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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр батлагдлаа
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

“Статистикийн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 
3.2-т заасны дагуу Үндэсний Статистикийн 
Хороо (ҮСХ) нь “Албан ёсны статистик (АЁС)-
ийн үзүүлэлтийг тооцох, тооллого, судалгаа 
явуулах талаар ойрын зорилтыг тодорхойлсон 
2006-2010 болон 2011-2015 онд хөгжүүлэх 
хоёр удаагийн дунд хугацааны хөтөлбөрийг 
боловсруулж,  амжилттай хэрэгжүүлсэн. 

 Статистикийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 
нь статистикийн үйл ажиллагааны дунд 
хугацааны стратегийн зорилтыг тодорхойлсон, 
статистикийн байгууллагын үйл ажиллагаа, 
үзүүлэлтүүдийг олон улсын стандартад 
нийцүүлэх,  зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг тодорхойлж, түүнд хүрэх арга 
зам, шаардагдах хөрөнгө, хүн хүчний нөөцийг 
нарийвчлан тооцсон дэс дараатай хэрэгжүүлэх 
тулгуур бодлогын баримт бичиг юм.

УИХ-ын 2017  оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн 38 
дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын Статистикийн 
салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр” батлагдан гарлаа. Хөтөлбөр нь 6 
зорилго, түүнийг хэрэгжүүлэх статистикийн 25 
зорилт, 149  үйл ажиллагааг хамарсан. 

Статистикийн салбарын хөгжүүлэх 2017-2020 
оны хөтөлбөрийг дараах 6 үндсэн зорилгын 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1. Үндэсний статистикийн системийн бүтэц, 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй 
болгож, тогтолцоог бэхжүүлэх 

2. Статистикийн тогтвортой үйл ажиллагааг 
дэмжихэд чиглэсэн статистикийн дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх

3. Статистикийн мэдээллийн менежментийг 
сайжруулах

4. Мэдээллийн дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлэх

5. Статистикийн чадавхийг бэхжүүлэх

6. Статистикийн үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгох

“Монгол Улсын Статистикийн салбарыг 2017-
2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”  нь 
“Төрийн мэдээлэл сэтгүүл”-ийн 2017 оны 7 
дугаар сарын 17-ны өдрийн №26-д хэвлэгдэн 
гарсан бөгөөд доорхи холбоосоор орж, татан 
авах боломжтой. 

http://www.legalinfo.mn/annex/details/7910?lawid=12755

МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРЫГ 2016-2020 ОНД   
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДЛАА

Бэлтгэсэн: М.Оюунжаргал
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ 
AСУУДЛААР ЯВУУЛСАН АНХДУГААР ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ 
АСУУЛГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

УИХ-аас 2017 оны 2 дугаар сарын 
9-ний өдөр баталсан “Зөвлөлдөх 

санал асуулгын тухай“ Монгол Улсын хуулийн 
6.1.1-д “Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 
5.3.3-т заасан асуудлыг Улсын Их Хурал 
хэлэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл, шаардлагыг 
тодорхойлоход Зөвлөлдөх санал асуулгыг 
заавал явуулна” гэсний дагуу Үндэсний 
статистикийн хороо мэргэжил, арга зүйгээр 
ханган анхны зөвлөлдөх санал асуулгыг улс 
орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулж 
ажиллаа. 

Санал асуулгад статистикийн шинжлэх 
ухааны үндсэн гол аргуудын нэг болох 
энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар Монгол 
Улсын нийт 860 гаруй мянган өрхөөс 1570 
өрхийг сонгож тэдгээрт амьдран суугаа 18, 
түүнээс дээш насны 2 сая гаруй иргэдээс 
1570 иргэнийг сонгон улс орон даяар санал 
асуулгыг амжилттай явууллаа. Санал асуулгад 
хамрагдсан 1515 иргэнээс 785 иргэнийг сонгон 
урилга хүргүүлснээс 2 дахь шатны судалгаанд 
669 иргэн оролцлоо.

Энэхүү санал асуулгын дүнгийн тайланг 
www.1212.mn сайтын “судалгаа” булангаас 
татан авч, танилцах боломжтой
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Бэлтгэсэн: А.Амарбал 
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Үндэсний статистикийн хорооноос 21 
аймгийн 330 сумын статистикийн асуудал 

хариуцсан ажилтнууд, 1613 багийн Засаг 
дарга нарт зориулсан сургалтыг гуравдугаар 
сарын 20-ноос 5 дугаар сарын 30 хүртэлх 
хугацаанд зохион байгуулсан. Дархан-Уул 
аймгаас гараагаа эхэлсэн тус сургалт хоёр 
сар гаруй хугацаанд үргэлжилж Дорноговь, 
Говьсүмбэр, Архангай аймагт хаалтаа 
хийсэн. Сургалтаар статистикийн холбогдох 
хууль, журам, байгууллагын тогтолцоо, мэдээ 
тайлан гаргахад анхаарах асуудал, өрхөд 
суурилсан судалгаа, хүн ам, өрхийн болон мал 
тооллогын мэдээллийн сангийн талаарх мэдлэг 
олгохын хажуугаар салбартаа үр бүтээлтэй 
ажиллаж, хамт олондоо үлгэр дуурайлал 
болсон шилдгүүдээ Үндэсний статистикийн 
хорооны болон аймгийн шагналаар шагнаж 
урамшуулсан. 
Монгол Улсын 21 аймаг, 330 сум, 1613 багийн 
статистикийн асуудал хариуцсан 2000 гаруй 
ажилтнууд оролцсон энэхүү сургалт хийгдснээр 
статистикийн анхан шатны мэдээ, тайлангийн 
чанар сайжирах юм.

ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяагаас цаашид хийх 
ажлын талаар тодруулахад: 
-  Монгол  Улсын “Статистикийн тухай” хуульд 

албан ёсны статистикийн мэдээллийг 
Үндэсний статистикийн хороо, яам, төрийн 
бусад албан газар, бүх шатны Засаг дарга 
эрхлэн гаргана гэж заасан байдаг. Үүний дагуу 
21 аймгийн сумдын статистикийн асуудал 
хариуцсан ажилтнууд, баг, хороодын Засаг 
дарга нарыг  хамруулсан сургалт амжилттай 
боллоо. Анхан шатны нэгжүүдэд хүрч 
ажилласнаар статистикийн үйл ажиллагаа 
сайжрахад шууд нөлөөлнө. Тэр хэмжээгээр 
мэдээллийн чанарт ч өөрчлөлт гарна” гэв. 

Сонирхуулахад, есдүгээр сард дээрх сургалт 
нийслэлд үргэлжлэх юм.

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАР БОЛОН СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН АСУУДАЛ 
ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бэлтгэсэн: Г.Батбуян 
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН 2016 ОНЫ ЭМХЭТГЭЛ 
ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

Үндэсний статистикийн хорооноос 
Монгол Улсын нийгэм, эдийн 

засгийн үндсэн үзүүлэлтийн 2016 оны 
эмхэтгэлийг өмнөх есөн жилийнхтэй 
харьцуулан 10 жилээр гаргасан билээ. 
Ингэснээр олон жилээр зэрэгцүүлсэн 
статистик мэдээллийг тус эмхэтгэлээс 
авах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. 
Манай хорооноос бэлтгэн гаргасан 
2016 оны жилийн эмхэтгэл таны ажлын 
хэрэгцээнд ихээхэн хувь нэмэр оруулна 
гэдэгт бид итгэлтэй байна.
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧХОН
• Үндэсний статистикийн хорооны дарга 

А.Ариунзаяа, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Суурин зохицуулагч Биата Транкмантай 
уулзлаа

• Финландын статистикийн байгууллагын 
зөвлөхүүд манай хороонд ажиллав

• Үндэсний статистикийн хорооны 24 ажилтан 
магистрын дипломоо гардаж авлаа.

• Үндэсний статистикийн хорооноос нийслэл, 
дүүргийн статистикийн ажилтнуудад 
зориулсан 10 дахь удаагийн сургалтыг 
амжилттай зохион байгууллаа.

• Монгол Улсын боловсролын статистикийг 
хөгжүүлэх зорилгоор БНСУ-ын Боловсролын 
яам, Солонгосын боловсролын хөгжлийн 
институт (KEDI) нь гурван жилийн /2017-2019/ 
хугацаатай төслийг МУ-ын БСШУСЯ, ҮСХ-той 
хамтран хэрэгжүүлж эхэллээ.

• ПАРИС 21 (PARIS21) байгууллагын Ази, Номхон 
далайн бүсийн хөтөлбөрийн зохицуулагч 
Миллисэнт Гэй Тэжада, тус байгууллагын 
зөвлөх Жеффри Грийнвэл нар Үндэсний 
Статистикийн хороонд ажлын айлчлал хийв.

• “Монгол Улсын Статистикийн салбарын 
дунд хугацааны хөтөлбөр болон Тогтвортой 
хөгжил-2030” семинар боллоо

• ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа ОУВС-гийн 
зөвлөхүүдтэй уулзлаа

• “Парис 21” байгууллагын бүсийн хөтөлбөр 
зохицуулагч хадагтай Милисент Гей Тежада 
статистикийн салбарыг дэмжиж ажиллахаа 
илэрхийллээ

• “PARIS 21” байгууллагын бүсийн хөтөлбөр 
зохицуулагч, хадагтай Милисент Гей Тежада 
Статистикийн салбарыг аль ч талаар нь 
дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэв

• Япон Улсын Статистик Мэдээллийн 
Зөвлөгөө, Дүн Шинжилгээний Хүрээлэнгийн 
Ерөнхийлөгч манай улсад айлчиллаа

• Үндэсний статистикийн хорооны ахмад 
ажилтан Л.Нямжав Монгол Улсын төрийн 

дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан 
тугийн одон”-гоор шагнууллаа

• Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын 
газрын дарга Ч.Цэвэгдорж, Хүн ам, орон 
сууцны тооллогын товчооны дарга А.Амарбал 
нар АНУ-ын Сан Дэйго хотод зохион байгуулсан 
“Газарзүйн мэдээллийн системийн хэрэглэгч 
нарын чуулган-2017”-д оролцлоо

• Үндэсний статистикийн хорооноос гаргадаг 
бүх тоон болон цаг үеийн мэдээлэл багтаасан 
“1212.mn”аппликейшн наймдугаар сарын 
1-нээс хэрэглэгчдэд хүрч эхэллээ.

• Үндэсний статистикийн хорооны зарим алба 
хаагчид “Статистикийн чанарын удирдлага”-
аар ХБНГУ-д танилцах сургалтад хамрагдлаа

• Үндэсний статистикийн хорооны 
мэргэжилтнүүд Италийн Ром хотод 
“Статистикийн мета мэдээллийн санг 
хөгжүүлэх” чиглэлээр танилцах айлчлалд 
оролцлоо.

• Үндэсний статистикийн хорооноос Хүний 
нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилтын 
хүрээнд Үндэсний статистикийн хороо болон 
нийслэл, дүүргийн газар хэлтсийн албан 
хаагчдад зориулсан SPSS програмын сургалт 
зохион байгууллаа

• Дэлхийн банкны “Ухаалаг засаг” төслийн 
хүрээнд “Статистикийн бизнес регистрийг 
чадавхжуулах” чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэхээр 
Нидерланд улсын Статистикийн байгууллагын 
статистикч Конен Хэнрик, бизнесийн шинжээч 
Ламмерс Ёохан нар Үндэсний статистикийн 
хороонд ажиллалаа

• “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд бүхий Зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байдлыг илэрхийлэх Хөдөлмөрийн 
статистикийн холбогдох суурь мэдээллийг 
бий болгох” чиглэлээр олон улсын зөвлөхүүд 
ажиллаж байна.

• Үндэсний статистикийн хорооны баг болон 
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 
зөвлөхүүд Өмнөговь аймагт ажиллалаа



9

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Үндэсний статистикийн хорооны ахмад ажилтан 
Л.Нямжав Монгол Улсын төрийн дээд шагнал 

“Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-гоор 
шагнууллаа. Тус шагналыг Үндэсний статистикийн 
хорооны дарга А.Ариунзаяа гардуулав. Энэ үеэр 
ахмад ажилтан Л.Нямжав “Тэртээ 1979 онд энэ 
байгууллагад ажилд орж 2016 онд тэтгэвэртээ 
гарсан. Гэсэн ч байгууллагаасаа одоо ч холдож 
чадахгүй хамт олон маань ч ийм, тийм ажил 
байна та туслах уу гээд хороон дээрээ ирж байгаа. 
Яг одоогоор судалгааны материал шивэх ажилд 
тусалж байна. Энэ байгууллагад орсон цагаасаа 
бичиг хэргийн ажил хариуцаж байгаад тэтгэвэрт 
гарсан. Намайг ажиллаж байхад одоогийн 
шиг компьютер байсангүй. Бичгийн цаасны 
дунд хортой цаас хийж, цахилгаан машин, гар 
машинаар тоон мэдээллээ шивж, бичиж хэвлэдэг 
байсан. Мэдээллээ хэвлэхдээ ардатр дээр хар лак 
түрхэж байгаад гараар эргүүлж хэвлэнэ. 

Заримдаа үсэг нь алга болно, орхигдоно, механик 
алдаа гарна тэр тоолонд тэдгээр үсэгнүүдийг 
цэвэрхэн бичиж хайчлаад нэг бүрчлэн нөхөж 
наадаг байлаа. Ингэж хэвлэдэг болохоор тоон 
мэдээллээ аль болох алдаагүй бичих нь маш 
чухал. Энэ мэт хариуцлага гэдэг зүйл манай 
салбарын гол зүйл. Нэг тоон мэдээлэл олон шат 
дамжлагаар дамждаг тул анхан шатнаасаа зөв, 
алдаагүй гаргах нь хамгийн чухал асуудал. Яриад 
байвал статистикийн байгууллагатай холбоотой 
дурсамж олон бий. Одоогийн боловсон хүчин, 
залуус ч мөн адил хариуцлагатай, сэтгэлээсээ 
ажилдаа дурлаж ажиллаарай гэж захимаар 
байна” гэсэн юм.

Үндэсний статистикийн хорооны ахмад ажилтан Монгол Улсын 
төрийн дээд шагнал “ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН 
ОДОН”-гоор шагнууллаа.

Залуучууд маань хариуцлагатай, 
сэтгэлээсээ ажилдаа дурлаж ажиллаарай

Л.НЯМЖАВ
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Үндэсний Статистикийн Хороо нь Азийн 
Хөгжлийн Банкны техникийн дэмжлэгтэйгээр 

“Байгаль орчин, эдийн засгийн данс байгуулах 
чадавхыг бэхжүүлэх нь” ТА 9043-МОН төслийг 
2016 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Төслийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд  “Эрчим 
хүчний данс”-ыг байгуулах ажлыг төлөвлөсөн. 
Уг ажлын хүрээнд дансыг байгуулахад 
шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах түүвэр 
судалгааг 2017 оны 5 дугаар сарын сарын 
22-ноос 6 дугаар сарын 15-ны хооронд улс 
даяар зохион байгууллаа. Судалгааны үр дүнд  
БОЭЗДС-ийн Эрчим хүчний данс байгуулах 

мэдээлэл бүрдэх, Статистикийн салбарыг 2016-
2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 
зорилт 23 хэрэгжих, “Ногоон хөгжлийн 
бодлого” –ын холбогдох шалгуур үзүүлэлтүүд 
бүрдэх, НҮБ-ын “Байгаль орчны статистикийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” зөвлөмжийн 2.2-р 
бүлгийн үзүүлэлтүүд бүрдэх, ТХЗ-ын зорилтын 
холбогдох шалгуур үзүүлэлтүүд бий болно. 
Түүнчлэн эрчим хүчний дансыг байгуулснаар 
эрчим хүчний нөөц, ашиглалтыг эрчим хүчний 
бүтээгдэхүүний төрлөөр хянахаас гадна эрчим 
хүчний багтаамж, түүний үр ашиг, бүтээмжийн 
үзүүлэлтүүдийг тооцох боломжтой болно.  

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХЭРЭГЛЭЭ-2015, 2016
СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Бэлтгэсэн: Б.Мягмархатан 
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“НАМАЙГ Т.БЯМБАСҮРЭН ГЭХЭЭС ИЛҮҮ МОНГОЛ УЛС, МОНГОЛ 
УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР ГЭЖ ХАРЖ БАЙСАН”
Нүүрэндээ     шингэн       инээмсэглэл 
тодруулсан шавилхан 
бүсгүйг Т.Бямбасүрэн гэдэг. 
Саяхан Энэтхэгт Олон улсын 
статистикийн боловсролын 
төвийн сургалтад 10 
сар хамрагдаад ирсэн. 
Түүнийг онцолсны учир Их 
сургуулиа эдийн засагч 
мэргэжлээр төгссөн тэрбээр 
өвдсөний улмаас эзэмшсэн 
мэргэжлээрээ цөөнгүй 
жил ажиллаагүй ч урдаа 
тавьсан зорилгодоо үнэнч 
байж, өөрийн хөдөлмөрөөр 
урагшаа алхаж яваа залуу 
статистикчдын нэг. Одоо 
тэрбээр Дундговь аймгийн 
статистикийн хэлтэст 
статистикчаар ажилладаг. 
93 жилийн түүхтэй Монгол 
Улсын статистикийн 
байгууллагын залуу  боловсон 
хүчний нэг гэж хэлж болно. 
Түүний аав статистикийн 
салбарт тэтгэвэрт гартлаа 
ажилласан нэгэн. Ингээд 
түүнтэй ярилцсанаа хүргэе.

- Та саяхан Энэтхэгт 
статистикийн сургалтад 
хамрагдаад ирсэн. Явсан 
газрын сонин хачин, 
сургалтын талаар зэргээс 
ярилцлагаа эхэлье?

-Тийм ээ. Статистикийн 
байгууллагаа төлөөлж, өөр 

бусад улс орны статистикийн 
мэргэжилтнүүдтэй нэг дор 10 
сарын хугацаанд сургалтад 
хамрагдаад ирлээ. Энэ 
сургалтаас олон шинэ зүйл 
сурч бас туршлага солилцсон. 
Одоо шинээр сурч мэдсэнээ 
ажилдаа хэрэгжүүлэх, 
бусадтай хуваалцах зэрэг 
бодож, төлөвлөсөн зүйлс 
болон хийх ажил маш их 
байна.

-  Статистикийн салбарт 
ороход танд юу нөлөөлсөн 
бэ. Өөрийн сонирхлоороо 
орсон уу гэр бүлийнхэн 
нөлөөлсөн үү. Таны аав 
аймгийнхаа статистикийн 
хэлтэст тэтгэвэрт гартлаа 
ажилласан гэж сонссон. 
Магадгүй энэ нөлөөлсөн 
үү?

-Их сургуулиа эдийн засагч 
мэргэжлээр төгсөөд эрүүл 
мэндийн шалтгаанаар 7-8 жил 
ажиллаж чадаагүй. Тиймээс 
анх судалгаа хийхээр гэрээтээр 
ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2013 
оноос мэргэжилтнээр ажиллаж 
байна. Манай аав Д.Тэрбиш 
гэж хүн бий. 1990 оноос өмнө 
төлөвлөгөөний хэлтэс гэж 
байхад тус хэлтэст ажиллаж 
байгаад тэтгэвэртээ гартлаа 
аймгийн статистикийн даргаар 
ажилласан. 

Багаасаа аавыгаа дагаж ажил 
дээр нь очих, хүүхдийн баярын 
бэлэг авахаас эхлээд энэ салбар 
надад их ойр юм шиг санагддаг. 
Ерөнхий боловсролын 
сургуульд сурч байхдаа ч 
тооны хичээлдээ илүү дуртай 
байсан. Ахлах сургуулиа төгсөөд 
элсэлтийн ерөнхий шалгалт 

Т.БЯМБАСҮРЭН Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсийн 
статистикч
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өгч авсан анги маань эдийн 
засагч мэргэжил. Цаанаасаа л 
аавынхаа мэргэжлийг эзэмших 
ёстой байж дээ гэж бодогддог 
юм. Сая 10 сарын хугацаатай 
Энэтхэгт мэргэжлийн сургалтад 
хамрагдаад ирсэн маань энэ 
салбар надад илүү ойр гэдгийг 
бүр илүү баталсан.

- .Сургалтад хэрхэн 
хамрагдсан, 10 сарын турш 
өөр улс орны мэргэжил 
нэгтнүүдтэйгээ сургалтад 
хамрагдахад хэр байв. 
Тухайн улс орныг төлөөлсөн 
статистикчид болохоор 
ажлын талбарт ямар нэг 
ялгаатай болоод ижил 
төстэй зүйл анзаарагдсан 
байх?

-Сургалтад явахаас жилийн 
өмнө явах хүсэлтэй байсан ч 
ажилласан жил хүрэлцээгүй. 
Тиймээс нэг жил өнжиж дараа 
жилийг нь хүлээсэн. Аймгаас 
нэрээ өгч цахимаар анкетаа 
бүртгүүлээд ирж ярилцлагад орж 
тэнцсэн хариу аваад явсан даа. 
2016 он тоон мэдээллийн суурь 
он байсан тул сар жил тутмын 
тоон мэдээллээс гадна таван 
жил тутам явуулдаг судалгаа, 
тооллогууд явагдаад үнэнийг 
хэлэхэд зав маш бага байсан. 
Гэсэн ч амралтын өдрөөрөө 
ажиллаж, сургалтдаа бүртгүүлж,  
хотод ирж ярилцлагад орохын 
хажуугаар ажил ихтэй байсан 
ч амжуулаад явахаар болсон 
доо. Хүн хийе, бүтээе гэвэл юуг ч 
амжуулж болно. Монгол Улсаас 

ганцаараа очсон болохоор би 
илүү их хичээсэн. Учир нь намайг 
Т.Бямбасүрэн гэж дуудахаас 
илүү Монгол Улс, Монгол Улсын 
статистикийн газар гэж харж 
байсан.

-..Статистикийн сургалтаас 
өөрийн улсын статистикийн 
салбарыг хэрхэн дүгнэв?

-Статистикийн боловсролыг 
цогцоор нь олгох сургалт 
учраас онолоос нь эхлээд 
дэлгэрэнгүй заасан. Энэ 
хугацаанд хэдийгээр би эдийн 
засагч ч гэсэн статистикийн 
шинжлэх ухаан тусдаа маш 
том сэдэв болохыг хувь хүний 
үүднээс урьд урьдынхаасаа 
илүү ойлгосон. Надтай хамт 
15 орны 28 оюутан суралцаж 
хоорондоо ажлынхаа талаар 
ярилцдаг байлаа. Манай 
улсын статистикийн систем 
цомхон хэр нь онол, суурь 
нь олон улсын жишигт 
нийцсэн зөв тавигдсан байна 
гэдгийг сургалтын хугацаанд 
харсан. Цөөхөн хүн амтай 
тул статистикийн салбартаа 
хаанаас ч хоцрохгүй хурдан 
алхах боломжтой нь манай 
улсын давуу тал. Надад ч 
бас давуу тал байсны нэг нь 
статистик мэдээллийн бүх 
салбарын төсөөлөл. Учир 
нь аймгийн статистикийн 
хэлтэст нэг л салбарыг дагнаж 
ажиллах бус бүх салбарын тоон 
мэдээлэл гаргахад оролцдог. 
Тодруулбал, анхан шатны 
мэдээллээ хэрхэн цуглуулдаг, 

ямар арга, аргачлалаар хэрхэн 
ажлаа хийдэг зэргээр практик 
дээр хийсэн ажлаа хэлэхэд 
бусад орны статистикчид 
сонирхож байсан. 

-..Статистикийн тоон мэдээлэл 
гаргахдаа анхаарах, бусдаас 
суралцах, бусдад үлгэр 
дуурайл болох зэрэг олон 
жишээ байсан байх?

-Манай улс 2016 оны 
тооллогоор аж ахуйн нэгжийн 
тооллогыг уламжлалт аргаар 
болон онлайнаар тооцсон. 
Тодруулбал, Татварын Ерөнхий 
газартай хамтарч ажилласан. 
Тус байгууллагын сайтад 
“Үндэсний статистикийн 
хорооноос явуулж буй аж 
ахуйн нэгжийн тооллогод 
хамрагдсаны дараа тайлангаа 
өгнө үү” гэсэн постер 
байрлуулсан нь үр дүнтэй 
болсон. Энэ талаар хэлэхэд 
хэрэгжүүлж эхлээгүй улс 
орны статистикчид ихээхэн 
олзуурхаж, санал бодлоо 
хуваалцсан. Энэ мэтээр 
манай х ийм ийм зүйл хийсэн, 
туршсан, үр дүн нь ийм гарсан 
зэргээр Үндэсний статистикийн 
хороо, аймгийн статистикийн 
хэлтсийн үйл ажиллагаанаас 
танилцуулах, хэлэх үгтэй 
байгаагаараа бахархаж байсан.

-..Манайд статистикийн 
салбарын үйл ажиллагаагаар 
бусад улс орноос ялгарах 
онцлог, давуу тал байсан уу?
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-Цөөн хүн амтай тул үнэн 
бодитой мэдээлэл гаргахад 
илүү ойр зэргээс эхлээд эерэг 
тал цөөнгүй бий. Намайг 
сурах хугацаанд www.1212.
mn Мэдээллийн нэгдсэн сан 
маш их хэрэг болсон. Учир нь 
10 сарын сургалтаа төгсөхдөө 
дипломтой ижил зүйл бичдэг 
юм. Үүнд шаардлагатай тоон 
мэдээллээ цахимаар ороод 
авчхаж байсан. Харин бусад 
орны статистикчид ихэнх нь 
мэдээллээ шууд авч чадахгүй 
байгууллага руугаа залгаж 
байсан шүү.

-..Манай улсын статистикийн 
салбарын давуу талыг 
голчлон ярилаа. Тэгвэл 
эсрэгээрээ сул тал нь юу байна 
вэ. Энэ талаар өөрийнхөөрөө 
илэрхийлэхгүй юү?

-Тоон мэдээллээ анхан 
шатны мэдээлэлд тулгуурлан 
гаргадгаараа давуу. Гэхдээ 

хэрэглээ талаасаа дутмаг 
юм уу гэж харсан. Учир нь 
хангалттай тоон мэдээллийг 
нь гаргачихсан байхад түүнийг 
ойлгож, хүлээж авах хөрс 
муу юм шиг санагдсан. Нэг 
талаар улс төржилт ихтэй 
учраас бусад байгууллагынхаа 
үйл ажиллагаа, гаргасан 
мэдээллийг үгүйсгэх шалтгаан 
болоод байх шиг. Энэтхэгт иргэд 
нь статистикийн байгууллагаас 
гаргасан бүх мэдээллийг хүлээн 
зөвшөөрдөг. Статистикийн 
байгууллагаа өндөр түвшинд 
хөгжүүлсэн, өөрийн гэсэн 
яамтай. Өнөөдөр биднийг 
Энэтхэгт статистикийн 
сургалтад хамруулж байгаа 
нь статистикийн салбар нь 
жуулчдыг татах, орлого олох 
нэг арга хэрэгсэл болчихсон 
байна. Төрийн бодлогоор сайн 
дэмждэг учраас иргэд нь ч 
хүлээн зөвшөөрчихсөн.

- Сүүлийн асуултыг танд 
үлдээе.

-Залууст боломжийг үргэлж 
эрж хайж, бүү алдаасай гэж 
хэлмээр байна. Сургалтад 
хамрагдаад статистикийн 
онолын мэдлэгийг авахаас 
илүү англи хэлээ сайжруулах 
боломжтой. Мөн гэрээсээ хол 
өөр орчинд амьдрахаар хүн 
өмнө нь хийж байсан зүйлээ 
ч бас өөр өнцгөөс харах олон 
давуу талыг өөртөө бий 
болгодог юм байна. Би өөрөө 
амьд жишээ болчихлоо шүү 
дээ. Яг одоо гэхэд цаашдаа 
англи хэлээ мартахгүйн тулд 
өдөр бүр хэрэглээндээ хэрхэн 
ашиглах талаар бодож эхэлнэ. 
Энэ мэтээр өөрийгөө голохгүй 
бүх боломжийг ашиглах, 
хэрэгтэй.

Ярилцсан: Ц.Баасансүрэн
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“Монгол Улсын Статистикийн салбарын 
дунд хугацааны хөтөлбөр болон Тогтвортой 
хөгжил-2030” семинар хоёр дахь өдрөө 
үргэлжилж байна. Семинарт манай улсын бүх 
яамд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
олон улсын байгууллага, Их дээд сургууль, 
эрдэм шинжилгээний байгууллага зэрэг бүх 
салбарын төлөөллүүд оролцож буйгаар өргөн 
цар хүрээтэй болж байна. Үүнээс гадна “XXI 
зууны статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл” 
буюу “PARIS 21” байгууллагын бүсийн хөтөлбөр 
зохицуулагч, хадагтай Милисент Гей Тежада 
оролцож буй. Тэрбээр Үндэсний статистикийн 
хорооны дарга А.Ариунзаяатай уулзаж, 
статистикийн салбарыг дэмжиж ажиллахаа 
илэрхийлсэн бөгөөд энэ үеэр түүнтэй ярилцлаа.

“СТАТИСТИКИЙН САЛБАРЫГ АЛЬ Ч ТАЛААР НЬ ДЭМЖИЖ 
АЖИЛЛАНА”

-..Өнөөдөр манай улсад болж байгаа 
“Монгол Улсын Статистикийн салбарын 
дунд хугацааны хөтөлбөр болон Тогтвортой 
хөгжил-2030” семинар, сургалтын талаар 
мэдээлэл өгөхгүй юү, та хоёр дахь өдрөө 
оролцоход юу анзаарагдав, таны сонирхлыг 
татсан асуудал байсан уу?

-Дэлхий нийтээр дагаж, мөрдөж, хэрэгжүүлж 
байгаа “Тогтвортой хөгжлийн зорилт”-ын 
хүрээнд статистикийн салбарын дунд хугацааны 
хөтөлбөр нь хэрхэн нийцэж байгаа, ямар саад 
бэрхшээл, ямар дүгнэлт өгөх боломжтойг 
харахаар ҮСХ, Үндэсний хөгжлийн газартай 
хамтран зохион байгуулж байна. Сургалтын үеэр 
Монгол Улсын статистикийн системд холбоотой, 
хамааралтай салбар бүрийг оролцуулсан. 
Ингэснээр “Тогтвортой хөгжлийн зорилт”-ыг 
хангахад ямар мэдээлэл нь байгаа, ямар нь 
байхгүй байгаа зэргийг олон талаас нь харж 
тодорхойлох юм. Мөн статистикийн салбарын 
дунд хугацааны хөтөлбөрийг бусад байгууллагад 

-   “Парис 21” байгууллагын үйл ажиллагааны 
талаар товч танилцуулахгүй юү?

-“Парис 21” байгууллага нь “XXI зууны 
статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл” гэсэн 
утгатай. Манай байгууллага 2000 оны эхэн үед 
байгуулагдсан олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллагын нэгээхэн хэсэг. “Мянганы 
хөгжлийн зорилт”-ын хэрэгжилтийг хангахад 
статистикийн байгууллагуудын “Дунд хугацааны 
хөтөлбөр”-ийг бий болгох, хэрэгжилтийг нь 
дэмжих зорилготой байгуулагдсан. “Парис 21” 
байгууллагын гол үүрэг “Тогтвортой хөгжлийн 
зорилт”-ыг үндэсний хэмжээнд  хэрэгжүүлэхэд 
статистикийн байгууллагад ямар дэмжлэг 
үзүүлэх шаардлагатайг олж харах хэрэгцээ 
шаардлагыг нь дэмжиж ажиллах юм.

МИЛИСЕНТ ГЕЙ ТЕЖАДА
“PARIS 21” байгууллагын бүсийн 
хөтөлбөр зохицуулагч
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танилцуулж хэн, ямар үүрэгтэй оролцож буй, 
2019 онд дэлхий нийтэд “Тогтвортой хөгжлийн 
зорилт”-ын талаар хэрхэн тайлагнахаа 
ярилцана.

- Манайхаас гадна цөөнгүй улс оронтой 
хамтарч ажилладаг байх. Таны харж 
буйгаар тэдгээр улстай харьцуулахад 
манай статистикийн байгууллагын хөгжил 
хаана явна вэ?

-Монгол Улсын статистикийн хөгжил 
чамлахааргүй сайн. Учир нь зарим улс орон 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтын биелэлтийг 
хангахад ямар төрлийн тоон мэдээлэл хэрэгтэй 
гэдгийг дөнгөж үнэлж эхэлж байна. Харин танайх 
сүүлийн жил гаруй хугацаанд хэрэгцээтэй гэж 
үзсэн мэдээллийн нөөцөө бүрдүүлж аль хэдийн 
үнэлгээгээ өгчихсөн байна. Үүнээс “Тогтвортой 
хөгжлийн зорилт”-ын хүрээнд Азийн улс орнууд 
дотроо тэргүүлэгчийн эгнээнд явж буйг харж 
байна.

Монгол Улсын статистикийн байгууллага тоон 
мэдээллүүдээ бодлогын баримт бичигтэй 
уялдуулсан нь давуу тал. Тухайлбал, Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтын биелэлтийг хангахад 
шаардлагатай мэдээлэл нь ийм, ийм байна 
гэсэн хэр нь түүнийгээ бодлогын баримт 
бичигтээ тусгаагүй улс орон байна. Түүнээс 
гадна Үндэсний статистикийн хороо тэргүүлэгч 
байр суурь эзэлж, манлайлагчийн үүргийг 
хүлээж чадаж байна гэж харсан. Тодруулбал, 
Монгол Улсын томоохон байгууллага болон 
гаднын байгууллагуудтай хамтарч бодлого, 
хэрэгжилтийн түвшинд өөрийн гэсэн байр 
суурь, үүрэгтэй оролцож байгаа нь үүнийг 
илтгэж байна.

-..Манай улсын статистикийн салбарыг 
чамлахааргүй сайн гэлээ. Тэгвэл үйл 
ажиллагаагаа үүнээс илүү сайжруулахын 
тулд эхний ээлжид ямар арга хэмжээ авах 
шаардлагатай гэж харж байна вэ?

-Үндэсний статистикийн хороо төр засгийн 
болон бусад байгууллагын, түншлэгчдийн, олон 
улсын байгууллагын дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн, 
өргөжүүлэх нь статистикийн салбарыг улам 
бэхжүүлнэ. Статистикийг хөгжүүлэх гол 
хөдөлгүүр нь олон улсын түншлэл. Үүнийг танай 
байгууллага ч сайн ашиглаж байгаа. Цаашдаа 
цар хүрээгээ тэлэх нь чухал.

-..Статистикийн салбарын хууль, эрх зүйн 
орчин хэр санагдав?

-Монгол Улсын төр засгийн зүгээс статистикийн 
хууль эрх зүйн орчныг Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтын хэрэгжилтийг хангахад шаардагдах 
хэлбэрээр шинэчлэх, тодорхой арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх нь нэн чухал гэж үзэж байна.

-..Гаднын улс, орны статистикийн 
байгууллагатай хамтран ажиллахад 
тулгарч байсан бэрхшээл болон түүнийг 
шийдвэрлэсэн арга зам, жишээнээс 
сонирхуулахгүй юү?

-Дэлхийн “Тогтвортой хөгжлийн зорилт”-ыг 
үндэсний онцлогтоо тохируулан хэрэгжүүлэхэд, 
зорилтоо тодорхойлох, түүнд ямар үзүүлэлт 
шаардлагатай, юунд анхаарах зэрэг нь миний 
ажиллаж байсан улс орны хамгийн том 
бэрхшээл байсан. Учир нь, зарим улс үүнийгээ 
тодорхойлж чадахгүй байсан. Харин сайн 
жишээ олон байна. Тухайлбал, Малайз улсын 
статистикийн байгууллагыг төр, засгаас нь 
дэмжиж ажилласан нь ихээхэн эерэг нөлөө 
үзүүлсэн. Наад зах нь тоон мэдээлэлгүйгээр 
улсынхаа зорилтыг тодорхойлж, бодлого, 
шийдвэр гаргахгүй, хэрэгжилтэд нь мониторинг 
хийж болохгүй гэдгээ маш сайн ойлгосон 
байсан. Хэрэглэгч талаасаа ч статистикийн 
мэдээллийн эрэлт өндөр болсон. Эдгээрээс 
харахад статистикийн мэдээллийн хэрэгцээ 
шаардлагыг бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, 
иргэд, олон нийтэд ойлгуулах, тоон мэдээллийн 
эрэлт бий болгох нь чухал асуудлын нэг.

Ярилцсан: Ц.Баасансүрэн



16

ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

Хүн амын 2015 оны завсрын тооллогын үр 
дүнд суурилан нас хүйсээрх мэдээлэл хэр 

бодитой, зөв байгааг үнэлэх шинжилгээг ОУ-д 
нийтлэг ашиглагддаг НҮБ-ын нас хүйсийн 
(Age and Sex Accuracy), Випплийн (Whipple), 
Мэйрийн холимог (Myer’s blended) гэсэн 3 
төрлийн индексийн аргаас гадна шилжин 
амьдрах магадлалыг харьцуулсан байдлаар 
хийв. Шинжилгээ хийхдээ МУ-ын хүн ам, 
нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам гэсэн 
2 хувилбараар хийж, өмнөх тооллогын үр 
дүнтэй харьцуулах үүднээс МУ-ын хүн амыг авч 
тайлбарласан болно.

Улс орны уламжлалт ёс заншил, шашин 
шүтлэг, амьдралын хэв маяг зэргээс үүдэн 
нас эрхэмлэх хандлага  түгээмэл байдгаас 
шалтгаалан хүн амын нас, хүйсээрх мэдээлэлд 
зөрүү гарах нь бий. Тиймээс нас эрхэмлэх 
хандлага ямар түвшинд байхаас хамаарч нас, 
хүйсээрх мэдээллийг засварлах олон аргуудыг 
ашигладаг. Эдгээр аргуудыг ашигласнаараа 
хэтийн тооцоо болон бусад төрлийн 
шинжилгээ, тооцоонд суурь мэдээлэл болгон 
ашиглах нь хүн амын нас, хүйсийн мэдээллийн 
бодит хандлагыг тодорхойлох гол ач 
холбогдолтой юм.

2.1 НҮБ-ын нас, хүйсийн индекс (Age and Sex 
Accuracy Index)
НҮБ-ын нас, хүйсийн индекс нь нас болон 
хүйсийн индексийн өөрчлөлтийн абсолют 
дунджийн нийлбэрээр мэдээллийн чанарыг 
шинжилдгээрээ давуу талтай. Индексийн утга 
20-оос бага бол алдаагүй, 20-40-ийн хооронд 
бол тодорхой бага зэргийн алдаатай, 40-өөс их 
бол алдаа ихтэй гэж үздэг.

Монгол улсын хүн амын 1963-2015 оны 
тооллогын дүнгээр тооцсон НҮБ-ын нас, 
хүйсийн индексийн утга тооллогын жил ахих 
тусам багасч 2010 онд 18.8-тай байсан бол 
2015 онд 20.8 болж өссөн байна (Зураг 1.1). 
Энэхүү өсөлт нь сүүлийн 5 жилийн төрөлт 
нэмэгдсэнтэй (2015 оны тооллогын дүнгээр 
0-5 настай хүүхдийн нийт хүн амд эзлэх 
хувийн жин өмнөх тооллогоос ойролцоогоор 
2 пунктээр нэмэгдсэн нь бусад насны бүлэгтэй 
харьцуулахад хамгийн өндөр) холбоотой юм. 
Энэ тооцооллоос дүгнэхэд 2015 оны хүн амын 
тооллогын мэдээлэл улсын түвшинд алдаа бага, 
чанар сайн, цаашид судалгаа шинжилгээнд 
засварлахгүй шууд ашиглах боломжтойг 
харуулж байна.

ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

1963

37.19

32.89

24.25 25.20
23.56

МУ-ын хүн ам

МУ-д оршин суугаа хүн ам

НҮБ-ийн нас, хүйсийн индекс, тооллого явагдсан оноор

18.83

18.72
20.81

20.94

1969 1979 1989 2000 2010 2015

Бэлтгэсэн: Б.Уранбилэг 
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2.2 Випплийн индекс (Whipple’s index)

Випплийн индекс нь 0, 5-аар төгссөн нас эрхэмлэлтийг тодорхойлох энгийн арга юм. Уг индексийг 
23-62 насны хүн амыг хамруулан, зөвхөн 0 эсвэл 5 болон 0, 5-ыг хамтад нь эрхэмлэх хандлага байгаа 
эсэхээр тооцсон доорх зурагт хамтатгасан хэлбэрийн тооцооллын дүнг харуулав. Индексийн утгыг 
тайлбарлахдаа:

104.9 <= Мэдэээллийн чанар маш сайн          
105–109.9 Мэдээллийн чанар сайн          
110–124.9 Мэдээллийн чанар дунд          
125 –174.9 Мэдээллийн чанар муу          
>= 175   Мэдээллийн чанар маш муу байна гэж үздэг.

1963

99.13
100.51

97.95
99.22 99.90

МУ-ын хүн ам

МУ-д оршин суугаа хүн ам

Випплийн индекс, тооллого явагдсан оноор

101.72

101.64 100.82

100.88

1969 1979 1989 2000 2010 2015

Дээрх графикаас харахад тооллогуудын мэдээлэлд 0 болон 5-аар төгссөн насыг эрхэмлэх хандлага 
бараг байхгүй, мэдээллийн чанар маш сайн байгаа нь гэсэн дүгнэлт хийх боломжтой байна. 

2.3 Мэйрийн холимог индекс (Myer’s blended index)

Энэ индекс нь Випплийн индекстэй адилхан нас эрхэмлэх хандлагыг харуулах бөгөөд зөвхөн 
0, 5-аар төгссөн гэхгүй 0-ээс 9 хүртэл бүх цифрийн хувьд тооцдогоороо давуу талтай. Мэйрийн 
холимог индексийн утга 0 рүү ойртох тусмаа аль нэг насыг эрхэмлэх хандлага байхгүйг илэрхийлдэг.

1963

2.36

1.74

2.66

2.09

1.31

МУ-ын хүн ам

МУ-д оршин суугаа хүн ам

Мэйрийн холимог индекс, тооллого явагдсан оноор

0.92

0.89 1.006

0.98

1969 1979 1989 2000 2010 2015
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2.4  Хүн амын нэг насны бүлгээс дараагийн насны бүлэгт шилжин амьдрах магадлалын 
шинжилгээ

Энэхүү шинжилгээ нь 2 тооллогын хүн амын тооны зөрүүгээр тооцсон болон тооллого хоорондын 
нас баралтын мэдээллээр тооцсон шилжин амьдрах магадлалыг харьцуулан мэдээллийн чанарыг 
шалгах арга юм. Өөрөөр хэлбэл, 2010 онд тооллогод хамрагдсан 5 настай хүүхэд 2015 оны 
тооллогод 10 настай байх хэдий ч энэ хугацаанд тэдгээрээс тодорхой хэмжээгээр хорогдсон байна. 
Эндээс тооллого хоорондын шилжин амьдрах магадлалыг тооцож болно. Харин нөгөө талаас 
2010-2015 оны хооронд бүртгэгдсэн нас баралт болон жил эцсийн мэдээгээрх хүн амын тоонд 
үндэслэн насжилтын хүснэгтийг тооцоолж шилжин амьдрах магадлалыг гаргах боломжтой. Эцэст 
нь эдгээрийг хооронд нь харьцуулж, хэр зөрүүтэй байгаагаар тооллогын мэдээллийн чанарыг 
үнэлэх юм. Ингэхдээ улсын түвшинд шилжих хөдөлгөөний нөлөө байхгүй гэж үздэг.

Дээрх байдлаар шинжилгээг хийхэд шилжин амьдрах магадлалын зөрүү харьцангуй бага (эрэгтэй 
0-3.5%, эмэгтэй 0-2.5%) байгаа нь тооллогын мэдээллийн чанар сайн байгааг харуулж байна /
хүснэгт 2/. Энд насжилтын хүснэгтийн тооцоог ямар нэгэн загвар ашиглалгүй хураангуй аргыг 
сонгон хийсэн. 

-0.12
-0.04

-0.49

0.05

0.54

0.18 0.19

0.01

-0.17 -0.16

тэг                    нэг                хоёр              гурав              дөрөв              тав              зургаа            долоо               найм                  ес

Мэйрийн индекс, цифр бүрээр, 2015 он

Зургаас харахад МУ-ын хүн амын тооллого хооронд нас эрхэмлэх хандлага багасч, тухайлбал 1979 
оноос хойш тасралтгүй буурч байснаа 2015 оны завсрын тооллогын дүнгээр ялимгүй нэмэгджээ. 
Гэсэн хэдий ч 0 рүү ойрхон байгаа нь мэдээллийн чанар сайн байгааг харуулж байна. 



19

ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

Тав, түүнээс дээш насны хүн амын шилжин амьдрах магадлалыг харьцуулсан шинжилгээ

Нас 2010 2015

Шилжин 
амьдрах 

магадлал, 
тооллогоор

Насжилтын 
хүснэгтийн 
загвар* /ха, 

нас баралтын 
сүүлийн 6 

жилийн дундаж 
ашигласан/

Зөрүү

/хувиар/
Хүйсийн 
харьцаа

2010 2015

Эр
эг

тэ
й

Эм
эг

тэ
й

Эр
эг

тэ
й

Эм
эг

тэ
й

Эр
эг

тэ
й

Эм
эг

тэ
й

"Э
рэ

гт
эй

 
/e

0(
20

15
)=

 
65

.4
0/

"
"Э

м
эг

тэ
й 

/e
0(

20
15

)=
 

75
.1

3/
"

Эр
эг

тэ
й

Эм
эг

тэ
й

То
ол

ло
го

На
сж

ил
ты

н 
хү

сн
эг

ти
йн

 
за

гв
ар

Бүгд Бүгд 1 363 923 1 390 762 1 516 902 1 560 763 - - - - - - - -
<1 40,802 38,891 - - 0.9817 0.9855 - - - -

<1 1-4 32468 31580 157795 150359 - - 0.9928 0.9939 - - - -
1-4 5-9  116 357  112 690 153158 146977 1.029 1.019 0.9968 0.9978 3.2 2.5 1.01 1.00
5-9 10-14  111 707  107 672 112107 108093 1.004 1.004 0.9964 0.9980 0.7 0.6 1.00 1.00

10-14 15-19  121 830  118 564 122071 118405 1.002 0.999 0.9939 0.9971 0.8 0.1 1.00 1.00
15-19 20-24  134 980  131 840 135762 133277 1.006 1.011 0.9899 0.9963 1.6 1.4 0.99 0.99
20-24 25-29  157 635  154 946 158712 157252 1.007 1.015 0.9875 0.9954 2.0 1.9 0.99 0.99
25-29 30-34  134 649  134 064 132012 133490 0.980 0.996 0.9809 0.9939 -0.1 0.0 0.98 0.99
30-34 35-39  119 474  119 902 115874 118701 0.970 0.990 0.9725 0.9909 -0.3 -0.4 0.98 0.98
35-39 40-44  106 615  109 107 102559 108203 0.962 0.992 0.9611 0.9856 0.1 0.1 0.97 0.97
40-44 45-49  91 652  95 542 86257 94375 0.941 0.988 0.9414 0.9777 0.0 0.2 0.95 0.96
45-49 50-54  79 103  83 821 72370 81868 0.915 0.977 0.9183 0.9657 -0.4 -0.1 0.94 0.94
50-54 55-59  58 751  65 213 52334 63956 0.891 0.981 0.8876 0.9516 0.4 1.6 0.91 0.92
55-59 60-64  33 653  39 045 28930 37252 0.860 0.954 0.8497 0.9229 1.2 0.3 0.90 0.89
60-64 65-69  22 223  27 534 18022 25428 0.811 0.924 0.8105 0.8870 0.1 0.1 0.88 0.88
65-69 70+  17 316  21 078 28137 44236 - - - - - - - -

70+  25 510  38 164 - - - - - - - -

2.5 Тооллого хоорондын ердийн хөдөлгөөн, 5 хүртэлх насны хүн амын шинжилгээ

Өмнөх шилжин амьдрах магадлалын шинжилгээний арга нь 5, түүнээс дээш насны хүн амын 
хувьд мэдээллийн чанарыг үнэлж байгаа бол 5-аас доош насны хүүхдүүдийн мэдээллийн хамралт 
ямар байгааг тусгай аргаар тооцдог. Энэ арга нь сүүлийн 5 жилийн төрөлтийн тоо (ердийн 
хөдөлгөөний статистик мэдээлэл), насжилтын хүснэгтийн 0, 1-4 насны хүүхдүүдийн шилжин 
амьдрах магадлалыг ашиглан 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоог тооцож үр дүнг тооллогын дүнтэй 
харьцуулан үнэлэх арга юм. Шинжилгээний дүнгээс харахад тооллого болон тооцооны зөрүү бага 
(0-2%) гарсан байна. 
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Тооллого, жилийн эцсийн мэдээлэл хоорондын  5-аас доош насны хүн амын тооны 
харьцуулсан шинжилгээ

Төрсөн он
Төрсөн 

хүүхдийн 
тоo

Шилжин 
амьдрах 
магадлал

Тооцсон 
хүн ам

Тооллогын 
хүн ам

/МУ-ын ХА/

Тооллогын 
хүн ам

/МУ-д оршин 
суугаа ХА/

Зөрүү
/МУ-ыг хүн ам/

Зөрүү
/МУ-д оршин 
суугаа хүн ам/

2015 оны 
нас

тоогоор хувиар тоогоор хувиар
Эрэгтэй

2015  42 150 0.9817  41 378  40 802  40 670   576 1.39   708 1.71 <1
2010-2014  155 690 0.9928  154 565  157 795  156 551 - 3 230 -2.09 - 1 986 -1.28  1-4

2014  42 653
2013  41 066
2012  36 274
2011  35 697

Эмэгтэй
2015  39 980 0.9855  39 400  38 891  38 777   509 1.29   623 1.58 <1

2010-2014  150 621 0.9939  149 707  150 359  149 193 -  652 -0.44   514 0.34  1-4
2014  40 186
2013  38 714
2012  37 565
2011   34 156

ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

Тооллогын нас, хүйсээрх мэдээллийн чанарыг үнэлэх дээрх 3 төрлийн индексийн тооцоолол, 
шилжин амьдрах магадлалын харьцуулсан шинжилгээний үр дүнгээс нэгтгэн товчхон дүгнэхэд 
2015 оны завсрын тооллогоорх улсын түвшний хүн амын мэдээллийг хэтийн тооцоо, судалгаанд 
засварлалт, шулуутгал хийлгүй, шууд ашиглах бүрэн боломжтой нь харагдаж байна. Харин аймаг, 
бүсийн түвшинд ямар байгааг аймаг нэг бүрчлэн тооцож үнэлэх шаардлагатай юм. 

Ном зүй:

• The methods and materials of Demography, second edition by Jacob S.Siegel, David A.Swanson, 
Henry S.Shryock, published 2004.

• UNSD, Population division, workshop materials: Evaluation and analysis of Age and Sex struc-
ture; Cohort component method; Population estimation;

• Demography-Techniques and analysis, 2012, Asis kumar Chattopadhyay, Anuj Kumar Saha

• Хүн ам, орон сууцны 2010 тооллого: Хүн амын өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц- сэдэвчилсэн 
судалгаа, 2012 он, ҮСХ

• Хүн ам, орон сууцны 2010 тооллого: Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо- 
сэдэвчилсэн судалгаа, 2013 он, ҮСХ
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ХУРААНГУЙ

Энэхүү судалгааны ажил нь Салбар хоорондын 
тэнцэл(СХТ)-ийн 2010-2015 оны үр дүнд 
үндэслэн  эдийн засгийн салбаруудын уялдааг 
буцах болон урагшлах холбоо, үржүүлэгчийн 
шинжилгээгээр тодорхойлж, эдийн засгийн 
тэргүүлэх салбаруудын хөрөнгө оруулалт, 
экспортыг тодорхой хувиар нэмэгдүүлэхэд 
нийт эдийн засгийн болон бусад салбаруудын 
өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг тооцож бодлогын 
зөвлөмж гаргахад чиглэгдсэн. Шинжилгээгээр 
барилга (дэд бүтэц багтсан) болон эрчим хүчний 
салбарууд хамгийн их үр ашигтай байгаа бол ХАА 
болон боловсруулах салбаруудын хоорондын 
уялдаа сул, сайжруулах шаардлагатай байгаа 
нь харагдсан. Судалгааны ажлыг холбогдох 
тооцоолол бүхий ажлын файл (IOT-2015) 
дагалдах бөгөөд тус файлыг ашиглан боломжит 
сценариудыг зохиож, салбаруудын нийт эдийн 
засаг болон бусад салбарт үзүүлж буй нөлөөг 
тодорхойлох боломжтой.    

Түлхүүр үгс: СХТ, урагшлах болон буцах холбоо, 
үйлдвэрлэлийн болон орлогын үржүүлэгч, 
хөрөнгө оруулалт ба экспортын сценари 
шинжилгээ

JEL ангилал: P000, H00, H890

I. УДИРТГАЛ 

Салбар хоорондын тэнцэл (СХТ) нь эдийн засгийн 
нөхцөл байдал, түүний тэнцвэрт харьцаа, эдийн 
засгийн салбарын бүтэц, харилцан уялдаа 
холбоо, тэргүүлэх салбаруудын гүйцэтгэж буй 
үүргийг харуулахаас гадна завсрын болон 
эцсийн хэрэглээ, хөрөнгийн хуримтлал, экспорт, 
импортын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 
зэрэг макро эдийн засгийн асуудалд үнэлгээ 
өгөхөд чиглэгдсэн статистикийн шинжилгээ 
судалгааны ажил юм. 

ҮСХ нь  нөөц ашиглалтын хүснэгт, СХТ-ийг 5 
жил тутамд байгуулдаг бөгөөд  2010 оноос 
эхлэн  эдгээр тэнцлийг  жил бүр байгуулж, НАХ-
ийн нэгтгэлийг 68x55, 48x32, 32x20, 20x20, 5x4 
гэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон салбар, 
дэд салбарын түвшинд, СХТ-ийг 55, 48, 32, 20, 
4 дэд салбарын түвшинд тархаасан. 

СХТ-ийг байгуулах нь  цаг хугацаа болон хүн 
хүчний нөөц, чадавхи шаардсан ажил  боловч 
түүний хэрэглээ төдийлөн хангалттай биш 
байгаа нь үр ашиггүй байдлыг үүсгэж байна. 

Тиймээс энэхүү судалгааны ажлаар СХТ болон 
Орц-гарцын загварын практик хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх, загварыг бодлогын хувилбарын 
оновчтой сонголтыг тодорхойлж, шийдвэр 
гаргалтад  ашиглах арга зүйн зөвлөмжийг 
боловсруулахыг зорьсон. Судалгааны ажил нь 
СХТ-ийн 2010-2015 оны үр дүнд үндэслэн эдийн 
засгийн салбаруудын уялдааг буцах болон 
урагшлах холбоо, үржүүлэгчийн шинжилгээгээр 

Бэлтгэсэн: Ц.Тэгшжаргал
Г.Цэнд-Аюуш 

САЛБАР ХООРОНДЫН ТЭНЦЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 
ШИНЖИЛГЭЭ 2010-2015
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тодорхойлж, эдийн засгийн тэргүүлэх 
салбаруудын хөрөнгийн хуримтлал, экспортыг 
тодорхой хувиар нэмэгдүүлэхэд эдийн засаг 
болон бусад салбаруудад хэрхэн нөлөөлөхийг 
тооцож бодлогын зөвлөмж боловсруулахад 
чиглэгдсэн. 

Судалгааны ажил нь 4 бүлгээс бүрдэнэ. Эхний 
бүлэгт СХТ, Орц-гарцын загварын ач холбогдол, 
түүний хэрэглээ олон улс болон манай улсад 
ямар түвшинд байгаа талаар авч үзсэн  бол 
дараагийн бүлгээр судалгааны арга, аргачлалыг 
танилцуулсан. Гуравдугаар бүлэгт СХТ-ийн 2010-
2015 оны дүнд үндэслэсэн шинжилгээний үр 
дүнг, сүүлчийн бүлэгт судалгааны ажлын гол 
хүрсэн үр дүнг дүгнэж, зөвлөмж боловсруулсан 
болно. 

II. САЛБАР ХООРОНДЫН ТЭНЦЭЛД 
ҮНДЭСЛЭСЭН ШИНЖИЛГЭЭ

Энэ бүлэгт СХТ-ийн 2010-2015 оны тоон 
мэдээлэлд үндэслэн буцах болон урагшлах 
холбоо, үржүүлэгчийн болон тэргүүлэх 
салбаруудад хийсэн сценари шинжилгээг авч 
үзсэн. Шинжилгээг хийхдээ эдийн засгийн 32 
салбар бүхий СХТ-ийг ашигласан бөгөөд хялбар 
байлгах үүднээс 20 салбар болгон багцалж, 
дунджаар нь төлөөлүүлсэн. Илүү дэлгэрэнгүй 
буюу 32 салбарын мэдээллийг судалгааны 
ажлын хавсралт хэсгээс харах боломжтой. 
“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030”-ийн 2.1 дэх хэсэгт “Хөдөө аж 
ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 
барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, 
нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, 
аялал жуулчлал, уул уурхайн олборлох салбарын 
хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, 
дэд бүтцийн салбарыг түрүүлж хөгжүүлнэ” 
гэж заасан байдаг тул ХАА, боловсруулах, 
барилга, эрчим хүч гэсэн салбаруудыг онцлон 
шинжилгээ хийсэн.  

II.1 Буцах болон урагшлах холбооны 
шинжилгээ 

Буцах холбоог 2010-2015 оны СХТ-ийн үр дүнд 
суурилан 20 салбараар гаргаж, тэдгээрийн 
эрэмбийг тодорхойлсон.

Динамикаас харвал 2013 он хүртэл эрчим 
хүчний салбар хамгийн их завсрын бүтээгдэхүүн 
хэрэглэдэг буюу нийт эрчим  хүч үйлдвэрлэлийн 
61.2%-ийг   дотоодын үйлдвэрлэлээр буюу 
завсрын хэрэглээгээр, үлдэх хувийг нь 
импортын бараа, үйлчилгээгээр хангаж байсан 
бол 2014-2015 онд тус салбарын үйлдвэрлэл 
дэх дотоодын үйлдвэрлэлийн завсрын орц 
буурсан байна. Харин усан хангамж, цэвэрлэх 
үйл ажиллагааны салбарын завсрын хэрэглээ 
2010-2015 оны турш өндөр хэвээр хадгалагдсан 
байна. Тэргүүлэх салбарууд болох ХАА, 
боловсруулах, барилгын салбарын дотоодын 
үйлдвэрлэлийн орц 2010-2015 онд дунджаар 
30.6%, 40.5%, 41.8% байна.

Харин 2015 оны байдлаар барилга, 
боловсруулах, эрчим хүч гэсэн тэргүүлэх 
салбаруудын буцах холбоо харьцангуй өндөр 
байгаа бол ХАА-н салбарынх сул байна. Шууд 
буцах холбооны хувьд хамгийн үр ашигтай 
салбар нь эрчим хүч болон усан хангамж, 
цэвэрлэх үйл ажиллагааны салбар бол хамгийн 
үр ашиг багатай салбаруудад санхүүгийн болон 
даатгалын үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн үйл 
ажиллагааны салбарууд орж байна. 

Урагшлах холбоогоор хамгийн үр ашигтай буюу 
бусад салбаруудын үйлдвэрлэлийг хамгийн их 
хангадаг салбаруудад боловсруулах, цахилгаан, 
эрчим хүч, усан  хангамж, цэвэрлэх үйл 
ажиллагаа, санхүү даатгал болон удирдлагын 
болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны 
салбарууд багтаж байна. ХАА-н салбарын 
бусад салбартаа нийлүүлж буй үйлдвэрлэл 
харьцангуй бага, үр ашиг багатай байгаа бол 
боловсруулах салбарын нийлүүлэлт сүүлийн 
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жилүүдэд нэмэгдсэн байна. Тодруулбал, 2015 оны СХТ-ээр боловсруулах салбарын урагшлах 
холбооны коэффициент хамгийн өндөрт буюу 1.17-д хүрч бусад салбаруудыг тэргүүлжээ. Харин 
барилгын салбарын урагшлах холбооны коэффициент 2010-2015 оны хооронд харьцангуй сул 
байна. Тус шинжилгээгээр боловсруулах, эрчим хүч болоод барилгын салбарын үр ашигт байдал 
харьцангуй өндөр байхад ХАА-н салбарын үр ашигт байдал буцах болон урагшлах холбооны аль 
алинд бусад салбаруудтай харьцуулахад сул байгаа нь харагдсан. 

II.2 Үржүүлэгчийн шинжилгээ 

Энэхүү хэсгээр үйлдвэрлэлийн болон орлогын үржүүлэгчийг тус тус тооцоолон, үр дүнг нь 
тайлбарласан. Хялбар байлгах үүднээс энд зөвхөн тэргүүлэх салбаруудын үржүүлэгч, нөлөөллийг 
авч үзсэн. 

II.2.1 Үйлдвэрлэлийн үржүүлэгчийн шинжилгээ 

Тэргүүлэх салбаруудын 2010 болон 2015 онууд дахь үржүүлэгчид болон нөлөөллийг Зураг 13 -т 
нэгтгэн харууллаа. 

Анхдагч
Эхний шатны

Салбарыг дэмжсэн
Үйлдвэрлэлийг

Хэрэглээг
Энгийн

Нийт

Анхдагч
Эхний шатны

Салбарыг дэмжсэн
Үйлдвэрлэлийг

Хэрэглээг
Энгийн

Нийт

2015

2010 ХАА                                 Боловсруулах                  Барилга                           Эрчим хүч

ХАА                                 Боловсруулах                  Барилга                           Эрчим хүч

Зураг 1: Тэргүүлэх салбаруудын үйлдвэрлэлийн үржүүлэгч, коэффицентоор

ХАА-н салбарын нийт үржүүлэгч 2010 онд 1.64 
байсан бол 2015 онд 1.79 болж, боловсруулах 
салбарын үржүүлэгч 1.75-аас 1.92 болж, 
барилгын салбарын үржүүлэгч 1.90-ээс 2.01 
болж өссөн бол эрчим хүчний салбарын 
үржүүлэгч 2.62-оос 2.14 болж буурчээ. 

Тухайн салбарын нийт үйлдвэрлэлийг нэмэлт 
нэг нэгжээр нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх анхны 
хэрэглээг анхдагч үр нөлөө илэрхийлэх бол 

эхний шатны үр нөлөө нь тухайн нэг салбарын 
эцсийн эрэлт нэмэлт нэг нэгжээр нэмэгдэхэд бүх 
салбаруудаас шаардагдах нийт үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг харуулна. ХАА-н салбарын хувьд 2015 
оны эхний шатны үр нөлөө нь 0.34 байгаа 
нь тус салбарын эцсийн эрэлт нэг төгрөгөөр 
нэмэгдэхэд өөрөөсөө болон бусад салбараас 
34 мөнгөний  нэмэлт үйлдвэрлэл шаардана 
гэсэн үг юм. 
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Салбаруудын эхний шатны бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл нь тэдгээрийн нэмэлт үйлдвэрлэлд 
нөлөөлөх ба энэ нь дараагийн нэмэлт 
үйлдвэрлэлийг өдөөх бөгөөд энэхүү нэмэлт 
үйлдвэрлэлийг салбарыг дэмжсэн үр нөлөө гэнэ. 
ХАА-н салбарын 2015 оны салбарыг дэмжсэн 
үр нөлөө 0.16 байх бөгөөд энэ нь тус салбарын 
эцсийн эрэлт нэг төгрөгөөр нэмэгдэхэд үүсэх 
дараагийн шатны нэмэлт үйлдвэрлэл юм. 
Эхний шатны болон салбарыг дэмжсэн үр 
нөлөөний нийлбэрийг үйлдвэрлэлийг дэмжсэн 
үр нөлөө гэнэ. Энэ нь тухайн салбарын эцсийн 
эрэлт нэг төгрөгөөр нэмэгдэхэд эдийн засгийн 
бүх салбаруудаас шаардагдах үйлдвэрлэлийг 
илэрхийлнэ.  ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийг 
дэмжсэн нөлөө нь 2015 оны байдлаар 50 
мөнгө байгаа нь тус салбарын эцсийн эрэлт 
нэг төгрөгөөр нэмэгдэхэд эдийн засгийн 
бүх салбаруудаас эхний болон дараагийн 
шатанд 50 мөнгөний нэмэлт үйлдвэрлэл 
шаардлагатай болохыг харуулж байна. Анхдагч 
болон үйлдвэрлэлийг дэмжсэн үйлдвэрлэлийн 
нийлбэрийг энгийн үржүүлэгч гэх ба тус 
үржүүлэгч нь тухайн салбарын нэг төгрөгийн 
эцсийн эрэлтийг хангахад шаардлагатай нийт 
үйлдвэрлэлийг харуулна. ХАА-н салбарын 
2015 оны энгийн үржүүлэгч 1.50 байгаа нь 
тус салбарын эцсийн эрэлт нэг төгрөгөөр 
нэмэгдэхэд түүнийг хангахад шаардлагатай 
нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1 төгрөг 50 мөнгө 
байгааг харуулж байна. 

Анхдагч болон үйлдвэрлэлийг дэмжсэн 
нийт үйлдвэрлэлийг үйлдвэрлэхэд өрхүүд 
эдийн засгийн бүх салбарын үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний борлуулалтаас нэмэлт орлого 
олохыг хэрэглээг дэмжсэн үр нөлөө  (дам нөлөө) 
харуулна. ХАА-н салбарын хэрэглээг дэмжсэн үр 
нөлөөний коэффицент нь 2015 онд 0.29 байгаа 
нь анхдагч болон үйлдвэрлэлийг дэмжсэн 
үйлдвэрлэлийн нөлөөгөөр өрхийн хэрэглээ, 

эцсийн эрэлт өдөөгдөж үйлдвэрлэлийг дам 
байдлаар 0.29 нэгжээр нэмэгдүүлэхийг харуулж 
байна. Энгийн үржүүлэгч болон хэрэглээг 
дэмжсэн нөлөөний нийлбэрийг үйлдвэрлэлийн 
нийт үржүүлэгч гэх бөгөөд энэхүү үржүүлэгч нь 
тухайн салбарын эцсийн эрэлт нэг төгрөгөөр 
нэмэгдэхэд эдийн засгийн бүх салбаруудаас 
эхний болон дараагийн шатанд мөн дам 
байдлаар бий болох бүх төрлийн нийт 
үйлдвэрлэлийг илэрхийлдэг. ХАА-н салбарын 
нийт үржүүлэгч 2015 оны байдлаар 1.79 байгаа 
нь тус салбарын эцсийн эрэлт нэг төгрөгөөр 
нэмэгдэхэд түүнийг хангахад шаардлагатай 
бүх төрлийн нөлөөллийг тооцоолсон нийт 
үйлдвэрлэл 1 төгрөг  байхыг харуулж байна. 
Бусад тэргүүлэх салбарууд болох боловсруулах, 
барилга болон эрчим хүчний салбаруудын 
нөлөөлөл болон үржүүлэгчид нь дээрхтэй 
ижилхэн тайлбартай байна. 

Шууд нөлөөллийг тухайн салбарын өөрт нь 
үүсч буй нэмэлт үйлдвэрлэлээр тодорхойлох 
бол шууд бус нөлөөллийг бусад салбарт үүсч 
буй нэмэлт үйлдвэрлэлээр тодорхойлно. ХАА-н 
салбарын шууд нөлөөлөлийн коэффицент нь 
2015 оны байдлаар 0.05  байгаа буюу эцсийн 
эрэлт нэг төгрөгөөр нэмэгдэхэд нийт үйлдвэрлэл 
1 төгрөг 50 мөнгөөр нэмэгдэхээс 1 төгрөг нь 
анхдагч хэрэглээ, үлдсэн 50 мөнгө нь завсрын 
хэрэглээ байх бөгөөд үүний 0.05 мөнгийг 
ХАА-н салбар өөрөө, үлдсэн  45 мөнгийг бусад 
салбараас авч хэрэглэсэн байна. 
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Тэргүүлэх салбаруудаас шууд нөлөө хамгийн 
ихтэй салбар нь эрчим хүчний салбар байсан 
бол боловсруулах салбарын шууд нөлөө 
хамгийн бага байна. Харин боловсруулах болон 
барилгын салбарын шууд бус нөлөө хамгийн 
өндөр байгаа бол эрчим хүчний салбарын шууд 
бус нөлөө харьцангуй бага байна. 
Хамгийн өндөр энгийн үржүүлэгчтэй салбар 
нь 2010-2015 онд эрчим хүч болон усан 
хангамж, цэвэрлэх үйл ажиллагааны салбар 
байсан байна. Тухайлбал, 2015 оны байдлаар 
цахилгаан, эрчим хүчний салбарын үржүүлэгч 
1.69-д хүрсэн бол усан хангамж, цэвэрлэх үйл 
ажиллагааны салбарын энгийн үржүүлэгч 1.81-
д хүрсэн байна. Зочид буудал, байр, сууц болон 
нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарын энгийн 
үржүүлэгч бусад салбаруудтай харьцуулахад 
2010-2015 онд харьцангуй өндөр байна. 

Харин тэргүүлэх салбарууд болох ХАА, 
боловсруулах болон барилгын салбаруудын 
хувьд энгийн үржүүлэгч бусад салбаруудтай 
харьцуулахад харьцангуй сул байна. Манай 
эдийн засгийн өсөлтийн дийлэнх хэсгийг 
бүрдүүлж буй уул уурхайн салбарын 
үйлдвэрлэлийн үржүүлэгч харьцангуй бага буюу 
тус салбарын эцсийн эрэлтийн өөрчлөлтийн 
өөртөө болон бусад салбарт үзүүлэх эерэг 
нөлөөлөл харьцангуй бага байна.    
II.2.2 Орлогын үржүүлэгчийн шинжилгээ 
Өрхийн орлогын үржүүлэгчээр эцсийн эрэлтийн 
өөрчлөлт өрхийн орлогод хэрхэн нөлөөлөхийг 
шинжлэх бөгөөд үйлдвэрлэлийн үржүүлэгчтэй 
ижилхэн нийт болон энгийн гэсэн хэлбэртэй 
байна. Зураг 2-т тэргүүлэх салбаруудын орлогын 
үржүүлэгчид, нөлөөллийг 2010 болон 2015 оны 
байдлаар нэгтгэн харууллаа. 

Хүснэгт 1: Тэргүүлэх салбаруудын үйлдвэрлэлийн анхдагч, шууд болон шууд бус нөлөө
Салбарууд Анхдагч нөлөө Шууд нөлөө Шууд бус нөлөө Энгийн үржүүлэгч
ХАА 1.00 0.05 0.45 1.50
Боловсруулах 1.00 0.10 0.55 1.65
Барилга 1.00 0.20 0.55 1.75
Эрчим хүч 1.00 0.38 0.31 1.69

Зураг 2: Тэргүүлэх салбаруудын орлогын үржүүлэгч

Анхдагч
Эхний шатны

Салбарыг
Үйлдвэрлэлийг

Хэрэглээг
Энгийн

Нийт

Анхдагч
Эхний шатны

Салбарыг
Үйлдвэрлэлийг

Хэрэглээг
Энгийн

Нийт

2015

2010 ХАА                                 Боловсруулах                  Барилга                           Эрчим хүч

ХАА                                 Боловсруулах                  Барилга                           Эрчим хүч
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ХАА-н салбарын анхдагч нэг төгрөгийн нэмэлт 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 2015 оны байдлаар 
0.14 төгрөгийн цалин, түүнтэй адилтгах орлого 
шаардагдахаар байна. Харин эхний шатны 
0.34 төгрөгийн үйлдвэрлэлийг хангахад 0.02 
төгрөгийн цалин, түүнтэй адилтгах орлого 
шаардагдах бол салбарыг дэмжсэн 0.16 
төгрөгийн үйлдвэрлэлийг хангахын тулд 0.05 
төгрөгийн цалин, түүнтэй адилтгах орлого 
шаардагдахаар байна. Үйлдвэрлэлийн 
нөлөөлөл болох 0.50 төгрөгийн үйлдвэрлэлийг 
явуулахад нэмэлтээр 0.07 төгрөгийн цалин, 
түүнтэй адилтгах орлого, хэрэглээг дэмжсэн 
нөлөөлөл болох 0.29 төгрөгийн үйлдвэрлэлийг 
хангахын тулд 0.04 төгрөгийн цалин, түүнтэй 
адилтгах орлого шаардлагатай байна.

ХАА-н салбарын энгийн үржүүлэгч буюу 
тус салбарын эцсийн эрэлт нэг төгрөгөөр 
нэмэгдэхэд хэрэглээг дэмжсэн нөлөөнөөс 
бусад нөлөөллийг тооцсон нийт үйлдвэрлэл 
буюу 1.50 төгрөгийн үйлдвэрлэлийг явуулахад 
0.21 төгрөгийн цалин, түүнтэй адилтгах орлого 
шаардлагатай байна. Тус салбарын эцсийн 
эрэлт нэмэгдэхэд бүх нөлөөг тооцсон нийт 
үйлдвэрлэл буюу 1.79 төгрөгийн үйлдвэрлэлийг 
явуулахад 0.25 төгрөгийн цалин, түүнтэй 
адилтгах орлого шаардагдахаар байна. Бусад 
тэргүүлэх салбаруудын орлогын үржүүлэгчийг 
дээрхтэй адилхан байдлаар тайлбарлаж болно.                 

Нийгмийн салбарууд болох төрийн удирдлага 
ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, боловсрол, 
хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа, 
урлаг үзвэр ба тоглоом наадмын салбаруудын 
орлогын үржүүлэгчид 2010-2015 онд хамгийн 
өндөр байна. Харин эдийн засгийн тэргүүлэх 
салбарууд болох ХАА, боловсруулах, барилга, 
эрчим хүчний салбаруудын орлогын үржүүлэгч 
харьцангуй сул байна. Тухайлбал, боловсруулах 
салбарын орлогын энгийн үржүүлэгч 2015 онд 
0.19 төгрөг байхад боловсролын салбарын 
үржүүлэгч 0.65 төгрөг байна. Уул уурхайн 

салбарын орлогын үржүүлэгч үйлдвэрлэлийн 
үржүүлэгчийн адил сул байна. Өөрөөр хэлбэл, 
тус салбарын эцсийн эрэлтээр өдөөгдсөн нэмэлт 
үйлдвэрлэлийг бий болгоход шаардагдах цалин, 
түүнтэй адилтгах орлого бусад салбаруудтай 
харьцуулахад бага байна.         

Орлогын үржүүлэгчийн шинжилгээгээр 
боловсрол, төрийн удирдлага ба батлан 
хамгаалах үйл ажиллагаа, хүний эрүүл мэнд 
ба нийгмийн үйл ажиллагаа зэрэг нийгмийн 
салбаруудын орлогын үржүүлэгч харьцангуй 
өндөр харин эдийн засгийн суурь салбарууд 
болох ХАА, уул уурхай, боловсруулах зэрэг 
салбаруудын үржүүлэгч харьцангуй бага байна. 
Энэ нь нийгмийн салбарууд голлон зах зээлийн 
бус үйл ажиллагаа явуулдаг тул зардлын бүтэц 
дэх хөдөлмөрийн зардал өндөр байдаг. Харин 
эдийн засгийн салбаруудын хувьд хөдөлмөрийн 
зардлаас бусад төрлийн зардлууд өндөр 
байдагтай холбоотой. 

II.3 Сценари шинжилгээ 

Энэ хэсэгт 2015 оны СХТ-ийн үр дүн дээр 
үндэслэн тэргүүлэх салбаруудын хөрөнгийн 
хуримтлал, экспорт  харгалзан 5%, 10%, 15% 
болон 20%-иар нэмэгдэхэд эдийн засгийн нийт 
өсөлт болон бусад салбарын өсөлтөд хэрхэн 
нөлөөлөхийг шинжилсэн. Энэхүү хэсэг нь (1) 
хөрөнгийн хуримтлалын шок, (2) экспортын 
шок болон (3) холимог гэсэн 3 төрлийн 
сценариудаас бүрдэнэ. Өмнө дурьдсан ажлын 
файлыг ашиглан хүссэн сценариа зохион, 
шинжилгээ хийх боломжтой.  
II.3.1 Сценари 01: Хөрөнгийн хуримтлалын 
шок  

2015 оны СХТ-ийн үр дүнг ашиглан тэргүүлэх 
салбаруудын хөрөнгийн нийт хуримтлалыг 
дээрх хувиар нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн 
өсөлтөд  хэрхэн нөлөөлөхийг авч үзье. 
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СХТ-ийн 2015 оны  тэргүүлэх салбаруудын 
хөрөнгийн нийт хуримтлалыг дээрх хүснэгтийн 
2 дахь баганад харуулсан бөгөөд барилгын 
салбарын хөрөнгийн хуримтлал харьцангуй 
их, эрчим хүчний салбарын хуримтлал 
харьцангуй бага байна. Салбар тус бүрийн 
хөрөнгийн хуримтлалыг харгалзах хувиар 
нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн 
нөлөөлөхийг дээрх хүснэгтийн сүүлийн 4 
баганаас харж болно. Тухайлбал, ХАА-н 
хөрөнгийн хуримтлалыг 5%-иар өсгөхөд эдийн 
засгийн өсөлт 0.4%-иар нэмэгдэхээр байгаа 
бол 20%-иар нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн 
өсөлт 1.4%-иар өсөхөөр байна. Барилгын 
салбарын анхдагч хөрөнгийн хуримтлал өндөр 
учраас эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шокын 
нөлөө харьцангуй их байна. Өөрөөр хэлбэл, 
тус салбарын хөрөнгийн хуримтлал 10%-иар 
нэмэгдэхэд эдийн засгийн өсөлт 1.8%-иар 
нэмэгдэхээр байгаа бол хуримтлал 20%-иар 
нэмэгдэхэд өсөлт 3.7%-иар нэмэгдэхээр байна. 

Сценарийн шинжилгээгээр тэргүүлэх 
салбаруудад хөрөнгө оруулахад бусад 
салбартаа хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлж 
болно. Тодруулбал, ХАА-н салбарт, тэр дундаа 
МАА-н салбарт хөрөнгө оруулахад өөрийн 
болон газар тариалангийн салбарын өсөлтийг 
урамшуулах бол бусад салбаруудад үзүүлэх 
нөлөөлөл бага байна. Тухайлбал, МАА-н 

салбарын хөрөнгийн хуримтлалыг 20%-иар 
нэмэгдүүлэхэд тус салбарын өсөлт 9.1%-иар, 
харин газар тариалангийн салбарын өсөлт 5.3%-
иар нэмэгдэж байна. Үүнийг МАА-н салбарт 
газар тариалангийн салбараас малын тэжээл 
бэлтгэн нийлүүлдэгтэй холбон тайлбарлаж 
болно. Боловсруулах салбар, тэр дундаа хүнс 
болон нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл 
үйлдвэрлэлийн салбарт хөрөнгийн хуримтлалыг 
нэмэгдүүлвэл МАА болон газар, тариалангийн 
салбарын өсөлтийг урамшуулахаар байна. 
Харин барилгын салбарын өсөлт машин, тоног 
төхөөрөмж болон төмөрлөг бус эрдэс бодис 
болон металлаар хийсэн эдлэл үйлдвэрлэлийн 
салбарын өсөлтийг урамшуулахаар байна. 

Тэргүүлэх салбаруудыг дангаар нь авч үзэхээс 
гадна салбаруудыг холимог байдлаар авч үзэн 
хөрөнгийн хуримтлалыг нэмэгдүүлснээр эдийн 
засгийн өсөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг дараагийн 
хэсгээр тодруулъя. ХАА-н салбарын хөрөнгийн 
хуримтлал 5%-аас 20% хүртэл өсөх, хүнсний 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон нэхмэл 
эдлэл, хувцас, арьсан эдлэлийн салбарын 
хөрөнгийн хуримтлал 5%-иар нэмэгдэхэд эдийн 
засгийн өсөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг дараах 
хүснэгтэд харууллаа.  

Хүснэгт 2: Хөрөнгийн хуримтлалын шокын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Салбарууд
Шокын өмнөх хөрөнгийн 
хуримтлал /сая төгрөг/

Сценариудад харгалзах эдийн засгийн өсөлт %
5% 10% 15% 20%

ХАА 1,263,004.9 0.4% 0.7% 1.1% 1.4%
Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 117,779.2 0.0% 0.1% 0.1% 0.2%
Нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл 78,278.0 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Барилга 2,444,791.4 0.9% 1.8% 2.8% 3.7%
Эрчим хүч 2,697.0 0.001% 0.002% 0.003% 0.004%
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Эхний сценари буюу ХАА болон боловсруулах салбарын хөрөнгийн хуримтлал 5%-иар нэмэгдэхэд 
эдийн засгийн өсөлт 0.4%-иар, харин боловсруулах салбарын хуримтлалын өсөлт тогтмол 5%, 
ХАА-н салбарын хуримтлалын өсөлт 10%, 15% болон 20% бол эдийн засгийн өсөлт харгалзан 0.8%, 
1.2% болон 1.5%-иар нэмэгдэхээр байна.  

Барилга салбарын хөрөнгийн хуримтлалыг 5%-аас 20% хүртэл өсгөж, эрчим хүчний салбарын 
хуримтлалыг бүх хувилбарт 5%-иар өсгөхөөр сценариудыг зохиовол эдийн засгийн өсөлтийг 
дараах байдлаар нэмэгдүүлэхээр байна. Тухайлбал, барилга болон эрчим хүчний салбарын 
хуримтлал адилхан 5%-иар өсөхөд эдийн засгийн өсөлт 0.9%-иар, барилгын салбарын хуримтлал 
10%, 15% болон 20%-иар тус тус өсөхөд эдийн засгийн өсөлт харгалзан 1.8%, 2.8% болон 3.7%-иар 
нэмэгдэхээр байна. 

Хүснэгт 3: Хөрөнгийн хуримтлалын шокын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 

Салбарууд
Хөрөнгийн хуримтлалын шок % Эдийн засгийн өсөлт %

С01 С02 С03 С04
ХАА 5% 10% 15% 20%
Хүнсний үйлдвэрлэл 5% 5% 5% 5%
Нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл  5% 5% 5% 5%
Барилга 0% 0% 0% 0%
Эрчим хүч 0% 0% 0% 0%

Хүснэгт 4: Хөрөнгийн хуримтлалын шокын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 

Салбарууд
Хөрөнгийн хуримтлалын шок % Эдийн засгийн өсөлт %

С01 С02 С03 С04
ХАА 0% 0% 0% 0%
Хүнсний үйлдвэрлэл 0% 0% 0% 0%
Нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл  0% 0% 0% 0%
Барилга 5% 10% 15% 20%
Эрчим хүч 5% 5% 5% 5%

С01 С02 С03 С04

0.4%
0.8%

1.2% 1.5%

С01 С02 С03 С04

0.9%

1.8%
2.8%

3.7%

Хөрөнгийн хуримтлалын сценари шинжилгээнээс харахад ХАА болон боловсруулах салбараас 
илүү барилга, эрчим хүчний салбарын хөрөнгийн хуримтлалын өсөлтөөр дамжин эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөлөл нь их байна. Дээрх хэсэгт хөрөнгийн хуримтлалыг тодорхой хувиар өсгөхөд 
эдийн засгийн өсөлт хэрхэн нэмэгдэх талаар авч үзлээ. Дараагийн хэсгээр тэргүүлэх салбаруудын 
экспортын хэмжээ нэмэгдэхэд эдийн засгийн өсөлтөд гарах өөрчлөлтийн талаар авч үзье.      

Сценари 02: Экспортын шок 

Энэхүү хэсгээр тэргүүлэх салбаруудаас хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон нэхмэл эдлэл, 
хувцас, арьсан эдлэлийн салбарын экспортыг нэмэгдүүлж, эдийн засаг дахь нөлөөллийг тооцоолсон. 
Хүнсний бүтээгдэхүүн болон нэхмэл эдлэл, хувцас, арьс ширний салбарыг сонгосон шалтгаан нь 
мах, махан бүтээгдэхүүн, ноос, ноолууран, арьсан бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдүүлэхэд эдийн 
засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлохыг зорьсонтой холбоотой юм. 



29

ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын экспорт дангаараа 5%-иар нэмэгдэхэд нийт эдийн 
засаг 0.02%-иар өсөхөөр байгаа бол экспортын өсөлтийг 20%-иар нэмэгдүүлэхэд нийт эдийн 
засаг 0.07%-иар өсөхөөр байна. Харин нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэлийн салбарын экспорт 
дангаараа 5%, 10%, 15% болон 20%-иар нэмэгдэхэд эдийн засгийн өсөлт харгалзан  0.05%, 0.11%, 
0.16% болон 0.21%-иар нэмэгдэхээр байна. 

Хөрөнгийн хуримтлалын сценарийн шинжилгээтэй адилаар салбаруудын экспортыг холимог 
байдлаар өсгөх дараах сценариудыг зохиож болно. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын экспортыг 
5%, 10%, 15% болон 20%-иар нэмэгдүүлэхээс гадна нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэлийн 
экспорт дээрх хувилбар тус бүрт тогтмол 5% байсан гэж үзвэл эдийн засгийн өсөлт харгалзан 
0.07%, 0.09%, 0.11% болон 0.13%-иар нэмэгдэхээр байна. Үүнийг Хүснэгт 6-д  нэгтгэн харууллаа. 

Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн салбарын экспортыг нэмэгдүүлсэнтэй адилаар нэхмэл 
эдлэл, хувцас, арьсан эдлэлийн салбарын экспортыг 10%, 15% болон 20%-иар харин хүнсний 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын экспортыг хувилбар тус бүрт 5%-иар нэмэгдүүлэхэд эдийн 
засгийн өсөлт 0.12%, 0.18%, 0.23%-иар нэмэгдэхээр байна.

Хүснэгт 5: Экспортын өсөлтийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Салбарууд
Шокын өмнөх хөрөнгийн 
хуримтлал /сая төгрөг/

Сценариудад харгалзах эдийн засгийн өсөлт %
5% 10% 15% 20%

ХАА - - - - -
Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 43,718.1 0.02% 0.04% 0.05% 0.07%
Нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл 133,725.5 0.05% 0.11% 0.16% 0.21%
Барилга - - - - -
Эрчим хүч - - - - -

Хүснэгт 6: Экспортын өсөлтийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Салбарууд
Хөрөнгийн хуримтлалын шок % Эдийн засгийн өсөлт %

С01 С02 С03 С04
ХАА - - - -
Хүнсний үйлдвэрлэл 5% 10% 15% 20%
Нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл  5% 5% 5% 5%
Барилга - - - -
Эрчим хүч - - - -

С01 С02 С03 С04

0.07%
0.09%

0.11%
0.13%

Экспортын сценарийн хувьд эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл хөрөнгийн хуримтлалын сценариудтай 
харьцуулахад харьцангуй бага байна. Энэ нь боловсруулах салбарын экспорт хөрөнгийн 
хуримтлалтай харьцуулахад бага байгаагаар тайлбарлагдана.  
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Сценари 03: Хөрөнгийн хуримтлал болон экспортын шок 

Өмнөх хэсгүүдэд хөрөнгийн хуримтлал болон экспортыг дангаар нь авч үзсэн бол энэ хэсгээр 
эдгээрийг холимог байдлаар сценариуд зохион эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг 
тодорхойлж үзье. Тэргүүлэх салбаруудын хөрөнгийн хуримтлал болон экспортын хэмжээ бүгд 
ижилхэн 5%, 10%, 15% болон 20%-иар өсгөхөд эдийн засгийн өсөлт харгалзан 1.43%, 2.87%, 4.30% 
болон 5.73%-иар тус тус нэмэгдэхээр байна. 

Дээрх сценарийг суурь болгож, зөвхөн хөрөнгийн хуримтлалын өсөлтийг 5%-иас 20% хүртэл 
өсгөхөд эдийн засгийн өсөлт дараах байдлаар нэмэгдэхээр байна. Өөрөөр хэлбэл, тэргүүлэх 
таван салбаруудад экспортын өсөлт  5%-аас 20% байх 4 хувилбар бүрт хөрөнгийн хуримтлалыг 
бүх салбарт ижилхнээр 5%-иар өсгөвөл эдийн засгийн өсөлт Зураг 3-т харуулсанчлан харгалзан 
1.43%, 1.50%, 1.58% болон 1.65%-иар нэмэгдэхээр байна.      

С01 С02 С03 С04

1.43%
1.50%

1.58%
1.65%

С01 С02 С03 С04

4.16%
4.23%

4.30%
4.37%

С01  С02  С03   С04

2.80%
2.87%

2.94%
3.01%

С01  С02  С03   С04

5.52%

5.59%
5.66%

5.73%

Зураг 3: Хөрөнгийн хуримтлалын өсөлт 5% 

Зураг 5: Хөрөнгийн хуримтлалын өсөлт 15%

Зураг 4: Хөрөнгийн хуримтлалын өсөлт 10% 

Зураг 6: Хөрөнгийн хуримтлалын өсөлт 20%

Харин хөрөнгийн хуримтлалын өсөлтийг 10% , экспорт бүх салбарт ижилхэн 5%-иас 20%  байсан 
гэж үзвэл эдийн засгийн өсөлт 2.80%, 2.87%, 2.94% болон 3.01%-иар нэмэгдэхээр байна. Үүнтэй 
ижилээр хөрөнгийн хуримтлалыг Зураг 5-д харуулсанчлан 15%-иар нэмэгдүүлсэн тохиолдолд 
эдийн засгийн өсөлт харгалзан 4.16%, 4.23%, 4.30%, 4.37%-иар нэмэгдэх бол хөрөнгийн 
хуримтлалыг 20%-иар нэмэгдүүлэхэд үед 5.52%, 5.59%, 5.66% болон 5.73%-иар нэмэгдэхээр 
байна. Хөрөнгийн хуримтлал болон экспортын холимог сценариудын хувьд эдийн засгийн өсөлт 
хамгийн ихдээ 5.73% харин хамгийн багадаа 1.43%-иар өсөхөөр байна.  
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Сценари шинжилгээнээс харахад боловсруулах 
салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 
бусад тэргүүлэх салбаруудтай харьцуулахад 
харьцангуй бага байгаа нь харагдсан. Хөрөнгийн 
хуримтлалын болон экспортын янз бүрийн 
сценариудыг зохиож, эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг нь тодорхойлох боломжтой. Энэхүү 
хэсгээр зөвхөн тодорхой тооны сценариудыг 
авч үзсэн бөгөөд энэхүү судалгааны ажлын 
тооцооллын ажлын файл (IOT-2015)-ийг 
ашиглан хүссэн сценариа зохион, шинжилгээ 
хийх боломжтой. 

Буцах болон урагшлах холбоо, үржүүлэгч болон 
сценари шинжилгээнээс харахад эдийн засгийн 
салбарууд хоорондоо уялдаа холбоо харьцангуй 
сул байгаа нь харагдсан бөгөөд ХАА-н салбарын 
хувьд хүнс болон нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан 
эдлэл зэрэг боловсруулах салбарын гол 
түүхий эдийг хангадаг салбар хэдий ч эдийн 
засагт үзүүлэх шууд болон шууд бус нөлөөлөл 
харьцангуй бага /үр ашигт байдал бага/ байна. 
Энэ нь тус салбарын өөрийн онцлогтой нэг 
талаар холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ХАА-н 
салбарын нийт үйлдвэрлэлийн дийлэнх хэсгийг 
МАА-н салбар бүрдүүлэх ба тус салбар нь бусад 
салбараас түүхий эд авахгүй бөгөөд бусад 
салбарт төдийлөн хангалттай хэмжээнд түүхий 
эд бэлтгэн нийлүүлж чадахгүй байна. СХТ-
ийн шинжилгээнээс үүнийг хялбархан харах 
боломжтой. Тодруулбал, 2015 оны СХТ-ийн 
А матрицаас тус салбарын завсрын хэрэглээ 
бусад салбаруудтай харьцуулахад бага, харин 
нэмүү өртөг, тэр дундаа үйл ажиллагааны 
ашиг/холимог орлого өндөр байна. Тухайлбал, 
МАА-н салбарын нийт үйлдвэрлэлийн 75.12%-
ийг (түүний дотор үйл ажиллагааны ашиг/
холимог орлого 70.27%) анхдагч орц харин 
үлдсэн хувийг завсрын орц бүрдүүлж байна. 

Харин боловсруулах, барилга болон эрчим 
хүчний салбаруудын завсрын хэрэглээ буюу 
бусад салбаруудтайгаа уялдаатай байдал 
харьцангуй өндөр байна. Хүнс болон нэхмэл 
эдлэл, хувцас, арьсан эдлэлийн үйлдвэрлэлийн 
салбарын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх завсрын 
хэрэглээ харгалзан 70.2% болон 57.9% байгаа 
бол барилга болон эрчим хүчний салбарын тус 
харьцаа 70.8% болон 62.3% байна.   

III. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ

Тус судалгааны ажил нь СХТ болон Орц-гарцын 
загварын практик хэрэглээг нэмэгдүүлэх, 
бодлогын хувилбарын оновчтой сонголтыг 
тодорхойлж  шийдвэр гаргахад уг загварыг 
ашиглах арга зүйн зөвлөмжийг боловсруулахыг 
зорьсон бөгөөд энэ хүрээнд СХТ-ийн 2010-
2015 оны  үр дүнд үндэслэн эдийн засгийн 
салбаруудын уялдааг буцах болон урагшлах 
холбоо, үржүүлэгчийн шинжилгээгээр 
тодорхойлж, эдийн засгийн тэргүүлэх 
салбаруудын хөрөнгө оруулалт, экспортыг 
тодорхой хувиар нэмэгдүүлэхэд нийт эдийн 
засгийн өсөлт болон бусад салбаруудын 
өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойллоо.   

2015 оны СХТ дээр үндэслэн хийсэн бүх 
тооцоолол, шинжилгээг өөртөө агуулсан ажлын 
файл буюу хэрэгслийг (IOT-2015 excel tool)-ыг 
ашиглах зааврын хамтаар тус судалгааны ажлын 
хүрээнд боловсруулсан.  Энэ нь судалгааны 
ажлын практик хэрэглээг нэмэгдүүлж, бодлогын 
хувилбарын сонголтыг оновчтой болгох, 
шийдвэр гаргалтыг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэхүйц арга зүйн зөвлөмж болсон гэж үзэж 
байна.  

Судалгааны ажлаар буцах болон урагшлах 
холбоо, үржүүлэгч болон сценари шинжилгээг 
СХТ-ийн 2010-2015 оны үр дүнд үндэслэн 
хийсэн бөгөөд шинжилгээ тус бүрээр тэргүүлэх 
салбаруудын хувьд дараах дүгнэлтүүд гарсан. 
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Үүнд:   

a. Буцах болон урагшлах холбооны 
шинжилгээгээр боловсруулах, эрчим 
хүч болоод барилгын салбарын үр 
ашигт байдал харьцангуй өндөр байхад 
ХАА-н салбарын үр ашигт байдал бусад 
салбаруудтай харьцуулахад сул байна. 

b. Үржүүлэгчийн шинжилгээгээр эрчим 
хүчний салбарын үржүүлэгч хамгийн их 
байсан бол ХАА, боловсруулах болон 
барилгын салбарын үржүүлэгч төдийлөн 
өндөр бус байгаа нь харагдсан. 

c. Сценари шинжилгээгээр боловсруулах 
болон эрчим хүчний салбарын нийт эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөлөл харьцангуй сул, 
харин ХАА болон барилгын салбарын 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл өндөр 
байгаа нь ажиглагдлаа. 

Шинжилгээний үр дүнг тэргүүлэх салбаруудын 
хувьд оноожуулан (cул-1, өндөр-2) дараах 
хүснэгтэд нэгтгэн харуулбал: 

Салбарууд
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Буцах болон урагшлах 
холбоо

1 2 2 2

Үржүүлэгч 1 1 1 2
Сценари 2 1 2 1
Нийт 4 4 5 5

Дээрх хүснэгтээс харахад тэргүүлэх салбаруудаас 
эдийн засгийн үр ашиг хамгийн өндөртэй 
нь барилга (дэд бүтэц багтсан) болон эрчим 
хүчний салбар байна. Харин ХАА-н салбарын 
хувьд боловсруулах салбарын гол түүхий эдийг 
хангадаг салбар боловч эдийн засагт үзүүлэх 
шууд болон шууд бус нөлөөлөл харьцангуй бага 
/үр ашигт байдал бага/ байна. Өөрөөр хэлбэл, 

ХАА-н салбар бусад салбараас түүхий эд авч 
ашиглахгүй бөгөөд нэн ялангуяа боловсруулах 
салбарт төдийлөн хангалттай хэмжээний түүхий 
эд нийлүүлж чадахгүй байгаатай холбоотой. 
Энэ нь эдийн засгийн салбаруудын хоорондын 
уялдаа, холбоо төдийлөн сайн биш байгааг 
харуулж байна.

Судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн дараах 
зөвлөмжийг гаргаж байна. Үүнд: 

a.  СХТ-ийн үр дүн, түүнд хийх шинжилгээний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
Нэн ялангуяа, төрийн бодлого 
тодорхойлогчдын СХТ-ийн үр дүн, түүнд 
хийх шинжилгээний арга, аргачлалын 
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, бодлогын 
шийдвэр гаргахад СХТ болон түүнд 
хийсэн шинжилгээний үр дүнг ашиглах 
шаардлагатай байна. Засгийн газрын 2016 
оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу 
хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн 
төслийг бэлтгэх, бодлогын хувилбаруудын 
нөлөөллийн үнэлгээг хийхдээ тус 
шинжилгээний арга, зүйг ашиглах 
боломжтой. 

b. Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудаас 
барилга, түүний дотор дэд бүтэц болон 
эрчим хүчний салбарын бусад салбартаа 
үзүүлэх эерэг нөлөө хамгийн өндөр байгаа 
тул эдгээр салбарыг хөрөнгө оруулалтын 
бодлогоор дэмжих. “Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хууль” болон “Төсвийн 
тухай хууль”-ийн дагуу “Улсын хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр”-ийг 5 жил тутам 
боловсруулж батлах бөгөөд тус дунд 
хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт 
бичигт дэд бүтэц болон эрчим хүчний 
салбарын төслүүдийг түлхүү дэмжих 
талаар оруулах нь зүйтэй юм.     
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c. Эдийн засгийн салбаруудын уялдаа 
холбоог сайжруулах шаардлагатай байна. 
Тухайлбал, ХАА-н салбарын боловсруулах 
болон бусад салбарт нийлүүлж буй 
түүхий эдийг нэмэгдүүлэх, түүний чанарыг 
сайжруулах нь боловсруулах салбарын 
хөгжлийг дэмжих, эдийн засгийн 
төрөлжилтийг нэмэгдүүлэхэд тустай юм. 

СХТ-ийн тэнцэл болон түүнд хийх шинжилгээний 
арга зүйг цааш нь “Нийгмийн тооцооллын 
матриц (Social Accounting Matrix, SAM)” 
дээр үндэслэсэн Тооцоолон бодох ерөнхий 
тэнцвэрийн загвар (Computable General Equillib-
rium Model, CGE) хүртэл хөгжүүлэх боломжтой. 
Тус судалгааны ажлын сценариудын тоог 
нэмэгдүүлэн, тухайлсан нэг шокын хувьд 
дэлгэрүүлж судлах замаар цаашид хөгжүүлэх 
боломжтой юм.    
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ГАДААД ХАРИЛЦАА

1 Монгол Улсын Статистикийн системийн 
урт хугацааны алсын хараа нь Засгийн 

газар болон иргэдийн хэрэгцээг хангахуйц 
шийдвэр гаргахад шаардлагатай тоо мэдээллээр 
хангах явдал юм. Иймд Дэлхийн банкны 
Итгэлцлийн сангийн буцалтгүй тусламжаар 
хэрэгжиж буй “Статистикийн байгууллагын 
чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 

Хонконгийн статистикийн товчоотой хамтран 
аймаг, дүүргийн статистикийн удирдлагуудыг 
оролцуулсан танилцах айлчлал, сургалтыг 
зохион байгуулав. Уг танилцах айлчлалаар 
Хонконгийн статистикийн дэд бүтэц, зохион 
байгуулалт, мэдээллийн технологийн хэрэглээ, 
уялдаа, Хүн ам орон сууцны 2016 оны завсрын 
тооллогын талаар судалсан. 

МОНÃОË ÓËСЫН СТÀТИСТИКИЙН СÀËБÀРЫН ÃÀДÀÀД ХÀРИËЦÀÀ, ХÀМТЫН ÀЖИËËÀÃÀÀНЫ 
ХҮРЭЭНД 2017 ОНЫ II ÓËИРÀËД ХИЙÃДСЭН ТОМООХОН ÀЖËÓÓДЫÃ ТОÂЧ ХҮРÃЭХЭД:

2.Японы Статистикийн товчоо болон  
Синфоника байгууллагатай байгуулсан хамтын 

ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд ҮСХ-ны дарга 
А.Ариунзаяагийн урилгаар Япон Улсын Дотоод 
хэрэг, харилцаа холбооны дэд сайд ноён Кэнжи 
Харада манай улсад 2017 оны 05-р сарын 01-03-ны 
өдрүүдэд албан ёсны айлчлал хийлээ. Хоёр улсын 
хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн 
ой энэ онд тохиож байгаа нь түүхэн ач холбогдолтой 
юм. Ноён Кэнжи Харада тэргүүтэй төлөөлөгчид 
Үндэсний статистикийн хорооны үйл ажиллагаатай 
танилцахын сацуу УИХ-ын гишүүн, Эдийн засгийн 

байнгын хорооны дарга Д.Тэрбишдагва, УИХ-ын 
гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогт, 
Гадаад харилцааны дэд сайд Б.Батцэцэг нартай 
уулзсан. Японы талаас ноён Кэнжи Харадагаас 
гадна Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд 
Бүрэн эрхт Элчин сайд Масато Такаока тэргүүтэй 
Элчин сайдын яамны төлөөлөгчид, Статистикийн 
товчооны төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн 
дарга Ёоичи Инагаки нар уулзалтад оролцов. Талууд 
тооллого, судалгаа, дүн шинжилгээ, хүний нөөцийн 
чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар 
тохиролцсон. 

Бэлтгэсэн: 3.Хүслэн
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3.Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 
хөрөнгөөр Монгол Улсын Засгийн 

газраас хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг Засаг” 
төслийн хүрээнд Үндэсний статистикийн 
хороо (ҮСХ) “Статистикийн байгууллагын 
мэдээлэл боловсруулах чадавхыг бэхжүүлэх” 
дэд бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлж байна.  
Энэхүү ажлын нэг нь ҮСХ нь 2016 оноос АНУ-
ын Алабамагийн их сургуультай статистикийн 
байгууллагын ажилтнууд, их, дээд болон 
ерөнхий боловсролын сургуулийн багш 
нар, ахлах ангийн сурагчдын хэрэглээний 
статистикийн чадавхыг бэхжүүлэхээр 
хамтран ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд 
2016 онд 5-р сарын 24-26-ны өдрүүдэд 
Үндэсний статистикийн хорооноос БСШУСЯ, 
МУИС, АНУ-ын Алабамагийн их сургууль, 
Йелийн их сургууль, Пенсилвани мужийн 
их сургуультай хамтран их, дээд сургуулийн 

багш нарт зориулсан “Статистикийн шугаман 
програмчлал”, “Стохастик/магадлалын загвар” 
сэдэвт сургалт, дунд сургуулийн математикийн 
багш нарт зориулсан “Ахлах ангийн математикийн 
хичээлийн хөтөлбөрт статистикийн сэдвийг 
оруулах нь” сэдэвт сургалт, “Хэрэглээний 
статистик: Сургалт, судалгаа ба бизнесийн 
инноваци” олон улсын хурлыг тус тус зохион 
байгуулж, эдгээр арга хэмжээнд 350 гаруй хүн 
хамрагдаж өндөр ач холбогдолтой сургалт 
болсон. Албамагийн их сургуультай байгуулсан 
хамтын ажиллагааны үргэлжлэл болгон АНУ-ын 
Алабамагийн их сургууль, АНУ-ын Статистикийн 
хамтын нийгэмлэгтэй хамтран 2017 онд 5 дугаар 
сарын 06-наас 19-ний өдрүүдэд Алабама их 
сургуулийн кампуст “Хэрэглээний статистик: 
Судалгаа болон бизнесийн үйл ажиллагаанд 
инноваци, шинэ аргачлалыг нэвтрүүлэх” сэдэв 
сургалт-семинарыг амжилттай зохион байгууллаа. 
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Энэхүү сургалтад ҮСХ-ны ажилтнуудаас гадна 
БСШУСЯ, Боловсролын үнэлгээний төв, 
аймгийн статистик хариуцсан мэргэжилтэн, их 
дээд сургууль, мэдээлэл судалгааны төрийн 
бус байгууллагын төлөөлөл бүхий 17 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй оролцсон нь статистикийн 
боловсролыг цаашид хөгжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой болсон. Сургалтын зорилго 
нь Монгол Улсын боловсролын системд 
статистикийн хичээл заах арга зүйг хөгжүүлэх, 
чадавхыг бэхжүүлэх, статистикийн боловсролыг 
ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд 
сургуулийн оюутан залуучуудад хүртээмжтэй 
хүргэх зорилгын хүрээнд ҮСХ, боловсролын 
байгууллага, их дээд сургууль, төрийн бус 
байгууллагын мэргэжилтэн, боловсон хүчний 
инноваци, технологид суурилан статистикийг 
заах арга зүйн мэдлэгийг хөгжүүлэх, үйлдлийн 
шинжилгээний тэргүүн туршлага судлах явдал 
бөгөөд тусгайлан бэлтгэсэн хичээлүүдийг 
судалж, дасгал кэйсүүд ажилласан. Сургалтад 
оролцсон ажилтнууд агуулгын дагуу тодорхой 
сэдвийн хүрээнд мэдлэг, мэдээллийг олж, 
харилцан туршлага солилцож, дадлага эзэмшсэн 
бөгөөд цаашид статистикийн боловсролыг 
дээшлүүлэх, статистикийн тоон мэдээллийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна 
гэдэгт итгэлтэй байна.

4.Монгол Улсын Үндэсний статистикийн   
хороо, “21-р зууны статистикийн 

хөгжлийн төлөөх түншлэл” (PARIS21) 
байгууллагатай хамтран яам, төрийн ба төрийн 
бус байгууллага, олон улсын байгууллага, их, 
дээд сургууль, эрдэм, шинжилгээний болон 
бусад байгууллагуудад зориулсан “Монгол 
Улсын Статистикийн салбарын дунд хугацааны 
хөтөлбөр болон Тогтвортой хөгжил-2030” 
сургалт-семинарыг 7 дугаар сарын 04-нөөс 
06-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулав.  Тус семинарын зорилго нь 
Статистикийн салбарын хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөр, түүний зорилго, хамрах хүрээ, ач 
холбогдол, статистикийн салбарыг хөгжүүлэх, 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бусад 
мэдээлэл гаргагч байгууллага,  статистикийн 
мэдээлэгчийн үүрэг оролцоо, улс орнуудын 
сайн туршлага зэргийн талаар мэдээлэл өгөх, 
санал солилцох; НҮБ-аас гаргасан Тогтвортой 
хөгжлийн зорилт, түүнтэй холбоотойгоор 
хийгдсэн ажлууд, оролцогч талууд, тэдгээрийн 
үүрэг, оролцоо, цаашдын үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэл өгөх; МУ-ын урт хугацааны 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, МУ-ын 
хөгжлийн тэргүүлэх салбар, үзүүлэлтүүд, үзэл 
баримтлалыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор 
хийгдсэн, цаашид хийгдэх ажлууд, оролцогч 
байгууллагуудын үүрэг, оролцооны талаар 
мэдээлэл өгөх, санал солилцох; Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, ТХЗ-ын хэрэгжилт, 
түүнд хийх үнэлгээний төлөвлөгөө гаргах 
талаар мэдээлэл өгөх, санал солилцоход 
чиглэгдсэн. Дашрамд дурдахад “21-р зууны 
статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл” (PAR-
IS21) байгууллагын “Чадавхыг бэхжүүлэх 4.0” 
ажлын хэсгийн чадавхыг бэхжүүлэх шинэ 
арга, хэлбэрийг тодорхойлох, нэвтрүүлэх дэд 
ажлын хэсгийн даргаар ҮСХ-ны дарга сонгогдон 
ажиллаж байна. 
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Хүн ам зүй

35..Гэрлэлтийн байдал: Гэр бүлийн тухай 
Монгол Улсын хууль болон уламжлалт 
ёсны дагуу гэрлэлтийн байдлыг дараах 
төрлүүдээр тодорхойлно.

Огт гэр бүл болоогүй: Арван тав, түүнээс 
дээш настай, огт гэрлэж байгаагүй хүнийг 
энд хамруулна.

Гэрлэсэн гэдэгт дараах хүн амыг хамруулна.

I.      Батлуулсан гэр бүлтэй: Гэрлэлтээ иргэний 
гэр бүлийн байгууллагад бүртгүүлсэн, 
гэрлэлтийн баталгаатай хүмүүсийг хэлнэ.

II.  Батлуулаагүй гэр бүлтэй: Гэр бүл болж 
хамтран амьдарч байгаа боловч (хугацаа 
харгалзахгүйгээр) иргэний гэр бүлийн 
байгууллагад бүртгүүлж, гэр бүлээ 
батлуулаагүй хүмүүсийг хэлнэ.

Бэлбэсэн: Эхнэр, нөхрийн аль нэг нь нас 
барснаас хойших хугацааг харгалзахгүйгээр 
дахин гэрлээгүй бол бэлбэсэн гэж үзнэ.

Тусгаарласан: Гэр бүлээ албан ёсоор 
цуцлуулаагүй, тусдаа амьдарч байгаа 
хүмүүсийг тусгаарласан гэж үзнэ.

Цуцалсан: Гэр бүлээ хуулийн дагуу 
цуцалснаас хойших хугацааг харгалзахгүйгээр 
дахин гэрлээгүй байгаа хүмүүсийг гэр бүлээ 
цуцалж салсан гэж үзнэ.

36..Гэрлэлтийн голч нас: Нийт гэрлэсэн хүн 
амын тоог анх гэрлэсэн насаар нь таллан 
хуваах үеийн нас болно. Энэ нь тухайн онд 
гэрлэсэн хүн амын тал хувь нь голч наснаас 
өмнөх насандаа, үлдсэн тал хувь нь түүнээс 
хойших насандаа гэрлэж байгааг харуулна.

37. Гэрлэлтийн дундаж нас: Тухайн улсын 
хүн ам төрснөөсөө хойш дунджаар хэдэн 
жилийн дараа гэрлэж байгааг харуулна.

38. Гэрлэлтийн тусгай коэффициент: Тухайн 
жилийн 15 ба түүнээс дээш насны 1000 хүн 
тутамд ногдох гэрлэлтийн тоог илэрхийлнэ.

39. Дахин гэрлэлтийн коэффициент: Тайлант 
оноос өмнө гэрлэж байсан (өөрөөр хэлбэл 
салсан эсвэл бэлбэсэн) 1000 эрэгтэй эсвэл 
эмэгтэйд ногдох дахин гэрлэлтийн тоог 
илэрхийлнэ.

40. Дотоод шилжин ирэлтийн коэффициент: 
Улс орны хилийн хүрээнд тухайн жилийн 
1000 хүн тутамд ногдох шилжин ирсэн хүн 
амын тоог илэрхийлнэ.

41. Дотоод шилжин явалтын коэффициент: 
Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох 
шилжин явсан хүн амын тоог илэрхийлнэ.

42. Дотоод шилжих хөдөлгөөн: Тухайн улс, 
орны хилийн хүрээн доторх засаг захиргааны 
нэгж хоорондох, түүнчлэн байршлын хувьд 
(хот, хөдөө) явагдах хүн амын суурьшлын 
өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно. Шилжих 
хөдөлгөөний үндсэн үзүүлэлт нь шилжин 
ирэгчдийн тоо, шилжин явагчдын тоо болно.

43..Дотоод шилжих хөдөлгөөний цэвэр 
коэффициент: Шилжин ирсэн, шилжин 
явсан хүн амын тооны зөрүүг жилийн 
дундаж хүн амд харьцуулж тодорхойлно.

44. Жилийн эхний хүн ам: Тайлант оны эхэнд, 
тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн 
амын тоог илэрхийлнэ.

СТÀТИСТИКИЙН ҮÇҮҮËЭËТИЙН ОЙËÃОËТ,  ТОДОРХОЙËОËТ

Х¿í àì,  íèéãìèéí ñòàòèñòèê ªìíºõ äóãààðààñ 1-34-ûã ¿çíý ¿¿.

Бэлтгэсэн: Б.Мягмархатан 
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45. Жилийн эцсийн хүн ам: Тайлант оны эцэст, 
тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн 
амын тоог илэрхийлнэ.

46. Залуу хүн ам: Нийт хүн амд 0-15 насныхны 
эзлэх хувь юм. Энэ нь 35 ба түүнээс дээш 
бол тухайн улсыг залуу хүн амтай улс гэнэ.

47..Иргэний харьяалал: Хуулийн дагуу 
тухайн хүн аль улсад харьяалалтай байгааг 
илэрхийлнэ. 

48. Нас баралт: Хүн төрөлхтний дунд гарч буй 
нөхөн үржихүйн үзэгдлийн нэг. Хүн амын 
амьжиргааны түвшин, амьдралын хэв 
маяг, эрүүл ахуйн нөхцөл, өвчлөл нь нас 
баралтын түвшинд нөлөө үзүүлдэг учир энэ 
үзүүлэлтийг нас баралтын шалтгаанаар нь 
тодорхойлж болно.

49..Нас баралтын ерөнхий коэффициент: 
Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох нас 
баралтын тоог илэрхийлнэ.

50..Насны бүлэг дэх нас баралтын 
коэффициент: Тухайн насны бүлгийн 
нас баралтын түвшинг илэрхийлнэ. Энэ 
үзүүлэлтийг нас баралтын шалтгаанаар 
тодорхойлж болно.

51. Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент: 
Тухайн насны бүлэг тус бүрийн 
эмэгтэйчүүдийн төрөлтийн түвшинг 
илэрхийлнэ.

52. Нөхөн үржихүйн бохир коэффициент: Нас 
баралтын түвшинг тооцоогүй тохиолдолд 
нэг эмэгтэйн (эсвэл 1000 эмэгтэйн) 
амьдралын хугацаандаа төрүүлэх охидын 
тоог илэрхийлнэ.

53. Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент: Нас 
баралтын түвшинг тооцсон тохиолдолд нэг 
эмэгтэйн (эсвэл 1000 эмэгтэйн) амьдралын 
хугацаандаа төрүүлэх охидын тоог 
илэрхийлнэ.

54..Оршин суухаар төлөвлөж буй хугацаа: 
Шилжин ирэгч Монгол Улсын болон 
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний Монгол 
Улсад урт хугацаагаар ирж байгаа эсэхийг, 
шилжин явагч Монгол Улсын иргэний 
гадаадад урт хугацаагаар явж байгаа эсэхийг 
тодорхойлно.

55. Оршин суусан хугацаа: Шилжин ирэгч 
Монгол Улсын иргэн, шилжин явагч 
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний тухайд 
тодорхойлогдох бөгөөд тухайн хүнийг 
гадаадад болон Монгол Улсад 183 хоногоос 
дээш хугацаагаар амьдарсан эсэхийг 
тодорхойлно.
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ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í

Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí 
çàñãèéí ºñºëò 2017 îíû 

ýõíèé õàãàñ æèëä 

ªñºëò, áóóðàëò

ªðõèéí õýðýãëýý

Õºðºíãèéí íèéò õóðèìòëàë

ÄÍÁ, îíû ¿íýýð ÄÍÁ, 2010 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð

ÄÍÁ (2010 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð)-ä  ñàëáàðóóäûí ýçëýõ õóâü

Ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààðõ ÄÍÁ-èé á¿òýö, ä¿íä ýçëýõ õóâèàð

12.8 7.6

5.3%

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýð  òàòâàð

¯éë÷èëãýý

Àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà

Õºäºº àæ àõóé

5.5%

4.2%
-2.5%
7.9%
21.7%

50.1% 12.6%

31.8%

15.211.9

42.3
30.62017 I-VI

Òºðèéí áàéãóóëëàãûí õýðýãëýý

Öýâýð ýêñïîðò

èõ íàÿä
òºãðºã

èõ íàÿä
òºãðºã
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Íèéò àæèëã¿é èðãýä 131 774

41.4%
58.6%

10.4% 8.7%9.6%

ÀÆÈËÃ¯ÉÄËÈÉÍ Ò¯ÂØÈÍ, 
2017 îíû 2 äóãààð óëèðàëä

51.7%
48.3%

¯¿íýýñ: Àæèëã¿é èðãýä, øàëòãààíààð

Àæèëã¿éäëèéí
ò¿âøèí

Àæèë õàéãààä îëäîõã¿é áàéãàà
Ìýðãýæèëä òîõèðîõ àæèë îëäîõã¿é
Ìýðãýæèë, äàäëàãà òóðøëàãà áàéõã¿é
Óëèðëûí ÷àíàðòàé àæèë õèéäýã áîëîõîîð
Öîìõîòãîëä îðñîí
Àæèë îëãîã÷èéí òàâüñàí øààðäëàãàä òýíöýõã¿é áàéãàà ó÷ðààñ
Æèðýìñýí/ õ¿¿õýä àñàðñàí
Áóñàä

131 774

55.1%

13.2%

7.7%

3.3%

2.5%

3.8%

12.7%
1.7%

Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, % (ÀÒ): Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìä àæèëã¿é÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâèéí æèíãýýð òîäîðõîéëíî.

Íèéò àæèëã¿é èðãýäýä á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é èðãýä áàãòäàã.

ÀÒ= x 100:
Íèéò àæèëã¿é èðãýä Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé 

õ¿í àì)

Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é èðãýä 29 061


