 
Асуулга нь нийгэм, эдийн 
засгийн үзэгдэл, процессын 
талаарх үнэн зөв шуурхай 
мэдээллийг авахад бусад 
аргыг бодвол илүү давуу 
талтай байдаг. 
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4. Анкетын арга. Тусгайлан 
боловсруулсан хүснэгтийн 
дагуу тоо баримтыг нөхүүлэн 
бичүүлж авах арга. Тухайлбал, 
Гэмт хэргийн бүртгэлийн 
маягт нөхөж бичихэд дээрх 
аргуудыг хэрэглэж байгаа ба 
дараа нь цуглуулсан эдгээр 
мэдээлэлд боловсруулалт 
хийх ажлыг програм 
хангамжийг ашиглан хийж 
байна. 

Гэмт явдлын нөхцөл байдал, 
төлөв, чиг хандлага, шалтгаан 
нөхцөл, мөн гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээд, гэмт хэргийн халдлагад 
өртсөн этгээдийн болон 
зөрчлийн талаарх мэдээллийг 
статистикийн шинжлэх ухааны 
арга зүйд тулгуурлан оновчтой 
цуглуулж, боловсруулж, дүн 
шинжилгээ хийн, түүний үр дүнг 
криминологи, виктимологи, 
эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн 
процессын эрх зүйн шинжлэх 
ухаантай уялдуулан судалж, гэмт 
явдалтай үр дүнтэй тэмцэх зорилт 
тавигдаж байна.

Гэмт хэргийн статистик гэдэгт 
гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
мэдээллийн сангаас статистик 
мэдээллийг боловсруулан гаргах, 
түүнд дүн шинжилгээг практиктай 
уялдуулан үр дүнтэй хийж, үр 
дүнд бодлого, үйл ажиллагаандаа 
ашиглах үйл ажиллагаа 
хамаарагдана. Гэмт хэргийн 
статистик гээд бичихэд Монгол 
Улсын хэмжээнд үйлдэгдсэн 
бүх гэмт хэргийг хамруулах 
зорилт тавигдах учиртай. Мөн 
хуульд заасан харьяаллын дагуу 

хууль сахиулах байгууллагын 
бүртгэж, шалгаж буй гэмт хэргийг 
бүгдийг хамруулах зорилт 
тавигдах учиртай. Эндээс ургаад 
Гэмт хэргийн статистикийг 
боловсронгуй болгох асуудал 
нь хууль сахиулах, хамгаалах, 
хэрэгжүүлэх байгууллагуудын 
мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог 
оновчтой бүрдүүлэх, үйл 
ажиллагааг нь жигдрүүлэх, 
давхардлыг арилгах ёстой. 

Гэмт хэргийн статистикийн 
аргазүй гэдэг нь гэмт хэргийн 
бүтэц, динамикболонхамаарлын
зүйтогтлыгсудлахадчиглэгдсэнар
га, аргачлалын тогтолцоо юм. 
Гэмт хэргийн статистикийн 
эцсийн үр дүн бол Монгол 
Улсын хэмжээнд үйлдэгдсэн бүх 
гэмт хэргийг зөв арга зүйгээр 
бүртгэдэг, цуглуулдаг, нийтэд 
мэдээлдэг, төр засаг, иргэд, олон 
нийт гэмт хэргийн бодит нөхцөл 
байдлыг мэдэрч, түүнтэй тэмцэх 
төрийн бодлого, иргэдийн тэмцэл 
үр дүнд хүрэхэд оршино. 

Гэмт хэргийн статистик зүйн 
онол, хэрэглээтэй уялдаатай гэмт 
хэргийн дүн шинжилгээ, гэмт 
хэргийн компьютер статистик 
гэсэн ойлголт олон улсад бий 
болон хөгжиж. Crime analysis буюу 
гэмт хэргийн дүн шинжилгээ гэдэг 
нь гэмт  хэрэг, түүнтэй холбоотой 
мэдээ, мэдээлэл, аргын талаар 
мэдээлэл цуглуулах, гэмт хэргийг 
тайлбарлах, прогноз гаргах, 
хэв маягийг ялган таних, яам, 
агентлагийн тактикийн болон 
стратегийн төлөвлөгөөг бий 
болгох, гүйцэтгэлийг үнэлэх явдал 
юм. Гэмт хэргийн дүн шинжилгээ 

цагдаагийн байгууллагаас илүү 
тогтмол хэрэглэдэг болсон хэдий 
ч гэмт хэрэг судлах, цагдаагийн 
байгууллагад дэмжлэг үзүүлэхэд 
хэд хэдэн гэмт хэргийн аналитик 
аргыг хэрэглэгдэж байна.(Mama-
lianandLaVigne 1999).

Компьютер статистик (Сomp-
stat)-ийг гэмт хэргийн дүн 
шинжилгээ, удирдлагын арга 
барилд өргөн хэрэглэгддэг. 
КомпСтатыг анх 1994 онд Нью-
Йорк хотын цагдаагийн газар 
танилцуулж байсан.  Хамгийн 
чухал нь КомпСтатыг олон янзаар, 
орчин үеийн цагдаагийн хэв 
журам сахиулах үйл ажиллагаанд 
чиглэсэн удирдлагын 
шинэчлэлийн хэрэглээ болсон 
байна. (Weisburd  2003, 427).  

Судлаач Д.Нямбатын орчуулж, 
бэлтгэсэн “Америкийн Бостоны 
террорист халдлага”, “Өнгөлөг 
Албани”, “Удирдах ур чадвар”, 
“Гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
статистик, мэдээллийн сангийн 
ач холбогдол” сэдэвт сургалтын 
кинонд АНУ-ын гэмт хэргийн 
гаралтаар нэгдүгээрт жагсаж, 
иргэд нь айдас хүйдэст автсан 
байсан Нью-Жерси мужийг 
хар жагсаалтаас гаргахад 
гэмт хэргийн статистик болон 
мэдээллийн санг үүсгэх нь гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх, илрүүлэх үр дүнтэй арга 
мөн болох талаар өгүүлснээс 
үзэхэд гэмт хэргийн статистикийн 
ач холбогдлыг гадаадын зарим 
улсын түвшинд тодорхойлж 
байгаагийн илэрхийлэл мөн гэж 
үзэж байна.   
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III. ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН 
      ТОГТОЛЦОО, ТУЛГАМДСАН     
      АСУУДАЛ 

Монгол Улсад гэмт хэргийн 
статистикийн тогтолцоо 
оновчтой бус, цагдаа, авлигатай 
тэмцэх, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх, прокурор, шүүхийн 
байгууллагын гэмт хэрэг, 
зөрчлийн тоо бүртгэл, арга зүй 
уялдаагүй, гэмт хэрэг, зөрчлийн 
тоо бүртгэлийн аргачлал, 
статистик мэдээний нэгдмэл 
байдал хангагдахгүйгээс гэмт 
явдлын тоо бүртгэл бодитой бус 
байгаа нь төрөөс гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх бодлогод үр дүнтэйгээр 
нөлөөлж чадахгүй. Түүнчлэн, 
гэмт хэргийн статистикийн 
онол, арга зүйн талаарх эрдэм 
шинжилгээний бүтээл хомс байна. 

Иймд гэмт хэргийн статистикийн 
талаар онолын судалгаа 
хийж, судалгааны үндсэн дээр 
онолын үндэслэл боловсруулах, 
эрдэм шинжилгээний бүтээл 
ном эрхлэн гаргах, өгүүлэл 
нийтлүүлэх, цагдаа, авлигатай 
тэмцэх, прокурор, шүүх, шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
гэмт хэргийн бүртгэлийн болон 
статистикийн мэдээний маягтыг 
шинэчлэх, програм хангамж, 
мэдээллийн системийг нь 
боловсронгуй болгох санал 
боловсруулах, холбогдох баримт 
бичигт өөрчлөлт оруулах зэрэг 
тулгамдсан асуудал байна. 

Монгол Улсад гэмт хэргийн 
талаарх мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, статистикийн 
мэдээг шүүх, прокурор, цагдаа, 

авлигатай тэмцэх, тагнуул, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагаас эрхлэн гаргаж, 
Үндэсний статистикийн хороонд 
нэгтгэж, улсын хэмжээний 
нийгэм, эдийн засгийн мэдээнд 
тусгаж байна. Эдгээр байгууллага 
мөн тус тусын үйл ажиллагааны 
хүрээнд статистик мэдээллийг 
нийтийн хүртээл болгож, 
үйл ажиллагаанд ашигладаг.
Дээрх хууль сахиулах зарим 
байгууллагын аймаг, нийслэл, 
дүүрэг, сум дахь нэгжийн гэмт 
хэргийн статистик мэдээ нь 
тухай нутаг дэвсгэрийн төрийн 
захиргааны статистикийн 
нэгжийн эрхлэн гаргаж буй 
статистикийн мэдээнд хамрагдаж 
байдаг. (Зураг.1)
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мэдээллийн системийг нь боловсронгуй болгох санал боловсруулах, холбогдох баримт бичигт 
өөрчлөлт оруулах зэрэг тулгамдсан асуудал байна.  

Монгол Улсад гэмт хэргийн талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистикийн мэдээг 
шүүх, прокурор, цагдаа, авлигатай тэмцэх, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас 
эрхлэн гаргаж, Үндэсний статистикийн хороонд нэгтгэж, улсын хэмжээний нийгэм, эдийн 
засгийн мэдээнд тусгаж байна. Эдгээр байгууллага мөн тус тусын үйл ажиллагааны хүрээнд 
статистик мэдээллийг нийтийн хүртээл болгож, үйл ажиллагаанд ашигладаг.Дээрх хууль 
сахиулах зарим байгууллагын аймаг, нийслэл, дүүрэг, сум дахь нэгжийн гэмт хэргийн 
статистик мэдээ нь тухай нутаг дэвсгэрийн төрийн захиргааны статистикийн нэгжийн эрхлэн 
гаргаж буй статистикийн мэдээнд хамрагдаж байдаг. (Зураг.2) 

Зураг-2. Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцооны өнөөгийн байдал 

 
Монгол Улсад гэмт хэргийн статистикийн мэдээлэл эрхлэн гардаг тогтолцоо нь оновчтой 

бүрдээгүй гэж дүгнэж байна.  

Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн гомдол, мэдээлэл, гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, 
Прокурорын байгууллага чиг үүргийн хүрээнд хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг, гомдол, 
мэдээлэл, Шүүхэд шийдвэрлэгдсэн хэрэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн статистикийн мэдээллийг тус тус эрхлэн гаргадаг. Эдгээр статистик 
мэдээллийн анхан шатны бүртгэл болох бүртгэлийн маягт, мөн мэдээний маягт нь харилцан 
адилгүй байдаг.  

Тагнуулын байгууллагын хувьд хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэг шалгаж, цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд оруулдаг ч улсын хэмжээний гэмт хэргийн статистикийн 
мэдээнд тэр бүр тусгадаггүй. Авлигатай тэмцэх газар мөн хуулиар харьяалуулсан гэмт хэргийг 
бүртгэж, илрүүлж шалгадаг ба шалгаж буй гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд бүртгүүлж, улсын хэмжээний мэдээнд тусгагдаг ч албаны 
нууцлал гэх үүднээс гэмт хэрэг бүрийг бүрэн мэдээллийн санд оруулдаггүй, статистикийн 
мэдээнд тусгахгүй явдал байна.Мөн ЦЕГ-ын Тусгай субъект мөрдөх хэлтэс (хуучнаар УЕПГ-ын 
Мөрдөх алба)харьяаллын дагуу шалгаж буй хэргийн талаарх мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд оруулдаг.  

Сүүлийн 10 жилийн байдлаар Монгол Улсад жилд дунджаар 25 мянган гэмт хэрэг 
бүртгэгдэж байгаа боловч эрдэмтэн, судлаачдын судалгаа, таамаглалаар нуугдмал гэмт 

Зураг-1. Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцооны өнөөгийн байдал

Монгол Улсад гэмт хэргийн статистикийн мэдээлэл эрхлэн гардаг тогтолцоо нь оновчтой бүрдээгүй 
гэж дүгнэж байна. 
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Цагдаагийн байгууллагад 
бүртгэгдсэн гомдол, мэдээлэл, 
гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, 
Прокурорын байгууллага чиг 
үүргийн хүрээнд хяналт тавьсан 
эрүүгийн хэрэг, гомдол, мэдээлэл, 
Шүүхэд шийдвэрлэгдсэн хэрэг, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагад шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн статистикийн 
мэдээллийг тус тус эрхлэн 
гаргадаг. Эдгээр статистик 
мэдээллийн анхан шатны 
бүртгэл болох бүртгэлийн маягт, 
мөн мэдээний маягт нь харилцан 
адилгүй байдаг. 

Тагнуулын байгууллагын хувьд 
хуулиар харьяалуулсан гэмт 
хэрэг шалгаж, цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд 
оруулдаг ч улсын хэмжээний гэмт 
хэргийн статистикийн мэдээнд 
тэр бүр тусгадаггүй. Авлигатай 
тэмцэх газар мөн хуулиар 
харьяалуулсан гэмт хэргийг 
бүртгэж, илрүүлж шалгадаг 
ба шалгаж буй гэмт хэргийн 
талаарх мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд 
бүртгүүлж, улсын хэмжээний 
мэдээнд тусгагдаг ч албаны 
нууцлал гэх үүднээс гэмт хэрэг 
бүрийг бүрэн мэдээллийн санд 
оруулдаггүй, статистикийн 
мэдээнд тусгахгүй явдал байна.
Мөн ЦЕГ-ын Тусгай субъект 
мөрдөх хэлтэс (хуучнаар УЕПГ-
ын Мөрдөх алба)харьяаллын 
дагуу шалгаж буй хэргийн 
талаарх мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд 
оруулдаг. 

Сүүлийн 10 жилийн байдлаар 
Монгол Улсад жилд дунджаар 
25 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдэж 
байгаа боловч эрдэмтэн, 
судлаачдын судалгаа, 
таамаглалаар нуугдмал гэмт 
хэргийн түвшин өндөр байгааг 
дурдсан байдаг. 2016 оны 
статистикийн мэдээллээр 
Цагдаагийн байгууллага 94324 
нь гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авч, шалгаснаас 
27167 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн ба 
Авлигатай тэмцэх байгууллага 
427 гэмт хэргийн талаарх гомдол, 
мэдээлэл шалгаснаас 83 нь 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 
байна.Прокурорын байгууллага 
нь гэмт хэргийн талаарх 94751 
гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 
шалгасан бол 29304 нь эрүүгийн 
хэрэг үүсгэн шалгасан ба 41525 
эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулжээ. Шүүхээс 5762 эрүүгийн 
хэргийг хянан шийдвэрлэж, 6566 
хүнд ял шийтгэсэн статистикийн 
мэдээлэл гарсан байна. 

Өнөөгийн байдлаар цагдаагийн 
байгууллагад гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх гомдол, 
мэдээлэл, гэмт хэрэг, гэмт хэрэгт 
холбогдсон этгээд, хохирсон 
иргэн, байгууллага, хохирол, 
захиргааны зөрчил, түүнийг 
үйлдсэн этгээдийн талаарх 
мэдээллийн сан улсын хэмжээнд 
онлайнаар бүрдэж, түүнээс 
статистикийн мэдээлэл гарч 
байна. Харин шүүх, прокурорын 
байгууллагын хувьд мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх системээ 
хөгжүүлж байгаа бөгөөд 

статистик мэдээлэл эрхлэн 
гаргах, үндэсний статистикийн 
мэдээлэлд тусгагдах үйл явц 
төдийлөн шаардлагын хэмжээнд 
хүрэхгүй байна. 

Үндэсний статистикийн хорооны 
Хүн ам, нийгмийн статистикийн 
газарт цагдаа, прокурор, шүүх, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын гэмт хэргийн 
талаарх статистик мэдээлэл 
нэгтгэгдэн гарч, улсын 
хэмжээний нийгэм, эдийн 
засгийн байдалд тусч, улмаар төр 
засгийн холбогдох байгууллага, 
албан тушаалтнуудын түвшинд 
танилцуулагдаж, НҮБ-ын 
статистикийн төв байгууллага 
зэрэг олон улсын байгууллагад 
хүргэдэг. 

Цаашид Монгол Улсын 
гэмт хэргийн статистикийн 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгон төлөвшүүлэх, тухайлбал, 
хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагын мэдээллийн 
нэгдмэл байдлыг хангах, гэмт 
хэргийн статистикийн үндэсний 
хэмжээний гэмт хэргийн 
статистикийн аргачлал, эрх зүйн 
актыг бий болгож, мөрдүүлэх, гэмт 
хэргийн статистикийн үндэсний 
гэмт хэргийн мэдээллийн 
үзүүлэлтийг олон улсын жишиг 
үзүүлэлтэд нийцүүлэх, Үндэсний 
статистикийн хороонд гэмт 
хэргийн статистик мэдээлэл 
хариуцсан нэгж үйл ажиллагаа 
явуулах нь үр дүнтэй гэж 
судлаачийн хувьд үздэг. 
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ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Гэмт хэргийн статистикт гэмт 
хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
мэдээллийн сангаас статистик 
мэдээллийг боловсруулан 
гаргах, түүнд дүн шинжилгээг 
практиктай уялдуулан үр 
дүнтэй хийж, үр дүнд бодлого, 
үйл ажиллагаандаа ашиглах 
үйл ажиллагаа хамаарагдаг.
Гэмт хэргийн статистик 
зүйн онол, арга зүйг судлан 
хөгжүүлснээр цагдаа, авлигатай 
тэмцэх, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх, прокурор, шүүхийн 
байгууллагын гэмт хэргийн маягт, 

арга зүй боловсронгуй болоход 
дөхөмтэй юм. Улмаар гэмт 
хэргийн талаарх статистикийн 
мэдээллийн нэгдмэл байдал, 
уялдаа холбоо хангагдаж, үнэн 
бодиттой статистик мэдээллийн 
үндсэн дээр гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
төрийн бодлого оновчтой 
хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.
Түүнчлэн, эрүүгийн нөхцөл 
байдлыг тоон үзүүлэлтээр үнэн 
зөв, бодитой илэрхийлэн гаргаж, 
дүн шинжилгээ хийж, урьдчилан 
сэргийлэх ажлын үр дүн дээшлэх 
нөхцөл бүрдэхийн зэрэгцээ гэмт 
явдлын шалтгаан, нөхцөлийг 
оновчтой тодорхойлж, хариу 

авах арга замыг хэрэгжүүлэх ач 
холбогдолтой билээ. 
Гэмт хэргийн статистикийн 
тогтолцоог боловсронгуй болгон 
төлөвшүүлэх, хууль сахиулах, 
шүүх эрх мэдлийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдмэл байдлыг 
хангуулах, (Зураг-3. Гэмт 
хэргийн статистикийн 
тогтолцооны загвар); гэмт 
хэргийн статистикийн үндэсний 
гэмт хэргийн мэдээллийн 
үзүүлэлтийг НҮБ-ын жишиг 
үзүүлэлтэд нийцүүлэх; Үндэсний 
статистикийн хороонд гэмт 
хэргийн статистикийн мэдээлэл 
хариуцсан нэгжийг байгуулах нь 
зүйтэй гэж үзэж байна. 

Зураг-2. Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцооны загвар

6 
 

Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцоог боловсронгуй болгон төлөвшүүлэх, хууль 
сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагын мэдээллийн нэгдмэл байдлыг хангуулах, (Зураг-3. 
Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцооны загвар); гэмт хэргийн статистикийн үндэсний гэмт 
хэргийн мэдээллийн үзүүлэлтийг НҮБ-ын жишиг үзүүлэлтэд нийцүүлэх; Үндэсний статистикийн 
хороонд гэмт хэргийн статистикийн мэдээлэл хариуцсан нэгжийг байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж 
байна.  

Зураг-3. Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцооны загвар 

 
 

Ашигласан ном зүй 
 

1. Болдбаатар, Ж. Нямдаваа, O. Криминологи. УБ. 2010 
2. Жанцан, Н. Криминологи. УБ. 2004 
3. Jack R. Greene, The Encyclopedia Police Science, Third Edition. 2007 
4. Монгол Улсын Үндсэн хууль, “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1992 оны 1 дүгээрт 

нийтлэгдсэн, http://legalinfo.mn/law/details/50?lawid=50 
5. Ýðäýíýñóâä, Л. Áèçíåñèéí ñòàòèñòèê. УБ. 2004 

6. БНМАУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл зохиолын хүрээлэн, Цэвэл.Я, Монгол хэлний 
товч тайлбар толь. УБ. 1966 

 
 

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

1. Болдбаатар, Ж. Нямдаваа, O. Криминологи. УБ. 2010
2. Жанцан, Н. Криминологи. УБ. 2004
3. Jack R. Greene, The Encyclopedia Police Science, 

Third Edition. 2007
4. Монгол Улсын Үндсэн хууль, “Төрийн мэдээлэл” 

эмхэтгэлийн 1992 оны 1 дүгээрт нийтлэгдсэн, 
http://legalinfo.mn/law/details/50?lawid=50

5. Эрдэнэсувд, Л. Бизнесийн статистик. УБ. 2004.
 
6. БНМАУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл 

зохиолын хүрээлэн, Цэвэл.Я, Монгол хэлний 
товч тайлбар толь. УБ. 1966



35

ГАДААД ХАРИЛЦАА

Үндэсний статистикийн 
хороо нь Монгол Улсын 
Засгийн газраас Дэлхийн 
банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 
“Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд 
“Статистикийн байгууллагын 
мэдээлэл боловсруулах чадавхыг 
бэхжүүлэх” дэд бүрэлдэхүүн 
хэсгийг 2015 оноос хэрэгжүүлж 
байна. Төслийн хүрээнд 
Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улс /ХБНГУ/-ын Холбооны 
статистикийн газартай 2016 оны 
7-р сард Хосолмол түншлэлийн 
гэрээ байгуулан статистикийн 
байгууллагын чадавхыг 

бэхжүүлэх дэд төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2017 оны 
09-р  сарын 05-нд энэхүү төслийн 
үр дүнг дүгнэх, танилцуулах арга 
хэмжээг зохион байгуулсан.  
ҮСХ нь ХБНГУ-ын Холбооны 
статистикийн газартай хамтын 
ажиллагааны 14 жилийн түүхтэй 
бөгөөд “Ухаалаг засаг” төслийн 
өмнө хэрэгжсэн Дэлхийн банкны 
“Монстат” төслийн хүрээнд 
чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр 
олон үйл ажиллагааг хамтран 
амжилттай зохион байгуулсан. 
Үндэсний статистикийн хороо 
нь олон улсын түвшинд байр 
сууриа бэхжүүлэх, чадварлаг 

боловсон хүчин, олон улсын сайн 
туршлагыг нэвтрүүлэхэд ХБНГУ-
ын Холбооны статистикийн 
газрын дэмжлэг туслалцаа нэн 
чухал байр суурийг эзэлсэн 
болно. Арга хэмжээнд ХБНГУ-
ын статистикийн газрын 
төлөөлөгчид, БСШУСЯ, Татварын 
ерөнхий газар, Оюуны өмч, 
улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газар, Үндэсний дата төв болон 
статистикийн салбарын албан 
хаагчид оролцсон.

ҮНДЭСНИЙ СТÀТИСТИКИЙН ХОРОО,  ХБНÃÓ-ЫН ХОËБООНЫ 
СТÀТИСТИКИЙН ÃÀÇРЫН ХООРОНД БÀЙÃÓÓËСÀН ХОСОËМОË 
ТҮНШËЭËИЙН ÃЭРЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХЭРЭÃЖҮҮËСЭН 
ТªСËИЙН ҮР ДҮН,  ХÀÀËТЫН ÀРÃÀ ХЭМЖЭЭÃ ÇОХИОН 
БÀЙÃÓÓËÀÂ

Бэлтгэсэн: З.Хүслэн 
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Үндэсний статистикийн 
хорооны даргын урилгаар Япон 
Улсын Статистик мэдээллийн 
зөвлөгөө, дүн шинжилгээний 
хүрээлэн (СИНФОНИКА) –гийн 
Ерөнхийлөгч Сейкен Сугиура, 
дарга Акихико Ито, удирдах 
зөвлөлийн гишүүн Коши Кихара 
нар Монгол Улсад  7 дугаар 
сарын 9-нөөс 14-ний өдрүүдэд 
албан айлчлал хийлээ. Энэ 
оны хоёрдугаар сард Үндэсний 

статистикийн хорооны дарга 
А.Ариунзаяа Япон улсын Токио 
хотод СИНФОНИКА буюу Япон 
Улсын Статистик мэдээллийн 
зөвлөгөө, дүн шинжилгээний 
хүрээлэнтэй хамтран ажиллах 
гэрээг таван жилээр шинэчлэн 
байгуулж, үзэглэсэн билээ. 
Үүнтэй холбоотойгоор дээрх 
хүрээлэнгийн Ерөнхийлөгч 
болон төлөөлөгчид манай улсад 
наадмын үеэр айлчилсан юм. 

Үндэсний статистикийн хорооны 
дарга А.Ариунзаяа СИНФОНИКА-
гийн дэмжлэгтэйгээр ҮСХ-ны 
албан хаагчдыг Япон улсад 
сургалтад хамруулж байгаа 
нь боловсон хүчний чадавхыг 
дээшлүүлэхэд ихээхэн хувь 
нэмэр оруулж буйг онцолж хоёр 
байгууллагын цаашдын хамтын 
ажиллагааны талаар ярилцаж, 
харилцан туршлага солилцов. 

ЯПОН ÓËСЫН СТÀТИСТИК МЭДЭЭËËИЙН ÇªÂËªÃªª, ДҮН 
ШИНЖИËÃЭЭНИЙ ХҮРЭЭËЭНÃИЙН ЕРªНХИЙËªÃЧ МÀНÀЙ 
ÓËСÀД ÀЙËЧИËËÀÀ

Бэлтгэсэн: З.Хүслэн 
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Хүн ам зүй

56. Өрх: Ганц бие болон нэг орон байранд 
хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, 
амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хамтран 
хангадаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг өрх гэнэ. 
Өрхийн гишүүд нь хоорондоо ураг төрлийн 
холбоотой, хамаатан садан, зарим гишүүд 
нь огт хамааралгүй, эсвэл эдгээрийн аль 
алинаас бүрдсэн байж болно. Өрх гэдэг 
нь гэр бүл гэсэн ойлголтоос ялгаатай. Нэг 
өрхөд нэг болон хэд хэдэн гэр бүл амьдарч 
байж болно.

57. Өрхийн тэргүүн: Өрхийн гишүүд хэнийгээ 
тэргүүлэгч гэхийг сайн дураар шийдвэрлэнэ. 
Гэхдээ өрхийн тэргүүлэгч нь өрхдөө байнга 
оршин суугч, 16-гаас дээш насны бөгөөд 
өрхийн бусад гишүүд өрхийн тэргүүлэгчээр 
өргөмжилсөн хүн байна. Хэрвээ өрхийн 
тэргүүлэгчээ тодорхойлж чадахгүй бол 
тухайн өрхийн орлогын дийлэнх хэсгийг 
бүрдүүлж байгаа хүнийг өрхийн тэргүүнээр 
авч үзэж болно.

58. Өрхийн ам бүлийн гишүүд: Ураг төрлийн 
болон гэр бүлийн холбоотой болон 
холбоогүй, нэг орон байранд хамт амьдардаг, 
нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын наад 
захын бусад хэрэгцээгээ хамтран хангадаг 
нэг буюу хэсэг хүмүүсийг тухайн өрхийн 
ам бүлийн гишүүн гэж үзнэ. Гэхдээ тухайн 
өрх айлд өрхийн ам бүлийн гишүүдээс нь 
гадна түүнд хамрахгүй садан төрөл, бусад 
хүмүүс амьдарч болно. Түүнээс гадна өөр 
газар амьдарч, ажиллаж (хугацаат цэргийн 
алба хааж байгаа, өөр аймаг, нийслэлд сурч 
байгаа оюутан сурагчид, түр хугацаагаар 

гадаад, дотоодод явагчид гэх мэт) байгаа 
өрхийн ам бүлийн гишүүд орно.

59. Өрхийн ам бүлийн дундаж тоо: Нэг өрхөд 
ногдох өрхөд харьяалагдан амьдардаг хүний 
тоог илэрхийлнэ.

60. Салалтын ерөнхий коэффициент: Тухайн 
жилийн 1000 хүн тутамд ногдох салалтын 
тоог илэрхийлнэ.

61. Салалтын тусгай коэффициент: Тухайн 
жилийн 15 ба түүнээс дээш насны 1000 хүн 
тутамд ногдох салалтын тоог илэрхийлнэ.

62. Суурин хүн ам: Тухайн засаг захиргааны 
нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш 
хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг 
хэлнэ.

63. Сүүлчийн шилжилт: Тухайн шилжигчийн 
хувьд хүн амын сүүлийн тооллого, судалгаа 
хийх үед бүртгэгдсэн газар, түүний төрсөн 
газраас ялгаатай байх тохиолдлыг хэлнэ. 
Үүнийг тодорхойлохдоо тухайн шилжигчийн 
сүүлчийн суурьшсан нутаг, түүний төрсөн 
нутаг хоёрыг авдаг бөгөөд эдгээрийн дунд 
хэдэн удаа ч шилжих хөдөлгөөн гарсан 
тэдгээрийг хамруулахгүй.

64. Төрөлт: Эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн 
хүүхдийн тоогоор хэмжигдэнэ.

65. Төрөлтийн дараалал: Эмэгтэйчүүдийг амьд 
төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор ангилсан бүлэг 
юм. Хэрэв тухайн эмэгтэй нэг ч удаа хүүхэд 
төрүүлээгүй бол төрөлтийн тэг дараалал, 
харин нэг хүүхэд төрүүлсэн бол төрөлтийн 
нэгдүгээр дараалалд хамааруулна. Энэ 
үзүүлэлтийг эмэгтэйчүүдийн төрүүлсэн 
хүүхдийн тоогоор ангилж төрөлтийн 
үелрэлийг судлахад ашиглана.

СТÀТИСТИКИЙН ҮÇҮҮËЭËТИЙН ОЙËÃОËТ,  ТОДОРХОЙËОËТ

Х¿í àì,  íèéãìèéí ñòàòèñòèê ªìíºõ äóãààðààñ 35-55-ûã ¿çíý ¿¿.
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66. Төрөлтийн ерөнхий коэффициент: Тухайн 
жилийн 1000 хүн тутамд ногдох амьд төрсөн 
хүүхдийн тоог илэрхийлнэ.

67. Төрөлтийн нийлбэр коэффициент: Нэг 
эмэгтэйн (нөхөн үржихүйн амьдралын 
хугацаагаа дуустал нас барахгүй гэж үзвэл) 
нөхөн үржихүйн амьдралынхаа сүүл 
үе гэхэд төрүүлсэн байх нийт хүүхдийн 
тоог илэрхийлнэ. Төрөлтийн нийлбэр 
коэффициентийг бүх эмэгтэйчүүдийн тухайн 
цаг үе дэх төрөлтийн тоог нэгтгэн, нэг 
эмэгтэйд ногдохоор тооцдог.

68. Төрөлтийн тусгай коэффициент: Тухайн 
жилийн төрөх насны (15-49 насны) 1000 
эмэгтэйд ногдох амьд төрсөн хүүхдийн 
тоогоор илэрхийлнэ. Энэ үзүүлэлт нь хүн 
амын насны бүтцээс үл хамаарч, тухайн 
жилийн төрөлтийн дундаж түвшинг 
илэрхийлнэ.

69. Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа: Тухайн 
жилийн амьд төрсөн 100 эмэгтэй хүүхэд 
тутамд ногдох амьд төрсөн эрэгтэй хүүхдийн 
тоог илэрхийлнэ.

70. Төрөлтийн эргэн нөхөгдөх түвшин: Нэг 
үелэрлийн эмэгтэйчүүдийн өөрсдийгөө 
эргэн нөхөх тооны охидыг төрүүлэх чадавхи 
бүхий төрөлтийн түвшинг илэрхийлнэ. 
Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент нь 1 
байх үед төрөлтийн эргэн нөхөгдөх түвшин 
хангагдана.

71. Төрүүлсэн хүүхдийн тоо: Тухайн эмэгтэйн 
нөхөн үржихүйн амьдралынхаа хугацаанд 
нийт хэдэн хүүхэд төрүүлснийг харуулна. 
Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн 
амьдралын хугацаа дуусахыг хүлээхгүйгээр 
нэг эмэгтэй хэдэн хүүхэд төрүүлж байгааг 
тооцох шаардлага гардаг. Энэ үед төрөлтийн 
нийлбэр коэффициент гэсэн үзүүлэлтийг 
ашиглаж болно.

72. Түр зуурын болон улирлын чанартай 
шилжих хөдөлгөөн: Шилжин суурьшсан 
нутагтаа тогтмол амьдрах зорилгогүй 
тодорхой хугацаагаар шилжин ирсэн 
тохиолдлыг түр зуурын шилжих хөдөлгөөн 
гэнэ. Түр зуурын шилжих хөдөлгөөн нь 
хугацааны хувьд янз бүр байж болох бөгөөд 
ирсэн нутагтаа буцах зорилгыг агуулдаг. 
Энэ нь ихэвчилэн ажлын байрны эрэлт, 
хэрэгцээнээс шалтгаалан гарч байдаг. Түр 
зуурын шилжих хөдөлгөөний нэг хэлбэр бол 
улирлын чанартай шилжих хөдөлгөөн юм.

73. Харьяалалгүй хүн: Аль ч улсын харьяат бус 
хүнийг хамруулна.

74. Хаягийн бүртгэлгүй оршин суугч: Тухайн 
засаг, захиргааны нэгж (баг, хороонд)-д 
албан ёсоор бүртгүүлээгүй, хаягийн 
бүртгэлгүйгээр 180-аас дээш хоногоор 
оршин суугчийг хэлнэ.

75. Хот, суурин газар: Монгол Улсын хот, тосгоны 
эрх зүйн байдлын тухайн хуулийн 3.1-д 
зааснаар хот нь “15000-аас доошгүй оршин 
суугчтай, тэдгээрийн дийлэнх хувь нь голлон 
үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт ажилладаг, 
хот бүрдүүлэгч дэд бүтэц хөгжсөн, өөрийн 
удирдлага бүхий төвлөрсөн суурин газар 
мөн”, 3.2-д зааснаар тосгон нь “500-15000 
оршин суугчтай, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, 
аялал жуулчлал, амралт, сувилал, тээвэр, 
худалдаа зэрэг салбарын аль нэг хөгжсөн, 
өөрийн удирдлага бүхий суурин газар мөн”.

76. Хотын хүн ам, өрх: Нийслэл, аймгийн төв, 
тосгонд оршин суугаа бүх хүн ам, өрхийг 
хамруулна.

77. Хөдөөгийн хүн ам, өрх: Сумын төв (аймгийн 
төвийн сумыг оруулахгүй), хөдөөд оршин 
суугаа бүх хүн ам, өрхийг хамруулна.
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78. Хүйсийн харьцаа: Эрэгтэйчүүдийн тоог 
эмэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулсан 
харьцаа бөгөөд энэ нь 100 эмэгтэйд ногдох 
эрэгтэйчүүдийн тоог илэрхийлнэ.

79. Хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистик: 
Хүн амын ердийн хөдөлгөөнтэй холбоотой 
бүх үзэгдэл, тухайлбал төрөлт, нас баралт, 
шилжин ирэгчид болон шилжин явагчдын 
тоо, гэрлэлт, гэр бүл салалтын тоо, 
тэдгээрийг үндэслэн тооцдог харьцуулсан 
үзүүлэлтүүдээс бүрдэнэ.

80. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт (бууралт)-
ийн коэффициент: Хүн амын төрөлт, нас 
баралтын тооны зөрүүгээр тухайн жилийн 
хүн ам өссөн (буурсан)-ийг харуулах 
коэффициент бөгөөд түүнийг суурин хүн 
амд эзлэх хувиар илэрхийлнэ.

81. Хүн амын жилийн дундаж тоо: Тайлант 
оны эхний болон эцсийн хүн амын тооны 
дунджаар илэрхийлэгдэнэ.

82. Хүн амын тоо: Тодорхой хугацаанд, тухайн 
нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын тоог 
илэрхийлнэ. Хүн амын тоог бэлэн болон 
суурин хүн амаар тооцдог.

83. Хүн амын тэг өсөлт: Тухайн жилийн хүн 
амын төрөлт дээр шилжин ирэгчдийг 
нэмсэн нийлбэр нь нас баралт дээр шилжин 
явагчдыг нэмсэн нийлбэртэй тэнцэж байх 
үед хүн амын өсөлтийн хувь тэгтэй тэнцүү 
байх ба үүнийг хүн амын тэг өсөлт буюу 
тэнцвэржилт гэнэ.

84. Цагаач: Монгол Улсын эрх бүхий 
байгууллагаас цагаачлан оршин суух 
зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүнийг хамруулна. 

Бэлтгэсэн: Б.Мягмархатан 
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ТОÃТÂОРТОЙ ХªÃЖИË - СТÀТИСТИК 
ñэдэвò ¿íдэñíèé чуулãàíы èлòãэл¿¿д

СЭДЭВ:  Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн   
  өнөөгийн хүрсэн түвшин 
ИЛТГЭГЧ: УИХ-ын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын  
  Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.ЗАНДАНШАТАР

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/1.iltgel_MN.pdf

СЭДЭВ:  Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
  баримтлал 2030 ба дэлхийн тогтвортой хөгжлийн 
  зорилтын биелэлтийг хангах нь
ИЛТГЭГЧ: УИХ-ын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
  сайд С.ЧИНЗОРИГ

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/2.iltgel_MN.pdf

СЭДЭВ:  Дэлхийн түвшний тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөр

ИЛТГЭГЧ: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Суурин    
  зохицуулагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин  
  төлөөлөгч БЕАТA ТРАНКМАН

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/3.iltgel_MN.pdf

СЭДЭВ:  Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд   
  түншлэгчдийн оролцоо, хувь нэмэр
ИЛТГЭГЧ: Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Б.БАЯРСАЙХАН

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/4.iltgel_MN.pdf
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СЭДЭВ:  ХӨГЖИЛ - СТАТИСТИК

ИЛТГЭГЧ: Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.АРИУНЗАЯА

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/5.iltgel_MN.pdf

СЭДЭВ:  Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг   
  хангахад түншлэлийг хөгжүүлэх нь

ИЛТГЭГЧ: Үндэсний статистикийн хорооны Үндэсний тооцоо,  
  шинжилгээ судалгааны газрын дарга А.ДЭМБЭРЭЛ

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/D2.1.iltgel_MN.pdf

СЭДЭВ:  Захиргааны статистикийн мэдээллийн өнөөгийн   
  байдал, сайжруулах арга зам

ИЛТГЭГЧ: Үндэсний статистикийн хорооны дэд дарга    
  Ч.БАЯНЧИМЭГ

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/D2.2.iltgel_MN.pdf

СЭДЭВ:  Статистикийн салбарын хөгжил, ирээдүй
  
ИЛТГЭГЧ: Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, Нийгмийн  
  статистикийн газрын дарга А.АМАРБАЛ

ИЛТГЭЛ ТАТАХ ХОЛБООС: 
http://chuulgan2017.nso.mn/Upload/D2.3.iltgel_MN.pdf


