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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

• Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй 
төслийн хүрээнд олон улсын зөвлөхүүд Үндэсний 
статистикийн хороонд ажиллалаа.

• Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхыг 
бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Шинрай төслийн ахлах 
зөвлөх Ямашита Маморүг хүлээн авч уулзлаа

• Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааны асуулга 
боловсруулах ажлын хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион 
байгууллаа

• Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааны Удирдах 
зөвлөлийн хурал боллоо

• Статистикийн төв, орон нутгийн нэгжийн албан 
хаагчид магистрын дипломоо гардан авлаа

• Үндэсний статистикийн хороо Газар зохион 
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай хамтран 
ажиллах гэрээ байгууллаа

• Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа 
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, статистикийн 
хэлтсийн дарга нартай гурвалсан гэрээнд гарын 
үсэг зурлаа.

• Үндэсний статистикийн хорооныхон “Сэтгэлийн 
1000 донор-3” аянд нэгдлээ

• Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн 
тогтоолоо

• Үндэсний статистикийн хорооныхон ахмадуудаа 
хүлээн авлаа

• Дэлхийн банк Үндэсний статистикийн хороо хамтарч 
"Статистикийн чадавхыг бэхжүүлэх" төслийн 
хэрэгжилтийн үр дүнг танилцуулах хаалтын арга 
хэмжээ боллоо

• Мэдлэг, боловсрол, ажлын үр дүнгээр бусдыгаа 
манлайлсан албан хаагчдыг шагнаж, урамшууллаа

• XVII жарны шороон нохой жилийн босгон дээр 
Үндэсний статистикийн салбарт ажиллаж байсан 
ахмад буурлуудыг Төрийн дээд одон, медалиар 
шагнаж хүндэтгэл үзүүллээ

ҮЙË ЯÂДËЫН ТОÂЧООН
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ЯРИЛЦЛАГА

Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Д.Бямбасүрэнтэй 
нийгэм, эдийн засаг, статистик түүний ач холбогдлын 
талаар ярилцлаа.
- “Монголын статистикийнхан” номын Статистикчдаас 
төрсөн төр, нийгмийн зүтгэлтэн гавьяатуудын эхний 
хуудсанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд агсан, гавьяат 
эдийн засагч Пунцагийн Жасрай болон Дашийн 
Бямбасүрэн гээд та хоёрын тухай намтар,  дурсамжаар 
эхэлдэг юм. Та энэ байгууллагатай хэрхэн холбогдсон 
түүхээс ярилцлагаа эхэлье?
- Энэ байгууллагатай холбогдсон түүх  их сонин. Би 

хөдөөний хүүхэд есөн настайгаасаа аавыгаа дагаж 
мал тооллогод явдаг болсон. Бас мал тооллогын 
А дансыг нэгтгэх ажил хийдэг байв. Тэр үед 
статистик гэж тоо бүртгэл, мал тоолдог ажил юм 
байна гэсэн ойлголттой болсон. 10 дугаар ангиа 
төгсөөд сургуульд явах боллоо. Уг нь онц төгссөн 
хүүхдүүд мэргэжлээ сонгох эрхтэй ч тухайн үед 
ар, өврийн хаалга байсан болохоор надад тийм 
боломж олдсонгүй. Будилж явсаар статистикийн 
газрын нэр дээр сургуульд явах хуваарь аваад 
1960 онд Москвад сураад 1965 онд ирсэн.

Д.БЯМБÀСҮРЭН

Нийгэм,  эдийн засгийн 
ямар нэг асуудал болохоо 
болиход том хонх цохь
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ЯРИЛЦЛАГА

 Ирсний дараа орлогч дарга 
О.Цэнд гуай “Чи хаана ажиллах 
вэ?, Өмнөговь аймаг явах уу” гэж 
байна “Явъя” гэв. Намайг жаахан 
харж сууснаа “Сэлэнгэ явах уу” 
гэнэ “Явъя аа” л гэсэн. Гэтэл “Чи 
хөдөө яваад 14 хоног амраад ир, 
тэгэхээр шийдье” гээд явж ирсний 
дараа Статистикийн төв газарт 
хуваарилсан байсан. Ингэж л 
статистиктай холбогдсон.

- Тэр үеийн статистикийг одоо 
үеийнхтэй харьцуулбал?
- Хоёр талаас нь харж болно. 

Нэгдүгээрт, статистикийн 
хөгжлийн түвшин. Статистик маш 
өргөн ойлголт. Миний бодлоор 
философи, математикийн дараа 
статистик ордог. Статистик 
мэдээлэл гаргахын тулд эхлээд 
тоо, материалаа цуглуулна. Энэ 
нь мэдээ, нягтлан бодохуудын 
тайлангаас эхэлдэг. Дараа нь 
цуглуулсан тоон материалаа 
нэгтгэнэ. Тэгээд улс орны эдийн 
засгийг дээрээс нь нэгтгэж харсан 
үзүүлэлтүүдээ боловсруулаад 
дүгнэлт хийнэ. Статистикийн 
үйл ажиллагааны гол чиглэл нь 
анхан шатны мэдээ, материал 
цуглуулах, хүн амын статистик, 
өрхийн төсвийн судалгаа зэрэг 
чанартай түүвэр судалгаа хийх 
байдаг.

 Намайг ажиллаж байх үед 
манай улсын статистикийн 
зорилт Улс ардын аж ахуйн 
нэгжийн балансын системийг 
боловсруулах байсан. Одоо 
Үндэсний тооцооны системд 
шилжсэн. Хоёулаа хоорондоо 
хөрвөх чадвартай. Хоёрдугаарт, 
техник зохион байгуулалтын 
талаас харж болно. Тэр үед 
электрон тооцооны өмнөх 
системтэй байсан. Одоогийнхтой 
харьцуулах юм биш. Наад зах 
нь хүн амын тооллогын мэдээ 
гаргахын тулд бүтэн жил хүн амын 
тоогоо цуглуулж 2-3 жилийн турш  
боловсруулдаг байлаа. Харилцаа, 
холбоо, мэдээлэл дамжуулах 
систем маш болхи байсан үе. 

Мэдээгээ бичиг, цаасаар явуулна. 
Шуурхай мэдээг утсаар авна. Баг, 
бригадаасаа морьтой хүн сум руу 
давхиж очоод мэдээгээ хэлнэ, 
сумаас аймаг руу, аймагт нэгтгээд 
наашаа утсаар хэлнэ. Одоо бол 
хэдхэн өдрийн ажил. Мэдээлэл 
технологид түшиглээд цуглуулсан 
материалаа боловсруулах хүчин 
чадал асар өндөр болсон байна.

 Шинжлэх ухааны хувьд тоон 
мэдээллийг боловсруулж, 
нэгтгэхдээ ихээхэн анхаарал 
хандуулах хэрэгтэй. 1965 
оноос эхлээд улсын нэгдсэн 
үзүүлэлтүүдийг тооцъё гэхэд тэр 
үеийн нягтлан бодох бүртгэл 
шаардлага хангадаггүй байсан. 
1966, 1967 оны турш бүх аж ахуйн 
нэгжийн тайлан, балансыг 
шалгаж нягталж авах ажлыг 
эхлүүлсэн дээ. Боловсон хүчний 
хувьд анхны ажилчид нь 1960-аад 
онд Зөвлөлтөд сургууль төгссөн 
мэргэжлийн статистикчид байв.

-Боловсон хүчинтэй холбоотойгоор 
манай улсын Их сургуулиудад 
статистикаар дагнасан тэнхим 
байхгүй боллоо. МУИС-д байсан 
статистикийн тэнхимийг 
татан буулгачихсан. Үүнтэй 
холбоотойгоор статистикийн 
байгууллагын боловсон хүчний 
асуудал хөндөгдөөд байгаа юм. Та 
үүнийг хэрхэн харж байна вэ?
- Статистикийн шинжлэх ухааныг 

зөв ойлгох хэцүү. Би зөвлөлтөд 
сурч байхад Плехановын 
сургууль, миний сурч байсан 
Москвагийн эдийн засаг 
статистикийн дээд сургуулийнхны 
хоорондын харилцаа дайны 
байдалтай байв. Учир нь 
Плехановын сургуулийнхан 
“Статистик бол шинжлэх ухаан 
биш. Арга, тооцооны аргачлал” 
гэдэг харин манайхан “Шинжлэх 
ухаан” гээд их маргана. Үнэн 
хаана байна вэ гэвэл маш гүн 
философийн төвшинд ойлгоно 
л доо. Хорвоо ертөнц гэдэг 
дорнын философийн сургаалаар 
хоосон, шүтэн барилдлагын 

жамаар үүссэн. Хатуу, дүрэм, 
журам байхгүй. Магадлалын, 
санамсаргүй чанартай үзэгдлүүд 
илрэх боловч цаанаа ерөнхий 
нэг хуульд захирагдаж байдаг. 
Тухайлбал, Австрийн эрдэмтэн 
хорвоо ертөнцийн үндэс бол 
магадлалын чанартай гээд 
тэндээс улбаалан статистикийн 
физик гэдэг шинжлэх ухааны 
салбар үүслээ. 

 Байгалийн амьд организмын 
төвшинд аливаа амьд бүхэн 
өөрийн генийн бичвэрээр 
тодорхойлогдсон байдаг. Генийн 
хувиралт гэдэг бол өөрөө 
магадлалын чанартай. Үр төл 
нь эцэг, эхийн генээс бүрддэг. 
Тэр хооронд гаднын, орчны 
нөлөө орж өөрчлөгддөг. Энэ бол 
бас л статистикийн чанартай. 
Тиймээс статистикийн шинжлэх 
ухаан өөр ямар ч шинжлэх 
ухаан судалдаггүй тийм түвшинд 
үзэгдлийг судалдаг. Санамсаргүй 
тохиолдлын чанартай боловч 
цаанаа ерөнхий хууль, жамын 
хүрээнд өрнөдөг үзэгдлийг 
судалдаг шинжлэх ухаан. 

 Ийм шинжлэх ухааныг ерөнхий 
талаас нь ойлгохгүй миний 
хүүхэд байсан үеийнх шиг тоо 
бүртгэл гэдэг талаас нь ойлгодог 
хүмүүс статистикийг үгүйсгэж, 
сургах анги тэнхимийг нь устгаж 
болно. 2016 онд УИХ статистикийн 
хороог татан буулгаж Улсын 
бүртгэлийн Ерөнхий газартай 
нэгтгэсэн. Энэ үйл явдал улс 
орныхоо нүдийг сохолсонтой 
адил болсон. Өөрсдийгөө улс 
төрч, төр гэж нэрлэдэг хүмүүс 
ийм шийдвэр гаргасан нь 
харамсалтай. Тэд статистик гэж 
юу болохыг, ямар хэрэгтэйг 
ойлгодоггүй, ашигладаггүйтэй 
холбоотой. Монголын түүхэнд 
тохиолдсон эмгэнэлтэй хэр нь 
хөгийн, шог үзэгдэл. Бусад улс 
орон хараад шоолж инээхээр л 
юм болсон доо.
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ЯРИЛЦЛАГА

-Ярианы сэдэв үргэлжлээд дээрх 
асуултын хариултаас дахин лавлаж 
асуумаар байна. Та статистикийг 
ашиглах ёстой гол хүмүүс нь төрийн 
толгойд байгаа хүмүүс гэлээ. Тэгсэн 
хэр нь ашиглахгүй, ойлгохгүй 
байгаагаас том алдаа гарч байгааг 
ч дурдлаа. Тэгвэл статистикийн 
мэдээллийн хэрэглээг хэрхэн 
нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчтэй хэрхэн 
холбох вэ?
- Статистикийн хэрэглэгчдийг хоёр 

хувааж болох юм. Нэг талаас 
иргэд, олон нийт нөгөө талаас 
улс орныг удирдаж байгаа, 
нийгмийг дээрээс харж байгаа 
төрийн тогтолцоо гол хэрэглэгч 
нь. Нэг жишээ дурдъя. Сүүлийн 
үед Монголын эдийн засаг ужиг 
хямралд өртөж, хүнд байдалд 
орлоо гээд олон жил ярилаа. 
Одоо хүртэл гадаа гудамжинд 
жагсаж, шуугьсан хэвээрээ л 
байна. Товчхоноор эдийн засгийг 
тайлбарлая гэвэл хэдхэн үзүүлэлт 
хараад л дүгнэж болно.

 Нэгдүгээрт, эдийн засгийн 
өсөлтийн гол үзүүлэлт нь 
үндэсний хуримтлал. Монголын 
эдийн засаг авсаархан, өсөх 
чадвартай. Хоёрдугаарт, 
үндэсний хуримтлалыг хөрөнгө 
оруулалтад зарцуулаад үр ашиг 
нь ямар байна. Сүүлийн 10 жилд 
Монголын хөрөнгө оруулалтын 
үр ашиг 2.5 дахин буурлаа. Үүнийг 
хэн хийв. Манай УИХ, Засгийн 
газар хийсэн. Зам барилга, орон 
сууц зэрэг ашиггүй, гүйлгээгүй, 
эргэлтэд орохгүй байгаа хөрөнгө 
оруулалт хэт их хийсээр байгаад 
эдийн засгаа сөхрүүлчихлээ. 
Өнөөдөр нэг хүрз нүүрс гаргадаг 
байгаад маргааш хоёр хүрз 
гаргахдаа биш гол нь үр ашиг. 

   Эдийн засгийнхаа бүтцийг үр 
ашигтай хэлбэрт чиглүүлэх 
хэрэгтэй.

 Нөгөө талд төлбөрийн балансаа 
харах. Чи хүнээр тэжээлгээд байна 
уу, өөрөө өөрийгөө тэжээгээд 
байна уу гэдгээ хар. Өрөнд ороод 

сууж байгаа бол ирээдүйгээ 
зээлийн барьцаанд тавиад 
төрийн суудалд заларч байна 
гэсэн үг. Мөн төсөв алдагдалтай 
байна уу, ашигтай байна уу 
гэдгийг хар. Орлогоосоо 40 хувь 
давсан зарлага төлөвлөчхөөд 
түүнийг төсөв гээд сууж байгаа 
бол эдийн засгаа бүрэлгэж байна 
гэсэн үг.  Эцэст нь дефляци 
ямар байна. Мөнгөний ханшаа 
тогтвортой байлгах хэрэгтэй. 
Эдгээр таван үзүүлэлтийг бариад 
сууж байхад асуудлыг үнэнээр 
ойлгож болно. Гэтэл манайд тийм 
чадвар байдаггүй. Дур зоргоороо 
аашилдаг.

 Монголд зам, орон сууц хэрэгтэй 
байгаа нь үнэн. Үүнд хөрөнгө 
оруулалт хийж байгаа бол 
зэрэгцээд илүү үр ашигтай 
салбаруудад хөрөнгө оруулалт 
хийгээд дундаж үр ашиг нь 
буурахгүй байх нөхцөлөөр хангах 
ёстой. 

 Сүүлийн үед дэлхий дээр тоон 
эдийн засаг гэж их ярих боллоо. 
Том газар, зай талбай эзэлсэн 
үйлдвэргүй хэр нь ямар нэг 
сүлжээ зохион бүтээгээд хэдэн 
зуун тэрбумаар ашиг олоод 
орлоготой явж байна. Харин 
манай эдийн засагт ийм салбар 
байхгүй. Зөвхөн байгалийн 
баялгаа гаднынхнаар ухуулаад 
гадагш нь зөөлгөөд бидэнд 
үлдээсэн “шавхруугаар” амьдарч 
байна. Энэ нь юуг харуулаад 
байна гэхээр улс орны жолоо 
барьж байгаа хүмүүсийн эдийн 
засгийн мэдлэг, мэргэжил, 
статистикийн ойлголт асар дор 
төвшинд байна. Аль ч засгийн 
үед шүү. Үүнийг өөрчилбөл 
хэрэглэгчийн асуудлыг шийдэж 
чадна. Тэд ойлгосон цагт л 
статистик нийгэм, эдийн засгийг 
зөв жолоодох хүч болно. Яам 
тамгын газрын мэргэжилтнүүдэд 
сургалт явуулж болно. УИХ-ын 
гишүүд өөрсдийгөө 

   “Мөчит дөрвөн хөлтний
 Мөр нь гараагүй оргил

 Мөгөөрс нимгэн хоолойтын
              дуу нь хүрээгүй оргил” 

гээд ойлгочихсон улс юун тэр 
сургалтад суух вэ дээ. Тиймээс 
төрд хүмүүсээ түлхэн гаргаж 
байгаа улс төрийн намууд нь 
мэдлэг, боловсролтой хүнээ 
гаргах хэрэгтэй. Ажил, асуудлаа 
мэдэхгүй хүнийг дээш нь 
гаргачхаад сургана гэдэг байхгүй 
гэдгийг л хэлмээр санагдаад 
байдаг юм.

- Хэрэглэгчийн талаас нь ингэж 
харж байгаа бол мэдээллийг 
боловсруулж гаргаж байгаа 
статистикчдын талаас юунд илүү 
анхаарч мэдээллээ хүргэх вэ?
- Статистикч хүмүүс үргэлж халуун 

тогоон дээр суудаг. Эдийн засаг 
болохоо болиход нь хонхыг нь 
цохиж байх хэрэгтэй. Эдийн 
засгийн тэнцвэр гажуудлаа шүү 
гээд томхон хонх цохь. 1969 оны 
2-р сарын 18-нд Ю.Цэдэнбал 
даргатай анх удаа уулзлаа. Би 
ч яахав цайны ганц нөхөөстэй 
костюмаа өмсөөд очлоо. Тэгэхэд 
гадаад худалдааны ашиг орлогыг 
нэлээд сонирхоод түүнээс 
цаашлаад Улс ард аж ахуйн 
баланс юу байдгийг надаар 
зөндөө олон удаа тайлбарлуулж 
яриулсан.

- Дэлхийн эдийн засаг гүн хямралд 
орох магадлал тун бага, 10-15 
жилд нэг удаа хямралд орох 
магадлалтай гэж бодоход 
манай эдийн засаг гурван жилд 
хямрах магадлалтай. Улс төрийн 
тогтолцоо солигдох бүрд төрийн 
бодлого огцом өөрчлөгдөөд, 
дур дураараа хутгаж эхэлдэг. 
Тиймээс статистикийн маш том 
хонх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. 
Ямар нэг тогтоол, шийдвэр бүр 
статистикт үндэслэж байж сая 
зөв болдог.
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ЯРИЛЦЛАГА

- Өнөөдөр манай эдийн засаг хүнд 
байдалд орчихсон нь үнэн. Ийм 
нөхцөл байдалд ямар бодлого, 
шийдвэр гаргавал илүү оновчтой 
гэж харж байна вэ?
- Төрийн бодлого эдийн засгаа 

устгах хүчин зүйл болоод удаж 
байна. Мэргэжлийн талаас 
харахад эдийн засгийн одоогийн 
хүндрэлтэй байдалд АН, МАН 
хоёулаа  буруутай. Эдийн засгийг 
онгоц гэж үзвэл дугуй унадаг 
хүмүүсээр онгоц жолоодуулж 
байгаагаас ялгаагүй. Өнөөдөр 
эдийн засаг болохгүй байна, муу 
байна гээд шүүмжилж болно. 
Шүүмжлээд одоо байгаа Засгийг 
буулгалаа гээд оронд нь одоо 

байгаагаасаа ч дор зүйл болж 
болно. Эдийн засаг цаасанд 
боочихсон чихэр биш шүү дээ. 
Эдийн засаг бол үрээс ургадаг 
ургамал. Ямар үр тарихаас бүх 
зүйл шалтгаална. Арвай тарьсан 
бол арвай, шарилж тарьсан бол 
шарилж л ургана. Энэ үр нь эдийн 
засгийн эрх зүйн орчин. Татвар, 
өмч, компани, ашигт малтмалын 
хууль бүгд шарилж ургуулах хөрс 
бүрдүүлж, гаднынхны өмнө гар 
харж амьдрах эдийн засгийн 
тогтолцоог бий болгочхоод, бие 
биеэ шүүмжлээд ч амжилтад 
хүрэхгүй. Тиймээс эдийн засгийг 
өөрчилье гэвэл эрх зүйн 
орчинд иж бүрэн шинжилгээ 
хийгээд орчин үеийн, эрүүл 

эдийн засгийн хэвшилд оруулах 
хэрэгтэй. Үүнийг Засгийн газар, 
УИХ улс төрийн хүчнүүд хамтарч 
хийнэ. Оюу-Толгой гэхэд л 
манай эрх зүйн цоорхойгоор 
гарч ирсэн “Мангас”. Үүнд хамаг 
байгаагаа идүүлчхээд хойноос 
нь гаслаад сууж байна. Одоо 
манай улсад нефть олборлож 
байна манайх биш, зэс олборлож 
байна монголынх биш, алт 
олборлож байна монголынх биш 
бүх баялаг нь монголынх биш. 
Гаднын компаниуд дураараа 
аваад, дураараа зөөдөг. Орлогоо 
Монголд оруулж ирэхгүй гадна 
байршуулдаг. Үүнийг өөрчлөх 
хэрэгтэй. Эдийн засгийн 
архитектур чухал.

Ц.Баасансүрэн



9

ГАДААД ХАРИЛЦАА

2015 онд батлагдсан Дэлхий нийтийн 
Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилттой 
зэрэгцэн Монгол Улс өөрийн урт 
хугацааны тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлалыг “Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал 2030” баримт бичгийг 
Улсын Их хурал 2016 оны 2 дугаар 
сард баталсан билээ.
2030 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бат 
бэх суурийг тавихад Монгол Улсын 
Засгийн газарт НҮБ-ын суурин 
төлөөлөгчийн газрын баг болон 
АХБ дэмжлэг үзүүлж байгаа. Энэ 
ажлын хүрээнд НҮБХХ-н бэлтгэл 
ажлын тусламж үзүүлж байна. Мөн 
Үндэсний хөгжлийн газар болон 
Үндэсний статистикийн хороонд 
АХБ-наас техникийн тусламж, 
ЮНИСЕФ, НҮБХАС-аас ТХЗ-уудыг 
хэмжихэд олон талын тусламж, 
дэмжлэг үзүүлж байгаа билээ.
НҮБ-н төлөөлөгчийн газрын баг 

Монгол Улсын Засгийн газар 
болон ОУСБ түншүүдийн хамт 
сүүлийн арваад жилд олсон ололт 
амжилтыг цаашид бууруулахгүй, 
хүрсэн түвшинд нь эргүүлэн 
хүргэхийн тулд нэн чухал эрүүл 
мэнд болон нийгмийн салбарт 
үргэлжлүүлэн оруулахыг дэмжиж 
байна. НҮБ цогц мэдээлэлтэй, 
өөрийн харьцангуй давуу асуудлаар  
туршлага, нотолгоонд суурилсан 
зөвлөгөө өгөхийн тулд байгууллага 
хоорондын (НҮБХАС, ЮНИСЕФ болон 
ДЭМБ тэргүүлэн) хамтарсан дүгнэлт 
гарган, нийгмийн салбарын төсөвт 
нарийвчилсан дүн шинжилгээ 
хийхээр болсон юм.
Тус ажлын хүрээнд Монгол Улс дахь 
НҮБ-ын суурин зохицуулагч, НҮБ-
ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Суурин 
Төлөөлөгч Х.Биата Транкман, НҮБХХ-
ийн Аддис Абаба дахь бүсийн 
төвийн эдийн засагч, ахлах зөвлөх, 
Ажлын багийн удирдагч х.Дегол 

Хайлу, НҮБХХ-ийн Байгаль орчны 
бодлогын зөвлөх н.Тим Скотт, АХБ-ны 
Техникийн зөвлөх бөгөөд Манила 
дахь төв оффисын Нийгмийн 
хөгжлийн багийн ахлагч х.Венди 
Валкер, НҮБХАС-гийн Ази, Номхон 
далайн бүсийн Эрүүл мэндийн 
эдийн засгийн зөвлөх н.Андерсон 
Стансиолу, ЮНИСЕФ-ийн Зүүн Ази, 
Номхон далайн бүсийн Нийгмийн 
бодлогын мэргэжилтэн н.Жан Фан 
нарыг 2017 оны 11 сарын 21-ний 
өдөр ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа 
хүлээн авч уулзлаа.

НҮБ-ын Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчийн газар болон 
Монгол дахь АХБ-ны суурин 
төлөөлөгчийн газар хоорондын 
анхны хэлэлцүүлгийн дараа 
АХБ, НҮБХХ, НҮБХАС, ЮНИСЕФ-ээс 
бүрэлдсэн “Цөм баг” өөр өөрсдийн 
техникийн экспертизийн дагуу 
МАПС-ын багтай хамтран ажиллаж, 

ҮНДЭСНИЙ СТÀТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДÀРÃÀ À.ÀРИÓНÇÀЯÀ 
ХÀМТРÀН ÀЖИËËÀДÀÃ ОËОН ÓËСЫН БÀЙÃÓÓËËÀÃЫН 
ТªËªªËËҮҮДТЭЙ ÓÓËÇËÀÀ
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ГАДААД ХАРИЛЦАА

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг, тэр дундаа нийгмийн салбарт,  хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс 
хөрөнгө оруулах, бодлогын хувилбарууд болон тэргүүлэх чиглэлүүдийг товлон тогтоохоор зөвшилцсөн. Харин 
уг уулзалтын үеэр Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг үнэлж, дүгнэж, хэмжихийн тулд юу шаардлагатай, ямар 
бэрхшээл байгаа, цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах талаар ярилцсан юм.

ЯПОНЫ СТАТИСТИКИЙН ТОВЧООНЫ СУДАЛГААНЫ БАГ ҮСХ-НД АЖИЛЛАВ

Бэлтгэсэн: Г.Отгонбаяр 

ҮСХ-ны дэд дарга Ч.Баянчимэг 
Японы статистикийн товчооны 
судалгааны багийнхантай уулзлаа. 
Японы Статистикийн товчооноос 
Үндэсний ҮСХ-ны мэдээлэл 
технологийн хөгжил ямар түвшинд 
байгааг судалж, танилцаж цаашид 
хэрхэн хөгжүүлж болох талаар 
зөвлөгөө өгч хамтран ажиллав.
Өнгөрсөн жил манай улсад Япон 
Улсын Дотоод хэрэг, харилцаа 

холбооны дэд сайд н.Кэнжи Харада 
ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяатай уулзаж, 
байгууллагын үйл ажиллагаатай 
танилцаад явсан билээ. 
Тус уулзалтын үргэлжлэл болгон 
Японы статистикийн товчооны 
Статистикийн мэдээллийн 
системийн менежментийн 
газрын дэд дарга Ейжи Мүнаката, 
Олон улсын харилцаа, хамтын 
ажиллагааны албаны дарга 

Ёосүке Акаши, Судалгааны багийн 
ахлагч Томоюүки Курода, ахлах 
судлаач Кейсүкэ Камата нар ҮСХ-нд 
ажиллаж Япон Улсын статистикийн 
байгууллагад ашиглаж байгаа 
оновчтой, үр дүнтэй аргыг ҮСХ-ны 
Мэдээллийн технологийн газарт 
хэрхэн ашиглах, илүү үр өгөөжтэй 
болгох талаас нь хамтарч ажиллахаа 
илэрхийлэв. 
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ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

ÀЯËÀË ЖÓÓËЧËÀËЫН СÀËБÀРЫН 
ЭДИЙН ÇÀСÀÃТ ҮÇҮҮËЭХ 
НªËªªËªË
Ю.БАТЗОРИГТ 
Үндэсний тооцоо, шинжилгээ 
судалгааны газрын статистикч 

УДИРТГАЛ
Аялал жуулчлал хэдийгээр уламжлалт эдийн засгийн салбар 
биш боловч орчин үед улс орнуудын хөдөө аж ахуй, уул уурхай 
болон аж үйлдвэрийн салбартай өрсөлдөхүйц эдийн засгийн 
салбар болж байна. Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд Монгол Улсыг 
зорих жуулчдын тоо 175.4 мянга буюу 76.7 хувиар нэмэгдсэн 
байна. 

Энэхүү судалгааны ажлаар эдийн засгийн өсөлтөд аялал 
жуулчлал хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулахыг зорьсон бөгөөд 
шинжилгээнд салбар хоорондын тэнцлийн (Input-output analy-
sis) загварыг ашигласан. Салбар хоорондын тэнцлийн загварыг 
1930-аад оны үед Орос гаралтай Америкийн эдийн засагч 
Василий Леонтьев үндэслэсэн ба тэрээр 1973 онд уг бүтээлээрээ 
эдийн засгийн салбарын Нобелийн шагнал хүртсэн юм.   

Салбар хоорондын тэнцлийн загвар нь статистик мэдээллийн 
тогтолцооны цөм болсон үндэсний тооцооны системд 
ашиглагддаг бөгөөд эдийн засгийн салбаруудын хоорондын 
уялдаа холбоо, нөлөө болон системийн харилцан хамаарлыг 
харуулдаг онцлог загвар юм.

Энэ судалгаанд аялал жуулчлалын салбарын сүүлийн 15 жилийн 
зарим статистик мэдээлэл, жуулчдын Улаанбаатар хот дахь 
шууд худалдан авалт болон СХТ-ийн 2014, 2015 оны мэдээллийг 
ашигласан болно.

Товчилсон үгийн жагсаалт

АЖ Аялал жуулчлал

АНУ Америкийн Нэгдсэн Улс

БНСУ Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

НАХ Нөөц ашиглалтын хүснэгт

НҮБ Нэгдсэн үндэстний байгууллага

ОХУ Оросын Холбооны Улс

СХТ Салбар хоорондын тэнцэл

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо

ХБНГУ Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

ЭЗ Эдийн засаг
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II.1. УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧИД
Монгол Улсыг зорин ирсэн гадаад зорчигчид 2016 онд 471.2 мянга болж, өмнөх оноос 4.0 (0.9%) мянгаар, харин 10 
жилийн өмнөх үеэс 16.5 (3.6%) мянгаар нэмэгдсэн байна. Улсын хилээр 2011 онд 627.0 мянган гадаадын зорчигч 
орсон нь сүүлийн 15 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлт байна. 

Хүснэгт 1. Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын зорчигчид, хүйсээр, 2007-2016 онд

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Орсон, бүгд: 454 762 468 797 464 850 557 483 627 007 623 839 515 205 505 686 467 231 471 242
Эмэгтэй 121 383 123 880 117 950 125 330 117 457 113 027 109 583 110 307 117 329 130 587
Гарсан, бүгд: 456 347 470 443 471 960 553 175 621 510 625 908 513 463 504 081 468 456 470 825
Эмэгтэй 122 492 123 468 119 040 125 005 117 636 113 124 108 953 109 928 117 751 130 671

2. ÀЯËÀË ЖÓÓËЧËÀËЫН СÀËБÀРЫН ÇÀРИМ СТÀТИСТИК ҮÇҮҮËЭËТҮҮД

340 655

349 902

395 379

405 622

510 812

509 550

432 153

346 900

344 917

333 379

302 521

263 492

223 907

151 048

162 450

130 587

117 329

110 307

109 583

113 027

117 457

125 330

117 950

123 880

121 383

105 969

81 196

81 210

53 797

72 715

2 0 1 6

2 0 1 5

2 0 1 4

2 0 1 3

2 0 1 2

2 0 1 1

2 0 1 0

2 0 0 9

2 0 0 8

2 0 0 7

2 0 0 6

2 0 0 5

2 0 0 4

2 0 0 3

2 0 0 2 Эрэгтэй Эмэгтэй

Улсын хилээр орсон гадаад зорчигчдыг хүйсээр авч үзвэл, сүүлийн 15 
жилийн хугацаанд эрэгтэйчүүдийн тоо 2.1 дахин, эмэгтэйчүүдийн тоо 1.8 
дахин нэмэгдсэн байна.

Зураг 1. Улсын хилээр орсон гадаад зорчигчид, хүйсээр, 2002-2016 онд
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 II.2. УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРСОН ЖУУЛЧИД
Улсын хилээр орсон жуулчид 2016 онд 404.2 мянга болж, өмнөх оноос 18.0 мянга буюу 4.7 хувиар, харин 2002 
оноос 175.4 мянга буюу 76.7 хувиар өссөн байна. Сүүлийн 15 жилийн дотроос 2012 онд хамгийн олон жуулчин 
Монгол Улсаар аялжээ.

Зураг 2. Улсын хилээр орсон жуулчид

Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд улсын хилээр орсон жуулчдын дүнд БНХАУ, ОХУ, Япон, ХБНГУ зэрэг орнуудын 
жуулчдын эзлэх хувь буурч, БНСУ, АНУ, бусад (Франц, Австрали, Канад г.м) орны иргэдийн эзлэх хувь нэмэгдсэн 
байна. 

Зураг 3. Гадаадын жуулчид, улсаар, хувиар

228 719

201 153

300 538

338 768

404 480

451 788 446 393

411 664

456 090 460 360
475 892

417 815

392 844 386 204
404 163

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРСОН ЖУУЛЧДЫН ТОО

39%

30%

6%

6%

3%
3%
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2002

БНХАУ

ОХУ

БНСУ
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ХБНГУ

АНУ

Их Британи

Бусад
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4%
3%
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2016

БНХАУ

ОХУ

БНСУ

Япон

АНУ

Казахстан

ХБНГУ

Бусад

39%

30%

6%
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3%
3%
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11%

2002

БНХАУ

ОХУ

БНСУ

Япон

ХБНГУ

АНУ

Их Британи

Бусад

33%

21%
14%

5%

4%
3%
2%

18%

2016

БНХАУ

ОХУ

БНСУ

Япон

АНУ

Казахстан

ХБНГУ

Бусад
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Аялал жуулчлалын эдийн засгийн 
нөлөөллийг судлахын тулд салбар 
хоорондын тэнцлийн (Input-out-
put analysis) загварыг ашигласан. 
Дэлхийн 100 орчим  оронд СХТ-ийн 
загварыг зохиож эдийн засгийн 
нөлөөлөл, харилцан хамаарал 
болон макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн прогнозд ашиглаж 
байна. СХТ-ийн загварт тухайн улс, 
үндэстэн, эдийн засгийн бүс нутгийн 
онцлогийг тусган байгуулагддаг 
боловч загварын ерөнхий 
математик бүтэц адил байдаг. 
III.1. МОНГОЛ УЛСЫН САЛБАР 
ХООРОНДЫН ТЭНЦЛИЙН ЗАГВАР
Монгол Улсад СХТ-ийг 1966 онд анх 
удаа зохиож үүнээс хойш 1970, 1977, 
1983, 1987 онуудад зохиосон бол 
НҮБ-ын аргачлалаар 2000, 2005, 
2010 онуудад зохиосон байна. 

Монгол Улсын “Статистикийн 
тухай” хуульд НАХ, СХТ – ийг 5 жил 
тутамд байгуулна гэж заасан хэдий 
ч “Монгол Улсын статистикийн 
эмхэтгэл 2016”-д 2010-2015 оны 
НАХ болон СХТ-ийг он тус бүрээр 
байгуулан хэвлэн тархаасан.

Мөн СХТ –ийг 4, 20, 32 болон 55 
салбараар гаргаж байна. Аялал 
жуулчлалын салбарыг үндэсний 
тооцооны систем болон СХТ-д 
дангаар нь авч үздэггүй нь уг 
салбарын онцлогтой холбоотой 
юм. Тухайлбал, Аялал жуулчлалын 
салбараас бусад салбар бараг 
завсрын хэрэглээ авдаггүй, харин 
аялал жуулчлалын салбар бусад 
салбарын завсрын хэрэглээг 
худалдаж авдаг. Мөн аялал 
жуулчлалын салбарын бусад 
салбараас худалдан авч буй 
завсрын хэрэглээг бүртгэх нь 
хүндрэлтэй байдаг. 

СХТ-ийг нөөцийн (supply table) болон 
ашиглалтын хүснэгтүүд (use ta-
ble) – д үндэслэн байгуулдаг. Эдгээр 
хүснэгтийн талаар товч авч үзье.

Нөөцийн хүснэгт нь тодорхой 
хугацаанд эдийн засагт нийлүүлсэн 
бараа, үйлчилгээг бүтээгдэхүүний 
төрлөөр, үнээр тооцож харуулдаг 
хүснэгт юм. 

Ашиглалтын хүснэгт нь салбаруудын 
бараа, үйлчилгээний хэрэглээ буюу 
завсрын хэрэглээг бүтээгдэхүүнээр 
болон эцсийн ашиглалтыг 
бүтээгдэхүүнээр (эцсийн 
хэрэглээний зардал, хөрөнгийн 
нийт хуримтлал болон экспорт) 
харуулна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ҮСХ-ны “Статистикийн 
аргачлал, арга зүйн мэдээллийн 
сан ” –д байрлах “Нөөц ашиглалтын 
хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл 
байгуулах аргачлал”– аас авах 
боломжтой. 

III. СÀËБÀР ХООРОНДЫН ТЭНЦËИЙН ÇÀÃÂÀР
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Энэ хэсэгт СХТ – ийн загварын үржүүлэгчийг тооцоолох замаар АЖ – ын салбарын эдийн засгийн нөлөөллийг 
судлах болно. 

“Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2016” – аас хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болох 2014 болон 2015 оны 
20 салбараар хийгдсэн СХТ – ийг ашиглан АЖ – ын салбарын үржүүлэгчийг тооцоолно. Салбарын үржүүлэгчдийг 
он тус бүрийн салбар хоорондын тэнцлийн хүснэгтээс орцын коэффициентийн матрицыг гаргаж, түүнийг нэгж 
матрицаас хасаж урвууг нь олох замаар Леонтьевийн I болон II төрлийн урвуу матрицыг олон тооцоолно. 

Хүснэгт 2. Салбар хоорондын тэнцлийн эдийн засгийн салбаруудын дугаар

Салбарын 
дугаар Салбарын нэр

1 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 
2 Уул уурхай, олборлолт 
3 Боловсруулах үйлдвэрлэл
4 Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 
5 Усан хангамж; бохир ус зайлуулах систем, хог хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа
6 Барилга
7 Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин мотоциклын засвар үйлчилгээ 
8 Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 
9 Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 
10 Мэдээлэл, холбоо 
11 Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа 
12 Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 
13 Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа 
14 Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа 
15 Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгаалал 
16 Боловсрол
17 Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа 
18 Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам 
19 Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 

20 Бусад үйл ажиллагаа 

IV. ÀЯËÀË ЖÓÓËЧËÀËЫН СÀËБÀРЫН ЭДИЙН ÇÀСÀÃТ ҮÇҮҮËЭХ НªËªªËªË
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IV.1. САЛБАР ХООРОНДЫН ТЭНЦЛИЙН ҮРЖҮҮЛЭГЧ
Эдийн засгийн салбаруудын үржүүлэгчдийг аргачлал дахь томьёоллуудын дагуу 2014, 2015 оны байдлаар 
тооцоолбол дараах байдалтай байна. Хүснэгт 3, 4 дэх салбаруудын нэрийг дугаарын дагуу хүснэгт 2 – оос харна 
уу.

Хүснэгт 3. СХТ-ийн загварын 2014-2015 оны үржүүлэгчид

Салбарын 
дугаар

Үйлдвэрлэлийн 
энгийн 

үржүүлэгч
Үйлдвэрлэлийн 
нийт үржүүлэгч

Орлогын 
энгийн 

үржүүлэгч
Орлогын нийт 

үржүүлэгч
Хөдөлмөрийн 

энгийн 
үржүүлэгч

Хөдөлмөрийн 
нийт 

үржүүлэгч

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 1.31 1.35 1.52 1.58 0.10 0.11 0.14 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09
2 1.49 1.51 1.82 1.86 0.16 0.17 0.22 0.23 0.02 0.02 0.03 0.03
3 1.67 1.79 1.96 2.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.04 0.05 0.05 0.06
4 1.65 1.70 2.36 2.39 0.34 0.33 0.48 0.46 0.03 0.03 0.05 0.05
5 1.79 1.81 2.56 2.81 0.37 0.47 0.52 0.66 0.05 0.04 0.07 0.07
6 1.64 1.79 1.97 2.17 0.16 0.18 0.22 0.26 0.03 0.04 0.04 0.05
7 1.36 1.41 1.83 1.89 0.22 0.23 0.32 0.32 0.05 0.05 0.06 0.07
8 1.39 1.43 1.82 1.83 0.20 0.19 0.28 0.27 0.04 0.04 0.05 0.05
9 1.64 1.72 2.20 2.30 0.26 0.28 0.37 0.39 0.09 0.09 0.11 0.11
10 1.33 1.46 1.77 1.94 0.21 0.23 0.30 0.32 0.03 0.03 0.04 0.04
11 1.20 1.22 1.71 1.71 0.24 0.23 0.34 0.32 0.02 0.02 0.04 0.03
12 1.29 1.24 1.39 1.35 0.05 0.05 0.07 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01
13 1.37 1.47 1.96 2.06 0.28 0.28 0.39 0.39 0.02 0.03 0.04 0.04
14 1.69 1.74 2.26 2.31 0.27 0.27 0.38 0.38 0.04 0.04 0.05 0.06
15 1.29 1.32 2.41 2.45 0.53 0.54 0.74 0.75 0.05 0.05 0.08 0.08
16 1.26 1.31 2.65 2.67 0.65 0.65 0.92 0.91 0.08 0.07 0.11 0.11
17 1.28 1.32 2.46 2.49 0.56 0.56 0.79 0.78 0.06 0.06 0.10 0.09
18 1.44 1.47 2.59 2.55 0.54 0.52 0.77 0.72 0.08 0.08 0.11 0.11
19 1.73 1.72 2.37 2.45 0.30 0.35 0.43 0.49 0.08 0.08 0.09 0.10
20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.65 0.45 0.65

IV.2. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ҮРЖҮҮЛЭГЧ
СХТ – ийн загварт АЖ – ын салбарыг тусгаж оруулаагүй учир АЖ – ын салбарын зарцуулалттай шууд холбогддог 
дараах салбаруудын үржүүлэгчдийг жигнэж, АЖ – ын салбарын үржүүлэгчийг тооцоолно. АЖ – ын үйл 
ажиллагаатай дараах салбаруудыг шууд холбогдоно гэж үзье. Үүнд: 

• Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 
• Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин мотоциклын засвар үйлчилгээ 
• Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 
• Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 
• Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам 

Харин дээрх салбаруудаас гадна АЖ – тай шууд бус болон дам байдлаар холбогдох бусад салбар байх боловч 
тэдгээрийг уг судалгаанд холбоогүй гэж үзье.
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Хүснэгт 5. Жуулчдын Улаанбаатар хот дахь шууд худалдан авалт , сая ам.доллар

Зарлагын төрөл 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Орон байр 78.72 80.29 81.93 76.95 62.59 76.10
Хоол, хүнс 31.54 31.49 31.95 28.41 24.31 29.54
Үзвэр үйлчилгээ 17.12 16.84 16.8 14.95 13.02 15.75
Тоглоом наадам 8.23 8.00 7.76 7.02 6.29 7.46
Дэлгүүрээс худалдан авалт хийх 265.16 270.17 277.77 252.79 206.65 254.51
Тээвэр 12.57 12.46 12.52 11.14 9.62 11.66
Цалин хөлс 32.68 32.38 32.56 28.97 25.01 30.32
Хулгайд эд зүйлээ алдах 4.29 4.26 4.05 3.92 2.87 3.88
Нийт 450.31 455.89 465.34 424.15 350.36 429.21

Хүснэгт  6 болон 7 – д заасан жуулчдын зарлагын төрлөөр 2014  болон 2015 оны зарцуулалтын жинг тооцоолбол 
дараах байдалтай байна. 

Хүснэгт 6. Жуулчдын 2014 оны зарцуулалтын жин

Зарцуулалтын задаргаа 2014 оны 
жин Салбар Салбарын 

жин
Орон байр 0.179

Зочид буудал, байр, сууц, болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 0.248
Хоол, хүнс 0.069
Үзвэр үйлчилгээ 0.037

Урлаг үзвэр, тоглоом наадам 0.055
Тоглоом наадам 0.018
Дэлгүүрээс худалдан авалт 
хийх 0.590 Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин мотоциклын засвар 

үйлчилгээ 0.590

Тээвэр 0.027 Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 0.027
Цалин хөлс 0.071 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 0.071
Хулгай 0.008   
Нийт 1.00  0.992

Хүснэгт 7. Жуулчдын 2015 оны зарцуулалтын жин

Зарцуулалтын задаргаа 2015 оны 
жин Салбар Салбарын 

жин
Орон байр 0.177

Зочид буудал, байр, сууц, болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 0.246
Хоол, хүнс 0.069
Үзвэр үйлчилгээ 0.037

Урлаг үзвэр, тоглоом наадам 0.054
Тоглоом наадам 0.017
Дэлгүүрээс худалдан авалт 
хийх 0.593 Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин мотоциклын засвар 

үйлчилгээ 0.593

Тээвэр 0.027 Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 0.027
Цалин хөлс 0.071 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 0.071
Хулгай 0.009   
Нийт 1.00  0.991

АЖ – ын салбарын зарцуулалттай шууд холбогддог гэж үзсэн салбаруудын үржүүлэгчдийг салбарын жингээр 
жигнэж АЖ-ын салбарын үржүүлэгчдийг тооцоолсон.
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Хүснэгт 8. Аялал жуулчлалын салбарын үржүүлэгч, 2014-2015 он

Үржүүлэгчид 2014 2015
Үйлдвэрлэлийн энгийн үржүүлэгч 1.37 1.41
Үйлдвэрлэлийн нийт үржүүлэгч 1.79 1.82
Орлогын энгийн үржүүлэгч 0.20 0.20
Орлогын нийт үржүүлэгч 0.28 0.27
Хөдөлмөрийн энгийн үржүүлэгч 0.05 0.06
Хөдөлмөрийн нийт үржүүлэгч 0.07 0.07

АЖ-ын салбарын үржүүлэгчдийг 2015 оны үр дүнгээр тайлбарлая. Үүнд:

• Үйлдвэрлэлийн энгийн үржүүлэгч 1.41 байгаа нь эцсийн эрэлт 1 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд АЖ-ын салбар 
эдийн засагт 1.41 сая төгрөгийн өртөг бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгоно. Энэ нь салбарын шууд 
болон шууд бус нөлөөллийг илэрхийлнэ. 

• Үйлдвэрлэлийн нийт үржүүлэгч шууд, шууд бус болон дам нөлөөллийг илэрхийлэх бөгөөд энэ тохиолдолд 
эцсийн эрэлт 1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэнээр АЖ-ын салбар эдийн засгийн бусад салбаруудад болон өрхүүдэд 
1.82 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгоно.

• Орлогын энгийн үржүүлэгч 0.20 байгаа нь эцсийн эрэлт 1 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд өрхүүд 0.2 сая төгрөгийн 
орлогыг шууд болон шууд бус сувгаар цалин хэлбэрээр авахыг илэрхийлэх бол шууд болон шууд бус дээр 
дам нөлөөг нэмбэл энэхүү орлогын хэмжээ 0.07 сая төгрөгөөр нэмэгдэнэ.

• Эцсийн эрэлт 1 сая төгрөгөөр нэмэгдвэл шууд болон шууд бус замаар АЖ-ын салбар 6 ажлын байрыг шинээр 
бий болгохыг хөдөлмөрийн энгийн үржүүлэгч илэрхийлэх бол үүн дээр дам нөлөөгөөр 1 ажлын байр шинээр 
нэмэгдэхийг хөдөлмөрийн нийт үржүүлэгч илэрхийлнэ.

IV.3. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН НИЙТ ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Дээрх үржүүлэгчийг дараах томъёотой ашиглаж АЖ – ын салбарын эдийн засгийн нөлөөг тооцоолъё.

АЖ-ын ЭЗ-ийн нөлөө = Жуулчдын тоо*Нэг жуулчны дундаж зарцуулалт*Үржүүлэгч

Хүснэгт 9. Аялал жуулчлалын салбарын нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, 2014 он

Үржүүлэгчийн 
төрөл Нөлөөллийн хэлбэр Жуулчдын тоо

Нэг жуулчны 
дундаж 

зарцуулалт, 
ам.доллар

Үржүүлэгч
АЖ-ын эдийн 
засагт үзүүлэх 

нөлөөлөл, 
ам.доллар

Үйлдвэрлэл
Шууд, шууд бус 392844 891.9 1.37 479,993,200.0 
Шууд, шууд бус, дам 392844 891.9 1.79 627,144,400.0 
Дам 392844 891.9 0.42 147,151,200.0 

Орлого
Шууд, шууд бус 392844 891.9 0.20 70,072,000.0 
Шууд, шууд бус, дам 392844 891.9 0.28 98,100,800.0 
Дам 392844 891.9 0.08 28,028,800.0 

АЖ-ын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 2015 онд үйлдвэрлэлийн нөлөөлөл 768.0 сая ам.доллар болж өмнөх 
оноос 140.8 сая ам.доллар буюу 22.5 хувиар, орлогын нөлөөлөл 113.9 сая ам.доллар болж өмнөх оноос 15.8 сая 
ам.доллар буюу 16.1 хувиар нэмэгдсэн байна. 
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Хүснэгт 10. Аялал жуулчлалын салбарын нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, 2015 он

Үржүүлэгчийн 
төрөл

Нөлөөллийн 
хэлбэр Жуулчдын тоо

Нэг жуулчны 
дундаж 

зарцуулалт, 
ам.доллар

Үржүүлэгч
АЖ-ын эдийн 
засагт үзүүлэх 

нөлөөлөл, 
ам.доллар

Үйлдвэрлэл

Шууд, шууд бус 386204 1092.6 1.41 594,957,012.4 
Шууд, шууд бус, 
дам

386204 1092.6 1.82 767,958,696.8 

Дам 386204 1092.6 0.41 173,001,684.4 

Орлого

Шууд, шууд бус 386204 1092.6 0.20 84,391,065.6 
Шууд, шууд бус, 
дам

386204 1092.6 0.27 113,927,938.5 

Дам 386204 1092.6 0.07 29,536,873.0 

Жуулчдын тоо 2015 онд 386.2 мянга болж 2014 оноос 6.6 мянга буюу 1.7 хувиар буурсан хэдий ч нэг жуулчны 
дундаж зарцуулалт 200.7 ам.доллар буюу 22.5 хувиар өссөн нь үйлдвэрлэлийн нөлөөлөл 22.5 хувь, орлогын 
нөлөөлөл 16.1 хувиар нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна. 

V. ТОÂЧ ДҮÃНЭËТ, СÀНÀË
Жуулчдыг улс орноор авч үзвэл, сүүлийн 15 жилийн 
хугацаанд Монгол Улсыг зорих гадаад улс орнуудын 
бүтцэд багагүй өөрчлөлт орсон нь дэлхий дахинаа 
манай орныг зорих сонирхол нэмэгдснийг илтгэж 
байна. Тухайлбал БНХАУ, ОХУ, Япон, ХБНГУ зэрэг 
орнуудын жуулчдын тоо нэмэгдэж байгаа хэдий ч  дүнд 
эзлэх хувь буурч, БНСУ, АНУ, бусад (Франц, Австрали, 
Канад г.м) орны жуулчдын эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. 

Жуулчдын худалдан авалт, зарцуулалттай холбоотой 
мэдээлэл дутмаг тул энэхүү судалгааны ажилд жуулчдын 
зарцуулалтыг Нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын 
захиалгаар “Маркетметрикс” ХХК 2015 онд хийсэн 
“Аялал жуулчлалын салбарын Улаанбаатар хотын 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө” сэдэвт судалгааны ажлын 
дүнгээр авсан болно. 

Иймд жуулчдын зарцуулалтын нэр төрөл болон 
зардлын хэмжээ, бүтцийг тодорхойлох судалгааг улсын 
хэмжээний дүнг илэрхийлэхүйц байдлаар явуулах 
шаардлагатай байна. Ингэснээр АЖ-ын салбарын 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бүрэн тодорхойлох 
боломжийг бүрдүүлэх чухал ач холбогдолтой юм. 

VI. ÀШИÃËÀСÀН МÀТЕРИÀË
ҮСХ (2017). Статистикийн эмхэтгэл, 2016 он

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, Маркетметрикс 
ХХК (2015). Аялал жуулчлалын салбарын Улаанбаатар 
хотын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Ц.Тэгшжаргал, Г.Цэнд-Аюуш (2017). Салбар хоорондын 
тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-2015

ҮСХ (2013). Нөөц ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын 
тэнцэл байгуулах аргачлал  

ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, www.1212.
mn
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ХУРААНГУЙ
Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын эмэгтэйчүүдийн 
дутуу төрөлт, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг МУ-ын 
ҮСХ-ны Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2013 
судалгааны мэдээлэлд үндэслэн олон хүчин зүйлийн 
ложистик регрессийн шинжилгээний аргаар судалсан. 
Дутуу төрөлтийг эмэгтэйн жирэмсний 22-37 долоо 
хоногт төрсөн тохиолдлоор хэмжсэн ба шинжилгээнд 
оруулах хувьсагчдаа сонгон авахдаа олон улсад болон 
МУ-ын хэмжээнд судлагдсан дутуу төрөлтийн талаарх 
судалгаануудаар гарсан дүгнэлтэд үндэслэсэн. 

Судалгаагаар, Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтийн 
түвшин 20.7 хувь гарсан нь дэлхийн улс орнуудтай 
харьцуулахад өндөр түвшинд орохоор байна. Дутуу 
төрсөн эмэгтэйчүүдийг дутуу төрөөгүй эмэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад илүүтэйгээр өртөг зардал ихтэй эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ авч байна. Мөн дутуу төрсөн 
эмэгтэйчүүдийн 750 – 2500 грамм буюу хэт бага 
жинтэй, эндэгдэлд өртөх эрсдэл ихтэй хүүхэд төрүүлдэг 
байдал дутуу төрөөгүй эмэгтэйчүүдийнхээс 10 дахин 
өндөр, төрсний дараах эхний 1 цагийн дотор хүүхдээ 
амлуулсан байдал дутуу төрөөгүй эхчүүдийнхээс 
доогуур байгаа нь дутуу төрсөн эмэгтэйчүүдийн 
хүүхдүүд нярайн эндэгдэлд өртөх эрсдэл өндөр 
болохыг харуулж байна. 

МОНÃОË ЭМЭÃТЭЙЧҮҮДИЙН ДÓТÓÓ ТªРªËТ, ТҮҮНД 
НªËªªËªÃЧ ХҮЧИН ÇҮЙËС

Д.Байгальмаа, 
MCDS ХХК-ийн судлаач

Б.Мөнхжаргал, МУИС, 
ШУС, НУС, Эдийн засгийн 
тэнхмийн ахлах багш

Регрессийн шинжилгээгээр  дутуу төрөлтөд нөлөөлдөг 
гол хүчин зүйлүүдэд: эхийн нас хэт залуу байх (20-оос 
залуу), тээж буй хүүхэд нь ихэр байх, МУ-ын баруун 
бүсээс бусад бүсэд оршин суудаг байх, гэр хороололд 
гэр сууцанд амьдардаг байх, архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэдэг байх, жирэмсний хяналтанд хангалттай 
хэмжээнд үзүүлдэггүй байх, уг жирэмслэлт нь эмэгтэйн 
анхны төрөлт байх, нөхөн үржихүйн эрсдэлтэй түүхтэй 
байх (өмнө нь амьд төрөөд эндсэн хүүхэдтэй байх), 
жирэмсний үед зүрхний, бөөр давсагны, уушиг 
амьсгалын замын, элэг цөсний хавсарсан өвчтэй байх, 
жирэмсэн үед нь жирэмсний хүндрэлүүд тохиолддог 
байх зэрэг үзүүлэлтүүд орж байна. 
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1. ÓДИРТÃÀË

1.1 СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ
Хүн ам зүйн шилжилтийн үйл явцын дагуу дэлхийн 
олон улс оронд хүн амын өсөлт удааширч, зарим өндөр 
хөгжилтэй улсуудад төрөлт нь нөхөн үржихүйн эргэн 
нөхөгдөх түвшнээс доогуур орж, эдийн засгийн өсөлт 
хөгжилд шаардлагатай хөдөлмөрийн нөөц хомсдох, 
хүн амын тоо буурах, мөн хүн ам насжих зэрэг үзэгдлүүд 
гарч байна. Эдгээр сөрөг үзэгдлүүдийг давахын тулд улс 
орнууд хүн амын өсөлтөө дэмжих бодлого баримталж 
төрөл бүрийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх болсон. Хүн 
амын өсөлтийг дэмжихэд төрөлт, ялангуяа эх бүр 
эрүүл байж эрүүл хүүхэд төрүүлэх, нялхас, хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулах явдал чухал билээ.

Төрөлт болон нялхас, хүүхдийн эндэгдлийн асуудалтай 
холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс орнуудад 
анхаарал татах болсон нэг сэдэв нь дутуу төрөлт 
-ийн асуудал юм (WHO, 2012). Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
байгууллага (ДЭМБ)-ын тодорхойлолтоор, дутуу 
төрөлт гэдэг нь жирэмсний 28 дахь долоо хоногоос 
37 дахь долоо хоногийн хооронд дутуу тээлттэй төрөх 
үзэгдлийг хэлдэг. Дутуу төрөлт нь хөгжингүй, хөгжиж 
байгаа бүхий л улс орнуудын нийгмийн эрүүл мэндийн 
тулгамдсан асуудал болж байгаа талаар олон тоо 
баримт, мэдээллүүд байгаагаас дурьдвал:

• Дэлхийн хэмжээнд жил бүр 15 сая нярай (10 төрөлт 
тутмын нэг нь) хугацаанаасаа өмнө дутуу тээлттэй 
төрж байна (WHO, 2012, 9-р тал). Тэдгээрээс сая 
гаруй нярай нь жил бүр дутуу төрөлттэй холбоотой 
хүндрэлээс болж нас бардаг бөгөөд үлдсэн дутуу 
нярайн дунд тархины саажилт, амьсгалын замын 
эмгэг, мэдрэхүйн эрхтний хөгжил сул, сурах 
чадваргүй байдал өндөр байна (Blencowe, 2012, 
1-р тал). Түүнчлэн дэлхий даяар дутуу төрөлт нь 
нялхасын өвчлөлт болон эндэгдлийн 1-р тэргүүлэх 
шалтгаан, 5 хүртэлх насны хүүхдийн нас баралтын 
2-р гол шалтгаан  болж байгаа тул хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулах дэлхийн улс орнуудын 
зорилт нь дутуу төрөлтийг авч үзэхгүйгээр биелэх 
боломжгүй талаар Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгууллага /ДЭМБ/ мэдээлж байна (Liu, 2012). 

• Хөгжлийн түвшин өндөр, дундаж, доогуур гэх мэт 
дэлхийн бүхий л улс орнуудад дутуу төрөлтийн 
тархалт нэмэгдэж байгаа ба дутуу төрөлтийг асрах 
эмчилгээ, үйлчилгээний зардал өндөр байгаа нь 
нэг талаас эрүүл мэндийн салбар, нөгөө талаас гэр 
бүл, эцэг эхчүүдийн хувьд бэрхшээл үүсгэж, бодлого 
боловсруулагчдын анхаарлыг татах болсон (WHO, 
2012, vii тал). Нийт дутуу төрөлтийн 60 гаруй хувь нь 

Өмнөд Ази болон Сахарын цөлөөс урагш Африкийн 
улс орнуудад тохиолдож байгаа хэдий ч хөгжил 
дээгүүр улс орны хувьд ч дутуу төрөлтийн асуудал 
тулгамдаж буйн нэг илрэл нь Америкийн Нэгдсэн 
Улс (АНУ) зэрэг улсууд дутуу төрөлтийн хэмжээгээрээ 
дэлхийд эхний 10-т багтаж байгаа явдал юм (Blen-
cowe, 2010). АНУ-д 2010 оны байдлаар 100 хүүхэд 
тутмын 12 орчим нь дутуу төрсөн бөгөөд, үүнийг 1981 
оны түвшинтэй харьцуулахад 30 хувиар өссөн байна 
(NCHS, 2011). Түүнчлэн АНУ-д 2005 оны байдлаар 
дутуу төрөлттэй холбоотой нийгмийн болон эдийн 
засгийн өртөг, зардал (эмчилгээний, боловсролын, 
алдагдсан хөдөлмөрийн бүтээмжийн гэх мэт) нь 
жилд багадаа 26.2 тэрбум доллараар хэмжигдэж 
байсан байна. Мөн тэр онд дутуу төрөлтийн эхний 
1 жилд авдаг эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардал 
(32325.00 ам.доллар) нь хэвийн төрөлттэй (3325.00 
ам доллар) харьцуулахад 10 дахин өндөр байна 
гэсэн үр дүн гарчээ. 

• Өндөр хөгжилттэй орнуудад дутуу төрөлттэй 
холбоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардлын 
дийлэнхийг улсаас гаргадаг нь дутуу төрсөн 
эмэгтэйчүүд, гэр бүлүүдийн эдийн засгийн 
дарамтыг хөнгөлж чадаж байгаа хэдий ч макро 
түвшинд эрүүл мэндийн салбарт өндөр хэмжээний 
зардлын ачаалал үүсгэж байгаа; мөн буурай 
хөгжилтэй орнуудад Эрүүл мэндийн системийн 
санхүүжилт болон дутуу төрөлтөөс сэргийлэх, дутуу 
төрсөн нярайг асрах, сувилах арга хэмжээнүүд 
хангалтгүй байгаа тул дутуу төрөлтийн асуудлыг 
улс орнууд бодлогын түвшинд анхаарах нь зүйтэй 
гэж ДЭМБ-аас дүгнэсэн байна (ДЭМБ, 2012, 12-р 
тал). Мөн өндөр хөгжилтэй орнуудад дутуу төрсөн 
нярайн асаргаа, эмчилгээ, сувиллын асуудал дээр 
үндэслээд шинжлэх ухааны неонатологи гэсэн 
салбар шинжлэх ухаан үүсэж, үйлчилгээний салбар 
ч нээгдсэн байгааг ДЭМБ “Born too soon” тайландаа 
сайшаасан байна.

Дээрх бүгдээс харахад дутуу төрөлттэй холбоотой 
асуудлыг нарийвчлан судалж бодлого, хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх нь тухайн улс орны хувьд шууд утгаараа 
эх, нялхсын эндэгдлийг бууруулах, эх болон гэр бүлийн 
хувьд аз жаргал бэлэглэх, өрхийн болон макро түвшинд 
эрүүл мэндийн зардлыг бууруулах, шууд бусаар өрхийн 
амьжиргаа болон эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө 
үзүүлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой гэж дүгнэж 
болохоор байна. 



22

ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

ДЭМБ-ийн “Born too soon” тайланд мэдээлснээр 2010 оны байдлаар дэлхийн 184 улс орны хувьд дутуу төрөлтийн 
түвшин нь нийт төрөлтийн 5-18 хувийн хооронд хэлбэлзэж байна (WHO, 2012, 2-р тал).  Уг тайлангаар дутуу 
төрөлтийн түвшин 15 хувиас дээш байгаа улсуудыг “өндөр дутуу төрөлттэй” гэж ангилсан ба Монгол Улсын дутуу 
төрөлтийн түвшинг 2010 оны байдлаар 13.5 хувь гэж мэдээлсэн байна.

Монгол Улсын дутуу төрөлттэй холбоотой тоо мэдээллийг ДЭМБ-ын дээрх тайлангаас гадна нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдсэн үндэсний хэмжээний түүвэр судалгаануудаас нарийвчлан харж болохоор 
байна. 1998-2013 оны хугацаанд Монгол Улсын ҮСХ-оос хийгдсэн нийт 4 удаагийн түүвэр судалгаанууд (НҮЭМС, 
НҮТС)-аар  МУ-ын нийт төрөлтөд эзлэх дутуу төрөлтийн хувь байнга нэмэгдэж ирсэн төдийгүй дутуу төрөлтийн 
түвшин нь “өндөр” улс орнуудын ангилалд орохоор хэмжээнд хүрсэн байна. Тухайлбал, жирэмсний 22-37 долоо 
хоногтойдоо төрсөн төрөлтийн нийт төрөлтөд эзлэх хувь 1998 онд 10.21 хувь байсан бол 2003 онд 15.96 хувь, 
2008 онд 16.04 хувь, 2013 онд 20.67 хувь болж тасралтгүй нэмэгдсэн хандлагатай байна.  
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Дутуу төрөлтийн сөрөг үр нөлөөний нэг хэлбэр нь төрсөн хүүхэд нярайдаа эндэх эрсдэл өндөр байдаг (ДЭМБ, 
2012; March of Dimes 2015) явдал бөгөөд Монгол Улсын Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв /ЭХЭМҮТ/-ийн 
статистик мэдээллээс харахад 2006 – 2011 оны байдлаар нийт нярайн эндэгдэлд эзлэх дутуу нярайн эндэгдлийн 
хувь 73.6–88.9 хувь байгаа нь МУ-ын нярайн эндэгдлийн дийлэнхийг дутуу төрөлттэй холбоотой эндэгдэл бий 
болгож байгааг харуулж байна.

ХҮСНЭГТ 1. МУ-ЫН ЭХЭМҮТ-Д БҮРТГЭГДСЭН НЯРАЙН ЭНДЭГДЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, 2006 - 2011

Үзүүлэлтүүд 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Нярайн эндэгдэл (1000 амьд 
төрөлтөнд)

20.4 15.5 16.3 18.6 16.8 13.5

Нийт нярайн эндэгдэлд дутуу нярайн 
эндэгдлийн эзлэх хувь

73.6 88.9 82.8 85.3 85.1 84.5

Эх сурвалж: ЭХЭМҮТ-ийн статистик мэдээлэл

Дутуу төрөлт рүү чиглэсэн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний хувьд МУ-д 
улсын хэмжээнд нарийн мэргэжлийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг цорын ганц гэж 
болох байгууллага нь Улаанбаатар 
хот дахь Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн 
Үндэсний Төв байгаа бөгөөд аймаг, 
орон нутгуудын хэмжээнд энэ 
чиглэлээр нарийн мэргэжлийн 
тусламж үзүүлэх боловсон хүчин 
болон техник технолгийн бололцоо 
ихээхэн хангалтгүй байдаг талаар 
Эрүүл үрс, гэрэлт ирээдүй ТББ-ын 
2012 онд хийсэн судалгаа дүгнэсэн 
байна. 

МУ-ын статистик мэдээллүүд 
ийнхүү дутуу төрөлтийн асуудал 
сүүлийн жилүүдэд анхаарал 
татахаар хэмжээнд хүрсэн байгааг 
харуулж байгаа ч уг асуудлын 
шалтгааныг нарийвчлан судлах, 
эсвэл сэргийлэх болон бууруулах 
талаар төлөвлөгөөтэй цэгцтэй 
арга хэмжээнүүдийг төдийлөн 
хэрэгжүүлж чадаагүй байна. 
Хэдийгээр ДЭМБ-аас улс орнуудыг 
дутуу төрөлтийн асуудлаар бодлогын 
түвшинд анхаарч, тусгайлсан арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхийг 
сайшаасан байдаг ч МУ-д сүүлийн 
20 жилд хэрэгжиж ирсэн Эрүүл 
мэндийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэнд /НҮЭМ/-ийн холбогдох 
бодлого, хөтөлбөрүүдэд, тухайлбал, 
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” 
үндэсний дөрвөн хөтөлбөр (1997-
2016), “Эхийн эндэгдлийг бууруулах 
стратеги” (2001-2004, 2005-2010), 

“Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
эм, хэрэгслийн аюулгүй байдал, 
тогтвортой хангамж стратеги” 
(2009-2013), “Эх, нярайн эрүүл мэнд 
стратеги” (2011-2015), “Нярайн эрт 
үеийн нэн шаардлагатай тусламж, 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэх стратеги” 
(2014-2020), “Нярайн тандалт, 
шинжилгээний хөтөлбөр” (2014-
2020) зэрэг 10 гаруй бодлогын 
баримт бичгүүдэд дутуу төрөлтийн 
асуудлаар тухайлан хөндсөн 
статистик мэдээлэл, хэсэг, заалтууд 
байхгүй, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдэд ч дутуу 
төрөлттэй холбоотой үзүүлэлтүүд 
байхгүй, хувь хүмүүс болон 
эмнэлгүүдийн зүгээс авч хэрэгжүүлж 
буй үйл ажиллагаанууд нь ч уялдаа 
холбоо сул, бодлогын түвшинд 
зангидагдаагүй явж иржээ.

Гэхдээ дээрх хөтөлбөрүүдэд дутуу 
төрөлт болон түүнтэй холбоотой 
эрсдэл, хүндрэлүүдийг тусгайлан 
нэр зааж дурдаагүй ч ерөнхий утгаар 
нь “жирэмсний болон төрөхийн 
хүндрэл” сэдвийн хүрээнд анхаарах 
шаардлагатай асуудал мөн гэсэн 
талаас нь авч үзсэн байна. Мөн 
2017 онд МУ-ын Засгийн газраас “Эх, 
хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” 
үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2021 оны 
хооронд хэрэгжүүлэхээр шинээр 
баталсан ба уг хөтөлбөрийн үндсэн 
5 зорилтууд нь бүгд дутуу төрөлтийн 
түвшинг багасахад шууд болон шууд  
бусаар нөлөө үзүүлж чадахуйц 
зорилтууд байна. Тэдгээрээс 5-р 

зорилт -ын хүрээнд судлаачид МУ-
ын нярайн эндэгдлийн дийлэнх 
хувийг эзлээд байгаа дутуу төрсөн 
нярай, эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөлт, түүнд нөлөөлж байгаа 
хүчин зүйлийн талаарх судалгаа 
шинжилгээг өргөн хүрээнд хийж, үр 
дүнг бодлого хөтөлбөрүүдэд тусган 
ашиглах хэрэгцээ шаардлага байгаа 
нь харагдаж байна. 

Дээрх нөхцөл байдлуудад үндэслэн 
энэхүү судалгааны ажлаар Монгол 
Улсын эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлт, 
түүнд нөлөөлж байгаа хүчин 
зүйлсийг боломжит мэдээллийн 
эх сурвалжуудад үндэслэн 
тодорхойлохоор зорьсон болно.  

1.2 СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, 
ЗОРИЛТ
Энэхүү судалгааны гол зорилго 
нь Монгол Улсын эмэгтэйчүүдийн 
дутуу төрөлт болон дутуу төрөлтөд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судлах 
явдал юм. Судалгааны зорилгын 
хүрээнд дараах зорилтуудыг 
дэвшүүлсэн. Үүнд:

Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөлтийн түвшин, түүний 
ялгавартай байдлыг судлах

Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөлтөд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг судлах



24

ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

1.3 СУДАЛГААНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Дутуу төрөлтийн нөхцөл байдал, шалтгааныг сайн ойлгож, судлах нь Монгол Улс дахь нялхсын эндэгдлийн 1-р 
тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа дутуу төрөлтөөс сэргийлэх, бууруулах, цаашилбал Монгол Улсын эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах замаар төрөлт болон хүн амын өсөлтөө дэмжих чиглэлийн бодлого, 
хөтөлбөрийн арга зам, шийдлийг тодорхойлоход хувь нэмэр үзүүлнэ гэж үзэж байна. Түүнчлэн үндэсний хэмжээнд 
дутуу төрөлтөд нөлөөлж байгаа хүн ам зүйн болон нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэндийн хүчин зүйлүүдийг аль 
болох цогц байдлаар судалснаар энэ сэдвээр Монгол Улсад дутагдаж буй судалгаа, шинжилгээний ажлуудад 
хувь нэмрээ оруулах юм. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ
Дутуу төрөлтийн асуудлыг олон улсын хэмжээнд болон 
Монгол Улсын хэмжээнд хэрхэн судалсан байдлыг энэ  
хэсэгт авч үзсэн. Судалгааны энэ бүлгийн гол зорилго 
нь дутуу төрөлтийг хэрхэн хэмжиж тодорхойлдог, 
дутуу төрөлтөд нөлөөлж болох хүчин зүйлс нь олон 
улсад ямар байдлаар судлагдсан байгаа, түүнчлэн 
дутуу төрөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа 
шинжилгээг ямар арга зүйгээр хийдэг зэрэг талаар 
онолын болон практик мэдлэг, мэдээллийг тоймлох 
явдал бөгөөд тэрхүү мэдээлэлдээ үндэслэн судалгааны 
хүрээ, таамаглалаа дэвшүүлсэн болно.   

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд дутуу төрөлтийн талаар 
олон улсын хэмжээнд хийгдсэн 40 орчим судалгааны 
ажлуудыг уншиж үзсэнээс дараах гол судалгаануудыг 
дэлгэрэнгүй судаллаа. Үүнд:
• WHO, 2012. Born Too Soon: The Global Action Report 

on Preterm Birth
• Richard, 2007. Preterm Birth - Cause, Consequences, 

and Prevention
• NICHD, 2017. Preterm Labor and Birth: Overview
• Van Os, 2014. Individualizing the risk for preterm birth: 

An overview of the literature
• Saurel-Cubizolles, 2004. Employment, working con-

ditions, and preterm birth: results from the Europop 
case-control survey

• Pomeii, 2005. Physical exertion at work and the risk of 
preterm delivery and small-for-gestational-age birth

• Dole, 2003. Maternal stress and preterm birth
• Robert, 1998. The preterm prediction study: the value 

of new vs standard risk factors in predicting early and 
all spontaneous preterm births

Дутуу төрөлтийг хэрхэн хэмжиж, тодорхойлдог байдлыг 
авч үзэхэд жирэмсний 37 дахь долоо хоногоос өмнө 
буюу 259 хоногоос өмнө төрсөн төрөлтийг дутуу төрөлт 
гэдэг байна (ДЭМБ, 2012). Бүр нарийн тодорхойлбол 
дутуу төрөлтийг хугацаагаар нь жирэмсний 28 долоо 
хоногоос өмнөх  (хэт дутуу), 28-32 долоо хоногийн 
хоорондох (дунд зэргийн дутуу), 32-37 хоногийн 
хоорондох (бага зэргийн дутуу) гэж ангилан судалж 
болдог. Гэхдээ жирэмсний 28 долоо хоногоос өмнөх 
дутуу төрөлтийн тоо мэдээллийн бүртгэл улс орнуудад 
бага байдгаас дутуу төрөлтийн судалгаанууд ихэвчлэн 
жирэмсний 28-37 долоо хоногийн хооронд тохиолдсон 
дутуу төрөлтүүдийг хамруулан судалсан байдаг (ДЭМБ, 
2012). 

Дутуу төрөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлс нь маш олон 
талт хүчин зүйлүүд байгаа ба тэдгээрийг улс орнуудад 
судлахдаа голдуу хувь хүний; хувирах хүчин зүйл 
буюу нийгэм, эдийн засгийн; эрүүл мэндийн болон 
жирэмсний үеийн нөхцөл байдлын; эхийн зан үйлийн; 
ургийн шинж чанарын; биологи, гени, эх барихын 
түүхийн; хүрээлэн буй орчны хүчин зүйл зэрэг бүлгүүдэд 
ангилан ложистик регрессийн загвараар судалсан 
байна. 

Олон улсад дутуу төрөлтийн судлагдсан байдлуудаас 
дутуу төрөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тоймлон 
нэгтгэж Хүснэгт 2.1-д харуулав. Түүнчлэн уг 
үзүүлэлтүүдээс энэ удаагийн судалгаанд шинжилгээ 
хийх боломжтой үзүүлэлтүүдийг ялган харуулав.
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ХҮСНЭГТ 2.1 ДУТУУ ТӨРӨЛТӨД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ТОЙМ

Д/д Дутуу төрөлтийн талаар олон улсад хийгдсэн судалгаануудаар илрүүлсэн  
дутуу төрөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

МУ-ын 2013 оны НҮТС-ны 
мэдээллээр судлах боломжтой эсэх

ХУВЬ ХҮН, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХҮЧИН ЗҮЙЛ:
1 Эхийн нас хэт залуу байх 
2 Арьсны өнгө хар байх 
3 Эхийн боловсрол доогуур байх 
4 Эхийн орлого бага байх 
5 Нийгэм эдийн засгийн статус доогуур байх 
6 Гэрлэлтийн байдал /нөхөргүй жирэмслэлт гэх мэт/ 
7 Хоол тэжээлийн дутагдал, хооллолтын хэв маяг зохисгүй байх 
8 Хүүхэд төрүүлэх чадвар 
9 Эхийн ажил эрхлэлт, ажлын нөхцөл (үйлчилгээний салбарт ажилладаг байх, 

биеийн хүчний ажил эрхлэх, шөнөөр болон урт цагаар ажиллах, байнга зогсох 
юмуу сууж ажиллах гэх мэт)



10 Ажлын байрны нөхцөл тааруу байх 
11 Хүрээлэн буй байгаль орчны бохирдол 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЖИРЭМСНИЙ ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
12 Халдварт өвчинтэй байх 
13 Төрөх замын халдвар /ургийн шингэн, усаар, доод төрөх замаар/ 
14 Бэлгийн замаар дамжих халдвар, өвчин, эмгэгүүд 
15 Умайн хүзүүний урт 
16 Ургийн фибронектин, ургийн хэвийн бус хөгжил 
17 Зохиомол үр тогтоосон байдал, тээгч эх байх 
18 Ямар нэгэн согогтой төрсөн хүүхэдтэй эсэх 
19 Нэгээс олон хүүхэд тээх, асрах (2 болон түүнээс дээш ихрүүд) 
20 Жирэмслэхээс өмнөх эхийн жин, БЖИ хэт бага, хэт их байх 
21 Эхийн өндөр хэт бага байх 
22 Жирэмсний үед эх хангалттай жин нэмэхгүй байх 
23 Жирэмсний үед хавсарсан өвчтэй байх /архаг цусны даралт ихсэлттэй, чихрийн 

шижинтэй, цусны өвчтэй, дотр эрхтэний бүх төрлийн өвчинтэй, биеийн гэмтэл 
шархтай гэх мэт/



24 Жирэмсний үеийн хүндрэлүүд /хожуу хордлого, даралт ихсэх, манас таталт, 
үтрээнээс цус гарах, умайн агшилт, базлалт гэх мэт/



25 Гэр бүлийн болон хувийн түүхэнд дутуу төрсөн тохиолдол байгаа эсэх 
26 Төрөлт болон жирэмслэлт хоорондын хугацаа богино байх, олон хүүхэд 

төрүүлсэн байх


27 Олон удаагийн зулбалт, үр хөндөлт 
ЗАН ҮЙЛ

28 Тамхины хэрэглээ 
29 Архины хэрэглээ 
30 Эмийн зүй бус хэрэглээ 
31 Жирэмсний хяналтанд орохгүй байх эсвэл оройтож орох, сайн жирэмсний 

хяналтын үйлчилгээ авахгүй байх


32 Стресст өртсөн байдал /архаг стресс, сэтгэл гутралтай байх, эхийн айдас 
түгшүүр, ойр дотны хүнээ алдах, бие болон сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртөх, 
стрессттэй үйл явдал, гадуурхалд өртөх гэх мэт/



33 Жирэмний үеийн мульти витамины хэрэглээ /магни, кальци, витамин c e, омега, 
цайр.../



34 Жирэмсний үеийн хөдөлгөөний идэвх 
НҮТС, 2013-ЫН МЭДЭЭЛЛЭЭР СУДЛАХ БОЛОМЖТОЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ТОО 15
 2013 НҮТС-ны мэдээллийн баазаар судлах боломжтой хүчин зүйл
 2013 НҮТС-ны мэдээллийн баазаар судлах боломжгүй хүчин зүйл
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Монгол Улсын хувьд дутуу 
төрөлтийн талаарх зарим тоо 
баримт, мэдээллүүдийг нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд гэсэн сэдвийн 
доор ерөнхий байдлаар гаргасан 
байгаа ба дутуу төрөлтөд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг нарийн судалсан 
судалгаа ховор байна. ҮСХ 1998, 
ҮСХ 2003, ҮСХ 2008, ҮСХ 2013 түүвэр 
судалгаанууд Монгол Улсын дутуу 
төрөлтийн талаар нарийвчилсан 
асуулт асуусан боловч тооцоо, 
мэдээллүүдийг үндсэн тайландаа 
мэдээлж гаргаагүй байна. 
Түүнчлэн Эрүүл үрс, гэрэлт ирээдүй  
байгууллагын 2012 онд хийсэн 
судалгаа болон Эх Хүүхдийн Эрүүл 
мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан 
статистик мэдээллүүдээр дутуу 
төрөлтийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа 
талаар мэдээлсэн байгаа ч яагаад 
нэмэгдэж байгаа, юу нөлөөлж 
байгаа, хэрхэн сэргийлэх талаар 
гүнзгийрүүлж тайлбарлаагүй байна. 

Харин Н. Тэргэл, Э. Одхүү, Т. 
Түмэнжаргал, Б. Энэрэл, Б. Ананд  
нарын 2014 онд хийсэн Жирэмсэн 
эхчүүдийн шингэний хэрэглээ болон 
дутуу төрөлтийн холбоо хамаарлыг 
судалсан нь судалгаагаар 
хязгаарлагдмал хүрээнд боловч 
дутуу төрөлтөд нөлөөлөх хүчин 
зүйлийг судалсан байна. Уг 
судалгааны үр дүнгээс дурьдвал, 
олон улсын жишгээр эрүүл хүн 
өдрийн турш калори тутамдаа 1-1.5 
мл шингэн буюу ус хэрэглэхийг 
зөвлөдөг ба жирэмсэн эмэгтэйчүүд 
жирэмсний дундах гурван сараас 
эхлэн өдөрт авах калорийн 
хэмжээгээ ердийн хэрэглээнээс 
300мл-р нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
болдог байна. Онолын хувьд 
шингэний хэрэглээ бага байхад 
хүний биед вазопрессин ялгардаг 
ба удаан хугацаагаар ялгарсан 
вазопрессин нь жирэмсэн эхийн 
умайн булчинг байнга агшааснаар 
дутуу төрөлтөд хүргэдэг гэсэн 
байна. Энэхүү онолын үндэслэлд 
тулгуурлан Монголын жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн шингэний хэрэглээ 
стандарт шаардлагад хүрч байгаа 

эсэх, хэрэв үгүй бол энэ нь дутуу 
төрөлтийн эрсдэлд хүргэж байгаа 
эсэхийг судалжээ. 6 бүлэг 54 асуулт 
бүхий асуумж болон бодит үзлэгийн, 
лабораторийн шинжилгээний 
мэдээллүүдийг ашиглан Чингэлтэй 
дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, 
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн 
нэгдэл болон 1-р Амаржих 
газруудад үйлчлүүлж байгаа 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг судалсан 
байна. Судалгаагаар, жирэмсний 
эхний гурван сард шингэний бага 
хэрэглээтэй байх нь дутуу төрөлтийн 
эрсдлийг 5.98 (0.89 – 40.08, p<0.01, 
95% CI) дахин, жирэмсний дунд 
гурван сард шингэний бага 
хэрэглээтэй байх нь дутуу төрөлтийн 
эрсдлийг 4.03 (1.06 – 15.21, p<0.01, 
95% CI) дахин тус тус ихэсгэдэг гэсэн 
үр дүн гарсан байна.

Дээрх судлагдсан байдлуудаас 
харахад дутуу төрөлтөд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлүүдийн талаар Монгол 
Улсын хэмжээнд гүнзгийрүүлэн 
судалсан судалгаа цөөн, байгаа 
судалгаануудын төлөөлөх чадвар 
сул, цаг хугацааны хувьд харьцуулалт 
хийх боломжгүй байгаа учраас илүү 
өргөн хүрээнд судлах шаардлагатай 
байна. 

2.3 СУДАЛГААНЫ ТААМАГЛАЛ
Дутуу төрөлтийг олон улсын 
болон Монгол Улсын хэмжээнд 
судалсан онолын болон практик 
мэдээллүүдэд үндэслэн судалгаанд 
дараах таамаглалыг дэвшүүлэн 
шалгасан. Үүнд:

1. Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөлт нь дараах олон талт хүчин 
зүйлүүдээс хамааралтай. 

• Хувь хүний болон хүн ам зүйн 
хүчин зүйл 

• Эхийн нийгэм, эдийн засаг, 
өрхийн ахуйн нөхцлийн хүчин 
зүйл

• Эхийн эрүүл мэндийн зан үйл ба 

нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
байдал 

• Жирэмсний үеийн нөхцөл 
байдал/хүндрэл

2. Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөлтөд эхийн жирэмсэн үеийн 
нөхцөл байал, эрүүл мэндийн 
зан үйл ба нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн байдал бусдаасаа илүү 
нөлөөтэй

Судалгаагаар, хувь хүний болон хүн 
ам зүйн хүчин зүйлд эхийн төрөх 
үеийн нас, гэрлэлтийн байдал, 
боловсролын түвшин, дутуу төрсөн 
тохиолдол нь хүссэн жирэмслэлт 
байсан эсэх, ихэр жирэмслэлт 
байсан эсэх; эхийн нийгэм, эдийн 
засаг, өрхийн ахуйн нөхцлийн 
хүчин зүйлд эхийн амьдардаг бүс 
нутаг, ажил мэргэжлийн байдал, 
өрхийн сууцны төрөл, өрхийн 
аж байдлын түвшин; эхийн 
эрүүл мэндийн зан үйл ба нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн байдалд 
архи болон тамхины хэрэглээ; эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамрагддаг эсэх; жирэмсний 
хяналтанд үзүүлсэн тоо, жирэмсний 
үеийн төмрийн бэлдмэлийн 
хэрэглээ; зулбалт, амьгүй төрөлт, үр 
хөндөлт тохиолдож байсан эсэх; нийт 
төрөлтийн тоо; сүүлчийн төрөлт 
хоорондын зай (сараар); жирэмсний 
үеийн нөхцөл байдал/хүндрэлд , 
жирэмсний үеийн хавсарсан өвчний 
байдал, жирэмсний үед тохиолдсон 
хүндрэлүүд зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
оруулсан.
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3. МЭДЭЭËËИЙН ЭХ ҮҮСÂЭР БÀ СÓДÀËÃÀÀНЫ ÀРÃÀ ÇҮЙ

3.1 МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР
Энэхүү судалгаанд Монгол Улсын засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн хамтарсан санхүүжилтээр ҮСХ-оос 
2013 онд явуулсан Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-ны мэдээллийг ашиглав. Энэхүү судалгаа нь Монгол 
Улсад 2013 оноос хойш хийгдээгүй ба дутуу төрөлтөнд нөлөөлж байгаа олон талын хүчин зүйлийг гүнзгийрүүлэн 
судалж болох цорын ганц, сүүлийн үеийн мэдээллийн эх үүсвэр байв.  

2013 оны НҮТС-нд нөхөн үржихүйн насны 13457 эмэгтэйчүүд хамрагдсанаас судалгаанаас өмнөх 2 жилд төрсөн 
2375 эмэгтэйчүүдээс сүүлийн төрөлтийн талаар дэлгэрэнгүй асуусан бөгөөд тэдний мэдээлэл дотор дутуу 
төрөлттэй холбоотой мэдээллүүд агуулагдаж байсан. Иймд энэхүү судалгаанд судалгаанаас өмнөх 2 жилд төрсөн 
2375 эмэгтэйн төрөлтийн мэдээллийг ашиглан шинжилгээ хийсэн.

3.2 ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шинжилгээнд дутуу төрөлтийг хэмжихдээ түүвэр судалгааны асуулганд байсан дараах  асуултыг ашигласан. 
Үүнд:

“Та (нэр)-ийг төрөх хугацаандаа төрүүлсэн үү? Хугацаанаасаа өмнө юм уу хойш төрүүлсэн үү?” 
• Хугацаандаа (37-42 долоо хоног)
• Хугацаанаасаа өмнө (22-37 долоо хоног)
• Хугацаанаасаа хойш (42-оос хойш)
Эдгээрээс дутуу төрөлтийг эмэгтэйн жирэмсний 22-37 долоо хоногт төрсөн тохиолдлоор төлөөлүүлсэн.  

Дээрх мэдээллээр дутуу төрөлтийн түвшинг хэмжихдээ дараах томъёог ашигласан.

Дутуу төрөлтийн түвшин= x100
Амьд  хүүхэд төрүүлсэн нийт эхчүүдийн тоо

Жирэмсний 22-37 долоо хоногт төрсөн  эхийн тоо

3.3 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГУУД
Эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтийн ялгаатай байдлыг судлахдаа дутуу төрөлт нь эмэгтэйчүүдийн шинж байдлуудаар 
ялгаагүй гэсэн тэг таамаглал (H_0) дэвшүүлж χ² шалгуураар шалгасан. χ^2 тестийн үнэлэгдсэн утга p≤0.001 
буюу 99.9 хувиас багагүй итгэх түвшинд, p≤0.01 буюу 99.0 хувиас багагүй итгэх түвшинд, p≤0.05 буюу 95.0 хувиас 
багагүй итгэх түвшинд “0”-ээс их утга авбал тэг таамаглал няцаагдаж дутуу төрөлт нь эмэгтэйчүүдийн шинж 
байдлаар ялгаатай болохыг харуулна.

χ² тестийн тооцогдсон утгын ард харгалзах  ***тэмдэглэгээ нь бүлгүүд хоорондын дутуу төрөлтийн ялгаатай 
байдал (p≤0.001) итгэх түвшинд, **тэмдэглэгээ нь (p≤0.01) итгэх түвшинд, *тэмдэглэгээ нь (p≤0.05) итгэх түвшинд 
тайлбарлагдахыг харуулна. 

Тайлбарлагч хүчин зүйлүүд: Эхийн дутуу төрөлтөд хэрхэн нөлөөлж буйг судлахдаа, олон хүчин зүйлийн 
ложистик регрессийн шинжилгээний арга (binary logistic regression) – ыг ашигласан. Энэ шинжилгээний үед 
“дутуу төрөх” гэсэн үзэгдэлд тайлбарлах хувьсагчид хэрхэн нөлөөлөх байдлыг odds ratio гэсэн харьцангуй 
магадлалын хэмжүүрээр хэмждэг. 

3.4 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ 
МУ-ын НҮТС-2013 мэдээллийн эх үүсвэрээс, дутуу төрөлтөд нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг а) хувь хүний болон 
хүн ам зүйн; б) эхийн нийгэм, эдийн засаг, ахуйн нөхцлийн; в) эхийн эрүүл мэндийн зан үйл ба нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн; г) жирэмсний үеийн нөхцөл байдал/хүндрэлтэй холбоотой гэсэн 4 бүлэгт ангилан судалсан. 
Хүчин зүйлсийг төлөөлөх хувьсагчдын тайлбарыг Хүснэгт 3.4.1-д харуулав.
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ХҮСНЭГТ 3.4.1 ЛОЖИСТИК РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАСАН ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР

Хувьсагчын нэр Хувьсагчийн утга Тайлбар
Хамаарах хувьсагч

Дутуу төрсөн 
эсэх

0 = Үгүй
1 = Тийм

0 = Хугацаандаа (жирэмсний 37 долоо хоногоос хойш) төрсөн
1 = хугацаанаасаа өмнө (жирэмсний 22-37 долоо хоногт) төрсөн

Үл хамаарах хувьсагч

Эхийн сүүлийн 
төрөлтийн нас

1 = 15 – 19;       2 = 20 – 24;  
3 = 25 – 29;      4 = 30 – 34
5 = 35 – 39;      6 = 40 – 49

-

Эхийн 
гэрлэлтийн 
байдал

1 = Огт гэрлээгүй
2 = Гэр бүлтэй
3 = Салсан, бэлэвсэн, 
тусгаарласан

1 = Огт гэрлээгүй/хамтран амьдарч байгаагүй
2 = Гэрлэсэн/хамтран амьдардаг
3 = Салсан, бэлэвсэн, тусгаарласан

Эхийн 
боловсролын 
түвшин

1 = Суурь, түүнээс доош
2 = Бүрэн дунд
3 = Тусгай дунд
4 = Дээд

1 = Боловсролгүй+бага+суурь боловсролтой
2 = Бүрэн дунд боловсролтой
3 = Техникийн болон тусгай мэргэжлийн дунд
4 = Коллеж, их дээд сургууль

Хүссэн 
жирэмслэлт 
байсан эсэх

1 = Тийм
2 = Үгүй -

Төрөлт нь ихэр 
эсэх

1 = Ихэр биш
2 = Ихэр -

Бүс нутаг

1 = Баруун
2 = Хангайн
3 = Төв
4 = Зүүн
5 = Нийслэл

1 = Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан, Говь-Алтай
2 = Хөвсгөл, Архангай, Баянхонгор, Орхон, Булган, Өвөрхангай
3 = Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Дорноговь
4 = Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод
5 = Улаанбаатар

Эхийн ажил, 
мэргэжлийн 
байдал

1 = Менежер, 
мэргэжилтэн
2 = Дэд/туслах 
мэргэжилтэн
3 = Худалдаа, 
үйлчилгээний ажилтан
4 = ХАА, ой, загас 
агнуурын ажилтан
5 = Бусад төрлийн 
ажилтан
6 = Ажилгүй

ОУ-н ажил мэргэжлийн ангиллын дагуу ажил мэргэжлийг 9 бүлэгт ангилан 
судалсан асуултын мэдээллийг дараах байдлаар бүлэглэсэн:
1 = Менежер, мэргэжилтэн 
2 = Техникч болон туслах/дэд мэргэжилтэн, контор үйлчилгээний ажилтан
3 = Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан 
4 = ХАА, ой, загас агнуурын ажилтан
5 = Үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, холбогдох ажил, үйлчилгээний ажилтан, 
суурин төхөөрөмж, машин механизмын операторч, угсрагч, энгийн ажил, 
мэргэжил
6 = Ажилгүй

Өрхийн сууцны 
төрөл

1 = Гэр (4-5 ханатай)
2 = Гэр (6+ ханатай)
3 = Сууцны тусдаа 
байшин (1-2 өрөөтэй)
4 = Сууцны тусдаа 
байшин (3+ өрөөтэй)
5 = Тохилог сууц (1-2 
өрөөтэй)
6 = Тохилог сууц (3+ 
өрөөтэй)

1 = Гэр (4-5 ханатай)
2 = Гэр (6+ ханатай)
3 = Сууцны тусдаа байшин (1-2 өрөөтэй) + Бие даасан тохилог сууц (1-2 
өрөөтэй) + Нийтийн байр + Бусад
4 = Сууцны тусдаа байшин (3+ өрөөтэй) + Бие даасан тохилог сууц (3+ 
өрөөтэй)
5 = Тохилог сууц (1-2 өрөөтэй)
6 = Тохилог сууц (3+ өрөөтэй)

Өрхийн аж 
байдлын 
түвшин

1 = I бүлэг;  2 = II бүлэг
3 = III бүлэг;  4 = IV бүлэг
5 = V бүлэг

НҮТС 2013-аар өрхийн аж байдлын үзүүлэлтийг гаргахдаа хэрэглээний эд 
зүйлс, хөрөнгө, сууцны материал/нөхцөл, өмчлөл, ус болон ариун цэврийн 
байгууламж зэргийг нь харгалзан өрхүүдийг аж байдлын таван бүлэгт 
хуваасан байсан. I бүлэг нь аж байдлын түвшингээр хамгийн дээгүүр бүлэг, 
V бүлэг нь хамгийн доогуур бүлгийн өрхийг илэрхийлнэ.

Зулбалт, 
амьгүй төрөлт, 
үр хөндөлт 
тохиолдсон 
байдал

1 = Огт тохиолдоогүй
2 = Сүүлийн төрөлтийн 
өмнө тохиолдсон
3 = Сүүлийн төрөлтийн 
дараа тохиолдсон

-
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Хувьсагчын нэр Хувьсагчийн утга Тайлбар
Эрүүл мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэгт 
хамрагддаг эсэх

1 = Тийм
2 = Үгүй -

Сүүлийн 1 
сарын хэдэн 
өдөрт тамхи 
татсан эсэх

0 = Огт татаагүй
1 = 10 хүртэл өдөр
2 = 10-29 өдөр
3 = Өдөр бүр

Утаат (иштэй тамхи, навчин тамхи, дүнсэн тамхи) болон утаагүй (хамрын 
тамхи, зажилдаг тамхи) тамхи татсан өдрийн тоогоор хэмжигдсэн.

Архи, 
согтууруулах 
ундаа хэрэглэж 
үзсэн эсэх

1 =хэрэглэдэггүй 
2= хэрэглэдэг 

НҮТС, 2013-аар хэмжээний хувьд нэг лааз, эсвэл 1 шил шар айраг, хундага 
дарс, эсвэл хундага архи, конъяк, виски уусан бол архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн гэж үзсэн.
1=амьдралдаа огт амсаж, ууж үзээгүй хүмүүс
2=дээрх хэмжээгээр хэрэглэж үзсэн бөгөөд, сүүлийн 1 сард мөн хэрэглэсэн 
эмэгтэйчүүд

Нийт төрөлтийн 
тоо 1-ээс дээш утга авна Нийт амьд байгаа хүүхдийн тоо, амьд төрөөд эндсэн хүүхдүүдийн тооны 

нийлбэрээр тодорхойлогдно.
Төрүүлсэн 
хүүхэд нь 
эндсэн 
тохиолдол 
байгаа эсэх

1 = Тийм
2 = Үгүй -

Сүүлчийн 
төрөлт 
хоорондын зай 
(сараар)

1 = Анхны төрөлт
2 = 24 сар хүртэлх 
3 = 25 ба түүнээс дээш

Эхийн сүүлчийн 2 төрөлтийн хоорондын зайгаар хэмжигдсэн. 

Жирэмсний 
хяналтанд 
үзүүлсэн тоо

1 = 0 - 4
2 = 5 – 9
3 = 10 – 14
4 = 15+

Жирэмсний хяналтанд үзүүлсэн тоо

Цус багадахаас 
сэргийлж 
төмрийн 
бэлдмэл 
хэрэглэсэн эсэх

1 = Тийм
2 = Үгүй -

Сүүлийн 
жирэмслэлтийн 
үед тохиолдсон 
хүндрэлийн тоо

0, түүнээсс дээш утга 
авна

Жирэмсний хүндрэл болох үтрээнээс цус гарах, толгой өвдөж, нүд бүрэлзэх, 
чих шуугих, даралт ихсэх, татаж ухаан алдсан эсэх, ураг орчмын шингэн 
хугацаанаасаа өмнө гарах шинж тэмдгүүд тохиолдсон тоо

Сүүлийн 
жирэмслэлтийн 
үеийн 
хавсарсан 
өвчний тоо

0, түүнээсс дээш утга 
авна

Эх сүүлийн жирэмслэлтийн үед зүрхний, бөөр давсагны, элэг цөсний, уушиг, 
амьсгалын замын, ходоод гэдэсний, мэдрэлийн, халдвартай хавсарсан 
өвчтэй байсан талаарх мэдээллийг ашиглан хэдэн хавсарсан өвчтэй 
байсныг тооцсон.

3.5 СУДАЛГААНЫ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ БАЙДАЛ
Энэхүү судалгаа нь  2013 оны мэдээллийн эх үүсвэр дээр үндэслэн хийгдсэн тул өнөөгийн байдлыг шууд 
илэрхийлэх боломжгүй юм. Түүнчлэн судлаачийн хувьд өөр байгууллагын цуглуулсан хоёрдогч мэдээллийн 
бааз дээр ажилласан учраас хязгаарлагдмал тооны хувьсагчууд дээр ажилласан. Мэдээллүүд нь хоёрдогч 
эх үүсвэр тул бусад улс орнуудад хийгдсэн судалгаанд дутуу төрөлтөд нөлөөтэй гэж гарсан дараах хүчин 
зүйлүүдийн нөлөөллийг шалгаж судлах боломж байгаагүй. Үүнд: эх хоол тэжээлийн дутагдалтай байдаг эсэх, 
эхийн хооллолтын хэв маяг, эх өдөрт хангалттай хэмжээнд ус хэрэглэдэг эсэх, эхийн ажлын байрны нөхцөл, 
хүрээлэн буй орчны бохирдол ихтэй орчинд амьдардаг эсэх, эх умайн, үтрээний эмгэг өвчинтэй эсэх, зохиомол 
үр тогтоосон эсэх, эхийн биеийн жингийн индекс, жирэмсний үед хангалттай жин нэмсэн эсэх, эх өмнө нь 
төрөлхийн согогтой хүүхэд төрүүлж байсан эсэх, эхийн хувийн болон гэр бүлийн түүхэнд дутуу төрсөн түүх 
байдаг эсэх, нийт дутуу төрөлтийн тоо, жирэмслэлт хоорондын хугацаа 6 сараас бага байсан эсэх, эх биеийн 
гэмтэл шархтай эсэх, эхийн эмийн зүй бус хэрэглээ, эх стресс, сэтгэл гутралд өртдөг эсэх, эх хүчирхийлэлд өртдөг 
эсэх гэх мэт.
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4. МОНÃОË ЭМЭÃТЭЙЧҮҮДИЙН ДÓТÓÓ ТªРªËТ, ТҮҮНД НªËªªËªХ ХҮЧИН ÇҮЙËС
Энэ бүлэгт Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлт нь хувь хүний болон хүн ам зүйн; эхийн нийгэм, эдийн засаг, 
өрхийн ахуйн нөхцлийн; эхийн эрүүл мэндийн зан үйл ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн; жирэмсний үеийн 
нөхцөл байдал/ хүндрэлийн шинж байдлуудаараа хэрхэн ялгаатай байгаа байдал болон тэдгээрийн дутуу 
төрөлтөд нөлөөлж байгаа нөлөөллийг судалсан үр дүнг авч үзэх болно.

 ХҮСНЭГТ 4.1.1 ДУТУУ БОЛОН ХУГАЦААНДАА ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ЖИН, АМАРЖИХУЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БАЙДАЛ БОЛОН ТӨРҮҮЛСЭН НЯРАЙН ЗАРИМ ШИНЖ БАЙДЛААР 

Амаржихуйн үйлчилгээ авах байдал,  
нярайн шинж байдал Дутуу төрсөн эмэгтэйчүүд Дутуу төрөөгүй эмэгтэйчүүд

Төрөлтийг кесар хагалгаа хийлгэж төрүүлсэн эсэх
Тийм 37.7 19.4
Үгүй 62.3 80.6

Хүүхдийг төрүүлээд хэдий хугацаанд эмнэлэгт байсан эсэх
1 хоног хүртэлх хугацаанд 0.6 1.1
7 хоног хүртэлх хугацаанд 76.6 88.5
7+ дээш хоног 20.4 9.2
Эмнэлэгт төрөөгүй 2.4 1.2

Төрсөн хүүхдийн төрөх үеийн жин
750 – 2500 грамм 20.6 2.9
2501 – 3000 грамм 25.9 12.8
3001 – 3500 грамм 31.4 40.0
3501-с дээш грамм 21.6 43.5
Хариулаагүй/Мэдэхгүй 0.6 0.8

Хүүхдийг төрүүлээд хэдий хугацааны дараа амлуулсан эсэх
Эхний 1 цагийн дотор 83.1 96.3
24 цагийн дотор 12.8 2.5
Санахгүй байна 0.2 0.1
Амлуулаагүй 3.9 1.2
Бүгд 100.0 100.0
Эмэгтэйчүүдийн тоо 491 1884

4.1 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДУТУУ 
ТӨРӨЛТИЙН ЯЛГААТАЙ БАЙДАЛ

2013 оны НҮТС-аар, судалгаанаас 
өмнөх 2 жилд төрсөн нийт 2375 
эмэгтэйчүүдийн 20.7 хувь нь дутуу 
төрсөн буюу жирэмсний тээлтийнхээ 
37 долоо хоногоос өмнө төрсөн 
байна. 

Дутуу төрсөн эмэгтэйчүүдийн 
амаржихуйн үйлчилгээ авах байдал 
болон дутуу төрөлтийн дараах 
нярайн шинж байдлыг харуулах 
зарим мэдээллийг дутуу төрөөгүй 
(хугацаандаа болон хугацаанаасаа 
хойш төрсөн) эмэгтэйчүүдийн ижил 
үзүүлэлттэй харьцуулан Хүснэгт 4.1.1-
д харуулав. 

Кесар хагалгаагаар төрөх нь хэвийн 
төрөлтийн үеийнхээс эмнэлгийн 
үйлчилгээний өртөг зардлыг өндөр 
байлгадаг ба МУ-д дутуу төрсөн 
нийт эмэгтэйчүүдийн 37.7 хувь нь 
кесар хагалгаагаар төрдөг байхад 
дутуу төрөөгүй нийт эмэгтэйчүүдийн 
хувьд энэ үзүүлэлт 19.4 хувьтай 
байна. 

Мөн дутуу төрсөн эхчүүдийн төрсний 
дараа эмнэлгийн үйлчилгээ авсан 
хугацаа нь хугацаандаа төрсөн 
эмэгтэйчүүдийнхээс харьцангуй урт 
байна. Тухайлбал, төрснөөс хойш 
эмнэлэгт 7-с олон хоносон дутуу 
төрсөн эмэгтэйчүүд 20.4 хувь байхад 
хугацаандаа төрсөн эмэгтэйчүүдийн 
хувьд 7-с олон хоног эмнэлэгт 
байсан хувь 2.2 дахин бага буюу 9.2 
хувь байна. 

Дутуу төрсөн эхчүүдийн  20.6 хувь 
нь 750 – 2500 грамм буюу хэт бага 
жинтэй, эндэгдэлд өртөх эрсдэл 
ихтэй хүүхэд төрүүлж байгаа нь 
хугацаандаа төрсөн эхчүүдийнхээс 
бараг 10 дахин өндөр үзүүлэлт 
байна.

Анагаахын шинжлэх ухааны 
судалгаануудаар шинэ төрсөн 
хүүхдийг төрмөгц эхний нэг 
цагийн дотор эхийн ангир уургаар 
амлуулах нь хүүхдийн амьдрах 
магадлал, дархлаанд онцгой 
үүрэгтэй талаар дүгнэсэн байдаг. 
МУ-ын эмэгтэйчүүдийн хувьд 
төрсний дараах эхний 1 цагийн 
дотор хүүхдээ амлуулсан байдал 
дутуу төрсөн эхчүүдийн дунд (83.1 
хувь) дутуу төрөөгүй эхчүүдийнхээс 
13.2 пунктээр доогуур байна.
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Дээрх мэдээллүүдээс дүгнэхэд, мэдээж удаан хугацаанд 
эмнэлгийн үйлчилгээ авч байгаа, бага жинтэй хүүхэд 
төрүүлсэн эхчүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй 
холбоотой өртөг зардал илүү их шаардагдах тул 
хувь хүний түвшинд  нөхөн үржихүйн насны иргэд 
жирэмслэлт, төрөлтөд маш анхааралтай хандаж, 
дутуу төрөлтийн эрсдэлүүдээс өөрсдийгөө сэргийлдэг 
мэдээлэл, мэдлэгтэй, зөв дадал хэвшилтэй байх нь чухал 
байна. Мөн макро түвшинд эрүүл мэндийн бодлого 
хөтөлбөрүүдэд дутуу төрөлттэй холбоотой асуудлыг 
тусгайлан анхаарч, иргэдэд мэдлэг мэдээлэл олгох, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй болов уу. 

Эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлт эхийн хүн ам зүй, нийгэм, 
эдийн засаг, өрхийн ахуйн нөхцлийн хүчин зүйлээр-ээ 
хэр ялгаатай байгааг Хүснэгт 4.1.2, Хавсралт 4.1.1-д авч 
үзэв. 

Дутуу төрөлт нь эхийн төрөх үеийн насны бүлгүүд  болон 
хүүхэд нь ихэр эсэх  гэсэн үзүүлэлтүүдээр статистик ач 

холбогдол бүхий ялгаатай байгаа ч, эхийн гэрлэлт, 
боловсрол, төрөлт нь хүссэн жирэмслэлт байсан эсэх 
зэргээрээ статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байв 
(Хавсралт 1). Эхийн төрөх үеийн нас эрт буюу 15-19 
байх, мөн орой буюу 35-с хойш байх нь 20-34 насандаа 
төрөхөөс илүү өндөр дутуу төрөх эрсдэлтэй байна. 
Жишээлбэл, 15-19 настай эмэгтэйчүүдийн 30.1 хувь, 35+ 
настай эмэгтэйчүүдийн 23.5 хувь нь тус тус дутуу төрсөн 
байгаа нь 20-34 насны эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтийн 
түвшнээс 6.4 – 13.0 пунктээр өндөр (p≤0.05) байна. Мөн 
эмэгтэйн тээж байгаа хүүхэд ихэр байх үед эх нь дутуу 
төрөх байдал (63.6 хувь) ихэр биш хүүхэд тээж байгаа 
эхийнхээс 3.2 дахин өндөр байна (p≤0.001).

Эхийн нийгэм, эдийн засаг, өрхийн ахуйн нөхцлийн 
байдлуудаас бүс нутаг, өрхийн сууцны төрөл гэсэн 
үзүүлэлтийн бүлгүүдээр дутуу төрөлт нь статистик ач 
холбогдол бүхий ялгаатай гарчээ. Жишээлбэл, баруун 
бүсийн эмэгтэйчүүдийн 14.5 хувь дутуу төрсөн ба энэ 
нь бусад бүсийн эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 6.7-8.3 
пунктээр бага байна (p≤0.05).

ХҮСНЭГТ 4.1.2 СУДАЛГААНААС ӨМНӨХ 2 ЖИЛД ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ЖИН, ДУТУУ ТӨРСӨН 
ЭСЭХ, СОНГОСОН ШИНЖ БАЙДЛААР

Хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засаг, өрхийн 
ахуйн нөхцлийн шинж байдал

Дутуу төрсөн эсэх Бүгд Эмэгтэйчүү-дийн 
тоотийм Үгүй

Эхийн төрөх үеийн нас (χ^2 = 12.070*)
   15 - 19 30.1 69.9 100.0 113
   20 - 24 20.3 79.7 100.0 650
   25 - 29 20.7 79.3 100.0 707
   30 - 34 17.1 82.9 100.0 531
   35+ 23.5 76.5 100.0 374
Ихэр эсэх (χ^2 = 37.665***)
   Ихэр биш 20.1 79.9 100.0 2342
   Ихэр 63.6 36.4 100.0 33
Бүс нутаг (χ^2 = 10.131*)
   Баруун 14.5 85.5 100.0 358
   Хангайн 21.2 78.8 100.0 482
   Төв 22.8 77.2 100.0 416
   Зүүн 21.5 78.5 100.0 274
   Улаанбаатар 21.7 78.3 100.0 845
Өрхийн сууцны төрөл (χ^2 = 15.388**)
Гэр (4-5 ханатай) 20.9 79.1 100.0 841
Гэр (6+ ханатай) 16.0 84.0 100.0 219
Сууцны тусдаа байшин (1-2 өрөөтэй) 21.4 78.6 100.0 607
Сууцны тусдаа байшин (3+ өрөөтэй) 19.3 80.7 100.0 212
Тохилог сууц (1-2 өрөөтэй) 18.3 81.7 100.0 366
Тохилог сууц (3+ өрөөтэй) 32.3 67.7 100.0 130

Нийт эмэгтэйчүүд 20.7 79.3 100.0 2375
***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05 статистик ач холбогдлын түвшинд тайлбарлагдана.

Эхчүүдийн дутуу төрөх байдал хэр тохилог орчинд амьдарч байгаа эсэх буюу амьдардаг сууцны төрлөөр хэр 
ялгаатай байгааг авч үзвэл, 3-с дээш өрөөтэй тохилог сууцыг эс тооцвол бусад төрлийн тохилог сууцанд 
амьдардаг эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх байдал (18.3 хувь) нь гэр хороололд амьдардаг эхчүүд (гэр сууц болон 
цөөн өрөөтэй сууцны тусдаа байшинд амьдардаг)-ийнхээс доогуур байна (p≤0.01). Харин 3+ өрөөтэй тохилог 
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сууцанд амьдардаг эмэгтэйчүүдийн дутуу төрсөн байдал (32.3 хувь) бусад бүх төрлийн сууцанд амьдардаг 
эмэгтэйчүүдийнх (16.0-21.4 хувь)-ээс эрс өндөр байгааг нарийвчлан судлах нь зүйтэй юм. 

Эхийн эрхэлдэг ажил, мэргэжлийн байдал, өрхийн аж байдлын түвшин зэрэг үзүүлэлтээр дутуу төрөх байдал 
статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байна.

Жирэмслэлт, төрөлт хэвийн явагдахад эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн зан үйл болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн байдал маш чухал нөлөөтэй бөгөөд эхийн эрүүл мэндийн зан үйл ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
байдлаар Монгол Улсын эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх байдал хэр ялгаатай байгааг Хүснэгт 4.1.3-т авч үзэв. 

ХҮСНЭГТ 4.1.3 СУДАЛГААНААС ӨМНӨХ 2 ЖИЛД ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ЖИН, ДУТУУ ТӨРСӨН 
ЭСЭХ, ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАН ҮЙЛ БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДЛААР

Эхийн эрүүл мэндийн зан үйл ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
байдал

Дутуу төрсөн эсэх Бүгд Эмэгтэй-
чүүдийн тоотийм үгүй

Сүүлийн 1 сарын хэдэн өдөрт тамхи татсан эсэх (χ² = 8.731*)
Огт татаагүй 19.5 80.5 100.0 1249
1-9 өдөр 21.2 78.8 100.0 1052
10-29 өдөр 23.8 76.2 100.0 21
Өдөр бүр 35.8 64.2 100.0 53

Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэдэг эсэх (χ² = 4.542*)
Хэрэглэдэггүй 16.7 83.3 100.0 2019
Хэрэглэдэг 21.5 78.5 100.0 356

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаг эсэх (χ² = 0.000)
   Тийм 20.7 79.3 100.0 1514
   Үгүй 20.7 79.3 100.0 861
Сүүлийн төрөлтийн хувьд жирэмсний хяналтанд хэдэн удаа үзүүлсэн эсэх(χ² =6.713)

0 – 4 25.4 74.6 100.0 299
5 – 9 20.2 79.8 100.0 1245
10 – 14 18.3 81.7 100.0 531
15+ 22.4 77.6 100.0 290

Сүүлийн жирэмслэлтийн үед цус багадахаас сэргийлж төмрийн бэлдмэл хэрэглэсэн эсэх (χ² = 2.956)
  Тийм 20.1 79.9 100.0 1995
  Үгүй 23.9 76.1 100.0 380
Нийт төрөлтийн тоо (χ² = 5.982)
   1 23.6 76.4 100.0 730
   2 20.2 79.8 100.0 749
   3 18.7 81.3 100.0 552
   4+ 18.9 81.1 100.0 344
Төрөлтөөс өмнө үр хөндөлт, зулбалт, амьгүй төрөлт тохиолдож байсан эсэх (χ²=1.890)

Тийм 20.1 79.9 100.0 1877
Үгүй 22.9 77.1 100.0 498

Сүүлчийн төрөлт хоорондын зай (сараар) ( χ² = 8.807*)
24 сар хүртэлх 15.7 84.3 100.0 268
25+ 20.0 80.0 100.0 1371
Анхны төрөлт 23.8 76.2 100.0 736

Төрүүлсэн хүүхэд нь эндсэн тохиолдол байгаа эсэх (χ² = 13.454***)
Тийм 31.9 68.1 100.0 163
Үгүй 19.8 80.2 100.0 2212

Нийт эмэгтэйчүүд 79.3 20.7 100.0 2375
***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05 статистик ач холбогдлын түвшинд тайлбарлагдана.

Эрүүл мэндийн зан үйлийг төлөөлөгч хүчин зүйлсээс эхийн утаат болон утаагүй тамхины хэрэглээ, архи, 
согтууруулах ундааны хэрэглээ, харин нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн хүчин зүйлсээс тухайн эхэд амьд төрөөд 
эндсэн хүүхдийн түүх байдаг эсэх, сүүлчийн төрөлт хоорондын зай (сараар) зэрэг үзүүлэлтүүдээр дутуу төрөлт 
нь статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай үр дүн гарчээ. Тухайлбал, өдөр бүр тамхи татдаг эмэгтэйчүүдийн 35.8 
хувь нь дутуу төрсөн байхад сард 1-9 өдөр тамхи татсан эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ үзүүлэлт 21.2 хувь, огт татдаггүй 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 19.5 хувь байна (p≤0.05). Мөн архи, согтууруулах ундаа хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөх байдал (21.5 хувь) хэрэглэдэггүй эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад нь 1.2 дахин өндөр байна (p≤0.05). 
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Эхийн зан үйлийн хэмжүүр 
үзүүлэлтүүдээс, эх эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
тогтмол хамрагддаг эсэх, жирэмсэн 
үедээ жирэмсний хяналтад 
хамрагддаг байдал болон цус 
багадалтаас сэргийлж  төмрийн 
бэлдмэл хэрэглэдэг эсэх зэргээр 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх байдал 
онцын ялгаагүй байна.

Судалгаагаар, төрүүлсэн хүүхэд нь 
эндсэн түүх байдаг эмэгтэйчүүдийн 
дутуу төрөлт (31.9 хувь) хүүхэд нь 
эндэж байгаагүй эмэгтэйчүүдийнхээс 
1.6 дахин их байна. Өөрөөр хэлбэл 
эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн 
түүхэнд эрсдэлтэй зүйл урьд нь 
тохиолдсон байвал дараагийн 
төрөлтийг дутуу тээлттэй байлгахад 
нөлөөлдөг байж болзошгүй юм.

Монгол эмэгтэйчүүдийн хувьд 
анхны төрөлт нь дутуу төрөлт байх 
тохиолдол 23.8 хувь гэж судалгаагаар 
гарсан ба энэ нь анхны бус төрөлтөд 
эзлэх дутуу төрөлт ийн түвшин (15.7-
20.0 хувь)-ээс өндөр байгаа (p≤0.05) 
нь анхаарал татаж байна. Үүний 
шалтгааныг судлаачид болон эрүүл 
мэндийн салбарын төлөвлөгчид 
анхааран, нарийвчлан судлах 
шаардлагатай болов уу.

Дээрх хүчин зүйлүүдээс гадна 
эмэгтэйд урьд нь зулбалт, амьгүй 
төрөлт, үр хөндөлт тохиолдож 
байсан эсэх, нийт хэдэн хүүхэд 
төрүүлж байсан эсэх зэрэг 
үзүүлэлтүүдийг судалж үзэхэд дутуу 
төрөх байдал эдгээр үзүүлэлтийн 
бүлгүүдээр статистик ач холбогдол 
бүхий ялгаагүй гарсан байна 
(Хүснэгт 4.1.3).

Монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөлт эмэгтэйн жирэмсний үеийн 
нөхцөл байдал, хүндрэл тохиолдсон 
байдлаар-аа хэр ялгаатай байгааг 
шинжилсэн үр дүнг Хүснэгт 4.1.4-т 
авч үзлээ. 

ХҮСНЭГТ 4.1.4 СУДАЛГААНААС ӨМНӨХ 2 ЖИЛД ТӨРСӨН 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ЖИН, ДУТУУ ТӨРСӨН ЭСЭХ, ЖИРЭМСНИЙ 
ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ХҮНДРЭЛЭЭР

Жирэмсний үеийн 
нөхцөл байдал, хүндрэл

Дутуу төрсөн эсэх
Бүгд Эмэгтэйчүү-

дийн тоотийм үгүй
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед зүрхний хавсарсан өвчтэй байсан эсэх (χ2 = 17.857***)
   Тийм 30.0 70.0 100.0 293
   Үгүй 19.4 80.6 100.0 2082
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед бөөр давсагны өвчтэй байсан эсэх (χ² = 14.616***)
   Тийм 25.6 74.4 100.0 704
   Үгүй 18.6 81.4 100.0 1671
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед элэг цөсний өвчтэй байсан эсэх (χ² = 3.98²*)
   Тийм 26.6 73.4 100.0 173
   Үгүй 20.2 79.8 100.0 2202
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед уушиг, амьсгалын замын өвчтэй байсан эсэх (χ² = 6.839**)
   Тийм 32.9 67.1 100.0 73
   Үгүй 20.3 79.7 100.0 2302
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед ходоод гэдэсний өвчтэй байсан эсэх (χ² = 0.014)
   Тийм 21.0 79.0 100.0 224
   Үгүй 20.6 79.4 100.0 2151
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед мэдрэлийн өвчтэй байсан эсэх (χ² = 1.803)
   Тийм 27.3 72.7 100.0 66
   Үгүй 20.5 79.5 100.0 2309
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед халдварт өвчтэй байсан эсэх (χ² = 1.179)
   Тийм 33.3 66.7 100.0 12
   Үгүй 20.6 79.4 100.0 2363
Хавсарсан өвчний тоо 
(χ² = 22.359***)
   0 17.7 82.3 100.0 1342
   1-2 23.4 76.6 100.0 919
   3-4 33.3 66.7 100.0 102
   5+ 33.3 66.7 100.0 12
Жирэмсний үед үтрээнээс цус гарч байсан эсэх (χ² = 10.475***)
   Тийм 29.1 70.9 100.0 220
   Үгүй 19.8 80.2 100.0 2155
Жирэмсний үед толгой өвдөх, нүд бүрэлзэх, чих шуугих, даралт ихсэх шинж тэмдэг 
илэрсэн эсэх (χ² = 22.348***)
   Тийм 25.6 74.4 100.0 917
   Үгүй 17.6 82.4 100.0 1458
Жирэмний үед цусны даралт ихсэж байгаад татаж ухаан алдсан эсэх (χ² = 11.301***)
   Тийм 34.8 65.2 100.0 89
   Үгүй 20.1 79.9 100.0 2286
Жирэмсний үед ураг орчмын шингэн хугацаанаасаа өмнө гарсан эсэх (χ² = 65.807***)
   Тийм 41.4 58.6 100.0 227
   Үгүй 18.5 81.5 100.0 2148
Хүндрэлийн тоо (χ² = 
68.959***)
   0 16.0 84.0 100.0 1297
   1 22.1 77.9 100.0 766
   2 36.0 64.0 100.0 253
   3+ 40.7 59.3 100.0 59
Нийт эмэгтэйчүүд 20.7 79.3 100.0 2375
***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05 статистик ач холбогдлын түвшинд тайлбарлагдана. 
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Судалгаанаас өмнөх 2 жилд 
төрөхдөө дутуу тээлттэй төрсөн 
эмэгтэйчүүдийн жирэмсний үедээ 
төрөл бүрийн хавсарсан өвчтэй 
байсан эсэх, мөн хэдэн өвчнөөр 
өвчилсөн байсан зэрэг нь дутуу 
төрөлтийн ялгаатай байдлыг 
статистик ач холбогдол бүхий 
түвшинд үүсгэж байгаа нь харагдлаа. 
Тухайлбал, жирэмсний үед ямар 
нэг хавсарсан өвчин байгаагүй 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх байдал 
17.7 хувь байхад 1-2 хавсарсан өвчтэй 
эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ үзүүлэлт 
23.4 хувь,  3 болон түүнээс олон 
хавсарсан өвчтэй эмэгтэйчүүдийн 
хувьд 33.3 хувь болж нэмэгдэж байна 
(p≤0.001). Хавсарсан өвчнүүдийг 
нарийвчлан авч үзвэл, жирэмсний 
үед зүрхний өвчин (p≤0.001), бөөр 
давсагны өвчин (p≤0.001), уушиг 
амьсгалын замын өвчин (p≤0.01), 
элэг цөсний өвчин (p≤0.05)-тэй 
байсан эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрсөн байдал (25.6-32.9 хувь) дээрх 
төрлийн өвчингүй эмэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад 1.3-1.6 дахин өндөр 
байжээ. Харин ходоод гэдэсний, 
мэдрэлийн, халдварт өвчин гэх мэт 
хавсарсан өвчинтэй юмуу өвчингүй 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөх байдал нь статистик ач 
холбогдол бүхий ялгаагүй байна.  

Жирэмсний үеийн эхийн эрүүл 
мэндийн байдлаас гадна 
жирэмсэн эмэгтэйд тохиолдож 
болох жирэмсний хүндрэлүүд нь 
эхийн хугацаанаасаа өмнө төрөх 
байдалд нөлөө үзүүлдэг талаар 
анагаахын судалгаанууд өгүүлсэн 
байдаг. Жирэмсний хүндрэлүүдэд: 
жирэмсний үед үтрээнээс цус гарах; 
толгой өвдөх, нүд бүрэлзэх, чих 
шуугих, даралт ихсэх шинж тэмдэг 
илрэх; цусны даралт ихсэж, ухаан 
алдаж унах; ураг орчмын шингэн 
хугацаанаасаа өмнө гарах зэрэг 
хүндрэлүүдийг оруулж судалсан. 
Тэгвэл, монгол эмэгтэйчүүдийн 
хувьд жирэмсний ямар нэгэн 
хүндрэл тохиолдож байгаагүй 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх 
байдал 16.0 хувь байхад, 1 төрлийн 

жирэмсний хүндрэл илэрч байсан 
эмэгтэйчүүдийн 22.1 хувь, 2 хүндрэл 
тохиолдсон эмэгтэйчүүдийн 36.0 
хувь, мөн 3-аас олон хүндрэл 
тохиолдсон эмэгтэйчүүдийн 40.7 
хувь нь дутуу буюу хугацаанаасаа 
өмнө төрсөн байна. Өөрөөр хэлбэл, 
жирэмсний холбогдолтой хүндрэл 
олон тохиолдохын хэрээр дутуу төрөх 
байдал нэмэгдэж байна (p≤0.001). 
Ерөнхийдөө жирэмсний хүндрэл 
тохиолдсон болон тохиолдоогүй 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх байдал 
99.9 хувийн итгэх түвшинд 1.5-2.2 
дахин ялгаатай байна.  

4.3 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДУТУУ 
ТӨРӨЛТӨД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Энэхүү бүлэгт Монгол 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтөнд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг дараах 
3 загвараар судалсан ба үр дүнг 
Хүснэгт 4.3.1-д харуулав. Үүнд:

Загвар 1: Эхийн хүн ам зүйн болон 
нийгэм, эдийн засгийн байдал (хүн 
ам зүйн, нийгэм, эдийн засгийн 
болон өрхийн ахуйн нөхцлийн 
хүчин зүйлс) дангаараа дутуу 
төрөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
харуулсан загвар

Загвар 2: Эхийн эрүүл мэндийн 
хүчин зүйлс (эрүүл мэндийн зан үйл 
ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
байдал, жирэмсний үеийн нөхцөл 
байдал/хүндрэл) дангаараа дутуу 
төрөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
харуулсан загвар

Загвар 3: Дээрх хүчин зүйлсүүд 
цогцоороо дутуу төрөлтөд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг харуулсан загвар

Хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засаг, 
эрүүл мэндийн хүчин зүйлсийн 
цогц нөлөөллийг судалсан загвар 
(Загвар 3)-аас харахад, эхийн төрөх 
үеийн нас, тээж байгаа хүүхэд нь 
ихэр эсэх, амьдардаг бүс нутаг, 
амьдардаг сууцны төрөл, архи 
согтууруулах ундаа хэрэглэдэг эсэх, 
жирэмсний хяналтандаа үзүүлсэн 

тоо, амьд төрүүлсэн хүүхдийн 
тоо, төрүүлсэн хүүхэд нь эндсэн 
тохиолдол байгаа эсэх, жирэмсний 
үеийн хавсарсан өвчний тоо болон 
жирэмсний хүндрэлийн тоо зэрэг 
үзүүлэлтүүд монгол эмэгтэйчүүдийн 
дутуу төрөх байдалд статистик ач 
холбогдол бүхий нөлөөтэй гарсан 
байна. 

Хаана амьдарч байгаа байршлаар 
нь харвал, баруун бүсийн 
эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бусад 
бүсэд амьдардаг эмэгтэйчүүдийн 
дутуу төрөх магадлал өндөр байна. 
Тухайлбал, баруун бүсэд амьдардаг 
эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
хангайн бүсийн эмэгтэйчүүдийн 
дутуу төрөх харьцангуй магадлал 
1.48 дахин, төвийн бүсийн 
эмэгтэйчүүдийнх 1.66 дахин, 
зүүн бүсийн эмэгтэйчүүдийнх 
1.77 дахин, нийслэлд амьдардаг 
эмэгтэйчүүдийнх 1.56 дахин өндөр 
байна (p≤0.001). Энэ нь бүс нутгууд 
дахь эрүүл мэнд болон нийгмийн 
үйлчилгээний хүртээмж, чанарын 
ялгаатай байдал, түүнчлэн иргэдийн 
амьдралын хэв маяг, хоол хүнсний 
хэрэглээний онцлог, байгаль цаг 
уурынх нь хүний эрүүл мэндэд 
үзүүлэх нөлөө харилцан адилгүй 
байдаг зэрэгтэй холбоотой байж 
болох ба эдгээрийг энэ удаагийн 
судалгаагаар тодруулах боломжгүй 
байлаа. Иймд цаашид монгол 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтийн 
бүс нутгаарх ялгаатай байдлыг 
нарийвчлан судлах нь зүйтэй гэж 
үзэж байна. 

Эмэгтэйчүүдийн амьдардаг сууцны 
төрөл нь тэдний  эрүүл ахуйн 
стандартын шаардлага хангасан 
ариун цэврийн байгууламж болон 
усны хэрэглээтэй эсэх, мөн хэр 
тохь тухтай орчинд амьдардаг эсэх 
зэрэг эхийн амьдралын ерөнхий 
нөхцөл байдлыг харуулах үзүүлэлт 
гэж болно. Уг үзүүлэлтээр хийсэн 
шинжилгээгээр, 4-5 ханатай 
гэрт амьдардаг эмэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад 6+ ханатай гэр болон 
сууцны тусдаа байшин, тохилог 
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сууцанд амьдардаг эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх магадлал харьцангуй бага болох нь харагдлаа. Жишээлбэл, 1-2 
өрөөтэй тохилог сууцанд амьдардаг эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх харьцангуй магадлал (0.469) нь 4-5 ханатай 
гэрт амьдардаг эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх магадлалаас 53.1 хувиар бага байна (p≤0.05). Энэ нь эхийн амьдардаг 
ахуйн нөхцөл сайжрахын хэрээр дутуу төрөх магадлал нь багасаж болохыг илэрхийлж байна. 

ХҮСНЭГТ 4.3.1 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДУТУУ ТӨРӨЛТӨД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ЛОЖИСТИК РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР 
ДҮН

Хүчин зүйлс
Дутуу төрөх магадлалын харьцаа (Odds 

ratio)
Загвар 1 Загвар 2 Загвар 3

1. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН ХҮН АМ ЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛ
Эхийн сүүлийн төрөлтийн үеийн 
нас
   15 - 19 1.000 1.000*
   20 - 24 0.648* 0.610*
   25 - 29 0.693 0.755
   30 - 34 0.548** 0.661
   35+ 0.733 1.021
Эхийн гэрлэлтийн байдал
   Огт гэрлээгүйR 1.000 1.000
   Гэр бүлтэй 0.887 1.150
Салсан, бэлэвсэн, тусгаарласан 0.891 0.969
Эхийн боловсролын түвшин
   Суурь, түүнээс доошR 1.000 1.000
   Бүрэн дунд 1.108 1.020
   Тусгай дунд 1.353 1.295
   Дээд 1.049 0.925
Сүүлийн төрөлт нь хүссэн жирэмслэлт байсан эсэх
   ТиймR 1.000 1.000
   Үгүй 1.136 1.096
Сүүлийн төрөлт ихэр эсэх
   Ихэр бишR 1.000 1.000
   Ихэр 7.197*** 9.906***
2. ЭХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ӨРХИЙН АХУЙН НӨХЦЛИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Бүс нутаг
   БаруунR 1.000 1.000
   Хангайн 1.496* 1.480*
   Төв 1.616* 1.661*
   Зүүн 1.455 1.773*
   Улаанбаатар 1.438 1.561*
Эхийн ажил, мэргэжлийн байдал
   Менежер, мэргэжилтэнR 1.000 1.000
   Дэд/туслах мэргэжилтэн 1.120 1.023
Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан 0.857 0.787
   ХАА, ой, загас ангуурын ажилтан 1.214 1.069
   Бусад төрлийн ажилтан 1.391 1.311
   Ажилгүй 1.176 1.142
Өрхийн сууцны төрөл
Гэр (4-5 ханатай)R 1.000* 1.000*
Гэр (6+ ханатай) 0.863 0.833
Сууцны тусдаа байшин (1-2 
өрөөтэй) 0.912 0.922
Сууцны тусдаа байшин (3+ өрөөтэй) 0.814 0.934
Тохилог сууц (1-2 өрөөтэй) 0.503* 0.469*
Тохилог сууц (3+ өрөөтэй) 1.023 0.987

Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэдэг 
монгол эмэгтэйчүүдийн дутуу 
төрөх магадлалын харьцаа (1.455) 
нь хэрэглэдэггүй эмэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад 44.5 хувиар өндөр 
байна (p≤0.05). Энэ нь бусад улс 
орнуудад хийгдсэн ижил төстэй 
судалгааны үр дүнг бататгаж байгаа 
бөгөөд хувь хүний эрсдэлтэй зан 
үйл нь дутуу төрөлтийн эрсдэлтэй 
хүчин зүйл болохыг харуулж байна.

Хувь хүний эрүүл мэнддээ анхаарал 
хэр тавьдаг зан үйлийн нэг хэмжүүр 
нь эхчүүдийн жирэмсэн үедээ 
жирэмсний хяналтанд хамрагдах 
байдал юм. Монгол эмэгтэйчүүдийн 
хувьд жирэмсэн үедээ жирэмсний 
хяналтад хамрагдан зөвлөгөө, 
үйлчилгээ авсан тоо нэмэгдэх тутам 
дутуу төрөх эрсдэл нь багасдаг 
гэсэн үр дүн судалгаагаар гарлаа.  
МУ-ын засгийн газраас 2017-2021 
онд хэрэгжүүлж байгаа  “Эх, хүүхэд, 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” 
үндэсний хөтөлбөр-ийн Зорилт 
2 (Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн тэгш, хүртээмжтэй, 
чанартай тусламж, үйлчилгээг 
бүх нийтэд хүргэнэ)-ын шалгуур 
үзүүлэлтэд “Жирэмсний хугацаанд 
6 болон түүнээс дээш үзүүлсэн 
эхийн эзлэх хувь” гэсэн шалгуур 
үзүүлэлтийг оруулсан байгаа ба 
энэхүү судалгаанд уг шалгуурын 
дагуу судалгаанд хамрагдсан 
эмэгтэйчүүдийг жирэмсний 
хяналтад үзүүлсэн тоогоор нь 
бүлэглэн шинжилгээ хийж үзлээ. 
Жирэмсэн үедээ жирэмсний хяналтад 
огт үзүүлээгүй юмуу 4 хүртэлх удаа 
үзүүлсэн эмэгтэйчүүдийг хангалтгүй 
хэмжээнд жирэмсний хяналтад 
орсон гэж үзсэн. Ингэж жирэмсний 
хяналтад хангалтгүй хамрагдсан 
эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 5-9 
удаа хяналтын үйлчилгээ авсан 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөх 
эрсдэл 32.3 хувиар (магадлалын 
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Хүчин зүйлс
Дутуу төрөх магадлалын харьцаа (Odds 

ratio)
Загвар 1 Загвар 2 Загвар 3

Өрхийн аж байдлын түвшин
   I бүлэгR 1.000 1.000
   II бүлэг 0.837 0.833
   III бүлэг 1.117 0.989
   IV бүлэг 1.281 1.109
   V бүлэг 1.809 1.876
3.ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАН ҮЙЛ БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
БАЙДАЛ
Сүүлийн 1 сарын хэдэн өдөрт тамхи 
татсан эсэх
Огт татаагүйR 1.000 1.000
   1-9 өдөр 0.969 0.914
10-29 өдөр 1.156 1.109
Өдөр бүр 1.745 1.652
Архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэдэг эсэх
Хэрэглэдэггүй 1.000 1.000
Хэрэглэдэг 1.457* 1.445*
Жирэмсний хяналтанд хэдэн удаа 
үзүүлсэн эсэх
   0 - 4R 1.000 1.000*
   5 - 9 0.737* 0.677**
   10 - 14 0.634** 0.544***
   15 ба түүнээс дээш 0.751 0.620*
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед цус багадахаас сэргийлж төмрийн бэлдмэл 
хэрэглэсэн эсэх
   ТиймR 1.000 1.000
   Үгүй 1.194 1.260
Нийт төрөлтийн тоо 0.900 0.763**
Сүүлчийн төрөлт хоорондын зай /сараар/
   Анхны төрөлтR 1.000 1.000
   24 сар хүртэлх 0.626* 0.779
   25 ба түүнээс дээш сар 0.848 0.981
Төрүүлсэн хүүхэд нь эндсэн тохиолдол байгаа эсэх
   ТиймR 1.000 1.000
   Үгүй 0.438*** 0.385***
Зулбалт, амьгүй төрөлт үр хөндөлт тохиолдсон эсэх
   Огт тохиолдоогүйR 1.000 1.000
   Сүүлийн төрөлтийн өмнө 
тохиолдсон 1.069 1.118
Сүүлийн төрөлтийн дараа 
тохиолдсон 0.773 0.836
4.ЖИРЭМСЭН БОЛОН ТӨРӨХ ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ/ХҮНДРЭЛ
Сүүлийн жирэмслэлтийн үеийн 
хавсарсан өвчний тоо 1.162** 1.205***
Сүүлийн жирэмслэлтийн 
үед тохиолдсон жирэмсний 
хүндрэлийн тоо

1.544*** 1.529***

Загварын 2LL утга 2346.371 2298.448 2217.799
Загварын тайлбарлах чадвар (%) 79.78*** 79.45*** 80.00***
Хариулагчдын тоо 2375 2375 2375
R – суурь үзүүлэлт
***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05 статистик ач холбогдлын түвшинд тайлбарлагдана.

харьцаа=0.677**), 10-14 удаа үзүүлсэн 
эмэгтэйчүүдийнх 45.6 хувиар 
(магадлалын харьцаа=0.544***), 
15+ удаа үзүүлсэн эмэгтэйчүүдийнх 
38.0 хувиар (магадлалын 
харьцаа=0.620*) тус тус доогуур 
байна. Иймээс, эмэгтэйчүүдийн 
өөрийн эрүүл мэнддээ анхаарал 
тавих, ялангуяа жирэмсэн үедээ 
илүү хариуцлагатай байх зан үйлийг 
урамшуулж хэвшүүлэх чиглэлийн 
үйл ажиллагааг улам нэмэгдүүлэх 
нь үр дүнтэй болов уу. 

Судалгаагаар, эхийн төрөлтийн тоо 
нэгээр нэмэгдэх тутам дутуу төрөх 
магадлалын харьцаа (0.763) нь 23.7 
хувиар багасна гэсэн үр дүн гарчээ 
(p≤0.001). Энэ нь эмэгтэйчүүд олон 
удаа төрөх тусам жирэмслэлттэй 
холбоотой мэдлэг мэдээлэл, 
туршлага илүү болж, өөрийгөө 
жирэмслэлт болон төрөлтийн 
эрсдэлтэй, сөрөг үр дагавруудаас 
сэргийлж чаддагийг харуулж байж 
болох юм.  

Олон улсад хийгдсэн дутуу 
төрөлтийн асуудлаарх 
судалгаануудад урьд нь дутуу төрж 
байсан, өмнөх жирэмслэлтүүд нь 
зулбалт, амьгүй төрөлт, үр хөндөлт 
зэрэг таагүй үр дүнгээр төгсч 
байсан эмэгтэйчүүдийг нөхөн 
үржихүйн эрсдэлтэй түүхтэй эмэгтэй 
гэж үзсэн байсан. Тэгвэл Монгол 
Улсын хувьд төрүүлсэн хүүхэд нь 
эндсэн тохиолдол байдаг эхчүүдтэй 
харьцуулахад эндсэн тохиолдол 
байдаггүй эхчүүдийн дутуу төрөх 
магадлалын харьцаа (0.385) 61.5 
хувиар бага байна (p≤0.001). Өөрөөр 
хэлбэл нөхөн үржихүйн эрсдэлтэй 
түүхтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд дутуу 
төрөлтөд өртөх эрсдэл арай өндөр 
байдаг юм байна. 

Жирэмсний үед эхийн хавсарсан 
өвчин (зүрхний, бөөр давсагны, 
элэг цөсний,  уушги амьсгалын 
замын гэх мэт) нэгээр нэмэгдэх 
тутамд дутуу төрөх эрсдэл буюу 
магадлалын харьцаа 1.205 дахин 
(p≤0.001) нэмэгддэг гэсэн үр дүн 
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судалгаанаас гарлаа. Энэ нь эхийн 
суурь эрүүл мэндийн байдал 
дутуу төрөх эсэхэд статистик ач 
холбогдол бүхий нөлөө үзүүлдгийг 
харуулж байна. Иймд эхчүүд 
эрсдэлтэй төрөлтөөс сэргийлэхийн 
тулд эрүүл мэндийн байдалдаа 
онцгой анхаарах нь зүйтэй бөгөөд 
энэ талаарх мэдлэг, мэдээллийг 
мэргэжлийн байгууллагууд олон 
нийтэд байнга өгч байх нь зүйтэй 
болов уу.

Зарим тохиолдолд эхчүүдэд 
цэвэр жирэмслэлттэй холбоотой 
жирэмсний хүндрэлүүд тохиолддог 
(хавсарсан өвчинтэй болон 
өвчингүй аль нь ч байсан) ба тэдгээр 
хүндрэлээс хамааран эхчүүд дутуу 
төрөх эрсдэлтэй байдаг (WHO, 2012). 

Тухайлбал, зөвхөн жирэмсэн үед 
үтрээнээс цус гарах, толгой өвдөж 
эргэх, нүд бүрэлзэх, чих шуугих, 
даралт ихсэх, цусны даралт ихсэх, 
татаж ухаан алдах, ураг орчмын 
шингэн хугацаанаасаа өмнө гарах 
зэрэг  хүндрэлүүдийг үүнд оруулж 
ойлгодог. Монгол эмэгтэйчүүдийн 
хувьд жирэмсний хүндрэл нэгээр 
нэмэгдэх тутамд дутуу төрөх эрсдэл 
буюу магадлалын харьцаа 1.529 
дахин нэмэгдэж байна (p≤0.001). 

Дутуу төрөлтөд нөлөөтэй дээрх 
хүчин зүйлсээс гадна эхийн 
гэрлэлтийн байдал, боловсролын 
түвшин, жирэмслэлт нь хүссэн 
жирэмслэлт байсан эсэх, эмэгтэйн 
ажил мэргэжлийн байдал, өрхийн 
аж байдлын түвшин, тамхины 

хэрэглээ, төрөлт хоорондын зай, 
зулбалт, үр хөндөлт, амьгүй төрөлт 
тохиолдсон эсэх зэрэг хүчин 
зүйлүүдийг судалгаагаар хамруулан 
судалсан боловч статистик ач 
холбогдол бүхий түвшинд дутуу 
төрөлтөд нөлөө үзүүлэхгүй байна 
гэсэн үр дүн гарсан.  Эдгээр 
үзүүлэлтүүдийг 2003 болон 2008 оны 
НҮЭМ-ийн түүвэр судалгаануудын 
мэдээлэл дээр шинжилгээ хийн 
шалгаж үзэхэд (Хавсралт хүснэгт 
6.1) мөн нөлөөгүй гарсан нь тэдгээр 
үзүүлэлтүүд Монгол Улсын хувьд 
эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтөд 
нөлөөлдөггүй болохыг баталсан.  

5. ДҮÃНЭËТ,  СÀНÀË 
МУ-ын эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлт нь эхийн хүн ам зүй, 
нийгэм, эдийн засгийн байдал болон эрүүл мэндийн 
гэх мэт цогц үзүүлэлтүүдээс хамаардаг гэж үзвэл, дутуу 
төрөлтөд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлүүдэд: эхийн нас 
хэт залуу байх (20-оос залуу) , тээж буй хүүхэд нь ихэр 
байх, МУ-ын баруун бүсээс бусад бүсэд оршин суудаг 
байх, гэр хороололд гэр сууцанд амьдардаг байх, 
архи, согтууруулах ундаа хэрэглэдэг байх, жирэмсний 
хяналтанд хангалттай хэмжээнд үзүүлдэггүй байх, уг 
жирэмслэлт нь эмэгтэйн анхны төрөлт байх, нөхөн 
үржихүйн эрсдэлтэй түүхтэй байх (өмнө нь амьд төрөөд 
эндсэн хүүхэдтэй байх), жирэмсний үед зүрхний, бөөр 
давсагны, уушиг амьсгалын замын, элэг цөсний 
хавсарсан өвчтэй байх , жирэмсэн үед нь жирэмсний 
хүндрэлүүд тохиолддог байх зэрэг үзүүлэлтүүд орж 
байна. 

Дутуу төрөлтөд нөлөөтэй дээрх хүчин зүйлсээс гадна 
эхийн гэрлэлтийн байдал, боловсролын түвшин, 
жирэмслэлт нь хүссэн жирэмслэлт байсан эсэх, эмэгтэйн 
ажил мэргэжлийн байдал, өрхийн аж байдлын түвшин, 
тамхины хэрэглээ, төрөлт хоорондын зай, зулбалт, үр 
хөндөлт, амьгүй төрөлт тохиолдсон эсэх зэрэг хүчин 
зүйлүүдийг судалгаагаар хамруулан судалсан боловч 
статистик ач холбогдол бүхий түвшинд дутуу төрөлтөд 
нөлөө үзүүлэхгүй байна гэсэн үр дүн гарсан.  Эдгээр 
үзүүлэлтүүдийг 2003 болон 2008 оны НҮЭМ-ийн түүвэр 
судалгаануудын мэдээлэл дээр шинжилгээ хийн 
давхар шалгаж үзэхэд мөн нөлөөгүй гарсан нь тэдгээр 
үзүүлэлтүүд сүүлийн 10 гаруй жилд Монгол Улсын 

эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлтөд нөлөө үзүүлээгүй 
болохыг харуулж байгаа болов уу.   

Судалгаанд дутуу төрөлтөд статистик ач холбогдол 
бүхий түвшинд нөлөөтэй боловч шалтгааныг нь 
тайлбарлахад хүндрэлтэй цаашид нарийвчлан судлах 
шаардлагатай хүчин зүйлс байсан. Тухайлбал, эхийн 
оршин суудаг бүс нутаг, нөхөн үржихүйн эрсдэлтэй 
түүхүүд зэрэг үзүүлэлтүүд орно. Мөн хоёрдогч эх 
үүсвэрийн хязгаарлагдмал мэдээлэл дээр ажилласан 
тул эхийн хоол тэжээлийн дутагдал, биеийн жингийн 
индекс, орлого, амьжиргаа болон ажил эрхлэлт, 
ажлын байрны нөхцөл, эмийн зүй бус хэрэглээ, дутуу 
төрөлтийн түүх, хүрээлэн буй орчны бохирдол ихтэй 
орчинд амьдардаг эсэх, стресс, сэтгэл гутралд өртдөг 
эсэх гэх мэт дутуу төрөлтөд чухал нөлөөтэй гэж үзэгддэг 
олон хүчин зүйлүүдийг судлах боломж байгаагүй. Иймд 
дараа дараагийн үндэсний хэмжээний томоохон түүвэр 
судалгаануудад эдгээртэй холбоотой мэдээллүүдийг 
дэлгэрэнгүй тусгаж өгвөл дутуу төрөлтийн талаарх 
судалгаа шинжилгээг илүү нарийвчлан хийх боломжтой 
юм.  Цаашилбал, дутуу төрсөн эмэгтэйчүүдийн хүүхдүүд 
хэрхэн өсч бойжиж байгаа,  дутуу төрөөгүй хүүхдүүдээс 
ямар онцлог ялгаатай байдаг зэрэг үр нөлөөг ч 
гүнзгийрүүлэн судлах боломжтой гэж үзэж байна. 

Дээрх үр дүнгүүдэд үндэслэн дутуу төрөлтөөс сэргийлэх 
чиглэлээр дараах бодлого, арга хэмжээнүүдийг практикт 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Үүнд: 
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Хувь хүний түвшинд  нөхөн үржихүйн 
насны иргэд жирэмслэлт, төрөлтөд 
маш анхааралтай хандаж, дутуу 
төрөлтийн эрсдэлүүдээс өөрсдийгөө 
сэргийлдэг мэдээлэл, мэдлэгтэй, зөв 
дадал хэвшилтэй болохыг дэмжсэн 
арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлэх. 
Тухайлбал, эхийн амьдралын 
хэв маяг, халдварт өвчин, хоол 
тэжээлийн байдал, архи, тамхины 
хэрэглээ, жирэмслэхээс хамгаалах 
аргын хэрэглээтэй холбоотой хувь 
хүний эрүүл мэндийн зан үйлийг 
зөв хэвшүүлж, уриалах, жирэмсний 
хяналтын үйлчилгээндээ бүрэн 
хамрагдах, сайн үйлчилгээ авах 
чиглэлийн сурталчилгаа, арга 
хэмжээнүүдийг дэмжих

Макро түвшинд эрүүл мэндийн 
бодлого хөтөлбөрүүдэд дутуу 
төрөлттэй холбоотой асуудлыг 
тусгайлан анхаарч, иргэдэд 
мэдлэг мэдээлэл олгох, урьдчилан 
сэргийлэх ажлуудыг хэрэгжүүлэх. 
Тухайлбал, дутуу төрөлтөд өртөмтгий 
бүлэг болох өсвөр үеийхний 
төрөлтийг багасгахад чиглэсэн 
төр, засгийн одоогийн бодлого, 
арга хэмжээнүүдийг улам дэмжин 
хэрэгжүүлэх, иргэдийн мэдлэг, 
мэдээллийг нэмэгдүүлэх
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ХАВСРАЛТ

ХАВСРАЛТ 4.1.1 СУДАЛГААНААС ӨМНӨХ 2 ЖИЛД ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН 
ЖИН, ДУТУУ ТӨРСӨН ЭСЭХ, СОНГОСОН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР

Хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засаг, өрхийн ахуйн 
нөхцлийн шинж байдал

Дутуу төрсөн эсэх Бүгд Эмэгтэйчүү-
дийн тоотийм Үгүй

Эхийн гэрлэлтийн байдал (χ2 = 0.853)
   Огт гэрлээгүй 24.0 76.0 100.0 96
   Гэр бүлтэй 20.5 79.5 100.0 2185
   Салсан, бэлэвсэн, тусгаарласан 22.3 77.7 100.0 94
Эхийн боловсролын түвшин (χ2 = 7.052)
   Суурь, түүнээс доош 18.0 82.0 100.0 638
   Бүрэн дунд 22.3 77.7 100.0 609
   Тусгай дунд 26.1 73.9 100.0 180
   Дээд 20.4 79.6 100.0 948

Эхийн ажил, мэргэжлийн байдал (χ2 = 4.265)
   Менежер, мэргэжилтэн 19.8 80.2 100.0 393
   Дэд/туслах мэргэжилтэн 21.4 78.6 100.0 173
   Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан 17.8 82.2 100.0 320
   ХАА, ой, загас ангуурын ажилтан 19.3 80.7 100.0 398
   Бусад төрлийн ажилтан 24.1 75.9 100.0 191
   Ажилгүй 21.8 78.2 100.0 900
Өрхийн аж байдлын түвшин (χ2 = 4.277)

I бүлэг 20.1 79.9 100.0 571
II бүлэг 17.6 82.4 100.0 459
III бүлэг 21.6 78.4 100.0 467
IV бүлэг 21.4 78.6 100.0 426
V бүлэг 22.8 77.2 100.0 452

Төрөлт нь хүссэн жирэмслэлт байсан эсэх (χ2 = 2.811)
   Тийм 20.0 80.0 100.0 1902
   Үгүй 23.5 76.5 100.0 473
Нийт эмэгтэйчүүд 20.7 79.3 100.0 2375
***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05 статистик ач холбогдлын түвшинд тайлбарлагдана.

ХҮСНЭГТ 6.1 МОНГОЛ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДУТУУ ТӨРӨЛТӨД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН 
ЗҮЙЛСИЙН ЛОЖИСТИК РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН, 2003, 2008, 2013

Хүчин зүйлс Дутуу төрөх магадлалын харьцаа (Odds ratio)
2003 2008 2013

1. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН ХҮН АМ ЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛ
Эхийн сүүлийн төрөлтийн нас 1.013 1.009 1.021
Эхийн гэрлэлтийн байдал
   Огт гэрлээгүйR 1.000 1.000 1.000
   Гэрлэсэн 0.941 0.969 1.079
   Салсан, бэлэвсэн, тусгаарласан 1.044 0.994 0.939
Эхийн боловсролын түвшин
   Суурь, түүнээс доошR 1.000 1.000 1.000
   Бүрэн дунд 0.980 1.056 1.066
   Тусгай дунд 0.864 1.290 1.358
   Дээд 1.162 1.233 0.910
Сүүлийн төрөлт нь хүссэн жирэмслэлт байсан эсэх
   ТиймR 1.000 1.000 1.000
   Үгүй 1.236 0.999 1.138
Сүүлийн төрөлт ихэр эсэх
   Ихэр бишR 1.000 1.000 1.000
   Ихэр 6.294*** 4.550*** 9.897***
2. ЭХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ӨРХИЙН АХУЙН НӨХЦЛИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Амьдардаг бүс нутаг
   БаруунR 1.000 1.000 1.000
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Хүчин зүйлс Дутуу төрөх магадлалын харьцаа (Odds ratio)
2003 2008 2013

   Хангайн 1.258 1.995*** 1.520*
   Төв 1.467* 1.700*** 1.646*
   Зүүн 1.726** 1.297 1.803*
   Улаанбаатар 2.035 1.515** 1.581*
Эхийн ажил, мэргэжлийн байдал
   Менежер, мэргэжилтэнR n/a n/a 1.000
   Дэд/туслах мэргэжилтэн n/a n/a 1.007
   Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан n/a n/a 0.788
   ХАА, ой, загас ангуурын ажилтан n/a n/a 1.041
   Бусад төрлийн ажилтан n/a n/a 1.268
   Ажилгүй n/a n/a 1.146
Өрхийн сууцны төрөл

Гэр (4-5 ханатай)R 1.000 1.000 1.000
Гэр (6+ ханатай) 0.656* 1.004 0.808
Сууцны тусдаа байшин (1-2 өрөөтэй) 1.112 1.095 0.911
Сууцны тусдаа байшин (3+ өрөөтэй) 1.207 1.086 0.926
Тохилог сууц (1-2 өрөөтэй) 0.982 1.126 0.435*
Тохилог сууц (3+ өрөөтэй) 1.237 1.097 0.953

Өрхийн амьжиргаа/аж байдлын түвшин
   I бүлэгR 1.000 1.000 1.000
   II бүлэг 0.979 0.945 0.818
   III бүлэг 0.977 1.218 0.970
   IV бүлэг 0.696 1.130 1.120
   V бүлэг 0.923 0.928 1.988
3.ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАН ҮЙЛ БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДАЛ
Сүүлийн 1 сарын хэдэн өдөрт тамхи татсан эсэх

Огт татаагүйR n/a n/a 1.000
1-9 өдөр n/a n/a 0.907
10-29 өдөр n/a n/a 1.057
Өдөр бүр n/a n/a 1.642

Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэдэг эсэх
ХэрэглэдэггүйR n/a n/a 1.000
Хэрэглэдэг n/a n/a 1.376*

Сүүлийн төрөлтийн үед жирэмсний хяналтанд хэдэн удаа үзүүлсэн эсэх
   0 - 4R 1.000 1.000 1.000
   5 - 9 0.834 0.960 0.658**
   10 - 14 0.682* 0.845 0.527***
   15 ба түүнээс дээш 0.718 0.828 0.608*
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед цус багадахаас сэргийлж төмрийн бэлдмэл хэрэглэсэн эсэх
   Тийм 1.000 1.000 1.000
   Үгүй 1.243 1.113 1.249
Нийт төрөлтийн тоо /Амьд төрөөд эндсэн/ 0.721*** 0.877* 0.770**
Сүүлчийн төрөлт хоорондын зай /сараар/
   Анхны төрөлтR n/a n/a 1.000
   24 сар хүртэлх n/a n/a 0.732
   25 ба түүнээс дээш сар n/a n/a 0.925
Төрүүлсэн хүүхэд нь эндсэн тохиолдол байгаа эсэх
   ТиймR 1.000 1.000 1.000
   Үгүй 0.487*** 0.892 0.389***
Зулбалт, амьгүй төрөлт, үр хөндөлт тохиолдсон эсэх
   Огт тохиолдоогүйR 1.000 1.000 1.000
   Сүүлийн төрөлтийн өмнө тохиолдсон 1.294 1.257 1.106
   Сүүлийн төрөлтийн дараа тохиолдсон - 0.890 0.838
4.ЖИРЭМСЭН БОЛОН ТӨРӨХ ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ/ХҮНДРЭЛ
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед хавсарсан өвчний тоо 0.986 1.117* 1.199***
Сүүлийн жирэмслэлтийн үед жирэмсний хүндрэл 
тохиолдсон тоо

1.563*** 1.299*** 1.520***

Загварын 2LL утга 2448.03 3266.783 2225.655
Загварын тайлбарлах чадвар (%) 87.60*** 84.48*** 80.00***

Хариулагчдын тоо 3444 3924 2375
R – суурь үзүүлэлт
n/a тооцох боломжгүй. 
***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05 статистик ач холбогдлын түвшинд тайлбарлагдана.



42

ШИНЖИЛГЭЭ,  СУДАЛГАА

ÇОХИСТОЙ ХªДªËМªР ЭРХËЭËТИЙН ÇÀРИМ 
ҮÇҮҮËЭËТИЙН ЯËÃÀÀТÀЙ БÀЙДËЫН ШИНЖИËÃЭЭ

ХÓРÀÀНÃÓЙ
Энэхүү судалгааны зорилго нь 15-34 насны хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудад нөлөөлж буй хүчин 
зүйлийг тодорхойлоход чиглэгдсэн. Ажиллах хүчний 
судалгааны 2013-2015 оны мэдээлэлд үндэслэн 15-34 
насны хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудад 
нөлөөлж буй хүчин зүйлийг ложистик регрессийн 
загвараар үнэлсэн. 

ТҮЛХҮҮР ҮГ: 
Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучууд, 
залуучуудын ажилгүйдэл

НЭÃ. ÓДИРТÃÀË
Олон улсын хөдөлмөрийн бага хурлын 1999 оны 87 
дугаар чуулганд Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 
Ерөнхий Захирал зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нэгдсэн хүрээг анх санал болгож,  байгууллагынхаа гол 
тэргүүлэх ач холбогдол болохыг онцлон тэмдэглэсэн. 
”Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт” нь хөдөлмөрийн 
таатай нөхцөл, нийгмийн хамгааллын баталгаагаар 
хангагдсан, төр, хувийн хэвшил, нийгмийн түншлэлд 
тулгуурласан, бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлт юм. 

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт нь бүгд адил тэгш эрх 
эдлэх боломж, нөхцөл бүхий хөдөлмөр эрхлэлтийг бий 
болгохыг зорьдог. Энэ утгаараа ижил тэгш боломж 

хүртэх боломжгүй байгаа залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг судалснаар тэдэнд тулгарч буй бэрхшээлийг 
олж илрүүлэх боломж бүрдэнэ. 

Зохистой хөдөлмөрийн үндсэн болон нэмэлт шалгуур 
үзүүлэлтүүдээс АХС-ны тайланд ордоггүй боловч уг 
судалгааны мэдээллээс тооцох боломжтой тодорхой 
хэдэн үзүүлэлтийг сонгон хүн амын өөр өөр бүлгүүдэд 
ямар ялгаа ажиглагдаж буйг судлах зорилго тавьсан.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь 15-34 насны 
хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудад нөлөөлж 
буй хүчин зүйлийг тодорхойлоход чиглэгдсэн.

ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Залуучууд: НҮБ-ын зөвлөмжөөр статистикийн 
зорилгоор залуучууд гэдэгт 15-24 насны хүн амыг 
хамруулж ойлгоно. Манай улсын хувьд бодлогын 
баримт бичгүүдэд залуучууд гэдэгт хэнийг хамруулах 
талаар тогтсон ойлголт, тодорхойлолт  байхгүй байна. 
Монгол Улсын “Өсвөр үе залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
үндэсний хөтөлбөр”-т өсвөр болон залуу насны 
ангилалд хамаарах насны бүлгийг тодорхойлоогүй 
боловч хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь 10-
35 насныханд чиглэсэн үйл ажиллагааг багтаасан. 
Энэхүү судалгааны ажлаараа залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг судалж буй тул 15-34 насны хүн амыг 
залуучууд гэдэгт хамруулав. 

Н.ЛХАМ 
Үндэсний тооцоо, шинжилгээ 
судалгааны газрын ахлах шинжээч 
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Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын 
эзлэх хувь: Хөдөлмөр эрхлэлт болон сургалтад 
хамрагдаагүй, боловсролын тогтолцооноос гадуур 
байгаа залуучуудын үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт нь 
ажилгүйдлийн түвшний үзүүлэлттэй харьцуулахад 
хөдөлмөрийн зах зээлд оролцогчдын өргөн хүрээний 
хэмжигдэхүүн болдог. 

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын эдийн 
засгийн идэвхийг дараах төрөлд ангилж болно. Үүнд: 

• ажил хайж байгаа буюу ажилгүй, 
• ажил хийхээс шантарсан, 
• хөдөлмөрийн идэвхгүй (ажиллах хүчнээс 

гарсан)
Ажилгүйдлийн түвшин:  Тухайн хугацаанд ажилгүй 
байсан, ажил хийхэд бэлэн, ажил идэвхтэй хайж 
байгаа хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай 
иргэнийг ойлгоно. 

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
залуучуудын эзлэх хувь =

(Залуучуудын тоо-Ажил эрхэлж буй залуучуудын тоо-@Боловсрол, 
сургалтад хамрагдаж буй хөдөлмөр эрхлээгүй залуучуудын тоо)

= x100Нийт залуучуудын тоо

Зураг 1. Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын эзлэх хувь болон 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшний ойлголтын ялгаа 

Хөдөлмөр эрхлээгүй,
боловсрол, сургалтад
хамрагдаагүй
залуучуудын эзлэх
хувийг тооцно

Ажиллагчид

Сургалтад хамрагдаж 
буй ажилгүй иргэд

Ажилгүй 
иргэд

Суралцаагүй 
эдийн засгийн 

идэвхгүй хүн ам

Суралцаж буй 
эдийн засгийн 
идэвхгүй хүн 

ам

Ажиллагчид

Сургалтад хамрагдаж 
буй ажилгүй иргэд

Ажилгүй 
иргэд

Суралцаагүй 
эдийн засгийн 

идэвхгүй хүн ам

Суралцаж буй 
эдийн засгийн 
идэвхгүй хүн 

ам

Залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
залуучуудын эзлэх хувь

Ажил олж чадахгүй
байгаа эдийн
засгийн идэвхгүй
хүн амын эзлэх
хувийг тооцно

Эх үүсвэр: ЕВРОФОНД, Хөдөлмөр эрхлээгүй, боловсрол сургалтад хамрагдаагүй 
залуучууд: Европын шинж байдал, зардал, бодлогын хариу арга хэмжээ

СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын талаар хийгдсэн судалгааны 
ажлуудаас дурдвал: RAND корпорац, Сургуулиас ажилд шилжигчдийн судалгаа (2014)-аар Монголд хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын эзлэх хувь 25-29 насанд хамгийн өндөр буюу 32.5 хувь байна.  

Аймгийн төв болон Улаанбаатарт хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын хувь өндөр байна.  

Амьдрах болон ажиллах нөхцөлийг сайжруулах Европын сан (2015)-гийн тайланд дурдсанаар залуучууд нас 
ахих тутам хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй болох эрсдэл нэмэгдэж байна. Өсвөр насныхантай харьцуулахад 
20-24 насны залуучуудын хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй байдал нэмэгдэж байгаа нь тэд бүрэн дунд болон 
дээд боловсрол эзэмшсэн байдагтай холбоотой. Олон залуучууд 25-29 насанд хөдөлмөр эрхлээгүй, боловсролын 
тогтолцооноос гадуур байна. 
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ХОЁР. СÓДÀËÃÀÀНЫ ÀРÃÀ ÇҮЙ, ÀРÃÀЧËÀË

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Судалгаанд хоёрдогч мэдээллийн эх үүсвэрт суурилсан тоон судалгааны загварыг ашигласан. Ажиллах 
хүчний судалгааны 2013-2015 оны тоо мэдээллийг ашиглан шинжилгээ хийв.

Ажиллах хүчний судалгаа нь олон улсад мөрдөгдөж буй нийтлэг тодорхойлолт, арга зүйн дагуу хүн 
амын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлж буй анхдагч мэдээллийн эх үүсвэр юм. Ажиллах 
хүчний судалгаа нь хоёр шатат бүлэглэсэн санамсаргүй түүврийн аргаар улсын түвшнийг төлөөлөх 
12816 өрхийг хамруулсан. Энэхүү судалгааны ажилд улсын хэмжээнд 132211 иргэний мэдээллийг 
төлөөлөх боловч 15-34 насны залуучууд тоо 41017 байна. 

7 
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Хүснэгт 1. Үр дүнгийн болон тайлбарлагч үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн тодорхойлолт
Үзүүлэлтийн нэр Хэмжигдэхүүн түвшин Тайлбар

Үр дүнгийн үзүүлэлт:
Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
15-34 насны залуучууд 

0= Үгүй
1= Тийм

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 15-34 
насны залуучууд эсэх

Тайлбарлагч үзүүлэлт:
Хүн ам зүйн шинж байдал
Хүйс 1=Эрэгтэй           2=Эмэгтэй

Байршил

1= Улаанбаатар
2=Аймгийн төв
3=Сумын төв
4=Хөдөө

Өрхийн судалгааны үеийн байршил

Нас

1=15-19
2=20-24
3=25-29
4=30-34

Гэрлэлтийн байдал 0=Гэрлээгүй 
1=Гэрлэсэн

Судалгааны үеийн гэрлэлтийн байдал
0=огт гэрлээгүй, салсан, тусгаарласан, 
бэлэвсэн
1=гэрлэсэн, хамтран амьдардаг

Нийгмийн шинж байдал

Боловсрол

1=Бүрэн бус дунд
2=Бүрэн дунд
3= Техникийн болон мэргэжлийн дунд
4= Дээд

Судалгааны үеийн боловсролын хүрсэн 
түвшин
1=Боловсролгүй, бага, суурь
2=Бүрэн дунд
3=Техникийн болон тусгай мэргэжлийн дунд
4= Бакалавр, магистр,  доктор

Хөгжлийн бэрхшээл 1=Тийм                2=Үгүй Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх
Өрхийн ам бүлийн тоо 1-14 Өрхийн гишүүдийн тоо

ÃÓРÀÂ. ҮР ДҮН
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт залуучуудыг хөгжих, суралцах, 
хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангахаар 
тусгасан. Түүнчлэн тогтвортой хөгжлийн зорилтод 
2020 он гэхэд хөдөлмөр эрхэлдэггүй, боловсрол эсвэл 
сургалтад хамрагдаагүй залуучуудын эзлэх хувийг 
үлэмж хэмжээгээр бууруулах зорилт тавьсан. Монгол 
Улсад хүн ам залуу, жил бүр олон тооны залуучууд 
зах зээлд орж байгаатай холбогдуулан залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт өнөөгийн тулгамдсан гол асуудал 
болж байна. 2015 оны байдлаар нийт хүн амын гуравны 
нэг буюу 35.0 хувь, ажиллах хүчний 39.6 хувийг 15-34 
насны залуучууд эзэлж байна.  

Сүүлийн 6 жилийн байдлаар 15-34 насны залуучуудын 
ажиллах хүчний оролцооны түвшин улсын дунджаас 
4.1-8.1 пунктээр доогуур байна. Монгол Улсын Засгийн 
газраас 2011 оныг “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил” 
болгосонтой холбогдуулан нэлээдгүй төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлсний дотор оюутан, залуусыг цагийн ажлаар 
хангах, байнгын ажлын байртай болгох зорилгоор 

“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд залуучуудын бичил бизнесийг 
дэмжих болон оюутан, залуусыг цагийн болон 
байнгын ажлын байраар хангах арга хэмжээ авсан 
нь 2012 онд 15-34 насны залуучуудын ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин хамгийн өндөр буюу 59.4 хувь 
хүрэхэд нөлөөлжээ. 

Зураг 2. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин, 2010-
2015 он
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Ажилгүйдлийн түвшин нь хөдөлмөр эрхэлдэг хүн ам 
болон нийт хүн амын харьцаа (хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин гэж ойлгох) гэсэн үзүүлэлтүүд нь хамт улс 
орнуудын ажиллах хүчний талаар мэдээлэл цуглуулах, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг илтгэх 
хамгийн өргөн хэрэглэдэг үзүүлэлтэд тооцогддог. 
Аливаа улс орон ажиллах хүчний нийлүүлэлтийн 
ашиглагдаагүй байгаа хэсгийг хэмжихэд ажилгүйдлийн 
түвшнийг ашигладаг.

Залуучууд ажилгүй болох үндсэн шалтгааны нэг нь 
хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт нь бага байгаа мэргэжил 
эзэмших явдал болж байна.

Зураг 3. Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин, насны 
бүлгээр, 2002-2003, 2007-2008, 2015 он

Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэх эрмэлзэл их байгаа ч 
олон мянган залуус ажил олж чадахгүй байна. Сүүлийн 
10 гаруй жилийн хугацаанд 15-34 насны залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин 6.1 пунктээр буурч, 2015 онд 
10.3 хувь байна. Ажилгүйдлийн түвшин 20-24 насны 
бүлэгт хамгийн өндөр буюу 17.3 хувь байгаа нь улсын 
дунджаас 2 дахин өндөр байна. 

Зураг 4. Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин, хүйсээр, 
насны бүлгээр, 2002-2015 он

20-34 насны эрэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин 
2013-2015 онд өссөн бол илүү олон эмэгтэйчүүд их, 
дээд сургуульд суралцаж байгаагаас үл хамааран 
залуу эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин буурсан 

ч, эрэгтэйчүүдийнхээс байнга өндөр байна.

Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшинтэй харьцуулах 
нэгэн үзүүлэлт бол хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
залуучуудын талаарх мэдээлэл юм. Хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй залуучуудын тоо өндөр байх нь ажил 
хийхээс шантарсан залуучуудын тоо өндөр байгааг 
нөгөө талаас боловсролд хамрагдалт хангалтгүй 
байгааг илтгэнэ. 

Европын орнуудад суралцаагүй, хөдөлмөр эрхлээгүй 
залуучуудын эзлэх хувь гэсэн үзүүлэлтийг ажилгүйдлийн 
түвшний нэмэлт үзүүлэлт болгон ашиглаж байна. 
Энэ нэмэлт үзүүлэлт нь сургуульд сурч буй хүмүүсийн 
ялгаатай байдлыг арилгах,  хөдөлмөрийн зах зээл, 
боловсрол, сургалтад хамрагдаагүй хүмүүсийг 
тодорхойлж, хөдөлмөрийн зах зээлд нэгдэх боломжийг 
нээж өгөх боломжтой юм. Энэ утгаараа залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшний хэмжүүр юм. Хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын эзлэх хувь нь 
ажилгүйдэл болон  ажил эрхлэлтийн идэвхгүй байдал 
гэсэн 2 үзүүлэлтийг авч үздэгээрээ хөгжиж буй эдийн 
засгийн бодит байдлыг илүү сайн тусгаж чаддаг байна. 

Хүснэгт 2. Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 15-34 
насны залуучуудын эзлэх хувь, хүйс, насны бүлэг, 
байршил, боловсролын түвшин, 2013-2015 он

Үзүүлэлт 2013 2014 2015
Улсын түвшин 21.8 21.1 21.2
Хүйс

Эрэгтэй 16.0 16.1 15.3
Эмэгтэй 27.4 26.0 27.1

Насны бүлэг
15-19 7.9 7.9 7.4
20-24 28.3 27.4 27.0
25-29 26.4 26.2 28.0
30-34 24.3 22.9 22.9

Байршил
Улаанбаатар 22.3 20.5 23.5
Аймгийн төв 28.0 27.6 24.4
Сумын төв 28.8 28.1 25.6
Хөдөө 8.9 10.2 8.7

Гэрлэлтийн байдал
Гэрлэсэн 25.8 24.8 25.3
Гэрлээгүй 18.9 18.2 18.1

Боловсролын түвшин
Боловсролгүй 41.4 39.5 38.0
Бага 14.5 15.0 13.5
Суурь 11.7 10.9 8.4
Бүрэн дунд 19.8 19.3 17.2
Техник мэргэжлийн 29.8 26.7 29.1
Дээд 28.0 25.3 29.1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх
Тийм 68.1 71.9 73.1
Үгүй 20.3 19.5 19.7

Өрхийн ам бүлийн тоо
1-4 21.2 20.0 20.0
5-аас дээш 22.9 23.0 23.2
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АХС-ны 2013-2015 оны дүнгээр нийт 15-34 насны 
залуучуудын 21 хувь нь хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй байна. 

Эдгээрээс боловсролгүй залуучууд хамгийн өндөр 
буюу 38.0-41.4 хувь байгаа нь боловсрол, мэргэжилгүй 
залуучууд ажилд орох боломж хомс байгааг харуулж 
байна. 15-19 насны залуучууд хөдөлмөрийн зах зээлд 
орохоосоо өмнө бүрэн дунд сургуулиа төгсөхийг 
чухалчилж байгааг бага /13.5-15.0 хувь/, суурь /8.4-11.7 
хувь/ болон бүрэн дунд /17.2-19.8 хувь/ боловсролтой 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй хувь 
бага байгаагаас харж болно. Тухайлбал, дээд болон 
техникийн, мэргэжлийн боловсролтой залуучууд 
хөдөлмөр эрхлээгүй, сургуульд суралцаагүй хувь 
нь бага, суурь болон бүрэн дунд боловсролтой 
залуучуудынхаас өндөр байна. Боловсрол сайтай 
залуучууд ажилгүйдлийн эрсдэлд илүү өртөж байгаа 
нь боловсролын үр шимийг давуу хүртэхийн эсрэг үр 
нөлөө юм. 20-34 насны залуучууд сургуулиа дүүргээд 

анхны тогтвортой ажил хайх явцдаа залуучууд 
сургуулиас ажилд шилжих үеийг туулдаг . Олон 
улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас 2008 онд явуулсан 
судалгаагаар Монголын 15-29 насны залуучуудын 56 
хувь нь сургуулиас ажилд шилжих үедээ явж байгаа 
буюу тогтвортой ажил хайсаар байгаа, 40 гаруй хувь нь 
шилжилтийн үедээ хараахан ороогүй буюу суралцсаар 
байгаа, зөвхөн нэг хүрэхгүй хувьд нь л шилжилтийн үе 
дуусгавар болсныг тогтоожээ. 

Гэрлэсэн залуучууд гэрлээгүй залуучуудтай 
харьцуулахад хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй хувь 
6.4-7.2 пунктээр их байна.

Эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй хувь  (9.9-11.8 пункт) 
өндөр байгаа нь нэг талаас олон залуу эмэгтэйчүүд 15-
34 насанд нөхөрт гарч, тэд хөдөлмөрийн зах зээлд орох 
нь хойшилсонтой холбоотой. 

Хүснэгт 3. 15-34 насны залуучуудын эдийн засгийн идэвх, 2015 он

Байршил Хүйс

Хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй залуучуудын 

эзлэх хувь
Бүгд

Хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын статус

Ажил 
хайж 

байгаа
Гэрийн 

ажилтай Бусад
Ажил эрхэлж 
буй бөгөөд 
суралцаж 

байгаа

Ажил 
эрхэлж буй, 
суралцаагүй

Суралцаж 
байгаа, 
эдийн 

засгийн 
идэвхгүй

Ажилгүй, 
суралцаж 

байгаа

Улсын 
түвшин

Бүгд 5.7 9.6 6.0 21.2 0.81 48.94 28.95 0.06
Эрэгтэй 6.2 1.7 7.3 15.3 0.98 54.74 28.89 0.10
Эмэгтэй 5.1 17.4 4.7 27.1 0.65 43.23 29.01 0.01

Улаанбаатар
Бүгд 4.5 12.8 6.2 23.5 0.53 44.55 31.33 0.09
Эрэгтэй 5.0 2.0 7.8 14.8 0.71 51.61 32.69 0.19
Эмэгтэй 4.0 23.3 4.7 31.9 0.35 37.69 30.02 0.00

Аймгийн төв
Бүгд 8.5 9.7 6.2 24.4 0.38 44.58 30.61 0.00
Эрэгтэй 10.3 2.2 7.9 20.4 0.41 49.79 29.41 0.00
Эмэгтэй 6.9 16.9 4.6 28.3 0.35 39.56 31.76 0.00

Сумын төв
Бүгд 8.6 8.2 8.8 25.6 0.78 45.71 27.89 0.04
Эрэгтэй 9.3 1.9 10.8 22.0 0.86 49.27 27.88 0.00
Эмэгтэй 7.9 14.2 6.9 29.0 0.71 42.31 27.9 0.09

Хөдөө
Бүгд 3.3 2.4 2.9 8.7 2.03 67.37 21.91 0.03
Эрэгтэй 3.1 0.6 2.9 6.5 2.29 71.44 19.75 0.05
Эмэгтэй 3.7 4.3 3.0 11.0 1.76 63.03 24.22 0.00

Улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудад ажил хайж байгаа буюу ажилгүйчүүд хамгийн 
бага хувийг эзэлж байна. Ойролцоогоор 10 орчим хувь нь эдийн засгийн идэвхгүй, сургуульд суралцаагүй боловч 
өрхийн ажилд хувь нэмрээ оруулсан байна. Үлдсэн бүлэг буюу эдийн засгийн ямар ч идэвхгүй залуучуудын 
хувьд ажилд ордоггүй, ажил хайдаггүй, сургуульд суралцдаггүй, өрхийн ажилд хувь нэмрээ оруулдаггүй байна. 

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучууд сумын төв (25.6 хувь), аймгийн төв (24.4 хувь), Улаанбаатарт (23.5 
хувь) хамгийн өндөр байна. Ялангуяа хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын дотор аймгийн төв, сумын 
төвийн эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин хамгийн өндөр байгаа нь залуучуудад ажил олоход 
хүндрэлтэйг харуулж байна. Мөн сумын төвийн залуучуудын эдийн засгийн идэвхгүй байдал өндөр  байна. 
Өрхийн бүх гишүүд мал аж ахуй эрхлэхэд хувь нэмрээ оруулдагтай холбоотойгоор хөдөөд хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй залуучуудын эзлэх хувь доогуур, харин хөдөлмөр эрхлэлт, суралцаж буй хувь өндөр байна.
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Зураг 5. Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 15-34 насны залуучуудын эзлэх хувь, насны бүлэг, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байдлаар, хүйс, 2015 он

Тайлбар: Бусад гэдэгт эдийн засгийн идэвхгүй байгаа хүмүүсийг оруулсан.

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын эзлэх хувь 20-29 насанд хамгийн өндөр байна. Ялангуяа 20-34 
насны эмэгтэйчүүдийн 18.2-25.9 хувь нь гэрийн ажилтай байхад эрэгтэйчүүдийн зөвхөн 2.3 хувь нь ийм ажилтай 
байсан нь энэ насны эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн зах зээлд хожим орж буйг илтгэж байна. 20-24 насныхны хувьд 
ажил хайж буй хувийн жин хамгийн өндөр байгаа боловч эдийн засгийн идэвхгүй (гэрийн ажилтай болон 
бусад) залуучуудын хувийн жингээс доогуур байна.
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Зураг 6. 15-34 насны залуучууд, хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын статусаар, насны бүлэг, хүйс, 2015 он

Аль ч насны бүлэгт ажил эрхэлж, суралцаж буй залуучуудын хувь бага байгаа бол 20-29 насны бүлэгт хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудын эзлэх хувь өндөр байна. Насны бүлэг ахих тутам суралцаагүй, ажил эрхэлж 
буй залуучуудын хувийн жин өсөж байна. 
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ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЭГҮЙ, СУРАЛЦААГҮЙ 15-34 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДАД 
НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

Ложистик регрессийн загварыг ашиглан 15-34 насны 41017 
мэдээлэлд үндэслэн 2 загвараар хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
залуучуудад нөлөөлсөн хүчин зүйлийг шинжиллээ.

Хүснэгт 4: Ложистик регрессийн загвар: Хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй 15-34 насны залуучуудад нөлөөлж буй хүчин зүйл

Үзүүлэлт Загвар 1 Загвар 2
Коеф (OR) P Утга Коеф (OR) P Утга

Хүн  ам зүйн үзүүлэлт
Хүйс

ЭрэгтэйR 1.000 1.000
Эмэгтэй -0.095 0.909 0.030 -0.118 0.889 0.008

Насны бүлэг
15-19R 1.000 1.000
20-24 1.531 4.623 0.001 1.651 5.210 0.001
25-29 1.499 4.479 0.001 1.610 5.001 0.001
30-34 1.356 3.881 0.001 1.421 4.142 0.001

Байршил
УлаанбаатарR 1.000 1.000
Аймгийн төв 0.322 1.380 0.001 0.297 1.346 0.001
Сумын төв 0.390 1.477 0.001 0.341 1.407 0.001
Хөдөө -1.043 0.353 0.001 -1.149 0.317 0.001

Гэрлэлтийн байдал
ГэрлээгүйR 1.000 1.000
Гэрлэсэн 0.471 1.602 0.001 0.491 1.633 0.001

Харилцан үйлчлэл
( Хү й с # # г э р л э л т и й н 
байдал)

1.000 1.000

Эрэгтэй#гэрлэсэн -1.257 0.285 0.001 -1.284 0.277 0.001
Нийгмийн үзүүлэлт
Боловсрол

Бүрэн бус дундR 1.000
Бүрэн дунд -0.339 0.712 0.001
Техник болон тусгай 
мэргэжлийн 

0.087 1.091 0.148

Дээд -0.236 0.790 0.000
Өрхийн ам бүлийн тоо

1-4R 1.000
5-аас дээш 0.335 1.367 0.001

Тогтмол тоо -2.456 -2.475
Тэмдэглэл: R-суурь үзүүлэлт    

Улаанбаатар хотын залуучуудтай 
харьцуулахад сумын төв (OR=1.407) 
болон аймгийн төв (OR=1.346)-ийн 
залуучууд хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй байх магадлал өндөр 
байна. Гэвч Улаанбаатар хотын 
залуучуудтай харьцуулахад хөдөө 
(OR=0.317)-ийн залуучууд хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй байх 
магадлал 68.3 хувиар бага байна.

Хүйс болон гэрлэлтийн байдал 
хоорондын харилцан үйлчлэл 
нь гэрлэлтийн байдал хүйсээс 
хамаардаг болохыг харуулдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн хоорондох хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй байх 
магадлал нь гэрлэлтийн байдлаас 
шалтгаалан өөр өөр  байна.  
Гэр бүлтэй эрэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
байх магадлал нь гэр бүлтэй 
эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бага 
байна.

Бүрэн дундаас доош боловсролтой 
залуучуудтай харьцуулахад 
бүрэн дунд (OR=0.712) болон 
дээд (OR=0.79) боловсролтой 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй байх магадлал 
бага байна. Харин техникийн 
болон тусгай мэргэжлийн дунд 
боловсролтой залуучуудын хувьд 
хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
байх магадлал нь бүрэн дундаас 
доош боловсролтой залуучуудаас 
статистик ач холбогдолтой ялгаа 
байхгүй байна.  

Өрхийн ам бүлийн тоо нэмэгдэх 
тутам хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй байх магадлал ихэсч 
байна. Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудад нөлөөлөх хүчин зүйлийг 

судалж үзэхэд хүйс, насны бүлэг, байршил, гэрлэлтийн байдал болон 
өрхийн ам бүлийн тоо гэсэн үзүүлэлтүүд статистикийн хувьд ач 
холбогдолтой байна.

Өсвөр насны залуучуудтай харьцуулахад 20-24 насны залуучууд хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй байх магадлал exp(1.651)= 5.21 дахин их байна. 
Насны бүлгийн дараагийн 2 ангиллын залуучууд хөдөлмөр эрхлээгүй, 
суралцаагүй байх магадлал өсвөр насныхнаас exp(1.610)= 5.0 болон 
exp(1.421)= 4.14 дахин их байна. 
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ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
Монголд 2015 оны байдлаар таван залуучуудын нэг нь 
хөдөлмөр эрхлээгүй, боловсролд хамрагдаагүй байна. 
Манай улсад “хүн ам зүйн цонх үе” тохиож байгаа энэ 
үед эдийн засгийн өсөлтөд хүний нөөцийн давуу талыг 
ашиглах боломжоо алдаж болзошгүй юм.  

Хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучуудад 
нөлөөлөх хүчин зүйлийг ложистик регрессийн 
загвараар үнэлэхэд текник болон тусгай мэргэжлийн 
дунд боловсролоос бусад тайлбарлагч хувьсагчууд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна.

Эмэгтэйчүүдийн хувьд хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
байх магадлал өндөр байна. Хөдөөгөөс бусад 
алслагдмал нутагт амьдарч буй залуучууд хөдөлмөр 
эрхлээгүй, суралцаагүй байх эрсдэл нэмэгдэж байна. 
Харин өрхийн бүх гишүүд мал аж ахуй эрхлэхэд хувь 
нэмрээ оруулдагтай холбоотойгоор хөдөөд залуучууд 
хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучууд байх 
эрсдэл бага байна. Өрхийн ам бүлийн тоо нэмэгдэх 
нь хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй залуучууд байх 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. 

Цаашид залуучуудын ажилгүйдлийн үндсэн шалтгааныг 
тодруулах, ялангуяа хөдөлмөр эрхлээгүй, суралцаагүй 
залуучуудын тулгамдсан асуудал, бэрхшээлийг олж 
илрүүлэх, ингэснээр нотолгоонд суурилсан бодлого, 
үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийж чадна. 
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хийх оролдлогыг хийсэн. Граунт (1662) онд Лондон 
хотын хүн амын тоог тодорхойлох оролдлогыг 
хийсэн. 
Граунт сүмд бүртгэлтэй өрхүүдээс түүвэрлэн судалгаа 
хийсэн. Ингээд судлахад нэг жилд 11 өрхөд дунджаар 
3 хүн нас барсан байхыг олж тогтоосон байна. 
Энэхүү харьцаагаа ашиглан Лондонд нэг жилд 
ойролцоогоор 48000 өрхийн хувьд нийт 13000 хүн 
нас барсан байна гэж тооцоолсон. 
Жон Граунт(1620 –1674)

Нэг өрх дунджаар 8 гишүүнтэй гэж үзвэл, нийт хүн 
ам 384000 болно. Жон Граунтийн энэхүү ашигласан 
арга нь шинжлэх ухааны үндэслэлгүй байсан бөгөөд 
бодитой байдлыг бататгах үндэслэл байгаагүй. 
Жон Граунт Лондонгийн нийт хүн амын тоог 
тодорхойлоод зогсохгүй олон тооны хүн ам зүйн 
судалгаануудыг хийсэн. Тэрээр өөрийн боловсруулсан 
аргыг хөгжүүлэхдээ Виллиам Петти /William Petty 
(1620 – 1683)/-тэй хамтран ажиллаж байжээ. 

Жон Граунт түүвэр судалгаанд чухал 2 ойлголтыг 
үндэслэсэн гэж үздэг: 

- Тэрээр зарим нийгэм, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд 
цаг хугацаа болон орон зайн хувьд тогтвортой 
хадгалагдаж байгааг олж тогтоосон. Энэхүү 
тогтвортой байдал нь чухал таамаглал болох бөгөөд 
таамаглал байхгүйгээр судалгаагаар цуглуулсан 
тоон мэдээлэлд үндэслэн дүгнэлт хийх боломжгүй 
юм. Тухайлбал, тэрээр охид, хөвгүүд ижил харьцаатай 
мэндэлж байсан бөгөөд хөвгүүд бага зэрэг илүү 
байсныг тогтоосон. Энэхүү харьцаа нь Лондонд болон 
түүний ойролцоох хөдөө тосгонд амьдарч байгаа 
нийт өрхийн хувьд тогтмол байгаад зогсохгүй, цаг 
хугацаа өөрчлөгдөхөд ч тогтмол байсан. 

ТҮҮÂРИЙН ҮҮСЭË,  ХªÃЖИË

/Survey sampling/

Бэлтгэсэн: Ш.АРИУНБОЛД 

ҮСХ-ны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газар, 
Шинжилгээ судалгаа, түүврийн албаны ахлах статистикч

Тоон мэдээлэл цуглуулах үндсэн 2 арга байдаг. 
- Тооллого буюу нэлэнхүй ажиглалт
- Түүвэр судалгаа

Тооллогыг тодорхой шалтгааны улмаас тогтмол 
давтамжтай байнга явуулах боломжгүй. Үүнд: 

- Эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй
- Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломж хомс
- Өндөр зохион байгуулалт, менежмент шаарддаг
- Судалгаанд оролцогчдод үүсэх дарамт
- Бусад 

1. ТҮҮВРИЙН ОНОЛЫН ТУХАЙ
Түүврийн онол гэнэт санамсаргүйгээр бий болоогүй 
бөгөөд бусад статистикийн аргуудын хөгжилтэй 
хамт алхам алхмаар тасралтгүй хөгжиж ирсэн. 
Түүнчлэн түүврийн онол нийгмийн хөгжил, бусад 
холбогдох арга зүй, аргачлалаас тусад нь авч үзэх 
боломжгүй бөгөөд бага багаар боловсорч, өмнөх 
бий болсон мэдлэг, туршлага, эрдэмтдийн санаа 
бодолд тулгуурлан бий болсон. 
Түүврийн үндэс язгуур нь албан ёсны статистик, 
нийгмийн статистикт хамаарах бөгөөд магадлалын 
онол болон туршилтын дизайн/experimental 
design/-тай холбогдоно. Ялангуяа улс төрийн 
арифметик, түүний дараачийн нийгмийн 
үзүүлэлтийн тооцоолол зэрэг нь орчин үеийн 
түүврийн онолын хөгжилд чухал байр суурь эзэлдэг. 
Гэсэн хэдий ч магадлалын онол нь түүврийн 
онолын салшгүй нэг хэсэг гэж үзсэний дараа 
статистикийн шинжлэх ухааны жинхэнэ салбар гэж 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн.  
Судалгааны түүвэр талаас нь авч үзвэл 1895 оныг 
түүхийн эхлэх цэг гэж үзнэ. 

2. 1895 ОНООС ӨМНӨХ ҮЕ
Бидэнд мэдэгдэж байгаагаар Английн худалдаачин 
Жон Граунт /John Graunt/ эх олонлогийн тодорхой 
хэсгийг ашиглан эх олонлогийн талаарх дүгнэлт 
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- Граунт нь нийт дүнг тооцоход 
дундаж утгыг ашигласан. Түүний 
энэ арга нь 11 өрх тутам дунджаар 
3 хүн нас барсныг болон нэг 
өрх дунджаар 8 хүнтэй байсныг 
тогтоосон. 

Симон Лаплас (1749 – 1827)

Симон Лаплас (Pierre Simon La-
place) 1812 онд Францын хүн амын 
тооцооны бодитой байдлын 
асуудлыг авч үзсэн. Тэрээр Жон 
Граунтын аргатай төстэй аргыг 
ашигласан. Лаплас Франц 
даяар тархсан 30 газрыг сонгон 
авч 2 шалгуураар сонголтыг 
хийж гүйцэтгэсэн. Эхлээд улс 
орны цаг агаарын бүх төлөв 
байдлыг ажиглаж тогтоосон. 
Ингэснээр цаг агаарын нөлөөг 
орлуулах боломжтой болсон. 
Хоёрдугаарт, коммунуудын дарга 
нар нь үнэн бодитой мэдээллээр 
хангаж чадах газруудыг 
сонгосон. Төвийн хязгаарын 
теоремийг ашигласнаар 
тэрээр өөрийн үнэлгээг хэвийн 
тархалттай гэдгийг баталсан. 
Гэвч харамсалтай нь, энгийн 
санамсаргүй түүврийн оронд 
кластер түүвэр ашигласнаар 
түүний судалгааны үр дүн 
хэтрэлттэй гарчээ. Түүнээс гадна 
коммунуудыг санамсаргүйгээр 
бус зорилттойгоор сонгосон 

байна. Дээрх асуудлууд нь Төвийн 
хязгаарын теоремийг хэрэглэхэд 
эргэлзээтэй болгосон байна. 

Виллиам Петти (1620 – 1683)

Тэрээр (William Petty) улс төрийн 
арифметикийг санаачилсан. Энэ 
нь хүн амын амьдралын хүснэгт 
болон хүн амын бүртгэлийн 
эмпирик мэдээллийг авч үзсэн.  
Түүнчлэн улс төрийн 
арифметикийн хөгжүүлэхэд Nico-
laas Struyck (1687-1769), Willem 
Kersseboom (1691-1771), болон 
Stamhuis (1989) нар хувь нэмрээ 
оруулсан байна. 

3. 1895 ОН, ТҮҮНЭЭС ХОЙШИХ ҮЕ
Андерс Кэйр /Anders Kiaer (1838-
1919)/ Норвегийн статистикийн 
газрын анхны дарга бөгөөд 
үүсгэн байгуулагч. Тэрээр түүвэр 
судалгааны аргыг боловсруулж 
хөгжүүлсэн бөгөөд өнөөдөр 
үүнийг албан ёсны статистик 
болон нийгмийн судалгаа 
шинжилгээнд өргөн ашиглаж 
байна. Түүний эхний бүтээл нь 
1895 онд гарсан байна. 
1895 оноос өмнө тодорхой 
эрдэмтэд түүвэрт суурилсан 
хяналт, шалгалт, тестүүдийг хийж 
байсан боловч шинжлэх ухааны 
үндэслэлгүй байсан. Түүнчлэн  
тооллого болон судалгааг хамтад 

нь авч үзсэн байна. 
Kiaer нь түүвэр судалгааг 
тооллогоос тусад нь хамгийн анх 
ашигласан бөгөөд Норвегийн 
тэтгэвэр, өвчлөл даатгалын 
системийг тодорхойлох зорилт 
тавин ажилласан байна. Түүний 
ашигласан арга нь төлөөллийн 
/Representative method/ 
арга байсан бөгөөд сонголт 
зорилтот аргад суурилсан. 
Тэрээр ямар нэгэн онолын 
тодорхойлолт, танилцуулга, 
өгүүлэл бичээгүй юм. Ямар нэгэн 
онолын боловсруулалт байхгүй 
байсан нь Кэйр түүврийн аргыг 
санаачлагчдын нэг биш гэж 
үзэхэд хүргэдэг. Өөр нэг асуудал 
нь Кэйрийн өгүүлэлд ашигласан 
материал, ном зүй байдаггүй 
явдал юм. Тиймээс түүний бүтээл 
шинжлэх ухааны өгүүллээс 
илүүтэй техникийн тодорхойлолт 
тайлан шиг харагддаг байна. 

W.G. Madow болон L.H. Mad-
ow (1944)– хамгийн анх систем 
түүврийн нарийвчлалын онолын 
судалгааг хийсэн. 
Tippet (1927) – Санамсаргүй тооны 
хүснэгтийг хэвлэсэн бөгөөд 
бодит санамсаргүй түүврийг 
сонгох аргыг хялбар болгосон. 
Hansen болон Hurvitz (1943) – 
Олон шатат түүврийн онолын 
бүтээлээ хэвлүүлсэн. 
НҮБ-ын Статистикийн чуулган 
1947 онд Статистик түүвэрлэлтийн 
дэд чуулганыг байгуулсан. 
Статистик түүвэрлэлтийн дэд 
чуулган 1950 онд “The Prepara-
tion of Sampling Survey Reports” 
-эхний өгүүллээ гаргасан. 
Mahalanobis (1950)  - түүвэр 
судалгааны өртөг нь хүлээн 
зөвшөөрөгдөх нарийвчлалын 
түвшинд тооллогын зардлын 
ойролцоогоор 10 хувьтай тэнцүү 
болохыг харуулсан. 
Fisher (1950) – түүврийн 



53

ГАДААД ХАРИЛЦАА

процедуурын хэрэглээнд 4 
баталгааг хийсэн. 1) дасан 
зохицох чадвар, 2) хурд болон 
3) төсөв. 4 дэх нь түүвэр нь 
тооллогоос илүү шинжлэх ухаанч 
арга гэдгийг танилцуулсан 
явдал юм. Түүврийн үндэс язгуур 
нь математикийн онол болно. 
Энэ нь урьдчилан тогтоосон 
нарийвчлалын түвшинд түүвэр 
судалгааны тохирох дизайныг 
ашиглах боломжийг олгосон 
байна. 
Түүврийн сонгодог онол 1952 онд 
бий болсон гэж үздэг. 
Horvitz болон Thompson 
(1952) – хазайлтгүй үнэлгээг 
боловсруулах ерөнхий онолыг 
хөгжүүлсэн. Сонголтын магадлал 
эерэг мэдэгдэж байгаа ямар ч 
тохиолдолд үр дүнтэй үнэлгээ хийх 
боломж үргэлж байдаг. Horvitz 
болон Thompson нар сонгогдог 
онолыг бүрэн боловсруулсан 
бөгөөд санамсаргүй түүврийн 
аргыг санал нэгтэйгээр хүлээн 
зөвшөөрсөн. 

4. ОЛОН НИЙТИЙН САНАА 
БОДЛЫН СУДАЛГАА /OPINION 
POLLS/

Олон нийтийн санаа бодлын 
судалгаа нь түүвэр судалгааны 
нэг онцгой төрөл болох бөгөөд 
улс төр, эдийн засаг, нийгмийн 
асуудлуудаар хүн амын тодорхой 
бүлгийн санал бодол, хандлагыг 
тодорхойлох зорилготой 
судалгаа юм. 
АНУ-ын олон нийтийн саналын 
түүхийг судалвал 1824 он руу 
очино. Тухайн жил 2 сонин Harris-
burg Pennsylvanian болон Raleigh 
Star ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
өмнөх жил сонгогчдын улс 
төрийн сонголтыг тодорхойлохыг 
оролдсон. Тэр үеийн санал 
асуулга нь түүвэрт анхаарал 
хандуулдаггүй байсан үе юм. 
Иймээс үр дүнгийн бодитой 
байдлыг авч үзэх нь төвөгтэй. 
1920 оноос эхлэн түүврийн арга 

зүйд анхаарал хандуулах болсон 
байна. Archibald Crossley (1896-
1985) Америкийн олон нийтийн 
радио сонсох зуршлыг хэмжих 
шинэ техникийн боловсруулсан 
байна. George Gallup (1901-1984) 
cонин сэтгүүлийн өгүүлэлд 
уншигчийн сонирхлыг үнэлэх 
шинэ аргууд дээр ажилласан 
байна. Gallup квот түүврийн 
аргыг ашигласан байна. Гол 
санаа нь хүн амыг төлөөлөх 
бүлэг хүмүүсийг шалгах байсан 
бөгөөд олон зуун ярилцлага 
авагчийг орон даяар явуулсан 
байна. Ярилцлага авагч болгон 
тогтсон тооны харилцан 
адилгүй хүнээс судалгаа авахаар 
төлөвлөгдсөн бөгөөд тухайлбал, 
дундаж ангийн хотын эмэгтэй, 
доод ангийн хөдөөний эрэгтэй 
г.м. Ойролцоогоор 3000 хүнээс 
судалгааны асуулгыг асуусан 
байна. 
NIPO (Nederlands Instituut voor 
de Publieke Opinie)  100,000 
түүвэр шаардлагагүй гэдгийг 
харуулсан. 2000-10000 хангалттай 
байсан. Сонгууль болохоос 2 
долоо хоногийн өмнө олон 
нийтийн санаа бодлын судалгааг 
явуулсан. 

5. ДҮГНЭЛТ 
Түүврийн аргын хөгжил 16 
дугаар зуунаас суурь эхлэл нь 
тавигдсан гэж үздэг. Хэдийгээр 
нарийн томьёологдож 
боловсроогүй байсан ч 
түүврийн аргыг туршилт тооцоо, 
хяналтын журмаар амьдрал дээр 
хэрэглэгдэж байсан. 
Жижиг түүврээр бүх хэсгийг 
төлөөлөн шийдвэр гаргаж 
болно (By a small sample we may 
judge the whole piece) Мигель 
Сервантес (1547-1616)-ийн “Дон 
Кихот” зохиол
Аягатай шөлний амт (давсны 
хэмжээ)-ыг тодорхойлохын тулд 
аягатай шөлийг бүгдийг нь 
идэх шаардлагагүй нэг халбага 

хангалттай. Энд шөлний амт 
(давсны хэмжээ) нь статистик 
шинж чанар буюу статистикийн 
хэмжигдэхүүн байна. 
Бяслагны амтыг тодорхойлох 
(Нидерланд 1100-1453), “Stich-
probe” – Түүвэр (Герман хэлэнд 
1583)
Маш олон шинжлэх ухааны 
үр дүнгүүд жижиг хэмжээний 
туршилт, ажиглалтад тулгуурлан 
хийгдсэн байдаг. 
Индуктив буюу нэгтгэн дүгнэх 
шалтгаанаар түүврийг өдөр 
тутмын амьдрал болон шинжлэх 
ухаанд маш эрт хэрэглэж байсан 
бөгөөд түүвэр нь статистикийн 
сайн тодорхойлогдсон аргын 
хувьд харьцангуй орчин 
үеийн арга юм. Өнөөгийн 
байдлаар магадлалт түүврийг 
нийгмийн шинжилгээ судалгаа, 
албан ёсны статистик, зах 
зээлийн шинжилгээ судалгаа, 
олон нийтийн судалгаанд 
өргөн ашиглаж байна. Энэ 
арга нь судлаачдыг сайтар 
боловсруулсан нарийвчилсан 
бодитой судалгааны үр дүнгээр 
хангадаг. Өнөөдөр судалгааны 
түүвэрлэлт нь маш сайн зохион 
байгуулалттай шинжлэх ухаанч 
арга мөн. 
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ХҮН АМ ЗҮЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

64. Төрөлт: Эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн хүүхдийн 
тоогоор хэмжигдэнэ.

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

66. Төрөлтийн ерөнхий коэффициент: Тухайн жилийн 
1000 хүн тутамд ногдох амьд төрсөн хүүхдийн тоог 
илэрхийлнэ.

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

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

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

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

СТÀТИСТИКИЙН ҮÇҮҮËЭËТИЙН ОЙËÃОËТ,  ТОДОРХОЙËОËТ

Х¿н ам,  нийгмийн статистиê Өмнөх дугаараас 35-55-ыг үзнэ үү.
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71. Төрүүлсэн хүүхдийн тоо: Тухайн эмэгтэйн нөхөн 
үржихүйн амьдралынхаа хугацаанд нийт хэдэн 
хүүхэд төрүүлснийг харуулна. Эмэгтэйчүүдийн 
нөхөн үржихүйн амьдралын хугацаа дуусахыг 
хүлээхгүйгээр нэг эмэгтэй хэдэн хүүхэд төрүүлж 
байгааг тооцох шаардлага гардаг. Энэ үед 
төрөлтийн нийлбэр коэффициент гэсэн 
үзүүлэлтийг ашиглаж болно.

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

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

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

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

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

77. Хөдөөгийн хүн ам, өрх: Сумын төв (аймгийн төвийн 
сумыг оруулахгүй), хөдөөд оршин суугаа бүх хүн 
ам, өрхийг хамруулна.

78. Хүйсийн харьцаа: Эрэгтэйчүүдийн тоог 
эмэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулсан харьцаа 
бөгөөд энэ нь 100 эмэгтэйд ногдох эрэгтэйчүүдийн 
тоог илэрхийлнэ.

79. Хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистик: Хүн 
амын ердийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бүх үзэгдэл, 
тухайлбал төрөлт, нас баралт, шилжин ирэгчид 
болон шилжин явагчдын тоо, гэрлэлт, гэр бүл 

салалтын тоо, тэдгээрийг үндэслэн тооцдог 
харьцуулсан үзүүлэлтүүдээс бүрдэнэ.

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

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

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

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

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