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ОРШИЛ

Даян дэлхийн хүн ардын 
энх тайван амьдрал, хөгжил 
цэцэглэлт, байгаль орчны 
тогтвортой байдлын төлөө 
дэлхийн бүх улс үндэстэн нэгдэн 
“Тогтвортой хөгжил - 2030 
хөтөлбөр”-ийг 2015 онд тунхаглан 
баталсан юм. Дэлхий дахинаа 
ядуурал, гачигдлыг үгүй хийхийн 
тулд хүн ардын боловсрол, эрүүл 
мэндийг сайжруулж, тэгш бус 
байдлыг арилгаж, эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжихийн зэрэгцээ уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг даван 
туулж, далай тэнгис, эх дэлхий, 
байгаль орчноо авран хамгаалах 
учиртайг улс үндэстнүүд нэгэн 
сэтгэлээр хүлээн зөвшөөрч, хүчээ 
нэгтгэн хамтран хэрэгжүүлэх 17 
зорилгыг уг хөтөлбөрийн хүрээнд 
дэвшүүлсэн.

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг 
эцэслэн батлах үйл хэрэг нь 
НҮБ-ын төдийгүй дэлхийн улс 
орнуудын олон жилийн уйгагүй 
ажлын үр дүнд бий болсон юм. 
Энэ ажлын хүрээнд өрнөсөн 
дараах үйл явдлыг тоймлон 
дурдаж болно. Үүнд:

• Бразил Улсын Рио-де-
Жанейро хотноо 1992 оны 6-р 
сард ”Хүрээлэн буй орчин ба 
хөгжил” сэдвийн дор дэлхийн 
178 орны төлөөлөгчид хуран 
чуулж, хүн ардын аж амьдралыг 
сайжруулж, байгаль орчныг 
хамгаалах тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх дэлхийн нийтийн 
түншлэлийн цогц төлөвлөгөөг 
хэлэлцэж, ”Хорин нэгдүгээр зууны 
мөрийн хөтөлбөр”-ийг батлан 
тунхагласан.

• АНУ-ын Нью-Йорк хотноо 2000 
оны 9 дүгээр сард НҮБ-ын гишүүн 
орнуудын төрийн тэргүүнүүд хуран 
чуулж, “Мянганы тунхаглал”-ыг 
хэлэлцэн баталж, улмаар 2015 он 
гэхэд туйлын ядуурлыг хагаслах 
зорилго тэргүүтэй 8 төрлийн 
Мянганы хөгжлийн зорилго 
(МХЗ)-ыг дэвшүүлэн мөрдөж 
ажилласан.

• ӨАБНУ-ын Иоханнесбург хотноо 
2002 онд хуралдсан ”Тогтвортой 
хөгжлийн асуудлаарх дэлхийн 
дээд хэмжээний чуулга уулзалт”-
аар дэлхийн улс орнууд ядуурлыг 
устгах, байгаль орчныг хамгаалах 
олон улсын хамтын нийгэмлэгийн 

үүрэг амлалтаа дахин нэг 
баталгаажуулж, “Хорин нэгдүгээр 
зууны мөрийн хөтөлбөр” болоод 
“Мянганы тунхаглал”-ын зорилго, 
зорилтуудыг олон талт хамтын 
ажиллагаагаар өргөжүүлсэн 
“Тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх 
Иоханнесбургийн тунхаглал”, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэлэлцэн баталсан юм.

• Бразил Улсын Рио-де-Жанейро 
хотноо 2012 оны 6-р сард чуулсан 
“Тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх 
НҮБ-ын бага хурал (Рио +20)”–аар 
хэлэлцэн баталсан “Бидний хүсч 
буй ирээдүй” баримт бичгээр МХЗ-
ын үргэлжлэл болгож, Тогтвортой 
хөгжлийн зорилгууд (ТХЗ)-ыг 
тодорхойлох ажлыг эхлүүлж, 
Тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх 
НҮБ-ын Улс төрийн өндөр 
түвшний чуулга уулзалтыг үүсгэн 
байгуулсан. Энэхүү “Рио+20”-
ын баримт бичгээр хөгжлийн 
санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд 
оролцогч талуудын чиг үүргийг 
тодорхойлон заасны дээр жижиг 
арлын улс орнуудын хөгжлийн 
тогтвортой байдал зэрэг олон 
чухал асуудлыг дэвшүүлсэн.

• ТХЗ-ыг боловсруулж, 
танилцуулах үүрэг бүхий нээлттэй 
ажлын хэсгийг НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейн шийдвэрээр 2013 онд 
байгуулан ажиллаж эхэлсэн.

• НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгээс 
“2015 оноос хойших хөгжлийн 
мөрийн хөтөлбөр”–ийг хэлэлцэн 
батлах арга ажиллагааг 2015 оны 
1 дүгээр сараас эхлүүлж, улмаар 
2015 оны 9 дүгээр сард “Тогтвортой 
хөгжил–2030 хөтөлбөр”–ийг 
Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын 
хамт ”Тогтвортой хөгжлийн 
НҮБ-ын дээд хэмжээний чуулга 
уулзалт”–аар хэлэлцэн баталжээ.

Улс орнуудын олон талт хамтын 
ажиллагаа, олон улсын бодлого 
тодорхойлох үйл хэрэгт 2015 он 
чухал байр суурь эзэлдэг. Учир 
нь энэ онд дараах чухал баримт 
бичгүүдийг хэлэлцэн баталсан. 
Үүнд:

• “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
Сэндайн үйл ажиллагааны хүрээ” 
(2015 оны 3-р сард)

• “Хөгжлийн санхүүжилтийн 
асуудлаарх Аддис Абабагийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө” (2015 
оны 7-р сард)

• “Тогтвортой хөгжил–2030 
хөтөлбөр”, Тогтвортой хөгжлийн 
17 зорилго (2015 оны 9-р сард)

• “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
тухай Парисын хэлэлцээр” (2015 
оны 12-р сард)

Дэлхий нийтийн хэмжээнд ТХЗ-
ын 17 зорилгын хүрээнд 169 
зорилтыг дэвшүүлж, тэдгээрийн 
хэрэгжилтийг үнэлэх 244 шалгуур 
үзүүлэлтийг тодорхойлсон юм. 
Одоогоор жил бүр тогтмол 
зохион байгуулж буй ”Тогтвортой 
хөгжлийн асуудлаарх НҮБ-ын Улс 
төрийн өндөр түвшний чуулга 
уулзалт” нь ТХЗ-ын хэрэгжилтийг 
үнэлэх гол талбар, онцлох үйл 
явдал болж байна. 2019 онд 
зохион байгуулсан уг чуулга 
уулзалтаар Монгол Улс ТХЗ-ын 
хэрэгжилтийн “Үндэсний сайн 
дурын илтгэл”-ээ танилцуулсан. 
ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтийг 
тооцох, мэдээлэх үйл хэрэгт улс 
орнуудын үндэсний статистикийн 
байгууллагуудын үүрэг оролцоо 
туйлын чухал юм.

Монгол Улсын Үндэсний 
статистикийн хороо (ҮСХ) хуулиар 
болон олон  улсын  хамтын  
нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн 
үүргийнхээ дагуу ТХЗ-ын шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тооцох, нэгтгэн 
мэдээлэх ажилд онцгой ач 
холбогдол өгч ажиллаж байна. 
Өнгөрсөн хугацаанд ҮСХ-ноос ТХЗ-
ын хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн 
бэлэн байдалд 5 удаагийн үнэлгээ 
хийсэн (2019 оны жилийн эцсийн 
байдлаар). 

Энэхүү товхимолд үндэсний 
түвшинд тооцон гаргах 
боломжтой ТХЗ-ын 132 шалгуур 
үзүүлэлтийг тодорхойлж, тоо 
мэдээллийг нэгтгэн тархааж 
байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
www.sdg.gov.mn цахим хуудаснаас 
үзнэ үү.
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Үндэсний ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай  
хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр

Үндэсний ядуурлын шугамаас  доогуур амьжиргаатай 
хүн амын тухайн насны бүлгийн хүн амд эзлэх хувь

Гурван хүн тутмын нэг нь 
ядууралд өртсөн хэвээр байна.

Монгол Улс ядуурлын хамралтын хүрээг өрхийн 
хэрэглээнд тулгуурлан тооцдог бөгөөд үндэсний түвшинд 
тодорхойлсон ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой 
хүн ам 2014 онд 21.6 хувийг эзэлж байсан бол 2016 онд 
29.6 хувь болж өссөн. Харин 2018 оны байдлаар ядуурлын 
түвшин 28.4 хувь болж, 2016 онтой харьцуулахад бага 
зэрэг буурсан хэдий ч гурван хүн тутмын нэг нь зайлшгүй 
шаардлагатай хүнсний болон хүсний бус хэрэглээний 
зүйлийг худалдан авах чадваргүй хэвээр байна.  

Хүүхэд ядууралд өртөх нь хамгийн өндөр байна. 

Үндэсний ядуурлын шугамаас 
доогуур амьжиргаатай хүн амын 
тухайн насны бүлгийн хүн амд эзлэх 
хувь 18 хүртэлх насны хүүхдийн 
хувьд хамгийн өндөр байгаа нь 

хүүхэд ядууралд өртөхөд хамгийн ойр, эмзэг байдгийн 
тод жишээ юм. 2014 онд 18 хүртэлх насны нийт хүүхдийн 
29 орчим хувь нь үндэсний ядуурлын шугамаас доошуур 
амьжиргаатай аж төрж байсан бол 2018 онд энэ үзүүлэлт 
36 хувь болж өсжээ. Түүнчлэн, 30-39 насны залуучууд бусад 
насанд хүрэгчидтэй харьцуулахад ядууралд өртөмтгий 
байна. 

Үндэсний ядуурлын шугам бол өрхийн хэрэглээг мөнгөн 
дүнгээр илэрхийлж тооцсон үзүүлэлт бөгөөд ядууралд 
нөлөөлж буй өрхийн аж байдлын бусад олон хүчин 
зүйлийг бүрэн дүүрэн тодорхойлох боломжгүй сул талтай. 
Тиймээс ядуурлыг олон хэмжээсээр үнэлж тооцох нь 
ядуурлыг бууруулах бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэхэд 
чухал ач холбогдолтой юм. 

ЗОРИЛГО 1. ЯДУУРЛЫН БҮХ ХЭЛБЭРИЙГ ЭЦЭС БОЛГОХ 
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Тогтвортой хөгжилд хүрэх тэргүүн зорилгын нэг нь ядуурлыг бууруулах, тэр дундаа туйлын ядуурлыг эцэс болгох явдал 
юм. Дэлхий дахинаа 2030 он гэхэд үндэсний тодорхойлолтын дагуу ядуурлын бүх хэмжигдэхүүнээр ядуу амьдарч байгаа 
бүх насны эрэгтэй, эмэгтэй хүн, хүүхдийн эзлэх хувийг наад зах нь хоёр дахин бууруулах зорилт тавьсан.
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Үндэсний онцлогт тохирсон нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, бүх хүнд зориулсан нийгэм хамгааллын арга хэмжээ, 
түүний дотор нийгэм хамгааллын үндсэн/ суурь үйлчилгээг нэвтрүүлж, түүнд ядуу, эмзэг бүлгийн дийлэнх хэсгийг 2030 
он гэхэд хамруулах нь ядуурлыг бууруулахад чухал хувь нэмэр оруулна. 

Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан                  
хүн амын тухайн хүйсийн хүн амд эзлэх хувь
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Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан                     
хүн амын тухайн зорилтот бүлгийн хүн амд эзлэх хувь
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Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан                     
хүн амын эзлэх хувь, ядуурлын байдлаар
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Эмэгтэйчүүд нийгмийн 
хамгааллын суурь хөтөлбөрт 
хамрагдах нь илүү өндөр байна.

Монгол Улсын хувьд нийгмийн 
хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх 
хувь 2014 оноос хойш бага боловч тогтвортой өсөж байгаа 
нь сайшаалтай. 2014 онд нийт эрэгтэйчүүдийн 47.8 буюу тал 
хүрэхгүй хувь нь нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт 
хамрагдаж байсан бол энэ үзүүлэлт 2018 оны байдлаар 
51.3 хувь болж ялимгүй өссөн. Харин эмэгтэйчүүдийн 
хувьд нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдалт 
илүү өндөр бөгөөд 2018 оны байдлаар гурван эмэгтэй 
тутмын хоёр нь нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт 
хамрагдсан байна. 

Хүүхэд, ахмад настан нийгмийн 
хамгаалалд бараг бүрэн 
хамрагдсан. 

Хүн амьдралынхаа мөчлөгийн 
аль ч үед нийгмийн хамгааллын суурь үйлчилгээг хүртэх 
боломжтой байх нь хүний эрх гэж Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөрт үзсэн. Манай улсад хүүхэд, ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн хамгааллын суурь 
хөтөлбөрт бараг бүрэн хамрагддаг. Сүүлийн жилүүдэд 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний 
цар хүрээ сайжирч байгааг ажилгүй иргэдийн нийгмийн 
хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдалт 2014 онд 26 хувь 
байснаа 2018 онд 46 хувь болж өссөнөөс харж болно. 

Ядуу иргэдийн нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт 
хамрагдалт ядуу бус иргэдийнхээс 16 пунктээр илүү 
байна.  

Сүүлийн жилүүдэд төрөөс баримтлах халамжийн бодлогод 
нэлээд өөрчлөлт орсон. Бүх нийтийг хамарсан нийгмийн 
халамжийн бодлого хүрээгээ хумиж, хүн амын эмзэг бүлэгт 
түлхүү анхаарах болсон. 2014 онд үндэсний ядуурлын 
шугамаас доогуур амьжиргаатай иргэдийн нийгмийн 
хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдалт 60 хувь байсан 
бол өнгөрсөн жилүүдэд тогтмол өсөж, 2018 онд 71 хувь 
болжээ. 
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Өсөлт хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн 
насны хүүхдэд эзлэх хувь, улс, бүсийн дүнгээр
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Өсөлт хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн 
насны хүүхдэд эзлэх хувь, эхийн боловсролын түвшнээр
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2013 онд Баруун бүсэд 5 хүртэлх 
насны таван хүүхэд тутмын нэг 
нь өсөлт хоцролттой байжээ.

Хүүхдийн өсөлт хөгжил нь тэдний хоол тэжээлийн байдлаас 
ихээхэн хамаардаг. 2013 онд 5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн 
11 хувь нь өсөлт хоцролттой байсан бол 2018 онд 9 хувь 
болж буурчээ. Уг үзүүлэлт 2013 болон 2018 онд Баруун 
болон Хангайн бүсэд улсын дунджаас өндөр байсан бол 
Улаанбаатар хот, Төвийн бүсэд улсын дунджаас арай 
доогуур, эсвэл ойролцоо байжээ. Зүүн бүсийн аймгуудын 
хувьд өсөлт хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн эзлэх 
хувь 2013 онд 14 байсан бол 2018 онд 6 хувь болж огцом 
буурсан нь сайшаалтай.    

 

Эхийн боловсролын түвшин өндөр байх нь 
хүүхдийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй.  

Боловсролын түвшин доогуур эхийн 5 хүртэлх 
насны хүүхдийн 15 хувиас илүү нь өсөлт хоцролттой байна. 
Харин уг үзүүлэлт дээд боловсролтой эхийн 5 хүртэлх 
насны хүүхдийн хувьд 7 хувь байгаа нь улсын дунджаас 
доогуур үзүүлэлт бөгөөд эхийн боловсролын түвшин 
хүүхдийн өсөлт, хөгжилд нөлөөлдөг чухал хүчин зүйлийн 
нэг юм. 

ЗОРИЛГО 2. ӨЛСГӨЛӨНГ ЭЦЭС БОЛГОЖ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙГ САЙЖРУУЛЖ, ТОГТВОРТОЙ 
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ХӨХҮҮЛЭН ДЭМЖИХ

Хүн бүр амьдарч байгаа газар орондоо хангалттай хэмжээний хоол тэжээлтэй байж, эрүүл, сайн сайхан амьдрах боломж 
нөхцөлийг бүрдүүлэх нь Тогтвортой хөгжлийн хоёр дахь зорилго. Өлсгөлөнг эцэс болгохын зэрэгцээ хариуцлагатай, 
тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, хүнс тэжээлийн хүртээмжтэй байдлыг дэмжих нь энэ зорилгын гол эрмэлзэл юм. 
Ингэхийн тулд тогтвортой хүнс үйлдвэрлэлийн тогтолцоог бэхжүүлж, жижиг фермерийн үйл ажиллагааны бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ тэднийг зах зээлийн өрсөлдөөнд тэгш оролцож, технологийн дэвшлийг үр ашигтай нэвтрүүлэх 
боломжоор хангаж, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэрэгтэй. 
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Бага насны хүүхдийн жингийн илүүдэл анхаарал 
хандуулах асуудал болж байна.

Илүүдэл жинтэй хүүхдийн хувь 2005-2018 онд харьцангуй 
тогтвортой буюу 10 хүүхэд тутмын нэг нь илүүдэл жинтэй 
байгааг анхаарах хэрэгтэй. Энэ үзүүлэлт дэлхийн дунджаас 
даруй 4 пунктээр өндөр байна.

Зохистой бус хооллолт, хөдөлгөөний дутагдал  зэрэг нь 
жингийн илүүдэлд хүргэх гол шалтгаан болдог төдийгүй 
илүүдэл жин нь цаашдаа халдварт бус өвчнөөр өвдөх 
эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Харин туранхай хүүхдийн хувь 
2005-2013 онд бага зэрэг буурсан ч  сүүлийн 5 жилд 
үндсэндээ өөрчлөгдөөгүй 0.9-1.0 хувь байна. 

Махны үнийн хэлбэлзэл хамгийн их байна. 

Хүнс тэжээлийн хүртээмжтэй байдал, зах зээлийн эрэлт, 
нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг хангахад бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзлийг тогтмол ажиглаж, 
шаардлагатай арга хэмжээ авах нь чухал ач холбогдолтой. 
Зорилт 2.c -д энэ талаар тусгасан бөгөөд үнийн огцом 
өөрчлөлтийг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний улирлын 
чанартай үнийн хэлбэлзэл, инфляци зэргийг харгалзан 
үзэж, дунджаас хазайх хэлбэлзлээр нь үнэлдэг. Үнийн 
өөрчлөлт нь +/- 0.5 нэгж дотор байхад хэвийн гэж үздэг 
бол +/-0.5-1.0 нэгж үед өндөр өөрчлөлттэй, +/-1.0 -с илүү 
үед хэт өндөр өөрчлөлттэй гэж үздэг. Манай улсад 2015-
2019 онд үхэр,  хонины махны үнийн өөрчлөлт-0.61-ээс 
+0.93 байгаа нь сонгосон хүнсний бараанаас хамгийн их 
өөрчлөлттэй буюу өндөр өөрчлөлттэйд хамаарч байна. 
Харин гурил, цагаан будааны хувьд үнийн өөрчлөлт 
хэвийн хэмжээнд байжээ. Тухайлбал, гурилын үнийн 
өөрчлөлт 2015 онд 0.5 нэгж байсан бол 2019 онд -0.02 нэгж 
болж буурсан байна. 
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ЗОРИЛГО 3. БҮХ ТҮВШИНД ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛЫГ ХАНГАЖ, 
САЙН САЙХАН АЖ БАЙДЛЫГ ХӨХҮҮЛЭН ДЭМЖИХ

Эх, хүүхдийн эндэгдэл тогтвортой буурч байгаа боловч 5 
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн талаас илүү хувь нь 
нярайн эндэгдэл байна. 

Эхийн эндэгдлийн түвшин буюу 100,000 амьд төрөлтөд 
ногдох эндсэн эхийн тоо 2015 онд 26 байснаа 2016 онд 
49 болж огцом өссөн боловч сүүлийн 3 жилд тогтвортой 
23-27 байгаа нь дэлхийн дундажтай харьцуулахад сайн 
үзүүлэлт юм. Гэхдээ нийт төрөлтийн 99 хувийг эмнэлгийн 
мэргэжилтэн эх барьдаг манай улсын хувьд эхийн 
эндэгдлийг бууруулах нөөц боломж хангалттай бий. 

Дэлхийн хэмжээнд 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 
түвшин 2015 оны байдлаар 1000 амьд төрөлт тутамд 43 
болж, 1990 оны түвшинтэй харьцуулахад 2 дахин буурсан. 
Харин энэ үзүүлэлт манай улсын хувьд 2019 оны байдлаар 
16 болж, 2010 оны түвшинтэй харьцуулахад 9 нэгжээр 
буурсан байна. Хүүхдийн эндэгдлийн тэн хагасаас илүү 
хувь нь нярай үе буюу хүүхэд төрснөөс хойших нэг сарын 
хугацаанд тохиолдож байгаа нь анхаарал хандуулах 
асуудал юм. 2019 оны байдлаар 1000 амьд төрөлт тутамд 8 
нярай эндсэн байна. 

Бүх хүмүүсийн аль ч насандаа эрүүл амьдрах нөхцлийн хангах, сайн сайхан аж байдлыг дэмжих нь Тогтвортой хөгжлийн 
гурав дахь зорилго юм. Манай улсад хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр тодорхой амжилтад хүрсэн ч эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж хүн болгонд хүрч чадахгүй байсаар байна.     

Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд 
ногдох)

Хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд 
ногдох)
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Гепатит В-гийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүнд ногдох 
тухайн жилд халдвар авсан хүний тоо)

Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин дэлхийн 
дунджаас доогуур байна. 

Гэр бүл төлөвлөлтийн тухай мэдлэг, мэдээллийг 
нэмэгдүүлэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлж, улмаар эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах нь эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд 
чухал нөлөөтэйгээс гадна тэдний цаашдын амьдралын 
чанарыг ч тодорхойлох боломжтой. 2013 оны байдлаар 
манай улсын 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн 77 хувь 
нь гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээгээ жирэмслэхээс 
сэргийлэх орчин үеийн аргаар хангаж байсан бол 2018 
онд уг үзүүлэлт 64 хувь болж буурчээ.  

Өсвөр насны охид жирэмслэх, хүүхэд төрүүлэх нь эх болон 
хүүхдэд аль алинд нь өндөр эрсдэл дагуулж байдаг. 
Манай улсад өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин 
2018 оны байдлаар 32 байгаа нь дэлхийн улс орнуудын 
дундаж (1000 охин тутмын 44 нь хүүхэд төрүүлж байгаа)-
тай харьцуулахад доогуур үзүүлэлт хэдий ч хөгжингүй улс 
орнуудын дундажтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм. 

Гепатит В-гийн өвчлөлийн түвшин буурч байна.

Манай улсын хүн амын дундах 100,000 хүнд ногдох Гепатит 
B-гийн өвчлөлийн түвшин 2015 онд 16 байснаа 2019 оны 
байдлаар 7 болж буурчээ. Энэ бууралтыг Засгийн газраас 
2017 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн “Элэг бүтэн Монгол” 
хөтөлбөрийн хүрээнд хепатитийн вирусийн халдварын 
эрт илрүүлэг шинжилгээнд эрүүл мэндийн даатгалтай 
нийт 929.1 мянган иргэн хамрагдсанаас гадна элэгний В,С 
вирусийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ, эмчилгээнд олон 
иргэн хамрагдсантай холбоотой гэж үзэж болох юм. 

Зүрх, судасны тогтолцооны шалтгаант нас баралт 
хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна.

Манай улсад өвчний шалтгаант нас баралтын дотор зүрх, 
судасны тогтолцооны шалтгаант нас баралтын эзлэх 
хувь хамгийн өндөр буюу 2015-2018 онд 17-19 (10,000 хүнд 
ногдох) байна. 2018 оны байдлаар зүрх, судасны өвчнөөр 
нас барсан хүн амыг хүйсээр авч үзвэл, эрэгтэйчүүдийн 
хувьд харьцангуй өндөр 58.0 хувь байхад эмэгтэйчүүдийн 
хувьд 42.0 хувь байна.   

Дараагийн зонхилох шалтгаанд хорт хавдарын шалтгаант 
нас баралт орж байгаа бөгөөд 10,000 хүнд ногдохоор 13-
14 байна. 2018 оны байдлаар хорт хавдраар оношлогдсон 
хүн амын 76.1 хувь нь өвчнийхөө 3, 4 дүгээр үе шатанд 
орсон үедээ оношлогдож, хорт хавдраар нас барсан хүн 
амын 65.3 хувь нь анх оношлогдсоноосоо хойш 1 жил 
хүртэлх хугацаанд амьдарсан байна. Энэ нь хүн амыг 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэгт хамруулах 
ажлыг сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна. Харин 
манай улсын хувьд 10,000 хүнд ногдох амьсгалын замын 
архаг өвчин, чихрийн шижингийн шалтгаант нас баралт 
харьцангуй бага тохиолддог.          

Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин (1000 охинд 
ногдох төрөлтийн тоо)
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×ÀÍÀÐÒÀÉ
ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÃ 
ÄÝÌÆÈÕ

ЗОРИЛГО 4. ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ТЭГШ ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛООР 
ХАНГАХ, ХҮН БҮРИЙН НАСАН ТУРШДАА СУРАЛЦАХ БОЛОМЖИЙГ 
ДЭМЖИХ

Энгийн эхийг уншиж ойлгох чадвар бол хүүхдийн сурч 
чадах хамгийн үндсэн суурь чадваруудын нэг юм. Бага 
ангидаа бичиг үсэгт тайлагдах нь маш чухал бөгөөд  
хоцорсон хүүхдүүдэд анги ахих тутам уншиж бичиж сурах 
нь улам бэрхшээлтэй болдог. Мөн бага ангидаа хүүхэд 
дөрвөн аргын тоонд суралцаж, сууриа сайтар тавих нь 
цаашдаа математикт амжилт гаргахад нь ихээхэн чухал 
юм. 

2018 онд явагдсан НҮТС(Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр 
судалгаа)-ны үр дүнгээс харахад 2 болон 3-р ангид 
суралцагчдын 44 хувь нь унших, 34 хувь нь тоо бодох наад 
захын чадварыг эзэмшсэн байхад дунд сургуулийн төгсөх 
ангийн сурагчдын 79 хувь нь унших, 70 хувь нь тоо бодох 
чадварыг эзэмшсэн гэсэн үр дүн гарчээ.  

Сургуульд орж байгаа 10 хүүхэд тутмын 9 нь зохион 
байгуулалттай сургалтад хамрагджээ.

Сургуулийн өмнөх боловсрол (СӨБ)-ын хөтөлбөр нь 
хүүхдийг сургуульд суралцах  бэлтгэлийг хангахад 
чухал нөлөө үзүүлдэг. Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг 
тодорхойлох үзүүлэлт нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтын 
нэг үзүүлэлт юм. 

Сургуульд элсэн орохын өмнөх 1 жилд зохион 
байгуулалттай сургалтад хамрагдалтын хувь (ТХЗ-ын 
үзүүлэлт 4.2.2) 2016-2018 онд 88-90 хувь байгаа хэдий ч 
хотод хамрагдалт өндөр, харин хөдөөд хотоос харьцангуй 
доогуур байна. 

Хүн бүрд чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй, олгох, мөн насан турш сурч боловсрох боломжийг бүрдүүлэх нь 
Тогтвортой хөгжлийн дөрөв дэх зорилго юм. Хүмүүс чанартай боловсрол эзэмших боломжтой байснаараа ядуурлаас 
ангижрах нөхцөл бүрдэнэ. Иймээс боловсрол нь тэгш бус байдлыг бууруулж, жендэрийн эрх тэгш байдлыг бий болгоход 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
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Програмчлалын хэлээр програм бичих үйлдлийг 15-49 насныхны ердөө 3-4 хувь нь хийж чаддаг байна.

Манай улс 2017 оны байдлаар харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн хөгжлийн индексээр дэлхийн 176 улс орноос 91 
дүгээр байр, Ази Номхон Далайн бүсийн 34 улс орноос 14 дүгээр байрт орж байгаа нь хангалтгүй  үзүүлэлт юм. Харилцаа 
холбоо, мэдээллийн технологийн хөгжил нь хөгжлийн хурдасгагч, дэмжигч хэрэгсэл нэгэнт болж, нийгэм эдийн засгийн 
бүх салбарт эрчимтэй нэвтэрснээр тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд шууд болон шууд бусаар дэмжлэг 
үзүүлэх чухал хэрэгсэл юм. Иймээс 21 дүгээр зууны иргэний хувьд мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвар нь 
зайлшгүй эзэмших ур чадваруудын нэг болж байна. 
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Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн ашиглах чадвартай насанд хүрэгчдийн болон 
залуучуудын эзлэх хувь

Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур 
чадвартай насанд хүрэгчид, залуучуудын 
эзлэх хувь 

Мэдээлэл харилцаа, холбоо технологийн ур чадвартай гэдэгт 
компьютертэй холбоотой тусгайлсан 9 үйлдлээс наад зах нь нэгийг 
нь хийж чаддаг хүнийг ойлгох бөгөөд 2018 оны НҮТС-ны үр дүнгээр 
насаар нэлээд их, хүйсээр бараг ялгаагүй, тухайлбал 15-24 насны 
залуучуудын 43-45 хувь нь ийм чадвартай байхад 15-49 насныхны 
хувьд энэ үзүүлэлт нэлээд доогуур 30-32 хувь байна. Эзэмшсэн ур 
чадварыг төрлөөр авч үзвэл, файл зөөх, хуулах, програм татах, 
суулгах зэрэг үйлдлийг 15-49 насны хүмүүсийн 15-19 хувь нь хийж 
чаддаг байхад ямар нэг програмчлалын хэлээр програм бичих 
үйлдлийг дээрх насныхны ердөө 3-4 хувь нь хийж чаддаг гэжээ. 
Эндээс харахад иргэдийн мэдээлэл харилцаа, холбоо технологийн 
ур чадварыг дараагийн түвшинд гаргах шаардлагатай нь харагдаж 
байна. 
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ÆÅÍÄÝÐÈÉÍ ÝÐÕ
ÒÝÃØ ÁÀÉÄËÛÃ
ÕÀÍÃÀÕ

ЗОРИЛГО 5. ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ,           
БҮХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ОХИДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангаж, охид, эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг дээшлүүлэх нь Тогтвортой хөгжлийн 5 дахь 
зорилго юм. “Жендэрийн тэгш байдлын тайлан”-д дурдсанаар Монгол Улс 2019 оны эцсийн байдлаар жендэрийн 
ялгаатай байдал (gender gap index)-ын индекс (GGI=0.706)-ээр дэлхийн 153 орноос 79 дугаарт эрэмбэлэгдэж, дэлхийн 
дундаж (0.69)-аас бага зэрэг дээгүүр байна. 

Эмэгтэйчүүд хамтрагчийнхаа  хүчирхийлэлд өртөж байна. 
2017 онд явагдсан Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн 
судалгааны үр дүнгээр сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
одоогийн болон өмнөх дотны хамтрагчийн зүгээс 
хүчирхийлэлд өртсөн 15-49, 15-64 насны охид, 
эмэгтэйчүүдийн тухайн насны хүн амд эзлэх хувь ( ТХЗ: 
5.2.1)-ийг хүчирхийллийн төрлөөр авч үзэхэд бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь 3-4, бие 
махбодын болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
эмэгтэйчүүдийн хувь 13-15, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд 
өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь 22-26 байна.   

Дотны хамтрагчаас бусад этгээдийн зүгээс бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн 15-49, 15-64 насны охид, 
эмэгтэйчүүдийн тухайн насны хүн амд эзлэх хувийг 
тохиолдол гарсан байршлаар авч үзвэл, хот суурин газарт 
хөдөөгийнхөөс арай өндөр байна. Энэ үзүүлэлт улсын 
дүнгээр 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувьд 3.1 хувь байхад 
15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувьд 2.6 хувь байна. 

УИХ, орон нутгийн хуралд эмэгтэйчүүдийн оролцоо 
хангалтгүй байна. 
УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай 
эмэгтэйчүүдийн хувийг авч үзвэл сум, дүүргийн иргэдийн 
хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн хувь 2012-2016 онд 28-30 
байхад нийслэлийн ИТХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн хувь 
2012 онд 13 байсан бол 2016 онд 22 хувь болж нэмэгдсэн 
байна. Харин аймгийн иргэдийн хуралд суудалтай 
эмэгтэйчүүдийн хувь бараг тогтмол, 16-17 хувь байна. 
УИХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн хувь 2016 онд 2012 онд 12 
байсан бол 2016 онд 2 пунктээр нэмэгдэж 17 хувь болсон 
хэдий ч шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо 
хангалтгүй хэвээр байна. 
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УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

Удирдах албан тушаалд ажиллагчдад 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

Улсын хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах (дээд болон дунд шатны) албан тушаалд ажиллагчдад 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2015-2018 онд тогтвортой буюу 36-40-ийн хооронд хэлбэлзэж байна. 
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УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч эмэгтэйчүүдийн хувь 1996, 2000 онд ердөө 2.0 орчим хувь байсан бол 2004 оны сонгуулиас 
хойш нэр дэвшигчдэд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь нэмэгдэж, 2012 онд хамгийн өндөр буюу 32.0 хувьд хүрсэн байна. УИХ-д 
нэр дэвшигчдэд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь өсөхийн хэрээр УИХ-д сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн хувь мөн адил өсөж, 1992 
онд 5.3 хувь (4 эмэгтэй) байсан бол 2016 онд 17.1 хувь (13 эмэгтэй) болжээ. 
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ÁÀÒÀËÃÀÀÒ ÓÍÄÍÛ ÓÑ
ÀÐÈÓÍ ÖÝÂÐÈÉÍ
ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆÀÀÐ
ÕÀÍÃÀÕ

ЗОРИЛГО 6. ХҮН БҮРТ УС, АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭЖ, ТЭДГЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ 
МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХАНГАХ

Аюулгүй, баталгаат ундны ус, ариун цэврийн 
байгууламжийн хүртээмж хангалтгүй байна. 
Ундны усны сайжруулсан эх үүсвэрээр хангагдсан өрхийн 
хүн ам 2013 онд 85 хувь байсан бол 2018 онд 87 хувь 
болсон байна. 

Гэхдээ ундны усны сайжруулсан эх үүсвэр нь сууц/ 
хашаанд нь байдаг, гэдэсний савханцар (Е.коли) илрээгүй, 
ус хэрэгтэй үед ундны ус хангалттай хэмжээнд байсан 
буюу аюулгүй, баталгаат ундны усаар хангагдсан өрхийн 
хүн ам дөнгөж 22 хувийг эзэлж байна.  

2018 онд нийт хүн амын гуравны нэг хувь нь шаардлага 
хангасан ариун цэврийн байгууламжийг өрхийн гишүүд 
дангаараа ашиглах боломжгүй нөхцөлд амьдарч байна. 
Хот, суурин газрын таван өрх тутмын нэг нь шаардлага 
хангасан ариун цэврийн байгууламжийг дангаараа 
ашиглах боломжгүй байгаа бол хөдөөгийн өрхийн тал хувь 
нь гачигдсан хэвээр байна. Шаардлага хангасан ариун 
цэврийн байгууламж гэдэгт  ус татуурга бүхий төвлөрсөн 
болон төвлөрсөн бус системд холбогдсон ариун цэврийн 
байгууламж, мөн энгийн болон сайжруулсан нүхэн 
жорлон, био жорлон зэргийг авч үздэг. 

Нийт өрхийн дөнгөж 29 хувь нь бохирыг цэвэрлэх, 
зайлуулах төвлөрсөн системд холбогдсон байна. 
Өрх, хүн ам шаардлага хангасан ундны ус, ариун 
цэврийн байгууламжаар хангагдах нь эрүүл аж төрөх,  
амьдралын тав тухыг хангах чухал асуудал юм. 2018 оны 
байдлаар манай улсын нийт өрхийн 60 хувь нь бохир нь 
хуримтлагддаг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж 
ашигладаг бөгөөд тэдний дөнгөж 5 хувь нь бохирыг 
зохистой байдлаар зайлуулсан бол 95 хувь нь бохирыг 
зайлуулаагүй, эсвэл нүхэнд булсан гэжээ. Хүн амын эрүүл 
ахуйн талаас авч үзэхэд бохирыг ил задгай урсгахгүй, 
шууд гар хүрэхгүй байдлаар нүхэнд булах нь зохистой 
шийдлийн нэг мөн боловч өрх, хүн ам нягтран суурьшсан 
хот, суурин газрын хөрсөнд булсан бохир нь ус, хөрсний 
бохирдлыг нэмэгдүүлж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна
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зорилго юм. Дэлхийн хэмжээнд 10 хүн тутмын 3 нь шаардлага хангасан ундны ус ашиглаж чадахгүй, 3 тэрбум орчим хүн 
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ЗОРИЛГО 7. ХҮН БҮРИЙГ БОЛОМЖИЙН, НАЙДВАРТАЙ, ТОГТВОРТОЙ, 
ОРЧИН ҮЕИЙН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖООР ХАНГАХ

Хүн амын 98.1 хувь нь цахилгаан 
эрчим хүчээр хангагдсан байна.  
Манай улсын хүн амын 98.1 
хувь нь цахилгаан эрчим 
хүчээр хангагдсан бөгөөд хот 
суурин газрын бараг бүх өрхүүд 
цахилгаантай байхад хөдөөгийн 
өрхүүдийн хувьд 94.5 хувь нь 
цахилгаантай байна. Бүсээр авч 
үзэхэд Баруун, Хангайн бүсийн 
хувьд хамгийн бага үзүүлэлттэй 
байна.

Цахилгаан эрчим хүчтэй өрхийн хүн амын эзлэх хувь, 2018 он

Хүн бүрийг хямд, найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах нь Тогтвортой хөгжлийн долоо 
дахь зорилго юм. Олон арван жилийн турш нүүрс, газрын тос, байгалийн хий зэрэг байгалийн чулуужсан эх үүсвэрүүдийг 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн гол түүхий эд болгож байсан. Нүүрстөрөгчийн түлшийг шатаахад их хэмжээгээр ялгардаг 
хүлэмжийн хий нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь шалтгаан болж, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ихээхэн сөрөг 
нөлөө учруулж байгаа нь дэлхий нийтийн асуудал болж байна. Үүнийг шийдэхийн тулд эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж 
байгаа хэрэгцээг хангахын тулд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах асуудал чухлаар тавигдаж байна. 

98.1 99.8
94.5 94.9 94.3

99.1 98.6 99.8

Цахилгаан эрчим хүчний нийт үйлдвэрлэлийн 92.7 хувийг дулааны аргаар буюу нүүрсийг шатааж гарган авч байгаа бол 
энэ үзүүлэлт дэлхийн түвшинд 38.4 хувь, Ази тивд 54.3 хувь байна. 

Дэлхий нийтээрээ сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлж, байгаль орчин дахь сөрөг нөлөөллийг бууруулахыг зорилт 
тавьж буй өнөө үед дэлхийн нийт эрчим хүчний нийлүүлэлтийн 14 орчим хувийг сэргээгдэх эрчим хүч бүрдүүлж байгаа 
бол манай улсад энэ үзүүлэлт 7 орчим хувь байна. Манай улс сэргээгдэх эрчим хүчний арвин их нөөцтэй боловч энэхүү 
нөөцөө төдийлөн сайн ашиглаж чадахгүй байгаа нь нар, салхины эрчим хүчний төслүүд ихээхэн хөрөнгө оруулалт 
шаарддагтай холбоотой юм. 

Хоол хийх, халаалт, гэрэлтүүлэгтээ цэвэр түлш, технологи ашигладаг өрхийн 
хүн амын хувь, бүс, хот, хөдөөгөөр, 2018 он

Цэвэр түлш, технологийг голчлон хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь, 2018 он
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Хоол хийх, халаалт, гэрэлтүүлэгтээ цэвэр түлш, технологи 
ашигладаг өрхийн хүн амын хувь, бүс, хот, хөдөөгөөр, 
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Нийт өрхийн 31.0 хувь нь цэвэр түлш/технологи хэрэглэж байна.
Улсын хэмжээнд, 2018 оны байдлаар нийт өрхийн 31 хувь нь  хоолоо хийх, сууцаа халаах, гэрэлтүүлэг гаргах зэрэгт 
утаагүй, сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж байна. Хоол хийхдээ утаагүй цэвэр түлш, технологи хэрэглэдэг өрхүүд нь 
ихэвчлэн цахилгаан зуух, шингэрүүлсэн нефтийн хий/газ хэрэглэдэг бол сууцны дулаан, халаалтаа утаагүй цэвэр 
түлш, технологиор шийдсэн өрхүүд нь ихэвчлэн төвийн халаалтад холбогдсон эсвэл сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан 
халаагчийг хэрэглэдэг. Өрхүүдийн ердөө 31.3 хувь нь сууцны халаалтаа утаагүй технологоор шийдэж байгааг эрчимтэй 
нэмэгдүүлснээр хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах ач холбогдолтой. 
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ЗОРИЛГО 8. ТОГТВОРТОЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, 
БҮРЭН, БҮТЭЭМЖТЭЙ АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨРИЙГ 
ХӨХҮҮЛЭН ДЭМЖИХ

Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, хүн болгоныг бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой 
хөдөлмөрлөх ажлын байраар хангахыг дэмжих нь Тогтвортой хөгжлийн найм дахь зорилго юм. Зөвхөн тогтвортой, 
сайн цалинтай ажлын байрыг бий болгох замаар л ядуурлыг бууруулах боломжтой. Дэлхийн түвшинд нэг хүнд ногдох 
бодит ДНБ-ий өсөлт, хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдсэн хэдий ч 1.90 ам.долларын ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой 
731 сая хүн байна. Ажлын байрыг шинээр бий болгохоос гадна ажил хийж байгаа боловч цалин багатай байгаагаас 
шалтгаалан өөрсдийгөө болон гэр бүлээ ядуурлаас гаргаж чадахгүй байгаа эмэгтэйчүүд ба эрэгтэйчүүдийн нөхцөлийг 
сайжруулах нь тулгамдсан асуудал болж байна. 

2019 онд ажилгүйдлийн түвшин 10.0 хувь болж өмнөх 
оноос  2.2 пунктээр өсжээ. 
Манай улсын эдийн засаг 2011 онд 17.3 хувьд хүрч маш 
өндөр өсөлттэй байсан бол 2016 онд 1.2 хувь болж огцом 
буурч, 2018 онд 6.9 хувь, 2019 онд 5.1 хувийн өсөлттэй 
байлаа. Эдийн засгийн өсөлтийг дагаад ажилгүйдэл 
буурахгүй байгаа нь эдийн засгийн өсөлт хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болж чадахгүй 
байгааг харуулж байна.  

Ажилгүйдлийн түвшин улсын дунджаар 2019 онд 10.0 
хувь, хүйсээр авч үзвэл эрэгтэйчүүдийн хувьд  11.0 хувь 
байхад эмэгтэйчүүдийнх 8.9 хувь байна. Улсын дундаж 
ажилгүйдлийн түвшин өмнөх оноос 2.2 пунктээр өсжээ. 

Сүүлийн 5 жилийн ажилгүйдлийн түвшинг хүйсээр авч 
үзвэл 2016 онд эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн аль алиных 
нь хувьд өмнөх оноос өссөн бол 2017-2018 онд бага зэрэг 
буурч 2019 онд 2016 онтой бараг адил түвшинд байна.  

15-24 насны 5 залуу тутмын нэг нь ямар нэг сургуульд 
суралцахгүй/хөдөлмөр эрхлэхгүй байна.
2019 оны байдлаар 15-24 насны залуучуудын 19.7 хувь 
нь аль нэг шатны сургууль, боловсролын байгууллагад 
суралцахгүй/хөдөлмөр эрхлэхгүй байна. Энэ нь 15-
24 насны 5 залуу тутмын нэг нь ид сурч боловсрох, 
хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавих насан дээрээ дээрх 
боломжоор хангагдахгүй байгааг харуулж байна.  Энэ 
нь нэг талаас залуучуудын хүсэл сонирхол, нөгөө талаас 
тэдний олж авсан мэргэжил, ур чадвар нь хөдөлмөрийн 
зах зээл дээрх хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй байгаатай 
холбоотой. Энэ үзүүлэлт 2016 онд өмнөх жилээс 4 орчим 
пунктээр өсөж, 2016-2019 онд бараг өөрчлөгдөөгүй, 20 
орчим хувь байна. 

15-17 насны 5 хүүхэд тутмын 1 нь хөдөлмөр эрхэлж 
байна. 
Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг 2018 оны 
байдлаар авч үзэхэд 15 хүртэлх насны хүүхдийн хувьд 
2013 оны түвшинтэй бараг  ойролцоо түвшинд байна. 
Харин 15-17 насны хүүхдүүдийн хувьд 18.1  хувь байснаа 5 
жилийн хугацаанд 22.6 хувь болж өсжээ.   

Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны 
хүүхдэд эзлэх хувь (ТХЗ-ын үзүүлэлт 8.7.1) 2013 онд 17.3 
байсан бол 2018 онд 16.3 хувь болж 1 пунктээр буурсан 
байна.  

Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйсээр, 2015-2018 он

Суралцаагүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад 
хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн 
амд эзлэх хувь

Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны 
хүүхдэд эзлэх хувь, 2018 он
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ЗОРИЛГО 9. УЯН ХАТАН ДЭД БҮТЦИЙГ БАЙГУУЛЖ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, 
ТОГТВОРТОЙ АЖ ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙГ ДЭМЖИЖ, ИННОВАЦИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ

Дасан зохицох чадвартай, уян хатан дэд бүтцийг хөгжүүлж, хүн бүрд хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэр ба инновацыг 
дэмжих нь Тогтвортой хөгжлийн ес дэх зорилго юм. 

Улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжил нь дэд бүтэц, тогтвортой аж үйлдвэрийн хөгжил, технологийн дэвшлээс шууд 
хамаардаг. Тогтвортой өсөлтийг хангахын тулд юуны түрүүнд үйлдвэржилтэд анхаарах шаардлагатайг харуулж байна. 
Ингэхдээ нэгдүгээрт, эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг хүн бүр хүртэх боломжийг бий болгох, хоёрдугаарт, энэ нь 
инновац болон дасан зохицох чадвартай найдвартай дэд бүтцэд суурилсан байхад анхаарах шаардлагатай.

Нэг хүнд ногдох болон ДНБ-д эзлэх боловсруулах үйлдвэрийн 
нэмэгдэл өртөг (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр), 2015-2019 он

Нийт ажиллагчдаас боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх 
хувь

Нэг хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 
сүүлийн жилүүдэд дунджаар 13.0 хувиар өсжээ. 
2018 оны байдлаар аж үйлдвэрийн салбарын нийт 
үйлдвэрлэлийн 57.4 хувийг уул уурхай, олборлох 
үйлдвэрийн салбар, 33.3 хувийг боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн салбар эзэлж байна. Аж үйлдвэрийн 
салбарын нэмэгдэл өртөгт уул уурхай, олборлох 
үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувь 67.6, боловсруулах 
салбарынх 26.4 хувийг эзэлж байна. 

Нэг хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрийн нэмэгдэл 
өртөг 2015-2016 онд 300.0 орчим мянган төгрөг байсан 
бол 2016-2019 онд жилд дунджаар 13.0 хувиар өсөж, 2019 
оны байдлаар 440.0 мянган төгрөг болжээ. 

ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх 
хувь 2016 онд 5.7  байсан бол 2019 оны байдлаар 7.4 болж 
1.7 пунктээр өссөн байна. 

Боловсруулах үйлдвэрийн салбарт ажиллагчид 8 орчим 
хувийг эзэлж байна. 
Нийт ажиллагчдад боловсруулах үйлдвэрийн салбарт 
ажиллагчдын эзлэх хувь 2015 онд 7.1  байсан бол 2019 оны 
байдлаар 7.9 болж 0.8 пунктээр нэмэгдсэн байна.

ДНБ-д судалгаа, хөгжлийн салбарын зардлын эзлэх хувь 
2015 онд 0.05 байсан бол 2016-2018 онд энэ хувь хэмжээ 
нэмэгдээгүй, тогтмол 0.04 хувь байсаар байна.
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ЗОРИЛГО 10. ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ БУУРУУЛАХ 

Улс орнуудын хооронд болон улс орон доторх тэгш бус байдлыг бууруулах нь тогтвортой хөгжлийн арав дахь зорилго 
юм. Хүмүүсийн нас, хүйс, орлого, арьс өнгө, яс үндэс, бэлгийн чиг хандлага, нийгмийн давхарга, амьдарч байгаа газраас 
хамааран тэгш бус байдал оршсоор байна. Тэгш бус байдал нь урт хугацаанд нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр 
нөлөөлж, ядуурлыг бууруулах үйл ажиллагаанд саад болж, хүмүүсийн өөрийн үнэ цэнэ, сэтгэл хангалуун байдлыг 
бууруулж байдаг.

Хөгжилд зориулсан гадаадын зээл тусламж буурч, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт өсжээ.  
Хөгжилд зориулсан хөрөнгө нь гадаадын зээл, тусламж 
болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас бүрддэг. 
Гадаадын зээл, тусламж 2015-2017 онд өсөлттэй байсан 
бол 2018 онд 2017 оноос 32.4 хувиар буурчээ. 

Харин гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2016 онд 4.2 
тэрбум ам.долларт хүрч 2017 онд огцом буурч 1.5 тэрбум 
ам.доллар болжээ. 2018 онд өмнөх оноос өсөж 2.2 
тэрбум ам. доллар болсон байна.

Эмэгтэйчүүд ялгаварлан гадуурхалтыг илүү их 
мэдэрчээ.
Ялгаварлан гадуурхалт нь хувь хүмүүс аливаа 
боломж, үйлчилгээг шударга, тэгш байдлаар хүртэх 
боломжийг хязгаарладаг. ТХЗ-ын үзүүлэлт 10.3.1-
ийн хэрэгжилтийг хянахын тулд 2018 оны НҮТС-
гаар судалгааны өмнөх 12 сард ямар нэг байдлаар 
ялгаварлан гадуурхалд (ялгаварлан гадуурхал, 
дарамтын шалтгаан, нөхцөл, амьдарч байгаа газар, хот, 
хөдөөгийн ялгаа, амьжиргааны түвшин, боловсролын 
түвшин) өртөж байсан хэмээн хариулсан хүн амын 
эзлэх хувийг гаргасан. Улсын дүнгээр эрэгтэйчүүдийн 
14.6 хувь нь сүүлийн 12 сард ямар нэгэн ялгаварлан 
гадуурхалт мэдэрсэн гэсэн байхад эмэгтэйчүүдийн 
хувьд энэ үзүүлэлт 14.6 хувь байна. Хотод (15.8-17.3 хувь) 
хөдөөгийнхээс (12.2-13.9 хувь) илүү их мэдэрсэн байна. 

Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн хэмжээ, сая ам.доллар

Сүүлийн 12 сард ялгаварлан гадуурхалт мэдэрсэн 15-49 
насны хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, 2018 он
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ЗОРИЛГО 11. ХОТ, ХҮН АМЫН СУУРЬШЛЫГ БҮХ ТАЛЫН ОРОЛЦООГ 
ХАНГАСАН, АЮУЛГҮЙ, ЭРСДЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДВАРТАЙ, 
ТОГТВОРТОЙ БОЛГОХ

Хот суурин газруудын тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй, тогтвортой хөгжлийг дэмжих нь Тогтвортой хөгжлийн 11 дэх зорилго 
юм.  Дэлхий хурдацтайгаар хотжиж 2007 оноос хойш дэлхийн нийт хүн амын хагасаас илүү хувь нь хот суурин газарт 
амьдарч байгаа бөгөөд 2030 он гэхэд 60 хувь хүрэх тооцоотой байна. Хот суурин газар нь дэлхийн ДНБ-ий 60 гаруй 
хувийг бүрдүүлдэг эдийн засгийн өсөлтийн гол хүчин зүйл боловч тэд дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлын 70 хувь, 
нөөц ашиглалтын 60 хувийг бүрдүүлдэг. Хотын эрчим хүчний хэрэглээний түвшин, агаарын бохирдол,  хүн ам, байшин 
барилгын төвлөрөл нь санаа зовоох асуудал болоод байна. 

Гамшгийн улмаас 2012, 2016 онд хамгийн олон хүн амь 
насаа алджээ.
Гамшгийн улмаас 2012 онд 237, 2016 онд 230 хүн амь 
насаа алдсан нь 2010-2018 онд тохиолдсон хамгийн 
өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Монгол орны байгалийн эрс тэс уур амьсгал, цас зудын 
гамшиг, бэрхшээл сум орны нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь 
хамрах үзэгдэл цөөнгүй байдаг бөгөөд ийм  тохиолдолд 
тухайн сум орны малчин өрхийн хүн амыг нийтээр нь 
гамшигт шууд нэрвэгдсэн гэж үзэх нь бий. Тухайлбал, 
2016 онд 16 аймгийн 90 сум зудтай, 14 аймгийн 59 сум 
зудархуу байсан  зэрэг нь гамшигт шууд өртсөн хүний 
тоог огцом нэмэгдүүлсэн байх талтай.

Нийслэлд өдөрт дунджаар 3000-3500 тонн хог хаягдлыг 
устгаж байна. 

Улаанбаатар хотод 2018 оны байдлаар 387.5 мянган өрх 
амьдарч байгаа нь нийт өрхийн 43.3 хувийг эзэлж байна. 
Улаанбаатар хот дангаараа жилд 1393.8 мянган тонн 
хатуу хог хаягдал гаргаж байгаагийн 88.5 хувийг ахуйн 
хог хаягдал эзэлж байна. Нийслэлд өдөрт дунджаар 
3000-3500 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн 3 цэгт хүлээн 
авч устгаж байна.  

ТХЗ-ын нэг шалгуур үзүүлэлт болох хот, суурин газарт 
тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгаж 
буй хог хаягдлын эзлэх хувь 2018 онд өмнөх жилээс 
огцом өсч 25.6  болсон нь 2018 оноос эхлэн улсын 
хэмжээний мэдээллийг нэгтгэн гаргадаг болсонтой 
холбоотой. 

Нийслэлийн агаар дахь тоосонцор хүлцэх хэмжээнээс 
1.2-1.4 дахин их байна.
Улаанбаатар хотын агаарыг хүйтний улиралд 
түүхий нүүрсний шаталтаас ялгадаг тоос, тоосонцор 
бохирдуулж, дулааны улиралд хөрс, шороо, авто 
зам, замын болон барилгын ажлаас үүсэх тоосонцор 
бохирдуулдаг.  

Агаар дахь тоосонцорын хэмжээ 2019 оны байдлаар 
2018 оноос бага зэрэг буурсан боловч PM2.5 тоосонцор 
0.06мг/м3 байгаа нь хүлцэх агууламжаас 1.2 дахин их, 
PM10 тоосонцор 0.12мг/м3 байгаа нь хүлцэх агууламжаас 
1.4 дахин их байгааг харуулж байна. 

Гамшгийн улмаас амь насаа алдсан хүний тоо, 2010-2018 он

Хот суурин газарт тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан 
байдлаар устгаж буй хог хаягдлын хувь хэмжээ (хот суурин газарт 
нийт үүсч буй хог хаягдалд эзлэх хувь)

Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцор (PM 2.5 
болон PM 10)-ын жилийн дундаж хэмжээ, мг/м3
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ЗОРИЛГО 12. ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 
БҮТЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

Тогтвортой хэрэглээ ба тогтвортой үйлдвэрлэлийн хэв маягийг дэмжих нь Тогтвортой хөгжлийн 12 дахь зорилго юм. 
Өнгөрсөн зууны туршид эдийн засаг, нийгмийн дэвшилтэй хүрээлэн буй орчны доройтол дагалдаж ирсэн нь бидний 
ирээдүйн хөгжил, амьдрах чадвар хамаардаг тогтолцоонд аюул заналхийлж байна. Бид өөрсдийнхөө хэрэглээг өөрчлөх 
талаар ямар нэг зүйл хийхгүй бол байгаль орчиндоо бид эргэж буцалтгүй хор хохирол учруулах юм. Мөн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэхдээ байгаль орчинд ээлтэй технологийг ашиглах асуудал чухлаар тавигдаж байна. 

ДНБ-ий нэг нэгжийг үйлдвэрлэхэд ашиглаж буй 
материалын хэрэглээ өндөр байна. 
Манай улсын эдийн засаг байгалийн нөөцөөс ихээхэн 
хамааралтай учраас ДНБ-ий нэг нэгжийг үйлдвэрлэхэд 
ашиглаж буй материалын хэрэглээ өндөр гарч байна.  1 
сая төгрөгний нэмэгдэл өртөг бий болгоход 2015 онд 7.5 
тонн материал хэрэглэж байсан бол 2018 оны байдлаар 
6.1 тонн болж буурсан нь бүтээмж нэмэгдсэнийг  харуулж 
байна. 

Дотоодын материалын хэрэглээ 2015 онд 174.0 сая тонн 
байсан бол 2016 онд өмнөх оноос 8.6 хувиар өссөн 
бөгөөд сүүлийн 3 жилд ойролцоо буюу 189-197 сая тонн 
байна. Энэхүү үзүүлэлтийг ашиглан тооцсон нэг хүнд 
ногдох дотоодын материалын хэрэглээ 2015 онд 57.0 
тонн байсан бол 2018 онд 61.0 тонн болж өсжээ. 

Улсын хэмжээнд 2018 онд хог хаягдлын 390 төвлөрсөн 
цэг байгаа бөгөөд сүүлийн 3 жилд бараг өөрчлөгдөөгүй 
байна. Харин 2018 онд 3.2 сая тонн хог хаягдлыг 
тээвэрлэн зайлуулсан нь өмнөх оноос 30.7 хувиар өссөн 
байна. Зайлуулсан хог хаягдлын 91.2 хувь нь ахуйн, 8.8 
хувь нь үйлдвэрийн хог хаягдал байна. 

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

Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын 
материалын хэрэглээ, 2015-2018 он
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ЗОРИЛГО 13. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨГ БАГАСГАХ

Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх нь Тогтвортой хөгжлийн 
13 дахь зорилго юм. Дэлхийн дулаарлын хэмжээг 1.5°С-д барихын тулд дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2030 он 
гэхэд 2010 оныхоос 45 хувиар багасгах шаардлагатай байна. Хүлэмжийн хийн ялгарлын түвшин улам бүр өссөнөөр 
уур амьсгалын өөрчлөлт бидний төсөөлснөөс харьцангуй хурдан явагдах юм. Манай улсын хувьд уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөлөлд хамгийн ихээр өртөж байгаа орнуудын нэг юм. 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийг баталж, 
хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх 
хувь доогуур байна. 
ТХЗ-ын 13 дугаар зорилгын хэрэгжилтийг хянах 
нэг гол шалгуур үзүүлэлт бол гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг 
баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны 
эзлэх хувь юм. Энэ үзүүлэлт 2018 оны байдлаар 27.2 
байгаа нь нэлээд доогуур үзүүлэлт болж байна. 

Манай улсад 2018 онд цаг агаарын гаралтай аюултай 
үзэгдэл 70, гамшигт үзэгдэл 18 удаа болж тэдгээрийн 
улмаас 20 хүн  амь насаа алдаж, 5 хүн гэмтэж, 10927 
мал  хорогдож улсад 24.2 тэрбум төгрөгийн шууд 
хохирол учирсан байна.  

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
үндэсний стратегийн дагуу 
гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
орон нутгийн стратегийг 
баталж, хэрэгжүүлдэг орон 
нутгийн засаг захиргааны эзлэх 
хувь

27.2%

Дулаарлын нөлөөгөөр манай улсын хувьд конвекцийн гаралтай аюулт, гамшигт үзэгдлүүдийн давтагдал эрчимтэй 
өсөж, эрч хүч нь ихсэх хандлагатай байгаа бөгөөд тэдгээрийн учруулах хохирлын хэмжээ сүүлийн 20 гаруй жилд 2 
дахин нэмэгдсэн байна. Ой хээрийн түймэр манай улсад хамгийн их тохилддог гамшгийн нэг бөгөөд шалтгаан нь хүний 
буруутай үйл ажиллагаанаас гадна агаар, хөрсний их халалт, хуурайшилтаас хамаарах тохиолдлууд байдаг. 2018 онд 
13 аймгийн 48 сумыг хамарсан 77 удаагийн ой хээрийн түймэр гарч, 568.7 мянган га талбай шатаж, улсад 39.5 тэрбум 
төгрөгийн хохирол учруулсан байна.  

Уур амьсгалын өөрчлөлт, дулааралтыг бий болгож байгаа гол хүчин зүйл бол агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн 
агууламж жилээс жилд нэмэгдэж байгаа явдал юм. Нүүрсхүчлийн хийн агууламж 25 жилийн хугацаанд (1992-2017) олон 
жилийн дундажтай харьцуулахад 14.8 хувиар нэмэгдэж, 2017 оны дундаж утга 407.8 ppm болсон. Харин агаар дахь метаны 
жилийн дундаж агууламж дээрх хугацаанд 7 хувиар нэмэгдэж, 2017 оны дундаж утга 1934.9 ppbv болжээ. Дэлхийн агаар 
мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийн өсөлттэй холбоотойгоор манай улсын жилийн дундаж агаарын температур 
сүүлийн 79 жилд 2.25°С-ээр нэмэгджээ . 
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ЗОРИЛГО 15. ХУУРАЙ ГАЗРЫН ЭКОСИСТЕМИЙГ ХАМГААЛАХ

Хуурай газрын экосистемийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглах, ойн нөөцийн тогтвортой байдлыг хангах, 
цөлжилттэй тэмцэх, газрын доройтлыг буруулах, биологийн төрөл зүйлийг мөхөж устахаас сэргийлэх нь Тогтвортой 
хөгжлийн 15 дахь зорилго юм. Манай гаригийн хуурай газрын 31 хувийг ойн бүрхэвч эзэлдэг. Бидний амьсгалдаг 
агаараас эхлээд уудаг ус, хэрэглэдэг хүнсийг ойн бүрхэвч тэтгэж байдаг. Биологийн олон янз байдал болон түүний 
нөлөөлж байдаг экосистем нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, байгалийн гамшгийг бууруулах стратегийн 
үндэс суурь болдог. 

Нийт нутаг дэвсгэрийн 17.8 хувь нь улсын тусгай 
хамгаалалтад байна.
Монгол Улс биологийн олон янз байдлыг хадгалан 
хамгаалах үүрэгтэй улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын хэмжээг 2030 он гэхэд нийт нутаг дэвсгэрийн 
30 хувьд хүргэхээр зорьж байгаа бөгөөд 2018 оны 
байдлаар нутаг дэвсгэрийн 17.8 хувь нь улсын тусгай 
хамгаалалтад байна. Үүний дотор дархан цаазат газар 
нийт газар нутгийн 7.9 хувь, байгалийн цогцолборт 
газар 7.6 хувь, байгалийн нөөц газар 2.3 хувь, дурсгалт 
газар 0.1 хувийг эзэлж байна.   

2018 оны байдлаар нийт нутаг дэвсгэрийн 7.8 хувийг 
ойгоор бүрхэгдсэн газар нутаг, 4.9 хувийг доройтсон 
газар нутаг эзэлж байна.  

Ойгоор бүрхэгдсэн, доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт 
эзлэх хувь

87.1%

8.0%5.0
%

Улсын төсвөөс ойжуулалт, ой нөхөн сэргээлт, ойн тогтвортой менежментэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ 2018 онд 10.3 
тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 77.6 хувиар өссөн байна. Мөн 2018 онд улс, орон нутгийн төсөв, ААНБ-ын хөрөнгөөр 
нийт 6.0 мянган га-д ойн нөхөн сэргээлтийн ажил хийсэн нь сүүлийн 4 жилийн хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байна. 
Гэсэн хэдий ч 2010 онд 9.1 мянган га, 2011 онд 10.9 мянган га-д ойн нөхөн сэргээлт хийсэнтэй харьцуулахад доогуур 
байна.  
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ÝÍÕ ÒÀÉÂÀÍ, 
ØÓÄÀÐÃÀ ¨ÑÛÃ
ÖÎÃÖËÎÎÕ

ЗОРИЛГО 16. ЭНХ ТАЙВАН, ШУДАРГА ЁСЫГ ЦОГЦЛООХ

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх хүн бүрийн оролцоог дэмжсэн, тайван нийгмийг бий болгох, хүн бүрийг шударга ёсны 
үйлчилгээгээр хангах, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, хүртээмжтэй институцийг хөгжүүлэх нь Тогтвортой 
хөгжлийн 16 дахь зорилго юм. Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад хүрэхийн тулд тайван амгалан, шударга, хүн бүрт 
хүртээмжтэй нийгмийг бий болгох шаардлагатай юм. Хүн хаана ч байсан бүх төрлийн хүчирхийллээс ангид  байх, үндэс 
угсаа, итгэл үнэмшил, бэлгийн чиг хандлага зэргээс үл хамааран өөрийн амьдардаг газраа айх аюулгүй, амар тайван 
амьдрах орчныг бүрдүүлэх ёстой. 

Хөдөөд хүмүүс хот суурин газрынхантай харьцуулахад амьдардаг газраа илүү 
аюулгүй гэж үздэг байна.  

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд зааснаар хүн бүр эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй. Хүмүүс амьдарч байгаа байгаа 
орчныхоо аюулгүй байдлыг хэрхэн ойлгож, ямар түвшинд 
мэдэрч байгааг  гаргах нь тогтвортой хөгжлийн  зорилтыг 
дүгнэх нэг үзүүлэлт юм. 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн 54.8 хувь, 
эрэгтэйчүүдийн 83.7 хувь нь харанхуйд гэрийнхээ ойр орчимд 
ганцаараа явахад аюулгүй гэж боддог гэжээ. Хот, суурин газрын 
хувьд улсын дунджаас доогуур байхад хөдөө орон нутагт 
дунджаас дээгүүр буюу хот суурин газрынхантай харьцуулахад 
илүү аюулгүй гэж үздэг байна. Насны бүлгээр авч үзэхэд 
эрэгтэйчүүдийн хувьд ойролцоо буюу 80-88 хувь нь аюулгүй 
гэж үздэг байхад эмэгтэйчүүдийн хувьд нэлээд ялгаатай, нас 
ахих тутам аюулгүй гэж боддог эмэгтэйчүүдийн хувь нэмэгджээ. 
Тухайлбал, 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн 46.4-47.4 хувь нь аюулгүй 
гэж боддог байхад 40-49 насны эмэгтэйчүүдийн 60.2-62.4 хувь 
нь аюулгүй гэж боддог гэжээ. 0
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Харанхуйд гэрийнхээ ойр орчимд ганцаараа явахад 
аюулгүй гэж боддог хүн амын эзлэх хувь, 2018 он

Сэтгэл санааны эсвэл бие махбодын шийтгэл хүлээсэн 
хүүхдийн эзлэх хувь, хүйсээр, 2010, 2013, 2018 он 

Сүүлийн 12 сард дээрэм эсвэл бие махбодийн халдлагад 
өртсөн бөгөөд хамгийн сүүлийн тохиолдлыг цагдаагийн 
байгууллагад мэдэгдсэн 1-49 насны хүн амын хувь

1-14 насны 2 хүүхэд тутмын нэг нь өрхийн гишүүдийн зүгээс сэтгэл санааны эсвэл 
бие махбодын ямар нэгэн шийтгэл хүлээжээ.

Хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг зан үйл, дадал нь тэдэнд ямар ч 
нөхцөл байдалд сэтгэлийн хөдлөл, үйлдлээ зөв удирдаж, 
зөрчлийг даван туулах чадварыг олгохоос гадна бие хүн болж 
төлөвшихөд нь сайнаар нөлөөлдөг. Гэсэн хэдий ч зарим эцэг, 
эхчүүд хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ цохиж зодох, загнаж сүрдүүлэх 
зэрэг аргуудыг хэрэглэсээр байна. 

2018 оны НҮТС-гаар хүүхдүүдийн эх/асран хамгаалагчаас тухайн 
өрхөд амьдардаг насан хүрэгчид судалгаанаас өмнөх нэг сарын 
хугацаанд 1-14 насны хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ ямар арга 
хэрэглэсэн талаар асууж сэтгэл санааны эсвэл бие махбодын 
шийтгэл хүлээсэн хүүхдийн хувийг гаргасан. Судалгааны өмнөх 
1 сард 1-14 насны хүүхдүүдийн 49.1 хувь нь өрхийн гишүүдийн 
зүгээс сэтгэл санааны эсвэл бие махбодын ямар нэгэн шийтгэл 
хүлээсэн байна. Энэ үзүүлэлт хөвгүүдийн хувьд 53.1, охидын 
хувьд 45.0 хувь байгаагаас харахад хөвгүүдийг охидтой 
харьцуулахад илүү хүчирхийллийн аргаар шийтгэдэг байна. 
Сүүлийн 3 удаагийн судалгааны үр дүнг харьцуулан авч үзвэл 
2013, 2018 оны судалгааны үр дүн  бараг ойролцоо гарсан бол 
2013 онд 2010 оныхоос 3.7 пунктээр өсжээ.

Дээрэм, бие махбодын халдлагад өртсөн эмэгтэйчүүдийн 41.0 хувь, эрэгтэйчүүдийн 
28.0 хувь нь цагдаагийн байгууллагад мэдэгдсэн  байна.
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2018 оны НҮТС-ны үр дүнгээр судалгааны өмнөх 1 жилд дээрэм, бие махбодын халдлагад өртсөн, энэ тухайгаа цагдаагийн 
байгууллагад бүртгүүлсэн эрэгтэйчүүдийн хувь 28 байхад, энэ үзүүлэлт эмэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэйчүүдээс нилээд 
өндөр 41.0 хувь байна. Дээрэм, бие махбодын халдлагад өртөж, цагдаад мэдэгдсэн эмэгтэйчүүдийг өрхийн аж байдлаар 
авч үзэхэд ядуу болон чинээлэг өрхийн эмэгтэйчүүдийн хувьд харьцангуй доогуур буюу 3 эмэгтэй тутмын нэг нь 
мэдэгдсэн байхад дундаж аж байдалтай өрхийн 2 эмэгтэй тутмын 1 нь мэдэгдсэн байна.    
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ЗОРИЛГО 17. ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ 
Тогтвортой хөгжлийн төлөөх олон улсын түншлэлийг шинэ түвшинд гаргах нь Тогтвортой хөгжлийн 
17 дахь зорилго юм. Дэлхийн улс орнуудын удирдагчид 2015 онд хуран чуулж, ядуурлыг устгах, 

тэгш бус байдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх зорилготой 2030 он хүртэлх Тогтвортой Хөгжлийн 
Хөтөлбөрийг баталсан. Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхийн тулд төр засаг, иргэний нийгэм, эрдэмтэн мэргэд, 
их дээд сургуулийн багш судлаачид, хувийн хэвшил бүгд нэгдэх хэрэгтэй.

Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад татварын орлогын 
эзлэх хувь 85.3 хувь байна.  
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлагад татварын 
орлогын эзлэх хувь 2015 онд 71.7 байсан бол 2016 онд 
52.1 болж буурсан ч 2017 онд 2015 оны түвшинд хүрч, 
сүүлийн 2 жилд 85.3-88.3 хувь байна.   

Улсын нэгдсэн төсөвт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь 2015 онд 
20.6 байсан бол 2018 онд 79.3 болж өсөөд, 2019 онд 
өмнөх оноос 10 орчим пунктээр буурч, 69.5 хувь байна. 

Энэхүү өсөлт нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
2019 онд 2015 онтой харьцуулахад 8.0 дахин өссөнөөс 
шалтгаалжээ. 

Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад татварын орлого, гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт болон ХАЁТ-ын хувь, 2015-2019 он

ДНБ-д улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлогын эзлэх хувь Дэлхийн экспортод Монгол Улсын экспортын эзлэх хувь

ДНБ-д улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлогын эзлэх хувь 2015 онд 25.8 байсан бол 2018 онд 31.5, 2019 онд 32.4 болж өсжээ. 
Дэлхийн экспортод Монгол Улсын экспортын эзлэх хувь 2015 онд 0.025 байсан бол 2018 онд 0.036 болж нэмэгдсэн байна.
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Интернэт хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн хувь эрэгтэйчүүдийнхээс 
өндөр байна.
2018 оны НҮТС-ны үр дүнгээр сүүлийн 3 сард интернэт 
хэрэглэсэн 15-49 насны хүн амын эзлэх хувь эрэгтэйчүүдийн 
хувьд 69.3 байхад, эмэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэйчүүдээс 10 
орчим пунктээр өндөр буюу 73.6 хувь байна. Интернэтэд 
холбогдох боломжоос хамааран хот, хөдөөд нилээд ялгаатай 
байна. Тухайлбал, хотын эрэгтэйчүүдийн 78.3 хувь нь сүүлийн 
3 сард интернет хэрэглэсэн байхад эмэгтэйчүүдийн 86.1 хувь 
нь хэрэглэсэн байна. Хөдөөгийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн 
интернэт хэрэглэсэн хувь хотынхноос бараг 2 дахин доогуур 
байна. 
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Сүүлийн 3 сард интернэт хэрэглэсэн 15-49 насны хүн амын 
эзлэх хувь, хүйс, хот, хөдөөгөөр, 2018 он
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Монгол Улсын  ТХЗ-ЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН 

мэдээллийн бэлэн байдалд 5 удаагийн үнэлгээ хийсэн бөгөөд 

2019 оны байдлаар 132 үзүүлэлтийг тооцон тархааж байна. 
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 2015 2016 2017 2018 2019

Дэлхийн ТХЗ, бүгд 224 241 244 244 244

МУ-д хамааралгүй 13 13 11 11 11

МУ-д хамааралтай 211 228 233 233 233

Тооцсон үзүүлэлт 45 60 113 118 132

Гаргах боломжгүй үзүүлэлт 166 168 120 115 101

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
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цахим хуудаснаас үзнэ үү
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“МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ                       
БАРИМТЛАЛ-2030”-ЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ыг 
баталсан. Уг баримт бичигт Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ын үр дүнг илэрхийлэх үндсэн 
20 үзүүлэлтийн суурь болон зорилтот түвшинг тодорхойлсон бөгөөд Үндэсний статистикийн хорооноос эдгээр 20 
үзүүлэлтийг 2015-2018 оноор гаргалаа.

 
 Үзүүлэлтийн нэр

Хэмжих 
нэгж

2014
(Суурь 

түвшин)
2015 2016 2017 2018

2030
(Зорилтот 
түвшин)

1 Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт хувь 7.9 2.4 1.2 5.3 7.2 6.6

2 Нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого ам.доллар 4181.0 3791.0 3465.0 3195.0 3514.0 17500

3 Хүний хөгжлийн үзүүлэлт эзлэх байр 90 92 - 92 92 70

4 Дундаж наслалт жил 69.6 69.9 69.6 69.9 70.2 78.0

5 Ядуурлын түвшин хувь 21.6 - 29.6  - 28.4 0

6 Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт эзлэх байр 104 102 101 95 99 70

7 Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт эзлэх байр 56 64 62 62 74 40

8 Байгаль орчны багц үзүүлэлт эзлэх байр 111 - 114  83 90

9 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 
нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдал хувь 84.4 79.5 80.6 76.3 70.1 99.0

10 Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт1 хувь 36.5 - 32.0 - 33.0 30.0

11 1000 амьд төрөлтөд нялхсын эндэгдлийн 
түвшин промиль 15.1 15.0 16.8 13.6 13.4 8.0

12 100000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн 
түвшин промиль 30.6 26.0 48.6 27.0 27.0 15.0

13 Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги 
дүүргэлт (улсын дундаж)

хүүхдийн 
тоо 27.3 27.8 27.0 28.3 28.8 20.0

14

Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн 
байгууллагын хорио, цээрийн 
шаардлагад нийцсэн газар нутгийн эзлэх 
хэмжээ

хувь 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

15 Цөлжилтөд өртсөн газар нутгийн эзлэх 
хэмжээ хувь 78.2 76.8 - - - 68.0

16 Тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн 
хэмжээ хувь 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 30.0

17 Монгол Улсад аялах гадаад жуулчдын тоо мян.хүн 392.8 386.2 404.2 469.3 529.4 2000.0

18 Цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх 
үүсвэрээр хангагдсан өрх хувь 89.0 - 99.2  - 98.1 100.0

19 Нийт экспортод боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн эзлэх хэмжээ хувь 17.0 17.5 -   50.0

20 Гол нэр төрлийн шатахууны хэрэгцээг 
дотоодын эх үүсвэрээс хангах хувь хувь 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

¹”Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт”-ийн 2014 оны суурь түвшний эх үүсвэр тодорхойгүй. 2016, 2018 оны мэдээллийг  
   Жини коэффицентээр орлуулсан.
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Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?

2030 он гэхэд бүх улс оронд ядуурлын бүх хэлбэрийг 
устгах.

Яагаад?

Дэлхий даяар 700 сая гаруй хүн нэн ядуу амьдарсаар 
байгаа бөгөөд эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ, 
цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламж зэрэг наад 
захын хэрэгцээгээ хангахын төлөө тэмцэж байна. 
Өдөрт 1.90 ам.доллар хүрэхгүй орлоготой амьдарч 
буй хүмүүсийн дийлэнх нь Сахар орчмын Африкийн 
орнуудад амьдардаг. 

Ажил, орлоготой ч ядуурлаас ангижирч чадахгүй 
байдал үргэлжилсээр байна. Дэлхий дахинаа 2018 
оны байдлаар нийт ажил эрхэлдэг хүн ам, тэдний 
өрхийн гишүүдийн 8 хувь нь туйлын ядууралд аж 
төрж байна. 

Хүүхэд ядууралд өртөх нь хамгийн түгээмэл бөгөөд 
таван хүүхэд тутмын нэг нь нэн ядуу амьдарч байна.

2030 ОН ГЭХЭД ЯДУУРЛЫГ
ЭЦЭСЛЭХ ТӨЛӨВГҮЙ

дэлхийн хэмжээнд

2018       2030
(төсөөлөл)

1990 2010       2015  

413 сая нь
Ñахар
ор÷мын Àôриêт

323 сая нь
дэлхийн бусад
улс орнуудад

Дэлхийн хүн амын

нь
55%

36%

16%
10%

8.6%
6%

End poverty in all its forms everywhere

Дунд болон бага орлоготой улс
орнуудад нас баралтын
90 гаруй хувь нь гамшгаас
шалтгаалж байна.

нийгмийн хамгаалалд
хамрагдаагүй байна.

2015 оны байдлаар
736 сая хүн
туйлын ядуу
амьдарч байгаагаас
Сахар орчмын
Аôрикийн орнуудад
413 сая нь байна.

ßÄÓÓÐËÛÃ
ÓÑÒÃÀÕ

ЯДУУРЛЫГ УСТГАХ

ДЭЛХИЙН ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Өлсгөлөнг зогсоох, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 
хоол тэжээлийг нэмэгдүүлж, тогтвортой хөдөө аж 
ахуйг дэмжинэ.

Яагаад?
Өлсгөлөн гуйланчлал болон хоол тэжээлийн 
дутагдал нь тогтвортой хөгжилд саад учруулсан 
хэвээр байгаагаас гадна хүмүүсийг зугтаж гарч 
чадахгүй хавханд оруулж байдаг. Өлсгөлөн болон 
хоол тэжээлийн дутагдлаас шалтгаалан хүний 
бүтээлч байдал буурч, өвчлөлд илүү өртөмтгий 
эмзэг болох бөгөөд энэ байдлын улмаас орлого олж, 
амьжиргаагаа сайжруулах боломжгүйд хүрдэг. 

Дэлхий дахинаа 2017 оны тооцоогоор 821 сая хүн 
хоол тэжээлийн дутагдалтай амьдарч байгаа гэх 
судалгаа гарсан. Түүнчлэн хүүхдийн эндэгдлийн 
бараг тал (45 хувь) нь хоол тэжээлийн дутагдлаас 
үүдэлтэй байна. Дэлхий дахинаа 2018 оны байдлаар 
5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн 22 хувь нь хоол 
тэжээлийн дутагдалтай байна.

7.3% (49 саÿ)5.9% (40 саÿ)22% 

5 хүртэлх насны хүүхдийн
   
  
өсөлтийн хоцролттой  

5 хүртэлх насны хүүхдийн
   
  
илүүдэл жинтэй  

5 хүртэлх насны хүүхдийн
   
  
туранхай

(149 саÿ)

Дэлхий дээрх хүнс
тэжээлийн дутагдалтай
хүмүүс 2 бүс нутагт
амьдарч байна. 

277 САЯ237 САЯ

Зүүн өмнөд
Ази

Сахар орчмын
Аôрик

Дэлхийн хэмжээнд
ажилтай боловч
туйлын ядуу

хүмүүсийн 2/3 нь
хөдөө аж ахуйд
ажиллагчид байна. 

САЯ САЯ ХҮН ӨЛӨН
ЗЭЛМҮҮН АМЬДАРЧ

БАЙНА

784 сая хүн хүнс тэжээлийн
дутагдалтай байсан бол 

2015 онд

2017  онд

End hunger, achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable agriculture

821 сая болж өсжээ

ӨЛСГӨЛӨНГ ЗОГСООХ
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Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ? 
Бүх хүмүүсийн аль ч насандаа эрүүл амьдрах 
нөхцөлийг хангах, сайн сайхан аж байдлыг дэмжих. 

Яагаад?
Бүх хүмүүсийн аль ч насандаа эрүүл амьдрах 
нөхцөлийг хангаж, энх тунх, сайн сайхан аж байдлыг 
нь дэмжих нь нийгэм цэцэглэн хөгжихийн үндэс 
суурь нь болдог. Сүүлийн жилүүдэд хүн амын эрүүл 
мэндийг сайжруулах чиглэлээр нэлээдгүй амжилтад 
хүрсэн ч эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж 
хүн болгонд хүрч чадахгүй байсаар байна. Жил бүр 
зургаан сая гаруй хүүхэд тав хүртэлх насандаа эндэж 
байна. Хөгжиж буй улс орнуудын эмэгтэйчүүдийн 
дөнгөж тэн хагас нь эрүүл мэндийн шаардлагатай 
үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой байна. ХДХВ/
ДОХ зэрэг халдварт өвчний тархалт нь хүмүүсийг 
айдас түгшүүрт автааж, хүмүүс эрүүл, сайн сайхан 
амьдрахад шаардлагатай үйлчилгээнүүдэд 
хамрагдах боломжгүй болгож байна.

 Сахар орчмын Аôрикт
15-49 насны хүн амын дунд 

ХДХВ-ийн халдвар
авсан хүний хувь 

37%-иар буурсан  

2010

3

4
1000 хүн амд ногдох халдвар

2017

3.39

2.14
2

Аôрикийн хамгийн их эрсдэлтэй 10 улсад 2017 оныг 2016 онтой харьцуулахад

хумхаа өвчний тохиолдол 3.5 саяар  илүү бүртгэгдсэн байна  

  
   

 

9.8 сая
2000

5.4 сая
2017

буурсан

оноос

Ensure healthy lives and promote 
well-being for all at all ages

5 хүртэлх насны
хүүхдийн эндэгдэл

ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН 
үр дүнд 2000-2017 онд 
улаанбурхан өвчний

нас баралт  

80%-иар
буурсан 

СҮРЬЕЭ ӨВЧНӨӨР
ӨВЧЛӨГЧИД 
2000-2017 оны
хооронд  

21%-иар
буурсан боловч 
2017 онд 10 сая
хүн өвчилжээ 

байхгүй байна.

• УНДНЫ УС

• ГАР УГААХ ГАЗАР

• ИНТЕРНЕТ

• КОМÏЬЮТЕР

617
сая

Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all

Тэдний
2/3 нь
эмэгтэйчүүд
байна

 

Насанд хүрсэн

750 сая хүн
бичиг үсэгт
тайлагдаагүй
хэвээр байна.

   
   

Хүүхэд,
өсвөр насныхан
унших болон тоо
бодох наад захын
чадварыг
эзэмшээгүй байна

Сахар орчмын Аôрикийн
сургуулиудын  

ТАЛААС
ИЛҮҮД НЬ 

Төв Азид бага сургуульд суралцах насны охидын
СУРГУУЛЬД ХАМРАГДАЛТ хөвгүүдтэй харьцуулахад

27%-иар доогуур байна 

6-17 насны 

5 хүүхэд тутмын

нэг нь СУРГУУЛЬД
ХАМРАГДАХГҮЙ
БАЙНА

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй, 
олгох, мөн насан турш сурч боловсрох боломжийг 
бүрдүүлэх 

Боловсрол яагаад чухал гэж?
Боловсрол бол Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад 
хүрэх түлхүүр юм. Хүмүүс чанартай боловсрол 
эзэмших боломжтой байснаараа ядуурлаас 
ангижрах нөхцөл бүрдэнэ. Иймээс боловсрол нь 
тэгш бус байдлыг бууруулж, жендерийн эрх тэгш 
байдлыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. Боловсрол 
нь мөн хүмүүс хоорондын харилцан ойлголцлыг 
дэмжих, энх тайван нийгмийг цогцлооход хувь 
нэмрээ оруулна.

×ÀÍÀÐÒÀÉ
ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÃ 
ÄÝÌÆÈÕ ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ
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Ажиллах хүчний Удирдах албан тушаалтан

Эмэгтэйчүүд 

39% 27%

дөнгөж

24%
УЛС ОРНУУДЫН ÏАРЛАМЕНТЫН ГИШҮҮДИЙН
НЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД. Өмнө нь эмэгтэйчүүд
19%-ийг бүрдүүлж байсан (2010)

Хамгийн багадаа

200 сая охид,
эмэгтэйчүүд
эмэгтэй бэлэг
эрхтэнийг
хөндөх
үйл хийлгүүлсэн  

Тал
хувь нь
Баруун
Аôрикт 

Өмнөд Азид охидын
насанд хүрээгүй байхдаа
гэрлэх эрсдэл 2000
оноос хойш
                 -иар буурсан 40%

Гэвч 20-24
насны
эмэгтэйчүүдийн

30% нь
18 наснаасаа
өмнө гэрлэсэн 
(2018)

18%
 

Achieve gender equality and 
empower all women and girls

15-49
насны охид, эмэгтэйчүүдийн
      одоогийн
      эсвэл
      өмнөх
хамтрагчийнхаа үйлдсэн
бие махбодын болон/эсвэл
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн.

 
 

 

Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all

2017 онд

785 САЯ
хүн наад

захын шаардлага
хангасан ундны
усаар
хангагдаж чадахгүй
хэвээр байна

Дэлхийн хэмжээнд

5 хүний
2 нь гэртээ
саван, устай
гар угаах
газартай
байна (2017)

673 сая
(Дэлхийн хүн амын 9%)

одоо хүртэл задгай газар

бие засдаг (2017)

Тэдний ихэнхи нь

Çүүн өмнөд Àзид байна 

Дэлхийн хэмжээнд
4 эрүүл мэндийн

байгууллага тутмын 1 нь
наад захын шаардлага
хангасан ундны
усгүй байна (2016)

2030 он гэхэд усны
ховордолтоос шалтгаалан

700 сая хүн шилжин
суурьшиж болзошгүй

Усны хомсдолтой улс оронд

2 тэрбум хүн амьдарч байна

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ? Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангаж, охид, эмэгтэйчүүдийн эрх 
мэдлийг дээшлүүлэх. 

Яагаад?
 Эмэгтэйчүүд, охид нь дэлхийн хүн амын тэн хагасыг 
төлөөлдөг учраас дэлхийн ур чадварын нөөцийн 
мөн тэн хагасыг бүрдүүлж байдаг. Гэвч өнөөдөр 
жендэрийн тэгш бус байдал хаа сайгүй оршиж, 
нийгмийн хөгжлөөс хойш татсаар байна. Улс төрийн 
шийдвэр гаргах бүх түвшинд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо дутмаг байсаар байна. Дэлхийн өнцөг 
булан бүрт цалин хөлсгүй гэрийн ажилд эмэгтэйчүүд 
дийлэнх цаг зарцуулдаг хэвээр байна. Эмэгтэйчүүд, 
охидод тулгардаг тэгш бус байдал нь анх төрөхөөс 
нь эхлэн бүхий л амьдралынх нь туршид үргэлжилж 
байдаг. Зарим улс оронд охид эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй эсвэл хангалттай 
хоол хүнс хэрэглэж чадахгүй байдгаас охидын 
эндэгдэл өндөр байдаг

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Хүн бүрийг баталгаат ундны усны эх сурвалж болон 
ариун цэврийн байгууламжаар хангах. 

Яагаад?
Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны ус, ариун 
цэврийн байгууламж ашиглах явдал нь хүний эрхийн 
нэг хэдий ч хэдэн тэрбум хүн энэ төрлийн хамгийн 
энгийн үйлчилгээг хүртэж чадахгүй байна.

Дэлхийн хэмжээнд 10 хүн тутмын 3 нь шаардлага 
хангасан ундны ус ашиглаж чадахгүй байгаа бол 
ойролцоогоор 3 тэрбум хүн наад захын ариун 
цэврийн үйлчилгээ болох ариун цэврийн өрөө эсвэл 
нүхэн жорлон байхгүй байна. 

Хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай үүсэж буй 
бохир усны 80 гаруй хувийг цэвэрлэж, ариутгахгүйгээр 
гол, далай тэнгист шууд урсгаж байгаа нь усны 
бохирдлыг нэмэгдүүлж байна.

ÁÀÒÀËÃÀÀÒ ÓÍÄÍÛ ÓÑ
ÀÐÈÓÍ ÖÝÂÐÈÉÍ 
ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆÀÀÐ
ÕÀÍÃÀÕ

ÆÅÍÄÝÐÈÉÍ ÝÐÕ
ÒÝÃØ ÁÀÉÄËÛÃ
ÕÀÍÃÀÕ

БАТАЛГААТ УНДНЫ УС, АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ



30

17.5%

  
 

3 тэрбум

 

910  

Ensure access to affordable, reliable, 
sustainable and modern energy for all

Дэлхийд                хүний            нь
цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан

840 сая хүний

87%
нь хөдөө орон
нутагт цахилгаан
эрчим хүчгүй
амьдарч байна

Жил бүр

бүтээгдэхүүнийг бий
болгоход дунджаар

2.3%-иас
багагүй хэмжээний

эрчим хүч
шаардагдсан
(2010-2016)

$1

хүн хоол хийхэд ашиглах
цэвэр түлш, технологийн

гачигдалтай байна.

Нийт эрчим хүчний эцсийн
хэрэглээний 17.5% нь
сэргээгдэх эрчим хүчнээс гардаг

 

Эрэгтэйчүүдийн
цагийн голч
(медиан) хөлс 
эмэгтэйчүүдийнхээс 

12%-иар

 илүү

 

ДНБ

Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, бүрэн,
бүтээмжтэй ажил эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг хөхүүлэн
дэмжих

ДНБ-ий бодит
өсөлт НБХО-уудад
жилд

4.8%-иар
өссөн нь ТХЗ-ын
зорилтот түвшин

буюу 7%-иас
бага байна
(2010-2017)

2018 онд  хөдөлмөрийн бүтээмж

2017 оноос 2.1%-иар нэмэгдсэн нь
2010 оноос хойших хамгийн өндөр
өсөлт юм

Дэлхийн
ажилгүйдлийн
түвшин 
(2018) 5%

Залуучуудын

1/5 нь
суралцаагүй,
хөдөлмөр эрхлээгүй
эсвэл сургалтад
хамрагдаагүй байна

ÇÎÕÈÑÒÎÉ ÕªÄªËÌªÐ
ÁÀ ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ
ªÑªËÒÈÉÃ ÄÝÌÆÈÕ 

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Хүн болгоныг хямд, найдвартай, тогтвортой, орчин 
үеийн сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах

Яагаад?
Бидний өдөр тутмын амьдралаа залгуулах, тэгш, 
шударга хөгжихөд найдвартай, хямд өртөгтэй 
сэргээгдэх эрчим хүчний үйлчилгээ зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг. Сайтар хөгжсөн эрчим хүчний 
салбар нь бусад салбаруудаа дэмжиж байдаг. Үүнд 
бизнесийн салбараас эхлээд эм хангамж боловсрол, 
хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, харилцаа холбоо, 
технологиийн  салбарыг дурдаж болно. Эрчим хүчний 
хангамж, түгээлт хүртээмжгүй байх нь хүний хөгжил 
болон эдийн засгийн хөгжилд саад болдог.

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмжиж, хүн болгоныг бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, 
зохистой хөдөлмөрлөх ажлын байраар хангахыг 
дэмжих

Яагаад?
Зөвхөн тогтвортой, сайн цалинтай ажлын байрыг 
бий болгох замаар л ядуурлыг бууруулах боломжтой. 
Дэлхийн түвшинд нэг хүнд ногдох бодит ДНБ-ийн 
өсөлт, хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдсэн хэдий ч 
өдөрт 1.90 ам.долларын ядуурлын шугамаас доогуур 
орлоготой 731 сая хүн байсаар байна. 

Ямартаа ч дэлхийн ажилгүйдлийн түвшин 2009 
оны санхүүгийн хямралын үеийг даван туулж, 2018 
онд хямралын өмнөх үе буюу 5 хувьд хүрсэн байна. 
Гэсэн хэдий ч бүс нутаг хооронд болон насны бүлэг 
хооронд ялгаатай байдал их байна. 2018 онд Хойд 
Африк, Баруун Ази, Латин Америкийн орнуудын 
ажилгүйдлийн түвшин Төв болон Зүүн Азийн 
орнуудынхтай харьцуулбал 2.5 дахин өндөр байжээ. 

ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ
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Хөгжиж буй улс орнуудын
экспортлосон

бүтээгдэхүүний 51% нь
гадаадын зах зээлд

татваргүй орсон байхад
НБХО-уудаас экспортлосон

бүтээгдэхүүний 66% нь
гадаадын зах зээлд
татваргүй орсон (2017). 

 

 

Ñудалгаанд оролцсон 105 улс орны

Дүрвэгсдийн
аюулгүй байдлын
талаарх бодлоготой

Дүрвэгсдийн
эрхийн талаарх
бодлоготой

 Дүрвэгсдийн нийгэм,
эдийн засгийн аж
байдлын талаарх
бодлоготой

57%76% 54%

улсын дунджаас илүү
хурдан өсөв

 
(2011–2016)

Олон улс оронд
орлогын ихэнх хэсгийг
хамгийн их
орлоготой 1%
хүртэж байна  

Хамгийн бага
орлоготой
40% нийт орлогын
25% хүрэхгүй
хэсгийг авч байна 

40%

1%

Reduce inequality within 
and among countries

!" !"#$%"#
&'"($)*&+&",

Тоо мэдээлэлтэй 92 орны
талаас илүүд нь

хүн амын
доогуур орлоготой

40%-ийнхний орлого

Õамгийн их
орлоготой

Õамгийн бага
орлоготой

ИХЭНХ УЛС ОРОН дүрвэгчдийн аюулгүй
байдал, зохион байгуулалтыг хангах бодлоготой боловч
дүрвэгсдийн эрх, нийгэм, эдийн засгийн аж байдлыг
хамгаалах чиглэлд илүү их арга хэмжээ авах
шаардлагатай байна

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Дасан зохицох чадвартай, уян хатан дэд бүтцийг 
хөгжүүлж, хүн бүрд хүртээмжтэй, тогтвортой аж 
үйлдвэр ба инновацыг дэмжих

Яагаад?
Эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн хөгжил болон 
уур амьсгалын чиглэлийн үйл ажиллагаанууд нь 
ихэнхдээ дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт, тогтвортой 
аж үйлдвэрийн хөгжил, технологийн дэвшлээс шууд 
хамаардаг.
Хурдацтай өөрчлөгдөж буй олон улсын эдийн 
засгийн орчин болон тэгш бус байдал нэмэгдсээр 
байгаа нь тогтвортой өсөлтийг хангахын тулд юуны 
түрүүнд үйлдвэржилтэд анхаарах шаардлагатайг 
харуулж байна. Ингэхдээ нэгдүгээрт, эдийн засгийн 
өсөлтийн үр шимийг хүн бүр хүртэх боломжийг бий 
болгох, хоёрдугаарт, энэ нь инновац болон дасан 
зохицох чадвартай найдвартай дэд бүтцэд суурилсан 
байхад анхаарах шаардлагатай.

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Улс орнуудын хооронд болон улс орон доторх тэгш 
бус байдлыг бууруулах

Яагаад?
Хүмүүсийн орлого, хүйс, нас, хөгжлийн бэрхшээл, 
бэлгийн чиг хандлага, арьс өнгө, нийгмийн анги 
давхарга, яс үндэс, бүс нутаг, боломж зэрэгт 
суурилсан тэгш бус байдал нь дэлхий даяар 
улс орнуудын хооронд болон улс орнууд дотор 
оршсоор байна. Тэгш бус байдал нь урт хугацаанд 
нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр 
нөлөөлж, ядуурлыг бууруулах үйл ажиллагаанд 
саад болж, хүмүүсийн өөрийн үнэ цэнэ, сэтгэл 
хангалуун байдлыг бууруулж байдаг.

Хамгийн чухал нь хүмүүс илүү сайхан амьдрах 
боломжууд, үйлчилгээнүүд болон бололцоогоо 
ашиглаж чадахгүй байвал бид тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд болон дэлхий ертөнцийг хүн бүрд илүү 
ээлтэй болгох зорилтдоо хүрч чадахгүй болно.

ÒÝÃØ ÁÓÑ 
ÁÀÉÄËÛÃ 
ÁÓÓÐÓÓËÀÕ ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ БУУРУУЛАХ

АЖ ҮЙЛДВЭР, ИННОВАЦИ БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАХ

Дунд болон өндөр технологийн салбар 

дэлхийн боловсруулах салбарын нэмэгдэл
өртгийн 45%-ийг бүрдүүлдэг (2016). Гэвч энэ
үзүүлэлт Сахар орчмын Аôрикт 15% байна

 

 

 2000  2016

$4,938
Åâроï, Õойд
Àмåриêт

$114
ÍÁÕÎ-уудад 

Нэг хүнд ногдох боловсруулах
салбарын нэмэгдэл өртөг

дэлхийд

45%

Ñахар ор÷мын Àôриêт

15%

Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation

! !"#$%&'()*!""+,-&!+"
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НБХО-уудын аж үйлдвэржилт

 2030 хөтөлбөрийн зорилтот
 түвшинд хүрэхээргүй

УДААН байна.  
Судалгаа, хөгжлийн
салбарт оруулсан
дэлхийн хөрөнгө
оруулалт 2 ИХ НАЯД
ам.доллар (2016)
болж, 739 ТЭРБУМ
ам.доллароор
өсөв (2000) 

Хүмүүсийн 90%
нь 3G БОЛОН ТҮҮНЭЭС
ИЛҮҮ ЧАНАРТАЙ
хөдөлгөөнт холбооны
сүлжээтэй газар амьдарч
байна (2018).
ГЭВЧ БҮГД АШИГЛАЖ
ЧАДАХГҮЙ БАЙНА
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1 нь 4 оршин суугч тутмын

Хотын 

 

(2018)

 

150 улс 
хот төлөвлөлтийн 

бөгөөд тэдгээрийн

бодлоготой

бараг тал хувь нь
хэрэгжилтийн
шатандаа явж

байна.

 
 

ердөө тал хувьд нь (53%) 
нийтийн тээвэр хүртээмжтэй байна. 

Хотын оршин суугчдын 

 
(2018)

Õүртээмжтэй гэдэг нü аâтобусны зогсоол/бага оâрын тээâрийн 
хэрэгслийн зогсоолоос 500м, төмөр зам эсâэл усан боомтын 
зогсоолоос 1000м хүртэлх зайд орøин суухыг ойлгоно.

500 METRES 1,000 METRES

  9 тутмын10  
нь бохирдолтой агаараар амьсгалж байна.

оршин
суугч

ядуу тарчиг нөхцөлд амьдарч байна. 2 тэрбум  
   хүн

хүн хог хаягдлыг
цуглуулах үйлчилгээнд

хамрагдаж чадахгүй
байна 

Хот, хүн амын суурьшлыг бүх талын оролцоог хангасан,
аюулгүй, эрсдлийг даван туулах чадвартай, тогтвортой
болгох

!! !"!#$%&$'()*+%#%)!
$&,*+-.."&%#%)!

ÝÝËÒÝÉ ÕÎÒ,
ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎÃ
ÄÝÌÆÈÕ

Х
от

ы
н

Өндөр орлоготой орнуудад нэг хүнд ногдох материалын өгөөж  

Бага
орлоготой

2
тонн 

60%-иар өндөр

дундаас дээø орлоготой
орнуудынхаас 

13 дахин их байна
бага орлоготой орнуудын түâøнээс

100 орчим
улс орон  

 тогтвортой хэрэглээ,
үйлдвэрлэлийг дэмжих
бодлого, арга хэмжээг 

ИДЭВХТЭЙ

хэрэгжүүлж
байна  

 

Дэлхийн хэмжээнд
303 бодлого, арга
хэмжээ хэрэгжиж

байна.

Íэг хүнд
ногдох
өгөөж

Хөгжингүй орнууд хөгжиж буй
орнуудтай адил хэмжээний
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд 

 

 

байгалийн баялгийн

тавны нэгийг
ашигладаг.

1990 20002017 2060

54
тэрбум43

тэрбум

92
тэрбум

190
тэрбум

тонн

Дэлхий даяар 
материалын өгөөж 

хурдацтай өсөж байна

хүн ам болон эдийн засгийн
өсөлтийг давж 

Өндөр
орлоготой

27
тонн 

Дундаас дээгүүр
орлоготой

17
тонн 

 Хариуцлагатай хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн
 бүтцийг бүрдүүлэх
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ÕÀÐÈÓÖËÀÃÀÒÀÉ
ÕÝÐÝÃËÝÝ ÁÀ
¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÃ ÄÝÌÆÈÕ

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Хот суурин газруудын тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй, 
тогтвортой хөгжлийг дэмжих

Яагаад?
Дэлхий хурдацтайгаар хотжиж байна. 2007 оноос 
хойш дэлхийн  хүн амын тэн хагасаас илүү хувь нь хот 
суурин газарт амьдарч байгаа бөгөөд энэ тоо 2030 
он гэхэд 60 хувь хүрэх тооцоотой байна. Хот суурин 
газар нь эдийн засгийн өсөлтийн гол хүчин зүйл ба 
дэлхийн ДНБ-ий 60 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Гэхдээ 
үүний улмаас дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлын 70 
хувь бий болдог бөгөөд хот суурин  газар нь нийт 
нөөцийн 60 хувийг ашигладаг. 

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Тогтвортой хэрэглээ ба тогтвортой үйлдвэрлэлийн 
хэв маягийг дэмжих

Яагаад?
Өнгөрсөн зууны туршид эдийн засаг болон нийгмийн 
дэвшилтэй хүрээлэн буй орчны доройтол дагалдаж 
ирсэн нь бидний ирээдүйн хөгжил, амьдрах чадвар 
хамаардаг тогтолцоонд аюул заналхийлж байна. 
Хэрэв бид өөрсдийнхөө хэрэглээг өөрчлөх талаар 
ямар нэг зүйл хийхгүй бол байгаль орчиндоо бид 
эргэж буцалтгүй хор хохирол учруулах юм..

ÝÝËÒÝÉ ÕÎÒ,
ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎÃ
ÄÝÌÆÈÕ

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮТЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

ЭЭЛТЭЙ ХОТ, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ
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Дэлхийн цаг уурын
санхүүжилтийн урсгал 17%
(2015-2016)-иар нэмэгдсэн
хэдий ч 2013-2014 онтой
харьцуулахад

 

хатуу түлшинд

хөрөнгө оруулалт 
цаг уурын үйл ажиллагаанд
оруулсан хөрөнгө оруулалтаас
өндөр хэвээр байна

зориулсан

200

0
хатуу түлø

2016

Дэлхийн цаг уурын
санхүүжилт

400

600

800

$781
тэрбум $681

тэрбум

186 улс

Ïарисын
хэлэлцээрийг
со¸рхон
батлав

 

Агаар мандлын CO

тэнцүү байна (2017 он)

2

төвлөрөл нь
 аж үйлдвэржилтийн
 өмнөх үеийн 

146% тай

Дэлхийн дулаарлыг 1.5 хэм
хүртэл хязгаарлахын тулд
дэлхийн нүүрстөрөгчийн
ялгарал 2030 он гэхэд
2010 оны түвшний 55%
хүртэл буурч, 2050 он гэхэд
цэвэр ялгарал тэг хүртэл
огцом буурсаар байх ¸стой.
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0
2000    2010    2020    2030    2040    2050

Цаг ууртай холбоотой болон байгалийн
гамшгийн улмаас 1998-2017 оны хооронд

1.3 сая хүн амиа алджээ.
 

Дэлхийн дундаж температур
2018 онд аж үйлдвэржилтийн өмнөх

үеэс ойролцоогоор цельсийн 

 

1°C хэмээр илүү
                                           байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг
багасгах
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ÓÓÐ ÀÌÜÑÃÀËÛÍ
ªªÐ×ËªËÒÈÉÍ ¯Ð
ÍªËªªÃ ÁÀÃÀÑÃÀÕ

Áиологийн
олон ÿнз байдлын

хамгаалагдсан
газар нутаг

нэмэгдсээр байна. 

 

39%

Õуурай газар

42%

Öэâэр ус

36%

Уул толгод

2000–2018 

Хөрсний доройтол нь  

116 улс генетик нөөцийн
хүртээмж, тэдгээрийг шударга,
тэгш хэрэглээг тусгасан

 Нагоягийн Ïротоколыг
со¸рхон батлав.  

Улаан дансны индекс:

Биологийн олон
янз байдал 

хурдацтай

алдагдаж байна.

Ñүүлийн 25 жилийн

  хугацаанд төрөл
   зүйлийн устах
  эрсдэл бараг
10% -иар буур÷ээ.

Хуурай газрын экосистемийг хамгаалах

ÕÓÓÐÀÉ ÃÀÇÐÛÍ
ÝÊÎ ÑÈÑÒÅÌÈÉÃ
ÕÀÌÃÀÀËÀÕ

Улаан дансны индекс нü 20,000 гаруй зүйлийн хөхтөн 
амüтад,øуâууд, хо¸р нутагтан амüтан, øүр, ургамлын тоо баримтыг 
бүртгэдэг. Утга өндөр байх тутам санаа зоâох зүйл бага байна.

дэлхийн хуурай газрын 
тавны нэгд мөн 1 тэрбум 
хүний амьдралд нөлөөлж 
байна

Òусгай хамгаалалттай газар
нутгийн биологийн олон ÿнз
байдал тус бүрийн дэлхийн
дундаж хуâü өссөн байна:

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ? 
Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах 
яаралтай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

Яагаад?
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хүний үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй ба бидний амьдралд болон 
дэлхий ертөнцийн ирээдүйд аюул занал учруулж 
байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг багасгаснаар 
бид хүн бүрийн хувьд экологийн тогтвортой дэлхий 
ертөнцийг бий болгох юм.

Гэхдээ бид яг одоо л арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Хуурай газрын экосистемийг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, зүй зохистой ашиглах, ойн нөөцийн 
тогтвортой байдлыг хангах, цөлжилттэй тэмцэх, 
газрын доройтлыг буруулах, биологийн төрөл 
зүйлийг мөхөж устахаас сэргийлэх

Яагаад?
Ойн нь манай гаригийн хуурай газрын 31 хувийг 
эзэлдэг. Бидний амьсгалдаг агаараас эхлэн бидний 
уудаг ус, бидний хэрэглэдэг хүнсийг ой хангаж 
байдаг.

Та үүнийг бодож үзээрэй. Ойролцоогоор 1.6 тэрбум 
хүн амьжиргаагаа ойгоос залгуулж байна. Дэлхийн 
ядуу иргэдийн 75 хувь гаруй нь хөрсний доройтлын 
үр дагаврыг шууд хүртэж байна. Ой мод нь хуурай 
газрын амьтан, ургамал, шавжийн аймгийн 80 
хувийн амьдрах орчин болж байдаг гэдгийг та мэдэх 
үү? Биологийн төрөл зүйл хүн төрөлхтний түүхэнд 
байгаагүйгээр хурдацтай дордож байна. Тооцоогоор 
дэлхийн хуурай газрын 20 хувь нь 2000 оноос 2015 
онд хөрсний доройтолд нэрвэгдсэн.

Биологийн төрөл зүйл болон түүний нөлөөлж байдаг 
экосистем нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох, байгалийн гамшгийг бууруулах стратегийн 
үндэс суурь болдог. Учир нь үүний нөлөөгөөр уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг даван туулах 
хүмүүсийн чадавх нэмэгдэж байдаг.

ÕÓÓÐÀÉ ÃÀÇÐÛÍ
ÝÊÎ ÑÈÑÒÅÌÈÉÃ
ÕÀÌÃÀÀËÀÕ  ХУУРАЙ ГАЗРЫН ЭКОСИСТЕМИЙГ ХАМГААЛАХ

 УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨГ БАГАСГАХ
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Хохирогчдын 91 нь
сэтгүүлч болон блогчид
байжээ    

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн
илэрсэн хохирогчдын 70 хувь
нь охид, эмэгтэйчүүд байна.

Энх тайван, шударга ¸сыг цогцлоох
 

 
 

НҮБ-аас 

амийг хөнөөсөн
397 хэргийг нэмж 

 
41 орны хүний эрхийн хамгаалагч,
сэтгүүлч, үйлдвэрчний эвлэлийн
ажилчдын 

бүртгэн баталгаажуулав (2018 оны 1-10-р сар).

 

Òэдний ихэнхийг

бэлгийн
мөлжлөгийн
зорилгоор худалддаг.

70%

Төрсний бүртгэл

5-аас дооø насны
хүүхдүүдийн тэн
хагасаас бага хуâü
нü Ñахар ор÷мын
Àôриêт.

46%

дэлхийн хэмжээнд
5-аас дооø насны
хүүхдүүдийн
дөрөâний гураâ нü

73%

Нийт

хүн амины хэргийн
хохирогчдын

80%

ÝÍÕ ÒÀÉÂÀÍ, 
ØÓÄÀÐÃÀ ¨ÑÛÃ
ÖÎÃÖËÎÎÕ

орчим
хувийг эрэгтэйчүүд

эзэлж байна.

Харин дотны хамтрагч
/гэр бүлтэй холбоотой 

хүн амины хэргийн
хохирогчдын

64%
орчим

хувийг эмэгтэйчүүд
эзэлж байна.

Сахар орчмын
Аôрикийн орнуудад
үндэсний статистикийн
төлөвлөгөөний
дөрөвний нэгээс
бага нь
бүрэн санхүүждэг.

 

Статистикийн чадавхийг
бэхжүүлэх зорилгыг хангахын
тулд өнөөгийн статистикийн
үүрэг амлалт болох нийт
хөгжлийн албан ¸сны
тусламжийн 0.33%-ийг
2030 он гэхэд хо¸р дахин
нэмэгдүүлэх шаардлагатай
байна.

 
Мөнгөн шилжүүлэг нь 

ªндөр
хөгжилтэй
орнуудын
хүмүүсийн

гаруй хуâü
80%                       45%

буурсан
2.7%

 
Хөгжлийн албан Буурай хөгжилтэй

орнууд дахь хо¸р
талт хөгжлийн
албан ¸сны
тусламж 2018 онд,

¸сны цэвэр
тусламж 2018 онд

$149 тэрбум
доллар

3%
2017 оноос 

бодит байдлаар
буурсан

4%

Аôрикт үзүүлэх
тусламж 

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх 

ÕªÃÆËÈÉÍ ÒªËªªÕ
Ò¯ÍØËÝËÈÉÃ
ÁÝÕÆ¯¯ËÝÕ

2019 онд бага болон дунд 
орлоготой орнуудын гадаад 
санхүүжилтийн хамгийн том 
эх үүсвэр болох болно (550 
тэрбум долларт хүрэх төлөвтэй 
байна)

2017 оноос

буурсан

Õөгжиж
буй орнуудын 

    Áуурай
    хөгжилтэй
    орнуудын
ердөө  20% нь 
онлайн байдаг

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ? 
Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах 
яаралтай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

Яагаад?
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хүний үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй ба бидний амьдралд болон 
дэлхий ертөнцийн ирээдүйд аюул занал учруулж 
байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг багасгаснаар 
бид хүн бүрийн хувьд экологийн тогтвортой дэлхий 
ертөнцийг бий болгох юм.

Гэхдээ бид яг одоо л арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Ямар зорилго дэвшүүлж байна вэ?
Тогтвортой хөгжлийн төлөөх олон улсын түншлэлийг 
шинэ түвшинд гаргах

Яагаад?
2015 онд дэлхийн удирдагчид 2030 он хүртэлх 
Тогтвортой Хөгжлийн Хөтөлбөрийг баталсан 
бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь ядуурлыг устгах, тэгш 
бус байдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлттэй 
тэмцэх зорилготой. Бид бүгдээрээ хүн бүр хамтран /
засгийн газар, иргэний нийгэм, эрдэмтэд судлаачид, 
их дээд сургуулийн багш судлаачид, хувийн хэвшил/ 
хамтдаа тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэх 
шаардлагатай.

ÝÍÕ ÒÀÉÂÀÍ,
ØÓÄÀÐÃÀ ¨ÑÛÃ
ÖÎÃÖËÎÎÕ

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ 

ЭНХ ТАЙВАН, ШУДАРГА ЁСЫГ ЦОГЦЛООХ


