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Äэлхийн	189	орнû	төр,	çàсгийн	147	дээд	óдирдлàгûн	
(тэргүүнүүдийн)	оролöоотойгоор	2000	онû	9	дүгээр	
сàрд	 Íью-Éорê	 хотноо	 чóóлсàн	 ÍҮÁ-ûн	 мÿнгàнû	
дээд	 хэмжээний	 óóлçàлтààр	 “Мÿнгàнû	 тóнхàглàл”	
хэмээх	 түүхэн	 áàримт	 áичиг	 áàтлàгдàн	 гàрсàн	
áилээ.	Óг	áàримт	áичигт	2015	он	хүртэлх	хóгàöààнд	
дэлхийн	 хэмжээнд	 нэн	 тэргүүнд	 øийдвэрлэвэл	
çохих	ÿдóóрàл,	àжилгүйдэл,	хүн	àмûн	эрүүл	мэнд,	
áоловсрол,	хүрээлэн	áóй	орчинû	àсóóдлóóд	тэрчлэн	
хөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	 түнøлэлийг	
өрнүүлэх	 хүрээнд	 нийтийн	 àнхààрлûг	 тàтсàн	
тóлгàмдàж	 áóй	 àсóóдлóóдûг	 áàгöлàн	 8	 çорилго,	
18	 çорилт,	 48	 үçүүлэлт	 áүхий	 Мÿнгàнû	 хөгжлийн	
çорилтûг	 àнхлàн	 дэвøүүлсэн	 áолно.	 Ãэсэн	 хэдий	
ч	 дэлхийн	 óлс	 орнóóдûн	 нийгэм,	 эдийн	 çàсгийн	
àмьдрàлûн	нийтлэг	áолон	өвөрмөö	онöлогийг	óлàм	
áүр	 илүү	 тодорхой	 хàргàлçàн	 үçэх	 øààрдлàгàд	
нийöүүлэн	 мÿнгàнû	 хөгжлийн	 дээрхи	 çорилтóóдûг	
áàÿжóóлàн	өргөжүүлж	эдүгээ	8	çорилго,	21	çорилт,	
58	øàлгóóр	үçүүлэлттэй	áàйхààр	øинэчлэн	áàтлààд	
2008	онû	1	дүгээр	сàрûн	15-нààс	эхлэн	нийтээрээ	
дàгàн	мөрдөж,	хөгжүүлэх	áолсон	юм.
Монгол	 óлс	 ÍҮÁ-ûн	 гиøүүн	 орнû	 хóвьд	 төрийн	
тэргүүнийхээ	 оролöон	 áàтлàлöсàн	 “Мÿнгàнû	
тóнхàглàл”-ûн	 үçэл	 сàнààг	 óдирдлàгà	 áолгон	
Мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтûг	 үндэсний	 онöлогт	
нийöүүлэн	 хэрэгжүүлэх	 тàлààр	 ихээхэн	 чàрмàйлт	
тàвьж	ирсэн	áолно.	
Монгол	 óлсûн	 хóóль	 тогтоох	 төрийн	 эрх	 áàрих	
дээд	áàйгóóллàгà	-	Óлсûн	Èх	Õóрàл	“Õүний	эрхийг	
áàтàлгààжóóлàх,	àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх”	
çорилтûг	 чóхàлчлàн	 үçэж	 дээрх	 нийтлэг	 çорилго,	
çорилт	 дээр	 нэмж	 орóóлàн	 2005	 онû	 25	 дóгààр	
тогтоолоороо	 áàтàлж	 мөрдүүлсэн	 төдийгүй,	
түүнийхээ	 хэрэгжилтийг	 хоёр	 жил	 тóтàмд	 дүгнэн	
гàргàж,	 Çàсгийн	 гàçàр	 нь	 ÓÈÕ-д	 тàйлàгнàж	 áàйх	
жóрàмд	øилжээд	áàйнà.	
Èйнхүү	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтûн	хэрэгжилтийн	

I. ТАНИЛÖУУЛГА



2

тàйлàнг	 үндэсний	 хэмжээнд	 áоловсрóóлàн	 гàргàж	
хэлэлöүүлэг	ÿвóóлдàг,	үнэлэлт	дүгнэлт	өгдөг	áолсон	
нь	 мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилго,	 çорилт,	 øàлгóóр	
үçүүлэлтүүдийг	 óлàм	 áүр	 тодорхой,	 оновчтой	
áолгож	хэрэгжилтийн	үр	дүнг	сàйжрóóлàх	нөхöлийг	
áүрдүүлэхэд	түлхэö	өгөх	àч	холáогдолтой	áàйдàг.	
Монгол	óлсûн	их	хóрàл	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтûн	
хэрэгжилтийн	 тóхàй	 тàйлàнг	 àвч	 хэлэлöсэний	
үндсэн	дээр	2008	онû	1	дүгээр	сàрûн	31-ний	өдрийн	
13	дóгààр	тогтоолоор	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтûг	
øинэчлэн	 нийт	 9	 çорилго,	 24	 çорилт,	 67	 øàлгóóр	
үçүүлэлттэй	áолгон	өргөжүүлж	áàтàлсàн	áолно.	
Тиймээс	Монгол	óлсûн	МÕÇ-н	хэрэгжилтийг	хÿнàх	
дээрх	 67	 øàлгóóр	 үçүүлэлт	 тóс	 áүрийн	 тàлààрх	
стàндàрт	 ойлголт,	 тодорхойлолтûг	 Үндэсний	
Ñтàтистиêийн	 Õорооноос	 тóсгàйлàн	 áоловсрóóлж,	
Монгол	 Óлсûн	 Үндэсний	 стàтистиêийн	 хороонû	
дàргûн	 2008	 онû	 12	 дóгààр	 сàрûн	 31-ний	 өдрийн	
182	тоот	тóøààлààр	áàтàлж	мөрдүүлэв.	
Èнгэснээр	 мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилт,	 çорилго	
áүрийн	 мөн	 чàнàрûг	 çөв	 тàнин	 мэдэж,	 ойлгож	
хэрэгжүүлэх	 нэгдмэл	 ойлголт,	 àргà	 àжиллàгààг	
үндэсний	хэмжээнд	тогтоож	мөрдүүлэхэд	нэн	чóхàл	
àч	холáогдолтой	юм.	
МÕÇ-ûн	хэрэгжилтийг	хÿнàх	үçүүлэлтүүд	нь:	

1.		МÕÇ-ûн	хэрэгжилтийг	хэмжих;
2.	 Олон	 óлсûн	 áолон	 нийслэл,	 àймàг	
хоорондûн	 çэрэгöүүлэлт	 хийх	 үндэслэлийг	
хàнгàсàн,	 нэгдсэн	 ойлголт,	 тодорхойлолтод	
нийöсэн	áàйх;	
3.	Монгол	óлсûн	хөгжлийн	гол	гол	чиглэлүүдийг	
áүрэн	хàмрóóлсàн	áàйх;	
4.	Олон	óлсûн	нийтлэг	стàндàрт,	хэм	хэмжээ,	
àргàчлàл,	çөвлөмжид	тóлгóóрлàсàн	áàйх;
5.	 Тоон	 мэдээллийн	 áàÿлàг	 сàн	 áàйгóóлàх	
нөхöлийг	хàнгàсàн	áàйх

гэсэн		5	үндсэн	øààрдлàгàд	үндэслэсэн	áолно.	
Монгол	 óлсûн	 мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтûн	 нийт	
9	 çорилго,	 24	 çорилтóóдûн	 хүрээнд	 хэрэгжилтийг	
хÿнàх,	 дүгнэх	 øàлгóóр	 үçүүлэлтүүдийн	 ойлголт,	
тодорхойлолтûг	 нэг	 мөр	 áолгох;	 үçүүлэлтүүдийг	
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МЭÄЭЭËËÈÉÍ	ЭÕ	
ҮҮÑÂЭÐ:

МЕТÀ	
МЭÄЭЭËËÈÉÍ	
ÁÀÀÇ:

тооöоолох	 àргà	 çүй,	 мэдээллийн	 эх	 үүсвэр,	
хэрэглэх	 үндэслэл	 çэргийг	 тóсгàсàн	 àргàчлàлûг	
ҮÑÕ-нû	дэргэд	хэрэгжиж	áàйгàà	Çàсàг	çàхиргààнû	
стàтистиê	 мэдээлэлд	 сóóрилсàн	 ÿдóóрàл,	 МÕÇ-ûн	
хэрэгжилтийг	 хÿнàх	 мэдээлийн	 тогтолöоо	 (PMIS)	
төслөөс	 áоловсрóóлж,	 нийтийн	 хүртээл	 áолгож	
áàйнà.	
ÍҮÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн	 олон	 óлсûн	 стàндàрт,	
çөвлөмж,	 үçүүлэлтүүдийн	 тодорхойлолт,	 ойлголт,	
мэдээллийн	 эх	 үүсвэртэй	 нийöүүлэн	 óлмààр	
үндэсний	түвøинд	өөрийн	онöлог	áàйдлûг	тóсгàсàн	
нэмэлт	 үçүүлэлтүүдийн	 тодорхойлолт,	 тооöох	
àргà,	мэдээллийн	эх	үүсвэр,	хэрэглэх	үндэслэлийг	
тодорхойлж	энэхүү	àргàчлàлд	тóсгàв.	Õàрин	Монгол	
óлсûн	дэвøүүлсэн	9	дүгээр	çорилгûн	хэрэгжилтийг	
хÿнàх	 çàрим	 үçүүлэлтүүдийг	 тооöох	 àргà	 çүйг	
сóдàлж,	 áоловсрóóлàх	 үйл	 àжиллàгàà	 үргэлжилж		
áàйгàà	áолно.										

Үçүүлэлт	áүрийн	тоон	óтгà,	мэдээллийн	эх	үүсвэрийг	
түүнийг	 тодорхойлогч	 холáогдох	 áàйгóóллàгóóд	
áолон	Үндэсний	стàтистиêийн	хороо	хàриóöнà.	

Энд	 тóхàйн	 үçүүлэлт	 áүрийн	 холáогдох	 çорилго,	
çорилт,	үçүүлэлтийн	тодорхойлолт,	түүнийг	хэрэглэх	
үндэслэл,	 тооöох	 àргà,	 мэдээллийн	 дàвтàмж,	 эх	
үүсвэр,	 хàриóöàх	 áàйгóóллàгûг	 тодорхой	 тóсгàхûг	
çорилоо.	

	

---------------oOOo-------------
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I.1. МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2005	онû	04	сàрûн	21	өдөр																							Äóгààр	25		 																		Óлààнáààтàр	хот

   
Монгол Улсын Мянганы õөгжлийн зорилтыг  

батлаõ туõай

	 2000	 онд	 áолсон	 Íэгдсэн	 Үндэстний	 Áàйгóóллàгà	 /ÍҮÁ/-ûн	 Мÿнгàнû	 дээд	
хэмжээний	 чóóлгà	 óóлçàлтààс	 áàтàлсàн	 “Мÿнгàнû	 тóнхàглàл”	 áàримт	 áичгийг	
сàйøààн	 мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтóóдûг	 тодорхойлох,	 түүнийг	 хэрэгжүүлэх	
хэрэгжилтэд	 нь	 хÿнàлт	 тàвих	 àсóóдлûг	 үндэсний	 хэмжээнд	 çохиöóóлàн,	 çохион	
áàйгóóлàх	øààрдлàгàд	үндэслэн		Монгол	Óлсûн	Èх	Õóрлààс	ТОÃТООÕ	нь:

	 1.Монгол	Óлсûн	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтóóдûг	хàвсрàлтààр	áàтàлсóгàй;
	 2.Монгол	 Óлсûн	 Мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтóóдûг	 хэрэгжүүлэхтэй	
холáогдóóлàн	дàрààхь	àргà	хэмжээ	àвч	хэрэгжүүлэхийг	Çàсгийн	гàçàр	
/Ц.	Элáэгдорж/-т	үүрэг	áолгосóгàй:
	 	
	 	 1/				Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтóóдûг	àймàг,	нийслэл,	áүсийн	хэмжээнд	

тодорхойлж,	 Çàсгийн	 гàçрûн	 үйл	 àжиллàгààнû	 хөтөлáөр,	 эдийн	 çàсàг,	 нийгмийг	
хөгжүүлэх	жил	áүрийн	үндсэн	чиглэл	áолон	öààøид	áàтлàн	гàргàх	хөгжлийн	áàримт	
áичгүүдэд	тóсгàн,	øààрдàгдàх	хөрөнгийг	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	төсөвт	төлөвлөж	
үå	øàттàйгààр	хэрэгжүүлэх	àжлûг	çохион	áàйгóóлàх;
														
	 	 2/					Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтóóдûн	хэрэгжилтийн	тàлààрх					үндэсний	
илтгэлийг	 	 2	 жил	 тóтàм	 гàргàж,	 Óлсûн	 Èх	 Õóрлûн	 хàврûн	 чóóлгàнд	 тàнилöóóлж	
áàйх;		
	 	 3/	 Мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтóóдûг	 хэрэгжүүлэх	 àжлûг	 çохион	
áàйгóóлàхàд	 иргэний	 нийгмийн	 оролöоог	 хàнгàх,	 төр,	 төрийн	 áóс	 áàйгóóллàгà,	
хóвийн	хэвøлийн	хооронд	түнøлэлийг	áий	áолгож,	тэдгээрийн	үр	àøигтàй	хàмтûн	
àжиллàгààг	хөгжүүлэх;

											 					 4/	 Мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтóóдûг	 хэрэгжүүлэхдээ	 дотоодûн	
нөөö	 áололöоог	 àøиглàхûн	 çэрэгöээ	 олон	 óлсûн	 áàнê,	 сàнхүүгийн	 áàйгóóллàгûн	
дэмжлэгийг	 àвч,	 гàдààд	 эх	 үүсвэрээр	 хàнгàх	 áоломжтой	 áүх	 àргà	 хэмжээг	 àвàх	
тàлààр	сàнààчлàгàтàй	àжиллàх.	
		
		 3.Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтóóдûн	үçүүлэлт,	àргà	çүйг	áоловсронгóй	áолгох,	
хэрэгжилтийг	үçүүлэлт	áүрээр	дүгнэх,	хÿнàлт	тàвих,	төрөлжсөн	áолон	тóсгàйлсàн	
сàнг	 óлсûн	 хэмжээнд,	 àймàг,	 нийслэлийн	 түвøинд	 холáогдох	 мэдээллээр	
áүрдүүлж	àжиллàхûг	Çàсгийн	гàçàр	/Ц.	Элáэгдорж	/,	Үндэсний	стàтистиêийн	хороо	
/П.Áÿмáàöэрэн/,	 Àвлигàтàй	 тэмöэх	 гàçàр	 /×.Ñàнгàрàгчàà/,	 Төрийн	 àлáàнû	 çөвлөл	
/Ж.Íоровсàмáóó/,	Монгол	Óлсûн	Õүний	эрхийн	үндэсний	êомисс	/Ä.Ñолонго/-т	тóс	
тóс	үүрэг	áолгосóгàй;

	 4.Энэхүү	 	 тогтоолûн	 áиåлэлтэд	 хÿнàлт	 тàвьж	 àжиллàхûг	 Төрийн	
áàйгóóлàлтûн	áàйнгûн	хороо	/Ñ.Áàтáолд/,	Áàйгàль	орчнû	áàйнгûн	хороо	/×.	Ðàднàà/,	
Эдийн	çàсгийн	áàйнгûн	хороо	/Ц.	Äàмдин/,	Íийгмийн	áодлогûн	áàйнгûн	хороо	
/Ñ.Ëàмáàà/,	Төсвийн	áàйнгûн	хороо	/Ð.Áàдàмдàмдин/-нд	тóс	тóс	дààлгàсóгàй.	

	 	 МОÍÃОË	ÓËÑЫÍ	
	 	 ÈÕ	ÕÓÐËЫÍ	ÄÀÐÃÀ	 			 	 Ä.ËҮÍÄЭЭЖÀÍЦÀÍ	
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I.2. МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2008	онû	01	сàрûн	31	өдөр	 																		Äóгààр	13				 																					Óлààнáààтàр	хот

   Тогтоолд өөрчлөлт оруулаõ болон тогтоолын  õавсралтыг шинэчлэн  
батлаõ туõай

Монгол	Óлсûн	Èх	Õóрлààс	ТОÃТООÕ	нь:

	 1.Монгол	Óлсûн	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилт	áàтлàх	тóхàй	Óлсûн	Èх	Õóрлûн	
2005	онû	4	сàрûн	21-ний	өдрийн	25	дóгààр	тогтоолûн	2	дàхь	хэсгийн	1	дэх	çààлт	
áолон	3	дàхь	хэсгийг	дàрààхь	áàйдлààр	тóс	тóс	өөрчлөн	нàйрóóлсóгàй:

		 	 1.1	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтóóдûг	àймàг,	нийслэл,	áүсийн	хэмжээнд	
тодорхойлж,	 Çàсгийн	 гàçрûн	 үйл	 àжиллàгààнû	 хөтөлáөр,	 эдийн	 çàсàг,	 нийгмийг	
хөгжүүлэх	жил	áүрийн	үндсэн	чиглэл	áолон	öààøид	áàтлàн	гàргàх	хөгжлийн	áàримт	
áичгүүдэд	тóсгàн,	øààрдàгдàх	хөрөнгийг	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	төсөвт	төлөвлөж	
үå	øàттàйгààр	хэрэгжүүлэх	àжлûг	çохион	áàйгóóлàх;

		 3.Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилтóóдûн	үçүүлэлт,	àргà	çүйг	áоловсронгóй	áолгох,	
хэрэгжилтийг	үçүүлэлт	áүрээр	дүгнэх,	хÿнàлт	тàвих,	төрөлжсөн	áолон	тóсгàйлсàн	
сàнг	óлсûн	хэмжээнд,	àймàг,	нийслэлийн	түвøинд	холáогдох	мэдээллээр	áүрдүүлж	
àжиллàхûг	Çàсгийн	гàçàр	/Ñ.Áàÿр/,		Үндэсний			стàтистиêийн	хороо	/П.Áÿмáàöэрэн/,			
Àвлигàтàй	тэмöэх	гàçàр	/×.Ñàнгàрàгчàà/,	Төрийн	àлáàнû	çөвлөл	/Ж.Íоровсàмáóó/,	
Монгол	 Óлсûн	 Õүний	 эрхийн	 үндэсний	 êомисс	 /Ä.Ñолонго/-т	 тóс	 тóс	 үүрэг	
áолгосóгàй.

		 2.Монгол	Óлсûн	Мÿнгàнû	хөгжлийн	çорилт	áàтлàх	тóхàй	Óлсûн	Èх	Õóрлûн	
2005	онû	4	дүгээр	сàрûн	21-ний	өдрийн	25	дóгààр	тогтоолûн	хàвсрàлтûг	øинэчлэн	
áàтàлсóгàй.	

		 3.Энэ	тогтоол	áàтлàгдсàнтàй	холáогдóóлàн	“Монгол	Óлсûн	Мÿнгàнû	хөгжлийн	
çорилтûг	áàтлàх	тóхàй”	ÓÈÕ-ûн	2005	онû	4	дүгээр	сàрûн	21-ний	өдрийн	25	дóгààр	
тогтоолûн	хàвсрàлтûг	хүчингүй	áолсонд	тооöсóгàй.	

МОÍÃОË	ÓËÑЫÍ	
ÈÕ	ÕÓÐËЫÍ	ÄÀÐÃÀ	 	 	 Ä.ËҮÍÄЭЭЖÀÍЦÀÍ	
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I.3. МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН 
ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЗОРИЛГО 1.  ЯДУУРАЛ, ӨЛСГӨЛӨНГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 1: 
Àмьжиргààнû	 доод	 түвøнээс	
доогóóр	 орлоготой	 иргэдийн	
эçлэх	 хóвь	 хэмжээг	 1990	 онтой	
хàрьöóóлàхàд	 2015	 он	 гэхэд	 2	
дàхин	áóóрóóлàх.	

1.1				Ядóóрлûн	түвøин	/хóвь/

1.2					Ядóóрлûн	гүнçгийрэлт	/хóвь/

1.3				Yндэсний	нийт	хэрэглээнд	хàмгийн	áàгà	
хэрэглээтэй	 хүн	 àмûн	 хэрэглээний	 эçлэх	
хóвийн	жин

1.4	 Íэг	 хүнд	 ногдох	 дотоодûн	 нийт	
áүтээгдэхүүн	/онû	үнээр,	мÿнгàн	төгрөг/

Зорилт 2: 
Õоол,	 тэжээлийн	 дóтàлтàй	
хүн	 àмûн	 тоог	 1990	 онтой	
хàрьöóóлàхàд	 2015	 он	 гэхэд	 	 6	
дàхин	áóóрóóлàх.	

1.5	 	 	 5	 хүртэлх	 нàснû	 тóрààлтàй	 хүүхдийн	
эçлэх	хóвь
1.6	 	 	 5	 хүртэлх	нàснû	өсөлтийн	хоöролттой	
хүүхдийн	эçлэх	хóвь
1.7	 	 	 5	 хүртэлх	 нàснû	 тóрàнхàй	 хүүхдийн	
эçлэх	хóвь	

Зорилт 3: 
Õүн	àмûн	хөдөлмөр	эрхлэлтийн	
түвøинг	 дээøлүүлж,	
хөдөлмөрийн	çàх	çээлд	øилжиж	
áóй	 çàлóóчóóдûн	 àжилгүйдлийн	
түвøинг	áóóрóóлàх.

1.8			Àжиллàх	хүчний	оролöоонû	түвøин	
																																																															/хóвь/

1.9		15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	àжилгүйдлийн	
түвøин	/хóвь/

Зорилт 4: 
Õүн	 àмûн	 төвлөрөл,	 øилжих	
хөдөлгөөнтэй	 холáогдон	 гàрч	
áóй	 сөрөг	 үçэгдлийг	 áàгàсгàх,	
øилжин	сóóрьøигчдûг	нийгмийн	
сóóрь	үйлчилгээнд	хàмрóóлàх.

1.10			Õот,	сóóрингийн	нийт	хүн	àмд	хàÿгийн	
áүртгэлгүй	 орøин	 сóóж	 áóй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	
хóвь

ЗОРИЛГО 2. БYХ НИЙТЭЭР АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИХ

Зорилт 5: 
2015	 он	 гэхэд	 áүх	 хүүхдэд	 áàгà	
áоловсрол	олгох.

2.1	 	 	 Áàгà	 áоловсролûн	 хàмрàн	 сóргàлтûн	
öэвэр	жин
2.2			Íэгдүгээр	àнгид	элсэн		ороод	5	дóгààр	
àнги	хүртэл	сóрàлöàгчдûн	хóвь
2.3	 	 	 15-24	 нàснû	 çàлóóчóóдûн	 áичиг	 үсэг	
тàйлàгдàлтûн	хóвь
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ЗОРИЛГО 3.  ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ДЭМЖИН ХӨГЖYYЛЖ 
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТYВШИНД ЭМЭГТЭЙ×YYДИЙН ОРОЛÖООГ 
НЭМЭГДYYЛЭХ

Зорилт 6: 
2009	 он	 гэхэд	 áàгà	 áолон	 дóнд	
áоловсрол	 эçэмøигчдийн	
дóнд,	 2015	 он	 гэхэд	 áүх	 øàтнû	
áоловсролûн	 áàйгóóллàгàд	
сóрàлöàгчдûн	хүйсийн			çохистой	
хàрьöààг	хàнгàх.

3.1	 	 	Áàгà	áоловсрол	эçэмøиж	áàйгàà	охид,	
хөвгүүдийн	тоонû	хàрьöàà

3.2	 	 	 Ерөнхий	 áоловсрол	 эçэмøиж	 áàйгàà	
охид,	хөвгүүдийн	тоонû	хàрьöàà

3.3			Äээд	áоловсрол	эçэмøиж	áàйгàà	эмэгтэй,	
эрэгтэйчүүдийн	тоонû	хàрьöàà

Зорилт 7:	
Цàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	
хүн	 àмûн	 жåндэрийн	 тэгø	
áàйдлûг	хàнгàх.

3.4	 	 	 Õөдөө	 àж	 àхóйгààс	 áóсàд	 сàлáàрт	
öàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	 àмûн	
дотор	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь

Зорилт 8: 
Óлс	төр,	øийдвэр	гàргàх	түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	 оролöоог	
нэмэгдүүлэх.	

3.5	 	 	 Óлсûн	 Èх	 Õóрàлд	 сонгогдсон	
эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь

3.6	 	 	 Óлсûн	 Èх	 Õóрàлд	 нэр	 дэвøсэн	
эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь

ЗОРИЛГО 4.  ХYYХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ

Зорилт 9: 
Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
эндэгдлийг	 1990	 онтой	
хàрьöóóлàхàд	 2015	 он	 гэхэд	 4	
дàхин	áóóрóóлàх.

4.1			Тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	эндэгдлийн	
түвøин	/1000	àмьд	төрөлт	тóтàмд/
4.2			Íÿлхсûн	эндэгдлийн	түвøин	/1000	àмьд	
төрөлт	тóтàмд/
4.3	 	 	 Óлààн	 áóрхнû	 эсрэг	 вàêöинжóóлàлтàд	
хàмрàгдсàн	хүүхдийн	хóвь

ЗОРИЛГО 5. ЭХ×YYДИЙН ЭРYYЛ МЭНДИЙГ САЙЖРУУЛАХ

Зорилт 10: 
Íөхөн	 үржихүйн	 эрүүл	 мэндийн	
øààрдлàгàтàй	 тóслàмж	
үйлчилгээг	 хүн	 áүрт	 хүргэж,	
эхийн	 эндэгдлийг	 1990	 онтой	
хàрьöóóлàхàд	 2015	 он	 гэхэд	 4	
дàхин	áóóрóóлàх.

5.1			Эхийн	эндэгдлийн	түвøин	/100,000	àмьд	
төрөлт	тóтàмд/

5.2			Эрүүл	мэндийн	мэргэжлийн	àжилтàн	эх	
áàрьсàн	төрөлтийн	хóвь
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ЗОРИЛГО 6.   БЭЛГИЙН ЗАМЫН ХАЛДВАРТ ӨВ×ИН, ХYНИЙ 
ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРУС /ХДХВ/, ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ 
ХОМСДОЛ (ДОХ), СYРЬЕЭТЭЙ ТЭМÖЭХ, БУСАД ӨВ×НИЙГ 
БУУРУУЛАХ

Зорилт 11: 
2015	 он	 гэхэд	 Õүний	 дàрхлàл	
хомсдолûн	 вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн	олдмол	хомсдол	/ÄОÕ/	
өвчний	 	 хàлдвàрûг	 хÿçгààрлàх,	
óрьдчилàн	сэргийлэх.

6.1	 	 	 Жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 дóндàхь	
ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàрûн	тàрхàлт	/хóвь/

6.2	 	 	 15-24	 нàснû	 çàлóóчóóдûн	 дóндàхь		
ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàрûн	тàрхàлт	/хóвь/

Зорилт 12: 
2015	 он	 гэхэд	 сүрьåэ	 өвчний	
тàрхàлтûг	áóóрóóлàх.

6.3	 	 	 	 Ñүрьåэ	 өвчний	 тàрхàлт	 /100,000	 хүн	
тóтàмд/

6.4				Ñүрьåэгийн	өвчлөлийн	түвøин	/100,000	
хүн	тóтàмд/
6.5	 	 	 	 Ñүрьåэгээс	 øàлтгààлсàн	 нàс	 áàрàлт	
/100,000	хүн	тóтàмд/

6.6	 	 	 	 Оноøилгоо,	 эмчилгээний	 олон	 óлсûн	
стàндàртûн	 хүрээнд	 сүрьåэг	 илрүүлж,	
эмчилсэн	тохиолдлûн	хóвь

Зорилт 13: 
Õүүхдийн	 øүд	 öоорох	 өвчний	
тàрхàлтûг	áóóрóóлàх.	

6.7				5-6	нàстàй	хүүхдийн	øүд	öоорох	өвчний	
тàрхàлт	/хóвь/	

ЗОРИЛГО 7. БАЙГАЛЬ ОР×НЫ ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

Зорилт 14: 
Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	
óлсûн	 хөгжлийн	 áодлого,	
хөтөлáөрт	тóсгàн	хэрэгжүүлж,	хот	
сóóрин,	 ÿлàнгóÿà	 Óлààнáààтàр	
хотûн		àгààрûг	öэвэрøүүлэх.

7.1				Ойт	нóтгийн	эçлэх	хóвь
7.2	 	 	 	 Тóсгàй	 хàмгààлàлтàд	 àвсàн	 гàçàр	
нóтгийн	эçлэх	хóвь
7.3	 	 	 	Íэг	хүнд	ногдох	нүүрсхүчлийн	дàвхàр	
ислийн	ÿлгàрàлт	/тонн/хүн/
7.4				Óлààнáààтàр	хотûн	àгààр	дàхь	àçотûн	
дàвхàр	 ислийн	 өвлийн	 хоногийн	 дóндàж	
àгóóлàмж	/мêг/м3/
7.5			Óлààнáààтàр	хотûн	àгààр	дàхь	хүхэрлэг	
хийн	өвлийн	дóндàж	àгóóлàмж	/мêг/м3/

Зорилт 15: 
Ãол,	 горхинû	 óснû	 эхийг	
хàмгààлж,	нөхөн	сэргээх	çàмààр	
øиргэлтийг	áàгàсгàх.

7.6	 	 	 Õàмгààлàлтàд	 àвсàн	 гол	 мөрний	 óснû	
óрсàö	áүрэлдэх	óндàргûн	эхийн	эçлэх	хóвь
7.7			Õàмгààлàлт	áàрьж	тохижóóлсàн	óснû	эх	
үүсвэр,	áóлàг	øàндûн	эхийн	тоо
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Зорилт 16: 	
2015	 он	 гэхэд	 áàтàлгààт	 óнднû	
óснû	 хàнгàмжгүй,	 сàйжрóóлсàн	
àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмжид	
хàмрàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	
хóвийг	áóóрóóлàх.

7.8				Áàтàлгààт	óнднû	óснû	хàнгàмжгүй	хүн	
àмûн	эçлэх	хóвь

7.9	 	 	 	 Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	 öэврийн	
áàйгóóлàмжид	хàмрàгдààгүй	хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь

Зорилт 17: 	
2015	 он	 гэхэд	 хүн	 àмûн	 орон	
сóóöнû	нөхöөлийг	сàйжрóóлàх.

7.10	 	 	 Èнжåнåрийн	 øóгàм	 сүлжээтэй	 орон	
сóóöàнд	 àмьдàрч	 áàйгàà	 хүн	 àмûн	 эçлэх	
хóвь

ЗОРИЛГО  8. ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ТYНШЛЭЛИЙГ 
ХӨГЖYYЛЭХ

Зорилт 18: 
Õóдàлдààнû	 áолон	 сàнхүүгийн	
тогтолöоог	 хөгжүүлэх	 çàмààр	
Мÿнгàнû	 хөгжлийн	 çорилтóóдûг	
хàнгàх	тààтàй	нөхöөл	áүрдүүлэх.

8.1				Õóдàлдààнû	хүчин	чàдлûг	áий	áолгоход	
тóслàхààр	 үçүүлсэн	 хөгжлийн	 àлáàн	 ёснû	
тóслàмжийн	эçлэх	хóвь
8.2				Íийгмийн	сóóрь	үйлчилгээнд	үçүүлсэн	
хөгжлийн	 àлáàн	 ёснû	 тóслàмжийн	 эçлэх	
хóвь
8.3			Äотоодûн	нийт	áүтээгдэхүүнд	эêсïортûн	
эçлэх	хóвь
8.4			Ñàнхүүгийн	гүнçгийрэл:	Äотоодûн	нийт	
áүтээгдэхүүн,	нийт	мөнгөний	хàрьöàà

Зорилт 19: 
Äàлàйд	 гàрöгүй	 Монгол	 Óлсûн	
онöгой	 хэрэгöээ,	 øààрдлàгûг	
хàргàлçàн	 илүү	 тààлàмжтàй	
нөхöөлөөр	 дàлàйд	 	 гàрöтàй	
áолох,	гàдààдàд	дàмжин	өнгөрөх	
тээврийн	үр	àøгийг	дээøлүүлэх,	
Монгол	 Óлсûн	 нóтàг	 дэвсгэрээр	
дàмжин	 өнгөрөх	 тээврийг	
өргөжүүлэх.

8.5			Yндэсний	нийт	орлогод	хөгжлийн	àлáàн	
ёснû	тóслàмжийн	эçлэх	хóвь

8.6		Төмөр	çàмûн	àчàà	тээвэрлэлтэд	дàмжин	
өнгөрөх	àчààнû	эçлэх	хóвь

Зорилт 20: 
Óрт	 хóгàöààнд	 гàдààд,	 дотоод	
өрийн	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх	үүднээс	өрийн	стрàтåгийг	
áий	 áолгох,	 үндэсний	 áолон	
олон	 óлсàд	 хэрэглэж	 áàйгàà	
àргà	 хэрэгслийг	 сóдàлж,	 Монгол	
Óлсûн	 төсөв,	 эдийн	 çàсàгт	
хүндрэл	 óчрóóлàхгүйгээр	 өрийг	
çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх.

8.7				Äотоодûн	нийт	áүтээгдэхүүнд	Çàсгийн	
гàçрûн	гàдààд	өрийн	эçлэх	хóвь
8.8				Эêсïортод	Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	
эçлэх	хóвь
8.9		 	 	Çàсгийн	гàçрûн	орлогод	гàдààд	өрийн	
эçлэх	хóвь
8.10		Эêсïортод	Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	
үйлчилгээний	эçлэх	хóвь
8.11	 	 Çàсгийн	 гàçрûн	 орлогод	 гàдààд	 өрийн	
үйлчилгээний	эçлэх	хóвь
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Зорилт 21: 
Мэдээлэл	 холáоонû	 øинэ	
тåхнологийг	 хөгжүүлэх,	
“Мэдээлэлжсэн	 нийгэм”	
áàйгóóлàх.

8.12	 	 Ñóóрин	 óтàснû	 öэгийн	 тоо	 /1000	 хүн	
тóтàмд/
8.13	 	 Èнтåрнåт	 áàйнгûн	 хэрэглэгчдийн	 тоо	
/1000	хүн	тóтàмд/
8.14		Үүрэн	тåлåôон	хэрэглэгчдийн	тоо	/1000	
хүн	тóтàмд/	

ЗОРИЛГО 9. ХYНИЙ ЭРХИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, АРД×ИЛСАН   
ЗАСАГЛАЛЫГ ХӨГЖYYЛЭХ

Зорилт 22: 
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	
тóнхàглàлûг	 хүндэтгэн	 сàхиж,	
хэвлэл	 мэдээллийн	 эрх	 чөлөөг	
хàнгàж,	олон	нийтэд	мэдээллийг	
чөлөөтэй	 олж	 àвàх	 áоломж	
олгох.

9.1				Õүний	хөгжлийн	индåêс
9.2	 	 	 	 Монгол	 Óлсûн	 хóóль	 тогтоомж	 олон	
óлсûн	хүний	эрхийн	гэрээ,	êонвåнöэд	нийöэж	
áóй	тàлààрхи	øинжээчдийн	үнэлгээ	/хóвь/

9.3			 	Шүүхийн	øийдвэр	гүйöэтгэлийн	áодит	
áиåлэлт	/хóвь/

9.4				Төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэдэд	үйлчилгээ	
үçүүлж	áóй	өмгөөлөгчдийн	тоо.

9.5				Óлс	төр,	эдийн	çàсàг,	сàнхүүгээс	хэвлэл,	
мэдээллийн	хэрэгслийн	хàрààт	áóс	áàйдлûн	
тàлààрхи	иргэдийн	төсөөлөл

9.6	 	 	 Төсөв,	 түүний	 çàрöóóлàлтûн	 тàйлàнг	
вэá	хóóдсàндàà	тогтмол	áàйрлóóлдàг	төрийн	
áàйгóóллàгûн	тоо

Зорилт 23: 
Àрдчиллûн	 үндсэн	 çàрчим,	 хэв	
мàÿгийг	àмьдрàлд	хэвøүүлэх.

9.7			Төрийн	áàйгóóллàгûн	үйл	àжиллàгààнû	
тàлààрхи	иргэдийн	төсөөлөл.
9.8	 	 	 Óлсûн	 төсвийн	 төслийг	 áоловсрóóлàх,	
áàтлàх	 үåд	 сàнàлàà	 àлáàн	 ёсоор	 ирүүлсэн	
иргэний	нийгмийн	áàйгóóллàгûн	тоо
9.9	 	 	 Áàг,	 хороонû	 Çàсàг	 дàргàд	 нэр	
дэвøүүлэхэд	оролöох	иргэдийн	ирöийн	хóвь

Зорилт 24: 
Àвлигûг	үл	тэвчих	óóр	àмьсгàлûг	
нийгмийн	áүх	хүрээнд		áий	áолгон	
хэвøүүлэх.	

9.10		Àвлигûн	индåêс

9.11		Óлс	төр,	хóóль	хÿнàлтûн	áàйгóóллàгûн	
хүрээн	дэх	àвлигûн	тàлààрхи	төсөөлөл

9.12	 	 Төрийн	 çàхиргàà	 áолон	 үйлчилгээний	
áàйгóóллàгûн	 хүрээн	 дэх	 àвлигûн	 тàлààрхи	
иргэдийн	төсөөлөл
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Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

Õолáогдох
çорилго,
çорилт:

Үçүүлэлтийн
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II.Мянганы õөгжлийн зорилтуудын шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тооöоõ аргачлал

II. 1. ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН

Çорилго	1.	
Çорилт			1.				 	

Íийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 ÿдóóрлûн	 øóгàмààс	 доогóóр	
хэрэглээтэй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвийг	 ÿдóóрлûн	
түвøин	гэнэ.	Ядóó	хүнийг	ÿдóó	áóс	хүнээс	ÿлгàсàн	
хàмгийн	 áàгà	 хэрэглээг	 хàнгàх	 орлогûн	 дүнг	
ÿдóóрлûн	øóгàм	гэнэ.		ßäóóðàë áà ò¿¿íèéã ñóäëàõ 
àðãà ç¿é, Ðåâàëèîí 1991 îí.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 ÿдóóрлûн	 øóгàмààс	 доогóóр	
хэрэглээтэй	 áóюó	 ÿдóó	 хүн	 àмûн	 тоог	 хÿнàх	
áоломжийг	олгоно.	Ядóóрлûн	тàлààрхи	øинжилгээ,	
сóдàлгààнд	 өрхөд	 сóóрилсàн	 сóдàлгààнû	 дүнгээр	
тодорхойлсон	ÿдóóрлûн	øóгàмûг	хàрин		Õүн	àмûн	
àмьжиргààнû	 доод	 түвøний	 тóхàй	 Монгол	 óлсûн	
хóóлийн	 дàгóó	 хүн	 àмûн	 тэтгэвэр,	 тэтгэмжийн	
доод	 хэмжээг	 тогтоож,	 çохиöóóлàхàд	 хүн	 àмûн	
àмьжиргààнû	доод	түвøинг	тóс	тóс	хэрэглэнэ.	

Өрхийн	 орлого	 (хэрэглээ),	 түүний	 хóвààрилàлтûг	
өрхийн	 түүвэр	 сóдàлгààг	 үндэслэн	 тооöно.	
Áүтöийн	 хóвьд	 ÿлгààтàй	 өрхүүдийн	 орлого,	
хэрэглээг	 тооöсонû	 үндсэн	 дээр	 тэдгээрийг	
ÿдóóрлûн	 øóгàмтàй	 хàрьöóóлж,	 ÿдóó	 өрхийн	 тоог	
тодорхойлно.	 Түүвэр	 сóдàлгààнû	 үр	 дүнг	 тàрхààх	
онолûн	 дàгóó	 ÿдóóрлûн	 øóгàмнààс	 доогóóр	
орлоготой	/хэрэглээтэй/	өрх,	хүн	àмûн	áолон		нийт	
өрх,	 хүн	 àмûн	 тоог	 тодорхойлно.	 Èнгэснээр	 ÿдóó	
өрхийн	 тоог	 нийт	 өрхийн	 тоонд,	 мөн	 ÿдóó	 хүн	
àмûн	тоог	нийт	хүн			àмûн					тоонд				тóс							тóс						

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Àмьжиргààнû	 доод	 түвøнээс	 доогóóр	
орлоготой	иргэдийн	эçлэх	хóвь,	хэмжээг	
1990	 онтой	 хàрьöóóлàхàд	 2015	 онд
2	дàхин	áóóрóóлàх.	
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Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

хàрьöóóлж,			100	-	гààр	үржүүлэн	ÿдóóрлûн	түвøин	
áóюó	ÿдóóрлûн	хàмрàлтûн	түвøинг	тодорхойлно.	

100
N
qH

Эíä:
H	–		
q		–	

N	–	

ҮÑÕ-нû	Àмьжиргààнû	түвøний	түүвэр	сóдàлгààгààр	
2006	он	хүртэл	3	жил	тóтàм,	Өрхийн	нийгэм	эдийн	
çàсгийн	 сóдàлгààгààр	 (ӨÍЭÇÑ)	 2006	 оноос	 эхлэн	
жил	áүр	тооöох	áоломжтой.		

ӨÍЭÇÑ-ààр	 үçүүлэлтийг	 óлсûн	 дүн,	 хот,	 хөдөө,	
áүсээр,	сóóрьøлààр	тооöно.	Ядóóрлûн	хàмрàлтûн	
түвøинг	 нóтàг	 дэвсгэрийн	 жижиг	 нэгжээр	
тодорхойлоход	 “Ядóóрлûн	 гàçрûн	 çóрàглàл”-ûг	
àøиглàнà.	 Õàрин	 ÿдóóрлûн	 гàçрûн	 çóрàглàлûг	
áàйгóóлàх	мэдээллийн	эх	үүсвэр	нь	áолох	Õүн	àм,	
орон	сóóöнû	тооллого,	Өрхийн	сóдàлгààг	ÿвóóлсàн	
öàг	 хóгàöàà	 ойролöоо	 áàйх	 нь	 тóхàйн	 мэдээлэлд	
дүн	 øинжилгээ	 хийхэд	 илүү	 тохиромжтой.	 Энэ	
үçүүлэлтийг	 өрхийн	 тэргүүлэгчийн	 åрөнхий	
øинжүүдээр	тодорхойлох	áоломжтой.		

Ядóóрлûн	 øóгàм	 нь	 тóхàйн	 óлс	 орнû	 онöлог,	
хөгжлийн	 түвøнээс	 хàмààрàн	 ÿдóóрлûг	
нàрийвчлàлтàйгààр	 тооöох	 áоломжийг	 олгодог	 ч	
олон	óлсûн	түвøинд	хàрьöóóлàлт	хийх	áоломжгүй.	
Õàрин	 “Өдөрт	 нэг	 àм,	 доллàр	 хүртэл	 орлого”-ûг	
ÿдóóрлûн	 øóгàм	 áолгох	 нь	 олон	 óлсûн	 түвøинд	
хàрьöóóлàлт	 хийх	 áоломжийг	 олгоно.	 Ядóóрлûн	
øóгàм	 нь	 тóхàйн	 óлс	 орнû	 хүн	 àмûн	 хóдàлдàн	
àвàх	чàдвàр,	орлогûн	дóндàж	түвøин	нэмэгдэхийн	
хэрээр	өснө.	Ядóóрлûн	øóгàмûг	нэг	өрхөд	ногдох	
хэрэглээний	 (орлогûн)	 хэмжээгээр	 тогтооно.	
Ядóóрлûн	 øóгàмûг	 тогтоогоогүй	 тохиолдолд	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:	

Ядóóрлûн	түвøин,	хóвь
Ядóóрлûн	øóгàмààс	доогóóр	хэрэглээтэй	хүн	
àмûн	тоо
Íийт	хүн	àмûн	тоо
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түүнийг	 хүнсний	 øààрдлàгàтàй	 хэрэгöээ	 áолон	
хүнсний	 áóс	 çàйлøгүй	 хэрэгöээний	 нийлáэр	 дүнг	
хàнгàх	орлогûн	хэмжээгээр	тодорхойлно.	
Монгол	 Óлсûн	 Õүн	 àмûн	 àмьжиргààнû	 доод	
түвøинг	 тодорхойлох	 тóхàй	 хóóлийн	 	 	 (1998	 онû)	
5	 дóгààр	 çүйлд	 хүн	 àмûн	 àмьжиргààнû	 доод	
түвøинг	 хэрэглээний	 доод	 хэмжээг	 үндэслэн	
Үндэсний	стàтистиêийн	гàçàр	тодорхойлно	мөн	Õүн	
àмûн	àмьжиргààнû	доод	 түвøин	 гэж	хэрэглээний	
доод	 хэмжээг	 мөнгөн	 хэлáэрээр	 илэрхийлснийг,	
хэрэглээний	доод	хэмжээ	гэж	хүний	нэн	тэргүүний	
çàйлøгүй	хэрэглээг	хàнгàх	хүнсний	áолон	хүнсний	
áóс	 хэрэглээний	 сàгсààр	 тодорхойлсон	 áàрàà,	
үйлчилгээний	 øинжлэх	 óхààнû	 үндэслэлтэй	
тогтоосон	тоо,	хэмжээг	ойлгоно	гэж	çààсàн	áàйнà.	
Õүн	 àмûн	 àмьжиргààнû	 доод	 түвøнээс	 доогóóр	
хэрэглээтэй	хүнийг	ÿдóó	хүн	гэнэ.	

 
Çорилго	1.		
Çорилт		1.

Ядóóчóóдûн	 хэрэглээний	 дóндàж	 хэмжээ	 áолон	
ÿдóóрлûн	 øóгàмûн	 хоорондûн	 ÿлгààг	 ÿдóóрлûн	
гүнçгийрэлт	 гэнэ.	 Ядóóрлûн	 гүнçгийрэлтүүдийн	
нийлáэрээр	 ÿдóóчóóдûг	 ÿдóóрлààс	 гàргàхàд	
øààрдàгдàх	 нààд	 çàхûн	 хөрөнгийн	 хэмжээг	
тодорхойлно. ßäóóðàë áà ò¿¿íèéã ñóäëàõ àðãà ç¿é, 
Ðåâàëèîí 1991 îí.

Ядóó	 хүнийг	 ÿдóóрлààс	 гàргàх	 өөрөөр	 хэлáэл	
ÿдóóрлûн	 øóгàмààс	 дээгүүр	 орлоготой	 áолгоход	
øààрдлàгàтàй	 хөрөнгө,	 нөөöийг	 тодорхойлж,	
áодлого	 áоловсрóóлàх,	 øинжилгээ,	 сóдàлгàà,	
çэрэгöүүлэлт	 хийхэд	 хэрэглэнэ.	 	 Ядóóрлûн	
гүнçгийрлэлт	 их	 áàйх	 нь	 ÿдóóчóóдûн	 хэрэглээний	
дóтàгдàл	их	áàйгààг	хàрóóлнà.	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 2. ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТ

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх	
Àмьжиргààнû	 доод	 түвøнээс	 доогóóр	
орлоготой	иргэдийн	эçлэх	хóвь	хэмжээг	
1990	 онтой	 хàрьöóóлàхàд	 2015	 онд	
2	дàхин	áóóрóóлàх.	



14

Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

Ядóóрлûн	 øóгàмûн	 нэгжид	 ногдох	 ÿдóóрлûн	
øóгàмààс	 доогóóр	 хэрэглээтэй	 ÿдóó	 хүн	 áүрийн	
хэрэглээ	 áолон	 ÿдóóрлûн	 øóгàмûн	 хоорондûн	
ÿлгààнû	 нийлáэрүүдийг	 нийт	 хүн	 àмûн	 тоонд	
хàрьöóóлж	энэ	үçүүлэлтийг	тодорхойлно.	Íийт	хүн	
àмûн	тоог	түүвэр	сóдàлгààнû	дүнг	тàрхààх	онолûн	
дàгóó	тооöогдсон	нийт	хүн	àмûн	тоогоор	àвнà.	

  q 

i 

i 
 z 

y z 
N P ∑ 

= 
 
 

 
 
 

 − 
= 

1 
) / 1 ( 

Эíä:
P	–	
z	–	
y	–	
i		–		 	 	 	

N –	

ҮÑÕ-нû	Àмьжиргààнû	түвøний	түүвэр	сóдàлгààгààр	
2006	он	хүртэл	3	жил	тóтàм,	Өрхийн	нийгэм	эдийн	
çàсгийн	 сóдàлгààгààр	 (ӨÍЭÇÑ)	 2006	 оноос	 эхлэн	
жил	áүр	тооöох	áоломжтой.		

ӨÍЭÇÑ-гààр	 үçүүлэлтийг	 óлсûн	 дүн,	 хот,	 хөдөө,	
áүсээр,	сóóрьøлààр	тооöно.	Ядóóрлûн	хàмрàлтûн	
түвøинг	 нóтàг	 дэвсгэрийн	 жижиг	 нэгжээр	
тодорхойлоход	 “Ядóóрлûн	 гàçрûн	 çóрàглàл”-ûг	
àøиглàнà.	 Õàрин	 ÿдóóрлûн	 гàçрûн	 çóрàглàлûг	
áàйгóóлàх	 мэдээллийн	 эх	 үүсвэр	 áолох	 Õүн	 àм,	
орон	сóóöнû	тооллого,	өрхийн	сóдàлгààг	ÿвóóлсàн	
öàг	 хóгàöàà	 ойролöоо	 áàйх	 нь	 тóхàйн	 мэдээлэлд	
дүн	 øинжилгээ	 хийхэд	 илүү	 тохиромжтой.	 Энэ	
үçүүлэлтийг	 өрхийн	 тэргүүлэгчийн	 åрөнхий	
øинжүүдээр	тодорхойлох	áоломжтой.		

Ядóóрлûн	 øóгàм	 нь	 тóхàйн	 óлс	 орнû	 онöлог,	
хөгжлийн	 түвøнээс	 хàмààрàн	 ÿдóóрлûг	
нàрийвчлàлтàйгààр	тооöох	áоломжийг	олгодог	áол	
ÿдóóрлûн	 гүнçгийрэлт	 нь	 ÿдóóчóóдûг	 ÿдóóрлààс	
гàргàхàд	дóтàгдàж	áàйгàà	хэрэгöээг	хàнгàх	хөрөнгө,	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:	

Ядóóрлûн	гүнçгийрэлт,	хóвь
Ядóóрлûн	øóгàм,	төг
Ядóó	хүний	хэрэглээ,	төг
Ядóóрлûн	øóгàмààс	доогóóр	хэрэглээтэй	
хүн	àмûн	тоо	(i=1...q)
Íийт	хүн	àмûн	тоо
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нөөöийн	хэмжээг	тодорхойлох	áоловч	ÿдóóчóóдûн	
эмçэг	áàйдлûг	илэрхийлэх	áоломжгүй	юм.	Èймээс	
дээрхи	 2	 үçүүлэлтийг	 ÿдóóчóóдûн	 эмçэг	 áàйдлûг	
илэрхийлдэг	 	 ÿдóóрлûн	 мэдрэмжийн	 үçүүлэлттэй	
хàмт	àвч	үçэх	нь	чóхàл.

	

Çорилго	1.		
Çорилт		1.		

Үндэсний	нийт	хэрэглээнд	хàмгийн	áàгà	хэрэглээтэй	
хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвийн	 жин	 гэдэг	 нь	 үндэсний	
нийт	хэрэглээнд	хàмгийн	áàгà	хэрэглээтэй,						хүн			
àмûн	20	хóвийнхнû	хэрэглээний	эçлэх	хóвь	áолно.		  
ßäóóðàë áà ò¿¿íèéã ñóäëàõ àðãà ç¿é, Ðåâàëèîí 1991 îí.

Õүн	 àмûн	 нийт	 хэрэглээнд	 хàмгийн	 ÿдóó	 хэсгийн	
хэрэглээний	 эçлэх	 хóвь	 хэмжээг	 илэрхийлэгч	
энэ	 үçүүлэлт	 нь	 хàрьöàнгóй	 тэгø	 áóс	 áàйдлûн	
хэмжүүр	юм.	Õүн	àмûн	20	хóвь	áолох	хàмгийн	ÿдóó	
хэсгийнхний	 àáсолют	 хэрэглээ	 нэмэгдсэн	 ч	 хүн	
àмûн	нийт	хэрэглээнд	түүний	эçлэх	хэмжээ	(хэрэв	
нийт	 хэрэглээ	 ижил	 хóвиàр	 өссөн	 тохиолдолд)	
өөрчлөгдөхгүй,	 (хэрэв	 нийт	 хэрэглээ	 илүү	 хóвиàр	
өссөн	 тохиолдолд)	 áóóрч,	 (нийт	 хэрэглээ	 áàгà	
хóвиàр	өссөн	тохиолдолд)	өсч	áолно.	

Үндэсний	 түвøинд	 өрхийн	 хэрэглээ	 áà	 түүний	
хóвààрилàлтûг	 өрхөд	 сóóрилсàн	 сóдàлгààг	
үндэслэн	 тооöно.	 Өрхийн	 нийт	 хэрэглээг	 тóхàйн	
өрхөд	 áàйгàà	 хүний	 тоонд	 хàрьöóóлàн	 нэг	 хүнд	
ногдох	 хэрэглээний	 хэмжээг	 тодорхойлж	 óлмààр	
өрхийн	нэг	гиøүүнд	ногдох	хэрэглээний	хэмжээгээр	
нь	 өрхүүдийг	 ихээс	 нь	 áàгà	 рóó	 нь	 эрэмáэлнэ.	
Эрэмáийг	5	тэнöүү	áүлэгт	хóвààрилж,	хàмгийн	áàгà				

II. 3. ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭНД ХАМГИЙН БАГА ХЭРЭГЛЭЭТЭЙ 
ХҮН АМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:	

Тооöох	àргà:

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Àмьжиргààнû	 доод	 түвøнээс	 доогóóр	
орлоготой	иргэдийн	эçлэх	хóвь	хэмжээг	
1990			онтой					хàрьöóóлàхàд			2015		онд	
2	дàхин	áóóрóóлàх.	
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Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:	

хэрэглээтэй					áүлэгт				/20	хóвийн/	хàмààрч	áàйгàà	
хүн	àмûн	хэрэглээний	нийт	хэмжээг	тодорхойлно.	
Õàмгийн	 áàгà	 хэрэглээтэй	 áүлгийн	 хэрэглээний	
нийлáэрийг	 хүн	 àмûн	 нийт	 хэрэглээний	 дүнд	
хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.	

1003 
NC

Cons20%

PC, 20% 
	 	 	
Эíä:
PC, 20%			-		

Cons20%	-			
	
NC								-		

ҮÑÕ-нû	Àмьжиргààнû	түвøний	түүвэр	сóдàлгààгààр	
2006	он	хүртэл	3	жил	тóтàм,	Өрхийн	нийгэм	эдийн	
çàсгийн	 сóдàлгààгààр	 (ӨÍЭÇÑ)	 2006	 оноос	 эхлэн	
жил	áүр	тооöох	áоломжтой.		

ӨÍЭÇÑ-ààр	 үçүүлэлтийг	 óлсûн	 дүн,	 хот,	 хөдөө,	
áүсээр,	сóóрьøлààр	тооöно.	

Íэг	 хүнд	 ногдох	 хэрэглээний	 хэмжээг	 өрхөд	
сóóрилсàн	 сóдàлгààнû	 мэдээллийг	 үндэслэн	
тодорхойлно.	Орлогûн	хóвààрилàлт	нь	хэрэглээтэй	
хàрьöóóлàхàд	илүү	тэгø	áóс	áàйдàг	áөгөөд	хэрэглээ	
нь	 áодит	 áàйдлûг	 илүү	 илэрхийлдэг.	 Õэрэглээ	
нь	 áàÿлгийн	 хóвààрилàлтûг	 хэмжихэд	 илүү	 ойр,	
ÿлàнгóÿà	хөгжиж	áàйгàà	óлс	орнóóдàд	хэрэглээний	
үçүүлэлтийг	 хэрэглэх	 нь	 илүү	 тохиромжтой	 гэж	
үçдэг	 áàйнà.	 Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 ÿдóóрлûн	 тэгø	 áóс	
áàйдлûн	çөрүүг	áүрэн	илэрхийлдэггүй	сóл	тàлтàй.	

Үндэсний	 нийт	 хэрэглээнд	 хàмгийн	
áàгà	хэрэглээтэй	хүн	àмûн	хэрэглээний	
эçлэх	хóвь
Õàмгийн	 áàгà	 хэрэглээтэй	 хүн	 àмûн					
(20	хóвийнхнû)	хэрэглээ
Үндэсний	áóюó	хүн	àмûн	нийт	хэрэглээ,	
төгрөг	
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II.  4. НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН (ДНБ),  
                                    ОНЫ ҮНЭЭР, МЯНГАН ТӨГРӨГ 

Çорилго	1.		Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Çорилт		1.		Àмьжиргààнû	доод	түвøнээс	доогóóр		

			орлоготой	иргэдийн	эçлэх	хóвь	хэмжээг					
			1990	онтой				хàрьöóóлàхàд						2015							
			онд		2	дàхин	áóóрóóлàх.	

Íэг	 хүнд	 ногдох	 ÄÍÁ	 нь	 тóхàйн	 нóтàг	 дэвсгэрт	
àмьдàрч	 áàйгàà	 нэг	 хүнд	 ногдох	 ÄÍÁ-ний	 хэмжээ	
юм.	 ÄÍÁ	 нь	 óлс	 орнû	 хил	 хÿçгààрûн	 дотор	 нэг	
жилийн	хóгàöààнд	эдийн	 çàсгийн	áолон	нийгмийн	
үйлчилгээний	хүрээнд	øинээр	áүтээгдсэн	нэмэгдэл	
өртгийн	 нийлáэр	 áолно.	 ¯íäýñíèé òîîöîîíû 
ñèñòåì. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîîöîõ 
àðãà÷ëàë, ¯ÑÕ.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 óлс	 орнû	 áàÿлгийг	 илэрхийлэх	
áөгөөд	ÄÍÁ-ий	тооöоо	нь	нóтàг	дэвсгэрийн	çàрчимд	
тóлгóóрлàж	эдийн	çàсгийн	хàръÿàт	áолон	хàръÿàт	
áóс	 áүх	 нэгжүүдийг	 хàмрóóлнà.	 Áàрàà,	 үйлчилгээ	
нь	 ÄÍÁ-ий	 тооöоонû	 гол	 оáъåêт	 áөгөөд	 түүнийг	
үйл	 àжиллàгààнû	 хүрээний	 áóсàд	 хэлáэрээс	
ÿлгàх	 øàлгóóр	 нь	 áóсдûн	 хэрэгöээнд	 çориóлàн	
төлáөртэй	 үйлдвэрлэх,	 эсвэл	 үйлчлэх	 ÿвдàл	 юм.	
ÄÍÁ-ий	тооöоонд	дàрààх	3	төрлийн	үнэ	хэрэглэнэ.	
Үүнд:	 үндсэн	 үнэ,	 үйлдвэрлэгчийн	 үнэ,	 хóдàлдàн	
àвàгчийн	 үнэ.	 ҮТÑ-ийн	 àргà	 çүйд	 үнэ	 áүрдэх	
çàрчмûг	үндсэнд	нь	үйлдвэрлэлийн	áà	àрилжààнû	
хүрээний	 гэсэн	 2	 үндсэн	 àгóóлгààр	 ойлгодог.	
Үйлдвэрлэлийн	 хүрээнийхэнд	 үндсэн	 үнийг,	
àрилжààнû	 хүрээнийхэнд	 үйлдвэрлэгчийн	 áолон	
хóдàлдàн	àвàгчийн	үнийг	тóс	тóс	хàмрóóлдàг.

Тóхàйн	 нóтàг	 дэвсгэрийн	 хүрээнд	 нэг	 жилийн	
хóгàöààнд	 дотоод,	 гàдààдûн	 эдийн	 çàсгийн	
хàръÿàтóóдûн	(àж	àхóйн	нэгж,	áàйгóóллàгà,	иргэд)	
øинээр	áий	áолгосон	нэмэгдэл	өртөг	áóюó	эöсийн	
áүтээгдэхүүний	нийлáэрийг	тóхàйн	нóтàг,	дэвсгэрт	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:
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àмьдàрч	 áàйгàà	 хүн	 àмûн	 жилийн	 дóндàж	 тоонд	
хàрьöóóлнà.	 Àймàг,	 нийслэлийн	 ÄÍÁ-ий	 тооöоог	
эдийн	 çàсгийн	 үйл	 àжиллàгààнû	 сàлáàрóóдààр,		
үйлдвэрлэлийн	 	 àргààр	 тооöно.	 Ñàлáàрóóдûн	
нэмэгдэл	 өртгийг	 тооöохдоо	 нийт	 үйлдвэрлэлтээс	
çàвсрûн				хэрэглээг			хàснà.						Àймàг,			нийслэлээс			
ÄÍÁ-ийг	 тооöож	 ҮÑ-нд	 ирүүлэх	 áөгөөд	 ÄÍÁ-
ий	 энэ	 тооöоонû	 дүнг	 ҮÑÕ	 øàлгàн	 хÿнàж,	 çохих	
çàсвàрлàлт	 тооöоог	 тóсгàнà.	 Энэхүү	 çàсвàрлàлт	
нь	àж	àхóйн	нэгж,	áàйгóóллàгûн	мэдээллийг	ҮТЕÃ-
ûн	мэдээлэлтэй	тóлгàж	хÿнàх	ÿвöàд	гàрàх	нэмэлт	
өөрчлөлт,	 óлсûн	 түвøинд	 нэгтгэгдсэн	 түүвэр	
сóдàлгààнû	 	 үр	 дүнг	 àймàг,	 нийслэлийн	 тооöоонд	
хóвààрилж	тóсгàх	мөн	óлсûн	хэмжээнд	нэгтгэгдсэн	
àлáàн	 áóс	 сåêторûн	 тооöоонû	 тàрхààлтûг	 àймàг,	
нийслэлийн	 тооöоонд	 хóвààрилàн	 тàрхààх	 çэрэг	
çàсвàрлàлтóóд	áàйнà.	
Жилийн	 дóндàж	 хүн	 àмûн	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	эöсийн			хүн					àмûн				тоонû			нийлáэрийг		
2-т	хóвààж	тооöно.

GDP
Nmean

gdp

		Эíä:
 gdp 
perper 

	 -	
	  GDP 		-		
Nmean				 -	
																			
Монгол	 Óлсûн	 стàтистиêийн	 эмхтгэл,	 жил	 áүр	
тооöно.	Àймàг,	нийслэлд	хийх	сàлáàрûн	нэмэгдэл	
өртгийн	 тооöоо	 нь	 тóхàйн	 сàлáàрààс	 øàлтгààлж,	
óргàö	 хóрààлтûн	 мэдээ,	 мàл	 тооллого,	 нилэнхүй	
сóдàлгààнд	хàмрàгдсàн	àж	àхóйн	нэгжийн	тооöоонд	
тóлгóóрлàнà.

Óлсûн	дүн,	áүс,	àймàг,	нийслэлээр	мөн	çэрэгöүүлэх	
үнээр	тооöох	áоломжтой.

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Íэг	хүнд	ногдох	ÄÍÁ,	төг
ÄÍÁ-ий	хэмжээ,	онû	үнээр,	төгрөгөөр
Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо
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Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 5. ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Олон	 óлсûн	 түвøинд	 хàрьöóóлàлт	 хийх										
áоломжгүй,	 áóсàд	 óлс,	 оронтой	 хàрьöóóлàхûн				
тóлд	 хóдàлдàн	 àвàх	 чàдвàрààр	 	 	 	 илэрхийлсэн	
(PPP-purchasing	 power	 parity)	 ÄÍÁ-ий	 нэг	 хүнд	
ногдох	хэмжээг	тооöох	øààрдлàгàтàй.	Үçүүлэлтийг	
тодорхойлох	 мэдээллийн	 эх	 үүсвэр	 хàнгàлттàй,	
тооöоход	хÿлáàр	çэрэг	дàвóó	тàлтàй.

Çорилго	1.	
Çорилт			2.	

Тàв	хүртэлх	нàснû	тóрààлтàй	хүүхдийн	эçлэх	хóвь	
нь	 тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 тóхàйн	 нàсàнд	
áàйвàл	çохих	áиåийн	жин	нь	ÀÍÓ-ûн	ЭМÑҮТ/ÄЭМÁ-
ààс	áоловсрóóлсàн		олон	óлсûн	стàндàрт		жингийн	
голчоос	2(3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр		áàйгàà	
5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	энэ	нàснû	нийт	хүүхдийн	
дүнд	эçлэх	хóвь,	хэмжээ	áолно.	Тàв	хүртэлх	нàснû	
хүүхдийн	тóхàйн	нàсàнд	áàйвàл	çохих	áиåийн	жин	
нь	 ÀÍÓ-ûн	 ЭМÑҮТ/	 ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн		
стàндàрт	 жингийн	 голчоос	 2	 стàндàрт	 хàçàйлтààр	
доогóóр	áàйвàл	дóнд	хэлáэрийн	тóрààлтàй,			хэрэв	
3	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	áол	хүнд	хэлáэрийн	
тóрààлтàй	 гэж	 үçнэ.	 Îëîí ¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí 
ò¿¿âýð ñóäàëãàà. Í¯Á-ûí   Õ¿¿õäèéí ñàí.   World 
Development Indicators -2007.

Õүүхдийн	 хоол,	 тэжээлийн	 дóтàл	 нь	 ÿдóóрàл,	
áоловсролûн	 áàгà	 түвøин,	 эрүүл	 мэндийн	
үйлчилгээний	 хүртээмжтэй	 холáоотой	 тóл	 МÕÇ-
óóдûг	 хэмжих	 øàлгóóр	 үçүүлэлт	 áолгон	 àвсàн.	
Õүүхдийн	 хоол,	 тэжээлийн	 дóтàл	 нь	 хүүхдийн	
эндэгдэл,	 	 эрсдлийг	 нэмэгдүүлэх,	 хүүхдийн	
хөгжлийг	 сààрóóлàх,	 мөн	 öààøдûн	 эрүүл	 мэндэд	
нь	нөлөөлөх	çэрэг	олон	сөрөг	үр	дàгàвàртàй.	

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Õоол,	 тэжээлийн	 дóтàлтàй	 хүн	 àмûн	
тоог	1990	 	 	 	 	 	 онтой	 	 	 	 	 хàрьöóóлàхàд			
2015	онд	6	дàхин	áóóрóóлàх.
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Энэ	үçүүлэлтийг	тооöоход	ÄЭМÁ-ààс	áоловсрóóлсàн	
тóсгàй	 ïрогрàммûг	 àøиглàнà.	 Ñóдàлгààнд	
хàмрàгдсàн	5	хүртэлх	нàснû	хүүхэд	áүрийн	áиåийн	
өндөр/óрт	áолон	áиåийн	жинг	хүүхдийн	нàс,	хүйсийн	
тàлààрхи	мэдээлэлтэй	холáон	áоловсрóóлнà.	Үүнд	
хүүхдийн	 áиåийн	 жинг	 тóхàйн	 хүүхдийн	 өндөр,	
óртûн	хэмжээнд	хàрьöóóлсàн	хàрьöàà	нь	стàндàрт	
жингийн	голчоос	2	(3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	
áàйгàà	5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	тоог	сóдàлгààнд	
хàмрàгдсàн	5	хүртэлх	нàснû	нийт	хүүхдийн	тоонд	
хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.	

																				
				

 
100 ⋅ = 

Nu5 

MNw 
MN1 

Эíä:
MN1

 
	-	

MNw	-		
									
	 									
Nu5				-		

Тóхàйн	 нàсàнд	 áàйвàл	 çохих	 áиåийн	 жин	 нь	 хоол	
тэжээлийн	 хóрö	 áà	 àрхàг	 /óрт	 хóгàöààнû/	 дóтлûг	
хэмжих	үçүүлэлт	áөгөөд	жиøиг	голчоос	2	стàндàрт	
хàçàйлтààр	доогóóр	áàйвàл	дóнд	çэргийн,	3	стàндàрт	
хàçàйлтààр	доогóóр	áàйвàл	тóрààлûн	хүнд	хэлáэр	
гэж	үçнэ.	

ҮÑÕ-нû	Õүүхэд	хөгжил	сóдàлгààгààр	5	жил	тóтàмд	
тооöох	áоломжтой.

Үçүүлэлтийг	óлсûн	áолон	áүсийн	түвøинд	хүүхдийн	
нàс,	 хүйсээр,	 эхийн	 áоловсролûн	 түвøин	 çэргээр	
тодорхойлох	áоломжтой.		

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

5	хүртэлх	нàснû	тóрààлтàй	хүүхдийн	эçлэх	
хóвь
Ñтàндàрт	 жингийн	 голчоос	 2	 (эсвэл	 3)	
стàндàрт	 хàçàйлтààр	 доогóóр	 жинтэй												
5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	тоо	
5	хүртэлх	нàснû	нийт	хүүхдийн	тоо
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II. 6. ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОÖРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Тóхàйн	 нàсàнд	 áàйвàл	 çохих	 áиåийн	 жин	 гэсэн	
үçүүлэлт	нь	хүүхдийн	áиåийн	жинг	хүүхдийн	нàсàнд	
хàрьöóóлàх	 áà	 тóхàйн	 хүүхдийн	 өндөр,	 тóхàйн	
өндөрт	 áàйвàл	 çохих	 жин	 гэсэн	 2	 үçүүлэлтийн	
àль	 àлинààс	 нь	 хàмààрàлтàй	 óчир	 тàйлáàрлàхàд	
хүндрэлтэй	 хэдий	 ч	 энэхүү	 тооöох	 ïрогрàммûн	
дàгóó	 áоловсрóóлсàн	 мэдээллийн	 дүн	 нь	 олон	
óлсûн	áолон	үндэсний	түвøинд	хàрьöóóлàлт	хийх	
áоломжийг	олгоно.	Олон	óлсûн	стàндàрт	нь	тóхàйн	
óлс	 орнû	 онöлогийг	 áүрэн	 хàрóóлàх	 áоломжгүй.	
Мэдээллийг	 түүвэр	 сóдàлгààгààр	 5	 жил	 тóтàм	
öóглóóлдàг	 áà	 түүврийн	 хэмжээнээс	 хàмààрч	
мэдээллийг	 одоогоор	 àймгààр	 тооöох	 áоломжгүй	
áàйнà.	Àймгààр	тооöохûн	тóлд	сóдàлгààнû	түүврийн	
хэмжээг	 нэмэгдүүлэх	 øààрдлàгàтàй.	 	 	 	 	 	 	 Ãэхдээ						
ЭМЯ-нû					стàтистиê						мэдээлэлд	5	хүртэлх	нàснû	
хүүхдийн	 	 áиåийн	 жин,	 өндөр,	 óртûн	 тàлààрхи	
мэдээлэл	 тóсгàгдàн	 áодлого	 áоловсрóóлàх,	
áодлогûн	хэрэгжилтийг	хÿнàхàд	àøиглàж	áàйнà.				

Çорилго	1.		
Çорилт			2.

	
Тàв	хүртэлх				нàснû				өсөлтийн				хоöрогдолттой			
хүүхдийн		эçлэх				хóвь	нь				хүүхдийн				тóхàйн				нàсàнд	
áàйвàл	 çохих	 áиåийн	 өндөр	 нь	 ÀÍÓ-ûн	 ЭМÑҮТ/
ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн	 олон	 óлсûн	 стàндàрт	
өндрийн	голчоос	2(3)	стàндàрт		хàçàйлтààр	доогóóр	
áàйгàà	 5	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 	 	 энэ	 нàснû	
нийт	 хүүхдийн	 дүнд	 эçлэх	 хóвь	 áолно.	 Өсөлтийн	
хоöролттой:	 5	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 тóхàйн	
нàсàнд	 áàйвàл	 	 çохих	 áиåийн	 өндөр	 нь	 	 ÀÍÓ-ûн	
ЭМÑҮТ/	 	 	 	 ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн	 	 стàндàрт		
өндрийн	 голчоос	 	 2	 	 	 	 	 стàндàрт	 	 	 	 	 хàçàйлтààр				
доогóóр	áàйвàл					дóнд				хэлáэрийн			хоöрогдолттой,		
хэрэв	 3	 стàндàрт	 хàçàйлтààр	 доогóóр	 áол	 хүнд	

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Õоол,	тэжээлийн	дóтàгдàлтàй	хүн	àмûн				
тоог	1990	онтой	 	хàрьöóóлàхàд	 	 	2015	
онд		6	дàхин	áóóрóóлàх.
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хэлáэрийн	 хоöролттой	 гэнэ.	 Îëîí ¿ç¿¿ëýëòèéí 
á¿ëãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà. Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ñàí. 
World Development Indicators-2007.

Õүүхдийн	 хоол,	 тэжээлийн	 дóтàл	 нь	 ÿдóóрàл,	
áоловсролûн	түвøин,	эрүүл	мэндийн	үйлчилгээний	
хүртээмжтэй	холáоотой	үçүүлэлт	тóл	МÕÇ-ûг	хэмжих	
øàлгóóр	 үçүүлэлт	 áолгон	 àвсàн.	 Õүүхдийн	 хоол,	
тэжээлийн	 дóтàл	 нь	 хүүхдийн	 эндэгдэл,	 эрсдлийг	
нэмэгдүүлэх,	тэдгээрийн	хөгжлийг	сààрóóлàх,	мөн	
öààøдûн	эрүүл	мэндэд	нь	нөлөөлөх	çэрэг	сөрөг	үр	
дàгàвàртàй.	

5	хүртэлх	нàснû	өсөлтийн	хоöролттой	хүүхдийн	тоог	
5	хүртэлх	нàснû	нийт	хүн	àмûн	тоонд	хàрьöóóлж,	
100-гààр	үржүүлнэ.

100 Nu5

MNhMN2

Эíä:
MN2		-
	
MNh	-	

Nu5 			-	

ҮÑÕ-нû	Õүүхэд	хөгжил	сóдàлгààгààр	5	жил	тóтàмд	
тооöно.

Үçүүлэлтийг	 үндэсний	 áолон	 áүсийн	 түвøинд	
хүүхдийн	нàс,	хүйсээр,	эхийн	áоловсролûн	түвøин	
çэргээр	тодорхойлж	áолно.		

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 хоол,	 тэжээлийн	 óрт	 хóгàöààнд	
хóримтлàгдсàн	 дóтàгдлûг	 хàрóóлнà.	 Жиøээ	 нь	
өдөр	 тóтàм	 àвàх	 ёстой	 óóргийн	 дóтàгдàл.	 Äээрхи	
үçүүлэлтийн	àдил	сóдàлгààнû	түүврийн	хэмжээнээс	
хàмààрч	мэдээллийг	одоогоор	çөвхөн	óлс,	áүсийн	
түвøинд	тодорхойлж	áàйнà.	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

5	 хүртэлх	 нàснû	 өсөлтийн	 хоöролттой	
хүүхдийн	эçлэх	хóвь
Ñтàндàрт	 өндрийн	 голчоос	 2	 (эсвэл	 3)	
стàндàрт	 хàçàйлтààр	 доогóóр	 өндөртэй						
5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	тоо
5	хүртэлх	нàснû	нийт	хүүхдийн	тоо
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Çорилго	1.		
Çорилт			2.	

Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 тóрàнхàй	 хүүхдийн	 эçлэх	 хóвь	
нь	тàв	хүртэлх	нàснû		нийт	хүн	àмûн	дóнд	тóхàйн	
нàснû	хүүхдийн	áиåийн	өндөрт	çохиöох	áиåийн	жин	
нь	 ЭМÑҮТ/ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн	 олон	 óлсûн	
стàндàрт	жингийн	голчоос	2	(3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	
доогóóр	 áàйгàà	 5	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 эçлэх	
хóвь,	 хэмжээ	 áолно.	 Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
тóхàй	 áиåийн	 	 	 өндөрт	 çохиöох	 	 	 áиåийн	 жин	
нь	 ÀÍÓ-ûн	 ЭМÑҮТ/	 ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн		
стàндàрт	 жингийн	 голчоос	 2	 стàндàрт	 хàçàйлтààр	
доогóóр	áàйвàл	дóнд	хэлáэрийн	тóрàнхàй,	хэрэв	3	
стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	áол	хүнд	хэлáэрийн	
тóрàнхàй	гэнэ. Îëîí ¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí ò¿¿âýð     
ñóäàëãàà. Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ñàí. 
World Development Indicators-2007.

Õүүхдийн	 хоол,	 тэжээлийн	 дóтàл	 нь	 ÿдóóрàл,	
áоловсролûн	 áàгà	 түвøин,	 эрүүл	 мэндийн	
үйлчилгээний	 хүртээмжээс	 хàмààрàлтàй	 áөгөөд	
хүүхдийн	нàс	áàрàх	эрсдлийг	нэмэгдүүлэх,	хүүхдийн	
хөгжлийг	 сààрóóлàх	 мөн	 öààøдûн	 эрүүл	 мэндэд	
нь	 нөлөөлөх	 çэрэг	 сөрөг	 үр	 дàгàвàртàй	 áàйдàг	
óчрààс	áүрэн	хÿнàж,	холáогдох	àргà	хэмжээг	àвàх	
øààрдлàгàтàй.

5	хүртэлх	нàснû,	тóрàнхàй	хүүхдийн	тоог	5	хүртэлх	
нàснû	 хүн	 àмûн	 тоонд	 хàрьöóóлж,	 100-гààр	
үржүүлнэ.

100 Nu5

MNhwMN3

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:	

II. 7. ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Õоол,	тэжээлийн	дóтàгдàлтàй	хүн	àмûн	
тоог	1990	онтой					хàрьöóóлàхàд					2015			
онд	6	дàхин	áóóрóóлàх.



24

Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

Эíä:
MN3  	-
	
MNhw		-		 			

Nu5 				-	

ҮÑÕ-нû	Õүүхэд	хөгжил	сóдàлгààгààр	5	жил	тóтàмд	
тооöно.

Үçүүлэлтийг	 үндэсний	 áолон	 áүсийн	 түвøинд	
хүүхдийн	 нàс,	 хүйсээр,	 эхийн	 áоловсролûн	
түвøингээр	тодорхойлох	áоломжтой.		

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 хоол,	 тэжээлийн	 óрт	 хóгàöààнд	
хóримтлàгдсàн	 дóтàгдлûг	 хàрóóлнà.	 Õоол,	
тэжээллийн	 дóтàл	 нь	 ихэнхи	 тохиолдолд	 çөвхөн	
хүнд	 өвчлөлтэй	 холáоотойгоор	 жин	 àлдàхûг	
илэрхийлнэ.	 Õүүхдийн	 хоол,	 тэжээлийн	 дóтлûг	
сóдлàж,	дүгнэхэд	тóрààлтàй,	өсөлтийн	хоöролтой,	
тóрàнхàй	гэсэн	дээрхи	3	үçүүлэлтийг	хàмтàд	нь	àвч	
үçэх	øààрдлàгàтàй.	

Çорилго	1.	
Çорилт			3.

	
Àжиллàх	хүчний	оролöоонû	түвøин	нь	хөдөлмөрийн				
нàснû	 	 (15-59	 нàс)	 хүн	 àмûн	 дóнд	 àжиллàх	 хүч	
áóюó	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 áолон	 àжил	 идэвхитэй	
эрж,	 хàйж	 áàйгàà,	 àжиллàхàд	 áэлэн	 àжилгүй	 хүн	
àмûн	эçлэх	хóвь	áолно.	Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü, 
Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí 
¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä,  ÎÓÕÁ Æåíåâ õîò, 2002 îí.	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 8. АЖИЛЛАХ ХҮ×НИЙ ОРОЛÖООНЫ ТҮВШИН /ХУВЬ/

5	хүртэлх	нàснû	тóрàнхàй	хүүхдийн	эçлэх	
хóвь
Ñтàндàрт	өндөрт	çохиöох	жингийн	голчоос	
2	(эсвэл	3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	
áàйгàà		5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	тоо	
5	хүртэлх	нàснû	нийт	хүүхдийн	тоо.

	Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Õүн	 àмûн	 хөдөлмөр	 эрхлэлтийн	
түвøинг	 дээøлүүлж,	 хөдөлмөрийн	
çàх	 çээлд	 øилжиж	 áóй	 çàлóóчóóдûн		
àжилгүйдлийн	түвøинг	áóóрóóлàх.
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Энэхүү	үçүүлэлт	нь	хөдөлмөрийн	нàснû	хүн	àмûн	
àжил	эрхлэлтийн	áàйдàл,	эдийн	çàсàгт	хөдөлмөрийн	
нàснû	 хүн	 àмûг	 àжлûн	 áàйрààр	 хàнгàх	 çорилтûн	
хэрэгжилтийг	хÿнàх	хэмжүүр	áолно.	

Àжиллàх	 хүч	 áóюó	 эдийн	 çàсгийн	 идэвхитэй	 хүн	
àмûн	 тоог	 хөдөлмөрийн	 нàснû	 нийт	 хүн	 àмûн	
тоонд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100
LF
LfPLF

Эíä:
PLF		-		Àжиллàх	хүчний	оролöоонû	түвøин,	хóвь
Lf 				-		Àжиллàх	хүч,	хүний	тоо
LF				-		Õөдөлмөрийн	нàснû	хүн	àмûн	тоо

Õөдөлмөрийн	тóхàй	Монгол	óлсûн	хóóльд	çààснààр	
хөдөлмөрийн	нàснû	хүн	àмд	16-59	нàснû	хүн	àмûг	
хàмрóóлнà.	

ҮÑÕ-нû	Õүн	àмûн	àжил	эрхлэлтийн	жилийн	тàйлàн,	
жил		áүр	тооöно.	

Óлсûн	 дүн,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тодорхойлж	
áолно.

Àжиллàх	 хүч	 áóюó	 эдийн	 çàсгийн	 идэвхитэй	 хүн	
àмûн	тоонд	Олон	óлсûн	хөдөлмөрийн	áàйгóóллàгà	
(ОÓÕÁ)-ûн	 àргàчлàлûн	 дàгóó	 àжиллàгчид,	
хөдөлмөр,	 хàлàмжийн	 үйлчилгээний	 хэлтэст	
áүртгэлтэй	 àжилгүйчүүдийг	 хàмрóóлнà.Эдийн	
çàсгийн	идэвхитэй	хүн	àмûг	óрт	хóгàöààгààр	áóюó	
хóàнлийн	жилээр	хэмжигдэх	áàйнгûн	идэвхитэй	хүн	
àм	гэсэн	2	àргààр	тодорхойлно.	Энд	àжиллàх	хүч	
áóюó	эдийн	çàсгийн	идэвхитэй	хүн	àмûг	“áàйнгûн	
идэвхи”	гэсэн	ойлголтод	тóлгóóрлàж	тодорхойлно.	
Õөдөлмөрийн	нàснû	àжил	эрхэлдэггүй,	хөдөлмөр,	
хàлàмжийн	 үйлчилгээний	 хэлтэст	 áүртгэлгүй	
хүмүүс,	хөдөлмөрийн	нàснû	сóрàлöàгчид,	хóгàöààт	
öэргийн	 àлáàн	 хààгчид,	 хоригдол	 хүмүүсийг	
àжиллàх	хүчинд	хàмààрóóлààгүй	áолно.					

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Çорилго	1.		
Çорилт			3.

	
15-24	 нàснû	 çàлóóчóóдûн	 àжилгүйдлийн	 түвøин	
гэдэг	 нь	 15-24	 нàснû	 àжилгүйчүүдийн	 тоог	 	 энэ	
нàснû	 эдийн	 çàсгийн	 идэвхитэй	 хүн	 àмûн	 тоонд	
хàрьöóóлсàн	 хàрьöàà	 юм.	 Àжилгүйчүүд	 гэдэг	 нь	
àжиллàх	 хүчинд	 хàмààрàгдàх	 тóхàйн	 хóгàöààнд	
àжил,	 хөдөлмөр	 эрхлээгүй	 áàйгàà	 áолон	 тóхàйн	
долоо	 хоногт	 àжил	 эрхлээгүй	 áоловч	 àжил	
эрхлэхэд	áэлэн	áàйсàн,	àжил	хөдөлмөр	идэвхитэй	
хàйсàн,	àжил	хөдөлмөр	эрхлэдэггүй	ч	àжил	эрхлэх	
áоломжтой	áàйгàà	өвчлөл,	гэмтэл,	àмрàлт,	чөлөө,	
öàг	àгààрûн	тààгүй	áàйдàл,	àжилд	орох	өргөдлөө	
өгсөн	áолон	ÿрилöлàгàнд	орохоор	хүлээж	áàйгàà,	
àжил	олдохгүй	çэргээс	øàлтгààлàн	àжил	идэвхитэй	
хàйхгүй	 хүнийг	 àжилгүйчүүд	 гэж	 тодорхойлно.	
Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü, Ñòàòèñòèêèéí 
ýìõòãýë.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 эдийн	 çàсàгт	 çàлóóчóóдûн	
àжиллàх	хүчийг	хэрхэн	àøиглàж	áàйгààг	хàрóóлàх	
áà	çàлóóчóóдàд	çориóлсàн	àжлûн	áàйр	áий	áолгох	
стрàтåгийг	хэмжих	хэмжүүр	áолно.	

15-24	нàснû	àжилгүйчүүдийн	тоог	энэ	нàснû	эдийн	
çàсгийн	 идэвхитэй	 хүн	 àмûн	 тоонд	 	 	 	 хàрьöóóлж,	
100	-	гààр	үржүүлнэ.

100
LF(15-24)

UEmp1(15-24)
PUEmp(15-24)

Эíä:
PUEmp(15-24)	-
	
UEmp1(15-24)   -	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 9. 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУ×УУДЫН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН /ХУВЬ/

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Õүн	 àмûн	 хөдөлмөр	 эрхлэлтийн	
түвøинг	 дээøлүүлж,	 хөдөлмөрийн	
çàх	 çээлд	 øилжиж	 áóй	 çàлóóчóóдûн	
àжилгүйдлийн	түвøинг	áóóрóóлàх.

15-24	 нàснû	 çàлóóчóóдûн	
àжилгүйдлийн	түвøин,	хóвь
15-24	нàснû	àжилгүйчүүдийн	тоо	
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LF(15-24)   		-	
	

ҮÑÕ-нû	Õүн	àмûн	àжил	эрхлэлтийн	жилийн	тàйлàн,	
Áүртгэлтэй	àжилгүйчүүдийн	сàрûн	мэдээ,	жил	áүр	
тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэл,	 хүйсээр,	 жил	
áүр	тооöно.

Çàлóóчóóдàд	 тóлгàрч	 áàйгàà	 áэрхøээлийн	 нэг	 нь	
àжилгүйдэл	áàйдàг.	Олон	óлс,	орнóóдàд	çàлóóчóóдûн	
àжил	эрхлэлтийн	түвøин	доогóóр	хэмжээтэй	áàйнà.	
Тэдний	 çàрим	 нь	 öөөн,	 çàрим	 нь	 олон	 öàгààр	
àжиллàж	áàйгàà	ч	тóхàйн	àжилдàà	тохирохгүй	áàгà	
хэмжээний	öàлин	àвдàг.	Èхэнх	хөгжиж	áàйгàà	óлс	
орнóóдûн	 эдийн	 çàсгийн	 çогсонги	 áàйдàл,	 àлáàн	
сåêтор	 дàхь	 àжилгүйдэл	 çэрэг	 нь	 çàлóóчóóдàд,	
ÿлàнгóÿà	çàлóó	эмэгтэйчүүдэд	хүндээр	тóсч	áàйнà.	
Тиймээс	áүрэн	áóс	àжил	эрхлэлт,	àлáàн	áóс	сåêтор,	
áоловсрол	 эçэмøих	 áоломж,	 àжиллàх	 хүчний	
оролöоо	 çэргийг	 çàлóóчóóдûн	 àжилгүйдлийн	
тàлààрх	үçүүлэлтүүдээр	áàÿжóóлàх	øààрдлàгàтàй.

Çорилго	1.		
Çорилт			4.

Õот,	 сóóрингийн	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 	 хàÿгийн	
áүртгэлгүйгээр	 орøин	 сóóж	 áóй	 хүн	 àмûн	 тоо,	
хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлснийг	 хот,	 сóóрингийн	
нийт	хүн	àмд	хàÿгийн	áүртгэлгүй	орøин	сóóж	áóй	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвь	гэнэ.	Õот,	сóóрингийн	хүн	àмд	
àймгийн	төв,	нийслэл,	тосгонû	хүн	àмûг	хàмрóóлнà.	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:	

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 10. ХОТ, СУУРИНГИЙН НИЙТ ХҮН АМД ХАЯГИЙН БҮРТГЭЛГҮЙ 
ОРШИН СУУЖ БУЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 

15-24	нàснû	эдийн	çàсгийн	идэвхитэй	
хүн	àмûн	тоо

Ядóóрàл,	өлсгөлөнг	áóóрóóлàх
Õүн	 àмûн	 төвлөрөл,	 øилжих	
хөдөлгөөнтэй	 холáогдон	 гàрч	 áóй	
сөрөг	 үçэгдлийг	 áàгàсгàх,	 øилжин	
сóóрьøигчдûг	 нийгмийн	 сóóрь	
үйлчилгээнд	хàмрóóлàх.
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Çàсàг	 çàхиргààнû	 тóхàйн	 нэгж	 хороо,	 áàгт	 àлáàн	
ёсоор	 áүртгүүлээгүй,	 хàÿгийн	 áүртгэлгүйгээр	
180-ààс	 дээø	 хоногоор	 орøин	 сóóгчийг	 хàÿгийн		
áүртгэлгүй	орøин	сóóгч	гэнэ.		

Õүн	 àмûн	 хот,	 сóóрин	 гàçàр	 рóó	 чиглэсэн	 øилжих	
хөдөлгөөн	 сүүлийн	 жилүүдэд	 эрс	 нэмэгдэж,	
øилжин	 ирэгчид	 нь	 àлáàн	 ёсоор	 áичиг	 áàримтàà	
øилжүүлээгүй,	áичиг	áàримтûн	çөрчилтэй,	хàÿгийн	
áүртгэлгүй	 çэрэг	 øàлтгààнààс	 áолоод	 нийгмийн	
сóóрь	үйлчилгээнд	áүрэн	хàмрàгдàж	чàдàхгүй	áàйнà.	
Энэ	үçүүлэлт	нь	сóóрин	гàçàр	рóó	чиглэсэн	øилжих	
хөдөлгөөнд	 àлáàн	 áóсààр	 оролöогчдûн	 хóвь,	
хэмжээг	 хàрóóлàх	 áөгөөд	 øилжих	 хөдөлгөөнийг	
óдирдàх,	 çохиöóóлàх	 тàлààр	 төрөөс	 ÿвóóлж	 áóй	
áодлого,	 үйл	 àжиллàгààнû	 хэрэгжилтийг	 хÿнàх	
хэмжүүр	áолно.		

Õот,	 сóóринд	 хàÿгийн	 áүртгэлгүй	 орøин	 сóóж	 áóй	
хүн	àмûн	тоог	хот,	сóóрингийн	нийт	хүн	àмûн	тоонд	
хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.	

100
Nu

URPuPURu

Эíä:
PURu 		-	

		
URPu			-
			
Nu       -	

Ñүүлийн	 жилүүдэд	 хүн	 àмûн	 хот,	 сóóрин	 гàçàр	
рóó	 чиглэсэн	 øилжих	 хөдөлгөөн	 эрс	 нэмэгдэж,	
øилжин	 ирэгчид	 нь	 àлáàн	 ёсоор	 áичиг	 áàримтàà	
øилжүүлээгүй,	áичиг	áàримтûн	çөрчилтэй,	хàÿгийн	
áүртгэлгүй	 çэрэг	 øàлтгààнààс	 áолоод	 нийгмийн	
сóóрь	 үйлчилгээнд	 áүрэн	 хàмрàгдàж	 чàдàхгүй	
áàйнà.	 Энэ	 тàлûн	 мэдээллийн	 тàйлàн	 одоогоор	
áоловсрогдоогүй	áàйнà.	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õот,	 сóóрингийн	 нийт	 хүн	 àмд	 хàÿгийн	
áүртгэлгүй	орøин	сóóж	áóй	хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь	
Õот,	 сóóринд	 хàÿгийн	 áүртгэлгүй	 орøин	
сóóж	áóй	хүн	àмûн	тоо	
Õот,	сóóрингийн	нийт	хүн	àмûн	тоо
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Çорилго	2.	

Çорилт			5.

				
Áàгà	 áоловсролд	 хàмрàгдвàл	 çохих	 нàснû	
нийт	 хүүхдүүдээс	 áàгà	 áоловсролд	 хàмрàгдàж	
áóй	 хүүхдийн	 тоог	 хóвиàр	 илэрхийлснийг	 áàгà	
áоловсролûн	хàмрàн	сóргàлтûн	öэвэр	жин	гэнэ.		Áàгà	
áоловсролд	çохих	нàснû	хүн	àмд	6-11	нàснû	нийт	
хүн	àмûг	хàмрóóлнà.		Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÁÑØÓß.	

Энэ	үçүүлэлт	нь	áàгà	áоловсролд	хàмрàгдвàл	çохих	
нàснû	 хүүхдүүд	 нь	 сóргóóльд	 áүрэн	 хàмрàгдàж	
áàйгàà	эсэхийг	өөрөөр	 хэлáэл,	áàгà	áоловсролûн	
үйлчилгээний	хүртээмжийг	хÿнàнà.	МÕÇ	áолон	áүх	
нийтийн	 áоловсролûн	 Äàêàрûн	 үйл	 àжиллàгààнû	
хүрээ	 çэрэгт	 дэвøүүлсэн	 ”Áүх	 нийтийг	 	 	 	 áàгà				
áоловсролд	 	 хàмрóóлàх	 çорилго”-ûг	 үнэлэхэд	
àч	 холáогдолтой	 үçүүлэлт	 юм.	 Энэ	 øàлгóóр	
үçүүлэлтийн	 óтгà	 нь	 100-д	 ойрхон	 áàйх	 тóсàм	
хàмрàн	сóргàлт	өндөр	áàйгààг	илэрхийлнэ.	

Áàгà	 áоловсролд	 çохих	 áóюó	 6-11	 нàсàндàà	
хàмрàгдсàн	 хүүхдийн	 тоог	 6-11	 нàснû	 нийт	 хүн	
àмûн	тоонд	хàрьöóóлàн	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 N(6 -11)

SPS(6-11)GPPR

Эíä:
GPPR  	-	

SPS(6-11) -	

	 	 	 	 	
N(6-11)				-	
		 	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 11. БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ÖЭВЭР ЖИН  

	Áүх	нийтээрээ	àнхàн	øàтнû	áоловсрол	
эçэмøих
2015	 он	 гэхэд	 áүх	 хүүхдэд	 áàгà	
áоловсрол	олгох

Áàгà	áоловсролûн	хàмрàн	сóргàлтûн	
öэвэр	жин
Çохих	 /6-11	 нàс/	 нàсàндàà	 áàгà	
áоловсролд	хàмрàгдàж	áàйгàà	хүүхдийн	
тоо
Áàгà	áоловсрол	эçэмøвэл	çохих
6-11	нàснû	хүн	àмûн	тоо		
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ÁÑШÓЯ-нû	сóрàлöàгчдûн	тàйлàн	(àнгиàр),	ЕÁÑ-д	
сóрàлöдàггүй	8-15	нàснû	хүүхдийн	тàйлàн,	ҮÑÕ-нû	
сóóрин	хүн	àмûн	жилийн	эöсийн	мэдээ,	жил	áүр	
тооöох	áоломжтой.	

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 мөн	 хүн	
àмûн	хүйсээр	гàргàх	áоломжтой.	

Áàгà	 áоловсролûн	 хàмрàн	 сóргàлтûн	 öэвэр	
жин	 нь	 áàгà	 áоловсрол	 олгох	 øàтнû	 сóргóóльд	
сóрàлöàгчдûг	 дàвхàрдóóлàн	 мэдээллэх,	 хүүхдийн	
нàсûг	 çөв	 тооöдоггүй,	 сóргóóлиóд	 нэг	 хүүхдэд	
ногдох	 	 хóвьсàх	 çàрдлààр	 сàнхүүжилт	 àвч	 áàйгàà	
тохиолдолд	 àнги	 óлирсàн,	 øилжсэн,	 сóргóóлиàс	
гàрсàн	хүүхдийн	тоог	дàвхàрдóóлàн	мэдээллэх	нь	
нийтлэг	 áàйгàà	 óчир	 мэдээллийн	 áодит	 áàйдàлд	
нөлөөлж	áàйнà.	Áоловсролûн	тогтолöоо12	жилийн	
сóргàлтàд	 øилжиж	 	 	 	 áàйгààтàй	 	 	 	 холáогдóóлàн				
2008-2009	 онû	 хичээлийн	 жилээс	 эхлэн	 áàгà	
сóргóóльд	сóрàх	нàснû	хүүхдийн	тоог	6-11	нàсààр	
àвнà.	

Çорилго	2.		

Çорилт		5.			

Тóхàйн	 жилд	 тàвдóгààр	 àнгид	 àмжилттàй	 элссэн	
сóрàлöàгчдûн	 тоог	 4	 жилийн	 өмнө	 нэгдүгээр	
àнгид	 элссэн	 сóрàлöàгчдûн	 тоонд	 хàрьöóóлсàн	
хàрьöààг	 	 нэгдүгээр	 àнгид	 элсэн	 ороод	 тàвдóгààр	
àнги	хүртэл	сóрàлöàгчдûн	хóвь	гэнэ.	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí 
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÁÑØÓß.

Энэ	үçүүлэлт	нь	áàгà	áоловсролûн	дотоод	үр	àøгийг	
илэрхийлнэ.	 Энэ	 үçүүлэлтийн	 чàнàрт	 сóргàлтûн	
чàнàр	хàнгàлтгүй	áàйх,	сóргàлтûн	øóóд	áà	øóóд	áóс	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:	

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	
çорилго,	çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	
үндэслэл:

II. 12. НЭГДҮГЭЭР АНГИД ЭЛСЭН ОРООД ТАВ ДУГААР АНГИ  ХҮРТЭЛ 
СУРАЛÖАГ×ДЫН ХУВЬ

Áүх	нийтээрээ	àнхàн	øàтнû	áоловсрол	
эçэмøих
2015	 он	 гэхэд	 áүх	 хүүхдэд	 áàгà	
áоловсрол	олгох	
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çàрдлûн	хэмжээ,	áàгøийн	мэргэжлийн	óр	чàдвàр,	
хàрьöàà,	хàнгàмж,	сóрàлöàгчдûн	àр	гэрийн	áàйдàл,	
àнги	тàнхим,	сóргàлтûн	мàтåриàлûн	хүрэлöээ	çэрэг	
хүчин	çүйлсүүд	нөлөөлнө.	

5	дóгààр	àнгид	элсэн	орсон	хүүхдийн	тоог	тóхàйн	
оноос	 4	 жилийн	 өмнө	 1	 дүгээр	 àнгид	 элсэгчдийн	
тоонд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.	Тóхàйн	жилд	
нэгдүгээр	 àнгид	 элсэн	 орсон	 хүүхдийн	 тооноос	
тàвдóгààр	àнги	хүртэл	/n+4/	сóрàлöàх	хóгàöààндàà	
àнги	óлирсàн	áолон	сóргóóль	çàвсàрдсàн	хүүхдийн	
тоог	хàсч	тооöно.

100 CPS1

CPSn+4PCR

Эíä:
PCR				-	1-р	àнгид	элсэн	сóрàлöсààр	5-р	àнгид	
	 			элсэгчдийн		хóвийн	жин
CPSn+4 -	5-р	àнгид	элсэн	орсон	хүүхдийн	тоо	
	 			(n + 4	онд)	
CPS1 		-	1-р	àнгид	элсэн	сóрàлöсàн	хүүхдийн
	 			тоо	(n	онд)

ÁÑШÓЯ-нû	сóрàлöàгчдûн	тàйлàн	(àнгиàр),	жил	áүр	
тооöно.
	
Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр,	 мөн	
сóрàлöàгчдûн	хүйсээр	тодорхойлно.	

Шинээр	 элссэн,	 àнги	 óлирсàн,	 àнги	 àлгàссàн,	
тóхàйн	 хичээлийн	 жилд	 øилжих	 хөдөлгөөнд	
орсон	 хүүхдийн	 тàлààрх	 мэдээллийг	 тооöоонд	
хàмрóóлдàггүй	нь	энэ	үçүүлэлтийн	сóл	тàл	áолно.	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Çорилго	2.		

Çорилт		5.	

			
Өдөр	 тóтмûн	 àмьдрàлд	 áогино	 хэмжээний	
өгүүлáэрийг	 óнøиж,	 áичиж,	 	 	 ойлгох	 	 	 чàдвàртàй	
15-24	нàснû	хүн	àмûн	тоог	хóвиàр	илэрхийлснийг	
15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	áичиг	үсэг	тàйлàгдàлтûн	
хóвь	гэнэ.	Àль	нэг	хэлээр	(áичгийн	төрөл,	хэлáэрээс	
үл	 хàмààрàн)	 хàмгийн	 энгийн	 áогино	 өгүүлáэрийг	
óнøиж,	 ойлгож,	 áичиж	 чàддàг,	 энэ	 чàдвàр	 нь	
тодорхой	хóгàöàà	өнгөрсөн	ч	 	хэвээр	хàдгàлàгдàж	
үлдсэн	хүнийг	áичиг	үсэг	мэддэг	гэж	үçнэ.	Õàрин	àль	
нэг	хэлээр	(áичгийн	төрөл,	хэлáэрээс	үл	хàмààрàн)	
хàмгийн	энгийн	áогино	өгүүлáэрийг	óнøиж,	ойлгож,	
áичиж	чàддàггүй,	түүнчлэн	óнøих,	áичих	чàдвàрàà	
тодорхой	 хóгàöààнû	 дàрàà	 àлдсàн	 хүнийг	 áичиг	
үсэг	мэддэггүй	гэж	үçнэ.		Í¯Á, ÁØÓÑÕ.	

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 хүн	 àмûн	 áоловсролûн	 түвøинг	
илэрхийлж,	áàгà	áоловсролûн	хàмрàлтûн	áàйдàл	
áолон	 áàгà	 áоловсролûн	 үр	 àøгийг	 тооöоход	
àøиглàгдàнà.	

Áичиг	 үсэгт	 тàйлàгдсàн	 15-24	 нàснû	 хүн	 	 	 àмûн			
тоог	тóхàйн	нàснû	нийт	хүн	àмûн	тоонд	хàрьöóóлж	
100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 N(15-24)

LP1(15-24)LR15-24

Эíä:
LR(15-24) 		-	
		
LP1(15-24) 	-		
	
N(15-24) 				-				

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 13. 15-24  НАСНЫ ЗАЛУУ×УУДЫН БИ×ИГ ҮСЭГ ТАЙЛАГДАЛТЫН 
ХУВЬ

Áүх	нийтээрээ	àнхàн	øàтнû	áоловсрол							
эçэмøих
2015	 он	 гэхэд	 áүх	 хүүхдэд	 áàгà	
áоловсрол	олгох

15-24	нàснû	хүн	àмûн	áичиг	үсэг	
тàйлàгдàлтûн	түвøин,	хóвь
15-24	нàснû,	áичиг	үсэг	тàйлàгдсàн	
хүн	àмûн	тоо
1	5-24	нàснû	нийт	хүн	àмûн	тоо
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ҮÑÕ-нû	 хүн	 àм,	 орон	 сóóöнû	 тооллогоор	 10	 жил	
тóтàмд	тооöно.	
	
Óлсûн	түвøин,	áүс,	àймàг,	нийслэлээр,	мөн	хүйсээр	
тодорхойлно.	

Çàлóóчóóдûн	 áичиг,	 үсгийн	 мэдлэгийн	 түвøин	
нь	 нàсàнд	 хүрэгчдийнхтэй	 хàрьöóóлàхàд	 хóрдàн	
өөрчлөгддөг	тóл	ойр	ойрхон	тооöох	øààрдлàгàтàй.	
Áичиг,	үсэг	тàйлàгдàлтûн	хóвь	өндөр	áàйх	нь	áàгà	
áоловсролд	 хàмрàлтûн	 áàйдàл	 төдий	 чинээ	 сàйн	
áàйгààг	 илтгэнэ.	 Õүн	 àмûн	 áичиг,	 үсгийн	 мэдлэг	
хот,	 хөдөөгөөр	 ÿлгààтàй	 áàйдàг	 нь	 сóргóóль,	
áóсàд	нөөöийн	хүрэлöээ,	хүүхдийн	àжил	эрхлэхэд	
øààрдàгдàх	 öàг	 хóгàöàà,	 сóргóóль	 çàвсàрдàлт	
çэргээс	øàлтгààлдàг.	Мөн	áичиг,	үсгийн	мэдлэгийг	
гàçàр	çүйн	áàйрøил,	ÿстàн	үндэстнээр	тодорхойлох	
нь	чóхàл.	

Çорилго	3.	

Çорилт			6.	

	
Áàгà,	дóнд,	дээд	áоловсрол	эçэмøиж	áàйгàà	охид,	
хөвгүүдийн	тоонû	хàрьöàà	нь	тóхàйн	øàтнû	(áàгà,	
дóнд,	дээд)	áоловсролûн	сóргóóльд	элссэн	эмэгтэй	
хүүхдийн	тоог	эрэгтэй	хүүхдийн	тоонд	хàрьöóóлсàн	
хàрьöàà	 юм.	 	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÁÑØÓß.

Áоловсрол	нь	хүний	хөгжлийн	нэг	гол	хүчин	çүйл.	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 14- II. 16. БАГА, ДУНД, ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА  
ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ТООНЫ ХАРЬÖАА

Жåндэрийн	 тэгø	 áàйдлûг	 дэмжин	
хөгжүүлж,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	оролöоог	нэмэгдүүлэх
2009	 он	 гэхэд	 áàгà	 áолон	 дóнд	
áоловсрол	 эçэмøигчдийн	 дóнд,	 2015	
он	 гэхэд	 áүх	 øàтнû	 áоловсролûн	
áàйгóóллàгàд	 сóрàлöàгчдûн	 хүйсийн			
çохистой	хàрьöààг	хàнгàх	
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Áàгà	 /дóнд,	 дээд/	 áоловсрол	 эçэмøиж	 áàйгàà	
охидûн	тоог	тóхàйн	øàтнû	áоловсрол	эçэмøиж	áóй	
хөвгүүдийн	тоонд	хàрьöóóлнà.

													
 Mi

FiRFMEi

Эíä:
RFEMi		-	

	
Fi									-	
						
Mi													-

				
ÁÑШÓЯ-нû	 сóрàлöàгчдûн	 тàйлàн	 (àнгиàр),	 дээд	
áоловсролûн	 түвøний	 сóрàлöàгчдûн	 тàйлàн	
(мэргэжил,	àнги,	хүйсээр),	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 	 тооöох	
áоломжтой.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 çөвхөн	 тóхàйн	 áоловсролûг	
эçэмøихээр	элссэн	нàснû	хүн	àмûн	хүйсийн	áүтöийг	
хàрóóлнà.	 Тóхàйн	 øàтнû	 áоловсролûн	 нàснû	 хүн	
àмûн	 хүйсийн	 хàрьöàà	 	 	 нь	 	 	 1-д	 ойрхон	 óтгàтàй	
áàйнà.	 Энэ	 үçүүлэлтийн	 óтгà	 нь	 хүн	 àмûн	 төрсөн	
тóхàйн	онû	хүйсийн	хàрьöààнààс	хàмààрàлтàй.	

Çорилго	3.	

Çорилт		7.	

Õөдөө	àж	àхóйгààс	áóсàд	сàлáàрт	öàлинтàй	àжил	
эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	 àмûн	 дóнд	 энэ	 сàлáàрóóдàд	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 17. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГААС БУСАД САЛБАРТ ÖАЛИНТАЙ АЖИЛ 
ЭРХЭЛЖ БАЙГАА ХҮН АМЫН ДОТОР ЭМЭГТЭЙ×ҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Áàгà,	 дóнд,	 дээд	 áоловсрол	 эçэмøигч	
охид,	хөвгүүдийн		тоонû	хàрьöàà	(i= 1	áол	
áàгà;	i=2	áол	дóнд;	i = 3	áол	дээд)
Áàгà,	 дóнд,	 дээд	 áоловсрол	 эçэмøигч	
охидûн	тоо
Áàгà,	 дóнд,	 дээд	 áоловсрол	 эçэмøигч	
хөвгүүдийн	тоо

Жåндåрийн	 тэгø	 áàйдлûг	 дэмжин	
хөгжүүлж,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	оролöоог	нэмэгдүүлэх	
Цàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	
àмûн	жåндэрийн	тэгø	áàйдлûг		хàнгàх
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öàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 эмэгтэйчүүдийн	
тоог	 хóвиàр	 илэрхийлснийг	 хөдөө	 àж	 àхóйгààс	
áóсàд	 сàлáàрт	 öàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	
àмûн	дотор	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь	гэнэ.	Õөдөө	
àж	àхóйн	áóс	сàлáàрт	àж	үйлдвэр,	áàрилгà	áолон	
үйлчилгээг	 хàмрóóлнà.	 	 Îëîí óëñûí ñàëáàðûí 
àíãèëàë.

Энэ	үçүүлэлт	нь	хөдөлмөрийн	нàснû	эмэгтэйчүүдэд	
хөдөлмөрийн	çàх	çээл	хэр	çэрэг	нээлттэй	áàйгààг	
хàрóóлнà.	 Èнгэснээр	 çөвхөн	 эмэгтэйчүүдийн	
хөдөлмөр	эрхлэх	áоломж	áóс	мөн	хөдөлмөрийн	çàх	
çээлийн	óÿн	хàтàн	áàйдлààр	илэрхийлэгдэх	эдийн	
çàсгийн	үр	àøиг,	өөрчлөлтөд	дàсàн	çохиöох	чàдвàр	
çэргийг	ч	хàрóóлнà.	Эмэгтэйчүүд	нь	эрэгтэйчүүдтэй	
хàрьöóóлàхàд	 өрхийн	 áиçнåст	 öàлин	 хөлсгүй	
оролöох,	 àлáàн	 áóс	 сåêторт	 хàмрàгдàх	 нь	 илүү	
түгээмэл	áàйнà.	

ÕÀÀ-н	сàлáàрт	öàлинтàй	àжиллàгч	эмэгтэйчүүдийн	
тоог	 мөн	 сàлáàрûн	 нийт	 àжиллàгчдûн	 тоонд	
хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

Эíä:
WEmpRn -	

WEmpna  -	

Empna						-	

ҮÑÕ-нû	Õүн	àмûн	àжил	эрхлэлтийн	сóдàлгàà,	жил	
áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Õэрэглэх	үндэслэл:

	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

100
Empna

WEmpnaWEmpRna

Õөдөө	àж	àхóйн	áóс	сàлáàрт	öàлинтàй			
àжиллàгч	эмэгтэйчүүдийн	хóвийн	жин
ÕÀÀ-н	áóс	сàлáàрт	öàлинтàй	àжиллàгч	
эмэгтэйчүүдийн	тоо	
ÕÀÀ-н	 áóс	 сàлáàрт	 öàлинтàй	
àжиллàгчдûн	тоо	
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Энэ	 үçүүлэлтийг	 тооöох	 олон	 óлсûн	 тодорхой	
àргàчлàл	 áàйдàг	 хэдий	 ч	 óлс	 орон	 áүр	 àжил	
эрхлэлтийн	 áàйдàл,	 ÿлàнгóÿà	 хàгàс	 öàгийн	
àжил	 эрхлэгчид,	 оюóтàн,	 öэрэг,	 өрхийн	 áиçнåст	
öàлин	 хөлсгүй	 оролöогчдûн	 хóвьд	 тóхàйн	 óлс	
орнû	 	 тодорхойлолтûг	 àøиглàдàг	 áàйж	 áолох	
юм.	 Мэдээллийн	 өөр	 өөр	 эх	 үүсвэрүүд,	 ÿлгààтàй	
ойлголт,	 тодорхойлолт,	 хàмрàлтààс	 øàлтгààлж,	
хөдөө	 àж	 àхóй	 дàхь	 хөдөлмөр	 эрхлэлт	 дóтóó	
áүртгэгдэх	хàндлàгà	áàйдàг	áàйнà.			

Çорилго	3.	

Çорилт			8.	

		
Óлсûн	Èх	Õóрàлд	сонгогдсон	нийт	гиøүүдийн	дүнд	
эмэгтэй	 гиøүүдийн	 	 эçлэх	 хóвь	 хэмжээ	 áолно.	
Õàрин	 àймàг,	 нийслэлийн	 түвøинд	 áол	 àймàг,	
нийслэлийн	Èргэдийн	хóрàлд	сонгогдсон	гиøүүдийн	
дүнд	эмэгтэй	гиøүүдийн	эçлэх	тоо	хэмжээг	хóвиàр	
илэрхийлнэ.

Үндэсний	ïàрлàмåнт	дàхь	эмэгтэйчүүдийн	төлөөлөл	
нь	эмэгтэйчүүдийн	нийгэм,	óлс	төрийн	хàрилöààнд	
гүйöэтгэх	үүрэг,	оролöоо	тэдний	óлс	төрийн	идэвхи,	
чàдвàр,	 óлс	 орнû	 хөгжил,	 хүйсийн	 тэгø	 áàйдлûг		
илэрхийлнэ.	

ÓÈÕ-д						сонгогдсон						эмэгтэйчүүдийн							тоог								
ÓÈÕ-ûн	 	 	 	 	 	 нийт	 	 	 	 	 гиøүүдийн	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 тоонд								
хàрьöóóлж,	 100	 -	 гààр	 үржүүлнэ.	 Õàрин	 àймàг,	
нийслэлийн	түвøинд	àймàг,	нийслэлийн	Èргэдийн	
хóрàлд	сонгогдсон	эмэгтэй	 гиøүүдийн	 тоог	àймàг,	
нийслэлийн	 иргэдийн	 хóрàлд	 сонгогдсон	 нийт		
гиøүүдийн	тоонд				хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.	

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 18. УЛСЫН ИХ ХУРАЛД СОНГОГДСОН ЭМЭГТЭЙ×ҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ 
ХУВЬ

Жåндэрийн	 тэгø	 áàйдлûг	 дэмжин	
хөгжүүлж,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	оролöоог	нэмэгдүүлэх	
Óлс	 төр,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	оролöоог	нэмэгдүүлэх.	
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100
PM

PMwPVw

		
Эíä:
PVw 				-		ÓÈÕ-д	сóóдàлтàй	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх							
															хóвь
PMw					-		ÓÈÕ-д	сóóдàлтàй	эмэгтэйчүүдийн	тоо	
PM							-		ÓÈÕ-ийн	нийт	гиøүүдийн	тоо

Ñонгóóлийн	 Ерөнхий	 Õороо	 áолон	 орон	 нóтгийн	
сонгóóлийн	 хороонû	 мэдээлэлд	 үндэслэн	
сонгóóлийн	оноор	áóюó	4	жил	тóтàм	тооöно.

Óлсûн	түвøин,	àймàг,	нийслэлээр	гàрнà.

Шийдвэр	гàргàх	үйл	ÿвö	дàхь	эмэгтэйчүүдийн	áодит	
оролöоог	энэ	үçүүлэлт	áүрэн	илэрхийлэхгүй.	

Çорилго	3.			

Çорилт			8.	

Óлсûн	 Èх	 Õóрàлд	 нэр	 дэвøигчдийн	 дүнд	 	 нэр	
дэвøсэн	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь	áолно.	Õàрин	
àймàг,	 нийслэлийн	 түвøинд	 àймàг,	 нийслэлийн	
Èргэдийн	 хóрàлд	 нэр	 дэвøсэн	 эмэгтэйчүүдийн	
эçлэх		хóвь	хэмжээг	илэрхийлнэ.	

Үндэсний	 ïàрлàмåнт	 дàхь	 эмэгтэйчүүдийн	
төлөөлөл	 нь	 эмэгтэйчүүдийн	 нийгэм,	 óлс	 төрийн		
хàрилöààнд	 гүйöэтгэх	 үүрэг	 тэдний	 óлс	 төрийн	
идэвхи,	 чàдвàр,	 óлс	 орнû	 хөгжил,	 хүйсийн	 тэгø	
áàйдлûг	илэрхийлнэ.		

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II.19. УЛСЫН ИХ ХУРАЛД НЭР ДЭВШСЭН ЭМЭГТЭЙ×ҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ 
ХУВЬ

Жåндэрийн	 тэгø	 áàйдлûг	 дэмжин	
хөгжүүлж,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	оролöоог	нэмэгдүүлэх	
Óлс	 төр,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	
эмэгтэйчүүдийн	оролöоог	нэмэгдүүлэх.	
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ÓÈÕ-д	нэр	дэвøсэн	эмэгтэйчүүдийн	тоог	ÓÈÕ-д	нэр	
дэвøсэн	нийт	нэр	дэвøигчдийн	тоонд	хàрьöóóлж,	
100	 -	 гààр	 үржүүлнэ.	 Õàрин	 àймàг,	 нийслэлийн	
түвøинд	 àймàг,	 нийслэлийн	 Èргэдийн	 хóрàлд	 нэр	
дэвøсэн	эмэгтэйчүүдийн	тоог	нийт	нэр	дэвøигчдийн	
тоонд	хàрьöóóлж	100-гààр	үржүүлнэ.

	 100 PC
PCw

Pwcand

													
Эíä:
Pwcand			-	ÓÈÕ-д	нэр	дэвøсэн	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх		
															хóвь
PCw					-	ÓÈÕ-д	нэр	дэвøсэн	эмэгтэйчүүдийн	тоо	
PC								-	ÓÈÕ-д	нэр	дэвøсэн	нийт	хүний	тоо

Ñонгóóлийн	 Ерөнхий	 Õороо	 áолон	 орон	 нóтгийн	
сонгóóлийн	 хороонû	 мэдээлэлд	 үндэслэн	
сонгóóлийн	оноор	áóюó	4	жил	тóтàм	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Çөвхөн	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	 эмэгтэйчүүдийн	
оролöоог	илэрхийлнэ.

Çорилго	4.	
Çорилт		9.	

Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 эндэгдлийн	 түвøин	
/1000	 àмьд	 төрөлт	 тóтàмд/	 нь	 тóхàйн	 жилд	 àмьд	
төрсөн	1000	хүүхдэд	ногдох	тóхàйн	жилд	тàв	хүртэлх	
нàсàндàà	эндсэн	хүүхдийн	тоо	áолно.		Ñîöèàëüíàÿ 

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 20. ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН  
/1000 АМЬД ТӨРӨЛТ ТУТАМД/

	Õүүхдийн	эндэгдлийг	áóóрóóлàх
Тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	эндэгдлийг				
1990	онтой						хàрьöóóлàхàд				2015	онд			
4	дàхин	áóóрóóлàх.
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ñòàòèñòèêà. 2003 ã. ÌÃÓЭÑÈ. Эð¿¿ë Ìýíäèéí 
ßàì, Эð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò. 2004 îí. 

Энэ	үçүүлэлт	нь	хүүхдийн	àмьдàрч	áàйгàà	нийгэм,	
эдийн	 çàсàг,	 хүрээлэн	 áóй	 орчнû	 нөхöөл	 áàйдàл,	
эрүүл	 мэндийн	 үйлчилгээний	 чàнàр	 çэргийг	
илэрхийлнэ.	 Óлс	 орнóóдàд	 хүүхдийн	 өвчлөлийн	
тàлààрх	 мэдээлэл	 çàримдàà	 дóтмàг	 áàйдàг	 тóл	
хүүхдийн	 эндэгдлийн	 түвøинг	 хүн	 àмûн	 эмçэг	
хэсгийг	 тодорхойлоход	 àøиглàнà.	 18	 áà	 түүнээс	
дооø	нàснû	хүн	àмûн	нàс	áàрàлтûн	90	гàрóй	хóвийг	
тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 эндэгдэл	 эçэлдэг	
áàйнà.	

Тóхàйн	 жилд	 эндсэн	 тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
тоог	тóхàйн	жилд	àмьд	төрсөн	нийт	хүүхдийн	тоонд	
хàрьöóóлж,	1000-р	үржүүлнэ.			

1000 LB
U5M

U5MR

Эíä:
U5MR		-	
		
U5M				-			
LB 						-			

Àмьд	 төрөлт:	 жирэмслэлтийн	 хóгàöààнààс	
хàмààрàхгүйгээр	 åрдийн	 төрөлтөөр	 эсхүл	 мэс	
àжилáàрààр	óргийг	óмàйнààс	гàргàн	àвсснû	дàрàà	
нÿрàй	àмьсгàлж	áàйсàн	эсвэл	àмьдûн	áóсàд	ÿмàр	
нэгэн	øинж	тэмдэг,	өөрөөр	хэлáэл	çүрхний	öохилт,	
хүйний	 сóдàснû	 лóгøилт,	 áóлчингийн	 тодорхой	
хөдөлгөөн	 илэрч	 áàйвàл	 хүй	 эсвэл	 эхэсийг	 нь	
сàлгàсàн	 эсэхийг	 нь	 хàргàлçàхгүйгээр	 àмьд	
төрөлтөд	тооöно.		

ЭМЯ-нû	 Õүн	 àмûн	 өвчлөл,	 эндэгдлийн	 сàрûн	
тàйлàн,	 ҮÑÕ-нû	 Õүн	 àмûн	 åрдийн	 хөдөлгөөний	
жилийн	тàйлàн,	жил	áүр	тооöно.

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	эндэгдлийн			
түвøин	(1000	àмьд	төрөлтөд	ногдох)
5	хүртэлх	нàснû	эндсэн	хүүхдийн	тоо
Íийт	àмьд	төрөлтийн	тоо
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Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр,	 эндсэн	
хүүхдийн	хүйсээр	тодорхойлох		áоломжтой.

Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 эндэгдлийн	 тàлààрх	
мэдээлэл	 нь	 нàсàнд	 хүрэгчдийн	 нàс	 áàрàлтûн	
тàлààрх	мэдээллээс	илүү	нàрийвчлàлтàйгààр,	öàг	
хóгàöààндàà	гàрдàг.	

Çорилго	4.	
Çорилт		9.

	
Íÿлхсûн		 	 	эндэгдлийн		 	 	 	 	түвøин		 	 	 	 /1000	àмьд				
төрөлт	тóтàмд/	гэдэг	нь	тóхàйн	жилд			àмьд				төрсөн			
1000	 хүүхдэд	 ногдох,	 нэг	 	 	 	 	 хүртэлх	 	 	 	 нàсàндàà	
/0-364	 хоногтой/	 эндсэн	 хүүхдийн	 тоо	 áолно.	
Íэг	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдэд	 0-11	 сàр	 28	 хоногтой	
хүүхдийг	 хàмрóóлнà.	 Ñîöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà. 
2003 ã. ÌÃÓЭÑÈ. Эð¿¿ë ìýíäèéí ÿàì, ýð¿¿ë 
ìýíäèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä. 2004 îí.

Íÿлхсûн	эндэгдэл	нь	тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	
эндэгдлийн	 нэг	 чóхàл	 áүрэлдэхүүн	 хэсэг	 áолно.	
Энэ	үçүүлэлт	нь	хүүхдийн	àмьдàрч	áàйгàà	нийгэм,	
эдийн	 çàсàг,	 хүрээлэн	áóй	орчнû	нөхöөл	áàйдлûг	
/эрүүл	мэндийн	үйлчилгээг	орóóлàн/	илэрхийлнэ.	

Тóхàйн	жилд	нэг	хүртэлх	нàсàндàà	эндсэн	хүүхдийн	
тоог	 тóхàйн	 жилд	 àмьд	 төрсөн	 хүүхдийн	 тоонд	
хàрьöóóлж,	 1000-р	 үржүүлнэ.	 Íэг	 хүртэлх	 нàснû	
хүүхдэд	0-364	хоногтой	хүүхдийг	хàмрóóлнà.	

1000 LB
U1M

IMR
Эíä:
IMR	-		

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 21. НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН  /1000 АМЬД ТӨРӨЛТ 
ТУТАМД/

Õүүхдийн	эндэгдлийг	áóóрóóлàх
Тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	эндэгдлийг	
1990	онтой			хàрьöóóлàхàд					2015				онд			
4	дàхин	áóóрóóлàх	

Íÿлхсûн	 эндэгдлийн	 түвøин	 (1000	 àмьд	
төрөлтөд	ногдох)
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U1M –			
LB   	–
			
Àмьд	 төрөлт:	 жирэмслэлтийн	 хóгàöààнààс	
хàмààрàхгүйгээр	 åрдийн	 төрөлтөөр	 эсхүл	 мэс	
àжилáàрààр	óргийг	óмàйнààс	гàргàн	àвсснû	дàрàà	
нÿрàй	àмьсгàлж	áàйсàн	эсвэл	àмьдûн	áóсàд	ÿмàр	
нэгэн	øинж	тэмдэг,	өөрөөр	хэлáэл	çүрхний	öохилт,	
хүйний	 сóдàснû	 лóгøилт,	 áóлчингийн	 тодорхой	
хөдөлгөөн	 илэрч	 áàйвàл	 хүй	 эсвэл	 эхэсийг	 нь	
сàлгàсàн	 эсэхийг	 нь	 хàргàлçàхгүйгээр	 àмьд	
төрөлтөд	тооöно.

ЭМЯ-нû	 Õүн	 àмûн	 өвчлөл,	 эндэгдлийн	 сàрûн	
тàйлàн,	 ҮÑÕ-нû	 Õүн	 àмûн	 åрдийн	 хөдөлгөөний	
мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр,	 эндсэн	
хүүхдийн	хүйсээр	тооöох	áоломжтой.

Íÿлхсûн	 эндэгдлийн	 түвøин	 нь	 тàв	 хүртэлх	
нàснû	 хүүхдийн	 эндэгдлийн	 нэг	 хэсэг	 тóл	 энэ	
хоёр	 үçүүлэлтийг	 тооöох	 мэдээллийг	 нэг	 ижил	 эх	
үүсвэрээс	àвч	тооöно.	

Çорилго		4.			
Çорилт			9.

Óлààн	áóрхнû	эсрэг	вàêöинжóóлàлтàд	хàмрàгдсàн	
хүүхдийн	хóвь	 гэдэг	нь	1	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	
óлààн	áóрхнû	эсрэг	вàêöинжóóлàлтàд	хàмрàгдàлтûн	
тоо,	 	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì 
ç¿éí ñòàòèñòèê.

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 22. УЛААН БУРХНЫ ЭСРЭГ ВАКÖИНЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДСАН 
ХҮҮХДИЙН ХУВЬ

1	хүртэлх	нàсàндàà	эндсэн	хүүхдийн	тоо
Íийт	àмьд	төрөлтийн	тоо

Õүүхдийн	эндэгдлийг	áóóрóóлàх
Тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн		эндэгдлийг													
1990	 онтой	 	 	 	 	 хàрьöóóлàхàд	 	 	 	 2015				
онд	4	дàхин	áóóрóóлàх.
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Энэ	үçүүлэлт	нь	тóхàйн	óлс,	орнû	хүүхдийн	эрүүл	
мэндийн	үйлчилгээний	хүртээмж,	чàнàрûг	хàрóóлнà.	
Âàêöинжóóлàлт	 нь	 тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
эндэгдлийг	áóóрóóлàхàд	нөлөөлдөг	гол	хүчин	çүйл	
áөгөөд	óлààн	áóрхàн	өвчин	нь	хүүхдийн	эндэгдлийн	
гол	øàлтгààн	áолно.	Õөгжиж	áàйгàà	óлс,	орнóóдûн	
Çàсгийн	 гàçрààс	 óлààн	 áóрхàн,	 сàхóó,	 хөхүүл	
хàниàд,	 тàтрàнги	 өвчний	 эсрэг	 вàêöинжóóлàлтàд	
хүүхдүүдийг	áүрэн	хàмрóóлàх	нэгдсэн	àргà	хэмжээг	
тогтмол	àвч	áàйнà.				

Óлààн	áóрхнû	эсрэг	вàêöинжóóлàлтàд	хàмрàгдсàн	
нэг	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 тоог	 нэг	 хүртэлх	
нàснû	нийт	хүүхдийн	тоонд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	
үржүүлнэ.

100 Nu1

MICh
MIR

Эíä:
MIR	 -	 Óлààн	 áóрхнû	 эсрэг	 вàêöинжóóлàлтàд	

хàмрàгдсàн	 нэг	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
хóвийн	жин

MICh	 -	 Óлààн	 áóрхнû	 эсрэг	 вàêöинжóóлàлтàд	
хàмрàгдсàн	 нэг	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
тоо	

Nu1							-			Íэг	хүртэлх	нàснû	нийт	хүүхдийн	тоо
	 /0-11	сàр	28	хоногтой/

ЭМЯ-нû	 Äàрхлààжóóлàлтàд	 хàмрàгдсàн	 0-15	
нàстàй	 хүүхдийн	 нэгдсэн	 áүртгэл,	 0-15	 нàстàй	
хүүхдийг	 дàрхлààжóóлàх	 төлөвлөгөө,	 хàмрàлтûн	
сàрûн	 áүртгэл,	 Õүүхдийн	 óрьдчилàн	 сэргийлэх	
тàрилгûн	 êàрт,	 ҮÑÕ-нû	 Ñóóрин	 хүн	 àмûн	 жилийн	
эöсийн	мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр,	 хүүхдийн	
хүйсээр	тодорхойлох	áоломжтой.

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:	

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:
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Óлààн	áóрхнû	эсрэг	вàêöинû	эхний	тóнг	товлолûн	
дàгóó	 8-11	 сàртàй	 хүүхдэд	 хийнэ.	 Óлààн	 áóрхнû	
эсрэг	вàêöинжóóлàлтàд	ÿдàж	нэг	óдàà	хàмрàгдсàн	
хүүхдийг		энэ	тооöоонд	хàмрóóлнà.	

Çорилго	5.	
Çорилт	10.	

Эхийн	 эндэгдлийн	 түвøин	 /100	 000	 àмьд	 төрөлт	
тóтàмд/	 нь	 тóхàйн	 жилд	 àмьд	 төрсөн	 100	 000	
хүүхдэд	 ногдох	 жирэмсэн	 áóюó	 жирэмсний	
дàрààх,	 мөн	 хүүхэд	 төрүүлэх	 үåийн	 хүндрэлээс	
хàмààрч	нàс	áàрсàн	эхчүүдийн	тоо	юм.	Жирэмсний	
хóгàöààнд	 áолон	 төрөх	 үåдээ	 эсвэл	 төрснөөс		
хойø	42	хоногийн	дотор	жирэмслэлтийн	áàйрлàл,	
үргэлжилсэн	хóгàöààнààс	үл	хàмààрàн	жирэмслэлт,	
төрөлт	 áолон	 түүнийг	 óдирдàхтàй	 холáоо	 áүхий	
øàлтгààнààр	 эх	 эндэхийг	 эхийн	 эндэгдэл	 гэнэ.		
ÄЭÌÁ. Õ¿í àì ç¿éí ñòàòèñòèê.

Жирэмслэлтэй	 холáоотой	 эндэгдлийг	 хÿнàж,	 эх,	
хүүхдийн	эрүүл	мэндийг	хàмгààлàх	төрийн	áодлогод	
тóсгàнà.	Эдгээр	эндэгдлүүд	нь	тóхàйн	хүний	эрүүл	
мэндийн	áàйдàл,	áоловсролûн	түвøин,	жирэмсний	
áолон	 хүүхэд	 төрүүлэх	 үåийн	 эрүүл	 мэндийн	
үйлчилгээний	 хүртээмжийг	 хÿнàх	 øààрдлàгàтàй	
олон	хүчин	çүйлсээс	хàмààрнà.		

Тóхàйн	жилд	эндсэн	эхийн	тоог	тóхàйн	жилд	àмьд	
төрсөн	нийт	хүүхдийн	тоонд	хàрьöóóлж,	100	000-р	
үржүүлж	тооöно.

100 000 LB
MMMMR

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 23. ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН /100 000 АМЬД ТӨРӨЛТ 
ТУТАМД/

Эхчүүдийн	эрүүл	мэндийг	сàйжрóóлàх
Íөхөн	 үржихүйн	 эрүүл	 мэндийн	
øààрдлàгàтàй	тóслàмж	үйлчилгээг	хүн	
áүрт	 хүргэж,	 эхийн	 эндэгдлийг	 1990	
онтой	 хàрьöóóлàхàд	 2015	 он	 	 гэхэд	 4	
дàхин	áóóрóóлàх.
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Эíä:
MMR	-
	
MM	-	
LB	–	

Àмьд	 төрөлт:	 жирэмслэлтийн	 хóгàöààнààс	
хàмààрàхгүйгээр	 åрдийн	 төрөлтөөр	 эсхүл	 мэс	
àжилáàрààр	óргийг	óмàйнààс	гàргàн	àвсснû	дàрàà	
нÿрàй	àмьсгàлж	áàйсàн	эсвэл	àмьдûн	áóсàд	ÿмàр	
нэгэн	øинж	тэмдэг,	өөрөөр	хэлáэл	çүрхний	öохилт,	
хүйний	 сóдàснû	 лóгøилт,	 áóлчингийн	 тодорхой	
хөдөлгөөн	 илэрч	 áàйвàл	 хүй	 эсвэл	 эхэсийг	 нь	
сàлгàсàн	 эсэхийг	 нь	 хàргàлçàхгүйгээр	 àмьд	
төрөлтөд	тооöно.
	
ЭМЯ-нû	 	 Õүн	 àмûн	 өвчлөл,	 эндэгдлийн	 сàрûн	
тàйлàн,	 ҮÑÕ-нû	 Õүн	 àмûн	 åрдийн	 хөдөлгөөний	
мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	түвøин,	áүс,	àймàг,	нийслэлээр,	мөн	эхийн	
нàснû	áүлэг,	áоловсролûн	түвøнээр	тодорхойлох	
áоломжтой.

Çорилго	5:		
	Çорилт	10:	

Эрүүл	 мэндийн	 мэргэжлийн	 àжилтàн	 эх	 áàрьсàн	
төрөлтийн	 хóвь	 нь	 жирэмсний	 үåд	 эмнэлгийн	
хÿнàлтàнд	 хàмрàгдàж,	 çөвлөгөө	 àвàх,	 эх	 áàрих,	
øинээр	 төрсөн	 хүүхдийг	 àсрàх	 тàлààр	 тóсгàйлàн	
сóргàсàн	эмнэлгийн	àжилтнû	эх	áàрьсàн	төрөлтийн	
тоо	 хэмжээг	 илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿éí 
ñòàòèñòèê.

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 24. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН АЖИЛТАН  ЭХ БАРЬСАН 
ТӨРӨЛТИЙН ХУВЬ

Эхийн	эндэгдлийн	түвøин	(100	000	àмьд		
төрөлт		тóтàмд)
Эндсэн	эхийн	тоо
Íийт	àмьд	төрөлтийн	тоо

Эхчүүдийн	эрүүл	мэндийг	сàйжрóóлàх
Íөхөн	 үржихүйн	 эрүүл	 мэндийн	
øààрдлàгàтàй	тóслàмж		үйлчилгээг	хүн	
áүрт	 хүргэж,	 эхийн	 эндэгдлийг	 1990	
онтой	 хàрьöóóлàхàд	 2015	 он	 гэхэд	 4	
дàхин	áóóрóóлàх.
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Эхийн	 эндэгдлийн	 øàлтгààнûг	 нàрийвчлàн	
тогтооход	хүндрэлтэй	áөгөөд	энэ	нь	нàс	áàрàлтûн	
øàлтгààнû	 тàлààр	 өргөн	 хүрээний	 мэдээлэл	
øààрддàг.	 Жирэмсний	 áолон	 хүүхэд	 төрүүлэх,	
ÿлàнгóÿà	 хүндрэл	 гàрсàн	 үåийн	 эрүүл	 мэндийн	
үйлчилгээний	 тàлààрхи	 мэдээлэл	 àвч	 áолох	
хàмгийн	 өргөнөөр	 хэрэглэгддэг	 үçүүлэлт	 нь	
эрүүл	 мэндийн	 мэргэжлийн	 àжилтàн	 эх	 áàрьсàн	
төрөлтийн	хóвь	юм.

Жирэмсний	үåд	хÿнàлт	тàвих,	àсрàх,	çөвлөгөө	өгөх,	
эх	 áàрих,	 øинээр	 төрсөн	 хүүхдийг	 àсрàх	 тàлààр	
тóсгàй	 сóргàсàн	 эмнэлгийн	 àжилтнû	 эх	 áàрьсàн	
төрөлтийн	тоог	нийт	төрөлтийн	тоонд	хàрьöóóлж,	
100-гààр	үржүүлнэ.	

100 ÒB
BUPT1BUPT

Эíä:
BUPT	-
		
BUPT1	-
		 	 	
TB							-	

ЭМЯ-нû			Төрсөн					эхийн					мэдээллийн				хóóдàс,	
ҮÑÕ-нû	Õүн	àмûн	åрдийн	хөдөлгөөний	мэдээ,	жил	
áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Эрүүл	 мэндийн	 мэргэжлийн	 àжилтàн	 нь	 çохих	
ёсоор	сóргàлтàнд	хàмрàгдсàн,	øààрдлàгàтàй	тоног	
төхөөрөмж,	 эм	 тàриàтàй	 áàйх	 ёстой.	 Óлàмжлàлт	
àргààр	 эх	 áàрьдàг	 хүмүүс	 нь	 áогино	 хóгàöààнû	
сóргàлтàнд	 хàмрàгдсàн	 áàйсàн	 ч	 эрүүл	 мэндийн	
мэргэжлийн	àжилтàнд	хàмààрàхгүй.

Õэрэглэх	үндэслэл:

	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Эрүүл	мэндийн	мэргэжлийн	àжилтàн	
эх	áàрьсàн	төрөлтийн	хóвь
Эрүүл	мэндийн	мэргэжлийн	àжилтàн	
эх	áàрьсàн	төрөлтийн	тоо
Íийт	төрөлтийн	тоо
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Çорилго	6.	

Çорилт	11.

	
Жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 дóндàхь	 ÕÄÕÂ-ийн	
тàрхàлт	 /хóвь/	 нь	 жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	
дóнд	 áàйгàà	 ÕÄÕÂ-ийн	 хàлдвàртàй	 жирэмсэн	
эмэгтэйчүүдийн	 тоо,	 хэмжээг	 илэрхийлнэ. ÄЭÌÁ, 
Õ¿í àì ç¿éí ñòàòèñòèê.

ÕÄÕÂ	 нь	 ÄОÕ-оор	 өвчлөх	 гол	 øàлтгààн	 áолно.	
ÄОÕ-оор	 өвдсөн	 хүн	 ÿмàр	 нэгэн	 эмчилгээгүйгээр	
дóнджààр	 9	 жил	 àмьдàрдàг	 áàйнà.	 Одоогийн	
áàйдлààр	 энэ	 өвчнөөс	 óрьдчилàн	 сэргийлэх	
ÿмàр	 нэгэн	 вàêöин	 гàрààгүй.	 Тàрхàлт	 өндөр	 үåд	
(жирэмсэн	эмэгтэйчүүдийн	дóнд	хàлдвàр	1	хóвиàс	
илүү	 áàйх)	 жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 дóндàхь	
тàрхàлт	нь	нàсàнд	хүрсэн	нийт	хүн	àмûн	дóндàхь	
тàрхàлтûн	 àдил	 áàйдàг	 áàйнà.	 Тàрхàлт	 áàгà	 үåд	
эрсдэл	өндөртэй	áүлэгт	хàмààрàх	хүн	àмûн	дóндàхь	
тàрхàлтààр	ÕÄÕÂ-ийн	хàлдвàрûг	хэмждэг,	Óчир	нь	
энэ	тохиолдолд	жирэмсэн	эмэгтэйчүүдийн	дóндàхь	
тàрхàлт	áàгà	áàйдàг	áàйнà.	

ÕÄÕÂ-ûн	 хàлдвàртàй	 жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	
тоог	 нийт	 жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 тоонд	
хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 PW
IPWHIVIRPWHIV

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 25. ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙ×ҮҮДИЙН ДУНДАХЬ ХДХВ-ИЙН 
ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТ /ХУВЬ/

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний			
дàрхлàл					хомсдолûн				вирóс	/ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн				олдмол				хомсдол	/ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
2015	он	гэхэд	Õүний	дàрхлàл	хомсдолûн	
вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	 Äàрхлàлûн	 олдмол	
хомсдол	 /ÄОÕ/	 өвчний	 хàлдвàрûг	
хÿçгààрлàх,	óрьдчилàн	сэргийлэх.
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Эíä:
IRPWHIV 		 -	Жирэмсэн	эмэгтэйчүүдийн	дóндàхь			
																		ÕÄÕÂ	–ûн	хàлдвàрûн	тàрхàлт,	хóвь
IPWHIV 			 -	ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàртàй	жирэмсэн	
	 			эмэгтэйчүүдийн	тоо
PW 									-		Íийт	жирэмсэн	эмэгтэйчүүдийн	тоо

ЭМЯ-нû	 Õàлдвàрт	 өвчнийг	 мэдээллэх	 хóóдàс,	
ÁÇÄÕûг	мэдээлэх	хóóдàс,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Тàндàлт	сóдàлгààнû	үр	дүнг	хот,	хөдөөгөөр	гàргàх	
øààрдлàгàтàй	 áоловч	 óлс	 орнóóдûн	 тóрøлàгààс	
хàрàхàд	 хàлдвàрûн	 тàлààрх	 хөдөөгийн	 хүн	
àмûн	 мэдээлэл	 хомс	 áàйдàг.	 Тиймээс	 жирэмсэн	
эмэгтэйчүүдийн	тàлààрх	үçүүлэлтийг	нийслэл,	áóсàд	
хот	сóóрин,	хөдөөгийн	үçүүлэлтүүдийн	мåдиàнààр	
àвàх	нь	çүйтэй	гэж	үçдэг.	Энэ	үçүүлэлтийг	тооöохдоо	
жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 öóснû	 øинжилгээг	
үндэслэнэ.	

Çорилго	6.

Çорилт	11.

	
15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	дóндàх	ÕÄÕÂ-ûн	тàрхàлт	
/хóвь/	 нь	 15-24	 нàснû	 нийт	 çàлóóчóóдûн	 дóнд	
ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàртàй	çàлóóчóóд	хэдэн	хóвийг	эçэлж	
áàйгààг	илэрхийлнэ.		ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí 
ñòàòèñòèê. 

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 26. 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУ×УУДЫН ДУНДАХЬ ХДХВ-ИЙН ХАЛДВАРЫН 
ТАРХАЛТ /ХУВЬ/

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний			
дàрхлàл					хомсдолûн			вирóс	/ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн				олдмол			хомсдол	/ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
2015	он	гэхэд	Õүний	дàрхлàл	хомсдолûн	
вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	 Äàрхлàлûн	 олдмол	
хомсдол	 /ÄОÕ/	 өвчний	 хàлдвàрûг	
хÿçгààрлàх,	óрьдчилàн	сэргийлэх.
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ÕÄÕÂ	 нь	 ÄОÕ-оор	 өвчлөхөд	 хүргэдэг.	 ÄОÕ-оор	
өвчилсөн	 хүн	 нь	 ÿмàр	 нэгэн	 эмчилгээгүйгээр	
дóнджààр	 9	 жил	 àмьдàрдàг	 áàйнà.	 Одоогийн	
áàйдлààр	энэ	өвчнөөс	óрьдчилàн	сэргийлэх	вàêöин	
áàйхгүй.	 Шинээр	 áүртгэгдэж	 áàйгàà	 ÕÄÕÂ-ийн	
тохиолдлûн	тàл	хóвь	нь	24	áà	түүнээс	дооø	нàснû	
хүн	àмûн	дóнд	áàйдàг	áàйнà.

ÕÄÕÂ-ийн	 хàлдвàр	 àвсàн	 15-24	 çàлóóчóóдûн	 тоог	
15-24	нàснû	хүн	àмûн	тоонд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	
үржүүлнэ.

100 N(15-24)

IPHIV (15-24)IRPHIV,(15-24)

																							
Эíä:
IRP(HIV,15-24)	-	

IP(HIV15-24)				-
			 	 	
N(15-24) 							-		

Õàлдвàрт	 өвчнийг	 мэдээлэх	 хóóдàс,	 ÁÇÄÕûг	
мэдээлэх	хóóдàс,	ҮÑÕ-нû	Ñóóрин	хүн	àмûн	жилийн	
эöсийн	мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	түвøин,	áүс,	àймàг,	нийслэлээр,	мөн	хүйсээр	
тодорхойлох	áоломжтой.

Тàндàлт	сóдàлгààнû	үр	дүнг	хот,	хөдөөгөөр	гàргàх	
øààрдлàгàтàй	 áоловч	 óлс	 орнóóдûн	 тóрøлàгààс	
хàрàхàд	хөдөөгийн	хүмүүсийн	хàлдвàрûн	тàлààрх	
мэдээлэл	хомс	áàйдàг	áàйнà.	Тиймээс	15-24	нàснû	
жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 тàлààрх	 үçүүлэлтийг	
нийслэл	 хот,	 áóсàд	 хот	 сóóрин,	 хөдөөгийн	
үçүүлэлтүүдийн	 óтгûн	 мåдиàнààр	 àвàх	 нь	 çүйтэй	
гэж	үçдэг.	Энэ	үçүүлэлтийг	тооöохдоо	15-24	нàснû	
жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 öóснû	 øинжилгээг	
үндэслэнэ.	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

15-24	 нàснû	 çàлóóчóóдûн	 дóндàхь	
ÕÄÕÂ-ийн	тàрхàлтûн	хóвь
ÕÄÕÂ-ийн	хàлдвàр	àвсàн	15-24	нàснû	
хүн	àмûн	тоо
15-24	нàснû	хүн	àмûн	тоо
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Çорилго	6.	

Çорилт	12.	

Ñүрьåэ	 өвчний	 тàрхàлт	 нь	 	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	
сүрьåэгээр	өвчлөгчдийн	тоог	100000	хүнд	ногдохоор	
илэрхийлнэ.	 	 	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí 
ñòàòèñòèê.World Development Indicators 2007.

Õүн	 àмûн	 àмьжиргààнû	 түвøин,	 хүрээлэн	 áàйгàà	
орчнû	 áохирдол	 нь	 нийгмийн	 хàлдвàрт	 өвчний	
тàрхàлтûн	нэг	øàлтгààн	нь	áолдог.	Ядóóрàл,	тэгø	
áóс	áàйдàлтàй	 тэмöэх	 гол	хөтөлáөрүүдийн	нэг	нь	
сүрьåэ	өвчнийг	илрүүлж,	эмчлэх	ÿвдàл	юм.	

Ñүрьåэ	өвчтэй	хүн	àмûн	тоог	жилийн	дóндàж	хүн	
àмûн	тоонд	хàрьöóóлж,	100	000-р	үржүүлнэ.	

 
100 000 ⋅ = 

Nend 
Ptub 

PT 

Эíä:
PT     -  

Ptub     -   
Nend 			-	

		
ЭМЯ-нû	Шинээр	илэрсэн	сүрьåэ	өвчнийг	мэдээллэх	
хóóдàс,	 ҮÑÕ-нû	 Ñóóрин	 хүн	 àмûн	 жилийн	 эöсийн	
мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

II. 27. СҮРЬЕЭ ӨВ×НИЙ ТАРХАЛТ /100 000 ХҮН ТУТАМД/

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний					
дàрхлàл					хомсдолûн				вирóс	/ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн	 олдмол	 	 	 хомсдол	 /ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
2015	он	гэхэд	сүрьåэ	өвчний	тàрхàлтûг	
áóóрóóлàх.

Ñүрьåгийн	тàрхàлтûн	түвøин	(100000	хүн	
тóтàмд)
Ñүрьåэтэй	нийт	өвчтөний	тоо	
Жилийн	эöсийн	хүн	àмûн	тоо
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Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр,	 мөн	 хүн	
àмûн	нàснû	áүлэг,	хүйсээр	гàргàх	áоломжтой.

Яàмдààс	мэдээлж	áàйгàà	сүрьåэгийн	тохиолдлóóд	
нь	хүн	àмûн	дóнд	áàйгàà	сүрьåэ	өвчтэй	хүмүүсийн	
нэг	хэсэг	нь	л	áàйдàг,	өөрөөр	хэлáэл	өвчлөл	дóтóó	
áүртгэгддэг.	

Çорилго	6.	

Çорилт	12.

Ñүрьåэ	өвчний	өвчлөлийн	түвøин	нь	тóхàйн	жилд	
øинээр	 áүртгэгдсэн	 сүрьåэгийн	 тохиолдлûн	 тоог	
100	000	хүнд	ногдохоор	илэрхийлнэ.	ÄЭÌÁ, Õ¿í àì 
ç¿é, ºâ÷ëºëèéí ñòàòèñòèê. 

Õүн	 àмûн	 àмьжиргààнû	 түвøин,	 хүрээлэн	 áàйгàà	
орчнû	 áохирдол	 нь	 нийгмийн	 хàлдвàрт	 өвчний	
тàрхàлтûн	нэг	øàлтгààн	нь	áолдог.	Ядóóрàл,	тэгø	
áóс	áàйдàлтàй	 тэмöэх	 гол	хөтөлáөрүүдийн	нэг	нь	
сүрьåэ	өвчнийг	илрүүлж,	эмчлэх	ÿвдàл.	

Тóхàйн	 жилд	 øинээр	 áүртгэгдсэн	 сүрьåэгийн	
тохиолдлûн	тоог	жилийн	дóндàж		хүн	àмûн	тоонд	
хàрьöóóлж	100	000-р	үржүүлнэ.	

100 000
Nmean

RNCtubIOT
														

Эíä:
IOT   - 
  

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
Õэрэглэх	үндэслэл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 28. СҮРЬЕЭГИЙН ӨВ×ЛӨЛИЙН ТҮВШИН /100 000 ХҮН ТУТАМД/

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний	
дàрхлàл	 хомсдолûн	 вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн	 олдмол	 хомсдол	 /ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
2015	он	гэхэд	сүрьåэ	өвчний	тàрхàлтûг	
áóóрóóлàх.

Ñүрьåэгийн	 өвчлөлийн	 түвøин	 (100000	
хүн	àмд)
		



51

Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

RNCtub  -
	 	 	 		
Nmean 			-

Õүн	 àмûн	 жилийн	 дóндàж	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	эöсийн	хүн						àмûн					тоонû				нийлáэрийг	
2-т	хóвààж	тооöно.

ЭМЯ-нû	Шинээр	илэрсэн	сүрьåэ	өвчнийг	мэдээллэх	
хóóдàс,	 ҮÑÕ-нû	 Ñóóрин	 хүн	 àмûн	 жилийн	 эöсийн	
мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр,	 хүн	 àмûн		
нàснû	áүлэг,	хүйсээр	тооöох	áоломжтой.

Шинээр	сүрьåэ	өвчнөөр	өвчилж	áàйгàà	хүмүүсийн	
áүртгэл	 дóтóó	 áàйх,	 он	 дàмжин	 áүртгүүлэх	 çэрэг	
тохиолдол	олон	áàйдàг.			

Çорилго	6.	

Çорилт	12.

	
Ñүрьåэгээс	øàлтгààлсàн	нàс	áàрàлт	нь	тàйлàнгийн	
жилд	сүрьåэ	өвчнөөс	øàлтгààлàн	нàс	áàрсàн	хүний	
тоог	100	000	хүн	àмд	ногдохоор	илэрхийлнэ.		ÄЭÌÁ, 
Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí ñòàòèñòèê.  

Õүн	 àмûн	 àмьжиргààнû	 түвøин,	 хүрээлэн	 áàйгàà	
орчнû	 áохирдол	 нь	 нийгмийн	 хàлдвàрт	 өвчний	
тàрхàлтûн	нэг	øàлтгààн	нь	áолно.	Ядóóрàл,	 тэгø	
áóс	áàйдàлтàй	 тэмöэх	 гол	хөтөлáөрүүдийн	нэг	нь	
сүрьåэ	өвчнийг	илрүүлж,	эмчлэх	ÿвдàл	юм.	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 29. СҮРЬЕЭГЭЭС ШАЛТГААЛСАН НАС БАРАЛТ /100000 ХҮН 
ТУТАМД/

Шинээр	 áүртгэгдсэн	 сүрьåэгийн	
тохиолдлûн	тоо
Жилийн	дóндàж		хүн	àмûн	тоо

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний				
дàрхлàл		 	 	хомсдолûн		 	вирóс	/ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн	 	 	 олдмол	 хомсдол	 /ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
2015	он	гэхэд	сүрьåэ	өвчний	тàрхàлтûг	
áóóрóóлàх.
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Тóхàйн	 жилд	 сүрьåэ	 өвчний	 óлмààс	 нàс	 áàрсàн	
тохиолдлûн	 тоог	 жилийн	 дóндàж	 хүн	 àмûн	 тоонд	
хàрьöóóлж	100	000-р	үржүүлнэ.	

100 000
Nmean

DtubDRtub

Эíä:
DRtub		-	

Dtub 				-		

Nmean		-
		
Õүн	 àмûн	 жилийн	 дóндàж	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	эöсийн	хүн						àмûн					тоонû				нийлáэрийг	
2-т	хóвààж	тооöно.

ЭМЯ-нû	Шинээр	илэрсэн	сүрьåэ	өвчнийг	мэдээллэх	
хóóдàс,	 ҮÑÕ-нû	 Ñóóрин	 хүн	 àмûн	 жилийн	 эöсийн	
мэдээ,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Энэ	үçүүлэлтийг	үнэн	çөв	тооöохûн	тóлд	нàс	áàрсàн	
хүний	нàс	áàрàлтûн	øàлтгààнû	тàлààрх	мэдээлэл	
нàрийн,	үнэн	çөв	áàйх	øààрдлàгàтàй.

Çорилго	6.

Çорилт	12.	

Оноøилгоо,	 эмчилгээний	 олон	 óлсûн	 стàндàртûн	
хүрээнд	илрүүлж,	эмчилсэн	сүрьåэгийн	тохиолдлûн	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 30. ОНОШИЛГОО, ЭМ×ИЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН  СТАНДАРТЫН 
ХҮРЭЭНД СҮРЬЕЭГ ИЛРҮҮЛЖ, ЭМ×ИЛСЭН ТОХИОЛДЛЫН ХУВЬ

Ñүрьåэгийн	нàс	áàрàлтûн	түвøин	(100000	
хүн	тóтàмд)
Ñүрьåэ	 өвчний	 óлмààс	 нàс	 áàрсàн	 хүний	
тоо
Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний	
дàрхлàл	 хомсдолûн	 вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн	 олдмол	 хомсдол	 /ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
2015	он	гэхэд	сүрьåэ	өвчний	тàрхàлтûг	
áóóрóóлàх.
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хóвь	 нь	 Шóóд	 Õÿнàлттàй	 Áогино	 Õóгàöààнû	
Эмчилгээнд	(ШÕÁÕЭ/DOTS)	хàмрàгдсàн	сүрьåэтэй	
өвчтөнүүдээс	 áүрэн	 эдгэрсэн	 тохиолдлûг	 хóвиàр	
илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí 
ñòàòèñòèê.

Ñүрьåэ	нь	àмьсгàлûн	çàмààр	хàлдвàрлàдàг	өвчин	
óчрààс	өвчлөлийн	тохиолдлûг	àнхнààс	нь	илрүүлж,	
эмчлэх	 нь	 үр	 дүнтэй.	 Çөвлөмж	 áолгож	 áàйгàà	
хàмгийн	 өртөг	 áàгàтàй	 àргà	 нь	 Шóóд	 Õÿнàлттàй	
Áогино	Õóгàöààнû	Эмчилгээ	(ШÕÁÕЭ/DOTS)	юм.	

Тàйлàнгийн	жилд	ШÕÁÕЭ-ний	дүнд	áүрэн	эдгэрсэн	
өвчтөний	тоог	тàйлàнгийн	өмнөх	жилд	(12-15	сàрûн	
өмнө)	 ШÕÁÕЭ-нд	 хàмрàгдсàн	 түрхэö	 нь	 эåрэг	
áàйгàà	 сүръåэгийн	 тохиолдлûн	 тоонд	 хàрьöóóлж,	
100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 TCDOTS

DTD OTSPRTD OTS

Эíä:
PRTDOTS-		Шóóд	хÿнàлттàй	áогино	хóгàöààнû	

эмчилгээгээр	эдгэрсэн	тохиолдлûн	
хóвийн	жин	/ШÕÁÕЭ/

DTDOTS		-		Тàйлàнгийн	жилд	ШÕÁÕЭ-ний	дүнд	áүрэн	
эдгэрсэн	өвчтөний	тоо	

TCDOTS	-			Тàйлàнгийн	өмнөх	жилд	(12-15	сàрûн	
өмнө)	ШÕÁÕЭ-нд	хàмрàгдсàн	түрхэö	нь	
эåрэг	áàйсàн	сүрьåэгийн	тохилдлûн	тоо

ЭМЯ-нû	Шинээр	илэрсэн	сүрьåэ	өвчнийг	мэдээллэх	
хóóдàс,	жил	áүр	тооöно.	

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Õөгжиж	áàйгàà	óлс	орнóóдàд	àлáàн	ёсоор	ÿàмдààс	
мэдээлэгдэж	 áàйгàà	 сүрьåэгийн	 тохиолдлûн	 тоо	
нь	нийт	хүн	àмûн	дóнд	тàрхсàн	сүрьåэгийн	çөвхөн	
нэг	 хэсэг	 áàйдàг	 áàйнà.	 2006	 онû	 	 	 тооöоогоор	
ШÕÁÕЭ–нд	сүрьåэгийн	øинэ	тохиолдлûн	27	хóвь	нь	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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хàмрàгдсàн	áà	үүнээс	çөвхөн	19	хóвь	нь	àмжилттàй	
эдгэрсэн	áàйнà.

Çорилго	6.	

Çорилт	13.

5-6	нàстàй	хүүхдийн	øүд	öоорох	өвчний	тàрхàлт	нь	
5-6	нàснû	хүн	àмûн	дóнд	áàйгàà	øүд	öоорох	өвчтэй	
(нэг	áóюó	түүнээс	дээø	öоорсон,	нэг	áóюó	түүнээс	
дээø	ломáодсон,	нэг	áóюó	түүнээс	дээø	öоорлûн	
óлмààс	 àвàгдсàн	 øүдтэй)	 хүүхдийн	 тоо,	 хэмжээ	
áолно.	ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí ñòàòèñòèê.

Шүд	öоорох	өвчин	нь	дэлхийн	олон	орнûг	хàмàрсàн	
олон	øàлтгààнт	àрхàг	хàлдвàрт	өвчин	юм.	ÄЭМÁ-
ûн	хэмжүүрийн	дàгóó	хүн	àмûн	дóндàх	øүд	öоорох	
өвчний	 тàрхàлтûг	 хүн	 àмûн	 нàс,	 øүд	 öоорох	
өвчний	 хэд	 хэдэн	 áүлгээр	 сонгон	 àвч	 тóхàйн	 óлс	
орнû	åрөнхий	үçүүлэлтийг	дүгнэдэг	áà	áàгà	нàснû	
хүүхдийн	 øүд	 öоорох	 өвчний	 áàйдлûг	 5-6	 нàстàй	
хүүхдийн	 үçүүлэлтээр	 төлөөлүүлэн	 дүгнэнэ.						
Ñүүлийн	 жилүүдэд	 хөгжингүй	 орнóóдûн	 хүн	 àм	
ÿлàнгóÿà	 хүүхэд,	 çàлóóчóóдûн	 дóнд	 øүд	 öоорох	
өвчний	 тàрхàлт	 áóóрч	 áàйгàà	 хэдий	 ч	 хөгжиж	 áóй	
орнóóдûн	 дóнд	 өсөн	 нэмэгдсээр	 áàйнà.	 Ñүүн	
øүдний	öоорлûн	өвчний	өндөр	тàрхàлт	нь	áàйнгûн	
øүдний	өвчлөлд	øóóд	нөлөөтэй	áàйдàг	áөгөөд	øүд	
öоорох	 өвчин	 нь	 хүн	 àмûн	 àмнû	 хөндийн	 эрүүл	
мэнд	 төдийгүй	 åрөнхий	 áиåийн	 эрүүл	 мэндэд	
сөргөөр	нөлөөлдөг.	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 31. 5-6 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ШҮД ÖООРОХ  ӨВ×НИЙ ТАРХАЛТ /
ХУВЬ/

Áэлгийн	çàмûн	хàлдвàрт	өвчин,	Õүний	
дàрхлàл	 хомсдолûн	 вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	
Äàрхлàлûн	 олдмол	 хомсдол	 /ÄОÕ/,	
сүрьåэтэй	 тэмöэх,	 áóсàд	 өвчнийг	
áóóрóóлàх
Õүүхдийн	øүд	öоорох	өвчний	тàрхàлтûг	
áóóрóóлàх.	
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Шүд	 öоорох	 өвчтэй	 5-6	 нàснû	 хүүхдийн	 тоог	 энэ	
нàснû	 хүүхдийн	 тоонд	 хàрьöóóлж,	 100	 -	 гààр	
үржүүлнэ.

100 N5-6

PCPC(5-6)

)

Эíä:
PC(5-6)		-
			 	 	 	 	 	
PC						-	
	
N(5-6)					-		

ЭМЯ-нû	 Шүдний	 өвчлөлтэй	 тэмöэх	 хөтөлáөрийн	
түүвэр	сóдàлгààгààр	3-5	жилд	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.

5-6	нàснû	хүүхдийн	øүдийг	эрүүл	áàйлгàхûн	тóлд	
óрьдчилàн	сэргийлэх	àргà	хэмжээ	àвàх,	1,	3	нàстàй	
хүүхдийн	 øүдний	 өвчлөлийн	 áàйдàл,	 жирэмсэн	
эмэгтэйчүүдийн	 хооллолт,	 хүүхдийн	 хооллолтûн	
тàлààрх	мэдээллийг	мөн	öóглóóлж	дүн	øинжилгээ	
хийх	øààрдлàгàтàй.	

Çорилго	7.				

Çорилт	14.	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

II. 32. ОЙТ НУТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

5-6	 нàстàй	 хүүхдийн	 øүд	 öоорох	 өвчний		
тàрхàлт	/хóвь/
Шүд	 öоорох	 өвчтэй	 5-6	 нàснû	 хүүхдийн	
тоо
5-6		нàснû	хүн	àмûн	тоо

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх
Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	 óлсûн	
хөгжлийн	 áодлого,	 хөтөлáөрт	 тóсгàн	
хэрэгжүүлж,	 хот	 сóóрин,	 ÿлàнгóÿà	
Óлààнáààтàр	 хотûн	 	 àгààрûг	
öэвэрøүүлэх.
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Ойт	 нóтгийн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 нийт	 гàçàр	 нóтгийн	
хэмжээнд	 ойт	 нóтгийн	 эçлэх	 хэмжээг	 хóвиàр	
илэрхийлж	 хàрóóлнà.	 Ойт	 нóтàгт	 áàйгàлийн	 áà	
тàримàл	ой	хàмààрнà.	Тàримàл	ойн	10-ààс	дооøгүй	
хóвьд	 мод	 óргàсàн,	 эсвэл	 óргóóлàхààр	 хүлээгдэж	
áàйгàà,	 мөн	 0.5	 гåêтàрààс	 дээø	 тàлáàйн	 мод	 нь	
хàмгийн	áàгààр	5	мåтр	óргàх	áоломжтой	áàйх	ёстой.	
Ойт	нóтàг	нь	мод	óргàсàн	áàйх,	тóхàйн	гàçрûг	өөр	
çориóлàлтààр	 àøиглàхгүй	 áàйх	 гэсэн	 2	 үндсэн	
øààрдлàгûг	хàнгàсàн	áàйнà.	Îéí òóõàé õóóëü

Ой	нь	модон	áолон	модон	áóс	мàтåриàл	түүхий	эдийн	
эх	 үүсвэр	 áолох	 áà	 үåрээс	 хàмгààлàх,	 áиологийн	
төрөл	 çүйлсийн	 àмьдрàх	 орчинг	 áүрдүүлэх,	
нүүрстөрөгч	 хóримтлóóлàх,	 óснû	 хàгàлáàр	 гàçàр	
áолон	хөрсийг	хàмгààлàх	çэргээр	хүний	àмьдрàлд	
олон	чóхàл	үүргийг	гүйöэтгэдэг.	Äэлхий	дàхинд	их	
хэмжээний	ойт	нóтàг	сүйрэх,	ойг	өөр	çориóлàлтààр	
àøиглàх	çэрэг	сөрөг	үçэгдлүүд	гàрсààр	áàйнà.	Èймд	
ойг	хàмгààлàх,	çохистой	àøиглàх	àсóóдàл	хóрöààр	
тàвигдàж	áàйнà.		

Ойгоор	 áүрхэгдсэн	 нóтàг	 дэвсгэр,	 тàлáàйн	
хэмжээг	нийт	нóтàг	дэвсгэрийн	тàлáàйн	хэмжээнд	
хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 TA
FAPFA

Эíä:
PFA 			-			Ойгоор	áүрхэгдсэн	тàлáàйн	эçлэх	хóвь	
FA 			-			Ойгоор	áүрхэгдсэн	тàлáàй	
TA				-			Монгол	óлсûн	нóтàг	дэвсгэрийн	хэмжээ.

ÁОÀЖЯ-нû	Ой	нөөö,	түүний	àøиглàлт,	хàмгààлàлт,	
нөхөн	сэргээлтийн	тàйлàн,	жилээр	тооöно.	

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:
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Үндэсний	 хэмжээний	 тооллого	 тогтмол	 хóгàöààнд	
ÿвàгдààгүйгээс	 çàрим	 үåд	 мэдээлэл	 хóóчирсàн	
áàйдàг.	 Цàг	 àгààрûн	 áолон	 гàçàр	 çүйн	 áàйдлààс	
øàлтгààлàн	óлс	орнóóдàд	ой	хэр	çэрэг	чóхàл	áàйх	
нь	хàрилöàн	àдилгүй	áàйж	áолно.	Çàрим	óлс	оронд	
нийт	ойгоор	áүрхэгдсэн	гàçàр	нóтгийн	(áàйгàлийн	áà	
тàримàл)	хэмжээг	тооöоонд	àвàх	нь	óстàж	áàйгàà	
áàйгàлийн	ойн	хэмжээг	дóтóó	тооöох	сөрөг	тàлтàй.	
Мàнàй	орнû	хóвьд	ойн	тàлààрхи	мэдээлэл	хомс.		

Çорилго	7.		

Çорилт	14.

Тóсгàй	хàмгààлàлтàд	àвсàн	гàçàр	нóтгийн	эçлэх	хóвь	
нь	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	түвøинд	хàмгààлàлтàд	
àвсàн	 гэж	 тодорхойлогдсон	 гàçàр	 нóтгийн	 хэмжээг	
хóвиàр	илэрхийлнэ.	Үүнд	óс	áүхий	 гàçàр	нэгэн	àдил	
хàмààрнà. Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí òóõàé 
õóóëü.

Õàмгààлàлттàй	 гàçàр	 нóтàг	 нь	 áиологийн	 төрөл	
çүйлийг	хàмгààлàхààс	гàднà	нийгмийн	áолон	эдийн	
çàсгийн	 үнэт	 çүйл	 áолж	 áàйнà.	 Тóхàйлáàл,	 óснû	
хàгàлáàр	 гàçрûг	 элэгдэхээс	 хàмгààлàх,	 хөгжиж	
áàйгàà	 чөлөөт	 öàг,	 àÿлàл	 жóóлчлàлûн	 сàлáàрûг	
дэмжих,	 øинжлэх	 óхààн,	 áоловсрол,	 сóдàлгààнд	
хэрэглэх,	 соёлûн	 áолон	 мàтåриàллàг	 áóс	 үнэт	
çүйлийг	áүрдүүлэх	çэрэг	áолно.	

Тóсгàй	хàмгààлàлтàд	àвсàн	гàçàр	нóтгийн	хэмжээг	
нийт	гàçàр	нóтгийн	хэмжээнд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	
үржүүлнэ.

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 33. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВСАН ГАЗАР НУТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх
Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	 óлсûн	
хөгжлийн	 áодлого,	 хөтөлáөрт	 тóсгàн	
хэрэгжүүлж,	 хот	 сóóрин,	 ÿлàнгóÿà	
Óлààнáààтàр	 хотûн	 	 àгààрûг	
öэвэрøүүлэх.
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100 TA
SPAPSPA
	

Эíä:
PSPA 	-

SPA    -	

TA 						-
		
ÁОÀЖЯ-нû	 Ãàçрûн	 нэгдмэл	 сàнгийн	 хэмжээ,	
áүтöийн	тàйлàн,	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Áүхэлдээ	 тóсгàй	 хàмгààлàлттàй	 гàçàр	 гэдэг	 нь	
хэтрүүлэн	àøиглàхûг	хориглосон	áàйгàлийн	онгон	
áàйдàлд	хàдгàлàгдàж	áàйгàà	гàçàр.	

Õэсэгчилсэн	 тóсгàй	 хàмгààлàлттàй	 гàçàр	 гэдэг	 нь	
Эêологийн	çàрим	çүйл	төрөлд	хэрэгöээтэй	нөхöлийг	
áүрдүүлэх,	 àмрàлтûн	 áүс	 áàйгóóлàх	 çэрэг	 тóсгàй	
çориóлàлтààр	 àøиглàхààр	 çохион	 áàйгóóлсàн	
гàçрûг	хэлнэ.	

Тóсгàй	 хàмгààлàлтàд	 àвсàн	 гэдэг	 нь	 тóхàйн	
гàçàр	 нóтгийг	 áодитоор	 хàмгààлàгдсàн	 áàйдлûг	
илэрхийлдэггүй.	Энэ	үçүүлэлт	нь	áиологийн	төрөл	
çүйлийг	хàмгààлàх	тàлààрх	Çàсгийн	гàçрûн	áодлого,	
çорилтûг	 илэрхийлэх	 áоловч	 áодлогûн	 үр	 àøгийг	
хэмждэггүй.	Мөн	тóсгàй	хàмгààлàлтàд	àвàгдàхààр	
çààгдààгүй	 áоловч	 áиологийн	 төрөл	 çүйлийг	
хàмгààлàхàд	 чóхàл	 үүрэгтэй	 áóсàд	 гàçàр	 нóтгийн	
тàлààр	мэдээлэл	өгдөггүй	çэрэг	сóл	тàлтàй.			

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Тóсгàй	хàмгààлàлтàд	àвсàн	гàçàр	нóтгийн	
эçлэх	хóвь	
	Тóсгàй	хàмгààлàлтàнд	àвсàн	гàçàр	нóтгийн	
хэмжээ		
Монгол	óлсûн	нóтàг	дэвсгэрийн	хэмжээ.
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Çорилго	7.			

Çорилт	14.

	
Íэг	 хүнд	 ногдох	 нүүрсхүчлийн	 дàвхàр	 ислийн	
ÿлгàрàл	 гэдэг	 нь	 хүний	 үйл	 àжиллàгààнû	
(үйлдвэрлэл	áà	хэрэглээ)	үр	дүнд	áий	áолсон	нийт	
нүүрсхүчлийн	 дàвхàр	 ислийн	 ÿлгàрлûг	 нийт	 хүн	
àмûн	 тоонд	 хàрьöóóлсàн	 хэмжээ	 áолно.	 Àãààðûí 
÷àíàðûí õóóëü.2002 îí.

Õүн	 àмûн	 эрүүл,	 нàйдвàртàй	 орчинд	 àмьдрàх	
нөхöлийг	хàнгàх	áодлогûг	áоловсрóóлàх.	

Íүүрсхүчлийн	 ÿлгàрàлтûн	 хэмжээг	 мэргэжлийн	
áàйгóóллàгà	тóсгàй	лàáорàторийн	хэмжих	хэрэгслээр	
тодорхойлно.	 Íүүрсхүчлийн	 ÿлгàрàлтûн	 хэмжээг	
жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоонд	хàрьöóóлнà.		


Nmean

CO2CO2 per
																									

Эíä:
CO2 per					 -	Íүүрсхүчлийн	дàвхàр	ислийн	ÿлгàрàлт	
	 		(нэг	хүнд	ногдох)
CO2										-	Íүүрсхүчлийн	ÿлгàрàлт	
Nmean						 -	Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо

Õүн	 àмûн	 жилийн	 дóндàж	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	эöсийн					хүн				àмûн					тоонû			нийлáэрийг	
2-т	хóвààж	тооöно.

ÁОÀЖЯ-нû	 Àгààрûн	 áохирдлûн	 сóдàлгààнû	
тàйлàн,	жил	áүр	тооöно.	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

II. 34. НЭГ ХҮНД НОГДОХ НҮҮРСХҮ×ЛИЙН ДАВХАР ИСЛИЙН ЯЛГАРАЛТ 
(тонн/õүн) 

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх
Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	
óлсûн	 хөгжлийн	 áодлого,	 хөтөлáөрт	
тóсгàн	 хэрэгжүүлж,	 хот	 сóóрин,	
ÿлàнгóÿà	 Óлààнáààтàр	 хотûн	 àгààрûг	
öэвэрøүүлэх.
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Óлсûн	түвøинд	тооöох	áоломжтой.

Íүүрсхүчлийн	дàвхàр	ислийн	хóвьд	óлс	орнóóдûн	
хооронд	 хàрьöóóлàлт	 хийснээс	 тóхàйн	 óлсûн	
өөрийн	үçүүлэлтийн	хàндлàгûг	àжиглàсàн	нь	илүү	
áодитой	мэдээлэл	өгнө.	Àгààрûн	áохирдлûг	ихэнх	
оронд	 хүхрийн	 дàвхàр	 исэл,	 àçотûн	 дàвхàр	 исэл,	
оçон,	тooсонöор,	нүүрстөрөгчийн	дóтóó	исэл	çэрэг	
6-8	үçүүлэлтээр	хÿнàдàг.
Õүлэмжийн	 	 	 хийнүүдээс	 хàмгийн	 гол	 үүргийг	
нүүрсхүчлийн	 хий	 гүйöэтгэнэ.	 Õàтóó	 áолон	 áóсàд	
оргàниê	 түлøний	 øàтàлт,	 öåмåнтийн	 үйлдвэрлэл,	
ой	огтлох	çэрэг	гàçàр	àøиглàтûн	áóсàд	өөрчлөлт	нь	
нүүрстөрөгчийг	 хий	 хэлáэрээр	 àгààрт	 ÿлгàрóóлнà.	
Энэ	нь	àгààр	мàндàл,	дàлàйн	гàдàргûн	хоорондûн	
солилöоо,	 óснû	 гàдàргà	 дàлàйн	 гүн	 хоорондûн	
солилöоо,	гàçàр	àøиглàлтûн	óлмààс	үүдэх	ÿлгàрàлт	
áà	 øингээлт,	 óргàмлûн	 áүрхэвчийн	 øингээлт	
çэргээр	тодорхойлогдоно.
	 Оçонû	 дàвхрàгûг	 хàмгààлàх	 тóхàй	 	 Âåнийн	
êонвåнö	 /1985/,	 Монрåàлийн	 ïротоêолд	 оçон	
çàдлàгч	áодисûн	үйлдвэрлэл,	хэрэглээг	áóóрóóлàх	
çàмààр	эдгээр	áодисûн	хэмжээг	áóóрóóлàх,	óлмààр		
хэрэглэхээ	 	 áолих	 нь	 çүйтэй	 гэж	 çààсàн	 áàйнà.	
Эдгээр	áодисûн	хэрэглээг	áàгàсгàх,		àюóл	áàгàтàй	
áодисоор	 	 орлóóлàх	 нь	 	 оçонû	 дàвхрàгûг	 нөхөн	
сэргээхэд	 тóстàй.	 Õүлэмжийн	 хийн	 áүртгэлд	 óóр	
àмьсгàлûн	өөрчлөлтийн	àсóóдлààрхи	Çàсгийн	гàçàр	
хоорондûн	 мэргэжилтний	 хэсгийн	 (ÓÀӨÇÃÕМÕ)	
áàтлàсàн	 àргà	 çүйг	 áàримтлàнà.	 Õүлэмжийн	 хийн	
хэмжээг	 ÓÀӨÇÃÕМÕ-ийн	 àргàчлàлд	 çààснû	 дàгóó	
эрчим,	 үйлдвэрлэлийн	 ïроöåсс,	 хөдөө	 àж	 àхóй,	
гàçàр	 àøиглàлт	 áà	 ой,	 хог	 хàÿгдàл	 гэсэн	 эдийн	
çàсгийн	 5	 сàлáàрààр	 тооöно.	 Õүлэмжийн	 хийн	
тооллогод	 нүүрсхүчлийн	 хий	 ÑО2,	 нàмгийн	 хий	 /
мåтàн	ÑÍ4,	àçотûн	нàмгийн	хийн	мåтàн	ÑÍ4,	àçотûн	
дóтóó	исэл	N2O,	àçотûн	исэл	NOx,	нүүрстөрөгчийн	
дóтóó	исэл/óгààрûн	хий	CO	çэрэг	үндсэн	хүлэмжийн	
хийн	ÿлгàрàлт,	øингээлтийг	хàмрóóлнà.	

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Õүлэмжийн	хийг	CO2-т	øилжүүлэх:	Àгààр	мàндàлд	
ÿвàгддàг	хүлэмжийн	үçэгдэлд	хий	тóс	áүр	хàрилöàн	
àдилгүй	нөлөөлдөг	óчир	óóр	àмьсгàлûн	дóлààрàлтàд	
орóóлж	áóй	хóвь	нэмэр	нь	àдилгүй	áàйнà.	Èймээс	
àгààрт	ÿлгàрàх	хэмжээгээр	нь	тэдгээрийг	хооронд	
нь	 хàрьöóóлж	 áолохгүй,	 	 	 	 	 	 хàрин	 	 	 	 тэдгээрийг	
CO2-т	 øилжүүлнэ.	 Энэ	 нь	 нэгж	 хүлэмжийн	 хий			
хичнээн	нэгж	ÑО2-той	тэнöэхийг	тооöсон	үçүүлэлт	
áолно.	C(XXэх)+	(ÕÕү)+		(ÕÕхàà)	+	(ÕÕгà)	+	(ÕÕхх).													
Энд:	Ñ	-	нийт	нүүрс	хүчлийн	ÿлгàрàлт.		

Çорилго	7.
	
Çорилт	14.

	

Óлààáààтàр	 хотûн	 àгààр	 дàхь	 àçотûн	 дàвхàр	
ислийн	өвлийн	хоногийн	дóндàж	àгóóлàмж	гэдэг	нь	
өвлийн	хоногийн	àгààр	мàндлûн	áүтэö	дэх	àçотûн	
дàвхàр	 ислийн	 хэмжээ	 áолно.	 Àãààðûí ÷àíàðûí 
õóóëü.2002 îí.

Àçотûн	 дàвхàр	 исэл	 нь	 àгààр	 мàндàлд	 óдààн	
хóгàöààгààр	 нүүдэллэж	 тóхàйн	 нóтàг	 орнûг	
áохирдóóлàхûн	çэрэгöээ	óóøигнû	өвчнийг	сэдрээж,	
àмьсгàлûн	 çàмûн	 хàлдвàрт	 өвчний	 тэсвэрлэх	
чàдвàрûг	 áóóрóóлдàг.	 Энэ	 áодис	 нь	 öочроох	
үйлчилгээтэй	 áà	 àмьсгàлûн	 çàмààр	 орсон	 àçотûн	
дàвхàр	 ислийн	 	 80-90%	 нь	 àмьсгàлûн	 çàмûн	
сàлстàд	 øингэдгээс	 ихэнхи	 нь	 óóøгинд	 øингэдэг	
áàйнà.	Èймд	àçотûн	дàвхàр	исэл	нь	óóøигнû	эдийг	
öочроох	áà	àмьсгàлûн	çàмûн	хàлдвàрт	өртөмтгий	
áàйдлûг	 нэмэгдүүлдэг	 áөгөөд	 гóóрсàн	 хоолойн	
áàгтрàà	 áолон	 áронхиттой	 хүний	 мэдрэгøлийг	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 35. УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААР ДАХЬ АЗОТЫН ДАВХАР ИСЛИЙН 
ӨВЛИЙН ХОНОГИЙН ДУНДАЖ АГУУЛАМЖ /мкг/м3/

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх
Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	 óлсûн	
хөгжлийн	 áодлого,	 хөтөлáөрт	 тóсгàн	
хэрэгжүүлж,	 хот	 сóóрин,	 ÿлàнгóÿà	
Óлààнáààтàр	 хотûн	 	 àгààрûг	
öэвэрøүүлэх.
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ихэсгэдэг	áà	àçотûн	дàвхàр	ислийн	àрхàг	нөлөө	нь	
àмьсгàлûн	çàмûн	өвчний	тохиолдлûг	нэмэгдүүлэх,	
óóøигнû	 хàмгààлàх	 мåхàниçмûг	 áóóрóóлàх,	 çүрх	
сóдàснû	àрхàг	өвчнийг	сэдрээх	ÿвдàл	юм.	

Ëàáорàторийн	 хэмжилтийг	 хийж,	 мэдээллийг	
áоловсрóóлдàг	 тóсгàй	 ïрогрàммûн	 дàгóó	 тооöно.	
Àçотûн	 ислийг	 олон	 төрлийн	 түлø	 áолон	 áóсàд		
áүтээгдэхүүнд	орж	áóй	àçотûн	хольöийн	хэмжээгээр	
нь	тодорхойлно.

ÁОÀЖЯ-нû	 Орчнû	 чàнàрûн	 үçүүлэлт,	 төлөв	
áàйдлûн	тàйлàн,	жил	áүр	тооöно.	

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.

Àгààрûн	 áохирдлûг	 ихэнх	 оронд	 хүхрийн	 дàвхàр	
исэл,	 àçотûн	 дàвхàр	 исэл,	 оçон,	 тooсонöор,	
нүүрстөрөгчийн	 дóтóó	 исэл	 çэрэг	 6-8	 үçүүлэлтээр	
хÿнàдàг.	Óлààнáààтàр	хот	áолон	20	àймгийн	төвийн	
àгààрûн	 áохирдлûг	 çөвхөн	 хүхрийн	 дàвхàр	 исэл,	
àçотûн	 дàвхàр	 исэл	 гэсэн	 2	 үçүүлэлтээр	 хэмжиж	
áàйнà.	 Тиймээс	 энэ	 үçүүлэлт	 àгààрûн	 áохирдлûн	
хэмжээг	иж	áүрнээр	илэрхийлж	чàдàхгүй.	2009	оноос		
Óлààнáààтàр	 хотûн	 àгààрûн	 áохирдлûг	 /чàнàрûг/	
4-6	 үçүүлэлтээр	 хэмжилт	 хийх	 áоломж	 áүрдэнэ.	
Àçотûн	дàвхàр	исэл	нь	àвто	тээврийн	хэрэгслийн	
дотоод	хөдөлгүүрийн	øàтàлт,	öàхилгààн	хàлààгóóр,	
öàхилгààн	 стàнö,	 химийн	 үйлдвэр,	 хог	 øàтààх	
çóóх	çэрэг	àгààр	áохирдóóлàгч	өндөр	тåмïåрàтóрт	
øàтàлт	 ÿвóóлдàг	 эх	 үүсвэрээс	 ÿлгàрнà.	 Õэмжих	
нэгж	нь	тонн	áóюó	1000	тонн	хийн	ÿлгàрóóлàлтûн	
тодорхой	хóгàöààнд	өөрчлөгдөх	хóвь	юм.	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Çорилго	7.		

Çорилт	14.	

Óлààáààтàр	хотûн	àгààр	дàхь	хүхэрлэг	хийн		өвлийн	
дóндàж	àгóóлàмж	гэдэг	нь	өвлийн	àгààр	мàндлûн	
áүтэöдэх	 хүхэрлэг	 хийн	 хэмжээ	 áолно.	 Àãààðûí 
÷àíàðûí õóóëü.2002 îí. 

ÄЭМÁ-ûн	 сóдàлгààгààр	 жил	 áүр	 1200	 сàÿ	 хүн	
хүхрийн	дàвхàр	ислийн	хор	нөлөөнд	өртөж	áàйнà.	
Ãол	 нөлөө	 нь	 àмьсгàлûн	 çàмûг	 нàрийсгàдàг	
áà	 хүхрийн	 исэлд	 хордсон	 хүн	 öээж	 дàвчдàх,	
øóóхитнàх,	àмьсгàà	дàвчдàх	çэрэг	øинж	тэмдгүүд	
илэрнэ.	 Õүхрийн	 дàвхàр	 ислийн	 àрхàг	 нөлөө	 нь	
àмьсгàлûн	 çàмûн	 өвчний	 тохиолдлûг	 ихэсгэх,	
óóøигнû	 хàмгààлàх	 мåхàниçмûг	 áóóрóóлàх,	 çүрх,	
сóдàснû	àрхàг	өвчнийг	сэдрээх	хор	нөлөөтэй.	

Ëàáорàторûн	 хэмжилтийг	 хийж,	 мэдээллийг	
áоловсрóóлдàг	ïрогрàммûн	дàгóó	тооöно.	

ÁОÀЖЯ-нû	 Орчнû	 чàнàрûн	 үçүүлэлт,	 төлөв	
áàйдлûн	тàйлàн,	жил	áүр	тооöно.	

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.

Óлààнáààтàр	 àгààрûн	 	 	 áохирдлûг	 	 	 	 	 çөвхөн					
хүхрийн	дàвхàр	исэл,	àçотûн			дàвхàр				исэл			гэсэн	
2	үçүүлэлтээр	хэмжиж	áàйнà.	Тиймээс	энэ	үçүүлэлт	
àгààрûн	áохирдлûн	хэмжээг	иж	áүрнээр	илэрхийлж	
чàдàхгүй.	2009	оноос		Óлààнáààтàр	хотûн	àгààрûн	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

II. 36. УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААР ДАХЬ    ХҮХЭРЛЭГ ХИЙН    
ӨВЛИЙН   ДУНДАЖ   АГУУЛАМЖ /мкг/м3/

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх
Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	 óлсûн	
хөгжлийн	 áодлого,	 хөтөлáөрт	 тóсгàн	
хэрэгжүүлж,	 хот	 сóóрин,	 ÿлàнгóÿà	
Óлààнáààтàр	 хотûн	 	 àгààрûг	
öэвэрøүүлэх.
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áохирдлûг	/чàнàрûг/	4-6	үçүүлэлтээр	хэмжилт	хийх	
áоломж	áүрдэнэ.	Õүхрийн	дàвхàр	ислийн	àгóóлàмж	
мàø	 өндөр	 áàйхàд	 эрүүл	 хүмүүст	 ч	 øóóхитнàх,	
öээжээр	 дàвчдàх,	 àмьсгàà	 дàвчдàх	 çэрэг	 øинж	
тэмдгүүд	 илэрнэ.	 	 Õүхрийн	 дàвхàр	 исэл	 нь	 хүхэр	
àгóóлсàн	 түлøний	 /нүүрс,	 диçåль/	 дóтóó	 øàтàлт,	
мåтàлл	áоловсрóóлàх	үйлдвэрийн	үйл	àжиллàгààнû	
дүнд	үүсдэг.	Àгààрт	ÿлгàрч	áàйгàà	хүхрийн	ислийг	
голдóó	 түлø	 áолон	 áóсàд	 áүтээгдэхүүнд	 орж	 áóй	
хүхрийн	 хольöûн	 хэмжээгээр	 нь	 тооöоолж	 мөн	
хэмжилтийн	àргààр	тодорхойлно.	

Çорилго	7.	

Çорилт	15.	

Óлсûн	нийт	 гол	мөрний	óрсàö	áүрэлдэх	óндàргûн	
дүнд	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	тóсгàй	хàмгààлàлтàд	
àвсàн	гол	мөрний	óрсàö	áүрэлдэх	óндàргûн	эхийн	
эçлэх	хэмжээг	хэлнэ.	Мөрөн,	 гол,	 óснû	эх	үүсвэр,	
óснû	сàв	гàçрûг	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	тóсгàй	
хàмгààлàлтàд	àвàх	àсóóдлûг	тóсгàй	хàмгààлàлттàй	
гàçàр	нóтгийн	тóхàй	хóóлиàр	çохиöóóлнà.	Óснû	сàв	
гàçàр	гэж	гàдàргûн	óс	хóрàх	тàлáàй,	гàçрûн	доорхи	
óс	àгóóлсàн	 чóлóóлàг	 áүхий	 орчинг	 хэлнэ.	 Óñíû 
òóõàé õóóëü, ÁÎÀÆß.

“Монгол	 орнû	 гол	 мөрөн,	 óснû	 эхийг	 хàмгààлàх	
Çàсгийн	гàçрûн	сàнààчлàгà”	хөтөлáөрийн	дàгóó	гол	
мөрний	 óснû	 нөөöийн	 70-80	 хóвь	 нь	 áүрддэг	 сàв	
гàçрûн	 эхэн	 хэсгийг	 óлсûн	 тóсгàй	 хàмгààлàлтàд	
àвнà	гэж	çààсàн.	

Ãол	 мөрний	 óрсàö	 áүрэлдэх	 óндрàгûн	 эхийн	 нийт	
тàлáàйн	 хэмжээг	 хàмгààлàлтàд	àвсàн	 гол	мөрний	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 37. ХАМГААЛАЛТАД АВСАН ГОЛ МӨРНИЙ   УСНЫ    УРСАÖ 
БҮРЭЛДЭХ УНДАРГЫН ЭХИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх
Ãол,	 горхинû	 óснû	 эхийг	 хàмгààлж,	
нөхөн	 сэргээх	 çàмààр	 øиргэлтийг	
áàгàсгàх
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óрсàö	 áүрэлдэх	 óндрàгûн	 эхийн	 эçлэх	 тàлáàйн	
хэмжээнд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 PSWS
SWSPPSWS

Эíä:
PPSWS	–	

SWS				–		

PSWS			-		

ÁОÀЖЯ-нû	 Óс	 àøиглàлт,	 хàмгààлàлтûн	 тàйлàн,	
жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	түвøинд	тооöох	áоломжтой.	

Ãол	 горхи	 хàтàж,	 øиргэх	 горимûн	 тàлààрх	
нàрийвчилсàн	 сóдàлгàà	 хомс	 óчир	 тэдгээрийн	
үргэлжлэх	хóгàöààг	тогтоох	áоломж	áүрдээгүй	áàйнà.	
Óлсûн	 áолон	 орон	 нóтгийн	 тóсгàй	 хàмгààлàлтàд	
àвсàн	 гол	 мөрний	 óрсàö	 áүрэлдэх	 óндàргûн	
эхийн	 тоо,	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 Мөрөн,	
гол,	óснû	эх	үүсвэр,	óснû	сàв	гàçрûг	óлсûн	áолон	
орон	 нóтгийн	 тóсгàй	 хàмгààлàлтàд	 àвàх	 àсóóдлûг	
тóсгàй	хàмгààлàлттàй	гàçàр	нóтгийн	тóхàй	хóóлиàр	
çохиöóóлнà.	Óснû	сàв	гàçàр	гэж	гàдàргûн	óс	хóрàх	
тàлáàй,	гàçрûн	доорхи	óс	àгóóлсàн	чóлóóлàг	áүхий	
орчинг	хэлнэ.	Онöгой	áолон	энгийн	хàмгààлàлтûн	
áүс	 гэдэгт	 óснû	 эх,	 óндàргà,	 нөөöийг	 хомсдох,	
áохирдохоос	хàмгààлàх	çорилгоор	тогтоосон	çóрвàс	
гàçрûг;	óснû		сàн		áүхий	гàçрûн	эргээс	200	мåтрээс	
дооøгүй	 çàйд	 энгийн	 хàмгààлàлтûн	 áүсийг,	 100	
мåтрээс	дооøгүй	çàйд		эрүүл	àхóйн	áүсийг	тóс	тóс	
тогтооно.

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

хàмгààлàлтàд	 àвсàн	 гол	 мөрний	
óрсàö	áүрэлдэх		 óндрàгûн	 эхийн	
хàмгààлàлтàд	 àвсàн	 тàлáàйн	 эçлэх	
хóвь
Ãол	мөрний	óрсàö	áүрэлдэх	/70-80	хóвь/	
óндрàгûн	эхийн	нийт	тàлáàй
Õàмгààлàлтàд	àвсàн	гол	мөрний	óрсàö	
áүрэлдэх	óндрàгûн	эхийн	нийт	тàлáàй
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Çорилго	7.
		
Çорилт	15.	

Õàмгààлàлт	 áàрьж	 тохижóóлсàн	 óснû	 эх	 үүсвэр,	
áóлàг	 øàндûн	 эхийн	 тоо	 áолно.	 Тóхàйн	 óснû	
эх	 үүсвэр,	 áóлàг,	 øàндûн	 эхийг	 тойрóóлàн	
хàмгààлàлтûн	 áүс	 тогтоож	 хàйс,	 хàøàà	 áàрьж	
тохижóóлсàн	мөн	моджóóлсàн	áàйнà.		Óñíû òóõàé 
õóóëü, ÁÎÀÆß.

Óснû	эх	үүсвэр,	гол,	горхи,	áóлàг	øàнд	нь	хүний	үйл	
àжиллàгàà	áолон	áàйгàлийн	үçэгдлээс	øàлтгààлàн	
ихээр	øиргэн	үгүй	áолж	áàйнà.	Эдгээр	нь	мөн	хүн	
àмûн	óнднû	óснû	хàнгàмж,	óлмààр	эрүүл	мэндийн	
àсóóдàл,	 хүрээлэн	áàйгàà	орчнû	эêологийг	хàнгàх	
áодлого	áоловсрóóлàх,	сóдàлгàà,	øинжилгээ	хийх,	
хÿнàлт	тàвих	øààрдлàгàтàй	áàйнà.

Õàмгààлàлт	 áàрьж	 тохижóóлсàн	 óснû	 эх	
үүсвэр,	 áóлàг	 øàндûн	 эхийн	 тоонû	 нийлáэрээр	
тодорхойлогдоно.	
									
ÁОÀЖЯ-нû	 Óс	 àøиглàлт,	 хàмгààлàлтûн	 тàйлàн,	
жил	áүр	тооöно.

Óлс,	áүсийн	түвøин,	àймàг,	нийслэлээр	тодорхойлж	
áолно.

Жил	 áүр	 àймàг,	 нийслэлээр	 тоолж	 àвàх	 ёстой	
áоловч	 сүүлийн	 жилүүдэд	 áүх	 	 àймàгт	 тооллого	
хийгдээгүй	áàйнà.		

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:	

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

II. 38. ХАМГААЛАЛТ БАРЬЖ   ТОХИЖУУЛСАН УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭР,  
БУЛАГ ШАНДЫН ЭХИЙН ТОО

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх	
Ãол,	 горхинû	 óснû	 эхийг	 хàмгààлж,	
нөхөн	 сэргээх	 çàмààр	 øиргэлтийг	
áàгàсгàх.
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Çорилго	7.		

Çорилт	16.

	
Áàтàлгààт	óнднû	óснû	хàнгàмжгүй	хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь	 нь	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 төвлөрсөн	 áолон	
төвлөрсөн	 áóс	 óсàн	 хàнгàмж,	 хàмгààлàгдсàн	
хóдàг,	 áóлàг	 øàнднààс	 óнднû	 óсàà	 àвч	 хэрэглэж	
чàдàхгүй	áàйгàà	хүн	àмûн	тоог	хóвиàр	илэрхийлнэ.	
Төвлөрсөн	óсàн	хàнгàмж	нь	óс	олáорлох,	öэвэрлэх,	
дàмжóóлàх	çориóлàлт	áүхий	øóгàм	сүлжээ,	áàрилгà	
áàйгóóлàмжийг	 àøиглàн	 хэрэглэгчийг	 стàндàртûн	
øààрдлàгàд	 нийöсэн	 öэвэр	 óсààр	 хàнгàх	 систåм	
áолно. Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëò, ÇÒÁÕÁß.

Энэ	үçүүлэлт	нь	áàтàлгààт	óнднû	óснû	хàнгàмжийг	
сàйжрóóлàх	 áодлого	 áоловсрóóлàх	 үндэс	 áолно.	
Áàтàлгààгүй	 óнднû	 óс	 нь	 олон	 төрлийн	 өвчнийг	
үүсгэх	эх	үүсвэр	áолдог.	

Äэлхий	нийтийн	óсàн	хàнгàмж	áолон	àриóн	öэврийн	
үнэлгээний	2000	онû	тàйлàнд	“1000	мåтрээс	илүүгүй	
çàйнààс	óс	àвàх	áоломжтой,	нэг	хүнд	өдөрт	20	литр	
óс	ногдох	áоломжтой	áол	áàтàлгààт	óснû	áоломжит	
хàнгàмжтàй	 гэж	 үçнэ”	 гэж	 çààсàн	 áàйнà.	 Óнднû	
óснû	 хүрэлöээ,	 хэмжээг	 хэмжихэд	 хэöүү	 áàйдàг,	
тиймээс	áàтàлгààт	óнднû	óсààр	хàнгàж	áàйгàà	óснû	
эх	үүсвэрийг	орлóóлàх	үçүүлэлт	áолгож	àвч	áолдог	
áàйнà.

Áàтàлгààт	óнднû	хàнгàмжгүй	хүн	àмûн	тоог	тóхàйн	
жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	 	 	 тоонд	 	 	 	 	 	 хàрьöóóлж,				
100	-	гààр	үржүүлнэ.	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 39. БАТАЛГААТ УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖГҮЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ 
ХУВЬ

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх	
2015	 он	 гэхэд	 áàтàлгààт	 óнднû	 óснû	
хàнгàмжгүй,	 сàйжрóóлсàн	 àриóн	
öэврийн	 áàйгóóлàмжид	 хàмрàгдààгүй	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвийг	áóóрóóлàх.
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100 N mean

PWASDWSPPWASDWS

Эíä:
PPWASDWS		-	

PWASDWS				-		

N mean						 -	
	
Õүн	 àмûн	 жилийн	 дóндàж	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	 эöсийн	 хүн	 àмûн	 тоонû	 нийлáэрийг	 2-т	
хóвààж	тооöно.

ÕÀОÑТ-оор	10	жил,	Өрхийн	түүвэр	сóдàлгààнóóдààс	
3-5	 жилийн	 дàвтàмжтàйгààр,	 çàхиргààнû	
мэдээллээс	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 дүн,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.	 Áóсàд	 óлс,	 орнóóдûн	 тóрøлàгààр	
тооллого	áолон	өрхийн	сóдàлгààнû	үр	дүн	нь	хүн	
àмûн	áодит	хэрэглээг	çàхиргààнû	мэдээллээс	илүү	
áодитойгоор	хàрóóлдàг.	

Óнднû	óснû	хàнгàмжтàй	гэдэг	нь	орон	нóтгийн	иргэд	
тэрхүү	 эх	 үүсвэрээс	 хэрэгöээгээ	 хàнгàж,	 çààвàл	
àøиглàдàг	 гэсэн	 ойлголт	 áиø	 юм.	 Çàхиргààнû	
мэдээлэл	 нь	 óнднû	 óсûг	 одоогийн	 áàйгàà	 эх	
үүсвэрээс	 хэрэглэж	 áàйгàà	 эсэхээс	 үл	 хàмààрч	
çөвхөн	 áàйгàà	 эх	 үүсвэрийн	 тоог	 нь	 мэдээлдэг.	
Èймээс	 тооллого	 áолон	 түүвэр	 сóдàлгààнû	
мэдээллийг	 үндэслэн	 áàтàлгààт	 óнднû	 óснû	
хàнгàмжгүй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвийг	 тодорхойлж	
áàйх	 нь	 илүү	 áодитой	 юм.	 Áàтàлгààт	 óнднû	 óснû	
хàнгàмжгүй	хүн	àмûн	эçлэх	хóвь	нь	нийт	хүн	àмûн	
дóнд	төвлөрсөн	áолон	төвлөрсөн	áóс	óсàн	хàнгàмж,	
хàмгààлàгдсàн	 хóдàг,	 áóлàг	 øàнднààс	 óнднû	
óсàà	àвч	хэрэглэж	чàдàхгүй	áàйгàà	хүн	àмûн	тоог	
хóвиàр	илэрхийлнэ.	Төвлөрсөн	óсàн	хàнгàмж	нь	óс	
олáорлох,	 öэвэрлэх,	 дàмжóóлàх	 çориóлàлт	 áүхий	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Áàтàлгààт	óнднû	óснû	хàнгàмжгүй	хүн	
àмûн	эçлэх	хóвь
Áàтàлгààт	óнднû	óснû	хàнгàмжгүй	хүн	
àмûн	тоо	
Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо	
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øóгàм	 сүлжээ,	 áàрилгà	 áàйгóóлàмжийг	 àøиглàн	
хэрэглэгчийг	 стàндàртûн	 øààрдлàгàд	 нийöсэн	
öэвэр	 óсààр	 хàнгàх	 систåм	 юм.	 Төвлөрсөн	 áóс	
óсàн	 хàнгàмж	 нь	 óс	 олáорлож,	 çөөвөрлөн	 түгээж,	
хэрэглэгчийг	 стàндàртûн	 øààрдлàгàд	 нийöсэн	
öэвэр	óсààр	хàнгàх	систåм	áолно.	Óс	хàнгàмжийн	эх	
үүсвэр	нь	гүний	хóдàг,	óс	öóглóóлàх	øóгàм,	óсàн	сàн,	
нàсоснû	стàнö,	öэвэрøүүлэх	áàйгóóлàмж	áолно.	

Çорилго	7.				

Çорилт	16.	

	
Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмжид	
хàмрàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÿлгàдàс	
çàйлóóлàх	 эрүүл	 àхóйн	 øààрдлàгà	 хàнгàсàн	
áàйгóóлàмжààр	 	 хàнгàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 тоог	
хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	
öэврийн	 áàйгóóлàмжид	 àриóтгàх	 тàтóóргà	 áүхий	
àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмж,	 	 энгийн	 áөгөөд	
хàмгààлàгдсàн,	àгààржóóлàлттàй	гàдàà	жорлонгоос	
төвлөрсөн	мóó	óснû	хоолойд	холáогдсон	óс	тàтàх	
хóрààгóóртàй	жорлон	хàмààрнà.	Àриóтгàх	тàтóóргà	
гэж	 хэрэглээнээс	 гàрсàн	 áохир	 óсûг	 öóглóóлàх,	
тàтàн	çàйлóóлàх,	öэвэрлэх	çориóлàлт	áүхий	øóгàм	
сүлжээг	 хэлнэ.	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÇÒÁÕÁß.

Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмж	 нь	 хот,	
хөдөөгийн	хүн	àмûн	àль	àлинд	нь	 	чóхàл	 	áөгөөд		
түүний	 хàнгàмжийн	 áàйдлûг	 хÿнàх,	 áодлого	
áоловсрóóлàх	үндэс	áолно.	

	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 40. САЙЖРУУЛСАН АРИУН ÖЭВРИЙН  БАЙГУУЛАМЖИД 
ХАМРАГДААГҮЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх	
2015	 он	 гэхэд	 áàтàлгààт	 óнднû	 óснû	
хàнгàмжгүй,	 сàйжрóóлсàн	 àриóн	
öэврийн	 áàйгóóлàмжид	 хàмрàгдààгүй	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвийг	áóóрóóлàх
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Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмжид	
хàмрàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 тоог	 жилийн	 дóндàж	 хүн	
àмûн	тоонд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100 N mean

PWAISFPPWAISF

Эíä:
PPWAISF –	Ñàйжрóóлсàн	àриóн	öэврийн	áàйгóóлàм-	

-жид		хàмрàгдààгүй	хүн	àмûн	эçлэх	хóвь
PWAISF			-				Õàйжрóóлсàн	àриóн	öэврийн	áàйгóóлàм-	

-жид			хàмрàгдààгүй	хүн	àмûн	тоо
N mean				-			Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо	

Õүн	 àмûн	 жилийн	 дóндàж	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	эöсийн	хүн					àмûн					тоонû					нийлáэрийг			
2-т	хóвààж	тооöно.

ÕÀОÑТ-оор	10	жил,	Өрхийн						түүвэр				сóдàлгààнààс	
3-5	 жилийн	 дàвтàмжтàйгààр,	 çàхиргààнû	
мэдээллээс	жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 дүн,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тооöох	
áоломжтой.	

Çàхиргààнû	мэдээлэл	нь	ихэвчлэн	àриóн	öэврийн	
áàйгóóлàмжийг	 тóхàйн	 хэрэглэгч	 хэрэглэж	 áàйгàà	
эсэхээс	 үл	 хàмààрч,	 áàйгóóлàмжийн	 тоогоор	
мэдээлэдэг.	 Èймд	 сàйжрóóлсàн	 àриóн	 öэврийн	
áàйгóóлàмжид	хàмрàгдààгүй	хүн	àмûн	эçлэх	хóвийг	
тодорхойлохдоо	тооллого	áолон	түүвэр	сóдàлгààнû	
мэдээллийг	 àøиглàх	 нь	 áодит	 áàйдлûг	 илүү	
илэрхийлнэ.	 Ãэхдээ	 сóдàлгàà,	 тооллого	 ÿвàгдсàн	
хóгàöààнû	хоорондûн		ÿлгàà	óрт,	тогтмол	áóс	áàйх	
çэрэг	хүндрэлүүд	гàрч	áолно.	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Çорилго	7.		

Çорилт	17.	
	

Èнжåнåрийн	 øóгàм	 сүлжээтэй	 орон	 сóóöàнд	
àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн	эçлэх	хóвь	нь	нийт	хүн	
àмààс	төвлөрсөн	øóгàм	сүлжээ	áүхий	орон	сóóöàнд	
àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн	тоог	хóвиàр	илэрхийлнэ.	
Төвлөрсөн	 øóгàм	 сүлжээ	 гэж	 хот,	 сóóрин	 гàçрûн	
хүн	 àмûг	 öэвэр	 óс,	 дóлààн,	 öàхилгààнààр	 хàнгàх,	
áохир	 óсûг	 тàтàн	 çàйлóóлàх,	 öэвэрлэх	 çориóлàлт	
áүхий	øóгàм	сүлжээ,	áàрилгà,	áàйгóóлàмж	áолно.	
Шóгàм	сүлжээ	гэсэн	ойлголтод	öэвэр	óс	дàмжóóлàх,	
хóвààрилàх,	 хэрэглэгчдэд	 хүргэх,	 хэрэглээнээс	
гàрсàн	áохир	óсûг	тàтàн	çàйлóóлàх	áàйгóóлàмжийг	
хàмààрóóлнà.	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÇÒÁÕÁß. 
	
Энэ	үçүүлэлт	нь	хүн	àмûн	эрүүл	àхóйн	øààрдлàгà	
хàнгàсàн	 сóóöнû	хàнгàмжийн	 түвøинг	илэрхийлж,	
хот,	сóóрингийн	àгààрûн	áохирдол,	хүн	àмûн	дóндàх	
хàлдвàрт	 өвчний	 дэгдэлт,	 өвчлөлөөс	 сэргийлэх	
çэрэг	олон	тàлт	àргà	хэмжээг	хэрэгжүүлэх	нөхöлийн	
нэг	үндэс	áолно.		

Èнжåнåрийн	 øóгàм	 сүлжээтэй	 орон	 сóóöàнд	
àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн	тоог	жилийн	эöсийн	хүн	
àмûн	тоонд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

 
100 ⋅ = 

N end 

PLHCESN
 

PPLHCESN
 

Эíä:
PPLHCESN		-	Èнжåнåрийн	øóгàм	сүлжээтэй	орон		
																		сóóöàнд		àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн		
																		эçлэх	хóвь	
PLHCESN				-	Èнжåнåрийн	øóгàм	сүлжээтэй	орон	
																		сóóöàнд	àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн	тоо
	Nend								-		Жилийн	эöсийн	хүн	àмûн	тоо

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 41. ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭТЭЙ    ОРОН   СУУÖАНД  
АМЬДАР× БАЙГАА ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Áàйгàль	 орчнû	 тогтвортой	 áàйдлûг	
хàнгàх	
2015	 он	 гэхэд	 хүн	 àмûн	 орон	 сóóöнû	
нөхöлийг	сàйжрóóлàх
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ÕÀОÑТ-оор	10	жил,	Өрхийн	түүвэр			сóдàлгààнààс		3-
5	жилийн	дàвтàмжтàйгààр,	çàхиргààнû	мэдээллээс	
жил	áүр	тооöно.

Óлсûн	 дүн,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.	

Çàхиргààнû	мэдээлэл	нь	ихэвчлэн	хүн	àмûн	орон	
сóóöнû	 хàнгàмжийн	 тàлààрх	 одоогийн	 áàйгàà	
áàйдлûг	 мэдээлдэг	 áол	 тооллого	 áолон	 түүвэр	
сóдàлгààнû	 мэдээллээр	 хүн	 àмûн	 орон	 сóóöнû	
хàнгàмжийн	 тàлààрхи	 өргөн	 хүрээтэй	 дэлгэрэнгүй	
мэдээлэл	àвàх	дàвóó	тàлтàй.	Áóсàд	óлс,	орнóóдûн	
тóрøлàгààр	 тооллого	 áолон	 өрхийн	 сóдàлгààнû	
үр	 дүн	 нь	 хүн	 àмûн	 áодит	 хэрэглээг	 çàхиргààнû	
мэдээллээс	илүү	áодитойгоор	хàрóóлдàг	áàйнà.	
Ãэхдээ	 тооллого	 áолон	 сóдàлгààнû	 хоорондûн	
хóгàöàà	 óрт,	 тогтмол	 хóгàöààнд	 ÿвàгддàггүй	 çэрэг	
хүндрэлүүд	áàйдàг.		

Çорилго	8.		

Çорилт	18.

			
Õóдàлдààнû	хүчин	чàдлûг	áий	áолгоход	тóслàхààр	
үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ûн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÕÀЁТ-ûг	 хүлээн	
àвсàн	óлсûн	үндэсний	нийт	орлогод	/ҮÍО/	эêсïорт	
áолон	 хóдàлдààнд	 чиглэгдсэн	 сàлáàрóóдûг	
хөгжүүлэхэд	 олгосон	 хөгжлийн	 нийт	 тóслàмжийн	
эçэлж	 áóй	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 Õөгжлийн	
àлáàн	ёснû	тóслàмж	нь	хөгжиж	áóй	орнóóдûн	сàйн	
сàйхàн	 áàйдàл,	 эдийн	 çàсгийн	 хөгжлийг	 дэмжих	
çорилгоор	àлáàн	ёснû	сåêторт	олгосон	тóслàмж	áóюó	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 42. ХУДАЛДААНЫ ХҮ×ИН ×АДЛЫГ БИЙ БОЛГОХОД ТУСЛАХААР 
ҮЗҮҮЛСЭН ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАМЖИЙН /ХАЁТ/ ЭЗЛЭХ 
ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх	
Õóдàлдààнû	 áолон	 сàнхүүгийн	
тогтолöоог	хөгжүүлэх	çàмààр	Мÿнгàнû	
Õөгжлийн	 çорилтóóдûг	 хàнгàх	 тààтàй	
нөхöлийг	áүрдүүлэх
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çээлээс	áүрдэнэ.	Õөгжлийн	àлáàн	ёснû	тóслàмжийн	
çээл	 нь	 хөнгөлөлттэй	 нөхöлөөр	 олгогдох	 áөгөөд	
энэ	 нь	 тóслàмжийн	25	 áóюó	 түүнээс	 дээø	 хóвийн	
тóслàмжийн	 элåмåнтүүдийг	 àгóóлнà.	 	 Үндэсний	
нийт	орлого	(ҮÍО)	нь	хààнà	үйлдвэрлэгдсэнээс	үл	
хàмààрч	мàнàй	орнû	эдийн	çàсгийн	хàръÿàтóóдûн	
эçэмøиж	 áàйгàà	 үйлдвэрлэлийн	 хүчин	 çүйлсийн		
орлогûн	нийлáэр	үçүүлэлт	юм.	̄ íäýñíèé òîîöîîíû 
ñèñòåì, Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîõîéëîëò.

Äэлхийн	 хóдàлдààнû	 áàйгóóллàгûн	 2001	 онû	
Äохàгийн	чóóлгàнààр	хàндивлàгч	óлс,	орнóóд	хөгжиж	
áàйгàà,	 ÿлàнгóÿà	 áóóрàй	 хөгжилтэй	 óлс	 орнóóдûн	
хөгжилд	дэмжлэг	үçүүлэх,	тэдгээрийн	хóдàлдààнû	
хүчин	 чàдлûг	 нэмэгдүүлэх,	 óлмààр	 дэлхийн	 çàх	
çээлд	 гàргàхààр	 àвсàн	 àмлàлтûн	 хэрэгжилтийг	
хÿнàх	ÿвдàл	юм.	
Үүнд:

-	 хóдàлдààнû	 чиглэлээр	 үçүүлсэн	
тåхниêийн	 тóслàмжийн	 ил	 тод	 áàйдлûг	
хэмжих;

-	 мэдээлэл	солилöох;
-	 дàвхàрдлààс	 сэргийлэх	 áà	 дàвхàрдлûг	

áàгàсгàх;
-	 тåхниêийн	хүчин	чàдàл	áолон	чàдàвхийг	

áий	 áолгох	 тàлààр	 àвсàн	 Äохàгийн	
àмлàлтûг	 хэрхэн	 хэрэгжүүлж	 áàйгàà	
ÿвöûг	тооöох,	үнэлэх;

-	 çохиöóóлàлт	хийх;

Õóдàлдààнû	хүчин	чàдлûг	áий	áолгоход	тóслàхààр	
мàнàй	 óлсàд	 үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ийн	 	 хэмжээг	 тóхàйн	
жилийн	 	 	 	 	 	 ҮÍО-ûн	 	 	 	 	 хэмжээнд	 	 	 	 	 хàрьöóóлж,	
100	-	гààр	үржүүлнэ.	ҮÍО-ûг	тооöохдоо	төлáөрийн	
тэнöлээс	 óрсгàл	 дàнснû	 öэвэр	 орлого,	 óрсгàл	
øилжүүлгийн	 àжилчдûн	 гóйвóóлгûн	 дүнг	 àвнà.	
Óрсгàл	 øилжүүлгийн	 àжилчдûн	 гóйвóóлгûн	 дүнг	
нэмж	àвàхûн	óчир	нь	гàдààдàд	àжиллàж	áóй	мàнàй	
иргэд	өөрсдийн	öàлин	хөлснөөс	øилжүүлж	áàйгàà	
гэж	үçнэ.	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:
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Төлáөрийн	тэнöлээс	àвч	áóй	óрсгàл	дàнснû	öэвэр	
орлого,	óрсгàл	øилжүүлгийн		àжилчдûн	гóйвóóлгûн	
дүнг	гàдààд	хүчин	çүйлийн	орлого	гэж	нэрлэнэ.	Энэ	
үçүүлэлтүүд	нь	àм.	доллàрààр	гàрдàг	тóл	тàйлàнт	
жилийн	 àм.доллàрûн	 төгрөгтэй	 хàрьöóóлсàн	
дóндàж	хàнøààр	үржүүлж,	ÄÍÁ	дээр	нэмнэ.

100 GNI
ODA tradePODA trade																												

Эíä:
PODAtrade		-		 Õóдàлдààнû	хүчин	чàдлûг	áий								
																							áолгоход		тóслàхààр	үçүүлсэн	
																							ÕÀЁТ-ийн		хóвь	
ODAtrade 		-		 Монгол	óлсûн	хóдàлдààнû	хүчин	
																							чàдлûг	áий	áолгоход	тóслàхààр				
																							үçүүлсэн	ÕÀЁТ-ийн		хэмжээ	
GNI		 -	 Үндэсний		нийт	орлого	

Õàндивлàгч	 óлс,	 орнóóдààс	 хэрэгжүүлсэн	 үйл	
àжиллàгààнû	 тоо	 áà	 çàрöóóлсàн	 хөрөнгийн	
хэмжээний	тàлààрхи	Ñàнгийн	ÿàмнû	тàйлàн,	ҮÑÕ-
нû	 ÄÍÁ-ий	 үйлдвэрлэлийн	 àргûн	 тооöоо,	 Монгол	
áàнêнû	Төлáөрийн	тэнöлээс	жил	áүр	тооöно.

Õөгжиж	áóй	орнóóдûн	хүлээн	àвсàн	хөгжлийн	àлáàн	
ёснû	 тóслàмжийг	 хэмжих	 нь	 хоёр	 тàлûн	 áолон	
олон	óлсûн	áàйгóóллàгà	гэсэн	эх	үүсвэрээс	хийгдэж	
áóй	 хөнгөлөлттэй	 сàнхүүжилтийн	 àøиглàлтûг	
хàрóóлнà.

Мөнгөөр	 áолон	 áàрààгààр	 эргүүлж	 төлөх	
нөхöөлгүйгээр	 хóвààрилсàн	 хөрөнгийг	 тóслàмж	
гэнэ.	Õөнгөлөлтийн	түвøин	нь	çээлийн	нөхöөлөөр	
тодорхойлогдоно.	 Тóхàйлáàл,	 хүүний	 хóвь,	 төлөх	
áолон	хөнгөлсөн	хóгàöàà	çэрэг	áолно.

Õàндивлàгч	 óлс,	 орнóóд	 “үйл	 àжиллàгàà”	 гэсэн	
ойлголтûг	 өөр	 өөрөөр	 хэрэглэдэг.	 Çàрим	 нь	
үçүүлсэн	тóслàмжийн	тàлààр	дэлгэрэнгүй	мэдээлэл	
áий	áолгохûн	тóлд	үйл	àжиллàгààгàà	нàрийвчлàн	
çàдàлж	 мэдээлдэг	 áол	 çàрим	 нь	 öогöоор	 нь	 нэг	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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үйл	 àжиллàгàà	 áолгон	 мэдээлдэг	 áàйнà.	 Çàрим	
хàндивлàгчдûн	 тàлààрх	 мэдээллийн	 сàнд	 áàйгàà	
áичлэг	 нь	 хэрэгжүүлсэн	 үйл	 àжиллàгààнààсàà	
олон	áàйдàг.	Мөн	àргàчлàлûн	çөрүү	гàрдàг.	Çàрим	
хàндивлàгчид	үйл	àжиллàгàà	áолгонû		хóдàлдààтàй	
холáоотой	 хэсгийг	 тóсгààрлàн	 мэдээлдэг	 áàйхàд	
нөгөө	 хэсэг	 нь	 öогöоор	 нь	 мэдээлдэг	 áàйнà.	 Энэ	
үçүүлэлт	нь	сàнхүүгийн	áолон	олон	óлсûн	хàмтûн	
àжиллàгààнû	áóсàд	үçүүлэлттэй	óÿлдààтàй.		

Çорилго	8.		

Çорилт	18.	

		
Íийгмийн	 сóóрь	 үйлчилгээнд	 үçүүлсэн	 хөгжлийн	
àлáàн	 ёснû	 тóслàмжийн	 (ÕÀЁТ)	 эçлэх	 хóвь	 нь	
хөгжлийн	 àлáàн	 ёснû	 тóслàмжийн	 хорооноос	
үçүүлсэн	 тóслàмжийн	 нийт	 хэмжээнд	 эрүүл	 мэнд,	
áоловсрол,	 хооллолт,	 öэвэр	 óснû	 áолон	 áохирûн		
øóгàмûн	 үйлчилгээнд	 çориóлж	 хàндивлàсàн	
тóслàмжийн	 эçлэх	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	
Ñóóрь	áоловсролд	áàгà	áоловсрол,	çàлóóчóóд	áолон	
нàсàнд	 хүрэгчдэд	 çориóлсàн	 àмьдрàлûн	 сóóрь	 óр	
чàдвàр	 эçэмøүүлэх	 сóргàлт,	 хүүхдийн	 сóргóóлийн	
өмнөх	 áоловсрол	 хàмààрнà.	 Àнхàн	 øàтнû	 эрүүл	
мэндийн	 үйлчилгээнд	 àнхàн	 øàтнû	 тóслàмж,	
түүнийг	 үçүүлэх	 дэд	 áүтэö,	 хоол	 тэжээлийн	 сóóрь	
хàнгàмж,	 хàлдвàрт	 өвчний	 хÿнàлт,	 эрүүл	 мэндийн	
àжилтнóóдûн	хөгжил	çэрэг	хàмààрнà.		Í¯Á ÌÕÇ-ûí 
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò.

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 43. НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛ×ИЛГЭЭНД ҮЗҮҮЛСЭН  ХӨГЖЛИЙН 
АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАМЖИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Õóдàлдààнû	 áолон	 сàнхүүгийн	
тогтолöоог	хөгжүүлэх	çàмààр	Мÿнгàнû	
Õөгжлийн	 çорилтóóдûг	 хàнгàх	 тààтàй	
нөхöлийг	áүрдүүлэх
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Õүсэлтээ	 илэрхийлсэн	 хөгжингүй	 áолон	 хөгжиж	
áàйгàà	 óлс	 орнóóдûн	 хооронд	 ÕÀЁТ-ийн	 20	 хóвь	
áолон	үндэсний	төсвийн	20	хóвийг	нийгмийн	сóóрь	
хөтөлáөрүүдэд	 çориóлàн	 áàйрøóóлàхààр	 1995	
онû	 Êоïåнгàгåнû	 Íийгмийн	 хөгжлийн	 дэлхийн	
чóóлгàнààр	 тохирсон	 тохиролöоонû	 хэрэгжилтийг	
хÿнàх.	 Эдгээр	 хөтөлáөрүүдэд	 сóóрь	 áоловсрол,	
сóóрь	 эрүүл	 мэнд,	 хүн	 àм	 áолон	 нөхөн	 үржихүйн	
эрүүл	мэндийн	хөтөлáөрүүд,	ÿдóóрàлд	чиглэгдсэн	
óс	 áолон	 àриóн	 öэврийн	 төслүүд	 хàмрàгдсàн	
áàйнà.	
					
Íийгмийн	 сóóрь	 үйлчилгээнд	 үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ийн	
хэмжээг	 тóхàйн	 оронд	 үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ийн	 нийт	
хэмжээнд	хàрьöóóлж,	100	-	гààр	үржүүлнэ.

100
ODA basic SSPODAbasic SS ODA

Эíä:
PODAbasic SS	-	

ODA basic SS    -	

ODA			 								-		

Õàндивлàгч	 óлс,	 орнóóдààс	 хэрэгжүүлсэн	 үйл	
àжиллàгààнû	 тоо	 áà	 çàрöóóлсàн	 хөрөнгийн	
хэмжээний	 тàлààрхи	 мэдээллийг	 Ñàнгийн	 ÿàмнû	
тàйлàн,	 ÄÍÁ-ий	 үйлдвэрлэлийн	 àргûн	 тооöоо,	
Монгол	 áàнêнû	 Төлáөрийн	 тэнöлээс	 жил	 áүр	
тооöно.

Íийгмийн	 сóóрь	 үйлчилгээ	 нь	 çөвхөн	 ÿдóóрлûг	
áóóрóóлàхàд	чиглэгдсэн	тохиолдолд	óсàн	хàнгàмж	
áолон	 àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмжийн	 тàлààрх	
тóслàмжийг	тодорхойлдог.	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Íийгмийн	 сóóрь	 үйлчилгээнд	
үçүүлсэн		ÕÀЁТ-ийн	хóвийн	жин
Монгол	 óлсûн	 нийгмийн	 сóóрь	
үйлчилгээнд	 үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ийн	
хэмжээ	
Монгол	 óлсàд	 үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ийн	
нийт	хэмжээ
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Çорилго	8.		

орилт			18.	

ÄÍÁ-д	 эêсïортûн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÄÍÁ-ий	 хэдэн	
хóвийг	áàрàà,	үйлчилгээний	эêсïорт	эçэлж	áàйгààг	
илэрхийлнэ.	 ÄÍÁ	 нь	 óлс	 орнû	 хил	 хÿçгààрûн	
дотор	нэг	жилийн	хóгàöààнд	эдийн	çàсгийн	áолон	
нийгмийн	үйлчилгээний	хүрээнд	øинээр	áүтээгдсэн	
нэмэгдэл	 өртгийн	 нийлáэр	 юм.	 Ìîíãîë Óëñûí 
Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë

Óлс,	 орнû	 эдийн	 çàсгийн	 нийлүүлэлтийн	 åрөнхий	
тэнöлийг	 хàнгàхàд	 эêсïортûн	 хүчин	 çүйл	 онöгой	
àч	 холáогдолтой.	 Ãàдààд	 хóдàлдààнû	 эргэлт	 нь	
дотоодûн	 çàх	 çээл	 дэх	 эрэлт,	 нийлүүлэлтийн	
имïортûг	 тохирóóлàгч	 ïàрàмåтр	 юм.	 Эêсïорт	 нь	
мàêро	 эдийн	 çàсгийн	 эрэлт,	 нийлүүлэлтэд	 хэрхэн	
нөлөөлж	áóй	нөлөөллийг	сóдлàнà.

Áàрàà,	үйлчилгээний	нийт	эêсïортûн		хэмжээг				ÄÍÁ-
д	хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.	ÄÍÁ	нь	хóдàлдàн	
àвàгчийн	үнээр	тооöсон	áàрàà,	үйлчилгээний	эöсийн	
хэрэглээний	 нийлáэрээс	 (çàвсрûн	 хэрэглээнээс	
áóсàд	áүх	хэрэглээ)	áàрàà,	үйлчилгээний	имïортûн	
өртгийг	 хàссàнтàй	 тэнöэнэ.	 	 Àмåриê	 доллàрààр	
үнэлсэн	 áàрàà,	 үйлчилгээний	 гàдààд	 хóдàлдààнû	
мэдээг	 тóхàйн	 жилийн	 áолон	 óлирлûн	 àмåриê	
доллàртàй	 хàрьöàх	 àлáàн	 ёснû	 дóндàж	 хàнøààр	
áодож	төгрөгт	øилжүүлнэ.	

100 GDP
ExpPEXP

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 44. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД /ДНБ/ ЭКСПОРТЫН ЭЗЛЭХ 
ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Õóдàлдààнû	 áолон	 сàнхүүгийн	
тогтолöоог	хөгжүүлэх	çàмààр	Мÿнгàнû	
Õөгжлийн	 Çорилтóóдûг	 хàнгàх	 тààтàй	
нөхöлийг	áүрдүүлэх



78

Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

Эíä:
PEXP		-		ÄÍÁ-д	áàрàà,	үйлчилгээний	эêсïортûн	
												эçлэх	хóвь
Exp		-			Áàрàà,	үйлчилгээний	эêсïортûн	хэмжээ
	 	(сàÿ	төгрөг)
GDP	-		ÄÍÁ-ий	хэмжээ,	онû	үнээр	(сàÿ	төгрөг)

ҮÑÕ	 -	 ноос	 үйлдвэрлэлийн	 àргààр	 тодорхойлсон	
ÄÍÁ,	 Монгол	 áàнêнû	 төлáөрийн	 тэнöэл,	 жил	 áүр	
тооöно.

Áàрàà,	үйлчилгээ	нь	ÄÍÁ-ий	тооöоонû	гол	оáъåêт	
áөгөөд	 түүнийг	 үйл	 àжиллàгààнû	 хүрээний	 áóсàд	
хэлáэрээс	 ÿлгàх	 øàлгóóр	 нь	 áóсдûн	 хэрэгöээнд	
çориóлàн	 төлáөртэй	 үйлдвэрлэх,	 эсвэл	 үйлчлэх	
ÿвдàл	юм.	
Áàрàà,	 үйлчилгээний	 эêсïорт	 нь	 тóхàйн	 орøин	
сóóгчид	 гàдààд	 орнóóдààс	 хóдàлдàà,	 хилийн	
хóдàлдàà,	 áэлэг,	 тóслàмжààр	 àвсàн	 эд	 çүйлс,	
үйлчилгээг	хэлнэ.	

Çорилго	8:		

Çорилт	18:

		
Ñàнхүүгийн	 гүнçгийрэл	 нь	 сàнхүүгийн	 үйлчилгээ	
тóхàйн	онд	хэр	çэрэг	нэмэгдэж,		хүртээмжтэй	áолж	
áàйгààг	 илэрхийлнэ.	 Энэ	 нь	 М2–мөнгийг	 ÄÍÁ-д	
хàрьöóóлсàн	хàрьöàà	юм.	Ìàêðî ýêîíîìèêà, 2000 ã.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 сàнхүүгийн	 үйлчилгээний	
нийлүүлэлтийн	 хөрвөх	 чàдвàрûг	 тодорхойлоход	
хэрэглэнэ.	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 45.  САНХҮҮГИЙН ГҮНЗГИЙРЭЛ: ДНБ, НИЙТ МӨНГӨНИЙ 
ХАРЬÖАА

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Õóдàлдààнû	 áолон	 сàнхүүгийн	
тогтолöоог	хөгжүүлэх	çàмààр	Мÿнгàнû	
Õөгжлийн	 Çорилтóóдûг	 хàнгàх	 тààтàй	
нөхöлийг	áүрдүүлэх
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Мàнàй	 óлсûн	 эдийн	 çàсгийн	 онöлог	 áàйдлûг	
хàргàлçàн	 дээрх	 àргàчлàлààр	 áóюó	 М2-ийг	 ÄÍÁ-
д	 хàрьöóóлàн	 тооöох	 нь	 сàнхүүгийн	 гүнçгийрлийг	
сóдлàх	нэг	àргà	áолно.	Мөнгө	М2	нь	мөнгө	М1	áóюó	
óлсûн	 áолон	 хóвийн	 сåêторûн	 хàрилöàх	 дàнсàн	
дàхь	 мөнгө,	 иргэдийн	 хóгàöààгүй	 хàдгàлàмж,	
áàнêнû	гàдóóрх	áэлэн	мөнгө		áолон	áàрàг	мөнгөнөөс	
áүрдэнэ.	 Áàрàг	 мөнгөнд	 иргэд,	 áàйгóóллàгóóдûн	
хóгàöààтàй	 хàдгàлàмжóóд,	 гàдààд	 вàлютûн	
хàдгàлàмж	хàмààрнà.	Энэ	үçүүлэлт	нь	сàнхүүгийн	
үйлчилгээ	нь	ÿдóó	хүмүүст	хэр	çэрэг	хүрч	áàйгààг	
тодорхойлно.

М2–мөнгийг	ÄÍÁ-д	хàрьöóóлàн	тооöно.	

100 GDP
M2FD

Эíä:
FD 			-	
M2 			-		

										
GDP -	

Монгол	áàнêнû	тàйлàн,	жил	áүр	тооöно.

Олон	 óлсûн	 хэмжээнд	 хàрьöóóлж	 үçэхэд	 нэг	
тàлààр	 дàвóó	 тàлтàй	 үçүүлэлт.	 Мàнàй	 óлс	 олон	
óлсûн	 вàлютûн	 сàнгààс	 гàргàсàн	 стàндàртûн	
дàгóó	áàтлàсàн	үçүүлэлтүүдээр	мөнгөний	áодлогоо	
тодорхойлдог.	Мàнàй	óлсûн	хóвьд	энэ	үçүүлэлтийг	
тооöохдоо	çөвхөн	М2	мөнгийг	àвч	үçэж	áàйгàà	нь	
мàêро	 эдийн	 çàсгийн	 хөгжил	 áолон	 сàнхүүгийн	
үçүүлэлтийн	онöлогтой	холáоотой.	Үнэт	öààснû	çàх	
çээл	 хөгжөөгүй	 çэрэг	 øàлтгààнààр	 çөвхөн	 áàнêнû	
эргэлдэх	мөнгөөр	нийлүүлэлтийг	тооöдог.

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Ñàнхүүгийн	гүнçгийрэл,	хóвь
Õàрилöàх	дàнс,	хóгàöààгүй	хàдгàлàмж,					
áàнêнû	гàдóóрхи	áэлэн	áолон	áàрàг	мөнгө	
(сàÿ	төгрөг)	
ÄÍÁ-ий	хэмжээ,	онû	үнээр		(сàÿ	төгрөг)
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Çорилго	8.	

Çорилт	19.

	
Үндэсний	 нийт	 орлогод	 хөгжлийн	 àлáàн	 ёснû	
тóслàмжийн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 Монгол	 Óлсûн	 хүлээн	
àвсàн	 ÕÀЁТ-ûн	 нийт	 хэмжээ	 нь	 мàнàй	 óлсûн	
үндэсний	нийт	орлогûн	/ҮÍО/	хэдэн	хóвийг	áүрдүүлж	
áàйгààг	 илэрхийлнэ.	 Үндэсний	 нийт	 орлого	 (ҮÍО)	
нь	хààнà	үйлдвэрлэгдсэнээс	нь	øàлтгààлàхгүйгээр	
мàнàй	орнû	эдийн	çàсгийн	хàръÿàтóóдûн	эçэмøиж	
áàйгàà	 үйлдвэрлэлийн	 хүчин	 çүйлсийн	 	 орлогûн	
нийлáэр	 үçүүлэлт	 áолно.	 ¯íäýñíèé òîîöîîíû 
ñèñòåì. Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëòóóä.

Äàлàйд	 гàрöгүй	 óлс	 орнû	 хөгжлийн	 çорилтдоо	
хүрэхэд	 øààрдлàгàтàй	 áàйгàà	 хэрэгöээг	
илэрхийлнэ.	 Õөгжиж	 áóй,	 дàлàйд	 гàрöгүй	 óлс	
орнóóдàд	 тогтвортой	 хөгжих	 хөгжлийн	 тóслàмж	
олгох	хэрэгöээтэй	áàйдàг.		

ҮÍО-ûг	 тооöохдоо	 төлáөрийн	 тэнöлээс	 óрсгàл	
дàнснû	öэвэр	орлого,	óрсгàл	øилжүүлгийн	àжилчдûн	
гóйвóóлгûн	 дүнг	 àвнà.	 Óрсгàл	 øилжүүлгийн	
àжилчдûн	 гóйвóóлгûн	 дүнг	 нэмж	 àвàхûн	 óчир	 нь	
гàдààдàд	 àжиллàж	 áóй	 мàнàй	 иргэд	 өөрсдийн	
öàлин	хөлснөөс	øилжүүлж	áàйгàà	гэж	үçнэ.	
Төлáөрийн	тэнöлээс	àвч	áóй	óрсгàл	дàнснû	öэвэр	
орлого,	óрсгàл	øилжүүлгийн		àжилчдûн	гóйвóóлгûн	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 46. ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ОРЛОГОД /ҮНО/ ХӨГЖЛИЙН  АЛБАН ЁСНЫ 
ТУСЛАМЖИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Äàлàйд	 гàрöгүй	 Монгол	 орнû	 онöгой	
хэрэгöээ,	 øààрдлàгûг	 хàргàлçàн	
Монгол	óлс	илүү	тààлàмжтàй	нөхöлөөр	
дàлàйд	 гàрöтàй	 áолох,	 гàдààдàд	
дàмжин	 өнгөрөх	 тээврийн	 үр	 àøгийг	
дээøлүүлэх,	 Монгол	 Óлсûн	 нóтàг	
дэвсгэргээр	 дàмжин	 өнгөрөх	 тээврийг	
өргөжүүлэх.
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дүнг	 гàдààд	 хүчин	 çүйлийн	 орлого	 гэж	 нэрлэнэ.	
Энэ	үçүүлэлтүүд	нь	àм.	доллàрààр	илэрхийлэгддэг	
тóл	 тàйлàнт	 жилийн	 àм.доллàрûн	 төгрөгтэй	
хàрьöóóлсàн	дóндàж	хàнøààр	үржүүлж,	ÄÍÁ	дээр	
нэмнэ.
Монгол	óлсûн	хүлээн	àвсàн	ÕÀЁТ-ийн	нийт	хэмжээг	
үндэсний	 нийт	 орлогод	 хàрьöóóлж,	 	 	 100-гààр	
үржүүлнэ.

100 GNI
ODAPODAin GNI

Эíä:
PODAin GNI -
	
ODA        	-	
	
GNI          -		

	
ҮÑÕ-нû	 ÄÍÁ-ний	 үйлдвэрлэлийн	 àргûн	 тооöоо,	
Монгол	áàнêнû	төлáөрийн	тэнöэл,	жил	áүр	тооöно.

Çорилго	8.		

Çорилт	19.	

	
Төмөр	çàмûн	àчàà	тээвэрлэлтэд		дàмжин	өнгөрөх	
àчààнû	 эçлэх	 хóвь	 гэдэг	 нь	 тóхàйн	 óлсûн	 төмөр	
çàмààр	 дàмжин	 өнгөрсөн	 áóсàд	 óлс	 орнû	 àчàà	
нь	 тóхàйн	 óлсûн	 төмөр	 çàмààр	 тээсэн	 нийт	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 47. ТӨМӨР ЗАМЫН А×АА ТЭЭВЭРЛЭЛТЭД ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ 
А×ААНЫ ЭЗЛЭХ ХУВЬ

ҮÍО-д	Монгол	óлсûн	хүлээн	àвсàн		
ÕÀЁТ-ийн	эçлэх	хóвь
Монгол	óлсûн	хүлээн	àвсàн	ÕÀЁТ-ийн							
	нийт	хэмжээ
Үндэсний	нийт	орлого

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Äàлàйд	 гàрöгүй	 Монгол	 орнû	 онöгой	
хэрэгöээ,	 øààрдлàûг	 хàргàлçàн	
Монгол	óлс	илүү	тààлàмжтàй	нөхöлөөр	
дàлàйд	 гàрöтàй	 áолох,	 гàдààдàд	
дàмжин	 өнгөрөх	 тээврийн	 үр	 àøгийг	
дээøлүүлэх,	 Монгол	 Óлсûн	 нóтàг	
дэвсгэрээр	 дàмжин	 өнгөрөх	 тээврийг	
өргөжүүлэх.
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àчààнû	 хэдэн	 хóвийг	 эçэлж	 áàйгààг	 илэрхийлнэ.	
Эêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà.2000 ã.

Төмөр	 çàмûн	 тээвэр	 нь	 хөдөлгөөний	 àюóлгүй	
áөгөөд	тàсрàлтгүй	жигд	àжиллàгàà,	àчààг	дàмжин	
өнгөрүүлэх	 хүчин	 чàдàл,	 үнэ	 тàриôийн	 хóвьд	
хàрьöàнгóй	хÿмд	çэргээрээ	тээврийн	áóсàд	төрлөөс	
дàвóó	 тàлтàй.	 Мàнàй	 óлсûн	 нийт	 àчàà	 эргэлтэд	
төмөр	çàмûн	тээврийн	эçлэх	хóвийн	жин	çонхилдог	
áөгөөд	эêсïорт,	имïорт,	дàмжин	өнгөрсөн	àчààг	óлс	
хооронд	тээвэрлэхэд	гол	үүргийг	гүйöэтгэдэг.		

Төмөр	 çàмààр	 тóхàйн	 жилд	 дàмжин	 өнгөрсөн	
àчààнû	хэмжээг	төмөр	çàмààр	тээсэн		àчààнû	дүнд	
хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.

100 RTF
TFPTFrw

Эíä:
PTFrw								-	Төмөр	çàмûн	àчàà	тээвэрлэлтэд	дàмжин		
															өнгөрөх	àчààнû	эçлэх	хóвь
TF								-	Äàмжин	өнгөрсөн	нийт	àчààнû	хэмжээ	
RTF     -	Төмөр	çàмààр	тээсэн	нийт	àчààнû	хэмжээ
               ÇÒÁÕÁß-нààс	жил	áүр	тооöно.

Төмөр	 çàмààр	 дàмжин	 өнгөрсөн	 çөвхөн	 àчààнû	
åрөнхий	дүнг	илэрхийлнэ.	Àчààнû	төрөл,	óрсгàлààр	
тооöож	гàргàх	áоломжгүй.

Çорилго	8.		

Çорилт	20.

	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

II. 48. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЗАСГИЙН   ГАЗРЫН 
ГАДААД ӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Óрт	 хóгàöààнд	 гàдààд,	 дотоод	 өрийн	
тогтвортой	 áàйдлûг	 хàнгàх	 үүднээс	
өрийн	стрàтåгийг	áий	áолгох,	үндэсний	
áà	 олон	 óлсàд	 хэрэглэж	 áàйгàà	 àргà	
хэрэгслийг	сóдàлж,	Монгол	Óлсûн	төсөв,	
эдийн	 çàсàгт	 хүндрэл	 óчрóóлàхгүйгээр	
өрийг	çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх
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Äотоодûн	 нийт	 áүтээгдэхүүнд	 Çàсгийн	 гàçрûн	
гàдààд	 өрийн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÄÍÁ-ий	 хэдэн	 хóвийг	
Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өр	 áүрдүүлж	 áàйгààг	
илэрхийлнэ.	Ìàêðî ýêîíîìèêà, 2000 ã.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өр	
тогтвортой	 áàйгàà	 эсэхийг	 хàрóóлàх	 áөгөөд	 өрийг	
óрт	 хóгàöààнд	 тогтвортой	 áàйлгàх	 çорилттой	
óÿлдàнà.	 Çàсгийн	 гàçрûн	 өр	 нь	 çàсгийн	 гàçрûн	
çээл	 хóдàлдàà,	 тàтвàр,	 төлáөр,	 хохирол	 	 çэргээс	
áүрдэнэ.	Ãàдààд	өр	нь	эдийн	çàсгийн	хàръÿàт	áóс	
этгээдэд	төлөх	өр	áолно.

Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	тàйлàнт	жилийн	нийт	
дүнг	 дотоодûн	 нийт	 áүтээгдэхүүнд	 хàрьöóóлж,			
100-гààр	үржүүлнэ.

100 GDP
GEDPGEDGDP

Эíä:
PGEDGDP				-	ÄÍÁ-д	çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн				
																					эçлэх	хóвь
GED  									-		Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	хэмжээ
GDP											-		Äотоодûн	нийт	áүтээгдэхүүн,онû	
																							үнээр

ÑЯ-нû	 Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 	 	 	 	 өрийн	 тàйлàн,			
ҮÑÕ-нû	ÄÍÁ-ий	тооöоо,	жил	áүр	тооöож	гàргàнà.

Өрийн	 үйлчилгээний	 хàриóöлàгûг	 хүлээх	 үүргийн	
áиåлэлтийг	 хàнгàхûн	 тóлд	 жижиг,	 нээлттэй	 эдийн	
çàсàгтàй	óлс	орнóóдûн	эêсïорт,	имïортûн	хэмжээ	
нь	 хàрьöàнгóй	 өндөр	 áàйх	 áоломжтой	 áàйдàг.	
Үндэсний	 нийт	 áүтээгдэхүүнд	 өрийн	 эçлэх	 хóвь,	
олон	 óлсûн	 нөөöийн	 (өрийг	 хàмрóóлсàн)	 хөрөнгө	
áолон	тóхàйн	жилийн	өрийн	төлáөрийн	хоорондûн	
хàрьöàà	 çэрэг	 өрийн	 áóсàд	 үçүүлэлтүүдийг	 хàмт	
àвч	үçэх	хэрэгтэй.			

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Çорилго	8.	

Çорилт	20.	

	
Эêсïортод	 çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өрийн	
үйлчилгээний	 эçлэх	 хóвь	 нь	 эêсïортûн	 áàрàà,	
áүтээгдэхүүн,	 үйлчилгээний	 орлого	 дàхь	 çàсгийн	
гàçрûн	 гàдààд	 өрийн	 хүү,	 хорогдóóлàлтûн	
төлáөрийн	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ. Ìàêðî 
ýêîíîìèêà, 2002 ã.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өр	
тогтвортой	 áàйгàà	 эсэхийг	 хàрóóлàх	 áөгөөд	 óрт	
хóгàöààнд	 өрийг	 тогтвортой	 áàйлгàх	 çорилттой	
óÿлдàнà.
		
Çàсгийн	гàçрûн	тàйлàнт	жилийн	гàдààд	өрийн	дүнг	
тàйлàнт	 жилийн	 эêсïортûн	 нийт	 дүнд	 хàрьöóóлж,	
100-гààр	үржүүлнэ.

 
100 ⋅ = 

Exp 
GEDO 

PEDGexp  

Эíä: 
PEDGexp			-		 Эêсïортод	çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	
	 											өрийн	эçлэх	хóвь
GEDO								-		 Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	хэмжээ	
Exp 												-		Эêсïортûн	нийт	хэмжээ

ÑЯ-нû	Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	 	 	 	өрийн	 	 	 	 тàйлàн,	
ҮÑÕ-нû	ÄÍÁ-ий	тооöоо,	жил	áүр	тооöож	гàргàнà.

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

II. 49. ЭКСПОРТОД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Óрт	 хóгàöààнд	 гàдààд,	 дотоод	 өрийн	
тогтвортой	 áàйдлûг	 хàнгàх	 үүднээс	
өрийн	стрàтåгийг	áий	áолгох,	үндэсний	
áà	 олон	 óлсàд	 хэрэглэж	 áàйгàà	 àргà	
хэрэгслийг	сóдàлж,	Монгол	Óлсûн	төсөв,	
эдийн	 çàсàгт	 хүндрэл	 óчрóóлàхгүйгээр	
өрийг	çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх.
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Өрийн	 үйлчилгээний	 хàриóöлàгûг	 хүлээх	 үүргийн	
áиåлэлтийг	 хàнгàхûн	 тóлд	 ÿлàнгóÿà	 өрийн	
үйлчилгээний	хэмжээ	нь	 çàсгийн	 гàçрûн	орлогоос	
өндөр	 áàйх	 тохиолдолд	 жижиг,	 нээлттэй	 эдийн	
çàсàгтàй	óлс	орнóóдûн	эêсïорт,	имïортûн	хэмжээ	
нь	хàрьöàнгóй	өндөр	áàйх	áоломжтой	áàйдàг.	Íийт	
өрийн	 үйлчилгээ	 нь	 óрт	 хóгàöààнû	 нийт	 өрийн	
үйлчилгээний	төлáөр	юм.	Үүнд:	óлсûн	áолон	хóвийн	
áàтàлгààгүй	өр	мөн	олон	óлсûн	вàлютûн	сàнгийн	
çээл,	áогино	хóгàöààнû	çээлийн	өрийг	хàмрóóлнà.	
Үндэсний	 нийт	 áүтээгдэхүүнд	 өрийн	 эçлэх	 хóвь,	
олон	 óлсûн	 нөөöийн	 (өрийг	 хàмрóóлсàн)	 хөрөнгө	
áолон	тóхàйн	жилийн	өрийн	төлáөрийн	хоорондûн	
хàрьöàà	 çэрэг	 өрийн	 áóсàд	 үçүүлэлтүүдийг	 	 хàмт	
àвч	үçэх	хэрэгтэй.			

Çорилго	8.		

Çорилт	20.

		
Çàсгийн	гàçрûн	орлогод	гàдààд	өрийн	эçлэх	хóвь	нь	
çàсгийн	гàçрûн	орлогûн	хэдэн	хóвийг	гàдààд	өр	эçэлж	
áàйгààг	илэрхийлнэ.	Ìàêðî ýêîíîìèêà, 2002 ã.

Энэ	үçүүлэлт	нь	гàдààд	өрийн	үйлчилгээ	тогтвортой	
áàйгàà	 эсэхийг	 хàрóóлàх	 áөгөөд	 óрт	 хóгàöààнд	
өрийг	тогтвортой	áàйлгàх	çорилттой	óÿлдàнà.

Тàйлàнт	 жилийн	 гàдààд	 өрийн	 үйлчилгээний	
дүнг	 çàсгийн	 гàçрûн	 тàйлàнт	 онû	 нийт	 орлогûн			
хэмжээнд			хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 50. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ОРЛОГОД ГАДААД ӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Óрт	 хóгàöààнд	 гàдààд,	 дотоод	 өрийн	
тогтвортой	 áàйдлûг	 хàнгàх	 үүднээс	
өрийн	стрàтåгийг	áий	áолгох,	үндэсний	
áà	 олон	 óлсàд	 хэрэглэж	 áàйгàà	 àргà	
хэрэгслийг	сóдàлж,	Монгол	Óлсûн	төсөв,	
эдийн	 çàсàгт	 хүндрэл	 óчрóóлàхгүйгээр	
өрийг	çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх
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100 Gov. rev
EDOPEDGov.rev

Эíä:
PEDGov.rev	-	Çàсгийн	гàçрûн	орлогод	гàдààд	өрийн		
																		эçлэх	хóвь
EDO								-	Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	хэмжээ
Gov. rev		-	Çàсгийн	гàçрûн	нийт	орлого	

ÑЯ-нû	Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	 	 	 	өрийн	 	 	 	 тàйлàн,	
ҮÑÕ-нû	ÄÍÁ-ний	тооöоо,	жил	áүр	тооöож	гàргàнà.

Өр	 нь	 эдийн	 çàсгийн	 өсөлт,	 нийгмийн	 хөгжлийг	
хàнгàх,	 ÿдóóрлûг	 àрилгàх	 àсóóдлûг	 хÿçгààрлàж	
áàйдàг	 хүчин	 çүйл	 áөгөөд	 өрийн	 үйлчилгээний	
дàрàмт	мөн	áэлэн	мөнгөний	óрсгàлûг	ч	илэрхийлнэ.	
Ãэхдээ	 төлөвлөгдсөн	 өрийн	 нийт	 хэмжээ	 гэж	
тодорхойлогдох	 øààрдлàгàтàй	 áэлэн	 мөнгөний	
óрсгàлûг	хàрóóлàхгүй.

Çорилго	8.	

Çорилт	20.

Эêсïортод	 Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өрийн	
үйлчилгээний	 эçлэх	 хóвь	 нь	 áàрàà,	 áүтээгдэхүүн,	
үйлчилгээний	 эêсïортûн	 хэдэн	 хóвийг	 çàсгийн	
гàçрûн	 гàдààд	өрийн	үйлчилгээ	áүрдүүлж	áàйгààг	
илэрхийлнэ.	 Ìàêðî ýêîíîìèêà, 2002 ã.
Энэ	үçүүлэлт	нь	гàдààд	өрийн	үйлчилгээ	тогтвортой	
áàйгàà	 эсэхийг	 хàрóóлàх	 áөгөөд	 óрт	 хóгàöààнд	
өрийг	тогтвортой	áàйлгàх	çорилттой	óÿлдàнà.	Мөн	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 51. ЭКСПОРТОД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД   ӨРИЙН 
ҮЙЛ×ИЛГЭЭНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Óрт	 хóгàöààнд	 гàдààд,	 дотоод	 өрийн	
тогтвортой	 áàйдлûг	 хàнгàх	 үүднээс	
өрийн	стрàтåгийг	áий	áолгох,	үндэсний	
áà	 олон	 óлсàд	 хэрэглэж	 áàйгàà	 àргà	
хэрэгслийг	сóдàлж,	Монгол	Óлсûн	төсөв,	
эдийн	 çàсàгт	 хүндрэл	 óчрóóлàхгүйгээр	
өрийг	çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх
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вàлютûн	 	 орлогоос	 өрийн	 үйлчилгээний	 төлáөрт	
çàрöóóлàх	çàрлàгûг	хэмжинэ.

Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	үйлчилгээний	хэмжээг	
áàрàà,	 үйлчилгээний	 	 	 	 эêсïортод	 	 	 	 	 	 хàрьöóóлж,		
100-	гààр	үржүүлнэ.	

100 Exp
GEDSPGEDSexp

Энд:
PGEDSexp	-	 Эêсïортод	çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	
	 	 өрийн	үйлчилгээний	эçлэх	хóвь
GEDS							-		 Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	
	 	 үйлчилгээний	хэмжээ	
Exp											-			 Эêсïортûн	нийт	хэмжээ

ÑЯ-нû	 Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 	 	 өрийн	 	 	 тàйлàн,			
ҮÑÕ-нû	ÄÍÁ-ий	тооöоо,	жил	áүр	тооöож	гàргàнà.

Өр	нь	эдийн	çàсгийн	өсөлт,	нийгмийн	хөгжлийг	хàнгàх,	
ÿдóóрлûг	 àрилгàх	 àсóóдлûг	 хÿçгààрлàж	 áàйдàг	
хүчин	çүйл	áөгөөд	өрийн	үйлчилгээний	дàрàмт	мөн	
áэлэн	 мөнгөний	 óрсгàлûг	 ч	 илэрхийлнэ.	 	 Ãэхдээ	
төлөвлөгдсөн	 өрийн	 үйлчилгээний	 нийт	 хэмжээ	
нь	тодорхойлогдох	øààрдлàгàтàй	áэлэн	мөнгөний	
óрсгàлûг	хàрóóлàхгүй.	Áàрàà,	үйлчилгээний	эêсïорт	
нь	 àжилчдûн	 мөнгөн	 øилжүүлгийг	 áàгтààсàн,	
гàдààдàд	çàрсàн	áàрàà,	үйлчилгээний	үр	дүн	óчир	
çàрим	 	 	 	 	 	 /жиøээ	 нь:	 төлáөр	 нь	 төлөвлөснөөс	
хàмààгүй	 áàгà	 áàйх,	 эêсïортûн	 орлого	 тогтворгүй	
áàйх,	 тóхàйн	 óлс	 тодорхой	 хэмжээний	 гàдààд	
вàлютûг	 àвчрàх	 их	 хэмжээний	 тóслàмж	 	 	 àвсàн	
çэрэг/	тохиолдолд	àøиглàхàд	үр	өгөөж	áàгàтàй.	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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Çорилго	8.		

Çорилт	20.

		

Çàсгийн	 гàçрûн	 орлогод	 гàдààд	 өрийн	 үйлчилгээ	
хэдэн	 хóвийг	 эçэлж	 áàйгààг	 илэрхийлнэ. Ìàêðî 
ýêîíîìèêà, 2002 ã.

Энэ	үçүүлэлт	нь	гàдààд	өрийн	үйлчилгээ	тогтвортой	
áàйгàà	 эсэхийг	 хàрóóлàх	 áөгөөд	 óрт	 хóгàöààнд	
өрийг	тогтвортой	áàйлгàх	çорилттой	óÿлдàнà.	Íийт	
өрийн	 үйлчилгээ	 нь	 óрт	 хóгàöààнû	 нийт	 өрийн	
үйлчилгээний	төлáөр	юм.	Үүнд	óлсûн	áàтàлгààтàй,	
хóвийн	áàтàлгààгүй	өр	мөн	ОÓÂÑ-ûн	çээл,	áогино	
хóгàöààнû	çээлийн	өрийг	хàмрóóлнà.

Тàйлàнт	онû	 гàдààд	өрийн	үйлчилгээний	хэмжээг	
çàсгийн	гàçрûн	тàйлàнт	онû	нийт	орлогûн	хэмжээнд	
хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.	

100 Gov. rev
AEDSPEDSgov.rev

Эíä:
PEDSgov.rev	-		 Çàсгийн	гàçрûн	орлогод	гàдààд	
	 	 	өрийн	үйлчилгээний	эçлэх	хóвь
AEDS 							-		 Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	
	 	 	 үйлчилгээний	хэмжээ	
Gov. rev   	-		 Çàсгийн	гàçрûн	нийт	орлого	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 52. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ОРЛОГОД ГАДААД ӨРИЙН  ҮЙЛ×ИЛГЭЭНИЙ 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Óрт	 хóгàöààнд	 гàдààд,	 дотоод	 өрийн	
тогтвортой	 áàйдлûг	 хàнгàх	 үүднээс	
өрийн	стрàтåгийг	áий	áолгох,	үндэсний	
áà	 олон	 óлсàд	 хэрэглэж	 áàйгàà	 àргà	
хэрэгслийг	сóдàлж,	Монгол	Óлсûн	төсөв,	
эдийн	 çàсàгт	 хүндрэл	 óчрóóлàхгүйгээр	
өрийг	çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх.
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ÑЯ-нààс	жил	áүр	тооöно.

Өр	 нь	 эдийн	 çàсгийн	 өсөлт,	 нийгмийн	 хөгжлийг	
хàнгàх,	 ÿдóóрлûг	 àрилгàх	 àсóóдлûг	 хÿçгààрлàж	
áàйдàг	 хүчин	 çүйл	 áөгөөд	 өрийн	 үйлчилгээний	
дàрàмт	мөн	áэлэн	мөнгөний	óрсгàлûг	ч	илэрхийлдэг.	
Ãэхдээ	 төлөвлөгдсөн	 өрийн	 үйлчилгээний	 нийт	
хэмжээ	 гэж	 тодорхойлогдох	 øààрдлàгàтàй	 áэлэн	
мөнгөний	óрсгàлûг	хàрóóлàхгүй.

Çорилго	8.		

Çорилт	21.	

Íийт	ÿриàнû	сүлжээний	холáолтûн	áàйгóóлàмжид	
/ÀТÑ/	 холáогдсон	 сóóрин	 тåлåôонû	 øóгàмûн	
тоог	 1000	 хүнд	 ногдох	 хэмжээгээр	 илэрхийлнэ.	
Ñóóрин	 тåлåôонû	 øóгàм	 гэж	 нийтийн	 ÿриàнû	
сүлжээний	холáолтûн	áàйгóóлàмжид		хэрэглэгчийн	
төхөөрөмжийг	 /ÀТÑ/	 холáосон	 øóгàм	 áóюó	 öэгийг	
хэлнэ.	 	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëò.ÌÕÕÒÃ.

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 тåлåôон	 хàрилöààнû	 хөгжлийн	
тóхàйн	 óлсûн	 түвøинг	 хàрóóлдàг	 хàмгийн	 өргөн	
тàрхсàн,	нийтлэг	хэмжигдэхүүн	áолно.	

Ñóóрин	óтàснû	нийт	тоог	жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	
тоонд	 хàрьöóóлж,	 1000-ààр	 үржүүлнэ.	 Жилийн	
дóндàж	 хүн	 àмûн	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	 áолон	
эöсийн	 хүн	 àмûн	 тоонû	 нийлáэрийг	 2-т	 хóвààж	
тооöно.

1000 N mean

NTLTL per

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 53. СУУРИН УТАСНЫ ÖЭГИЙН ТОО /1000 ХҮН ТУТАМД/

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Мэдээлэл	холáоонû	øинэ	тåхнологийг	
хөгжүүлэх,	 “Мэдээлэлжсэн	 нийгэм”	
áàйгóóлàх.
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Эíä:
TL per -	Ñóóрин	óтàснû	öэгийн	тоо,
	 	 	 	 1000	хүнд	ногдох
NTL				 -	Ñóóрин	óтàснû	тоо
N mean -	Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо

МÕÕТÃ-ûн	 Õàрилöàà	 холáоо,	 мэдээллийн	
тåхнологийн	 үйлчилгээний	 тàйлàн,	 жил	 áүр	
тооöно.

Óлс,	 áүсийн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.

Ñóóрин	 тåлåôон	 öэгийн	 /øóгàмûн/	 тàлààрх	
мэдээллийг	ихэвчлэн	çàсàг	çàхиргààнû	мэдээллээр	
öóглóóлдàг.	

Çорилго	8.		

Çорилт	21.

Èнтåрнåт	áàйнгûн	хэрэглэгчдийн	 тоо	нь	1000	хүн	
тóтàмд	ногдох	интåрнåт	áàйнгûн	хэрэглэгч	нàрûн	
тоог	 илэрхийлнэ..Èнтåрнåт	 гэдэг	 дэлхий	 дàхинû	
мэдээллийн	 нэгдсэн	 сүлжээ	 áөгөөд	 сүлжээний	
төгсгөлийн	 төхөөрөмж	 êомïьютåр	 áолно.	 Dial-
up	 áолон	 түрээсийн	 øóгàм,	 өргөн	 çóрвàсûн	
хэрэглэгчдийг	 нийтэд	 нь	 интåрнåтийн	 áàйнгûн	
хэрэглэгч	гэнэ.	Dial-up	гэдэг	нь	тåлåôон	øóгàм	áà	
модåмоор	 дàмжин	 интåрнåтåд	 холáогдох	 áоломж	
юм.	ÌÕÕÒÃ.

Õөгжлийн	 ïроöåсст	 оролöож	 áàйгàà	 хүмүүсийн	
хàрилöàà	холáоог	øààрдлàгàтàй	дэд	áүтэöгүйгээр	
төсөөлөхийн	 àргàгүй.	 Мэдээлэл	 хàрилöàà,	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 54. ИНТЕРНЕТ БАЙНГЫН ХЭРЭГЛЭГ×ДИЙН ТОО  /1000 õүн тутамд /

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Мэдээлэл	холáоонû	øинэ	тåхнологийг	
хөгжүүлэх,	 “Мэдээлэлжсэн	 нийгэм”	
áàйгóóлàх.
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холáоонû	тåхнологийн	хүртээмж,	хүн	àмд	мэдээлэл,	
мэдлэгийг	олгох	áоломжоор	хир	хàнгàгдàж	áàйгààг	
хÿнàнà.

Èнтåрнåт	хэрэглэгчдийн	тоонû	нийлáэрийг	жилийн	
дóндàж	 хүн	 àмûн	 тоонд	 хàрьöóóлж	 1000-ààр	
үржүүлнэ.

1000 N mean

NIUIU per

Эíä:
IUper 		 -	Èнтåрнåт	áàйнгûн	хэрэглэгчдийн	тоо,	
	 		1000	хүнд	тóтàмд
NIU 						-	Èнтåрнåт	хэрэглэгчдийн	тоо
Nmean			-	Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо

Жилийн	 дóндàж	 хүн	 àмûн	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	
áолон	 эöсийн	 хүн	 àмûн	 тоонû	 нийлáэрийг	 2-т	
хóвààж	тооöно.

МÕÕТÃ-ûн	 Õàрилöàà	 холáоо,	 мэдээллийн	
тåхнологийн	 үйлчилгээний	 тàйлàн,	 жил	 áүр	
тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 нийслэл,	 àймгààр	 тооöох	
øààрдлàгàтàй.	 Одоогоор	 óлсûн	 түвøинд	 тооöож	
áàйнà.

Èнтåрнåт	хэрэглэгчдийн	тàлààрх	мэдээллийн	чàнàр	
хàрилöàн	 àдилгүй	 áàйдàг.	 Óрьдчилсàн	 төлáөрт	
интåрнåтийн	 êàрт,	 үнэгүйгээр	 интåрнåтэд	 орох,	
интåрнåт	 êàôå	 çэрэг	 олон	 нийтийн	 үйлчилгээний	
öэгүүдээс	интåрнåтэд	орох	çэрэг	өргөн	áоломжóóд	
нь	мэдээллийн	áодит	áàйдàлд	нөлөөлнө.	

Çорилго	8.		

Çорилт	21.
	

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

II. 55. ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХЭРЭГЛЭГ×ДИЙН ТОО /1000 õүн тутамд/

Õөгжлийн	 төлөө	 дэлхий	 нийтийн	
түнøлэлийг	хөгжүүлэх
Мэдээлэл	холáоонû	øинэ	тåхнологийг	
хөгжүүлэх,	 “Мэдээлэлжсэн	 нийгэм”	
áàйгóóлàх.
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Үүрэн	 тåлåôонû	хэрэглэгчдийн	 тоо	 гэдэг	нь	1000	
хүн	тóтàмд	ногдох	сүлжээнд	холáогдох	áоломжтой	
үүрэн	тåлåôонû	тåхнологи	àøиглàсàн	 гàр	óтàснû	
үйлчилгээний	 эрхтэй	 çөөврийн	 óтàснû	 тоо	 áолно.	
ÌÕÕÒÃ.

Õөгжлийн	 ïроöåсст	 оролöож	 áàйгàà	 хүмүүсийн	
хàрилöàà	холáоог	øààрдлàгàтàй	дэд	áүтэöгүйгээр	
төсөөлөхийн	àргàгүй.	Энэ	дэвøлүүдийг	хөдөөгийн	
хүн	àм	хүртэж,	àøиглàснààр	áàрàà,	áүтээгдэхүүний	
çàх	 çээлийн	 үнийг	 мэдэх,	 ингэснээр	 áàрàà	
áүтээгдэхүүнээ	 çàх	 çээлийн	 өрсөлдөөнт	 үнээр	
хóдàлдàх	áоложтой	áолно.	Мөн	å-сóргàлт	нэвтрүүлэх,	
интåрнåтээс	ном	àвàх	çэрэг	áоловсролûг	хөгжүүлэх	
àргà	 хэрэгсэл	 áолдог	 áàйнà.	 Үүрэн	 тåхнологид	
сóóрилсàн,	нийтийн	тåлåôон	сүлжээнд	холáогдсон	
àвсààрхàн	çөөврийн	тåлåôон	/гàр	óтàс/	хэрэглэгчийг	
үүрэн	тåлåôонû	хэрэглэгч	гэнэ.	

Үүрэн	тåлåôонû	óрьдчилсàн	áолон	дàрàà	төлáөрт	
хэрэглэгчдийн	тоог	жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоонд	
хàрьöóóлж,	1000-р	үржүүлнэ.	Жилийн	дóндàж	хүн	
àмûн	 тоог	 тóхàйн	 онû	 эхний	 áолон	 эöсийн	 хүн	
àмûн	тоонû	нийлáэрийг	2-т	хóвààж	тооöно.

1000 N mean

NCTSCTS per

Эíä:
CTSper 	-	Үүрэн	тåлåôон	хэрэглэгчдийн	тоо,	
														1000	хүнд	тóтàмд
NCTS 			-	Үүрэн	тåлåôон	хэрэглэгчдийн		тоо
Nmean 		-	Жилийн	дóндàж	хүн	àмûн	тоо

МÕÕТÃ-ûн	 Õàрилöàà	 холáоо,	 мэдээллийн	
тåхнологийн	 үйлчилгээний	 тàйлàн,	 жил	 áүр	
тооöно.

Óлсûн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тодорхойлж	
áолно.

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:
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Үүрэн	тåлåôонû	5	оïåрàтор	үйл	àжиллàгàà	ÿвóóлж	
áàйгàà	áоловч	одоогийн	áàйдлààр	энэ	мэдээллийг	
àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàж	 эхлээгүй	 áàйнà.	 Íэг	
хэрэглэгч	нэгээс	дээø	оïåрàторûн	үүрэн	тåлåôонûг	
àøиглàх	áоломжтой	 тóл	энэ	 үçүүлэлт	дàвхàрдсàн	
тоогоор	гàрч	áолно.		

Çорилго	9.		

Çорилт	22.

	
Õүний	хөгжлийн	индåêс	нь	хүний	хөгжлийн	дàрààхь	
үндсэн	 3	 хэмжүүрээр	 óлс	 орнû	 хүрсэн	 дóндàж	
ололтûг	 хэмждэг	 нийлмэл	 үçүүлэлт	 áолно.	 Үүнд:	
óрт	нàслàлт,	эрүүл	àмьдрàлûг	илэрхийлэх	дóндàж	
нàслàлт,	 мэдлэгийн	 түвøинг	 илэрхийлэх	 нàсàнд	
хүргэгчдийн	áичиг	үсэгт	тàйлàгдàлтûн	түвøин,	áàгà,	
дóнд,	 дээд	 сóргóóльд	 хàмрàгдàлт,	 àмьжиргààнû	
çохистой	 түвøинг	 хàнгàхàд	 øààрдàгдàх	 нөөöийг	
илэрхийлэх	 хóдàлдàн	 àвàх	 чàдвàрûн	 түвøнээр	
тэгøитгэсэн	нэг	хүнд	ногдох	ÄÍÁ.	Õүн	àмûн	дóндàж	
нàслàлтûн	 индåêс,	 áоловсролûн	 индåêс,	 нэг	
хүнд	ногдох	ÄÍÁ-ий	 (ÕÀ×П)	индåêсийн	мàтåмàтиê	
дóнджààр	 тодорхойлно.	 Îêñôîðä. Õ¿íèé õºãæèë. 
2006 îí. 	

Àрдчилàл,	àрдчилсàн	çàсàглàл	нь	хүний	эрх,	түүний	
дотор	хүний	хөгжих	эрхийг	áàтàлгààжóóлàх	эöсийн	
áүлэгт	 хүний	 хөгжлийг	 хàнгàхàд	 чиглэгддэг	 óчир	
хүний	 хөгжлийн	 индåêсийг	 àрдчилàл,	 àрдчилсàн	
çàсàглàлûн	үр	нөлөөг	илтгэх	үçүүлэлт	áолгон	àвч	
áàйнà.	

Õүн	àмûн	дóндàж	нàслàлтûн	индåêс,	áоловсролûн	

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 56. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх	
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	 тóнхàглàлûг	
хүндэтгэн	 сàхиж,	 хэвлэл	 мэдээллийн	
эрх	 чөлөөг	 хàнгàж,	 олон	 нийтэд	
мэдээллийг	чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	
олгох.
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индåêс,	нэг	хүнд	ногдох	ÄÍÁ-ий	(ÂÕÀ×П)	индåêсийн	
мàтåмàтиê	дóнджààр	тодорхойлно.	

 3
LEI + ELI + GDPI

HDI

Эíä:
HDI				 -		Õүний	хөгжлийн	индåêс
LEI					 -		Õүн	àмûн	дóндàж	нàслàлтûн	индåêс
ELI					 -		Áоловсролûн	түвøний	индåêс
GDPI 		-		Íэг	хүн	àмд	ногдох	ÄÍÁ-ий	(ÂÕÀ×П)		
														индåêс

ҮÑÕ-ноос	жил	áүр	тооöно.	

Óлсûн	 түвøин,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.	Õүний	хөгжлийн	индåêсийг	áүрдүүлдэг	
эрүүл	 мэнд,	 áоловсролûн	 үçүүлэлтийг	 хүйсээр	
çàдлàн	хàрóóлàх	áоломжтой.	

Энэ	 үçүүлэлт	 нь	 хүний	 хөгжлийг	 áүрэн	 илтгэхгүй	
áà	àрдчилàл,	àрдчилсàн	çàсàглàлûн	øóóд	хэмжүүр	
áолж	 чàдàхгүй,	 çөвхөн	 øóóд	 áóсààр	 холáогдоно.	
Тóхàйн	 үçүүлэлтийг	 тодорхойлогч	 3	 индåêс	
тóс	 áүрийг	 тооöох	 үндсэн	 мэдээллүүд	 ҮÑÕ-нû	
мэдээллийн	сàнд	áàйнà.

Çорилго	9.	

Çорилт	22.

	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

II. 57. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ОЛОН УЛСЫН  
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ, КОНВЕНÖЭД НИЙÖЭЖ БУЙ ТАЛААРХИ 
ШИНЖЭЭ×ДИЙН ҮНЭЛГЭЭ /ХУВЬ/

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх	
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	 тóнхàглàлûг	
хүндэтгэн	 сàхиж,	 хэвлэл	 мэдээллийн	
эрх	 чөлөөг	 хàнгàж,	 олон	 нийтэд	
мэдээллийг	чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	
олгох.
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Монгол	Óлсûн	нийт	хóóлийн	/ÿлàнгóÿà	хүний	хóвийн	
эрх,	 хàлдàøгүй	 áàйдàлтàй	 øóóд	 холáоо	 áүхий	
эрүүгийн	áàйöààн	øийтгэх	áолон	эрүүгийн	хóóлийн/	
дотор	 Монгол	 Óлсûн	 нэгдэн	 орсон	 олон	 óлсûн	
хүний	 эрхийн	 гэрээ,	 êонвåнöэд	 нийöэхгүй	 áàйгàà	
хóóль	 тогтоомж	 хэдэн	 хóвийг	 эçэлж	 áóй	 тàлààрхи	
øинжээчдийн	 дүгнэлт	 áолно.	 ÕÇÄÕß.  Àðä÷èëñàí 
Çàñàãëàë. 2006 îí.

Äотоодûн	хóóль	тогтоомж	нь	тóхàйн	óлсûн	нэгдэн	
орсон	олон	óлсûн	гэрээ,	êонвåнöийн	үçэл	сàнààнд	
нийöэж,	 тэдгээрийн	 çààсàн	 хàмгийн	 нààд	 çàхûн	
стàндàрт	øààрдлàгûг	хàнгàсàн	áàйх	ёстой.	Монгол	
Óлсûн	Үндсэн	хóóльд	олон	óлсûн	гэрээг	 	соёрхон	
áàтàлсàн	áóюó	нэгдэн	орсон	үåэс	дотоодûн	хóóль	
тогтоомжийн	нэгэн	àдил	үйлчилнэ.	Түүнчлэн	áóсàд	
олон	 хóóльд	 тóхàйн	 хóóлийн	 çүйл	 çààлтóóд	 нь	
Монгол	 Óлсûн	 нэгдэн	 орсон	 олон	 óлсûн	 гэрээтэй	
çөрчилдвөл	олон	óлсûн	гэрээг	дàгàж	мөрдөнө	гэж	
çààсàн	áàйдàг.	Монгол	óлсûн	хóóль,	тогтоомж	хүний	
эрхийг	хэрхэн	хàнгàж	áàйгààг	хÿнàх	øààрдлàгàтàй.

Монгол	óлсàд	хүчин	төгөлдөр	үйлчилж	áóй	хóóлийн	
тоог	Монгол	óлсûн	нэгдэн	орсон	олон	óлсûн	хүний	
эрхийн	 áүх	 гэрээ,	 êонвåнöийн	 тоонд	 хàрьöóóлж,	
хóвиàр	илэрхийлнэ.	

100
NELEEE

RIHRTC
Эíä:
EEE							-

			 		
NEL									-		

RIHRTC	-	

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Монгол	 Óлсûн	 хóóль	 тогтоомж	 олон												
óлсûн	 	 хүний	 эрхийн	 гэрээ,	 êонвåнöэд	
нийöэж	 áóй	 тàлààрхи	 øинжээчдийн	
үнэлгээ	/хóвь/
Монгол	Óлсàд	хүчин	төгөлдөр	үйлчилж	
áóй	áүх	хóóлийн	тоо
Монгол	Óлсûн	нэгдэн	орсон	олон	óлсûн	
хүний	 эрхийн	 áүх	 гэрээ,	 êонвåнöийн	
тоо
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ÕÇÄÕЯ-ààс	2	жил	тóтàм	тооöно.	Монгол	Óлсàд	хүчин	
төгөлдөр	 үйлчилж	 áóй	 áүх	 хóóль,	 Монгол	 Óлсûн	
нэгдэн	 орсон	 олон	 óлсûн	 хүний	 эрийн	 áүх	 гэрээ,	
êонвåнöи.	Õóóлиóд		áолон	олон	óлсûн	гэрээнүүд,	

Шүүхийн	çàрим	øийдвэрүүд,	Óлсûн	Äээд	øүүхийн	
тогтоолóóдààр	гàргàнà.
Óлсûн	 түвøинд	 гàргàнà.	 Эмэгтэйчүүдийн	 эрхийг	
хàмгààлàхтàй	холáоотой	хóóль	тогтоомжийг	ÿлгàн	
àвч	үçэх	áоломжтой.

Äотоодûн	 хóóль	 тогтоомж	 олон	 óлсûн	 гэрээнд	
нийöэж	áóй	эсэх	тàлààр	хийсэн	дорвитой	сóдàлгàà,	
үнэлгээ	одоогоор	áàйхгүй	áàйнà.	Олон	óлсûн	гэрээг	
хэрэг	 мàргààнûг	 øийдвэрлэхэд	 àøиглàж	 áàйгàà	
ïрàêтиê,	 хэрэглээ	 ихээхэн	 хÿçгààрлàгдмàл.	 Олон	
óлсûн	гэрээг	øүүх,	хóóлийн	áàйгóóллàгûн	ïрàêтиêт	
хэрэглэхтэй	 холáоотой	 гàрûн	 àвлàгà,	 сóргàлт,	
сåминàр	хàнгàлтгүй	áàйнà.		

Çорилго	9.	

Çорилт	22.

Шүүхийн	øийдвэр	гүйöэтгэлийн	áодит	áиåлэлт	гэдэг	
нь		øүүхээс	гүйöэтгэх	хóóдàс	áичигдэн	ирсэн	хэрэг	
нь	 áиåлүүлáэл	 çохих	 гүйöэтгэлийн	 хэдэн	 хóвийг	
áиåлүүлснийг	 илэрхийлнэ.	 ÕÇÄÕß.  Àðä÷èëñàí 
Çàñàãëàë. 2006 îí.

Эрх	 çүйт	 төр,	 øóдàргà	 ёсûг	 тогтоох,	 хүний	
çөрчигдсөн	эрхийг	хàмгààлàхàд	øүүхийн	øийдвэр	
гүйöэтгэлийн	 áодит	 áиåлэлтийн	 хóвь	 хэмжээ	
чóхàл	 үçүүлэлт	 áолдог.	 Шүүхийн	 øийдвэрийг	
түргэн	øóóрхàй,	áүрэн	гүйöэд	áиåлүүлж,	хохирлûг	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

	
Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

II. 58. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙÖЭТГЭЛИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТ
 /ХУВЬ/

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх	
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	 тóнхàглàлûг	
хүндэтгэн	сàхиж,	хэвлэл	мэдээллийн	эрх	
чөлөөг	хàнгàж,	олон	нийтэд	мэдээллийг	
чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	олгох.
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áóрóóтàй	 этгээдээс	 гàргóóлж,	 төлáөр	 àвàгчид	
олгох	нь	çөрчигдсөн	эрхийг	сэргээх	чóхàл	áàтàлгàà	
áàйдàг.	

Áиåлэгдсэн	øийдвэрийн	тоог	øүүхээр	áиåлүүлáэл	
çохих	 øийдвэрийн	 тоонд	 хàрьöóóлж,	 100-гààр	
үржүүлнэ.		

100
IJD

PIJD
JDЭíä:

PIJD -	Шүүхийн	øийдвэр	гүйöэтгэлийн	áодит		 	
	 áиåлэлтийн	хóвь
IJD 		-		Áиåлэгдсэн	øийдвэрийн	/гүйöэтгэлийн/	тоо	
JD				-		Шүүхээр	áиåлүүлáэл	çохих	øийдвэрийн		
	 /гүйöэтгэлийн/	тоо

ÕÇÄÕЯ,	ШШÁЕÃ-ààс	жил	áүр	тооöно.	

Óлс,	 áүсийн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.	

Шүүхийн	 øийдвэрт	 хохирлûг	 áàрàгдóóлàх	 тóхàй	
çààлт	áàйнà.	Энэ	çààлтûн	áодит	áиåлэлтийг	тооöон	
гàргàхàд	áэрхøээл	óчирч	áолçоøгүй.	Монгол	óлсàд	
мөрдөгдөж	 áàйгàà	 хóóль,	 тогтоомж,	 тогтоолóóдûн	
çàрим	 нь	 өнөөгийн	 öàг	 үåд	 тохирохгүй,	 çàйлøгүй	
øинэчлэх	 øààрдлàгà	 гàрч	 áàйнà.	 Õóóлийн	 çààлт,	
øийтгэлүүд	çàрим	тохиолдолд	àмьдрàлд	нийöэхгүй	
хэт	тàсàрхàй	áàйгàà	нь	øийдвэрийг	хэрэгжүүлэхэд	
хүндрэлтэй	áàйж	áолно.		

Çорилго	9.		

Çорилт	22.		

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

II. 59. ТӨЛБӨРИЙН ×АДВАРГҮЙ ИРГЭДЭД   ҮЙЛ×ИЛГЭЭ  ҮЗҮҮЛЖ   
БУЙ ӨМГӨӨЛӨГ×ДИЙН ТОО

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	 тóнхàглàлûг	
хүндэтгэн	 сàхиж,	 хэвлэл	 мэдээллийн	
эрх	 чөлөөг	 хàнгàж,	 олон	 нийтэд	
мэдээллийг	чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	
олгох.
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Төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэдэд	үйлчилгээ	үçүүлж	áóй	
óлсûн	 өмгөөлөгчид,	 тэдгээрээр	 үйлчлүүлэгчдийн	
тоо	гэдэг	нь	хóóль	çүйн	тóслàлöàà	хүссэн	төлáөрийн	
чàдвàргүй	иргэдэд	үйлчилдэг	óлсûн	өмгөөлөгчдийн	
тоо,	тэдгээр	өмгөөлөгчөөр	үйлчлүүлсэн	төлáөрийн	
чàдвàргүй	иргэдийн	тоо	áолно.	Өмгөөллийн	тóхàй	
хóóлийн	12,3,8-д	“өмгөөлөгч	жилд	2	óдàà	төлáөрийн	
чàдвàргүй	 иргэнийг	 өмгөөлөх”	 гэж	 çààсàн	 áàйдàг.		
Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí

Төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэдэд	эрүүгийн	хэргийн	áүх	
øàтàнд	 хóóль	 çүйн	 тóслàлöàà	 үçүүлэх	 үр	 дүнтэй	
тогтолöоог	 áүрдүүлж,	 хóóль	 çүйн	 тóслàлöààнû	
хүртээмж,	 чàнàрûг	 дээøлүүлэх	 нь	 хүний	 эрх	
çөрчигдөх	 ÿвдлûг	 àрилгàх,	 эрх	 çүйт	 төрийг	
төлөвøүүлэхэд	чóхàл	үүрэгтэй.

Íийт	 өмгөөлөгчдийн	 	 тоог	 гàргàнà.	 Тэдгээр	
өмгөөлөгчдөөр	үйлчлүүлсэн	төлáөрийн	чàдвàргүй	
иргэдийн	тоог	хóóль	çүйн	тóслàлöàà	àвàхûг	хүссэн	
төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэдийн	тоонд	хàрьöóóлнà.	

ÕÇÄÕЯ,	 Өмгөөлөгчдийн	 холáооноос	 жил	 áүр	
тооöно.	Óлсûн	хэмжээнд	эрүүгийн	хэрэгт	холáогдсон	
төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэнд	хóóль	çүйн	тóслàлöàà	
үнэ	 төлáөргүй	 үçүүлдэг,	 орон	 нóтàгт	 эрүү,	 иргэн,	
çàхиргààнû	хэрэгт	àнхàн	øàтнû	хóóль	çүйн	çөвлөгөө	
өгдөг	 эрх	 çүйн	 тóслàлöààнû	 төв,	 тэнд	 àжиллàдàг	
óлсûн	өмгөөлөгчдөөс	мэдээлэл	àвнà.	
Õóóль	çүйн	тóслàлöààнû	төв,	тэдгээр	төвд	àжиллàх	
óлсûн	 өмгөөлөгчдийн	 àжлûн	 мэдээ,тàйлàнг	
àøиглàнà.

Óлс,	 áүсийн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.	

“Төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэнд	хóóль	çүйн	тóслàлöàà	
үçүүлэх	үндэсний	хөтөлáөр”-ийг	2012						он				хүртэл		
2	 үå	 øàттàйгààр	 хэрэгжүүлэхээр	 төлөвлөсөн.	
2006-2011	онд	хóóль	çүйн	тóслàлöààнû	төвийг	áүх	

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:	

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:
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àймàг,	 дүүрэгт	 áàйгóóлàх,	 эдгээр	 төвд	 àжиллàх	
өмгөөлөгчдийг	 øàлгàрóóлàх,	 тэдэнтэй	 гэрээ	
хийхээр	төлөвлөсөн	áàйнà.	Монгол	Óлсàд	эрүүгийн	
хэрэгт	холáогдсон,	ÿл	эдэлж	áàйгàà	хүмүүсийн	80	
орчим	хóвь	нь	нэн	ÿдóó,	ÿдóó,	àжилгүйчүүд	áàйнà.	
2005	онд	ÿл	øийтгүүлэгчдийн	70.9	хóвь	төлáөрийн	
чàдвàргүй	иргэд	áàйсàн	áàйнà.

Çорилго	9.		

Çорилт	22.

Óлс	төр,	эдийн	çàсàг,	сàнхүүгээс	хэвлэл,	мэдээллийн	
хэрэгслийн	хàрààт	áóс	áàйдлûн	тàлààрхи	иргэдийн	
төсөөлөл	нь	Монгол	óлсûн	нàсàнд	хүрсэн	иргэдийн	
хэдэн	 хóвь	 нь	 хэвлэл,	 мэдээллийн	 хэрэгсэл	 óлс	
төр,	 эдийн	 çàсàг,	 сàнхүүгээс	 хàрààт	 áóс	 хэмээн	
үçэж	 áàйгààг	 илэрхийлнэ.	 Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 
2006 îí.

Õэвлэл,	 мэдээллийн	 эрх	 чөлөө	 нь	 хэвлэл,	
мэдээллийн	хэрэгслүүдийн	óлс	төр,	сàнхүү,	эдийн	
çàсгийн	хóвьд	хàрààт	áóс	áàйдàл	хàнгàгдсàн	эсэхээр	
илэрхийлэгдэнэ.	 Õэвлэл,	 мэдээллийн	 хэрэгслүүд	
хàрààт	 áàйх	 нь	 àрдчилàл,	 àрдчилсàн	 çàсàглàлûн	
çàрчмóóдàд	нийöэхгүй.	

Ñóдàлгààнû	àсóóлгàнд	хàмрàгдсàн	хүн	àмûн	хэдэн	
хóвь	нь	хэвлэл	мэдээллийн	хэрэгслийн	хэдэн	хóвь	
нь	óлс	төр,	эдийн	çàсàг,	сàнхүүгээс	хàрààт/хàрààт	
áóс	гэж	үçэж	áàйгààг	хàрààт/хàрààт	áóс/дóнд	çэрэг/
мэдэхгүй	 гэсэн	 4	 хàриóлт	 тóс	 áүрийн	 нийлáэрийн	
эçлэх	хóвиàр	тодорхойлно.

II. 60. УЛС ТӨР, ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГЭЭС ХЭВЛЭЛ,  МЭДЭЭЛЛИЙН 
ХЭРЭГСЛИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН ТАЛААРХИ ИРГЭДИЙН 
ТӨСӨӨЛӨЛ
Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх	
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	 тóнхàглàлûг	
хүндэтгэн	 сàхиж,	 хэвлэл	 мэдээллийн	
эрх	 чөлөөг	 хàнгàж,	 олон	 нийтэд	
мэдээллийг	чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	
олгох.
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ҮÑÕ-нû	 Àрдчилсàн	 Çàсàглàл	 Ñóдàлгàà,	 	 жил	 áүр	
мэдээлнэ.

Óлс,	 áүсийн	 түвøинд,	 áàгà	 орлоготой	 иргэдийн	
çүгээс	 хэвлэл	 мэдээллийн	 хэрэгслүүдийн	 óлс	
төр,	 сàнхүү,	 эдийн	 çàсгийн	 хàрààт	 áóс	 áàйдлûг	
хэрхэн	үнэлж	áóйг	дóндàж	áолон	өндөр	орлоготой	
áүлгүүдийнхтэй	хàрьöóóлàх	áоломжтой.

Õэвлэл,	мэдээллийн	хэрэгслүүдийн	óлс	төр,	сàнхүү,	
эдийн	 çàсгийн	 хóвьд	 хàрààт	 áóс/хàрààт	 áàйдлûн	
тàлààр	иргэд	сàйн	мэдэхгүй,	үнэлж	чàдàхгүй	áàйж	
áолно.

Çорилго	9.	

Çорилт	22.		

Төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	 çàрöóóлàлтûн	 тàйлàнг	
вэá	 хóóдсàндàà	 тогтмол	 áàйрлóóлдàг	 төрийн	
áàйгóóллàгûн	 тоо	 гэдэг	 нь	 төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	
çàрöóóлàлтûн	 тàйлàнг	 вэá	 хóóдсàндàà	 тогтмол	
áàйрлóóлдàг	төрийн	áàйгóóллàгûн	тоонû	нийлáэр	
áолно.	 Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Төрийн	 áàйгóóллàгóóдûн	 үйл	 àжиллàгàà	 хэр	
нээлттэй,	ил	тод,	иргэдэд	хүргэж	áóй	мэдээлэл	нь	
хэр	 хүртээмжтэй,	 чàнàртàй	 áàйгààг	 илэрхийлэх	
үçүүлэлт.	

Төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	 çàрöóóлàлтûн	 тàйлàнг	
вэá	 хóóдсàндàà	 тогтмол	 áàйрлóóлдàг	 төрийн	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:	

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

II. 61. ТӨСӨВ, ТҮҮНИЙ   ЗАРÖУУЛАЛТЫН   ТАЙЛАНГ    ВЭБ   
ХУУДСАНДАА ТОГТМОЛ БАЙРЛУУЛДАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ТОО

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх
Õүний	 эрхийн	 түгээмэл	 тóнхàглàлûг	
хүндэтгэн	 сàхиж,	 хэвлэл	 мэдээллийн	
эрх	 чөлөөг	 хàнгàж,	 олон	 нийтэд	
мэдээллийг	чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	
олгох.
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áàйгóóллàгûн	 тоонû	 нийлáэрээр	 тодорхойлно.	
Төрийн	 áàйгóóллàгóóд	 (ÿàмд,	 àгåнтлàг)-ûн	 вэá	
хóóдàс	 дээр	 төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	 çàрöóóлàлтûн	
тàйлàн	 áàйгàà	 эсэхийг	 тоолж	 тàйлàн	 гàргàсàн	
төрийн	áàйгóóллàгûн	тоо,	хóвийг	тооöно.

ÑЯ	жил	áүр		гàргàнà.

Óлс,	áүс,	àймàг,	нийслэлээр	гàргàх	áоломжтой.

Одоогийн	 áàйдлààр	 тогтмол	 øинэчлэгддэг	 вэá	
хóóдàстàй,	 төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	 çàрöóóлàлтûн	
тàйлàн	 тàвьдàг	 áàйгóóллàгà	 ховор.	 Мэдээлэл	 нь	
çөвхөн	 интåрнåт	 хэрэглэдэг	 иргэдэд	 хүртэмжтэй,	
орлогûн	 чàдвàр,	 эмçэг	 áүлгийн	 áолон	 хөгжлийн	
áэрхøээлтэй	 иргэдийг	 хүртээмж	 хÿçгààрлàгдмàл.	
Төрийн	áàйгóóллàгóóдûн	вэá	хóóдсóóдûн	эх	үүсвэр:	
http://www.open-government.mn/phpgov/

Мэдээлэл	 нь	 çөвхөн	 интåрнåт	 хэрэглэдэг	 иргэдэд	
хүртээмжтэй	áàйнà	гэдэг	óтгààрàà	сóл	тàлтàй.	

Çорилго	9.

Çорилт	23.	

Төрийн	 áàйгóóллàгûн	 үйл	 àжиллàгààнû	 тàлààрхи	
иргэдийн	 төсөөлөл	 нь	 төрийн	 áàйгóóллàгóóдàд	
итгэл	 хүлээлгэж	 мөн	 үл	 хүлээлгэж	 áóй	 иргэд,	
түүнчлэн	 хóóль	 сàхиóлàх	 áàйгóóллàгóóдûн	 үйл	
àжиллàгààнû	 тàлààрх	 иргэдийн	 үнэлгээ	 áолно.	
Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:	

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

II. 62.  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХИ 
ИРГЭДИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх	
Àрдчиллûн	үндсэн	çàрчим,	хэв	мàÿгийг	
àмьдрàлд	хэвøүүлэх.



102

Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë

Төрийн	 áàйгóóллàгóóдàд	 иргэдийн	 çүгээс	 итгэл	
хүлээлгэх	 áàйдàл	 нь	 çàсàг,	 төрийн	 лåгитимт	
øинжийг	илэрхийлнэ.	

Төрийн	 áолон	 óлс	 төрийн	 тодорхой	 инститóöэд,	
сóдàлгààнд	 оролöогчдûн	 хэдэн	 хóвь	 нь	 итгэл	
үçүүлж	 (эс	 үçүүлж)	 áóйг	 (итгэдэг,	 åрөнхийдөө	
итгэдэг,	 итгэдэггүй,	 мэдэхгүй	 гэсэн	 4	 øàтлàлààр)	
тооöож	гàргàнà.	Төрийн	çàрим	áàйгóóллàгà,	түүний	
дотор	 øүүх,	 ïроêóрор,	 öàгдààгийн	 áàйгóóллàгûн	
үйл	àжиллàгààг	сàйн,	дóнд,	мóó	гэсэн	үнэлгээгээр	
тооöож	гàргàнà.

ҮÑÕ-нû	 Àрдчилсàн	 Çàсàглàл	 Ñóдàлгàà,	 	 жил	 áүр	
мэдээлнэ.

Óлс,	áүсийн	түвøнээр,	áàгà	орлоготой	иргэдийн	çүгээс		
çàсàг	 	 төрийн	 	 áàйгóóллàгóóдàд	 итгэл	 хүлээлгэж	
áóй	áàйдàл,	түүнчлэн	төрийн	áàйгóóллàгóóдûн	үйл	
àжиллàгààг	үнэлсэн	áàйдлûг	дóндàж	áолон	өндөр	
орлоготой	áүлгүүдийнхтэй	хàрьöóóлàх	áоломжтой.

Àрдчиллûн	 инститóöи	 áолон	 àрдчиллûн	 үйл	
ÿвö	 хэр	 үр	 нөлөөтэй	 áàйнà	 гэдгээс	 гàднà	 эдийн	
çàсгийн	чàдàвхи	áолон	áóсàд	олон	хүчин	 çүйлээс	
хàмààрдàг.	 Íэгтгэсэн	 нэг	 үçүүлэлт	 гàргàх	 áоломж	
áàгà.	 Èймээс	 энэ	 үçүүлэлтийг	 төрийн	 сонгогдсон	
хэд	хэдэн	áàйгóóллàгààр	гàргàнà.	

Çорилго	9.	

Çорилт	23.	

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

II. 63. УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ 
ҮЕД САНАЛАА АЛБАН ЁСООР ИРҮҮЛСЭН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх
Àрдчиллûн	үндсэн	çàрчим,	хэв	мàÿгийг	
àмьдрàлд	хэвøүүлэх
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Óлсûн	 төсвийн	 төслийг	 áоловсрóóлàх,	 ÓÈÕ-
ààр	 хэлэлöэх,	 áàтлàх	 үåд	 сàнàлàà	 àлáàн	 ёсоор	
ирүүлсэн	иргэний	нийгмийн	áàйгóóллàгûн	тоо	гэдэг	
нь	Ñàнгийн	ÿàмнààс	óлсûн	төсвийн	төслийг	Çàсгийн	
гàçàрт	мэдүүлснээс	хойø	ÓÈÕ-ààр	хэлэлöэн	áàтлàх	
хóгàöààнд	 (9	 дүгээр	 сàрûн	 15-ààс	 	 	 	 12	 дóгààр				
сàрûн	1-ний	дотор)	Ñàнгийн	ÿàм,						Çàсгийн				гàçàр,			
ÓÈÕ-д	 төсвийн	 төслийн	 тàлààр	 сàнàлàà	 àлáàн	
ёсоор	 ирүүлсэн	 иргэний	 нийгмийн	 áàйгóóллàгûн	
тоо	áолно.	Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Àрдчилсàн	 çàсàглàл	 нь	 øийдвэрийн	 төсөл	
áоловсрóóлàх,	øийдвэр	гàргàх	үйл	ÿвöàд	иргэдийн	
оролöоог	 øààрддàг.	 Óлсûн	 төсвийг	 áоловсрóóлàх	
үйл	 ÿвö	 нээлттэй	 áàйж,	 хэлэлöүүлэгт	 эрдэм	
øинжилгээний	 áолон	 төрийн	 áóс	 áàйгóóллàгûг	
өргөнөөр	оролöóóлдàг	áàйх	нь	иргэдийн	оролöоонû	
түвøинг	илэрхийлэх	нэн	чóхàл	үçүүлэлт	юм.

Жил	 áүрийн	 9	 дүгээр	 сàрûн	 15-нààс	 12	 дóгààр	
сàрûн	 1-ний	 дотор	 Ñàнгийн	 ÿàм,	 Çàсгийн	 гàçàр,	
ÓÈÕ-д	 төсвийн	 төслийн	 тàлààр	 сàнàлàà	 àлáàн	
ёсоор	 ирүүлсэн	 иргэний	 нийгмийн	 áàйгóóллàгûн	
тоог	нэгтгэж	гàргàнà.

ÑЯ-ààс	 жил	 áүр	 мэдээлнэ.	 Ñàнгийн	 ÿàм,	 Çàсгийн	
гàçрûн	 хэрэг	 эрхлэх	 гàçàр,	 	 	 	 	 ÓÈÕ-ûн	 	 	 	 Тàмгûн	
гàçрûн	 мэдээ	 тàйлàнг	 	 	 	 àøиглàн	 	 	 	 Ñàнгийн					
ÿàмнààс	 	 	 	 гàргàнà.	Ñàíãèéí ÿàìíû ìýäýýíèé  ýõ 
¿¿ñâýð:			http://www.mof.gov.mn

Óлсûн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 гàргàх	
áоломжтой.	 Óлсûн	 төсвийн	 тàлààр	 сàнàлàà	
гàргàсàн	 áàйгóóллàгóóдûн	 дотор	 жåндэрийн	 тэгø	
áàйдлûг	 хàнгàх,	 ÿдóóрлûг	 áóóрóóлàх	 чиглэлээр	
үйл	 àжиллàгàà	 ÿвóóлдàг	 áàйгóóллàгà	 хэд	 áàйгààг	
тодорхойлж	áолно.

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:
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Çорилго	9.	

Çорилт	23.	

Áàг,	хороонû	çàсàг	дàргàд	нэр	дэвøүүлэхэд	оролöох	
иргэдийн	ирöийн	хóвь	гэдэг	нь	áàг,	хороонû	çàсàг	
дàргûг	 томилóóлàхààр	 нэр	 дэвøүүлэх	 иргэдийн	
нийтийн	 хóрлûн	 хóрàлдààнд	 Монгол	 Óлсûн	 çàсàг	
çàхиргàà,	нóтàг	дэвсгэрийн	нэгж,	түүний	óдирдлàгûн	
тóхàй	 хóóлийн	 23.10,	 23.11	 дүгээр	 çүйлийн	 дàгóó	
ирö	 áүрдсэн	 áàйдлûг	 илэрхийлнэ.	 	 Àðä÷èëñàí 
Çàñàãëàë. 2006 îí.

Íóтгийн	 өөрийн	 óдирдлàгûг	 хэрэгжүүлэхэд	 иргэд	
өргөнөөр,	үр	нөлөөтэй	оролöдог	áàйх	нь	àрдчилàл,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûн	чóхàл	хэмжүүр	юм.	

Õóрàлдààнд	 оролöсон	 иргэдийн	 тоог	 тóхàйн	 áàг,	
хороонû	сонгóóлийн	нàсàнд	хүрсэн	нийт	иргэдийн	
тоонд	хàрьöóóлж,	100-гààр	үржүүлнэ.

100
NPVPV
APЭíä:

PV				-		Áàг,	хороонû	Çàсàг	дàргàд	нэр	дэвøүүлэхэд	
	 оролöох	иргэдийн	ирöийн	хóвь
NPV 			-	Áàг,	хороонû	иргэдийн	Íийтийн	Õóрлûн	
	 хóрàлдààнд	ирсэн	иргэдийн	тоо	
AP 				-	Áàг,	хороонû	сонгóóлийн	нàсàнд	хүрсэн	
	 нийт	иргэдийн	тоо			

ÑЕÕ-оос	 сонгóóлийн	 онóóдààр	 мэдээлнэ.	 Áàг,	
хороонû	өрхийн	тоо,	сонгогчийн	нэрсийн	жàгсààлтûг	
үндэслэн	4	жилд	нэг	óдàà,	орон	нóтгийн	сонгóóль	
ÿвàгдсàнû	дàрàà,	түүнчлэн	нөхөн	сонгóóлийн	дàрàà	
тàйлàгнàнà.	Èргэдийн	Íийтийн	Õóрлûн	хóрàлдààнû	
тэмдэглэл,	 Óлсûн	 хэмжээнд	 мэдээллийг	 Çàсгийн	

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

II. 64. БАГ, ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГАД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХЭД ОРОЛÖОХ 
ИРГЭДИЙН ИРÖИЙН ХУВЬ

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх
Àрдчиллûн	үндсэн	çàрчим,	хэв	мàÿгийг	
àмьдрàлд	хэвøүүлэх
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гàçрûн	 Õэрэг	 эрхлэх	 гàçрûн	 Орон	 нóтгийн	 хэлтэс	
гàргàнà.	

Óлс,	 áүс,	 àймàг,	 нийслэл,	 áàг,	 хороонû	 түвøинд	
гàрàх	áà	хóрàлдààнд	оролöсон	иргэдийн	хэдэн	хóвь	
нь	эмэгтэй	сонгогч	áàйснûг	тооöон	гàргàж	áолно.	

Монгол	 Óлсûн	 çàсàг	 çàхиргàà,	 нóтàг	 дэвсгэрийн	
нэгж,	 түүний	 óдирдлàгûн	 тóхàй	 хóóлийн	 23.10-т	
“Áàг,	 хороонû	 Õóрлûн	 хóрàлдààнд	 çөвхөн	 тóхàйн	
áàг,	хороонû	сонгóóлийн	нàснû	иргэн	áүр	оролöож	
áолох	áөгөөд	хóрàлдààнд	áàгт	4	өрх	тóтмààс,	хороо,	
àймгийн	төвийн	сóмûн	áàгт	20-30	өрх	тóтмààс	тóс	
áүр	нэг	хүн	хүрэлöэн	ирсэн	тохиолдолд	хүчинтэйд	
тооöно.”	 23.11-т	 “Çàсàг	 дàргàд	 нэр	 дэвøүүлэх,	
түүнийг	 чөлөөлөх,	 огöрóóлàх	 áóюó	 огöрох	 тóхàй	
хүсэлтийг	 нь	 хэлэлöэх	 тохиолдолд	 àймгийн	
төвийнхөөс	áóсàд	сóмûн	áàгийн	Õóрàлд	áàгийн	нийт	
өрхийн	50-иàс	дооøгүй	хóвийн	төлөөлөл	оролöсон	
áол	хүчинтэйд	тооöно.”	гэж	çààсàн	áàйнà.
Íэг	 өрхөөс	 хоёр	 түүнээс	 олон	 иргэн	 хóрàлдààнд	
ирсэн	 нөхöөлд	 ирöийн	 хóвь	 тàøàà	 гàрàх	
мàгàдлàлтàй.

Çорилго	9.			

Çорилт	24.			

Àвлигûн	 индåêс	 нь	 àвлигûн	 тàлààрх	 дàрààхь	
үçүүлэлтүүдийн	динàмиêийг	нэгтгэн	хàрóóлсàн	тоон	
илэрхийлэл	áолно.	Үүнд:

	 Àвлигûн	 тàрхàлтûн	 öàр	 хүрээг	 хэмжих	
үçүүлэлт	/óлс	орон	дàÿàр	àвлигûн	тогтсон	ïрàêтиê,	
àвлигûн	 хэмжээ,	 дàвтàмж,	 àвлигà	 дэлгэрсэн	
үйлчилгээний	төрлүүд	г.м/;

	 Àвлигûн	хүрсэн	түвøин	 	 	 	áóюó	 	 	àвлигûг	

•

•

II. 65. АВЛИГЫН ИНДЕКС

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх
Àвлигûг	 үл	 тэвчих	 óóр	 àмьсгàлûг	
нийгмийн	 áүх	 хүрээнд	 áий	 áолгон	
хэвøүүлэх.
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/эс/	хүлээн	àвàх	сэтгэл	çүйг	хэмжих	үçүүлэлт:	хээл	
хàхóóль	 өгөх	 çàмààр	 үйлчилгээ	 хүртэх	 áоломж,	
төрийн	 àлáàн	 тóøààлтàнд	 хàхóóльдàж	 /үл	 áолно	
гэсэн	олон	нийтийн	áàйр	сóóрь	гэх	мэт;

	 Төрийн	 эрх	 áүхий	 áàйгóóллàгóóдàд	 олон	
нийтийн	 çүгээс	 үçүүлэх	 итгэлийн	 түвøинг	 хэмжих	
үçүүлэлт;

	 Óдирдлàгûн	 тогтолöоонû	 төлөв	 áàйдлûг	
хэмжих	 үçүүлэлт:	 тóхàйлáàл,	 øүүхийн	 хàрààт	 áóс	
áàйдàл	гэх	мэт;

	 Áиçнåсийн	 сàлáàрûн	 àвлигàд	 өртөх	
эрсдлийг	хэмжих	үçүүлэлт:	төрийн	çохиöóóлàлтûн	
àчààллûн	хóвь	хэмжээ,	àлáàн	áóс	сåêторûн	тàрхàлт	
гэх	мэт;

	 Àвлигûн	төрөл	хэлáэрүүд,	тóхàйлáàл,	óлс	
төрийн	 àвлигûн	 гàçàр	 àвсàн	 түвøинг	 хàрóóлàх	
үçүүлэлт.	Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Àвлигûн	 түвøинг	 хэмжих	 нь	 àвлигûн	 эсрэг	
үндэсний	стрàтåгийн	нэн	чóхàл	áүрэлдэхүүн	хэсэг	
áàйх	óчиртàй.	Тодорхой	хэмжүүр	хэрэглэж,	àвлигûн	
тàрхàлтûн	хэмжээ,	öàр	хүрээг	нь	тодорхойлсноор	
нийт	 óлсûн	 хэмжээнд	 àвлигàлûн	 хүрсэн	 åрөнхий	
түвøин	 ÿмàр	 áàйгààг	 áолон	 àль	 нэг	 хүрээнд	 хэр	
çэрэг	 тàрхсàн	 áолохûг	 тодрóóлàх,	 àвлигàлûн	
түвøин	 хàмгийн	 өндөр	 áàйгàà	 “хàлóóн	 öэгүүд”-
ийг	 илрүүлж,	 чóхàм	 àль	 чиглэлд	 түлхүү	 àнхààрàх	
ёстой	 вэ	 гэдгийг	 хàрàх	 áоломжтой	 áолох	 юм.	
Àвлигûн	 түвøинг	 тогтоох	 сóдàлгàà	 ÿвóóлснààр	
энэхүү	хорт	үçэгдлийн	ÿнç	áүрийн	хэлáэрийг	өдөөгч	
хүчин	çүйлсийн	тàлààр	áодит	мэдээлэлтэй	áолох,	
àвлигûн	эсрэг	çохистой	áодлого	хэрэгжүүлэх,	үйл	
àжиллàгààг	илүү	оновчтой	төлөвлөж,	хэрэгжүүлэх	
áоломж	нээгдэх	юм.	

Монгол	Óлсûн	Èх	Õóрлààс	2006	онû	7-р	сàрûн	6-нд	
áàтàлсàн	Àвлигûн	эсрэг	хóóлийн	4-р	áүлгийн	18-р	
çүйлийн	 1.3-т	 Àвлигàтàй	 тэмöэх	 гàçрûн	 чиг	 үүрэг,	
áүрэн	эрхийн	хүрээнд	“àвлигûн	öàр	хүрээ,	хэлáэр,	
øàлтгààнûг	 2	 жилд	 нэгээс	 дооøгүй	 óдàà	 сóдлàн	

•

•

•

•

Õэрэглэх	үндэслэл:
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àвлигûн	индåêсийг	гàргàж	олон	нийтэд	мэдээллэх”	
гэж	тóсгàсàн.	

Àвлигûн	 индåêсийг	 тооöоолох	 àргûг	 олон	 óлсûн	
áàйгóóллàгàтàй	 хàмтрàн	 мэргэжлийн	 áàйгóóллàгà	
áоловсрóóлж	 áàйнà.	 Àвлигûн	 индåêсийг	 гàргàхûн	
тóлд	хэд	хэдэн	сóдàлгàà	ÿвóóлàх	øààрдлàгàтàй.	

ÀТÃ	 2	 жил	 тóтàм	 мэдээлнэ.	 Àвлигûн	 индåêсийн	
мэдээллийн	 үндсэн	 эх	 үүсвэр	 	 нь	 соöиологийн	
áолон	 áóсàд	 сóдàлгààнààс	 гàрàх	 чàнàрûн	 áолон	
тоон	дүн	мэдээ	áàйнà.	Монгол	Óлсûн	Àвлигûн	эсрэг	
хóóлийн	18.1.3.-т	çààснû	дàгóó	àвлигûн	индåêсийг	
2	жилд	нэгээс	дооøгүй	óдàà	гàргàнà.
Óлсûн	 түвøин,	 àймàг,	 нийслэлээр	 тодорхойлох	
áоломжтой.

Àвлигûн	 àсóóдàл,	 түүний	 хàмрàх	 хүрээ,	 хÿнàх	
түвøний	 тогтолöоо	 нь	 мàнàй	 óлсûн	 хóвьд	 øинэ	
àсóóдàл	 óчир	 мэргэжлийн	 áàйгóóллàгà	 энэ	 àргà	
çүйг	öààøид	áоловсронгóй	áолгох	øààрдлàгàтàй.	

Энэ	 тàлààр	 хийгдсэн	 сóдàлгàà,	 тоо	 мэдээлэл	
одоогоор	 áàйхгүй.	 Ñэдэв	 нь	 өөрөө	 øинэ	 тóл	 энэ	
сàлáàрт	 áэлтгэгдсэн	 мэргэжилтэн	 öөөн,	 àвлигûн	
үçэгдэл	нь	нóóгдмàл	øинжтэй.	
Àвлигûг	 хэмжих	 үçүүлэлт	 нь	 энэхүү	 үçэгдлийн	
хүрсэн	áодит	түвøин,	àмьдрàлûн	хэвøмэл	ïрàêтиê	
(жиøээ	нь,	хàхóóлийн	áодит	тоо	хэмжээ,	дàвтàмж	
çэрэг)-ийн	 тàлààрх	 мэдээлэл	 áàйхààсàà	 илүү	 àрд	
иргэдийн	 сóáъåêтив	 ойлголт	 дээр	 тóлгóóрлàсàн	
áàйдàг.

Çорилго	9.	

Çорилт	24.		

II. 66. УЛС ТӨР, ХУУЛЬ, ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛӨЛ

Тооöох	àргà:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:	

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх.
Àвлигûг	 үл	 тэвчих	 óóр	 àмьсгàлûг	
нийгмийн	 áүх	 хүрээнд	 áий	 áолгон	
хэвøүүлэх.	
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Óлс	 төр,	 хóóль,	 хÿнàлтûн	 áàйгóóллàгûн	 хүрээн	
дэх	 àвлигûн	 тàлààрхи	 øинжээчдийн	 төсөөлөл	
нь	 дàрààхь	 àгóóлгûг	 илэрхийлэх	 хэд	 хэдэн	 тоон	
үçүүлэлтээс	áүрдэнэ.		Үүнд:

	 óлс	төрийн	хүрээн	дэх	àвлигûн	öàр	хүрээ,	
тàрхàлт

	 óлс	төрийн	àвлигàд	өртөмтгий	óдирдлàгûн	
түвøин,	сàлáàр,	áàйгóóллàгà

	 àвлигûн	төрөл	хэлáэр,	хэмжээ
	 эдийн		 	 	 	 	 	çàсàг,	 	 	 	 	 	 	 	 	нийгмийн		 	 	áóсàд							

хүрээнд	óчрóóлàх						хор						óрøиг									гэх						мэт.	
Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Төсөөллийн	сóдàлгààгààр	Монгол	Óлс	дàхь	“grand”	
áóюó	 “их”	 àвлигûн	 түвøин,	 öàр	 хүрээ,	 түүнд	
нөлөөлөгч	эдийн	çàсгийн	хүчин	çүйлс,	óлс	төрийн	
àлáàн	 тóøààлтàн	 áолон	 øүүх,	 ïроêóрор,	 áóсàд	
хóóль	 хÿнàлтûн	 áàйгóóллàгûн	 àлáàн	 хààгчид	
сàнхүү,	 áиçнåсийн	 хүрээнийхний	 нөлөөлөлд	
хэр	 àвтсàн	 áàйж	 áолох	 тàлààр	 монголûн	 áиçнåс	
эрхлэгчдийн	 /øинжээчдийн/	 төсөөллийг	 тогтоох	
çорилготой.	 Àçийн	 сàнгààс	 2005	 онд	 ÿвóóлсàн	
Монгол	 дàхь	 àвлигàлûн	 тàлààрх	 сóдàлгààнû	
тàйлàнд	 хàмгийн	 түрүүнд	 çàхиргààнû	 áолон	 óлс	
төрийн	 түвøний	àвлигûг	 хÿçгààрлàхàд	чиглэгдсэн	
àргà	хэмжээг	нэн	дàрóй	àвàх	хэрэгтэйг	тэмдэглэж,	
óлс	төрийн	хүрээн	дэх	àвлигàл	нь	óлс	орнû	эдийн	
çàсàгт	 хàмгийн	их	 хохирол	óчрóóлàх	мàгàдлàлтàй	
áàйнà	гэж	тэмдэглэсэн.

ÀТÃ-ààс	 2	 жил	 тóтàм	 мэдээлнэ,	 øинжээчдийн	
дóнд	 ÿвóóлàх	 сàнàл	 àсóóлгûн	 сóдàлгààнû	 дүн	
áàйнà.	 Áиçнåс	 эрхлэгчид	 нь	 мàêро	 түвøний	 áóюó	
“grand”	 àвилгàлûн	 тàлààр	 өөрийн	 өдөр	 тóтмûн	
áиçнåс	эрхлэлтийн	тóрøлàгà,	хàмтрàн	çүтгэгчдийн	
мэдээлэл	 дээр	 тóлгóóрлàсàн	 илүү	 áодитой	
төсөөлөлтэй	гэж	үçнэ.	

Óлсûн	түвøнээр	гàргàнà.
	

•

•

•
•

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:
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Àвлигûн	àсóóдàл	нь	øинэ,	энэ	чиглэлээр	хийгдсэн	
сóдàлгàà,	 øинжилгээ	 хомс,	 àвлигûн	 үçэгдэл	 нь	
нóóгдмàл	øинж	чàнàртàй,	àвлигûг	хэмжих	үçүүлэлт	
нь	энэхүү	үçэгдлийн	хүрсэн	áодит	түвøин,	àмьдрàлûн	
хэвøмэл	ïрàêтиê	(жиøээ	нь,	хàхóóлийн	áодит	тоо	
хэмжээ,	 дàвтàмж	 çэрэг)-ийн	 тàлààрх	 мэдээллээс	
илүү	 àрд	 иргэдийн	 сóáъåêтив	 ойлголт	 дээр	
тóлгóóрлàсàн	áàйдàг.	Ñàнàл	àсóóлгûн	сóдàлгààнû	
àргà	 çүйг	 үндэслэн	 энэ	 үçүүлэлтийг	 тооöох	 àргà	
çүйг	тóхàй	áүр	тодрóóлàх	øààрдлàгàтàй.	
	

Çорилго	9.	

Çорилт	24.	

Төрийн	çàхиргàà	áолон	үйлчилгээний	áàйгóóллàгûн	
хүрээн	 дэх	 àвлигûн	 тàлààрхи	 иргэдийн	 төсөөлөл	
нь	 дàрààхь	 àгóóлгûг	 илэрхийлсэн	 хэд	 хэдэн	 тоон	
үçүүлэлтээр	илэрхийлэгдэнэ.	
Үүнд	

	 Төр,	 çàсàг,	 нийтийн	 үйлчилгээний	 хүрээн	
дэх	àвлигûн	öàр	хүрээ,	тàрхàлт

	 Àвлигàд	өртөмтгий	сàлáàр,	áàйгóóллàгà
	 Àвлигûн	төрөл	хэлáэр,	хэмжээ
	 Àвлигàд	 хàндàх	 олон	 түмний	 хàндлàгà.	

Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Àвлигûн	түвøинг	сóдлàх	түгээмэл	àргà	áол	àвлигûн	
тàлààрх	олон	нийтийн	төсөөлөл,	ойлгоöûг	тàндàн	
сóдлàх	 ÿвдàл.	 Монгол	 Óлсàд	 “жижиг”	 хэмээн	
нэрлэгддэг	төрийн	çàхиргàà,	нийтийн	үйлчилгээний	
хүрээний	 àвлигà	 түгээмэл	 дэлгэрсэн	 áолохûг	
сóдàлгààнû	дүн	хàрóóлдàг.	Энэ	хүрээн	дэх	àвлигûн	
түвøин,	 тàрхàö	 нь	 àвлигàд	 хàндàх	 олон	 түмний	
хàндлàгà,	 àвлигûг	 тэвчих,	 эсхүл	 үл	 тэвчих	 óóр	
àмьсгàлûг	илэрхийлэх	үçүүлэлт	áолно	гэж	үçсэн.	

•

•
•
•

II. 67. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА БОЛОН ҮЙЛ×ИЛГЭЭНИЙ  БАЙГУУЛЛАГЫН 
ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТАЛААРХИ ИРГЭДИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл	
áàйдàл:

Õолáогдох	çорилго,	
çорилт:

Үçүүлэлтийн	
тодорхойлолт:

Õэрэглэх	үндэслэл:

Õүний	 эрхийг	 áàтàлгààжóóлàх,	
àрдчилсàн	çàсàглàлûг	хөгжүүлэх
Àвлигûг	 үл	 тэвчих	 óóр	 àмьсгàлûг	
нийгмийн	 áүх	 хүрээнд	 áий	 áолгон	
хэвøүүлэх.
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ҮÑÕ-нû	 Àрдчилсàн	 Çàсàглàл	 Ñóдàлгàà,	 	 жил	 áүр	
мэдээлнэ.

Óлс,	 áүсийн	 түвøин,	 өрхийн	 орлогûн	 түвøингээр	
àвч	үçэж	áолно.	

Àвлигà	 нь	 түгээмэл,	 гàçàр	 àвсàн	 үçэгдэл	 гэдэгтэй	
иргэд	сàнàл	нийлж	áàйгàà	хэдий	ч	тóхàйн	хүн	өөрөө	
àвлигà	 өгсөн,	 àвсàн	 тàлààрх	 мэдээллийг	 өгөхөөс	
тàтгàлçàх	нь	олонтой	áàйдàг.	Àвлигûн	àсóóдàл	нь	
øинэ,	энэ	чиглэлээр	хийгдсэн	сóдàлгàà,	øинжилгээ	
хомс,	àвлигûн	үçэгдэл	нь	нóóгдмàл	øинж	чàнàртàй,	
àвлигûг	 хэмжих	 үçүүлэлт	 нь	 энэхүү	 үçэгдлийн	
хүрсэн	áодит	түвøин,	àмьдрàлûн	хэвøмэл	ïрàêтиê	
(жиøээ	нь,	хàхóóлийн	áодит	тоо	хэмжээ,	дàвтàмж	
çэрэг)-ийн	тàлààрх	мэдээллээс	илүү	àрд	иргэдийн	
сóáъåêтив	ойлголт	дээр	тóлгóóрлàсàн	áàйдàг.

---------------oOOo-------------

Мэдээллийн	эх	
үүсвэр,	дàвтàмж:

Үçүүлэлтийн	
çàдàргàà:

Үçүүлэлтийн	
тàйлáàр,	
хÿçгààрлàгдмàл
áàйдàл1:

1 Àðä÷èëñàí Çàñàãëàëûí òàëààðõè ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã áîëîâñðóóëàõàä  “Ìîíãîë Óëñ ÌÕÇ-äàä õ¿ðýõýä 
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ” òºñëèéí áàðèìò áè÷ã¿¿äèéã ¿íäýñ áîëãîâ. 
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III.1. МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУД 
Шалгуур үзүүлэлт 1990 он 2000 он 2006 он 2015 он

ЗОРИЛГО НЭГ.   ЯДУУРАЛ, ӨЛСГӨЛӨНГ БУУРУУЛАХ
Çорилт	 1:	 Àмьжиргààнû	 доод	 түвøнээс	 доогóóр	 орлоготой	 иргэдийн	 эçлэх	 хóвь	

хэмжээг	1990	онтой	хàрьöóóлàхàд	2015	он	гэхэд	2	дàхин	áóóрóóлàх.	

1 Ядóóрлûн	түвøин	/хóвь/ 36.3	
(1995)

35.6	
(1998) 32.2 18.0

2 Ядóóрлûн	гүнçгийрэлт/хóвь/ 10.9	
(1995)

11.0	
(2002) 10.1 6.0

3

Yндэсний	нийт	хэрэглээнд	
хàмгийн	áàгà	хэрэглээтэй	хүн	
àмûн	хэрэглээний	эçлэх	хóвийн	
жин

- 7.5	
(2002) - 11.0

4
Íэг	хүнд	ногдох	дотоодûн	
нийт	áүтээгдэхүүн	/онû	үнээр,	
мÿнгàн	төгрөг/

5.1 426.2 1,440.7 6,800.0

Çорилт	2:	Õоол,	тэжээлийн	дóтàлтàй	хүн	àмûн	тоог	1990	онтой	хàрьöóóлàхàд	2015	
он	гэхэд		6	дàхин	áóóрóóлàх.	

5 5	хүртэлх	нàснû	тóрààлтàй	
хүүхдийн	эçлэх	хóвь

12.0	
(1992) 12.7 6.3	

(2005)	 2.0

6
5	хүртэлх	нàснû	өсөлтийн	
хоöролттой	хүүхдийн	эçлэх	
хóвь

- 25.0
21.0	

(2005)	
19./2004

13.0

7 5	хүртэлх	нàснû	тóрàнхàй	
хүүхдийн	эçлэх	хóвь	

- 5.5 2.2	
(2005) 1.0

Çорилт	3:	 Õүн	àмûн	хөдөлмөр	эрхлэлтийн	түвøинг	дээøлүүлж,	хөдөлмөрийн	çàх	
çээлд	øилжиж	áóй	çàлóóчóóдûн	àжилгүйдлийн	түвøинг	áóóрóóлàх.

8 Àжиллàх	хүчний	оролöоонû	
түвøин	/хóвь/ - 62.9 64.4 70.0

9 15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	
àжилгүйдлийн	түвøин	/хóвь/ - 4.4 3.2 2.5

Çорилт	4:	 Õүн	àмûн	төвлөрөл,	øилжих	хөдөлгөөнтэй	холáогдон	 гàрч	áóй	сөрөг	
үçэгдлийг	áàгàсгàх,	øилжин	сóóрьøигчдûг	нийгмийн	сóóрь	үйлчилгээнд	
хàмрóóлàх.

10
Õот,	сóóрингийн	нийт	хүн	àмд	
хàÿгийн	áүртгэлгүй	орøин	сóóж	
áóй	хүн	àмûн	эçлэх	хóвь

- - - 0.0

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2008 ОНЫ
 13 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ
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ЗОРИЛГО ХОЁР. БYХ НИЙТЭЭР АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРОЛ 
ЭЗЭМШИХ
Çорилт	5:2015	он	гэхэд	áүх	хүүхдэд	áàгà	áоловсрол	олгох.

11 Áàгà	áоловсролûн	хàмрàн	
сóргàлтûн	öэвэр	жин

97.5	
(1995) 95.0 91.4 100.0	

12
Íэгдүгээр	àнгид	элсэн		
ороод	5	дóгààр	àнги	хүртэл	
сóрàлöàгчдûн	хóвь

91.0 83.6 86.8 100.0	

13 15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	áичиг	
үсэг	тàйлàгдàлтûн	хóвь

99.0	
(1989) 97.7 - 100.0

ЗОРИЛГО ГУРАВ. ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ДЭМЖИН 
ХӨГЖYYЛЖ ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТYВШИНД ЭМЭГТЭЙ×YYДИЙН 
ОРОЛÖООГ НЭМЭГДYYЛЭХ
Çорилт	6:	2009	он	гэхэд	áàгà	áолон	дóнд	áоловсрол	эçэмøигчдийн	дóнд,	2015	он	

гэхэд	 áүх	 øàтнû	 áоловсролûн	 áàйгóóллàгàд	 сóрàлöàгчдûн	 хүйсийн			
çохистой	хàрьöààг	хàнгàх.

14
Áàгà	áоловсрол	эçэмøиж	
áàйгàà	охид,	хөвгүүдийн	тоонû	
хàрьöàà

1.03	
(1995) 1.01 0.98 1.0

15
Ерөнхий	áоловсрол	эçэмøиж	
áàйгàà	охид,	хөвгүүдийн	тоонû	
хàрьöàà

1.33	
(1997) 1.2 1.03 1.0

16
Äээд	áоловсрол	эçэмøиж	
áàйгàà	эмэгтэй,	эрэгтэйчүүдийн	
тоонû	хàрьöàà

1.56 1.72 1.53 1.0

Çорилт	 7:Цàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	 àмûн	 жåндэрийн	 тэгø	 áàйдлûг	
хàнгàх.

17

Õөдөө	àж	àхóйгààс	áóсàд	
сàлáàрт	öàлинтàй	àжил	
эрхэлж	áàйгàà	хүн	àмûн	дотор	
эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь

51.1 50.4 53.9 50.0

Çорилт	 8:	 Óлс	 төр,	 øийдвэр	 гàргàх	 түвøинд	 эмэгтэйчүүдийн	 оролöоог	
нэмэгдүүлэх.	

18 Óлсûн	Èх	Õóрàлд	сонгогдсон	
эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь 24.9 11.8 6.6	

(2004) 30.0

19 Óлсûн	Èх	Õóрàлд	нэр	дэвøсэн	
эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь - 10.9 13.7	

(2004) 30.0

ЗОРИЛГО ДӨРӨВ. ХYYХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ
Çорилт	9:	Тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	эндэгдлийг	1990	онтой	хàрьöóóлàхàд	2015	

он	гэхэд	4	дàхин	áóóрóóлàх.

20
Тàв	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	
эндэгдлийн	түвøин	/1000	àмьд	
төрөлт	тóтàмд/

88.8	 44.5	 23.2 21.0
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21 Íÿлхсûн	эндэгдлийн	түвøин	
/1000	àмьд	төрөлт	тóтàмд/ 64.4	 32.8 19.1 15.0

22
Óлààн	áóрхнû	эсрэг	
вàêöинжóóлàлтàд	хàмрàгдсàн	
хүүхдийн	хóвь

82.3	
(1991) 92.4 98.9 99.0	

ЗОРИЛГО ТАВ. ЭХ×YYДИЙН ЭРYYЛ МЭНДИЙГ САЙЖРУУЛАХ
Çорилт	10:	Íөхөн	үржихүйн	эрүүл	мэндийн	øààрдлàгàтàй	тóслàмж	үйлчилгээг	хүн	

áүрт	хүргэж,	эхийн	эндэгдлийг	1990	онтой	хàрьöóóлàхàд	2015	он	гэхэд	
4	дàхин	áóóрóóлàх.

23 Эхийн	эндэгдлийн	түвøин	
/100,000	àмьд	төрөлт	тóтàмд/

200.0	
(1992) 166.3 67.2	 50.0

24
Эрүүл	мэндийн	мэргэжлийн	
àжилтàн	эх	áàрьсàн	төрөлтийн	
хóвь

100.0 99.6 99.7 99.8

ЗОРИЛГО ЗУРГАА.  БЭЛГИЙН ЗАМЫН ХАЛДВАРТ ӨВ×ИН, ХYНИЙ 
ДАРХЛАЛ  ХОМСДОЛЫН ВИРУС /ХДХВ/, ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ 
ХОМСДОЛ (ДОХ), СYРЬЕЭТЭЙ ТЭМÖЭХ, БУСАД ӨВ×НИЙГ 
БУУРУУЛАХ
Çорилт	 11:	 2015	 он	 гэхэд	 Õүний	 дàрхлàл	 хомсдолûн	 вирóс	 /ÕÄÕÂ/,	 Äàрхлàлûн	

олдмол	 хомсдол	 /ÄОÕ/	 өвчний	 	 хàлдвàрûг	 хÿçгààрлàх,	 óрьдчилàн	
сэргийлэх.

25
Жирэмсэн	эмэгтэйчүүдийн	
дóндàхь	ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàрûн	
тàрхàлт	/хóвь/

- - 0.004	
(2005) <0.1

26
15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	
дóндàхь	ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàрûн	
тàрхàлт	/хóвь/

- - - <0.1

Çорилт	12:		2015	он	гэхэд	сүрьåэ	өвчний	тàрхàлтûг	áóóрóóлàх.

27 Ñүрьåэ	өвчний	тàрхàлт	/100,000	
хүн	тóтàмд/:	 435.5 60.0 84.8 82.0

28 Ñүрьåэгийн	өвчлөлийн	түвøин	
/100,000	хүн	тóтàмд/ 79.0 124.8 185.3	 100.0	

29 Ñүрьåэгээс	øàлтгààлсàн	нàс	
áàрàлт/100,000	хүн	тóтàмд/ 4.8 3.2 2.9 	2.0

30

Оноøилгоо,	эмчилгээний	олон	
óлсûн	стàндàртûн	хүрээнд	
сүрьåэг	илрүүлж,	эмчилсэн	
тохиолдлûн	хóвь

31.4	
(1994) 80.9 82.1 100.0

Çорилт	13:	Õүүхдийн	øүд	öоорох	өвчний	тàрхàлтûг	áóóрóóлàх.	

31 5-6	нàстàй	хүүхдийн	øүд	
öоорох				өвчний		тàрхàлт	/хóвь/	 - - 80.1	

(2004) 75.0

ЗОРИЛГО ДОЛОО. БАЙГАЛЬ ОР×НЫ ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ
Çорилт	 14:Тогтвортой	 хөгжлийн	 çàрчмûг	 óлсûн	 хөгжлийн	 áодлого,	 хөтөлáөрт	

тóсгàн	хэрэгжүүлж,	хот	сóóрин,	ÿлàнгóÿà	Óлààнáààтàр	хотûн		àгààрûг	
öэвэрøүүлэх.

32 Ойт	нóтгийн	эçлэх	хóвь 7.8 8.5 8.1 9.0
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33 Тóсгàй	хàмгààлàлтàд	àвсàн	
гàçàр	нóтгийн	эçлэх	хóвь 3.6 13.1 13.76

30.0	
Тàйлáàр:	үүнээс	

15	хóвийг	орон	

нóтгийн	тóсгàй	

хàмгààлàлтàд	

àвнà

34
Íэг	хүнд	ногдох	нүүрсхүчлийн	
дàвхàр	ислийн	ÿлгàрàлт	/тонн/
хүн/

11.52 6.57 5.75	
(2002)	 4.0

35

Óлààнáààтàр	хотûн	àгààр	дàхь	
àçотûн	дàвхàр	ислийн	өвлийн	
хоногийн	дóндàж	àгóóлàмж	
/мêг/м3/

- 32.0 33.0 30.0

36
Óлààнáààтàр	хотûн	àгààр	дàхь	
хүхэрлэг	хийн	өвлийн	дóндàж	
àгóóлàмж	/мêг/м3/

- 16.0 22.0 20.0

Çорилт	15:Ãол,	 горхинû	óснû	эхийг	хàмгààлж,	нөхөн	сэргээх	çàмààр	øиргэлтийг	
áàгàсгàх.

37
	Õàмгààлàлтàд	àвсàн	гол	
мөрний	óснû	óрсàö	áүрэлдэх	
óндàргûн	эхийн	эçлэх	хóвь

- 40.0 50.0 80.0

38
Õàмгààлàлт	áàрьж	тохижóóлсàн	
óснû	эх	үүсвэр,	áóлàг	øàндûн	
эхийн	тоо

- - 229 1000

Çорилт	 16:	 2015	 он	 гэхэд	 áàтàлгààт	 óнднû	 óснû	 хàнгàмжгүй,	 сàйжрóóлсàн	
àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмжид	 хàмрàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвийг	
áóóрóóлàх.

39
Áàтàлгààт	óнднû	óснû	
хàнгàмжгүй	хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь

- - 60.8 40.0

40
Ñàйжрóóлсàн	àриóн	öэврийн	
áàйгóóлàмжид	хàмрàгдààгүй	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвь

- - 73.4 60.0

Çорилт	17:	2015	он	гэхэд	хүн	àмûн	орон	сóóöнû	нөхöөлийг	сàйжрóóлàх.

41
Èнжåнåрийн	øóгàм	сүлжээтэй	
орон	сóóöàнд	àмьдàрч	áàйгàà	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвь

- 22.7 21.4 30.0

ЗОРИЛГО  НАЙМ. ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН 
ТYНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖYYЛЭХ
Çорилт	18:	Õóдàлдààнû	áолон	сàнхүүгийн	тогтолöоог	хөгжүүлэх	çàмààр	Мÿнгàнû	

хөгжлийн	çорилтóóдûг	хàнгàх	тààтàй	нөхöөл	áүрдүүлэх.

42

Õóдàлдààнû	хүчин	чàдлûг	
áий	áолгоход	тóслàхààр	
үçүүлсэн	хөгжлийн	àлáàн	ёснû	
тóслàмжийн	эçлэх	хóвь

- 1.63	
(2003) 5.3 10.0
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43
Íийгмийн	сóóрь	үйлчилгээнд	
үçүүлсэн	хөгжлийн	àлáàн	ёснû	
тóслàмжийн	эçлэх	хóвь

- 6.92	
(2003) 3.28 5.0

44 Äотоодûн	нийт	áүтээгдэхүүнд	
эêсïортûн	эçлэх	хóвь	 34.7 56.6 49.0 70.0

45
		Ñàнхүүгийн	гүнçгийрэл:	
Äотоодûн	нийт	áүтээгдэхүүн,	
нийт	мөнгөний	хàрьöàà

18.5	
(1995) 25.4 41.4 65.0

Çорилт	19:Äàлàйд	гàрöгүй	Монгол	Óлсûн	онöгой	хэрэгöээ,	øààрдлàгûг	хàргàлçàн	
илүү	 тààлàмжтàй	 нөхöөлөөр	 дàлàйд	 	 гàрöтàй	 áолох,	 гàдààдàд	
дàмжин	өнгөрөх	тээврийн	үр	àøгийг	дээøлүүлэх,	Монгол	Óлсûн	нóтàг	
дэвсгэрээр	дàмжин	өнгөрөх	тээврийг	өргөжүүлэх.

46
Yндэсний	нийт	орлогод	
хөгжлийн	àлáàн	ёснû	
тóслàмжийн	эçлэх	хóвь

25.0	
(1993) 23.3 17.3	

(2004) 20.0

47
Төмөр	çàмûн	àчàà	
тээвэрлэлтэд	дàмжин	өнгөрөх	
àчààнû	эçлэх	хóвь

6.7 16.5 30.2 40.0

Çорилт	20:	Óрт	хóгàöààнд	гàдààд,	дотоод	өрийн	тогтвортой	áàйдлûг	хàнгàх	үүднээс	
өрийн	 стрàтåгийг	 áий	 áолгох,	 үндэсний	 áолон	 олон	 óлсàд	 хэрэглэж	
áàйгàà	 àргà	 хэрэгслийг	 сóдàлж,	 Монгол	 Óлсûн	 төсөв,	 эдийн	 çàсàгт	
хүндрэл	óчрóóлàхгүйгээр	өрийг	çохиöóóлàн	øийдвэрлэж	áàйх.

48
Äотоодûн	нийт	áүтээгдэхүүнд	
Çàсгийн	гàçрûн	гàдààд	өрийн	
эçлэх	хóвь

44.5	
(1991) 90.3 31.7 30.0

49 Эêсïортод	Çàсгийн	гàçрûн	
гàдààд	өрийн	эçлэх	хóвь

24.3	
(1991) 159.4 55.3 40.0

50 Çàсгийн	гàçрûн	орлогод	гàдààд	
өрийн	эçлэх	хóвь	

138.0	
(1991) 265.6 121.7 60.0	

51
Эêсïортод	Çàсгийн	гàçрûн	
гàдààд	өрийн	үйлчилгээний	
эçлэх	хóвь

21.4	
(1991) 4.4 2.9 3.9

52 Çàсгийн	гàçрûн	орлогод	гàдààд	
өрийн	үйлчилгээний	эçлэх	хóвь

1.6	
(1991) 1.4 4.0 7.5

Çорилт	21:	Мэдээлэл	 холáоонû	 øинэ	 тåхнологийг	 хөгжүүлэх,	 “Мэдээлэлжсэн	
нийгэм”	áàйгóóлàх.

53 Ñóóрин	óтàснû	öэгийн	тоо	/1000	
хүн	тóтàмд/ 30.8 46.6 60.3 100.0

54
Èнтåрнåт	áàйнгûн	
хэрэглэгчдийн	тоо	/1000	хүн	
тóтàмд/

- 2.2 10.0 30.0

55 Үүрэн	тåлåôон	хэрэглэгчдийн	
тоо	/1000	хүн	тóтàмд/	 - 31.2 296.8 350.0
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ЗОРИЛГО ЕС.  ХYНИЙ ЭРХИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, АРД×ИЛСАН 
ЗАСАГЛАЛЫГ ХӨГЖYYЛЭХ

Çорилт	22:	Õүний	эрхийн	түгээмэл	тóнхàглàлûг	хүндэтгэн	сàхиж,	хэвлэл	мэдээллийн	
эрх	чөлөөг	хàнгàж,	олон	нийтэд	мэдээллийг	чөлөөтэй	олж	àвàх	áоломж	
олгох.

56 Õүний	хөгжлийн	индåêс:	 0.652 0.669 0.691	
(2004) 0.83

57
Монгол	Óлсûн	хóóль	тогтоомж	олон	óлсûн	хүний	эрхийн	 гэрээ,	 êонвåнöэд	
нийöэж	áóй	тàлààрхи	øинжээчдийн	үнэлгээ	/хóвь/.

58 Шүүхийн	øийдвэр	гүйöэтгэлийн	áодит	áиåлэлт	/хóвь/.

59 Төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэдэд	үйлчилгээ	үçүүлж	áóй	өмгөөлөгчдийн	тоо.

60
Óлс	төр,	эдийн	çàсàг,	сàнхүүгээс	хэвлэл,	мэдээллийн	хэрэгслийн	хàрààт	áóс	
áàйдлûн	тàлààрхи	иргэдийн	төсөөлөл.

61
Төсөв,	түүний	çàрöóóлàлтûн	тàйлàнг	вэá	хóóдсàндàà	тогтмол	áàйрлóóлдàг	
төрийн	áàйгóóллàгûн	тоо.

Çорилт	23:	Àрдчиллûн	үндсэн	çàрчим,	хэв	мàÿгийг	àмьдрàлд	хэвøүүлэх.
62 Төрийн	áàйгóóллàгûн	үйл	àжиллàгààнû	тàлààрхи	иргэдийн	төсөөлөл.

63
Óлсûн	 төсвийн	 төслийг	 áоловсрóóлàх,	 áàтлàх	 үåд	 сàнàлàà	 àлáàн	 ёсоор	
ирүүлсэн	иргэний	нийгмийн	áàйгóóллàгûн	тоо.

64
Áàг,	 хороонû	 Çàсàг	 дàргàд	 нэр	 дэвøүүлэхэд	 оролöох	 иргэдийн	 ирöийн	
хóвь.

Çорилт	24:	Àвлигûг	үл	тэвчих	óóр	àмьсгàлûг	нийгмийн	áүх	хүрээнд		áий	áолгон	
хэвøүүлэх.	

65 Àвлигûн	индåêс.

66
Óлс	 төр,	 хóóль	 хÿнàлтûн	 áàйгóóллàгûн	 хүрээн	 дэх	 àвлигûн	 тàлààрхи	
төсөөлөл.

67
Төрийн	 çàхиргàà	 áолон	 үйлчилгээний	 áàйгóóллàгûн	 хүрээн	 дэх	 àвлигûн	
тàлààрхи	иргэдийн	төсөөлөл.

---------------oOOo-------------
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Ойлголт, тодорõойлолт

Íийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 ÿдóóрлûн	 øóгàмààс	 доогóóр	
хэрэглээтэй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвийг	 ÿдóóрлûн	
түвøин	гэнэ.	Ядóó	хүнийг	ÿдóó	áóс	хүнээс	ÿлгàсàн	
хàмгийн	 áàгà	 хэрэглээг	 хàнгàх	 орлогûн	 дүнг	
ÿдóóрлûн	øóгàм	гэнэ.		ßäóóðàë áà ò¿¿íèéã ñóäëàõ 
àðãà ç¿é, Ðåâàëèîí 1991 îí.

Ядóóчóóдûн	 хэрэглээний	 дóндàж	 хэмжээ	 áолон	
ÿдóóрлûн	 øóгàмûн	 хоорондûн	 ÿлгààг	 ÿдóóрлûн	
гүнçгийрэлт	 гэнэ.	 Ядóóрлûн	 гүнçгийрэлтүүдийн	
нийлáэрээр	 ÿдóóчóóдûг	 ÿдóóрлààс	 гàргàхàд	
øààрдàгдàх	 нààд	 çàхûн	 хөрөнгийн	 хэмжээг	
тодорхойлно.	ßäóóðàë áà ò¿¿íèéã ñóäëàõ àðãà ç¿é, 
Ðåâàëèîí 1991 îí.

Үндэсний	нийт	хэрэглээнд	хàмгийн	áàгà	хэрэглээтэй	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвийн	жин	гэдэг	нь	үндэсний	нийт	
хэрэглээнд	хàмгийн	áàгà	хэрэглээтэй,	хүн	àмûн	20	
хóвийнхнû	хэрэглээний	эçлэх	хóвь	áолно.			ßäóóðàë 
áà ò¿¿íèéã ñóäëàõ àðãà ç¿é, Ðåâàëèîí 1991 îí.

Íэг	 хүнд	 ногдох	 ÄÍÁ	 нь	 тóхàйн	 нóтàг	 дэвсгэрт	
àмьдàрч	 áàйгàà	 нэг	 хүнд	 ногдох	 ÄÍÁ-ний	 хэмжээ	
юм.	 ÄÍÁ	 нь	 óлс	 орнû	 хил	 хÿçгààрûн	 дотор	 нэг	
жилийн	хóгàöààнд	эдийн	 çàсгийн	áолон	нийгмийн	
үйлчилгээний	хүрээнд	øинээр	áүтээгдсэн	нэмэгдэл	
өртгийн	 нийлáэр	 áолно.	 ¯íäýñíèé òîîöîîíû 
ñèñòåì. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîîöîõ 
àðãà÷ëàë, ¯ÑÕ.

III.2 Монгол Улсын Мянганы Хөгжлийн Зорилтуудыг 
 õянаõ шалгуур үзүүлэлтүүдийн ойлголт, тодорõойлолт

Үçүүлэлтийн			
					тодорхойлолт

1.	Ядóóрлûн	
															түвøин

2.	Ядóóрлûн	
									гүнçгийрэлт

3.	Үндэсний	
нийт	хэрэглээнд	
хàмгийн	áàгà	
хэрэглээтэй	хүн	
àмûн	хэрэглээний	
эçлэх	хóвийн	жин

4.	Íэг	хүнд	ногдох	
дотоодûн	нийт	
áүтээгдэхүүн	
(ÄÍÁ),	онû	үнээр,	
мÿнгàн	төгрөг

ҮСХ-НЫ ДАРГЫН 2008 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-
НИЙ ӨДРИЙН 182 ТООТ ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТ
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Тàв	хүртэлх	нàснû	тóрààлтàй	хүүхдийн	эçлэх	хóвь	
нь	 тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 тóхàйн	 нàсàнд	
áàйвàл	çохих	áиåийн	жин	нь	ÀÍÓ-ûн	ЭМÑҮТ/ÄЭМÁ-
ààс	áоловсрóóлсàн		олон	óлсûн	стàндàрт		жингийн	
голчоос	2(3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр		áàйгàà	
5	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	энэ	нàснû	нийт	хүүхдийн	
дóнд	эçлэх	хóвь,	хэмжээ	áолно.	Тàв	хүртэлх	нàснû	
хүүхдийн	тóхàйн	нàсàнд	áàйвàл	çохих	áиåийн	жин	
нь	 ÀÍÓ-ûн	 ЭМÑҮТ/	 ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн		
стàндàрт	 жингийн	 голчоос	 2	 стàндàрт	 хàçàйлтààр	
доогóóр	áàйвàл	дóнд	хэлáэрийн	тóрààлтàй,	хэрэв	3	
стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	áол	хүнд	хэлáэрийн	
тóрààлтàй	 гэж	 үçнэ.	 Îëîí ¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí 
ò¿¿âýð ñóäàëãàà. Í¯Á-ûí   Õ¿¿õäèéí   ñàí. World 
Development Indicators-2007.

Тàв	хүртэлх	нàснû	өсөлтийн	хоöролттой	хүүхдийн	
эçлэх	 хóвь	 нь	 хүүхдийн	 тóхàйн	 нàсàнд	 áàйвàл	
çохих	 áиåийн	 өндөр	 нь	 ÀÍÓ-ûн	 ЭМÑҮТ/ÄЭМÁ-
ààс	áоловсрóóлсàн	олон	óлсûн	стàндàрт	өндрийн	
голчоос	2(3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	áàйгàà	5	
хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	энэ	нàснû	нийт	хүүхдийн	
дүнд	 эçлэх	 хóвь	 áолно.	 Өсөлтийн	 хоöролттой:	 5	
хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 тóхàйн	 нàсàнд	 áàйвàл	
çохих	 áиåийн	 өндөр	 нь	 ÀÍÓ-ûн	 ЭМÑҮТ/	 ÄЭМÁ-
ààс	 áоловсрóóлсàн	 	 стàндàрт	 	 өндрийн	 голчоос	
2	 стàндàрт	 хàçàйлтààр	 доогóóр	 áàйвàл	 дóнд	
хэлáэрийн	хоöролттой,	хэрэв	3	стàндàрт	хàçàйлтààр	
доогóóр	áол	хүнд	хэлáэрийн	хоöролттой	гэнэ. Îëîí 
¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà. Í¯Á-ûí 
Õ¿¿õäèéí ñàí. World Development Indicators-2007.

Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 тóрàнхàй	 хүүхдийн	 эçлэх	 хóвь	
нь	 тàв	 хүртэлх	 нàснû	 	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 тóхàйн	
нàснû	хүүхдийн	áиåийн	өндөрт	çохиöох	áиåийн	жин	
нь	 ЭМÑҮТ/ÄЭМÁ-ààс	 áоловсрóóлсàн	 үлүн	 óлсûн	
стàндàрт	жингийн	голчоос	2	(3)	стàндàрт	хàçàйлтààр	
доогóóр	 áàйгàà	 5	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 эçлэх	
хóвь,	 хэмжээ	 áолно.	 Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	
тóхàйáиåийн	өндөрт	çохиöох	áиåийн	жин	нь	ÀÍÓ-ûн	

	5.	Тàв	хүртэлх	
нàснû	тóрààлтàй	
хүүхдийн	эçлэх	
хóвь

6.	Тàв	хүртэлх	
нàснû	өсөлтийн	
хоöролттой	
хүүхдийн	эçлэх	
хóвь

7.	Тàв	хүртэлх	
нàснû	тóрàнхàй	
хүүхдийн	эçлэх	
хóвь
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ЭМÑҮТ/	ÄЭМÁ-ààс	áоловсрóóлсàн		стàндàрт	жингийн	
голчоос	2	стàндàрт	хàçàйлтààр	доогóóр	áàйвàл	дóнд	
хэлáэрийн	 тóрàнхàй,	 хэрэв	 3	 стàндàрт	 хàçàйлтààр	
доогóóр	 áол	 хүнд	 хэлáэрийн	 тóрàнхàй	 гэнэ.	 Îëîí 
¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà. Í¯Á-ûí 
Õ¿¿õäèéí ñàí. World Development Indicators-2007.

Àжиллàх	хүчний	оролöоонû	түвøин	нь	хөдөлмөрийн	
нàснû	 (15-59	 нàс)	 хүн	 àмûн	 дóнд	 àжиллàх	 хүч	
áóюó	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 áолон	 àжил	 идэвхитэй	
эрж,	 хàйж	 áàйгàà,	 àжиллàхàд	 áэлэн	 àжилгүй	 хүн	
àмûн	эçлэх	хóвь	áолно.	Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü, 
Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí 
¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä,  ÎÓÕÁ Æåíåâ õîò, 2002 îí.	
	
15-24	 нàснû	 çàлóóчóóдûн	 àжилгүйдлийн	 түвøин	
гэдэг	 нь	 15-24	 нàснû	 àжилгүйчүүдийн	 тоог	 	 энэ	
нàснû	 эдийн	 çàсгийн	 идэвхитэй	 хүн	 àмûн	 тоонд	
хàрьöóóлсàн	 хàрьöàà	 юм.	 Àжилгүйчүүд	 гэдэг	 нь	
àжиллàх	 хүчинд	 хàмààрàгдàх	 тóхàйн	 хóгàöààнд	
àжил,	 хөдөлмөр	 эрхлээгүй	 áàйгàà	 áолон	 тóхàйн	
долоо	 хоногт	 àжил	 эрхлээгүй	 áоловч	 àжил	
эрхлэхэд	áэлэн	áàйсàн,	àжил	хөдөлмөр	идэвхитэй	
хàйсàн,	àжил	хөдөлмөр	эрхлэдэггүй	ч	àжил	эрхлэх	
áоломжтой	áàйгàà	өвчлөл,	гэмтэл,	àмрàлт,	чөлөө,	
öàг	àгààрûн	тààгүй	áàйдàл,	àжилд	орох	өргөдлөө	
өгсөн	áолон	ÿрилöлàгàнд	орохоор	хүлээж	áàйгàà,	
àжил	олдохгүй	çэргээс	øàлтгààлàн	àжил	идэвхитэй	
хàйхгүй	 хүнийг	 àжилгүйчүүд	 гэж	 тодорхойлно.	
Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü, Ñòàòèñòèêèéí 
ýìõòãýë.

Õот,	 сóóрингийн	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 	 хàÿгийн	
áүртгэлгүйгээр	 орøин	 сóóж	 áóй	 хүн	 àмûн	 тоо,	
хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлснийг	 хот,	 сóóрингийн	
нийт	хүн	àмд	хàÿгийн	áүртгэлгүй	орøин	сóóж	áóй	
хүн	àмûн	эçлэх	хóвь	гэнэ.	Õот,	сóóрингийн	хүн	àмд	
àймгийн	төв,	нийслэл,	тосгонû	хүн	àмûг	хàмрóóлнà.	
Çàсàг	 çàхиргààнû	 тóхàйн	 нэгж	 хороо,	 áàгт	 àлáàн	
ёсоор	 áүртгүүлээгүй,	 хàÿгийн	 áүртгэлгүйгээр	

8.	Àжиллàх	хүчний	
оролöоонû	түвøин	
/хóвь/

9.	15-24	нàснû	
çàлóóчóóдûн	
àжилгүйдлийн	
түвøин	/хóвь/

10.	Õот,	сóóрингийн	
нийт	хүн	àмд	
хàÿгийн	áүртгэлгүй	
орøин	сóóж	áóй	
хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь
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180-ààс	 дээø	 хоногоор	 орøин	 сóóгчийг	 хàÿгийн		
áүртгэлгүй	орøин	сóóгч	гэнэ.		

Áàгà	 áоловсролд	 хàмрàгдвàл	 çохих	 нàснû	
нийт	 хүүхдүүдээс	 áàгà	 áоловсролд	 хàмрàгдàж	
áóй	 хүүхдийн	 тоог	 хóвиàр	 илэрхийлснийг	 áàгà	
áоловсролûн	хàмрàн	сóргàлтûн	öэвэр	жин	гэнэ.		Áàгà	
áоловсролд	çохих	нàснû	хүн	àмд	6-11	нàснû	нийт	
хүн	àмûг	хàмрóóлнà.		Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÁÑØÓß. 

Тóхàйн	 жилд	 тàвдóгààр	 àнгид	 àмжилттàй	 элссэн	
сóрàлöàгчдûн	 тоог	 4	 жилийн	 өмнө	 нэгдүгээр	
àнгид	 элссэн	 сóрàлöàгчдûн	 тоонд	 хàрьöóóлсàн	
хàрьöààг	 	 нэгдүгээр	 àнгид	 элсэн	 ороод	 тàвдóгààр	
àнги	 хүртэл	 сóрàлöàгчдûн	 хóвь	 гэнэ.	 	 Í¯Á, ÌÕÇ-
ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, 
ÁÑØÓß.

Өдөр	 тóтмûн	 àмьдрàлд	 áогино	 хэмжээний	
өгүүлáэрийг	óнøиж,	áичиж,	ойлгох	чàдвàртàй	15-24	
нàснû	хүн	àмûн	тоог	хóвиàр	илэрхийлснийг	15-24	
нàснû	çàлóóчóóдûн	áичиг	үсэг	тàйлàгдàлтûн	хóвь	
гэнэ.	 Àль	 нэг	 хэлээр	 (áичгийн	 төрөл,	 хэлáэрээс	
үл	 хàмààрàн)	 хàмгийн	 энгийн	 áогино	 өгүүлáэрийг	
óнøиж,	 ойлгож,	 áичиж	 чàддàг,	 энэ	 чàдвàр	 нь	
тодорхой	хóгàöàà	өнгөрсөн	ч	 	хэвээр	хàдгàлàгдàж	
үлдсэн	хүнийг	áичиг	үсэг	мэддэг	гэж	үçнэ.	Õàрин	àль	
нэг	хэлээр	(áичгийн	төрөл,	хэлáэрээс	үл	хàмààрàн)	
хàмгийн	энгийн	áогино	өгүүлáэрийг	óнøиж,	ойлгож,	
áичиж	чàддàггүй,	түүнчлэн	óнøих,	áичих	чàдвàрàà	
тодорхой	 хóгàöààнû	 дàрàà	 àлдсàн	 хүнийг	 áичиг	
үсэг	мэддэггүй	гэж	үçнэ.		ÍҮÁ,	ÁШÓÑÕ.	

Áàгà,	дóнд,	дээд	áоловсрол	эçэмøиж	áàйгàà	охид,	
хөвгүүдийн	тоонû	хàрьöàà	нь	тóхàйн	øàтнû	(áàгà,	
дóнд,	дээд)	áоловсролûн	сóргóóльд	элссэн	эмэгтэй	
хүүхдийн	тоог	эрэгтэй	хүүхдийн	тоонд	хàрьöóóлсàн	
хàрьöàà	 юм.	 	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÁÑØÓß.

	

11.	Áàгà	
áоловсролûн	
хàмрàн	сóргàлтûн	
öэвэр	жин

12.	Íэгдүгээр	
àнгид	элсэн	
ороод	тàв	дóгààр	
àнги	хүртэл	
сóрàлöàгчдûн	хóвь

13.	15-24		нàснû	
çàлóóчóóдûн	áичиг	
үсэг	тàйлàгдàлтûн	
хóвь

14-	16.	áàгà,	дóнд,	
дээд	áоловсрол	
эçэмøиж	áàйгàà	
охид,	хөвгүүдийн	
тоонû	хàрьöàà
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Õөдөө	àж	àхóйгààс	áóсàд	сàлáàрт	öàлинтàй	àжил	
эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	 àмûн	 дóнд	 энэ	 сàлáàрóóдàд	
öàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 эмэгтэйчүүдийн	
тоог	 хóвиàр	 илэрхийлснийг	 хөдөө	 àж	 àхóйгààс	
áóсàд	 сàлáàрт	 öàлинтàй	 àжил	 эрхэлж	 áàйгàà	 хүн	
àмûн	дотор	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь	гэнэ.	Õөдөө	
àж	àхóйн	áóс	сàлáàрт	àж	үйлдвэр,	áàрилгà	áолон	
үйлчилгээг	 хàмрóóлнà.	 	 Îëîí óëñûí ñàëáàðûí 
àíãèëàë.

Óлсûн	Èх	Õóрàлд	сонгогдсон	нийт	гиøүүдийн	дүнд	
эмэгтэй	 гиøүүдийн	 	 эçлэх	 хóвь	 хэмжээ	 áолно.	
Õàрин	 àймàг,	 нийслэлийн	 түвøинд	 áол	 àймàг,	
нийслэлийн	Èргэдийн	хóрàлд	сонгогдсон	гиøүүдийн	
дүнд	эмэгтэй	гиøүүдийн	эçлэх	тоо	хэмжээг	хóвиàр	
илэрхийлнэ.

Óлсûн	 Èх	 Õóрàлд	 нэр	 дэвøигчдийн	 дүнд	 	 нэр	
дэвøсэн	эмэгтэйчүүдийн	эçлэх	хóвь	áолно.	Õàрин	
àймàг,	 нийслэлийн	 түвøинд	 àймàг,	 нийслэлийн	
Èргэдийн	 хóрàлд	 нэр	 дэвøсэн	 эмэгтэйчүүдийн	
эçлэх		хóвь	хэмжээг	илэрхийлнэ.	

Тàв	 хүртэлх	 нàснû	 хүүхдийн	 эндэгдлийн	 түвøин	
/1000	 àмьд	 төрөлт	 тóтàмд/	 нь	 тóхàйн	 жилд	 àмьд	
төрсөн	1000	хүүхдэд	ногдох	тóхàйн	жилд	тàв	хүртэлх	
нàсàндàà	эндсэн	хүүхдийн	тоо	áолно.		Ñîöèàëüíàÿ 
ñòàòèñòèêà. 2003 ã  ÌÃÓЭÑÈ. 

Íÿлхсûн	 эндэгдлийн	 түвøин	 /1000	 àмьд	 төрөлт	
тóтàмд/	 гэдэг	 нь	 тóхàйн	 жилд	 àмьд	 төрсөн	 1000	
хүүхдэд	 ногдох,	 нэг	 хүртэлх	 нàсàндàà	 /0-364	
хоногтой/	эндсэн	хүүхдийн	тоо	áолно.	Íэг	хүртэлх	
нàснû	 хүүхдэд	 0-11	 сàр	 28	 хоногтой	 хүүхдийг	
хàмрóóлнà.	 Ñîöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà. 2003Ã 
ÌÃÓЭÑÈ. Эð¿¿ë ìýíäèéí ÿàì, ýð¿¿ë ìýíäèéí 
¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 2004 îí .

17.	Õөдөө	
àж	àхóйгààс	
áóсàд	сàлáàрт	
öàлинтàй	àжил	
эрхэлж	áàйгàà	
хүн	àмûн	дотор	
эмэгтэйчүүдийн	
эçлэх	хóвь

18.	Óлсûн	их	
хóрàлд	сонгогдсон	
эмэгтэйчүүдийн	
эçлэх	хóвь

19.	Óлсûн	
их	хóрàлд	
нэр	дэвøсэн	
эмэгтэйчүүдийн	
эçлэх	хóвь	

20.	Тàв	хүртэлх	
нàснû	хүүхдийн	
эндэгдлийн	түвøин	
/1000	àмьд	төрөлт	
тóтàмд/

21.	Íÿлхсûн	
эндэгдлийн	түвøин	
/1000	àмьд	төрөлт	
тóтàмд/
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Óлààн	áóрхнû	эсрэг	вàêöинжóóлàлтàд	хàмрàгдсàн	
хүүхдийн	хóвь	нь	1	хүртэлх	нàснû	хүүхдийн	óлààн	
áóрхнû	эсрэг	вàêöинжóóлàлтàд	хàмрàгдàлтûн	тоо,		
хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿éí 
ñòàòèñòèê.

Эхийн	 эндэгдлийн	 түвøин	 /100	 000	 àмьд	 төрөлт	
тóтàмд/	 нь	 тóхàйн	 жилд	 àмьд	 төрсөн	 100	 000	
хүүхдэд	 ногдох	 жирэмсэн	 áóюó	 жирэмсний	
дàрààх,	 мөн	 хүүхэд	 төрүүлэх	 үåийн	 хүндрэлээс	
хàмààрч	нàс	áàрсàн	эхчүүдийн	тоо	юм.	Жирэмсний	
хóгàöààнд	 áолон	 төрөх	 үåдээ	 эсвэл	 төрснөөс		
хойø	42	хоногийн	дотор	жирэмслэлтийн	áàйрлàл,	
үргэлжилсэн	хóгàöààнààс	үл	хàмààрàн	жирэмслэлт,	
төрөлт	 áолон	 түүнийг	 óдирдàхтàй	 холáоо	 áүхий	
øàлтгààнààр	 эх	 эндэхийг	 эхийн	 эндэгдэл	 гэнэ.	  
ÄЭÌÁ. Õ¿í àì ç¿éí ñòàòèñòèê.

Эрүүл	 мэндийн	 мэргэжлийн	 àжилтàн	 эх	 áàрьсàн	
төрөлтийн	 хóвь	 нь	 жирэмсний	 үåд	 эмнэлгийн	
хÿнàлтàнд	 хàмрàгдàж,	 çөвлөгөө	 àвàх,	 эх	 áàрих,	
øинээр	 төрсөн	 хүүхдийг	 àсрàх	 тàлààр	 тóсгàйлàн	
сóргàсàн	эмнэлгийн	àжилтнû	эх	áàрьсàн	төрөлтийн	
тоо	 хэмжээг	 илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿éí 
ñòàòèñòèê.

Жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	 дóндàхь	 ÕÄÕÂ-ийн	
тàрхàлт	 /хóвь/	 нь	 жирэмсэн	 эмэгтэйчүүдийн	
дóнд	 áàйгàà	 ÕÄÕÂ-ийн	 хàлдвàртàй	 жирэмсэн	
эмэгтэйчүүдийн	тоо,	хэмжээг	илэрхийлнэ.	 	ÄЭÌÁ, 
Õ¿í àì ç¿éí ñòàòèñòèê.

15-24	нàснû	çàлóóчóóдûн	дóндàх	ÕÄÕÂ-ûн	тàрхàлт	
/хóвь/	 нь	 15-24	 нàснû	 нийт	 çàлóóчóóдûн	 дóнд	
ÕÄÕÂ-ûн	хàлдвàртàй	çàлóóчóóд	хэдэн	хóвийг	эçэлж	
áàйгààг	илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí 
ñòàòèñòèê.	

22.	Óлààн	
áóрхнû	эсрэг	
вàêöинжóóлтàнд	
хàмрàгдсàн	
хүүхдийн	эçлэх	
хóвь

23.	Эхийн	
эндэгдлийн	түвøин	
/100	000	àмьд	
төрөлт	тóтàмд/	

24.	Эрүүл	мэндийн	
мэргэжлийн	
àжилтàн	эх	
áàрьсàн	төрөлтийн	
хóвь

25.	Жирэмсэн	
эмэгтэйчүүдийн	
дóндàхь	ÕÄÕÂ-ийн	
хàлдвàрûн	тàрхàлт	
/хóвь/

26.	15-24	нàснû	
çàлóóчóóдûн	
дóндàхь	ÕÄÕÂ-ийн	
хàлдвàрûн	тàрхàлт	
/хóвь/
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Ñүрьåэ	 өвчний	 тàрхàлт	 нь	 	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	
сүрьåэгээр	өвчлөгчдийн	тоог	100000	хүнд	ногдохоор	
илэрхийлнэ.	 	 	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí 
ñòàòèñòèê. World Development Indicators 2007.

Ñүрьåэ	өвчний	өвчлөлийн	түвøин	нь	тóхàйн	жилд	
øинээр	 áүртгэгдсэн	 сүрьåэгийн	 тохиолдлûн	 тоог	
100	000	хүнд	ногдохоор	илэрхийлнэ.	ÄЭÌÁ, Õ¿í àì 
ç¿é, ºâ÷ëºëèéí ñòàòèñòèê. 

Ñүрьåэгээс	øàлтгààлсàн	нàс	áàрàлт	нь	тàйлàнгийн	
жилд	сүрьåэ	өвчнөөс	øàлтгààлàн	нàс	áàрсàн	хүний	
тоог	100	000	хүн	àмд	ногдохоор	илэрхийлнэ.  ÄЭÌÁ, 
Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí ñòàòèñòèê.  

Оноøилгоо,	 эмчилгээний	 олон	 óлсûн	 стàндàртûн	
хүрээнд	илрүүлж,	эмчилсэн	сүрьåэгийн	тохиолдлûн	
хóвь	 нь	 Шóóд	 Õÿнàлттàй	 Áогино	 Õóгàöààнû	
Эмчилгээнд	(ШÕÁÕЭ/DOTS)	хàмрàгдсàн	сүрьåэтэй	
өвчтөнүүдээс	 áүрэн	 эдгэрсэн	 тохиолдлûг	 хóвиàр	
илэрхийлнэ.	 ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí 
ñòàòèñòèê.

5-6	нàстàй	хүүхдийн	øүд	öоорох	өвчний	тàрхàлт	нь	
5-6	нàснû	хүн	àмûн	дóнд	áàйгàà	øүд	öоорох	өвчтэй	
(нэг	áóюó	түүнээс	дээø	öоорсон,	нэг	áóюó	түүнээс	
дээø	ломáодсон,	нэг	áóюó	түүнээс	дээø	öоорлûн	
óлмààс	 àвàгдсàн	 øүдтэй)	 хүүхдийн	 тоо,	 хэмжээ	
áолно. ÄЭÌÁ, Õ¿í àì ç¿é, ºâ÷ëºëèéí ñòàòèñòèê.

Ойт	 нóтгийн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 нийт	 гàçàр	 нóтгийн	
хэмжээнд	 ойт	 нóтгийн	 эçлэх	 хэмжээг	 хóвиàр	
илэрхийлж	 хàрóóлнà.	 Ойт	 нóтàгт	 áàйгàлийн	 áà	
тàримàл	ой	хàмààрнà.	Тàримàл	ойн	10-ààс	дооøгүй	
хóвьд	 мод	 óргàсàн,	 эсвэл	 óргóóлàхààр	 хүлээгдэж	
áàйгàà,	 мөн	 0.5	 гåêтàрààс	 дээø	 тàлáàйн	 мод	 нь	
хàмгийн	áàгààр	5	мåтр	óргàх	áоломжтой	áàйх	ёстой.	
Ойт	нóтàг	нь	мод	óргàсàн	áàйх,	тóхàйн	гàçрûг	өөр	
çориóлàлтààр	 àøиглàхгүй	 áàйх	 гэсэн	 2	 үндсэн	
øààрдлàгûг	хàнгàсàн	áàйнà.	Îéí òóõàé õóóëü.

	27.	Ñүрьåэ	өвчний	
тàрхàлт	/100	000	
хүн	тóтàмд/

28.	Ñүрьåэгийн	
өвчлөлийн	түвøин	
/100	000	хүн	
тóтàмд/

29.	Ñүрьåэгээс	
øàлтгààлсàн	нàс	
áàрàлт	/100000	хүн	
тóтàмд/

30.	Оноøилгоо,	
эмчилгээний	олон	
óлсûн	стàндàртûн	
хүрээнд	сүрьåэг	
илрүүлж,	эмчилсэн	
тохиолдлûн	хóвь

31.	5-6	нàстàй	
хүүхдийн	øүд	
öоорох	өвчний	
тàрхàлт	/хóвь/

II.	32.	Ойт	нóтгийн	
эçлэх	хóвь
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Тóсгàй	хàмгààлàлтàд	àвсàн	гàçàр	нóтгийн	эçлэх	хóвь	
нь	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	түвøинд	хàмгààлàлтàд	
àвсàн	гэж	тодорхойлогдсон	гàçàр	нóтгийн	хэмжээг	
хóвиàр	илэрхийлнэ.	Үүнд	óс	áүхий	гàçàр	нэгэн	àдил	
хàмààрнà.	Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí 
òóõàé õóóëü.

Íэг	 хүнд	 ногдох	 нүүрсхүчлийн	 дàвхàр	 ислийн	
ÿлгàрàл	 гэдэг	 нь	 хүний	 үйл	 àжиллàгààнû	
(үйлдвэрлэл	áà	хэрэглээ)	үр	дүнд	áий	áолсон	нийт	
нүүрсхүчлийн	 дàвхàр	 ислийн	 ÿлгàрлûг	 нийт	 хүн	
àмûн	 тоонд	 хàрьöóóлсàн	 хэмжээ	 áолно.	 Àãààðûí 
÷àíàðûí õóóëü.2002 îí.

Óлààáààтàр	 хотûн	 àгààр	 дàхь	 àçотûн	 дàвхàр	
ислийн	өвлийн	хоногийн	дóндàж	àгóóлàмж	гэдэг	нь	
өвлийн	хоногийн	àгààр	мàндлûн	áүтэö	дэх	àçотûн	
дàвхàр	 ислийн	 хэмжээ	 áолно.	 Àãààðûí ÷àíàðûí 
õóóëü. 2002 îí.

Óлààнáààтàр	 хотûн	 àгààр	 дàхь	 хүхэрлэг	 хийн		
өвлийн	 дóндàж	 àгóóлàмж	 гэдэг	 нь	 өвлийн	 àгààр	
мàндлûн	 áүтэöдэх	 хүхэрлэг	 хийн	 хэмжээ	 áолно. 
Àãààðûí ÷àíàðûí õóóëü. 2002 îí.	

Óлсûн	нийт	 гол	мөрний	óрсàö	áүрэлдэх	óндàргûн	
дүнд	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	тóсгàй	хàмгààлàлтàд	
àвсàн	гол	мөрний	óрсàö	áүрэлдэх	óндàргûн	эхийн	
эçлэх	хэмжээг	хэлнэ.	Мөрөн,	 гол,	 óснû	эх	үүсвэр,	
óснû	сàв	гàçрûг	óлсûн	áолон	орон	нóтгийн	тóсгàй	
хàмгààлàлтàд	àвàх	àсóóдлûг	тóсгàй	хàмгààлàлттàй	
гàçàр	нóтгийн	тóхàй	хóóлиàр	çохиöóóлнà.	Óснû	сàв	
гàçàр	гэж	гàдàргûн	óс	хóрàх	тàлáàй,	гàçрûн	доорхи	
óс	àгóóлсàн	 чóлóóлàг	 áүхий	 орчинг	 хэлнэ. Óñíû 
òóõàé õóóëü, ÁÎÀÆß

Õàмгààлàлт	 áàрьж	 тохижóóлсàн	 óснû	 эх	 үүсвэр,	
áóлàг	 øàндûн	 эхийн	 тоо	 áолно.	 Тóхàйн	 óснû	

33.	Тóсгàй	
хàмгààлàлтàд	
àвсàн	гàçàр	
нóтгийн	эçлэх	хóвь	

34.	Íэг	хүнд	ногдох	
нүүрсхүчлийн	
дàвхàр	ислийн	
ÿлгàрàлт	
(тонн/хүн)	

35.	Óлààнáààтàр	
хотûн	àгààр	дàхь	
àçотûн	дàвхàр	
ислийн	өвлийн	
хоногийн	дóндàж	
àгóóлàмж	/мêг/м3/

36.	Óлààнáààтàр	
хотûн	àгààр	дàхь	
хүхэрлэг	хийн	
өвлийн	дóндàж	
àгóóлàмж	/мêг/м3/

37.	Õàмгààлàлтàд	
àвсàн	гол	мөрний	
óснû	óрсàö	
áүрэлдэх	óндàргûн	
эхийн	эçлэх	хóвь

38.	Õàмгààлàлт	
áàрьж	тохижóóлсàн
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эх	 үүсвэр,	 áóлàг,	 øàндûн	 эхийг	 тойрóóлàн	
хàмгààлàлтûн	 áүс	 тогтоож	 хàйс,	 хàøàà	 áàрьж	
тохижóóлсàн	мөн	моджóóлсàн	áàйнà.	 Óñíû òóõàé 
õóóëü, ÁÎÀÆß.

Áàтàлгààт	óнднû	óснû	хàнгàмжгүй	хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь	 нь	 нийт	 хүн	 àмûн	 дóнд	 төвлөрсөн	 áолон	
төвлөрсөн	 áóс	 óсàн	 хàнгàмж,	 хàмгààлàгдсàн	
хóдàг,	 áóлàг	 øàнднààс	 óнднû	 óсàà	 àвч	 хэрэглэж	
чàдàхгүй	áàйгàà	хүн	àмûн	тоог	хóвиàр	илэрхийлнэ.	
Төвлөрсөн	óсàн	хàнгàмж	нь	óс	олáорлох,	öэвэрлэх,	
дàмжóóлàх	çориóлàлт	áүхий	øóгàм	сүлжээ,	áàрилгà	
áàйгóóлàмжийг	 àøиглàн	 хэрэглэгчийг	 стàндàртûн	
øààрдлàгàд	 нийöсэн	 öэвэр	 óсààр	 хàнгàх	 систåм	
áолно.	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëò, ÇÒÁÕÁß.

Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмжид	
хàмрàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÿлгàдàс	
çàйлóóлàх	 эрүүл	 àхóйн	 øààрдлàгà	 хàнгàсàн	
áàйгóóлàмжààр	 	 хàнгàгдààгүй	 хүн	 àмûн	 тоог	
хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 Ñàйжрóóлсàн	 àриóн	
öэврийн	 áàйгóóлàмжид	 àриóтгàх	 тàтóóргà	 áүхий	
àриóн	 öэврийн	 áàйгóóлàмж,	 	 энгийн	 áөгөөд	
хàмгààлàгдсàн,	àгààржóóлàлттàй	гàдàà	жорлонгоос	
төвлөрсөн	мóó	óснû	хоолойд	холáогдсон	óс	тàтàх	
хóрààгóóртàй	жорлон	хàмààрнà.	Àриóтгàх	тàтóóргà	
гэж	 хэрэглээнээс	 гàрсàн	 áохир	 óсûг	 öóглóóлàх,	
тàтàн	çàйлóóлàх,	öэвэрлэх	çориóлàлт	áүхий	øóгàм	
сүлжээг	 хэлнэ.	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÇÒÁÕÁß.

Èнжåнåрийн	 øóгàм	 сүлжээтэй	 орон	 сóóöàнд	
àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн	эçлэх	хóвь	нь	нийт	хүн	
àмààс	төвлөрсөн	øóгàм	сүлжээ	áүхий	орон	сóóöàнд	
àмьдàрч	áàйгàà	хүн	àмûн	тоог	хóвиàр	илэрхийлнэ.	
Төвлөрсөн	 øóгàм	 сүлжээ	 гэж	 хот,	 сóóрин	 гàçрûн	
хүн	 àмûг	 öэвэр	 óс,	 дóлààн,	 öàхилгààнààр	 хàнгàх,	
áохир	 óсûг	 тàтàн	 çàйлóóлàх,	 öэвэрлэх	 çориóлàлт	
áүхий	øóгàм	сүлжээ,	áàрилгà,	áàйгóóлàмж	áолно.	

óснû	эх	үүсвэр,		
áóлàг	øàндûн	
эхийн	тоо

39.	Áàтàлгààт	
óнднû	óснû	
хàнгàмжгүй	хүн	
àмûн	эçлэх	хóвь

40.	Ñàйжрóóлсàн	
àриóн	öэврийн	
áàйгóóлàмжид	
хàмрàгдààгүй	хүн	
àмûн	эçлэх	хóвь

41.	Èнжåнåрийн	
øóгàм	сүлжээтэй	
орон	сóóöàнд	
àмьдàрч	áàйгàà	
хүн	àмûн	эçлэх	
хóвь
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Шóгàм	сүлжээ	гэсэн	ойлголтод	öэвэр	óс	дàмжóóлàх,	
хóвààрилàх,	 хэрэглэгчдэд	 хүргэх,	 хэрэглээнээс	
гàрсàн	áохир	óсûг	тàтàн	çàйлóóлàх	áàйгóóлàмжийг	
хàмààрóóлнà.	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí 
îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò, ÇÒÁÕÁß. 
	
Õóдàлдààнû	хүчин	чàдлûг	áий	áолгоход	тóслàхààр	
үçүүлсэн	 ÕÀЁТ-ûн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÕÀЁТ-ûг	 хүлээн	
àвсàн	óлсûн	үндэсний	нийт	орлогод	/ҮÍО/	эêсïорт	
áолон	 хóдàлдààнд	 чиглэгдсэн	 сàлáàрóóдûг	
хөгжүүлэхэд	 олгосон	 хөгжлийн	 нийт	 тóслàмжийн	
эçэлж	 áóй	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 Õөгжлийн	
àлáàн	ёснû	тóслàмж	нь	хөгжиж	áóй	орнóóдûн	сàйн	
сàйхàн	 áàйдàл,	 эдийн	 çàсгийн	 хөгжлийг	 дэмжих	
çорилгоор	àлáàн	ёснû	сåêторт	олгосон	тóслàмж	áóюó	
çээлээс	áүрдэнэ.	Õөгжлийн	àлáàн	ёснû	тóслàмжийн	
çээл	 нь	 хөнгөлөлттэй	 нөхöлөөр	 олгогдох	 áөгөөд	
энэ	 нь	 тóслàмжийн	25	 áóюó	 түүнээс	 дээø	 хóвийн	
тóслàмжийн	 элåмåнтүүдийг	 àгóóлнà.	 	 Үндэсний	
нийт	орлого	(ҮÍО)	нь	хààнà	үйлдвэрлэгдсэнээс	үл	
хàмààрч	мàнàй	орнû	эдийн	çàсгийн	хàръÿàтóóдûн	
эçэмøиж	 áàйгàà	 үйлдвэрлэлийн	 хүчин	 çүйлсийн		
орлогûн	нийлáэр	үçүүлэлт	юм. ̄ íäýñíèé òîîöîîíû 
ñèñòåì, Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëò.

Íийгмийн	 сóóрь	 үйлчилгээнд	 үçүүлсэн	 хөгжлийн	
àлáàн	 ёснû	 тóслàмжийн	 (ÕÀЁТ)	 эçлэх	 хóвь	 нь	
хөгжлийн	 àлáàн	 ёснû	 тóслàмжийн	 хорооноос	
үçүүлсэн	 тóслàмжийн	 нийт	 хэмжээнд	 эрүүл	 мэнд,	
áоловсрол,	 хооллолт,	 öэвэр	 óснû	 áолон	 áохирûн		
øóгàмûн	 үйлчилгээнд	 çориóлж	 хàндивлàсàн	
тóслàмжийн	 эçлэх	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	
Ñóóрь	áоловсролд	áàгà	áоловсрол,	çàлóóчóóд	áолон	
нàсàнд	 хүрэгчдэд	 çориóлсàн	 àмьдрàлûн	 сóóрь	 óр	
чàдвàр	 эçэмøүүлэх	 сóргàлт,	 хүүхдийн	 сóргóóлийн	
өмнөх	 áоловсрол	 хàмààрнà.	 Àнхàн	 øàтнû	 эрүүл	
мэндийн	 үйлчилгээнд	 àнхàн	 øàтнû	 тóслàмж,	
түүнийг	 үçүүлэх	 дэд	 áүтэö,	 хоол	 тэжээлийн	 сóóрь	
хàнгàмж,	 хàлдвàрт	 өвчний	 хÿнàлт,	 эрүүл	 мэндийн	

42.	Õóдàлдààнû	
хүчин	чàдлûг	
áий	áолгоход	
тóслàхààр	
үçүүлсэн	хөгжлийн	
àлáàн	ёснû	
тóслàмжийн	/хàёт/	
эçлэх	хóвь

43.	Íийгмийн	
сóóрь	үйлчилгээнд	
үçүүлсэн	хөгжлийн	
àлáàн	ёснû	
тóслàмжийн	эçлэх	
хóвь
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àжилтнóóдûн	хөгжил	çэрэг	хàмààрнà.	 Í¯Á ÌÕÇ-ûí 
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò.

ÄÍÁ-д	 эêсïортûн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 ÄÍÁ-ий	 хэдэн	
хóвийг	áàрàà,	үйлчилгээний	эêсïорт	эçэлж	áàйгààг	
илэрхийлнэ.	 ÄÍÁ	 нь	 óлс	 орнû	 хил	 хÿçгààрûн	
дотор	нэг	жилийн	хóгàöààнд	эдийн	çàсгийн	áолон	
нийгмийн	үйлчилгээний	хүрээнд	øинээр	áүтээгдсэн	
нэмэгдэл	 өртгийн	 нийлáэр	 юм.	 Ìîíãîë Óëñûí 
Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë.

Ñàнхүүгийн	 гүнçгийрэл	 нь	 сàнхүүгийн	 үйлчилгээ	
тóхàйн	онд	хир	çэрэг	нэмэгдэж,		хүртээмжтэй	áолж	
áàйгààг	 илэрхийлнэ.	 Энэ	 нь	 М2–мөнгийг	 ÄÍÁ-д	
хàрьöóóлсàн	хàрьöàà	юм.	Ìàêðî ýêîíîìèêà,2000ã.

Үндэсний	 нийт	 орлогод	 хөгжлийн	 àлáàн	 ёснû	
тóслàмжийн	 эçлэх	 хóвь	 нь	 Монгол	 Óлсûн	 хүлээн	
àвсàн	 ÕÀЁТ-ûн	 нийт	 хэмжээ	 нь	 мàнàй	 óлсûн	
үндэсний	нийт	орлогûн	/ҮÍО/	хэдэн	хóвийг	áүрдүүлж	
áàйгààг	 илэрхийлнэ.	 Үндэсний	 нийт	 орлого	 (ҮÍО)	
нь	хààнà	үйлдвэрлэгдсэнээс	нь	øàлтгààлàхгүйгээр	
мàнàй	орнû	эдийн	çàсгийн	хàръÿàтóóдûн	эçэмøиж	
áàйгàà	 үйлдвэрлэлийн	 хүчин	 çүйлсийн	 	 орлогûн	
нийлáэр	 үçүүлэлт	 áолно.	 ¯íäýñíèé òîîöîîíû 
ñèñòåì. Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëò.

Төмөр	çàмûн	àчàà	тээвэрлэлтэд		дàмжин	өнгөрөх	
àчààнû	 эçлэх	 хóвь	 гэдэг	 нь	 тóхàйн	 óлсûн	 төмөр	
çàмààр	 дàмжин	 өнгөрсөн	 áóсàд	 óлс	 орнû	 àчàà	
нь	 тóхàйн	 óлсûн	 төмөр	 çàмààр	 тээсэн	 нийт	
àчààнû	 хэдэн	 хóвийг	 эçэлж	 áàйгààг	 илэрхийлнэ.	
Эêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà.2000 ã.
	
Äотоодûн	 нийт	 áүтээгдэхүүнд	 Çàсгийн	 гàçрûн	
гàдààд	өрийн	эçлэх	хóвь	нь	ÄÍÁ-ний	хэдэн	хóвийг	
Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өр	 áүрдүүлж	 áàйгààг	
илэрхийлнэ. Ìàêðî ýêîíîìèêà, 2000 ã.

44.	Äотоодûн	нийт	
áүтээгдэхүүнд	
/днá/	эêсïортûн	
эçлэх	хóвь	

45.		Ñàнхүүгийн	
гүнçгийрэл:	днá,	
нийт	мөнгөний	
хàрьöàà

46.	Үндэсний	нийт	
орлогод	/үно/	
хөгжлийн	àлáàн	
ёснû	тóслàмжийн	
эçлэх	хóвь

47.	Төмөр	çàмûн	
àчàà	тээвэрлэлтэд	
дàмжин	өнгөрөх	
àчààнû	эçлэх	хóвь

48.	Äотоодûн	нийт	
áүтээгдэхүүнд	
çàсгийн	гàçрûн	
гàдààд	өрийн	эçлэх	
хóвь
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Эêсïортод	 çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өрийн	
үйлчилгээний	 эçлэх	 хóвь	 нь	 эêсïортûн	 áàрàà,	
áүтээгдэхүүн,	 үйлчилгээний	 орлого	 дàхь	 çàсгийн	
гàçрûн	 гàдààд	 өрийн	 хүү,	 хорогдóóлàлтûн	
төлáөрийн	 хэмжээг	 хóвиàр	 илэрхийлнэ.	 Ìàêðî 
ýêîíîìèêà, 2002 ã.

Çàсгийн	 гàçрûн	 орлогод	 гàдààд	 өрийн	 эçлэх	 хóвь	
нь	çàсгийн	гàçрûн	орлогûн	хэдэн	хóвийг	гàдààд	өр	
эçэлж	áàйгààг	илэрхийлнэ.	Ìàêðî ýêîíîìèêà,2002ã.

Эêсïортод	 Çàсгийн	 гàçрûн	 гàдààд	 өрийн	
үйлчилгээний	 эçлэх	 хóвь	 нь	 áàрàà,	 áүтээгдэхүүн,	
үйлчилгээний	 эêсïортûн	 хэдэн	 хóвийг	 çàсгийн	
гàçрûн	 гàдààд	өрийн	үйлчилгээ	áүрдүүлж	áàйгààг	
илэрхийлнэ.	 Ìàêðî ýêîíîìèêà, 2002 ã.

Çàсгийн	 гàçрûн	 орлогод	 гàдààд	 өрийн	 үйлчилгээ	
хэдэн	 хóвийг	 эçэлж	 áàйгààг	 илэрхийлнэ.	 Ìàêðî 
ýêîíîìèêà, 2002 ã.

Íийт	ÿриàнû	сүлжээний	холáолтûн	áàйгóóлàмжид	
/ÀТÑ/	 холáогдсон	 сóóрин	 тåлåôонû	 øóгàмûн	
тоог	 1000	 хүнд	 ногдох	 хэмжээгээр	 илэрхийлнэ.	
Ñóóрин	 тåлåôонû	 øóгàм	 гэж	 нийтийн	 ÿриàнû	
сүлжээний	холáолтûн	áàйгóóлàмжид		хэрэглэгчийн	
төхөөрөмжийг	 /ÀТÑ/	 холáосон	 øóгàм	 áóюó	 öэгийг	
хэлнэ.	 	 Í¯Á, ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îéëãîëò, 
òîäîðõîéëîëò.ÌÕÕÒÃ.

Èнтåрнåт	áàйнгûн	хэрэглэгчдийн	 тоо	нь	1000	хүн	
тóтàмд	ногдох	интåрнåт	áàйнгûн	хэрэглэгч	нàрûн	
тоог	 илэрхийлнэ..Èнтåрнåт	 гэдэг	 дэлхий	 дàхинû	
мэдээллийн	 нэгдсэн	 сүлжээ	 áөгөөд	 сүлжээний	
төгсгөлийн	 төхөөрөмж	 êомïьютåр	 áолно.	 Dial-
up	 áолон	 түрээсийн	 øóгàм,	 өргөн	 çóрвàсûн	
хэрэглэгчдийг	 нийтэд	 нь	 интåрнåтийн	 áàйнгûн	
хэрэглэгч	гэнэ.	Dial-up	гэдэг	нь	тåлåôон	øóгàм	áà	

49.	Эêсïортод	
çàсгийн	гàçрûн	
гàдààд	өрийн	эçлэх	
хóвь	

50.	Çàсгийн	гàçрûн	
орлогод	гàдààд	
өрийн	эçлэх	хóвь	

51.	Эêсïортод	
çàсгийн	гàçрûн	
гàдààд	өрийн	
үйлчилгээний	
эçлэх	хóвь

52.	Çàсгийн	
гàçрûн	орлогод	
гàдààд	өрийн	
үйлчилгээний	
эçлэх	хóвь

53.	Ñóóрин	óтàснû	
öэгийн	тоо	/1000	
хүн	тóтàмд/

54.	Èнтåрнåт	
áàйнгûн	
хэрэглэгчдийн	тоо	
/1000	хүн	тóтàмд	/
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модåмоор	 дàмжин	 интåрнåтåд	 холáогдох	 áоломж	
юм.	ÌÕÕÒÃ.

Үүрэн	 тåлåôонû	хэрэглэгчдийн	 тоо	 гэдэг	нь	1000	
хүн	тóтàмд	ногдох	сүлжээнд	холáогдох	áоломжтой	
үүрэн	тåлåôонû	тåхнологи	àøиглàсàн	 гàр	óтàснû	
үйлчилгээний	 эрхтэй	 çөөврийн	 óтàснû	 тоо	 áолно.	
ÌÕÕÒÃ.

Õүний	хөгжлийн	индåêс	нь	хүний	хөгжлийн	дàрààхь	
үндсэн	 3	 хэмжүүрээр	 óлс	 орнû	 хүрсэн	 дóндàж	
ололтûг	 хэмждэг	 нийлмэл	 үçүүлэлт	 áолно.	 Үүнд:	
óрт	нàслàлт,	эрүүл	àмьдрàлûг	илэрхийлэх	дóндàж	
нàслàлт,	 мэдлэгийн	 түвøинг	 илэрхийлэх	 нàсàнд	
хүргэгчдийн	áичиг	үсэгт	тàйлàгдàлтûн	түвøин,	áàгà,	
дóнд,	 дээд	 сóргóóльд	 хàмрàгдàлт,	 àмьжиргààнû	
çохистой	 түвøинг	 хàнгàхàд	 øààрдàгдàх	 нөөöийг	
илэрхийлэх	 хóдàлдàн	 àвàх	 чàдвàрûн	 түвøнээр	
тэгøитгэсэн	нэг	хүнд	ногдох	ÄÍÁ.	Õүн	àмûн	дóндàж	
нàслàлтûн	 индåêс,	 áоловсролûн	 индåêс,	 нэг	
хүнд	ногдох	ÄÍÁ-ий	 (ÕÀ×П)	индåêсийн	мàтåмàтиê	
дóнджààр	 тодорхойлно.	 Îêñôîðä. Õ¿íèé õºãæèë. 
2006 îí.  

Монгол	Óлсûн	нийт	хóóлийн	/ÿлàнгóÿà	хүний	хóвийн	
эрх,	 хàлдàøгүй	 áàйдàлтàй	 øóóд	 холáоо	 áүхий	
эрүүгийн	áàйöààн	øийтгэх	áолон	эрүүгийн	хóóлийн/	
дотор	 Монгол	 Óлсûн	 нэгдэн	 орсон	 олон	 óлсûн	
хүний	 эрхийн	 гэрээ,	 êонвåнöэд	 нийöэхгүй	 áàйгàà	
хóóль	 тогтоомж	 хэдэн	 хóвийг	 эçэлж	 áóй	 тàлààрхи	
øинжээчдийн	 дүгнэлт	 áолно.	 ÕÇÄÕß.  Àðä÷èëñàí 
Çàñàãëàë. 2006 îí.

Шүүхийн	øийдвэр	гүйöэтгэлийн	áодит	áиåлэлт	гэдэг	
нь	 	 øүүхээс	 гүйöэтгэх	 хóóдàс	 áичигдэн	 ирсэн	 хэрэг	
нь	 áиåлүүлáэл	 çохих	 гүйöэтгэлийн	 хэдэн	 хóвийг	
áиåлүүлсэнийг	 илэрхийлнэ.	 ÕÇÄÕЯ.	 	 Àðä÷èëñàí 
Çàñàãëàë. 2006 îí.

55.	Үүрэн	тåлåôон	
хэрэглэгчдийн	тоо	
/1000	хүн	тóтàмд/

56.	Õүний	
хөгжлийн	индåêс

57.	Монгол	óлсûн	
хóóль	тогтоомж	
олон	óлсûн	хүний	
эрхийн	гэрээ,	
êонвåнöэд	нийöэж	
áóй	тàлààрхи	
øинжээчдийн	
үнэлгээ	/хóвь/

58.	Шүүхийн	
øийдвэр	
гүйöэтгэлийн	áодит	
áиåлэлт	/хóвь/
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Төлáөрийн	чàдвàргүй	иргэдэд	үйлчилгээ	үçүүлж	áóй	
óлсûн	 өмгөөлөгчид,	 тэдгээрээр	 үйлчлүүлэгчдийн	
тоо	гэдэг	нь	хóóль	çүйн	тóслàлöàà	хүссэн	төлáөрийн	
чàдвàргүй	иргэдэд	үйлчилдэг	óлсûн	өмгөөлөгчдийн	
тоо,	тэдгээр	өмгөөлөгчөөр	үйлчлүүлсэн	төлáөрийн	
чàдвàргүй	иргэдийн	тоо	áолно.	Өмгөөллийн	тóхàй	
хóóлийн	12,3,8-д	“өмгөөлөгч	жилд	2	óдàà	төлáөрийн	
чàдвàргүй	 иргэнийг	 өмгөөлөх”	 гэж	 çààсàн	 áàйдàг.		
Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí

Óлс	төр,	эдийн	çàсàг,	сàнхүүгээс	хэвлэл,	мэдээллийн	
хэрэгслийн	хàрààт	áóс	áàйдлûн	тàлààрхи	иргэдийн	
төсөөлөл	нь	Монгол	óлсûн	нàсàнд	хүрсэн	иргэдийн	
хэдэн	хóвь	нь	хэвлэл,	мэдээллийн	хэрэгсэл	óлс	төр,	
эдийн	 çàсàг,	 сàнхүүгээс	 хàрààт	 áóс	 хэмээн	 үçэж	
áàйгààг	илэрхийлнэ.	Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	 çàрöóóлàлтûн	 тàйлàнг	
вэá	 хóóдсàндàà	 тогтмол	 áàйрлóóлдàг	 төрийн	
áàйгóóллàгûн	 тоо	 гэдэг	 нь	 төсөвт	 çàрдàл,	 түүний	
çàрöóóлàлтûн	 тàйлàнг	 вэá	 хóóдсàндàà	 тогтмол	
áàйрлóóлдàг	төрийн	áàйгóóллàгûн	тоонû	нийлáэр	
áолно.  Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Төрийн	 áàйгóóллàгûн	 үйл	 àжиллàгààнû	 тàлààрхи	
иргэдийн	 төсөөлөл	 нь	 төрийн	 áàйгóóллàгóóдàд	
итгэл	 хүлээлгэж	 мөн	 үл	 хүлээлгэж	 áóй	 иргэд,	
түүнчлэн	 хóóль	 сàхиóлàх	 áàйгóóллàгóóдûн	 үйл	
àжиллàгààнû	 тàлààрх	 иргэдийн	 үнэлгээ	 áолно.	
Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

59.Төлáөрийн	
чàдвàргүй	иргэдэд	
үйлчилгээ	үçүүлж	
áóй	

60.	Óлс	төр,	
эдийн	çàсàг,	
сàнхүүгээс	хэвлэл,	
мэдээллийн	
хэрэгслийн	хàрààт	
áóс	áàйдлûн	
тàлààрхи	иргэдийн	
төсөөлөл	

61.	Төсөв,	түүний	
çàрöóóлàлтûн	
тàйлàнг	вåá	
хóóдсàндàà	
тогтмол	
áàйрлóóлдàг	
төрийн	
áàйгóóллàгûн	тоо	

62.		Төрийн	
áàйгóóллàгûн	
үйл	àжиллàгààнû	
тàлààрхи	иргэдийн	
төсөөлөл	
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Óлсûн	 төсвийн	 төслийг	 áоловсрóóлàх,	 ÓÈÕ-
ààр	 хэлэлöэх,	 áàтлàх	 үåд	 сàнàлàà	 àлáàн	 ёсоор	
ирүүлсэн	иргэний	нийгмийн	áàйгóóллàгûн	тоо	гэдэг	
нь	Ñàнгийн	ÿàмнààс	óлсûн	төсвийн	төслийг	Çàсгийн	
гàçàрт	мэдүүлснээс	хойø	ÓÈÕ-ààр	хэлэлöэн	áàтлàх	
хóгàöààнд	(9	дүгээр	сàрûн	15-ààс	12	дóгààр	сàрûн	
1-ний	 дотор)	 Ñàнгийн	 ÿàм,	 Çàсгийн	 гàçàр,	 ÓÈÕ-
д	 төсвийн	 төслийн	 тàлààр	 сàнàлàà	 àлáàн	 ёсоор	
ирүүлсэн	 иргэний	 нийгмийн	 áàйгóóллàгûн	 тоо	
áолно.	Àðä÷èëñàí Çàñàãëàë. 2006 îí.

Áàг,	хороонû	çàсàг	дàргàд	нэр	дэвøүүлэхэд	оролöох	
иргэдийн	ирöийн	хóвь	гэдэг	нь	áàг,	хороонû	çàсàг	
дàргûг	 томилóóлàхààр	 нэр	 дэвøүүлэх	 иргэдийн	
нийтийн	 хóрлûн	 хóрàлдààнд	 Монгол	 Óлсûн	 çàсàг	
çàхиргàà,	нóтàг	дэвсгэрийн	нэгж,	түүний	óдирдлàгûн	
тóхàй	 хóóлийн	 23.10,	 23.11	 дүгээр	 çүйлийн	 дàгóó	
ирö	 áүрдсэн	 áàйдлûг	 илэрхийлнэ.	 	 Àðä÷èëñàí 
Çàñàãëàë. 2006 îí.

Àвлигûн	 индåêс	 нь	 àвлигûн	 тàлààрх	 дàрààхь	
үçүүлэлтүүдийн	динàмиêийг	нэгтгэн	хàрóóлсàн	тоон	
илэрхийлэл	áолно.	Үүнд:
•			Àвлигûн	тàрхàлтûн	öàр	хүрээг	хэмжих	үçүүлэлт	
/óлс	орон	дàÿàр	àвлигûн	тогтсон	ïрàêтиê,	àвлигûн	
хэмжээ,	дàвтàмж,	àвлигà	дэлгэрсэн	үйлчилгээний	
төрлүүд	г.м;
•				Àвлигûн	хүрсэн	түвøин	áóюó	àвлигûг	/эс/	хүлээн	
àвàх	 сэтгэл	 çүйг	 хэмжих	 үçүүлэлт:	 хээл	 хàхóóль	
өгөх	 çàмààр	 үйлчилгээ	 хүртэх	 áоломж,	 төрийн	
àлáàн	 тóøààлтàнд	 хàхóóльдàж	 /үл	 áолно	 гэсэн	
олон	нийтийн	áàйр	сóóрь	гэх	мэт;
•Төрийн	эрх	áүхий	áàйгóóллàгóóдàд	олон	нийтийн	
çүгээс	үçүүлэх	итгэлийн	түвøинг	хэмжих	үçүүлэлт;
•				Óдирдлàгûн	тогтолöоонû	төлөв	áàйдлûг	хэмжих	
үçүүлэлт:	тóхàйлáàл,	øүүхийн	хàрààт	áóс	áàйдàл	
гэх	мэт;
•	 Áиçнåсийн	 сàлáàрûн	 àвлигàд	 өртөх	 эрсдлийг	
хэмжих	үçүүлэлт:	төрийн	çохиöóóлàлтûн	àчààллûн	

63.	Óлсûн	
төсвийн	төслийг	
áоловсрóóлàх,	
áàтлàх	үåд	
сàнàлàà	àлáàн	
ёсоор	ирүүлсэн	
иргэний	нийгмийн	
áàйгóóллàгûн	тоо

64.	Áàг,	хороонû	
çàсàг	дàргàд	нэр	
дэвøүүлэхэд	
оролöох	иргэдийн	
ирöийн	хóвь

65.	Àвлигûн	
индåêс	
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хóвь	хэмжээ,	àлáàн	áóс	сåêторûн	тàрхàлт	гэх	мэт
•				Àвлигûн	төрөл	хэлáэрүүд,	тóхàйлáàл,	óлс	төрийн	
àвлигûн	гàçàр	àвсàн	түвøинг	хàрóóлàх	үçүүлэлт

Óлс	 төр,	 хóóль,	 хÿнàлтûн	 áàйгóóллàгûн	 хүрээн	
дэх	 àвлигûн	 тàлààрхи	 øинжээчдийн	 төсөөлөл	
нь	 дàрààхь	 àгóóлгûг	 илэрхийлэх	 хэд	 хэдэн	 тоон	
үçүүлэлтээс	áүрдэнэ.		Үүнд:

-	 óлс	 төрийн	 хүрээн	 дэх	 àвлигûн	 öàр	 хүрээ,	
тàрхàлт

-	óлс	 төрийн	 àвлигàд	 өртөмтгий	 óдирдлàгûн	
түвøин,	сàлáàр,	áàйгóóллàгà;

-	àвлигûн	төрөл	хэлáэр,	хэмжээ;
-	эдийн	 çàсàг,	 нийгмийн	 áóсàд	 хүрээнд	

óчрóóлàх	хор	óрøиг	гэх	мэт.

Төрийн	çàхиргàà	áолон	үйлчилгээний	áàйгóóллàгûн	
хүрээн	 дэх	 àвлигûн	 тàлààрхи	 иргэдийн	 төсөөлөл	
нь	 дàрààхь	 àгóóлгûг	 илэрхийлсэн	 хэд	 хэдэн	 тоон	
үçүүлэлтээр	илэрхийлэгдэнэ.	Үүнд
		 Төр,	çàсàг	нийтийн	үйлчилгээний	хүрээн	

	 дэх	àвлигûн	öàр	хүрээ,	тàрхàлт;
		Àвлигàд	өртөмтгий	сàлáàр,	áàйгóóллàгà
	 Àвлигûн	төрөл	хэлáэр,	хэмжээ;
	 Àвлигàд	хàндàх	олон	түмний	хàндлàгà.	

---------------oOOo-------------

66.	Óлс	төр,	
хóóль,	хÿнàлтûн	
áàйгóóллàгûн	
хүрээн	дэх	
àвлигûн	тàлààрх	
төсөөлөл	

67.	Төрийн	
çàхиргàà	áолон	
үйлчилгээний	
áàйгóóллàгûн	
хүрээн	дэх	
àвлигûн	тàлààрхи	
иргэдийн	төсөөлөл
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Ашигласан материалууд

1.	МÕÇ-ûн	үçүүлэлтүүд,	тодорхойлолт,	тооöох	àргà,	мэдээллийн	
	 	 эх	үүсвэр,			ÍҮÁ-ûн	Ñтàтистиêийн	гàçàр	www.unstad.org
2.	Монгол	óлсûн	ÓÈÕ-ûн	2008	онû	13	дóгààр	тогтоолûн	хàвсрàлт.
3.	Монгол	Óлсûн	хóóль,	тогтоолóóд
4.	ÄЭМÁ	 	 	 	 	 	 www.who.org
5.	ОÓÕÁ		 	 	 	 	 	 www.ilo.org
6.	ÞÍЕÑÊО		 	 	 	 	 	 www.iunesko.org
7.	World	development	indicatots.		 	 	 www.WDI.org
8.	Евроïûн	стàтистиêийн	áàйгóóллàгà		 	 www.eurostat.org.
9.	OECD		 	 	 	 	 	 www.oecd.org
10.	ОÓÂÑ		 	 	 	 	 	 www.imf.org
11.	ОÓТÕÕ	International	Telecommunication	Union.	www.itu.int
12.	ОÓЭМÁ	World	Health	Organization	 	 www.who.int
13.	ОÓÁШÑÁ	UNESCO		 	 	 	 www.uis.unesco.org
14.	Íүүрсхүчлийн	дàвхàр	ислийн	мэдээллийн	øинжилгээний	төв	
	 	 Carbon	Dioxide	Information	analysis	Center	(CDIAC)
	 	 	 	 	 	 	 	www.cdias.esd.ornl.gov
15.	ОÓ-ûн	Õүүхдийн	сàн	UNICEF			 	 www.unicef.org
16.	ОÓÕОÕ	UNEP		 	 	 	 	 www.unep.org
17.	Ñтàтистиêийн	эмхтгэл		Statistical	year	book		www.nso.mn
18.	Тогтвортой	хөгжлийн	үçүүлэлтийн	систåм	
	 	 	 	 	 	 	 www.magicnet.mn/map21/
19.	ÍҮÁ-ûн	Ñтàтистиêийн	хороонû	39-дүгээр	хóрàлдààнààр	
	 	 	 	 	 хэлэлöсэн	àсóóдлóóд	www.unsd.org
20.	“Монгол	Óлс	МÕÇ-дàд	хүрэхэд	дэмжлэг	үçүүлэх”	төсөл.


