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Монгол Улсын Хүний хөгжлийн үндэсний энэхүү зургаа дахь 

илтгэлийн нүүрний зургаар улс орныхоо ирээдүйн хөгжилд 

залуучуудын оролцоо хэрхэн чухал болохыг илэрхийлэхийг 

зорьлоо. Монгол гэрээр хүний хөгжилд суурилсан залуучуудын 

талаарх төр засгийн бодлогыг дөрвөн гол тулгуур чиглэлээр 

судлан зөвлөмж болгосон  илтгэлийн 7.1 дүгээр зургийн утгыг 

илэрхийлэв.  Гэрийн ханыг нийгмийн янз бүрийн бүлгийн төлөөлөл 

болох залуучууд хамтын хүчээр бат бэх тулж байна.  Гэрийн тооноор 

солонгорон цацарч буй олон өнгийн туяа нь дэлхий нийтийн өмнө 

тавигдаж буй Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгыг хэрэгжүүлэхийн 

чухлыг бидэнд сануулж буй юм. Хүнд ээлтэй, найдвартай, 

хүртээмжтэй, тогтвортой үйлдвэрлэл, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, 

инновац шинэчлэлийг хөхиүлэн дэмжих тухай тогтвортой хөгжлийн 

есдүгээр зорилгын илэрхийлэл, баяр цэнгэл, баатарлаг зориг сүр 

жавхаа илэрхийлсэн улбар шар өнгөөр дэвсгэр хийлээ. 



Улаанбаатар хот, Монгол Улс

2016

Ирээдүйн сайн сайхны төлөө:
Монгол Улсын хөгжилд залуучуудын оролцоо

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛ 2016



ДАА 300
ННА 60
X-828

Энэхүү илтгэл нь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын Засгийн газрын албан ёсны байр суурийг 
илэрхийлээгүй болно. Илтгэлийг ашгийн бус зорилгоор хуулбарлах, олшруулж тараахыг зөвшөөрнө.

© 2016

Монгол Улс дахь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын (НҮБ) байр, НҮБ-ын гудамж 14, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14201, 
Монгол Улс

ISBN 978-99962-61-57-2 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр

Цахим шуудан: registry.mn@undp.org

Цахим хаяг: http://www.mn.undp.org/



3

АЖЛЫН БАГ

Суурь судалгааг бэлтгэсэн (овгийн цагаан толгойн үсгийн дарааллаар)
Боожоогийн Лакшми, Захирал/Судалгааны багийн ахлагч, Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төв
Дастин Бартер, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Залуучуудыг чадавхижуулах болон нөлөөллийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн
Даян-Очирын Хишигбуян, Боловсролын асуудлаарх судлаач
Цэгмэдийн Даваадулам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Засаглалын багийн ахлагч
Цэрэндоржийн Эрдэнэчимэг, Жендэр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ЛГБТ залуучуудын асуудлаарх судлаач
Шагдарсүрэнгийн Оюунбилэг, Эрүүл мэндийн асуудлаарх судлаач

Илтгэлийг боловсруулсан баг
Саураб Синха, Багийн ахлагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн ахлах эдийн засагч асан
Хорлоогийн Энхжаргал, Үндэсний зөвлөх
Алтанхуягийн Гэрэлтуяа, Статистикийн зөвлөх

Хянан тохиолдуулсан
Роберт Зиммерман
Батсүхийн Батмөнх

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам
Содномзундуйн Эрдэнэ, УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Сайд
Гочоогийн Нарангэрэл, Төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч
Дүгэрийн Амарсайхан, Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Цоодолын Болормаа, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
Гантулгын Мөнхтөвшин, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга
Цэнзээгийн Мягмарсүрэн, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Бат-Очирын Энхсайхан, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ)
Биата Транкман, НҮБ-ын Суурин зохицуулагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин төлөөлөгч
Сезин Синаноглу, НҮБ-ын Суурин зохицуулагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин төлөөлөгч асан
Даниела Гаспарикова, Орлогч Суурин төлөөлөгч
Томас Эриксон, Орлогч Суурин төлөөлөгч асан
Жамбалын Должинсүрэн, Хүний хөгжил, Мянганы хөгжлийн зорилтын хөтөлбөрийн багийн ахлагч
Пунцагийн Цэцгээ, Хүний хөгжил, Мянганы хөгжлийн зорилтын хөтөлбөрийн шинжээч
Сумхүүгийн Сюзанна, Үндэсний Хүний хөгжлийн илтгэлийн судалгааны туслах ажилтан
Пүрэвдоржийн Жаргалсайхан, Хэвлэл, мэдээллийн ажилтан

Орчуулагч
Баярын Батзориг

Инфографик
Ганбаярын Хангай, Лувсандоржийн Хануй, Ганбаатарын Батбуян

Хэвлэлийн дизайн
Алтанхуягийн Чинбат

АЖЛЫН БАГ



4 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛ 2016

Дэлхийн улс орнууд, тэр дундаа Ази тивийн 
улсууд хөгжлийнхөө зорилгыг хүнээ хөгжүүлэхэд 
чиглүүлж “Хүний хүчээр хөгжинө”, “Хүний төлөө 
хөгжинө” гэж тодорхойлж байна. Үүний тулд өсвөр 
үе, залуучуудын авьяас, оюун ухаан, бие бялдарын 
чадамж боломжийг нээн хөгжүүлэх замаар бие, хэл, 
сэтгэлгээний өндөр чадамжтай, бүтээлч, өрсөлдөх 
чадвартай, шинийг эрэлхийлэгч, санаачлагатай 
иргэнийг бэлтгэн төлөвшүүлэхийг зорих болжээ.

Аливаа улс оронд залуучууд бол ирээдүйн том 
нөөц, ихийг бүтээх асар их хүч байдаг. Залуучуудын 
хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх нь хүний хөгжлийн 
томоохон үр дүн болох төдийгүй ядуурлаас ангижрах, 
ажилгүйдлийг бууруулах зэрэг нийгэм, эдийн засгийн 
томоохон өөрчлөлтийг авчирдаг.

Дэлхий дээр арван хүн тутмын долоо нь 0-34 хүртэлх 
насны иргэнтэй улс орон маш цөөн билээ. Нийт 
хүнамын 34.9 хувийг 15-34 насны залуус эзэлдэг 
манай улсад залуучуудын эрхийг хангах, тэдний 
хөгжилд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт хийх, бүх шатан 
дахь залуучуудын бодит оролцоог нэмэгдүүлэх, 
залуучуудын байгууллагуудыг үндэсний хэмжээний 
үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, залуучуудын 
амьдралын чанарыг сайжруулах, амьдралын түвшинг 
нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, шаардлага бидэнд байна. 
Үүний тулд залуучуудын оролцоог бүхий л талаар 
нэмэгдүүлж эрхийг олгох замаар шийдвэрээ өөрсдөө 
гаргаж, өөрсдөө хариуцлагаа ухамсарладаг нийгмийг 
цогцлоож, боловсролын чанарын шинэчлэлийг 
дэмжиж залуучуудыг хөгжүүлж, мэдлэг, боловсролоо 
чадварлаг ашиглан эд баялгийг буй болгох замд 
хөтлөх нь бидний үүрэг юм.

Энэ удаагийн Монгол Улсын Хүний хөгжлийн 
зургаадугаар илтгэл нь “Ирээдүйн сайн сайхны төлөө: 

Монгол Улсын хөгжилд залуучуудын оролцоо” 
сэдвээр боловсруулагдсан нь цаг үеэ олсон зөв сэдэв 
болсон төдийгүй хүн амын бүлгүүдээс улс орны 
хөгжилд голлох байр суурийг эзэлдэг залуучуудын 
өмнө тулгамдаад буй асуудлуудыг сонгон авч 
судалгаа шинжилгээнд үндэслэн өнөөгийн бодит 
байдал болон засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны үр дүнг тодорхойлсон нь уг баримт 
бичгийн онцлог боллоо.

Мөн нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд 2014 онд Азербайжан 
Улсын нийслэл Баку хотноо дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс ирсэн бодлого боловсруулагчид, шийдвэр 
гаргах түвшний төлөөлөгчдийг оролцуулсан 
“Дэлхийн залуучуудын бодлогын асуудлаарх 
анхдугаар форум”-ыг зохион байгуулж, улс орон 
бүр залуучуудын хөгжлийн нэгдсэн бодлоготой байх 
тухай зөвлөмжийг гаргасан. Үүний дагуу манай яамны 
зүгээс Монгол Улсын төрөөс залуучуудын хөгжлийн 
талаар баримтлах бодлогыг боловсруулах зорилтыг 
тавьж 2015 оноос эхлэн баримт бичгийг боловсруулах 
ажилд ороод байна. Уг бодлогын баримт бичгийн 
зорилгод нийцэх нотолгоонд суурилсан зорилтуудыг 
дэвшүүлэхэд Хүний хөгжлийн үндэсний зургаа дахь 
илтгэлийн суурь судалгаа, санал зөвлөмжүүд голлох 
байр суурийг эзэлж байгаа билээ.

Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
дэмжлэгтэйгээр манай улсын чадварлаг эрдэмтэн 
судлаачид, олон улсын туршлагатай зөвлөхүүдийн 
хамтын хүч хөдөлмөр, ард иргэдтэйгээ нээлттэй 
хэлэлцсэний үндсэн дээр бүтэж буй Хүний хөгжлийн 
үндэсний зургаа дахь илтгэл нь хүний хөгжлийн 
асуудал Монгол Улсын хөгжил дэвшилд гол үүрэгтэй 
гэдгийг дахин баталж чадсан баримт бичиг болж 
байгаагийн зэрэгцээ залуучуудын хөгжлийн талаар 
баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, нотолгоонд 
суурилсан оновчтой шийдвэр гаргахад суурь 
болохуйц баримт бичиг болж чадлаа.

Монголын залуучууд ямагт тэнгэрлэг, хийморлиг, 
цогзолбоотой байж хүчирхэг Монголын өөдрөг 
ирээдүйг бүтээж, дэлхийн хөгжлийг тодорхойлохын 
өлзийтэй ерөөлийг дэвшүүлье.

Содномзундуйн Эрдэнэ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

ӨМНӨХ ҮГ
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НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр нь Хүний хөгжлийн 
үндэсний илтгэлийг боловсруулах асуудлаар дэлхийн 
улс орнуудтай хамтран ажилладаг. Баялаг мэдээ 
мэдээллийг агуулсан энэхүү хараат бус оюуны бүтээлүүд 
нь хүний хөгжилтэй холбоотой өнөөгийн болоод 
ирээдүйн бодлогын асуудлыг судлан зөвлөмж гаргадаг. 
Илтгэл бүр Дэлхийн Хүний хөгжлийн анхдугаар 
илтгэлийн “Аливаа улс үндэстний жинхэнэ баялаг нь 
хүмүүс мөн” гэсэн энгийн бөгөөд гүн гүнзгий агуулга 
бүхий тунхаглалыг үндэс болгодог.

Монгол Улс Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэлээ 
анх 1997 онд гаргаснаас хойш таван илтгэлийг 
боловсруулж нийтийн хүртээл болгожээ. Өнөөдөр би 
“Ирээдүйн сайн сайхны төлөө: Монгол Улсын хөгжилд 
залуучуудын оролцоо” сэдэвт Монгол Улсын хүний 
хөгжлийн зургаа дахь илтгэлийг толилуулж байгаадаа 
таатай байна.

2015 оны байдлаар Монгол Улсын хүн амын 34.9 хувийг 
15-34 насны залуучууд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэд 
хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн нилээд хувийг эзэлж 
байгаагаас үзэхэд энэхүү илтгэлийн сэдэв цаг үеэ олсон 
чухал ач холбогдолтой юм. Өнөөгийн Монголын 
залуучууд ардчилсан нийгэмд, шинэ үзэл бодол, 
эрч хүч, хүсэл тэмүүлэлтэй өсч торниж буй анхны 
үеийнхэн билээ. Тэд асуудлыг дэлхийн хэмжээнд сэтгэх 
чадвартай, урьд өмнөхөөс илүү харилцаа холбоотой, 
өөрчлөлт шинэчлэлийн зоримог хүч юм. Энэхүү эрч 
хүчийг Монголын нийт иргэдийн тогтвортой, шудрага, 
баялаг ирээдүйг бүтээхэд дайчлан чиглүүлэх нь чухал 
байна.

Илтгэл залуучуудын өмнө нээгдэж буй боломж, тулгарч 
байгаа сорилтуудад дүн шинжилгээ хийжээ. Үндэсний 
түвшинд Монгол Улс нь хүний хөгжлийн индексээр 
(ХХИ) ихээхэн дэвшилд хүрч, 2015 онд анх удаа 
хүний хөгжлийн түвшин өндөртэй орнуудын эгнээнд 
шилжлээ. Гэсэн хэдий ч олон арван залуус анхаарлын 
гадна байна. Эмзэг, өртөмтгий бүлэгт хамаарагдах 
зарим залуус тэгш бус байдал, гадуурхлын янз бүрийн 

хэлбэрт өртөх эрсдэлтэй байна. Залуучуудын улс 
төрийн оролцоо хангалтгүй, шийдвэр гаргах түвшинд 
манлайлал хязгаарлагдмал байна. Залуу хүмүүсийн 
хэрэгцээ шаардлага, хүсэл тэмүүлэлд илүү анхаарал 
хандуулж, залуучуудын онцлог хэрэгцээг тодорхойлох, 
шийдвэрлэх арга замыг тогтооход тэдний оролцоог 
хангах шаардлагатай байгааг илтгэлд тэмдэглэжээ. 
Мөн Монголын залуучуудыг улс орныхоо хөгжлийн 
өөрчлөлт шинэчлэлийн шийдвэрлэх хүчин болохоо 
харуулахыг тус илтгэл уриалжээ.

Монгол Улсын хөгжилд залуучуудыг татан оролцуулах 
нь нэн чухал. Ядуурлыг устгах, дэлхий ертөнцөө 
хайрлан хамгаалах, бүх нийтийн хөгжил дэвшлийг 
хангахад чиглэгдсэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд, Монгол Улсын 2030 
он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
хэрэгжүүлэх гол хүч нь залуучууд бөгөөд цаашид ч 
тэд манлайлагч байх болно. Чанартай боловсролын 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах, улс 
төр, засаглалын үйл ажиллагаанд залуучуудын идэвхтэй 
оролцоог дэмжих, тэдэнд амьдралын эрүүл хэв маягийг 
хэвшүүлэх зэрэг нь дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхэд нэн 
чухал ач холбогдолтой.

Энэхүү илтгэлийн гол хэрэглэгчид нь залуучууд, 
бүх түвшний бодлого боловсруулагчид, шийдвэр 
гаргагчид, иргэний нийгмийн болон судалгаа 
шинжилгээний байгууллагууд, хувийн хэвшлийнхэн, 
олон улсын хөгжлийн түншүүд, ард иргэд юм. Илтгэл 
нь монголын залуучуудад тулгарч байгаа сорилтуудыг 
шийдвэрлэх талаар үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж 
байгаа өнөөгийн хүчин чармайлтад хувь нэмэр оруулна 
гэдэгт найдаж байна. Энэхүү илтгэлийг олон салбарын 
төлөөллийн оролцоотой хийсэн цуврал хэлэлцүүлгүүд, 
мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө тусламжтайгаар үндэсний 
болоод олон улсын судлаачдын баг боловсруулжээ. 
Энэ завшааныг ашиглан тус илтгэлийг боловсруулахад 
хувь нэмэр оруулсан бүх хүмүүст талархал илэрхийлье.

Илтгэл нь залуучуудын өмнө тулгарч буй асуудал, хүний 
хөгжил, залуучуудын төлөөх хөгжлийг түргэсгэхэд 
оролцогч олон байгууллагуудын гүйцэтгэх үүргийн 
талаар өргөн яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэх үндэслэл 
болно гэдэгт найдаж байна. Монголын залуучууд 
энэхүү илтгэлийг өөрийн болгож, боломж чадавхиа 
бүрэн дайчилж, улсынхаа ирээдүйн хөгжилд даацтай 
хувь нэмэр оруулна гэдэгт гүнээ итгэж байна.

Биата Транкман

НҮБ-ын Суурин зохицуулагч бөгөөд НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин төлөөлөгч
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ТАЛАРХАЛ
Монгол Улсын энэхүү Хүний хөгжлийн үндэсний 
зургаа дахь илтгэл (ХХҮИ) нь олон арван эрдэмтэд 
судлаачид, хувь хүмүүс, байгууллагын мэдлэг 
туршлага, дэмжлэгтэйгээр бий болж буй хараат бус 
бүтээл юм. Илтгэлийг 2013 оны 12 дугаар сараас 
2016 оны 5 дугаар сарын хооронд боловсруулах 
явцад олон удаагийн зөвлөлдөх уулзалт, өргөн 
цар хүрээтэй судалгаа шинжилгээний ажил, 
олон төрлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд өөрсдийн 
оюуны хувь нэмрийг оруулж, санал сэтгэгдлээ 
харамгүй хуваалцсан бүх хүмүүст бид гүн талархал 
илэрхийлж байна. 

Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэлийн Удирдах 
зөвлөл байгуулагдан илтгэл боловсруулахад 
стратегийн удирдлага, чиглэлээр хангаж, хяналт 
тавьж ажиллалаа. Удирдах зөвлөлийг Хүн амын 
хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны (ХАХНХЯ) 
Төрийн нарийн бичгийн дарга асан Баасанжавын 
Отгонжаргал, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн Орлогч суурин төлөөлөгч 
асан Томас Эриксон нар хамтран удирдсан. Удирдах 
зөвлөлийн гишүүдээр Монгол Улсын Үндэсний 
статистикийн хорооны (ҮСХ) дэд дарга асан 
Баатарын Эрдэнэсүрэн, Эдийн засгийн хөгжлийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга асан 
Бэгзсүрэнгийн Шинэбаяр, Монголын Залуучуудын 
холбооны ерөнхийлөгч Аюушийн Мөнхбат нар 
ажиллав. 

Илтгэлийг баримт нотолгоо, нарийвчилсан дүн 
шинжилгээ, судалгаанд суурилсан танин мэдэхүйн 
нэн чухал хэрэгсэл болгох, улмаар Монгол Улсын 
хүний хөгжлийг түргэсгэхэд шаардлагатай 
бодлого, үйл ажиллагааны асуудлаар төрөл бүрийн 
мэтгэлцээн, хэлэлцүүлгүүдийг өрнүүлэх зэрэг бүхий 
л үйл ажиллагаанд Зөвлөлдөх Хороо мэргэжлийн 
удирдлагаар хангаж ажиллалаа. Зөвлөлдөх 
Хорооны бүрэлдэхүүнд Эдийн засгийн сургуулийн 
захирал асан Цэнддаваагийн Даваадорж, 
ХАХНХЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын дарга асан Жадамбаагийн Долгормаа, 
Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын дарга Дүгэрийн Амарсайхан, 
Хөдөлмөрийн яамны Ажиллах хүчний шилжих 
хөдөлгөөний хэлтсийн дарга Цэнддаваагийн 
Амартөгс, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
дарга асан Баавгайн Насанбаяр, Эрүүл мэндийн 
яамны Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэндийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн Гочоогийн Соёлгэрэл, 
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн засаг 
дарга Дэмбэрэлийн Оросоо, Жендэрийн тэгш 
байдлын үндэсний хорооны нарийн бичгийн 
дарга Машлайн Болормаа, Монголын Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
Дамбадондогийн Баатаржав, Монголын Скаутын 
холбооны гүйцэтгэх захирал Дамдиндагвын 
Баяржаргал, Монголын Оюутны холбооны 
ерөнхийлөгч Хашбатын Батсайхан, Монголын 
Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн тэргүүн 
Загдсүрэнгийн Болдбаатар, НҮБ-ын Залуучуудын 
зөвлөх хорооны зохицуулагч асан Болдын 
Баярбаатар, Монгол дахь НҮБ-ын залуучуудын 
асуудлаарх ажлын хэсгийн Нарийн бичгийн дарга 
асан Чулуунбаатарын Батаа, Мобиком корпорацийн 
хүний нөөцийн менежер Баттөмөрийн Оюун, 
Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
Засаглалын багийн ахлагч Цэгмэдийн Даваадулам, 
JCI Монгол байгууллагын ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга Баасангийн Дэмбэрэл, Монголын 
Залуучуудын холбооны Бодлого, төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга Сосорбурамын Болорцэцэг нар 
ажилласан болно.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн яам, Жендэрийн тэгш 
байдлын үндэсний хороо, Монголын Залуучуудын 
холбоо, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам, Монголын Шинжлэх ухааны академийн 
Философи, социологи, хуулийн хүрээлэн, 
Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
нийгэмлэг зэрэг байгуулагууд залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт, жендэрийн тэгш байдал, төр 
засгийн бодлого, залуучуудын улс төрийн оролцоо, 
хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлаар сэдэвчилсэн 
цуврал зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад 
сэтгэл харамгүй дэмжлэг үзүүлсэнд гүнээ талархаж 
байна.

Илтгэлийг боловсруулсан багийн ахлагч Саураб 
Синха, үндэсний зөвлөх Хорлоогийн Энхжаргал, 
статистикийн шинжээч Алтанхуягийн Гэрэлтуяа, 
сэдэвчилсэн асуудлаар суурь судалгааг бэлтгэсэн 
Боожоогийн Лакшми, Дастин Бартер, Даян-
Очирын Хишигбуян, Цэгмэдийн Даваадулам, 
Цэрэндоржийн Эрдэнэчимэг, Шагдарсүрэнгийн 
Оюунбилэг, нэмэлт судалгаа хийхэд туслалцаа 
үзүүлсэн сайн дурын болон туслах ажилтнууд зэрэг 
олон хүний хүчин зүтгэлгүйгээр энэхүү илтгэлийг 
боловсруулах боломжгүй байсныг онцлон 
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тэмдэглэж байна. Илтгэлийн төслүүдэд олон удаа 
мэргэжлийн үнэтэй санал шүүмж өгч байсан 
МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн профессор 
Батсүхийн Батмөнх, Үндэсний статистикийн 
хорооны Мэдээлэл, сургалтын төвийн захирал 
Аюушийн Дэмбэрэл, Монголын Оюутны холбооны 
ажилтан Бат-Амгалангийн Эрдэнэбат, үндэсний 
зөвлөх Борхуугийн Батхүү нарт гүн талархал 
илэрхийлж байна. Суурь болон нэмэлт судалгааг 
боловсруулах, мэдээллийг нягтлах, үндсэн нэгжид 
очиж ярилцлага хийх ажлыг зохион байгуулахад 
олон хүмүүс шууд болон шууд бусаар хүчин 
зүтгэсэн бөгөөд үүний дотор дадлагаар, туслах 
ажилтнаар ажилласан Батжаргалын Баясгалан, 
Сумхүүгийн Сюзанна, Дарамдоржийн Золжаргал, 
инфографикийн төсөл гаргасан юутан Хангайн 
Анар нарт тусгайлан талархал илэрхийлж байна. 

Илтгэл бэлтгэх явцад биднийг үргэлж мэргэжлийн 
зөвлөгөө, удирдлага, чиглэл, дэмжлэгээр хангаж 
байсан НҮБ-ын Суурин зохицуулагч, НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин төлөөлөгч асан 
Сезин Синаноглу, Орлогч Суурин төлөөлөгч асан 
Томас Эриксон, Хүний хөгжлийн илтгэлийн 
үндэсний зохицуулагчаар ажиллаж байсан 
Базарвааны Алтанцоож, Самданцоодолын Саран 
нарт бид гүнээ талархаж байна.

Үндэсний статистикйин хороо, Хүн амын 
хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан, НҮБ-ын Хүн амын сан, Олон улсын 
Хөдөлмөрийн байгууллага зэрэг байгууллагууд 
илтгэл бэлтгэх багийг үнэт мэдээ мэдээллээр 
хангаж, аргачлалын зөвлөлгөө өгч байсныг 
талархан тэмдэглэж байна. Монгол дахь НҮБ-ын 
байгууллагуудын залуучуудын асуудал хариуцсан 
баг, Нью Йорк дахь Хүний хөгжлийн илтгэлийн 
алба, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Бангкок 
дахь бүсийн төвийн ажилтан Бишва Нат Тивари, 
Ганхуягийн Уянга, Бениам Гебрежхи, Энэтхэг дахь 
Хүний хөгжлийн олон улсын төвийн ажилтан 

Елена Борсатти, Оксфордын Их сургуулийн 
Ядуурал, хүний хөгжлийн санаачилгын тэргүүн 
Сабина Алкайре, зөвлөх Адриана Конкони, Олон 
улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Бангкок дахь 
Зохистой хөдөлмөрийн багийн ажилтан Мэтью 
Когнак, Макико Мацумото нарт өөрсдийн үнэтэй 
мэдлэг, туршлагыг сэтгэл гарган хуваалцаж байсанд 
талархал илэрхийлж байна. 

Залуучуудын асуудлаарх энэхүү илтгэлийг 
Монгол дахь НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх 
хорооноос удирдан залуучуудын дунд өргөн 
хүрээтэйгээр зохион байгуулсан боловсрол, эрүүл 
мэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаарх цахим 
хэлэлцүүлэггүйгээр төсөөлөхийн аргагүй байсныг 
тэмдэглэж байна. Түүнчлэн Монгол улс дахь НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн нийт хамт олон, Хүний 
хөгжлийн үндэсний илтгэлийг боловсруулах 
ажлыг хариуцсан үндсэн багийнхны оюуны болоод 
зохион байгуулалт, санхүүгийн дэмжлэгт талархал 
илэрхийлье. 

Илтгэлийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хянан 
тохиолдуулсан Роберт Зиммерманд гүнээ талархаж 
байна. 

Илтгэлийг боловсруулахад шууд болон шууд бусаар 
хувь нэмэр оруулсан бүх хүмүүс, байгууллагуудад 
бид гүнээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. 

Даниела Гаспарикова

Монгол улс дахь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Орлогч Суурин 

төлөөлөгч

ТАЛАРХАЛ
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ЖХИ Жендэрийн хөгжлийн индекс

ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ЖТББИ Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс

ҮНО Үндэсний нийт орлого

ХХИ Хүний хөгжлийн индекс

ХДХВ Хүний дархлал хомсдлын вирүс

МХТ Мэдээлэл, холбооны технологи

ТББТХХИ Тэгш бус байдлыг тооцсон Хүний 
хөгжлийн индекс

ЛГБТ Лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр

ОХЯИ Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс

ХБӨ Халдварт бус өвчин

ХХҮИ Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэл

ТББ Төрийн бус байгууллага

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо

ТХЗ Тогтвортой хөгжлийн зорилго

НҮТС Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр 
судалгаа

БЗДХ Бэлгийн замаар дамжих халдвар

ТМБС Техник мэргэжлийн боловсрол, 
сургалт

НҮБ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

НҮБХХ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Хөгжлийн Хөтөлбөр

ДЭМБ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Онцлог нэр томъёо

Аймаг Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, бусад улсын мужтай дүйцэх 
засаг захиргааны нэгж, Монгол Улс 21 аймагтай

Сум Аймгийн дараах засаг захиргааны нэгж, 2014 оны байдлаар Монгол Улс нийт 330 
сумтай

Гэр Монгол үндэсний сууц
Гэр хороолол Монгол үндэсний гэрт амьдардаг айлууд олонтой хороолол
УИХ Монгол Улсын хууль тогтоох дээд байгууллага
Хурал Иргэдийн төлөөллийн байгууллага

Нэгж

% хувь
₮ төгрөг, Монголын үндэсний мөнгөн тэмдэгт

ТОВЧИЛСОН ҮГ
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“Аливаа улс үндэстний жинхэнэ баялаг бол хүн мөн.”
—Дэлхийн Хүний хөгжлийн илтгэл 1990, хуудас 9
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ЕРӨНХИЙ ТОЙМ
Монгол Улсын энэхүү Хүний хөгжлийн 
үндэсний зургаа дахь илтгэлийн 
(ХХҮИ) үндсэн зорилго нь залуучуудын 
асуудлыг судлах явдал байлаа. Ингэхдээ 
Монголын залуучуудад бий болсон 
боломж, сонголт, тэдэнд тулгарч буй 
сорилтуудад хүний хөгжлийн үзэл 
хандлагаар дүн шинжилгээ хийлээ. 
Энэ үзэл хандлага нь хүнийг хөгжлийн 
төвд тавьж, хүмүүсийн урт удаан, эрүүл 
саруул, үр бүтээлтэй амьдрах боломж, 
сонголтыг нэмэгдүүлэхийг чухалчилдаг.

Энэхүү илтгэлийн гол агуулга нь 
Монголын сайн сайхан ирээдүйг 
цогцлоон бүтээхэд залуучуудын оруулах 
хувь нэмрийг тодорхойлоход оршиж 
байгаа юм. Залуучууд мэдлэгтэйгээр 
сонголтоо хийх чадамжтай байх, 
түүнчлэн боломж нь хэр нээлттэй 
байхаас тэдний хөгжилд оруулах хувь 
нэмэр ихээхэн хамаарна. Залуучууд 
манай дэлхийн ирээдүйг цогцлоогч, 
манлайлагчид юм.1 Монголын залуучууд 
дэлхийн өнцөг булан бүрийн залуусын 
нэгэн адил өөрчлөлтийг манлайлж, улс 
орныхоо ирээдүйг цогцлооход чухал 
үүрэг гүйцэтгэх чадавхитай. Өнөө 
үеийн залуусын онцлог нь ардчилсан 
тогтолцоотой нийгэмд амьдралын 
ихэнх хугацаагаа өнгөрүүлж буй 
анхны үеийнхэн юм. Энэ нь тэдний 
төлөвшил, амьдрал ахуйд онцгой үүрэг 
гүйцэтгэсэн.

Монгол Улсад 15-34 насны нэг сая гаруй 
залуучууд аж төрж байна. Тэд 2015 оны 
байдлаар, нийт хүн амын 34.9 хувийг 
эзэлж байгаа нь хүн амын хамгийн 
том бүлэг болж байна. Түүнчлэн тэд 
хөдөлмөрийн насны хүн амын нилээд 
хэсгийг бүрдүүлж байна. 2040 он гэхэд 
тус улсын хүн ам 4 саяд хүрэх хэтийн 
тооцоогоор ч 15-34 насныхан тэр үед 29 
хувийг эзлэх төлөвтэй байна.

Монгол Улсын ДНБ-ний жилийн 
дундаж өсөлт 2005-2010 онд 6.7 хувьд 
хүрч, улмаар 2010-2014 онд 12.2 хувь 
болтол өсчээ. Гэвч Дэлхийн банкны 
урьдчилсан тооцоогоор, уул уурхайн 
бус салбар аажмаар сэргэж байгаа ч 
уул уурхайн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн 

огцом бууралтаас улбаалан ДНБ-ний 
өсөлт 2015 онд 2.3 хувь хүртэл саарч, 
2016 онд улам буурч 0.8 хувьтай байх 
төлөвтэй байна.2 Манай улсын таван хүн 
тутмын нэг нь ядуурлын түвшингээс 
доогуур амьжиргаатай байна. Хүн 
амын амьжиргааны түвшин хот, хөдөөд 
ихээхэн ялгаатай байна. Гэсэн хэдий ч 
Монгол Улс нь үндэсний түвшиндээ 
Хүний хөгжлийн индексээр (0.727) 
ихээхэн ахиц дэвшил гаргаж дэлхийн 
хүний хөгжлийн түвшин өндөртэй 
орнуудын ангилалд шилжив. Өнгөрсөн 
20 жилийн хугацаанд Монгол Улс 
“олон намын ардчилсан тогтолцоотой, 
эрчимтэй хөгжиж буй эдийн засагтай 
улс” болж, одоо “ашигт малтмалын 
үлэмж нөөцөө ашигласанаар томоохон 
өөрчлөлт хийх цаг мөчтэй” тулж ирээд 
байна.3

Энэхүү Хүний хөгжлийн үндэсний 
илтгэлийг боловсруулахдаа дараах гол 
асуудалд анхаарал хандууллаа. Үүнд, 
Монголын залуучууд эдийн засгийн 
өсөлт, нийгмийн хөгжил, дэвшлийн 
үр шим, боломжийг хэр зэрэг хүртэж 
байна вэ? “Өөрсдийн эрхэмлэдэг, 
эрхэмлэх үндэстэй тийм үр дүнд хүрэх” 
сонголтыг хийхэд нь тэдэнд ямар 
сорилтууд тулгарч байна вэ?4 Эдгээр 
сорилтыг шийдвэрлэх ямар бодлогууд 
байна вэ? Залуучуудыг улс орныхоо 
хөгжил дэвшилд оролцуулахад 
хамтрагчид, түншүүд ямар арга 
хэмжээг авч болох вэ? Эдгээр асуудлыг 
судлахдаа залуучуудын чадамжийг 
хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
боломжийг өргөжүүлэх, залуучуудыг эрх 
мэдэлжүүлэх, хүний аюулгүй байдлыг 
нь бэхжүүлэх зэрэг хүний хөгжлийн 
дөрвөн гол тулгуур зарчмын ойлголтыг 
дүн шинжилгээнийхээ гол хүрээ болгож 
ажилласан болно.

Залуучуудын чадамжийг 
хөгжүүлэх нь

Хүмүүст мэдлэг боловсрол эзэмших 
боломжийг нэмэгдүүлэх, урт удаан, эрүүл 
саруул амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь 
хүний хөгжлийн хоёр чухал хэмжүүр юм.
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Залуучуудын боловсрол

Боловсролын бүх шатанд 
залуучуудын бүтээлч сэтгэлгээг 
хөгжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт хэрэгцээтэй нийцэхүйц 
боловсрол эзэмшүүлэх нь тэднийг үр 
өгөөжтэй, сэтгэл хангалуун амьдралд 
бэлтгэх чухал нөхцөл болно.

Боловсрол эзэмшсэнээр хүмүүст ажил 
хөдөлмөр эрхлэх боломж нэмэгдэхийн 
сацуу эрүүл саруул, эрх мэдэлтэй байх, 
нийгмийн амьдралд илүү идэвхтэй 
оролцох зэрэг хүний хөгжлийн бусад 
олон талын ашиг тусыг хүртэх боломж 
нээгдэнэ. Монгол Улс иргэн бүртээ, 
ялангуяа залуучууддаа боловсрол 
эзэмшүүлэх талаар ихээхэн амжилтанд 
хүрсэн.

Бүх шатны сургуулийн элсэлт 2000 
оноос хойш илүү нэмэгдсэн нь Хүний 
хөгжлийн индексийн өсөлтөд эерэгээр 
нөлөөлснийг илтгэлд тэмдэглэж байна. 
Дэлхийн Хүний хөгжлийн илтгэлд 
тооцоолсноор Монголд 2014 онд 
сургуульд орж буй хүүхэд 14.6 жил 
сургуульд суралцах боломжтой байгаа 
нь хүний хөгжлийн түвшин өндөртэй 
нилээд хэдэн улсынхаас дээгүүр үзүүлэлт 
юм.

Бүх хүүхдийг 9 дүгээр ангийн боловсрол 
заавал эзэмшүүлэх асуудал үндсэндээ 
бүрэн хэрэгжиж байна. 2014/2015 оны 
хичээлийн жилийн байдлаар, бага 
сургуулийн элсэлтийн хамралт 99.1 хувь, 
дунд сургуулийн элсэлтийн хамралт 
96.1 хувьтай байна. 15-аас 19 насны 
залуучуудын 80 орчим хувь нь сургуульд 
суралцаж байна. Хөдөөд сургуульд 
хамрагдалт хотынхоос доогуур хэвээр 
байгаа ч хот, хөдөөгийн ялгаа багасч 
байна. Төдийлөн түгээмэл байдаггүй 
суралцагчдын жендэрийн урвуу ялгаа 
ч (хөвгүүд сургуульд охидоос цөөн 
хамрагдах) мөн багасч байгаа бөгөөд 
бага дунд сургуулийн эмэгтэй, эрэгтэй 
сурагчдын харьцаа бараг тэнцүү болжээ.

2000 оноос хойш дээд болон техник 
мэргэжлийн боловсрол сургалтын 
эрэлт хэрэгцээ, түүнчлэн элсэлт огцом 
нэмэгдсэн байна. Хүн ам, орон сууцны 
тооллогын мэдээллээс үзэхэд 2000-2010 
онд дээд боловсролтой эмэгтэй, эрэгтэй 

залуучуудын эзлэх хувь бараг гурав 
дахин өсчээ.

Бүх шатны сургуульд хамрагдалт 
ийнхүү нэмэгдсэн хэдий ч боловсрол 
эзэмших боломж хүн бүрт тэгш 
бус байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуучуудын боловсрол эзэмших 
боломж хязгаарлагдмал хэвээр, 
тухайлбал, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ердөө 66.2 
хувь нь л сургуульд суралцаж байна. 
Төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуучуудын бараг тал хувь нь бичиг 
үсэг тайлагдаагүй эсвэл боловсролгүй 
байна. Багш сургагчид зохих түвшинд 
бэлтгэгдээгүй, шаардлагатай дэд бүтэц 
сургуулиудад байхгүй зэргээс эдгээр 
залуучууд ихээхэн саад бэрхшээлтэй 
тулгарч байна. Ийм байдал нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгэмд 
ялгаварлагдах явдлыг даамжруулж болох 
юм. Түүнчлэн өрхийн амьжиргааны 
түвшнээс хамааран залуучууд дээд 
боловсрол эзэмшихэд ялгаатай 
байдал үүсч байна. Мөн дийлэнх их, 
дээд сургуулиуд байрладаг нийслэл 
Улаанбаатар хотын орон сууцны үнэ 
болон амьжиргааны өртөг эрчимтэй өсч 
байгаагаас хөдөөгийн залуучууд дээд 
боловсрол эзэмшихэд улам бүр хүндээр 
тусч байна.

Залуучуудын ур чадварыг дээшлүүлэх, 
тэднийг бүтээлч амьдралд бэлтгэх 
өндөр чанартай боловсрол эзэмших 
нөхцөл боломж хэр байгааг судлахад 
тэдэнд олон сорилт бэрхшээл тулгарч 
байна. Бүх шатны боловсролын 
чанар хангалтгүй байгаа нь өнөөгийн 
тулгамдсан асуудлын нэг болоод 
байна. Энэ нь боловсролын өгөөжийг 
бууруулж, залуучууд чадамжаа хөгжүүлэх 
боломжийг хязгаарлан, тэдний 
цаашдын хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөвт 
нь сөргөөр нөлөөлж байна. Хөдөө орон 
нутгийн дунд сургуулийн сурагчдад 
Интернет болон сурч боловсрох 
бусад олон боломж хязгаарлагдмал, 
мэргэжлийн багш, сургалтын хэрэгсэл 
дутагдалтай зэрэг бэрхшээл тулгарч 
байна. Залуучууд дээд болон техник 
мэргэжлийн сургуульд дэвшин 
суралцах үед ч сургалтын чанарын 
асуудал гарсаар байна. Сургалтын зарим 
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хөтөлбөрүүд хуучирсан, чанартай 
сурах бичгүүд ховор байна. Хичээлийн 
хөтөлбөрүүд нь ажил олгогчдоос 
тавих шаардлагад нийцэхгүй, 
төгсөгчдөд дадлагажих, ажилд 
орох боломж хязгаарлагдмал байна. 
Хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай 
мэдлэг ур чадварыг залуучуудад 
олгох өнөөгийн дээд боловсролын 
өгөөж сул байгааг дээд болон техник 
мэргэжлийн боловсролтой залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин дунд болон бага 
боловсролтой залуучуудынхаас өндөр 
байгаагаас харж болно.

Боловсролын чанарыг сайжруулах дээрх 
хэрэгцээ шаардлагын үүднээс сургалтын 
жил, бүтцийг шинэчлэн өөрчлөх, 
сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй 
болгох, боловсролын шинэ стандартыг 
боловсруулан мөрдөх, магадлан 
итгэмжлэлийн тогтолцоог бэхжүүлэх, 
багш нарын сургалтын цар хүрээг 
нэмэгдүүлэх зэрэг боловсролын цогц 
шинэчлэл, шинэлэг санаачилгуудыг 
засгийн газраас хэрэгжүүлж байна. 
Түүнчлэн залуучуудын тасралтгүй 
суралцах боломж, тэдэнд дүйцүүлэх 
сургалтад хамрагдах боломжийг 
өргөжүүлэхэд тодорхой ахиц гарч 
байна. Тухайлбал, мэдээлэл, холбооны 
технологийн хөгжил, түүний хүртээмж 
эрс дээшилсэн нь залуучуудад мэдлэг, 
мэдээлэл олж авах, дэлхий ертөнцтэй 
холбогдох шинэ арга хэрэгсэл болж 
байна.

Монгол Улсын Засгийн газар 2014 
онд ДНБ-нийхээ 5.3 хувь, 2015 онд 
4.3 хувийг боловсролын салбарт 
зарцуулжээ. ДНБ- ний өсөлтийг 
тооцвол боловсролын бодит зардал 
2002-2012 онд 59 хувиар өсчээ. Гэвч 
багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг 
хөгжүүлэх, сургуулиудын лабораторийг 
сайжруулах, шинэ сурах бичиг болон 
сургалтын бусад хэрэгсэлээр хангахад 
чиглэгдсэн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд дан ганц 
төрийн санхүүжилт хүрэлцэхгүй нь 
тодорхой.

Залуучуудын чадамжийг эрчимтэй 
хөгжүүлэхийн тулд өндөр чанартай 
боловсрол эзэмших тэгш боломжийг 
бүрдүүлэх, ялангуяа хөгжлийн 

бэрхшээлтэй болон бага орлоготой 
өрхийн залуучуудын хамралтыг 
нэмэгдүүлэх зэргээр тулгамдсан 
асуудлуудыг нэн яаралтай шийдвэрлэх 
арга хэмжээг засгийн газар, бусад 
холбогдох талууд авах шаардлагатай.

Залуучуудын эрүүл мэнд
Амьдралын эрүүл дадал хэв маягийг 
хэвшүүлэх нь эрүүл мэндийн 
эрсдлийг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх боломжтой аливаа өвчинд 
өртөхгүй байж улмаар урт удаан, 
эрүүл саруул амьдрах нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Эрүүл байх нь залуу хүмүүсийн 
чадамжийг хөгжүүлэхэд нэн чухал. 
Эрүүл саруул, сайн сайхан амьдрах 
нь залуусын амьдралын чанар болон 
тэдний бүтээмжид шууд нөлөөлөөд 
зогсохгүй, улмаар нийгэм, улс орны 
хөгжлийн төлөв, түвшинг тодорхойлдог. 
Монголын залуучуудын дунд эрсдэлт 
зан үйл түгээмэл тохиолдож байгаа 
нь тэдний ирээдүйн чадамжийг 
боогдуулж, сэргийлэх боломжтой 
аливаа өвчин, эндэгдлээс сэргийлэх, 
эрүүл, үр бүтээлтэй амьдрах нөхцөлийг 
хязгаарлаж болох талтай.

15-34 насны залуучуудын дундаж 
наслалт удаан нэмэгдэж байгаа нь 
анхаарал татаж байна. 1990 оноос хойш 
энэ насны бүлгийн эмэгтэйчүүдийн 
наслалт 2-3 жилээр нэмэгдсэн байхад 
залуу эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 
тухайн насны бүх бүлэгт буурчээ. 
Тухайлбал, эрэгтэйчүүд зам, тээврийн 
осолд эмэгтэйчүүдээс 4 дахин илүү 
өртөж байна.

Залуучуудын дундаж наслалт нэмэгдэх 
явц ийнхүү удаан байгаагийн болон 
насанд хүрэгсэдийн нас баралтын суурь 
шалтгаан нь архи согтууруулах ундаа 
хэрэглэх, тамхи татах, зохисгүй хооллох, 
хөдөлгөөний хомсдол, залуучууд, өсвөр 
үеийнхний таргалалт зэрэг эрсдэлт зан 
үйл түгээмэл байгаатай холбоотой байж 
болохыг судлаачид тэмдэглэж байна. 
Монголд залуучууд жимс, ногоо тун бага 
хэрэглэдэг, давсны хэрэглээ олон улсын 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс даруй 
хоёр дахин өндөр байгааг судалгааны дүн 
харуулж байна. Жингийн илүүдэлтэй, 
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таргалалттай залуучуудын хувь өндөр 
байна. Залуучуудын бараг гуравны 
нэг нь тамхи татдаг, архи согтууруулах 
ундааны хэрэглээ ч их байна.

Халдварт бус өвчнүүд (ХБӨ) эдүгээ 
манай улсын эрүүл мэндийн томоохон 
эрсдэл болж, хүн амын нас баралтын 
шалтгааны 80 орчим хувийг эзэлж 
байна. Бүх насны залуучуудын 
дотор осол гэмтэл, хордлого, гадны 
бусад нөлөөллөөс үүдсэн нас баралт 
эндэгдэлийн дийлэнх хувийг эзэлж 
байгаа бөгөөд 2010 оноос хойш энэ 
үзүүлэлт өсөх төлөвтэй байна. Ихэнх 
төрлийн халдварт бус өвчнүүдээс 
сэргийлэх, эмчлэх боломжтой атал 
тэдгээрийн зонхилох нь өсвөр болон 
залуу насанд үүссэн байдаг. Урьдаас 
төлөвлөсөн сайн бодлого, дэмжлэгтэй 
орчин бүрдсэн нөхцөлд өсвөр үеийнхэн, 
залуучууд эрүүл амьдралын дадал, хэв 
маягийг мөрдөх боломжтой, тэдэнд ийм 
чадамж бий. 

Залуучуудыг эрүүл мэндийн эрсдэлд 
хүргэж буй тогтолцооны хүчин 
зүйлүүдийн нөлөөг судласнаар, эрүүл 
амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх 
дэмжлэгт орчныг бий болгох 
шаардлагатайг тэмдэглэж байна. 
Манай улсад тамхи, согтууруулах 
ундааны үнэ харьцангуй хямд, 
тэдгээрийн хэрэглээг хязгаарлах хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт сул, эрүүл бус 
хүнсний бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 
өргөнөөр сурталчилдаг, жимсний 
үнэ өндөр, биеийн тамир спорт, 
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газрууд цөөн 
зэрэг тогтолцооны хүчин зүйлүүд 
нь залуучуудад эрүүл амьдралын хэв 
маягийг хэвшүүлэхэд саад учруулсаар 
байна. Тамхины хэрэглээнд хяналт 
тавих тухай хууль батлагдсан, замын 
хөдөлгөөний дүрмийг чангатгасан 
зэрэг сайшаалтай алхмуудаас гадна 
залуучуудын эрсдэлтэй, эрүүл бус зан 
үйлд нөлөөлж байгаа тогтолцооны 
хүчин зүйлүүдийг шийдвэрлэхэд 
Засгийн газраас илүү дорвитой бодлого 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Өсвөр насны охидын төрөлтийн 
түвшин нэмэгдэж байгаа нь тус улсын 
жендэрийн тэгш бус байдлын индекст 
сөргөөр нөлөөлжээ. Монголын өсвөр 
насны охидын төрөлтийн түвшин Ази, 

Номхон далайн бүс нутгийн дундаж 
үзүүлэлтээс дээгүүр байгаа бөгөөд 2003 
онд 15-19 насны 1000 охид тутамд 19 
төрөлт ногдож байсан бол 2013 онд 29 
болтлоо өсчээ. Гэр бүл төлөвлөлтийн 
хангагдаагүй хэрэгцээ энэ насны 
бүлгийн охид, эмэгтэйчүүдэд хамгийн 
өндөр буюу 36.4 хувь байна. Бэлгийн 
эрсдэлтэй зан үйл түгээмэл байгаагаас 
үүдэн бэлгийн замаар дамжих 
халдвар нийгмийн эрүүл мэндийн 
тулгамдсан асуудал болж байна. Хүний 
дархлал хомсдлын вирусийн (ХДХВ) 
бүртгэгдсэн халдварын дотор 15-24 
насны залуучууд 20 орчим хувийг 
эзэлж байна. Энэ нь зонхилох хувь 
бус хэдий ч бэлгийн замаар дамжих 
бусад халдварын дийлэнхи хэсэг нь 
залуучуудад тохиолдож байгаа нь (жилд 
бүртгэгдсэн нийт халдварын 40-50 
хувь) ХДХВ-ийн халдварт тэд илүү 
эрсдэлтэй болохыг харуулж байна. 2015 
оны тайланд ХДХВ/ДОХ-ын халдвар 
авсан хүмүүсийн 41.2 хувь нь 30 хүртэлх 
насны залуучууд байсны 54 хувь нь 
эмэгтэй, 43 хувь нь эрэгтэйчүүд байна 
(үлдсэн 3 хувь нь хүйсээ мэдээлээгүй).5 

Иймд залууст ээлтэй эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ, бэлгийн эрүүл 
мэндийн чанартай боловсрол зайлшгүй 
шаардлагатай байна.

Залуу хүмүүс эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ авах боломжтой хэдий 
ч хүссэн хэрэгцээнд нь нийцсэн 
үйлчилгээ дутмаг байгаагаас тэдний 
эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвд хандах нь 
цөөн байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 
залууст ээлтэй өсвөр үеийн эрүүл 
мэндийн 25 төв ажиллаж байгаа бөгөөд 
цаашид ийм төвүүдийн үйлчилгээг 
өргөжүүлэх талаар бодитой арга хэмжээ 
авах шаардлагатай.

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
зардал инфляцийн түвшинг тооцсоноор 
2012 оны байдлаар 8.8 хувь өссөн 
хэдий ч 2002-2012 онд эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний төсвийн зардлын 
ДНБ-нд эзлэх хувь 4.6 хувиас 3.0 хувь 
болтол буурсан байна. Түүнчлэн эрүүл 
амьдрахад сөргөөр нөлөөлж буй нийгэм, 
байгаль орчин болон зан үйлтэй 
холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд 
эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт 
дангаараа хангалтгүй.

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ
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Иймд нийгмийн эрүүл мэндийн 
санхүүжилтийг тухайн салбарын 
санхүүжилтээс илүү өргөн хүрээнд 
авч үзэх хэрэгтэй байна. Өсвөр үе, 
залуучуудад эрүүл амьдрах зан үйлийг 
төлөвшүүлэх нь насанд хүрсэн хойно 
нь асуудлыг шийдвэрлэхээс нийгмийн 
болоод эдийн засгийн хувьд илүү үр 
дүнтэй. Иймд амьдралын эрүүл хэв 
маягийг түгээн дэлгэрүүлэх, залуучуудын 
осол, гэмтлийн эрсдлийг бууруулахад 
чиглэсэн төр засгийн үр дүнтэй бодлого, 
эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
өргөжүүлэх нь
Шинэлэг, үр бүтээлтэй, сэтгэл 
ханамжтай, хангалттай цалин 
хөлстэй хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
бий болгох нь залуучууд амьдралаа 
авч явах, эдийн засгийн хувьд 
баталгаатай болох улмаар тэдний 
чадавхи, бүтээлч сэтгэлгээг нь 
хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Хөдөлмөр эрхлэлт нь хүний амьдралын 
эрхэм чухал зүйл болох эрх чөлөөг 
хангах нэг чухал хэрэгсэл юм. Ажилтай 
болох нь залуусын хувьд нас биед хүрч 
амьдралын гараагаа эхлэх чухал алхам 
болдог. Тогтвортой ажил эрхэлж, эдийн 
засгийн шийдвэр гарган амьдралынхаа 
төлөө хариуцлага хүлээдэг болсноор 
залуучууд санхүүгийн хувьд хараат 
бус болж, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх 
боломжтой болно.

Боловсрол эзэмшээд цаашид тогтвортой 
ажил хайх хугацаандаа залуучууд 
сургуулиас ажилд шилжих үе шатыг 
туулдаг. Манай улсын 15-18 настнуудын 
олонх нь дунд сургуульд сурч байгаа 
бөгөөд 25-34 насны залуучуудын талаас 
илүү нь тогтвортой ажил хайсаар, 
40 гаруй хувь нь сургуулиас ажилд 
шилжиж амжаагүй байдалтай байна.

Хотын залуучууд дээрх шилжилтийн 
үеийг хөдөөгийн залуучуудтай 
харьцуулахад хожуу эхэлж (ихэвчлэн 
21 наснаас хойш) байна. Энэ нь тэдний 
дээд боловсрол эзэмших сонирхол, 
нөгөө талаар залуучуудын олж авсан 
ур чадвар хөдөлмөрийн зах зээлийн 
хэрэгцээ, ажил олгогчдын шаардлагыг 

хангадаггүй, хотод тохирох ажлын байр 
дутмаг байгаа зэргээс хамаарч анхныхаа 
тогтвортой ажилд ортолоо 2.9 жил 
хүртэл хугацаа зарцуулж байгаатай мөн 
холбоотой.

Хөдөлмөрийн зах зээлд орж байгаа 
залуучуудын хувь 25-34 насны бүлэгт 
нэмэгддэг. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 
илүү олноороо дээд боловсрол эзэмшиж 
байгаа хэдий ч энэ насны бүлэгт хөдөлмөр 
эрхэлж байгаа залуучуудын дотор 
эрэгтэйчүүд давамгайлж байна. Энэ 
нь дээд боловсрол тэр бүр шаардахгүй 
ажлын байр илүү олон байгаа, аль 
эсвэл эмэгтэйчүүд гэрийн ажил, бусад 
цалин хөлсгүй ажил үүргээсээ болоод 
хөдөлмөрийн зах зээлд орохоо хойш 
тавьдагтай холбоотой байж болох юм.

Илтгэлд Монгол Улсын эдийн засгийн 
өсөлт хүний хөгжлийг түргэсгэхэд хэрхэн 
нөлөөлж байгаа, ялангуяа залуучуудад 
тогтвортой, бүтээмжтэй ажил эрхэлж, 
эдийн засгийн хувьд баталгаатай болох 
боломжийг хэр олгож байгаа талаар 
судаллаа. Эдийн засгийн өсөлт болон 
хүний хөгжлийн индексийн өөрчлөлт 
нь харилцан уялдаатай байдгийг, 
эдийн засгийн өсөлт нь хүний хөгжилд 
мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гарах нөхцөл 
бүрдүүлдгийг Монголын өнгөрсөн 
жилүүдийн түүх харуулж байна. 1990 
оноос хойших хугацаанд гарсан 
хүний хөгжлийн индексийн өсөлтийн 
хандлагаас харахад тус улсын эдийн 
засгийн жилийн дундаж өсөлт 7.0 орчим 
хувьтай байсан 2000-2014 онд хүний 
хөгжлийн индекс хамгийн хурдацтай 
өсчээ. 

Улс орны эдийн засгийн өсөлттэй 
холбоотойгоор хөдөлмөрийн зах 
зээлд хэд хэдэн эерэг хандлага бий 
болсон хэдий ч залуучуудыг зохистой, 
бүтээмжтэй ажлын байраар хангахад 
дорвитой ахиц гарсангүй. Сүүлийн 
хоёр, гурван жилд уул уурхайн 
салбарын өсөлт саарснаас уул уурхай 
болон түүнийг дагалдсан салбаруудад 
залуучууд ажлын байртай болох боломж 
бүр ч хязгаарлагджээ. 

Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 15- 
34 насны бүлэгт 2013 онд 10.8 хувьтай, 
түүний дотор 20-24 насны бүлэгт 
хамгийн өндөр буюу 17.0 хувьтай байсан 
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нь улсын хэмжээний ажилгүйдлийн 
түвшингээс бараг хоёр дахин илүү байв. 
Аймаг, сумдын төвүүдэд залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин 17.0-19.0 хувь 
байгаа нь улсын дундажаас нилээд 
өндөр үзүүлэлт бөгөөд аймаг, суманд 
залуучуудад ажил эрхлэх боломж хомс 
байгаагийн илрэл юм. 

Тохирох ажлаа хайж байгаа залуучуудын 
63 хувь нь нэг жил гаруй, 40 гаруй хувь нь 
гурван жил гаруй хугацаанд ажил хайж 
байгаа нь залуучууд удаан хугацааны 
ажилгүйдэл болон эдийн засгийн 
баталгаагүй байдалд орж илүү эмзэг 
эрсдэлтэй болж байна. Энэ нөхцөлд 
залуучууд эзэмшсэн мэдлэг ур чадвараа 
алдах, санхүүгийн хувьд доройтох, 
эрүүл мэнд болон бусад эрсдэлд илүү 
өртөх, улмаар ажил хайх урам зориг нь 
мохох зэрэг таагүй үр дагаварт хүргэж 
болзошгүй. Цалин бага, хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлт бага, мэргэжлийн ур 
чадвар, дадлага туршлага дутмаг, ажлын 
байрны талаарх мэдээлэл хомс зэрэг нь 
ажилгүй залуучууд ажил олж чадахгүй 
байгаа гол шалтгаан болж байна. 

Боловсролтой залуучууд ажилгүйдэлд 
өртөх эрсдэл өндөр байгаа нь эзэмшсэн 
боловсролынхоо үр өгөөжийг хүртэж 
чадахгүйд хүргэж байна. Дээд, техник 
мэргэжлийн боловсролтой залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин боловсрол 
багатай хүмүүсийнхээс өндөр байгаа нь 
үүнийг илтгэж байна. 

Өсөлтөд үзүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн 
мэдрэмж 2000 оноос хойш олон салбарт 
сул байна. Уул уурхайн болон эдийн 
засгийн ерөнхий өсөлтийг даган түүхий 
эдийн үнэ нэмэгдсэн хэдий ч хөдөлмөр 
эрхлэлтийн өсөлтөд дорвитой ахиц 
гарсангүй. Энэ нь өсөлтийн үр шимийг 
залуучуудын бүтээмжтэй хөдөлмөр 
эрхлэлт рүү чиглүүлэхэд тулгарч буй 
томоохон сорилтуудын нэг болж байна. 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин тэдний оршин суугаа газар 
нутгийн байршлаас шалтгаалан нилээд 
ялгаатай байна. Тухайлбал, 2010 оны 
байдлаар хотын залуучуудын 39.2 
хувь, хөдөөгийн залуучуудын 22.2 нь 
хөдөлмөр эрхэлж байв. 2000 оноос 
үйлчилгээний салбарт ажиллагсад 
40 гаруй хувиар нэмэгдэж залуучууд 

олноор ажиллах болжээ. Гэхдээ эдгээр 
ажлын байрны дийлэнх нь түр, байнгын 
бус байгаа учир тэдэнд тогтвортой 
ажлын баталгаа болж чадахгүй байна. 
Түүнчлэн анх ажилд орсон 15-34 насны 
залуучуудын 30 гаруй хувь нь албан 
бус салбарт ажиллаж байна. Сүүлийн 
жилүүдэд барилгын салбар эрчимтэй 
хөгжсөн хэдий ч тус салбарт ажиллах 
залуучуудын хувь тун бага, 6-гаас 8 
хувиар л өсчээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн 80 орчим хувь нь эдийн 
засгийн идэвхигүй байдалтай байна 
(хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар бодитой 
тоо мэдээлэл хомс байна).

Залуу эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн 
зах зээлд анхлан хөл тавихад болон 
ажилдаа буцаж ороход илүү саад 
бэрхшээлтэй тулгарч байна. Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн 
түвшин залуу эрэгтэйчүүдийнхээс 
өндөр байгаа төдийгүй жилээс жилд 
өсөх хандлагатай байна. Эмэгтэйчүүд 
боловсрол (80.6 хувь), эрүүл мэнд, 
нийгмийн халамж (79.4 хувь), нийгмийн 
ухаан, бизнес болон хууль эрх зүй (64.3 
хувь) зэрэг салбарт голдуу ажиллаж 
байгаа нь ажил мэргэжлийн хүйсийн 
зааглал илт байгааг харуулж байна. 
Инженер, үйлдвэрлэл, барилгын 
мэргэжлээр төгсөгчдийн дөнгөж 30.0 
хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа нь 
шинжлэх ухаан, техник технологийн 
салбарт эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 
бага байгаагийн илрэл юм. Залуу 
эмэгтэйчүүдийн цалин хөлс залуу 
эрэгтэйчүүдийнхээс 1.4 дахин бага, 
харин цалин хөлсгүй ажилд эмэгтэйчүүд 
зонхилж байна. Тухайлбал, 2011 оны 
байдлаар 25-29 насны эмэгтэйчүүдийн 
17 хувь нь гэрийн ажилтай гэж мэдээлсэн 
байхад энэ насны бүлгийн залуу 
эрчүүдийн зөвхөн нэг хувь ийм ажил 
хийдэг гэжээ. Ийнхүү залуучуудын дунд 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн 
ялгаатай байдал илт байгаа нь 
жендэрийн мэдрэмжтэй хөдөлмөрийн 
зах зээлийн бодлого шаардлагатайг 
харуулж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас ажлын 
байр бий болгох асуудлыг эдийн 
засгийн болон хөдөлмөр эрхлэлтийн 
бодлого, хөтөлбөрийн нэг гол чиглэл 

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ



22 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛ 2016

болгон макро эдийн засгийн бодлогыг 
хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлоготой 
уялдуулах, хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулах, залуучууд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, шилжин 
суурьшигчид, оюутнуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг 
өргөжүүлэх, ажилгүй хүмүүсийн сургалт, 
давтан сургалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон 
арга хэмжээ авч байна. Гэсэн хэдий ч 
залуучуудын тогтвортой, бүтээмжтэй 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих илүү 
өргөн цар хүрээтэй, илүү эрчимтэй 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн 
хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай 
байна. 

Сургуулиас ажилд шилжих явцдаа 
залуучууд, ялангуяа нэн ядуу өрхийн 
дөнгөж сргууль төгссөн залуус төр 
засгаас ямар нэгэн санхүүгийн тэтгэлэг 
авдаггүй учир зөвхөн эцэг, эхийнхээ 
гарыг харахад хүрч байна. Иймд сургууль 
шинээр төгссөн нэн ядуу өрхийн 
залуучуудад зохих ажил олтол нь төр 
засгаас нийгмийн зорилтот хөтөлбөрт 
хамруулан сургууль төгссөний дараах 
нэг жилийн хугацаанд тэтгэлэг олгодог 
байх талаар судлаж үзэхийг зөвлөж 
байна. 

2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр 
Улаанбаатар хотноо танилцуулсан 
“Хүний хөгжлийн төлөөх АЖИЛ” 
сэдэвт Дэлхийн Хүний хөгжлийн 
илтгэлд ажил хөдөлмөрийг хөхиүлэн 
дэмжих замаар хүний хөгжлийг түргэсгэх 
бодлогын шинэлэг хувилбаруудыг санал 
болгосон. “Ажил нь ажлын байрнаас 
өргөн ойлголт, хүн төрөлхтний дэвшил, 
хүний хөгжлийг түргэсгэгч” хэмээн 
илтгэлд тэмдэглэжээ.6 Дэлхийн илтгэлд 
зөвлөснөөр Монгол Улсын энэ удаагийн 
Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэлээр 
төр засаг, бусад олон талуудад хандан 
залуучуудынхаа хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх бүх талын арга 
хэмжээг хойшлуулалгүй авахыг уриалж 
байна. 

Залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэх нь
Улс төрд залуучуудын итгэл алдарч 
байгаа нь засаглалыг улам сайжруулах, 
залуучуудад чиглэсэн төр засгийн 
зохистой бодлогыг боловсруулахад 

болон хөгжлийн үйл явцад тэдний 
оролцоог хангахыг шаардаж буй 
бодлого боловсруулагчид, шийдвэр 
гаргагчдад хандсан сануулга хэмээн 
ойлгох хэрэгтэй байна.

Хүмүүсийг эрх мэдэлжүүлснээр 
тэднийг хөгжилд болон өөрсдийнх нь 
амьдралтай холбоотой аливаа шийдвэрт 
нөлөөлөх эрх чөлөөг эдлэх боломжийг 
олгоно. Залуу нас бол хувь хүний өөрийн 
гэсэн үзэл бодол нь төлөвшиж, илүү 
хариуцлагатай сонголт хийх, нийгэмд 
танигдаж харилцаанд орж эхлэх, улс 
төрийн үйл ажиллагаанд оролцох, 
таалагдсан үзэл санаагаа дэмжих, хамт 
олон бүрдүүлэх, иргэний нийгмийн 
байгууллага, бүлэгт гишүүнээр элсэх, 
хүсэл шаардлагаа илэрхийлэх, өөрийн 
үйлдэлдээ хяналт тавьж сурах чухал үе 
юм. Ингэснээр залуучуудад эрх мэдлийн 
мэдрэмж бий болоход тус дөхөм болдог. 
Гэхдээ эрх мэдэлжүүлэх үйл явц шууд 
бий болдоггүй, хүмүүсийн улс төрийн 
болон нийгмийн оролцооны идэвхтэй 
хэлбэрээр илэрч байдаг. 

Сүүлийн арваад жилд манай 
залуучуудын сонгуулийн ирц буурчээ. 
Энэ нь ардчиллын инститүцүүд 
залуучуудын асуудлыг шийдвэрлэх, 
ашиг сонирхлыг нь хамгаалах тэдний 
оролцоог дэмжихэд хангалттай анхаарал 
тавихгүй байгаа, тэдний үзэл бодол, дуу 
хоолой улс төрийн үйл ажиллагаанд 
зохистой хэмжээнд тусгалаа олохгүй 
байгаа зэргээс шалтгаалж байна. 

2010-2012 онд хийсэн Азийн 
Барометрийн Судалгаагаар (АБС) 
Монголын залуучууд эрх чөлөөг 
ардчиллын хамгийн чухал шинж 
гэж тодорхойлжээ. Гэсэн хэдий ч 
залуучуудын нилээд хэсэг нь буюу 42 
хувь нь хүчирхэг удирдагчийн, эсвэл 
нэг намын засаглал зэрэг ардчилсан 
бус хувилбарыг дэмжиж байгаа нь 
ажиглагдлаа. 

Монголын залуучуудын улс төрийн 
инститүцэд итгэх итгэл нь байгууллага 
бүрийн хувьд ялгаатай байна. Зэвсэгт 
хүчин, телевиз, Ерөнхийлөгч, цагдаад 
итгэх тэдний итгэл өндөр байна. Дээд 
боловсролтой болон хотын залуучууд 
боловсрол багатай болон хөдөөгийн 
үе тэнгийнхнээсээ төр засгийн үйл 
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ажиллагаанд илүү шүүмжлэлтэй хандаж 
байна. Монголын залуучууд улс төрийн 
амьдралаас ерөнхийдөө холдоогүй, 
сонирхсоор байна. Тэдний гуравны 
нэгээс илүү нь улс төрийн талаарх 
мэдээг байнга анхааралтай сонсдог бол 
өсвөр үеийнхэн улс төрийг хамгийн 
бага сонирхож байна. 

Эрх мэдлийг илэрхийлэх нэг чухал 
үзүүлэлт бол тэдний улс төрийн 
оролцоо төр засгийн үйл ажиллагаанд 
хэр зэрэг нөлөө үзүүлж байгаа талаарх 
залуучуудын мэдрэмж юм. Монголын 
залуучуудын 60 орчим хувь нь улс 
төрийг бохир, шударга бус байдал нь 
чадварлаг хүмүүсийг улс төрөөс зай 
барихад хүргэж байна гэж үздэг ажээ. 
Судалгаанд оролцогчдын тал хувь нь 
төр, засгийн удирдагчид зөв бодлого 
хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэдэггүй гэсэн нь 
улс төрийн үйл ажиллагаанд тэд сэтгэл 
дундуур байгааг харуулж байна. Энэ 
нь ардчилсан хувьсгалыг үндсэндээ 
залуучууд манлайлж байсан 1990-ээд 
оны үеэс эрс ялгаатай байгаа юм. 

Залуучуудын иргэний болон нийгмийн 
оролцоо нь тэдний хөгжлийн нэгэн 
эерэг илэрхийлэл юм. Ингэснээр 
тэдэнд эрх үүргээ мэдрэх, иргэний 
үүргээ биелүүлэх, амьдрах ур ухаанаа 
хөгжүүлэх, өөр хоорондоо харилцах, 
хөдөлмөр эрхлэх, сурсан мэдсэнийхээ 
үр шимийг хүртэх боломж бий 
болдог. Монголын залуучууд иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, залуучуудын 
хөтөлбөрүүд, залуучуудын гаргасан 
санаачилга, хамтын болон бие даасан 
сайн дурын үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан нийгмийн амьдралын олон 
салбарт идэвхтэй оролцож байна. Сайн 
дурын үйлс залуучуудын дунд улам 
өргөжиж, олон залуучууд сайн дурын 
үйл ажиллагааг нийгэмд эерэг өөрчлөлт 
авчирах арга зам гэж үздэг болов. 

Технологийн шинэ шинэ арга 
хэлбэрүүд нь залуучууд мэдээлэл авах, 
аливаа хөдөлгөөн, сүлжээнд нэгдэх, 
үзэл бодлоо хуваалцах зэрэгт асар их 
боломжийг нээж байна. Интернетийн 
хэрэглээ огцом өслөө. Ялангуяа 
хөдөө орон нутагт Интернетийн 
болоод хөдөлгөөнт сүлжээг өргөн 
нэвтрүүлснээр залуучуудад олон 

сайхан боломж нээгдэж байна. 2015 оны 
байдлаар Интернет хэрэглэгчдийн тоо 
2.4 сая болсон нь хүн амын 81 хувийг 
эзэлж байна. Интернет хэрэглэгчдийн 
80 орчим хувь нь Facebook-ээр 
холбогдож байгаа нь залуучууд хүсэл 
эрмэлзлэл, үзэл бодлоо харилцааны 
шинэ аргаар түгээх, залуучуудын улс 
төрийн оролцоог бэхжүүлэхэд чухал 
юм.

Хүний аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх нь
Залуучууд хүчирхийлэлд өртөх 
эрсдлийг бууруулах, тэдэнд гэр 
бүл, нийгмийн бүлгүүдээс тууштай 
дэмжлэг үзүүлэх нь тэдний урт удаан, 
эрсдэлгүй, эрүүл, бүтээлч амьдрах 
нийгмийн болоод эдийн засгийн 
аюулгүй орчинг бий болгоход 
туслана. 

Монголын залуучууд өсвөр болоод нас 
бие гүйцэх явцдаа хүчирхийлэл, зам, 
тээврийн болон үйлдвэрлэлийн осол, 
архидалт, нийгмийн тэгш бус үйлчилгээ, 
агаарын бохирдол зэрэг хүний аюулгүй 
байдлын олон эрсдэлтэй тулгарч байна. 
Эдгээр эрсдэл нь залуу хүмүүсийн нэр 
төр, амьдралын дадал хэв маягт сөргөөр 
нөлөөлж, хүссэнээрээ бүтээлчээр 
амьдрах эрх чөлөөгөө эдлэхэд, улмаар 
тэдний чадамжид аюул учруулдаг. 
Эрсдэл нь хүний халдашгүй байх язгуур 
эрхийг зөрчиж амгалан тайван байх эрх 
чөлөөг боомилохоос эхлээд залуучууд 
хариуцлагатай иргэний ёсоор улс 
төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралд 
оролцох чадамжийг ч сулруулдаг. 

Монголд залуучууд өртөж болох 
хүчирхийллийн дараах ноцтой нийтлэг 
хэлбэрүүд оршсоор байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл: Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл нь жендэрийн ялгааг тод 
илэрхийлдэг. Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээгээр 2015 онд гэр бүлийн 
хүчирхийллийн хохирогчдын 88.1 хувь 
нь эмэгтэйчүүд, 57.2 хувь нь 14-34 насны 
залуучууд байв. Иймээс холбогдох 
бүх талууд эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд тууштай арга 
хэмжээ авах шаардлагатай байна. 

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ
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Дарамтлал: Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагаас (ДЭМБ) олон улсын 
хэмжээнд сургуулийн сурагчдын дунд 
явуулсан эрүүл мэндийн судалгаагаар 
Монгол Улсад 13-25 насны залуусын 30 
гаруй хувь, 16-17 насны хүүхдүүдийн 20 
орчим хувь нь судалгаанаас өмнөх нэг 
сарын хугацаанд ямар нэгэн дарамтлалд 
өртөж байсан гэжээ.7 Дарамтлалын 
явцад бие махбодид нь халдах, гэмтэл 
учруулах явдал сурагчдын дунд 
цөөнгүй тохиолдож байна. Мөн бага 
залуугаасаа хэн нэгнийг дарамтлах 
эсвэл дарамтлуулах нь хожим илүү 
ноцтой хүчирхийлэлд өртөх, эсвэл 
хүчирхийлэл үйлдэх үндэс болох 
эрсдэлтэй. 

Гэмт хэрэг: Олон улсын жишгээс 
үзвэл гэмт хэргийг голдуу 15-30 насны 
эрэгтэйчүүд үйлддэг байна. Монгол 
Улсад 18-34 насны залуучууд гэмт 
хэргийн хохирогчдын тал хувь, гэмт 
хэргээр шийтгэгдсэн хүмүүсийн 75 
хувийг тус тус эзэлж байна. Гэмт 
хэргийн түвшин хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад хотод өндөр байна. 

Бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор хүн 
худалдаалах: Албадан хөдөлмөрлүүлэх, 
хүчээр гэрлүүлэх зорилгоор, мөн гэмт 
хэргийн шинжтэй хүн худалдаалах 
явдал олон тохиолддог ч бэлгийн 
мөлжлөгийн зорилгоор хүн худалдаалах 
нь хүний наймааны хамгийн түгээмэл 
хэлбэр юм.8 Хүн худалдаалах анхны 
тохиолдол 2000 онд бүртгэгдсэнээс 
хойш Монгол Улс хүн худалдаалахын 
дамжин өнгөрөх болон эх сурвалж 
болох орны тоонд ороод байна. Үүнд 
ганц бие ядуу эмэгтэйчүүд, боловсрол 
дулимаг залуу эмэгтэйчүүд өртөх эрсдэл 
өндөр байна. 

Амиа хорлох: 2014 оны байдлаар амиа 
хорлохтой холбоотой нас баралтын 
түвшин (10000 хүн амд) эмэгтэйчүүдийн 
дунд 0.52, эрэгтэйчүүдийн дунд 2.67 
байв. 15-29 насныхны дотор 100000 хүн 
амд ногдох амиа хорлолтын түвшин 14.3 
гэсэн үзүүлэлтээр Монгол Улс дэлхийн 
172 улсаас 69 дүгээрт оржээ. 

Цөөнхийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалт: 
Хүний эрхийн үндэсний комиссын 
2012 оны тайланд дурдсанаар өөрийгөө 
лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр 

(ЛГБТ) гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн 
хүмүүсийн 80 орчим хувь нь өмнөх 
гурван жилийн хугацаанд хүний эрхийн 
болон ялгаварлан гадуурхах аливаа нэг 
хэлбэрийн дарамтыг амссан байна.9 
ЛГБТ залуучууд гэр бүлээсээ ч гэсэн 
дэмжлэг авахад төвөгтэй байдаг байна.

Бусад насны бүлэгтэй харьцуулбал 
залуучууд хүчирхийлэлд хамгийн 
өртөмтгий байгаагийн гол нөхцөл 
шалтгааныг тогтооход хүндрэлтэй. Учир 
нь ядуурал, амьдралын хүнд нөхцөл, 
ажилгүйдэл, үйлчилгээний тэгш бус 
хүртээмж, хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
хуулийн хэрэгжилт сул, эрчүүдийн 
хэвшмэл сөрөг хандлага, архидалт, 
хүний эрхийн ойлголт дулимаг, хувь 
хүний зан төрхийн доголдол гэх зэрэг 
олон хүчин зүйл хүчирхийлэл гарахад 
нөлөөлдөг. 

Гэр бүл, олон нийт залуучуудыг 
хүчирхийллээс хамгаалах, тэдний 
аюулгүй байдлыг хангахад чухал 
үүрэгтэй. Төр засаг, иргэний нийгмийн 
зүгээс хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр 
багагүй хүчин чармайлт гаргаж байна. 
Гэсэн хэдий ч цаашид аюулгүй орчныг 
бүрдүүлэх, хүчирхийллийн үндэс болж 
буй нийгэм, эдийн засгийн суурь хүчин 
зүйлүүдийг арилгахад чиглэсэн ихээхэн 
зүйл хийх шаардлагатай байна. 

Залуучууд бол өөрчлөлтийн хөдөлгөгч 
хүч учраас нийгмийн оролцоо, 
мэдлэг ухамсараа дээшлүүлэх, 
нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулахыг шаардах, бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаан дахь оролцоогоо 
нэмэгдүүлэх замаар аюулгүй байдлаа 
бэхжүүлэх чадвараа сайжруулах 
боломжтой.

Залуучуудын талаарх бодлого, 
чиглэл
Монголын хүний хөгжилд гарсан 
ахиц дэвшил зарим талаар үр ашгаа 
өгсөн хэдий ч нийт залуу үеийнхэнд 
хүртээмж муутай байна. Тэдний 
чадамжийг дээшлүүлэх, хийх 
сонголт, хүртэх боломжийнх нь цар 
хүрээг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн сорилт 
тулгарсаар байна.
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Илтгэлийн хүрээнд хийсэн судалгаа 
шинжилгээ, мэдээлэлд үндэслэн хүний 
хөгжлийн дөрвөн тулгуур асуудал тус 
бүрт хоёр, нийт бодлогын найман 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойллоо. 
Үүнд: 

1. Залуучуудын чадамжийг 
хөгжүүлэхийн тулд бүх шатанд 
чанартай боловсрол эзэмшихэд 
оршиж буй тэгш бус байдлыг 
бууруулах, амьдралын эрүүл хэв 
маягийг хэвшүүлэх; 

2. Залуучуудын боломжийг 
өргөжүүлэхийн тулд тэдний 
хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц 
мэргэжлийн ур чадвар эзэмшихэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнд зориулсан 
ажлын байр бий болгох; 

3. Залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэхийн 
тулд улс төрийн, иргэний болоод 
нийгмийн оролцоог нь хөхиүлэн 
дэмжих; 

4. Залуучуудын аюулгүй амьдрах 
орчинг сайжруулахын тулд 
хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлийг нь 
бууруулах, гэр бүл, хамт олны зүгээс 
үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх. 

Залуучуудын талаарх төр засгийн 
бодлого, арга хэмжээ олон жилийн 
түүхтэй ч залуучуудын асуудлыг 
голдуу үндэсний болон салбарын 
бодлогуудад тусгах замаар хэрэгжүүлж 
ирсэн. Залуучуудын талаарх бодлого, 
хөтөлбөрүүд болон улс орны хөгжлийн 
томоохон зорилтууд өөр хоорондоо 
нягт уялдаагүйгээс эдийн засаг, улс 
төр, нийгмийн амьдралд оролцох 
залуучуудын оролцоо хязгаарлагдмал 
байна. Залуучуудын асуудлаарх 
хөтөлбөрүүдийн салбар хоорондын 
зохицуулалт сул, санхүүжилт ч 
хязгаарлагдмал байна. Залуучуудын 
талаарх бодлого, хөтөлбөрүүдийн үр 

нөлөөг сайжруулахын тулд Засгийн газар 
дараах чиглэлд анхаарал хандуулахыг 
зөвлөж байна. Үүнд:

1. Үндэсний бодлого, төлөвлөлттэй 
илүү оновчтой уялдуулах: 
залуучуудын талаарх бодлого нь 
үндэсний бодлого, төлөвлөлт, 
төсөв, тэдгээрийн хэрэгжүүлэлтийн 
тогтолцоонд сайтар суусан байх нь 
амжилтын үндэс болно; 

2. Залуучуудын талаарх бодлогын 
салбар хоорондын зохицуулалт: 
Залуучуудын талаарх бодлогыг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд салбар, 
яамд хоорондын зохицуулалтыг 
үр ашигтай болгох, бүрэлдэхүүн 
хэсэг бүрийн уялдааг хангахын тулд 
нэгдсэн удирдлага зохицуулалттай 
байх; 

3. Залуучуудын асуудлаарх бодитой, 
харьцуулахуйц тоо мэдээлэл, 
судалгаатай болох: нас, хүйсээр 
ангилсан тоон мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулах, сан бүрдүүлэх, 
гүнзгийрүүлсэн судалгаа шинжилгээ 
хийх нь залуучуудын талаар 
нотолгоонд суурилсан бодлого 
боловсруулахад нэн тустай; 

4. Залуучуудын оролцоог хөхиүлэн 
дэмжих: Улс орныхоо ирээдүйн 
хөгжлийг тодорхойлох өргөн 
цар хүрээтэй асуудлаар улс 
төрийн шийдвэр гаргах түвшинд 
залуучуудын төлөөлөл хангалтгүй 
байгаагаас тэдний хэрэгцээ 
шаардлага бодлого шийдвэрт бүрэн 
тусгалаа олохгүй байна. Иймд 
ирээдүйн өнгийг тодорхойлогч 
залуучуудаа улс орныхоо хөгжлийн 
үйл хэрэгт идэвхитэй, санаачлагатай, 
ажил хэрэгчээр оролцохыг уриалж 
байна.

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ
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Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ)-өөс 
гаргадаг Дэлхийн Хүний Хөгжлийн 
Илтгэлийн нэгэн адил Хүний Хөгжлийн 
Үндэсний Илтгэлүүд (ХХҮИ) нь 
хүний хөгжлийн үзэл баримтлалд 
суурилдаг.10 Энэ үзэл баримтлал нь 
хөгжлийн жинхэнэ зорилгыг зөвхөн 
орлого нэмэгдүүлэхэд бус, хүний 
эрх, эрх чөлөө, чадамж, боломжийг 
өргөжүүлэх, хүмүүс урт насалж, эрүүл, 
бүтээлчээр амьдрах нөхцөлийг хангах 
замаар хүний сонголтыг нэмэгдүүлэхийг 
чухалчилдаг. Мөн хүнийг хөгжлийн 
төвд тавьдаг. Ингэхдээ, Хүмүүс урт 
наслах, эрүүл амьдрах боломжтой 
байна уу? Нялхас эндэхээс сэргийлж 
чадаж байна уу? Өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх боломжтой юу? Бичиг үсэгт 
тайлагдсан уу, өлсгөлөнд нэрвэгдэж 
байна уу? Хувийн эрх чөлөөгөө эдлэх 
боломжоор хангагдаж уу?11 гэх зэрэг олон 
асуултын хариуг эрэлхийлдэг. Эл үзэл 
баримтлал нь маш өргөн утга агуулгатай. 
Нэг талаас орлого, материаллаг баялаг 
нь боловсрол, эрүүл мэнд, бусад 
суурь үйлчилгээг авах, амьжиргаагаа 
дээшлүүлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх 
зэргээр амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, 
хүмүүс хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд 
нь чухал үүрэгтэй. Нөгөө талаас цэвэр 
агаар, аюулгүй байдал, хүний нэр төрийг 
хүндэтгэн хамгаалах нийгмийн орчин 
мөн л чухал. Нийгмийн бүх давхрага, 
түүний дотор залуу эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн утга учиртай оролцоог 
хангахгүйгээр тогтвортой хөгжилд 
хүрэх зорилго хоосон амлалт төдий байх 
болно.

Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэл 
(ХХҮИ), түүний гол зорилго 

Монгол Улс 1997 оноос хойш хүний 
хөгжлийн үндэсний таван удаагийн 
илтгэлээ Монгол дахь НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр тодорхой 
сэдвүүдээр боловсруулан гаргасан. Эдгээр 
илтгэлүүдийг хүний хөгжлийн бодлогод 
тулгарч буй болон тулгарч болзошгүй 
сорилтуудад анхаарал хандуулахад 
чухал хэрэгсэл болгон ашиглаж ирсэн 
билээ (нэгдүгээр хавсралт). Энэхүү 

зургаа дахь ХХҮИ (хоёрдугаар хавсралт) 
нь өнөөгийн Монголын залуучуудын 
боломж, тэдэнд тулгарч буй сорилтуудад 
хүний хөгжлийн хандлагаар дүн 
шинжилгээ хийсэн болно. 

ХХҮИ-ийг боловсруулах ажлыг ХХҮИ-
ийн Удирдах зөвлөл зөвлөмж чиглэлээр 
хангаж, Зөвлөлдөх хороо болон Шүүмж 
өгөх баг арга зүйн дэмжлэг үзүүлж 
хамтран ажиллалаа. Удирдах зөвлөл, 
Зөвлөлдөх хороонд засгийн газар, 
иргэний нийгэм, НҮБ-ын төрөлжсөн 
байгууллагууд, эрдэмтэд, судлаачид, 
залуучуудын байгууллага зэрэг өргөн 
төлөөлөл оролцож, илтгэл боловсруулах 
багтай хамтран ажилласан юм. 

Үндэсний шинжээчдээс бүрдсэн 
Шүүмж өгөх баг нь суурь судалгааны 
тайлангууд, илтгэлийн төслүүдийг 
хянаж, тодорхой санал зөвлөмж өгч, 
илтгэлийг чанартай боловсруулахад 
чухал хувь нэмэр оруулсан. НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Хүний 
хөгжлийн илтгэлийн алба, Ази, Номхон 
далайн бүсийн төв, Энэтхэг Улс дахь 
Хүний хөгжлийн олон улсын төвөөс 
илтгэл боловсруулах явцад санал 
зөвлөмжөө ирүүлж байсан (илтгэлийг 
бэлтгэсэн болон зохион байгуулалтын 
бүтцийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
нэгдүгээр хавсралтад тусгав).

2016 оны ХХҮИ нь маш чухал цаг 
үед гарч байна. Монгол Улсын Засгийн 
газраас залуучуудын хөгжлийн талаарх 
төрийн бодлогын төслийг боловсруулаад 
байгаа бөгөөд энэхүү илтгэлийн дүн 
шинжилгээ, үр дүн нь залуучуудын 
талаарх бодлогын ерөнхий чиглэлийг 
тодорхойлоход үндсэн баримт нотолгоо 
болж байгаа юм. Залуу хүмүүсийн эрхийг 
хангах, чанартай боловсрол эзэмших, 
амьдралд нь хэрэгтэй ур чадвар олгох, 
хөдөлмөр эрхлэх боломжийг өргөжүүлэх, 
эрүүл мэндийн болон бусад үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах, эдийн засаг, 
нийгэм, улс төрийн идэвхтэй оролцоог 
нь дэмжих замаар залуучууддаа хөрөнгө 
оруулалт хийх нь дэлхий нийтийн өмнө 
тавигдаж байгаа Тогтвортой хөгжлийн 
зорилгыг (ТХЗ) (шигтгээ 1.1) хэрэгжүүлэх 
гол хүчин зүйл байх болно.

1.
Удиртгал
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2016 оны ХХҮИ нь залуучуудын хүртэж 
болох боломж, тулгамдаж байгаа асуудлуудыг 
шинжилж, тохиолдож буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлох, залуучууд “өөрсдийн эрхэмлэдэг, 
эрхэмлэх үндэстэй үр дүнд” хүрэх арга 
замыг эрэлхийлэхдээ их эрдэмтэн Амартия 
Сенийн чадамжийн талаарх үзэл баримтлалд 
тулгуурласан болно (шигтгээ 1.2).12 Энэхүү 
илтгэлээс дэвшүүлж буй гол санаа нь Монголын 
залуучуудад асар их нөөц, өргөн боломж байгаа 
боловч тэд олон сорилт бэрхшээлтэй тулгарч 
байгаа. Гэсэн хэдий ч оновчтой бодлого, үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх аваас тэд өөрсдийн 
хүчин чармайлтаар сорилт бэрхшээлүүдийг 
даван туулж, хүний хөгжлийн нөөцөө бүхэлд 
нь үр дүнтэй ашиглаж чадах тухай юм. Энэхүү 
илтгэл нь залуучууд хэрхэн мэдлэг боловсролтой 
болж, урт насалж, эрүүл, бүтээлчээр амьдарч 
болох талаар авч үзсэн болно. Монголын хүн 
амын насны бүтцэд шинэ залуу үеийнхэн түрж 
гарч ирж байна. Залуучуудын энэ их боломжийг 
ашиглахгүй байх аваас хөгжил дэвшил, баялаг 
бүтээх асар их нөөц орхигдоно гэсэн үг юм.

Илтгэлийн судалгааны хүрээ, бүтэц 

Шигтгээ 1.1 

2016 оны ХХҮИ болон тогтвортой хөгжлийн зорилго

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад залуучуудын талаарх гол 
асуудал тодорхой тусгагдсаныг доорх зорилгуудын агуулга, 
холбогдох зорилтууд илтгэж байна.
Зорилго 4. Хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш, оролцоотой 
хүргэх, насан турш сурч боловсрох боломжийг бүрдүүлэх
Холбогдох зорилтууд:
• 2030 он гэхэд зохистой ажил хөдөлмөр, бизнес 

эрхлэх чадвартай техникийн болон техник мэргэжлийн 
боловсролтой залуучууд, насанд хүрэгсдийн тоог үлэмж 
нэмэгдүүлэх

• 2030 он гэхэд бүх залуучууд, насанд хүрсэн эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн дийлэнх хэсэгт унших, бичих, тоолох 
мэдлэг олгох. 

Зорилго 8. Хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмжих, нийт хүн амыг баталгаатай орлого, аюулгүй ажлын 
байраар хангах 
Холбогдох зорилтууд:
• 2020 он гэхэд хөдөлмөр, боловсрол, сургалтаас гадуур 

байгаа залуучуудын хувийг үлэмж бууруулах
• 2020 он гэхэд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэлхийн 

стратегийг боловсруулан мөрдөж эхлэх

Зорилго 13. Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах 
арга хэмжээг яаралтай авах
Холбогдох зорилтууд:
• Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой үр дүнтэй төлөвлөлт, 

менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх механизмыг 
бүрдүүлэх, ингэхдээ эмэгтэйчүүд, залуучууд, орон нутгийн 
болон эрсдэлд өртөхүйц нөхцөлд байгаа ард иргэдэд 
анхаарал хандуулах

Зорилго 16. Амгалан тайван, бүх нийтийн оролцоог хангасан 
хуульт ёст нийгмийг цогцлоож, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай, 
оролцоо бүхий чадварлаг институцийг бүх шатанд бий болгох 
Холбогдох зорилтууд:
• Хүчирхийллийн бүх хэлбэр, түүнтэй холбоотой эндэгдлийг 

газар бүрт үлэмж бууруулах 
• Дарамт, мөлжлөгө, хүний наймаа, хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийллийн бүх хэлбэр, хүүхдийг тарчлаан зовоох 
явдлыг бүр мөсөн устгах

Дээрх дөрвөн зорилго, холбогдох зорилтууд нь тус илтгэлийн 
дараагийн бүлгүүдэд яригдах дөрвөн тулгуур асуудалтай шууд 
холбоотой.

Эх сурвалж: НҮБ, 2015.

Шигтгээ 1.2 

2016 оны ҮХХИ болон хүний чадамжийн талаарх үзэл баримтлал

Амартия Сенийн чадамжийн талаарх үзэл баримтлал нь хувь 
хүмүүс эрхэмлэдэг зүйлээ хөгжүүлэхийг зорих, улмаар тэд 
эрх чөлөөгөө эдэлж чадаж буй эсэхээр нийгмийн зохицолдоог 
тодорхойлох ёс суртахууны хүрээ юм. Энэхүү үзэл баримтлалд 
хүний чадамжийн бүхий л илрэлийг хоёр хүчин зүйлээр: эрх 
чөлөө болон эрхэм зүйлс ба үйлдлээр тодорхойлдог.
“Гол шинж чанар нь аливаа хүн тодорхой үйлдлийг хийх, эсвэл 
татгалзах эрх чөлөө, хувь хүний эрхэмлэдэг үйлдэл болон 
байдал болно.”a

Сенийн үзэл баримтлалаар эрх чөлөө нь: (1) үйл явц буюу өөртөө 
хамаарал бүхий хүчин зүйл дээр, тухайлбал, байгууллага, 
хөдөлгөөн, ардчилсан практик үйлдэл хийх чадвар, (2) 
боломж буюу энэ нь олон төрлийн боломжийн дотроос өөрийн 
эрхэмлэдэг үнэт зүйл, үйлдлийг хэрэгжүүлэх бодит боломжоор 
(чадамж) тодорхойлогдоно. Хүчин зүйл нь хүмүүсийн 
эрхэмлэдэг зүйлийнхээ төлөө үйл ажиллагаа явуулах чадвар 
бөгөөд “хүмүүс чухал гэж үзэж байгаа зорилгодоо хүрэхийн 
тулд аливаа үйлдлийг хийх эрхийг” хангана.b

“Энэ үзэл баримтлал нь ... хүний хүчин зүйлийг (төр засаг, 
зах зээл гэх зэрэг инститүцээс илүү) үйл ажиллагааны цөм 
болгодог “хүн төвтэй” хандлага юм. Хүний хүчин зүйл болон эрх 
чөлөөг өргөжүүлэхэд нийгмийн боломж чухал үүрэгтэй бөгөөд 
эдгээрийн аль алиных нь эцсийн зорилго нэг бөгөөд эрх чөлөөг 
улам бүр өргөжүүлэн тэлэхэд оршино”.c

Энэхүү хандлага нь 2016 оны ХХҮИ-ийн үзэл баримтлалын 
үндэс болсон. 
“Хүний хөгжил гэдэг нь хүмүүс урт насалж, эрүүл, бүтээлчээр 
амьдрах, өөрсдийн эрхэмлэдэг бусад зорилгоо хэрэгжүүлэх, 
дэлхий ертөнцөд хөгжлийг тэгш, тогтвортой болгоход идэвхтэй 
оролцох өргөн эрх чөлөөг хангах явдал юм. Хүмүүс бол өөрийн 
биеэр болон хамтдаа хүний хөгжлийн үр шимийг хүртэгчид 
төдийгүй хөдөлгөгч хүч нь юм”.d 

Эх сурвалж: Алкайр, 2011.
a. Сен, 2009, 231–232.
b. Сен, 1985, 203.
c. Дрезе, Сен, 2002, 6.
d. НҮБХХ, 2010, 2.
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Илтгэлийн дүн шинжилгээг хүний 
хөгжлийн дараах дөрвөн тулгуур 
асуудлын хүрээнд хийв:

• Тулгуур асуудал 1: Залуучуудын 
чадамжийг хөгжүүлэх: Энэ нь 
чанартай боловсрол эзэмших, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ авах боломжийг 
өргөжүүлэх, эрүүл амьдрах хэв 
маягийг хэвшүүлэх;

• Тулгуур асуудал 2: Залуучуудын 
боломжийг өргөжүүлэх: Энэ нь ур 
чадварыг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх;

• Тулгуур асуудал 3: Залуучуудыг эрх 
мэдэлжүүлэх: Тэдний улс төрийн, 
иргэний, нийгмийн оролцоог 
дэмжих;

• Тулгуур асуудал 4: Залуучуудын 
аюулгүй, эрсдэлгүй амьдрах орчныг 
сайжруулах: Хүчирхийлэлд өртөх 
эрсдэлийг бууруулах, сэтгэл зүйн 
болон иргэний аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх, нийгмийн хамгааллыг 
өргөжүүлэх: 

Илтгэл долоон бүлэгтэй. Удиртгал 
бүлэгт Монголын залуучуудын 
хөгжлийн асуудлын ач холбогдол, 
ХХҮИ-ийн агуулга, нөхцөл байдлын 

талаар танилцууллаа. Хоёрдугаар 
бүлэгт Монголын хүний хөгжлийн 
ахиц дэвшилд дүн шинжилгээ хийсэн. 
Монгол Улсын хүний хөгжлийн 
үндэсний түвшин дэхь дэвшлийг 
харуулахдаа Дэлхийн Хүний хөгжлийн 
илтгэлийн хүний хөгжлийн индексийн 
тооцоог ашигласан ба аймгийн хүний 
хөгжлийн индексийг тооцоход үндэсний 
тоо мэдээллийг ашигласан. Гурваас 
зургаадугаар бүлгүүд нь илтгэлийн 
цөм хэсэг бөгөөд дээрх дөрвөн тулгуур 
асуудлын дагуу бичигдсэн. Тулгуур 
асуудал бүрийн хүрээнд залуучуудад 
байгаа боломж, тулгарч буй сорилтуудад 
дүн шинжилгээ хийж, залуучуудын 
чадамжийг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх 
боломж, улс төр, нийгмийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, залуучуудад тулгарч буй 
хүний аюулгүй байдалтай холбоотой 
эрсдлүүдийг бууруулах талаарх санал 
зөвлөмжийг тусгасан болно. Долоодугаар 
бүлэгт залуучуудын оролцоог хангасан 
хөгжлийг дэмжих, Монголын хөгжлийн 
чиг баримжааг залууст илүү ээлтэй 
болгох, хүн амын дийлэнх хувийг 
эзэлж буй залуучуудын асар их нөөц 
бололцоог улс орныхоо хөгжил дэвшилд 
бүрэн дайчлах талаарх дүгнэлт, санал, 
зөвлөмжийг тусгасан болно. 

Энэхүү илтгэл нь эрдэм шинжилгээний 
бүтээл, шинжлэх ухааны судалгаа 
биш бөгөөд үндэсний тоо мэдээлэл, 
судалгаанд суурилсан, бодлого 
боловсруулагчдад нэн чухал мэдээллийг 
нэгтгэн хүргэх зорилготой хөгжлийн 
асуудлаарх бүтээл юм. Энэхүү илтгэлд 
олон асуудал сэдвийг хөндсөн хэдий 
ч Монголын залуучуудад тулгарч буй 
бүх сорилтуудыг хамрах боломжгүй 

юм. Тус илтгэл нь нарийвчилсан дүн 
шинжилгээ, баримт нотолгоог ашиглан 
гол дүгнэлтүүдээ гаргасан бөгөөд голлох 
асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэн 
тэргүүнд анхаарах шаардлагатай чухал 
асуудлуудыг дэвшүүлсэн нь Засгийн 
газраас залуучуудын хөгжлийн талаарх 
бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд 
зохих тусгалаа олно гэдэгт итгэж байна.

Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэлд хамраагүй асуудал 

Монголын залуучуудын нөхцөл байдал 

Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд 
Монгол Улс нийгэм, эдийн засаг, улс 
төрийн эрчимтэй өөрчлөлтийг хийж, 
социалист тогтолцооноос олон намын 
тогтолцоотой, чөлөөт эдийн засагтай 
ардчилсан улс болсон. Сүүлийн 15 
жилд эдийн засаг хурдацтай өсч, 2000-
2005 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(ДНБ) жилд дунджаар 5.6 хувь, 2005-

2010 онд 6.7 хувь, 2010-2014 онд улам 
хурдасч 12.2 хувиар өссөн байна.13 
2014 онд нэг хүнд ногдох үндэсний 
нийт орлого (ҮНО) 4280 ам.долларт 
хүрснээр Дэлхийн банкнаас Монгол 
Улсыг дундажаас дээгүүр орлоготой 
улсуудын бүлэгт оруулжээ.14 Дэлхийн 
банкны тооцоогоор, уул уурхайн бус 
салбарууд аажмаар сэргэж байгаа хэдий 
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Шигтгээ 1.3 

Залуучуудын асуудалд анхаарал хандуулах шаардлага

Залуу эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд нь хөгжлийн үйл явцад онцгой 
үүрэг гүйцэтгэх боломжтой.a Монгол бол залуучуудын орон. 
Монголын залуучууд бусад орны залуучуудын нэгэн адил 
эх орныхоо ирээдүйг тодорхойлох гол хүчин бөгөөд энэ нь 
тэд эх орныхоо хөгжилд хэр зэрэг оролцоотойгоос, хэр зэрэг 
хариуцлагатай, бүтээлч иргэд болохоос ихээхэн шалтгаална. 
Өнөөгийн залуучууд бол төр засгийн ардчилсан тогтолцоотой 
нийгэмд өсч хүмүүжсэн манай шинэ үеийнхэн. Энэ онцлог нь 
тэдний үзэл санаа, амьдралын туршлага бүрэлдэхэд онцгой 
үүрэгтэй байв.

2015 оны байдлаар нийт хүн амын 34.9 хувь болох 15-34 
насны нэг сая гаруй залуучууд аж төрж байгаа нь хүн ам зүйн 
хувьд хамгийн том бүлэг юм. Залуучууд хөдөлмөрийн насны 
хүмүүсийн томоохон хэсэг болохын хувьд эдийн засгийн 
хөгжлийн чухал нөөц юм.b

Залуучууд нийт сонгогчдын 45 орчим хувийг эзэлж байгаагийн 
хувьд сонгуульд тэдний санал ихээхэн нөлөөтэй бөгөөд олон 
тохиолдолд сонгуулийн үр дүнд шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг.c 
Ардчилалыг хөгжүүлэхэд залуучуудад орон зай олгож, тэдний 
улс төр, нийгмийн оролцоог эрчимжүүлэх нь тогтвортой 
ардчиллыг тогтоох, засаглалыг боловсронгуй болгох, идэвхтэй, 
хариуцлагатай иргэдийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэгтэй. 
Залуучуудын зохистой оролцоог хангахгүй, тэдний хэрэгцээ, 
асуудал, үзэл бодлыг үл ойшоох аваас эдийн засгийн, нийгмийн 
тогтворгүй байдлыг бий болгох эрсдэлтэй. 

Өнөөгийн залуучууд нь эцэг, эхчүүдтэй нь харьцуулбал илүү 
эрүүл, илүү өндөр боловсролтой байж болох бөгөөд тэдэнд орчин 
үеийн мэдээллийн технологийн дэвшил, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийг нийгмийн амьдралд илүү идэвхтэй оролцоход 
ашиглах боломж нээлттэй байна. Өнөөгийн залуучуудад 
хурдацтай өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнц, эрчимтэй даяаршил, 
технологийн хувьсгал, хөдөлмөр эрхлэлт болон орлого олох арга 
хэлбэрийн хувьсалтай орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөхөд биеэ 
бэлтгэх шаардлага тулгарч байна.

Өнөөгийн залуучууд бол 2030 он гэхэд Дэлхий нийтийн өмнө 
тавигдаж буй Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг биелүүлэх, 
2016 онд УИХ-аар батлагдсан 2030 он хүртэлх Монгол Улсын 
Тогтвортой Хөгжлийн үзэл баримтлалд дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Хэдийгээр өнөөгийн залуучуудад урьд өмнө нь хэзээ ч байгаагүй 
өргөн боломж, давуу тал байгаа ч улс орноо авч явах чадварлаг 
иргэд болцгооход нь тэдэнд олон сорилт тулгарч байна. Иймд 
залгамж үеийнхнийхээ чадамжийг хөгжүүлэх, эдийн засгийн 
боломжийг нэмэгдүүлэх, эрх мэдлийг бататгах, хүний аюулгүй 
байдлыг сайжруулахад бүх талууд илүү их анхаарах хэрэгтэй 
байна. 

a. НҮБХХ, 2014a.
b. ҮСХ, 2015a.
c. НҮБХХ, 2014b.

ч, уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн 
огцом уналтааас шалтгаалан ДНБ-ний 
өсөлт 2015 онд 2.3 хувь хүртэл саарч, 
2016 онд улам буурч 0.8 хувь болох 
төлөвтэй байна.15 Тус улс нь боловсрол, 
эрүүл мэндийн салбарт ихээхэн амжилт 
гаргасан.

Гэвч Монгол Улс хөгжлийн олон 
сорилттой тулгарч байна. Ядуурлын 
түвшин 2010 оны 38.7 хувиас 2012 онд 
27.4, 2014 онд 21.6 хувь болтол буурсан 
хэдий ч энэ нь дундажаас дээгүүр 
орлоготой улсын хувьд өндөр үзүүлэлт 
юм.16 Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд 
манай улсын хүн амын хамгийн бага 

хэрэглээтэй 20 хувьд дорвитой өөрчлөлт 
гараагүй явдал болон хөрөнгө орлогын 
төвлөрөл, залуучуудын ажилгүйдэл, хот, 
хөдөөгийн ялгаа гүнзгийрч байгаа зэрэг 
нь хөгжлийн хэтийн төлөвт сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй байна.

Сорилтын зэрэгцээ залуучуудад ихээхэн 
боломж бий. Эдгээр боломжийг 
залуучуудын хөгжилд хэрхэн хамгийн 
үр ашигтай байдлаар ашиглах нь төр 
засгийн үр дүнтэй бодлогоос, мөн 
залуучуудыг хөгжлийн үйл явцад хэр 
оролцуулахаас шалтгаална (шигтгээ 
1.3).

Монголын залуучууд: Гол онцлог 

Хүн амын бүлгийн хувьд залуучууд гэж 
хүүхэд насны эцэг эх, асран хамгаалагчдын 
хараат байдлаас гарч насанд хүрч бие 
даасан байдалд хүрэх шилжилтийн үеийг 
хэлнэ.17 Насны ангиллын хувьд авч үзвэл, 
доод насны хязгаар нь дунд сургууль 
төгсөх 15 насны орчимд, харин насны 
дээд хязгаарыг оюун санааны төлөвшил, 
нийгмийн сэтгэл зүй, эдийн засгийн бие 

даасан байдал, үйл ажиллагаанд оролцох, 
үзэл бодлоо илэрхийлэх, хариуцлага 
хүлээх чадвар зэргийг харгалзан янз 
бүрээр тогтоосон байдаг. 

Статистикийн тоо баримтыг харьцуулах 
үүднээс НҮБ 15-24 насны бүлгийг 
залуучууд гэж тодорхойлдог ч улс 
орнуудад өөр өөр байж болохыг хүлээн 
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Монголын хүн амын томоохон хэсэг 
болох залуучуудын бүлэг нь өмнөх 
болон дараах үеэсээ хавьгүй илүү буюу 
“огцом өсөлт”-ийн үеийнхэн юм.21 Энэ 
насны бүлгийнхэн хөдөлмөрийн насанд 
шилжсэнээр эдийн засгийн өсөлтөд 
нөлөөлөхүйц хэмжээний хүн ам зүйн 
орон зай үүсгэх магадлалтай. 

Монголын хүн амын дунд сүүлийн 
жилүүдэд гарсан хамгийн том өөрчлөлт 
бол хөдөөнөөс хот руу болон гадаад 
руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн юм. 
Ялангуяа залуучууд амьдралын илүү 
сайн нөхцөл, боломж эрэлхийлэн 
шилжин суурьших магадлал ихтэй, 

тухайлбал, 2000-2010 онд нийслэл 
Улаанбаатарт шилжин ирэгсдийн 60 
орчим хувь нь 15-34 насныхан байснаас 
15-24 насны залуучууд хамгийн өндөр 
хувьтай байв (зураг 1.2). Хүн ам, орон 
сууцны 2010 оны тооллогын дүнгээр 
107 мянга гаруй монгол иргэд гадаад 
орнуудад зургаагаас дээш сараар 
оршин сууж байсан бөгөөд тэдний 63.0 
хувь нь 15-34 насны залуучууд байв. 
Цаашид энэ асуудлаар, залуучуудын 
хөгжилд шилжилт хөдөлгөөний 
үзүүлэх нөлөөллийн талаар социологи, 
антропологийн нарийвчилсан судалгаа 
хийх шаардлагатай.

Зураг 1.1 

Нийт хүн амд залуучуудын эзлэх хувь, 2010–2040
нийт хүн амд эзлэх хувиар, %

Тайлбар: 2010 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогын мэдээлэлд үндэслэн хийсэн хэтийн тооцооны хүн амын өсөлтийн Б хувилбарыг ашиглав.
Эх сурвалж: ҮСХ, 2011a.
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зөвшөөрдөг.18 Манай улсын төрийн 
болон төрийн бус байгуулагууд насны 
бүлгийн хувьд нилээд хэлбэлзэлтэй, 
тухайлбал, ихэнхдээ 15-аас 25, заримдаа 
39 хүртэлх насны хүмүүсийг залуучуудад 
хамруулж байна.19 Монгол Улсын 
Үндэсний бүртгэл статистикийн хороо 
нь НҮБ-ын 15-24 насны ангиллыг 
статистикийн тоо мэдээлэлд ашигладаг. 
2006 оны Засгийн газрын Залуучуудын 
хөгжлийн хөтөлбөр болон 2016 онд 
боловсруулсан залуучуудын талаар 
төрөөс баримтлах шинэ бодлогын 
төсөлд 15-34 насныхныг залуучуудад 
хамруулжээ.20 

Цаашид үндэсний хэмжээнд хэлэлцэн 
зөвшилцөх замаар залуучуудын насны 
бүлгийг албан ёсоор тодорхойлно 

гэдэгт найдаж байна. Тоо мэдээлэл, 
дүн шинжилгээний харилцан 
зэрэгцүүлэхүйц байдлыг хангах үүднээс, 
мөн бодит байдлыг харгалзан энэ илтгэлд 
залуучуудыг тодорхойлохдоо Монгол 
Улсад өргөн хэрэглэгддэг 15-34 насны 
ангилалыг ашигласан болно.

Залуучууд нь хүн амын хамгийн том 
бүлэг бөгөөд олонхи нь хотынх 

2010 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын 
дүнгээр 15-34 насны бүлгийнхэн нийт хүн 
амын 38 хувийг эзэлж, хүн амын хамгийн 
том бүлэг болж байв (зураг 1.1). Улмаар 
залуучуудын бүлэг 2020 онд хүн амын 31 
хувь, 2040 онд нийт хүн ам дөрвөн саяд 
хүрэх үед ч 29 хувийг эзлэх төлөвтэй 
байна.
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Зураг 1.2 

Дотоод шилжих хөдөлгөөн, насны бүлгээр, 2000–2010 он

Эх сурвалж: ҮСХ, 2011a.
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Эдүгээ залуучуудын 72 хувь нь хотод 
амьдарч байгаа бөгөөд хотын таван 
оршин суугч тутмын хоёр нь 15-34 
насны бүлэгт хамаарч байна. Шилжин 
суурьшсан залуучууд хэдийгээр эцэг, эх, 
уламжлалт дэмжлэгээс хөндийрч байгаа 
боловч өөр өөр давхаргын хүмүүстэй 
нүүр учирч харилцаагаа өргөжүүлэх, аж 

амьдралын шинэ соргог, олон төрлийн 
санаа, арга хэлбэрийг таниж мэдэх, 
илүү бие даах хандлагатай болдог. 
Нөгөө талаар тэд олон сорилттой 
тулгардаг. Иймд залуучуудын шилжилт 
хөдөлгөөний асуудлыг хотын хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтөд тусгахад анхаарал 
хандуулах нь чухал юм.

15-34 насны залуу эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд 
нь хүн амын нэг том бүлэг, гэхдээ өөр 
өөр хэрэгцээ, шаардлага, эрх ашиг бүхий 
холимог бүрэлдэхүүнтэй бүлэг юм. 15-19,  
20-24 насны өсвөр залуу үеийнхний 
хэрэгцээ, хүсэл тэмүүлэл, сорилт 
бэрхшээлүүд нь арай ахимаг 25-34 
насныхнаас ихэд ялгаатай. 2014 оны 
байдлаар 15-19 насны 244 мянган охид, 
хөвгүүд байгаа бөгөөд тэдний хувьд гол 
хэрэгцээ нь бүх нийтээрээ чанартай 
боловсрол, түүний дотор амьдрах ухаанд 
суурилсан чанартай эрүүл мэндийн 
боловсрол эзэмших, спорт, биеийн 
тамираар хичээллэх, чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлэх газрууд хүрэлцээтэй байх, 
бие бялдар, оюун санаа, сэтгэцийн 
эрүүл саруул байдлыг хангахад чиглэсэн 
өсвөр үеийнхэнд ээлтэй эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авах зэрэг юм. 15-19 насны 
бүлгийн таван хүн тутмын нэг нь 
чанартай боловсрол эзэмших, эсвэл ажил 
эрэлхийлэх зорилгоор шилжин суурьшдаг 
байна (зураг 1.2).

2014 оны байдлаар 20-24 насны 278 
мянган залуучууд байгаа бөгөөд тэдний 

хувьд цаашдын ажил хөдөлмөрт өөрийгөө 
бэлтгэх, өндөр чанартай дээд болон 
техник мэргэжлийн боловсрол эзэмшиж, 
ур чадвараа хөгжүүлэх нь нэн тэргүүнд 
шаардлагатай хэрэгцээ нь юм. Энэ насны 
бүлэгт ажилгүйдэл хамгийн өндөр, 17 
хувьтай байна. 

2014 оны байдлаар 25-34 насны 563 
мянган залуучууд байгаа бөгөөд тэдний 
олонх нь тогтвортой ажилтай болж, байр 
сууриа олсон, гэрлэж эцэг, эх болцгоосон 
байдаг. Тэдэнд ажил мэргэжил дээрээ 
өсөх, хангалттай орлого олох, байр орон 
сууцтай болох, чанартай хоол, хүнс 
хэрэглэх, хүүхдээ асран хүмүүжүүлэх, гэр 
бүл төлөвлөлтийн чанартай үйлчилгээнд 
хамрагдах нь гол асуудал болж байна. Энэ 
насны бүлгийн залуучууд ажилтай байлаа 
ч ажил эрхэлж буй таван залуус тутмын 
гурвынх нь авч буй цалин нь өдөр тутмын 
хэрэгцээг нь бүрэн хангадаггүй, тэн хагас 
нь амьжиргаагаа залгуулахад бусдаас 
дэмжлэг авах хэрэгтэй болдог, гэр бүлтэй 
залуусын 60 орчим хувь нь эцэг, эхтэйгээ 
хамт амьдарч байна.22

Залуучууд нь хүн амын томоохон бөгөөд онцлог бүлэг болох нь 
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Залуу хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл, 
хэрэгцээ, тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэх бодлогод дэлхийн улс 
орнуудын төр засгийн байгууллагууд илүү 
их ач холбогдол өгөх боллоо. Дэлхийн 
198 улсаас 122 нь залуучуудын талаарх 
үндэсний бодлоготой болсон нь 2013 
оноос хойш 50 хувиар өсчээ.24 Засгийн 
газар залуучуудын хөгжлийн бодлогын 
төслийг боловсруулж эхлэхээс өмнө 
саяхныг хүртэл Монголд залуучуудын 
талаарх тусгай бодлогын баримт бичиг 
байгаагүй юм.

Өмнөх Засгийн газрууд залуучуудын 
асуудлыг үндэсний болон салбарын 
өргөн хүрээтэй бодлого, хөтөлбөрийн 
хүрээнд шийдвэрлэж ирсэн. Залуучуудын 
боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр 
эрхлэлт, аюулгүй байдалтай холбоотой 
салбарын бодлого, санаачилгыг дараа 
дараагийн бүлгүүдэд тодорхой тусгав.

1990-ээд онд Монгол Улс ардчилал, 
зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс 
хойш төрийн бодлого, эрх зүйн өргөн 
цар хүрээтэй шинэчлэл хийгдсэн билээ. 
Эдгээр нийтлэг бодлогын шинэчлэл 
нь залуучуудад зохих үр шимээ өгсөн. 
Залуучууд ардчилсан өөрчлөлтийг 
хийхэд гол үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 
Тухайлбал, Монголд өрнөсөн ардчилсан 
хөдөлгөөний удирдагчид нь 20, 30-аад 
насны залуус байв. Бодлого эрх зүйн 
өргөн цар хүрээтэй шинэчлэл нь зөвхөн 
залуучууд төдийгүй хүн амын бусад бүлэгт 
ч цөөнгүй боломжийг нээсэн.

1992 онд батлагдсан Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд бүх иргэд, түүний дотор 
залуучууд хүний эрх, эрх чөлөө, эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах зэрэг хүний 
хөгжилтэй шууд холбоотой улс төр, эдийн 
засгийн эрх эдлэхийг баталгаажуулсан 
(14 дүгээр зүйл). Мянганы хөгжлийн 
зорилтуудад суурилсан Монгол Улсын 
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод 
залуучуудын хөгжлийн талаарх тухайлбал, 
боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, 
шинжлэх ухаан техникийн болоод гэр 
бүлийн асуудлаарх олон асуудал тусгалаа 
олсон.25 Саяхан УИХ-аар батлагдсан 2030 
он хүртэлх Монгол Улсын Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалд залуучуудад 
онцлон анхаарсан олон чухал бодлогын 
чиглэлийг тодорхойлсон байна.

Залуучуудын асуудлаарх Засгийн газрын 
бодлого, чиглэлийг судалж үзэхэд, 
нэгдүгээрт, залуучуудын талаар их зүйл 
хийсэн хэдий ч тэдгээр нь салбаруудын 
нийтлэг бодлогуудад ерөнхий байдлаар 
хамрагдсан байдаг учир чухам залуучуудад 
ямар үр нөлөө үзүүлснийг үнэлж дүгнэхэд 
хүндрэлтэй, хоёрдугаарт, яамд, салбар 
хоорондын зохицуулалт, санхүүжилт 
хязгаарлагдмал байгаа нь хамгийн гол сул 
тал болох нь харагдаж байна. Шинээр 
боловсруулсан, хэлэлцэгдэж байгаа 
залуучуудын хөгжлийн цогц бодлого 
нь хөгжлийн үйл явцад залуучуудыг 
өргөнөөр оролцуулах, санхүүжилтийн 
асуудлыг зохистой шийдэх, яамд, 
салбар хоорондын зохицуулалтыг 
сайжруулахад анхаарал хандуулж, 

Залуучуудын асуудлыг үндэсний болон салбарын бодлогоор шийдвэрлэж байгаа нь 

Ерөнхийдөө, өнөөгийн Монголын 
залуучууд бол бусад орны залуучуудын 
нэгэн адил эрч хүчтэй, бүтээлч 
сэтгэлгээтэй, өөдрөг хүсэл тэмүүлэлтэй, 
өөрчлөлт шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, эх 
орныхоо ирээдүйн хөгжилд чухал үүрэг 
гүйцэтгэх нөөц боломжтой хүмүүс юм. 
Тэд эцэг, эхээсээ илүү боловсролтой, илүү 
хотожсон, мэдээлэл, холбооны технологи, 
нийгмийн цахим сүлжээ, интернетээр өөр 
хоорондоо болон дэлхий ертөнцтэй илүү 
өргөн харилцаатай болж байна. 

Түүнчлэн гудамжинд амьдардаг, бага 
орлоготой, хорих ангид хүмүүжиж буй, 
архины хамааралтай болсон, бэлгийн, 
биеийн болон сэтгэл санааны дарамтаас 

хохирсон, гэр бүл, эцэг, эх, сургууль, 
нийгмээс ямарваа нэгэн дэмжлэг авч 
чадахгүй байгаа залуус цөөнгүй байна. Бие 
бялдрын болон сэтгэцийн эмгэгтэй болон 
лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр 
(ЛГБТ) залуучууд гутаан доромжлуулах, 
ажлын байр, сургууль, олон нийтийн газар, 
гэр бүл дотроо хүртэл ялгаварлан гадуурхах 
явдалтай олонтаа тулгарсаар байна.23 

Залуучуудын насных нь онцлогоос үүдсэн 
энэхүү онцлог асуудлууд, шинээр гарч 
буй хэрэгцээг бодлого тодорхойлохдоо 
анхаарвал зохино. Ялангуяа эмзэг болон 
хүрч ажиллахад хүндрэлтэй залуу хүмүүст 
илүү анхаарал хандуулах шаардлагатай.
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Шигтгээ 1.4 

Монголын залуучуудад чиглэсэн санаачилгууд

Монголын залуучуудын талаарх бодлого, үйл ажиллагаа 
нь олон жилийн түүхтэй. Залуучуудын анхны байгууллага - 
Бошгыг халах залуучуудын эвлэл 1921 онд байгуулагдсан 
бөгөөд Монголын Хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн суурийг 
тавьсан. Тус байгууллага нь 1990-ээд он хүртэл залуучуудын 
олон нийтийн төв байгууллагын үүрэг гүйцэтгэж, бүх аймаг, 
сумдад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байв.a

Социализмын үед залуучуудад чиглэсэн бодлого, үйл 
ажиллагааг тухайн үеийн улс төрийн бодлогоор боловсруулж, 
хэрэгжүүлдэг байсан юм.b Үндсэн зорилго, чиглэл нь нийт иргэд, 
түүний дотор залуучуудад үнэ төлбөргүй боловсрол олгох, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 
нийгмийн оролцоог дэмжихэд чиглэж байв.

2006 оны Өсвөр үеийнхэн, залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
үндэсний хөтөлбөр (2007–2015) нь залуучуудад чиглэгдсэн 
анхны тусгай хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр нь залуучуудын 
чадварыг хөгжүүлэх, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
шугамаар залуучуудын оролцоог өргөжүүлэх зорилготой байв.c 
2013 онд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамнаас тус 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээгээр хөтөлбөрийн цөөн 
зорилгууд нь биелсэн, хэрэгжилтийн явцад ихээхэн саад сорилт 
тулгарсан гэж дүгнэжээ. Гол саад бэрхшээл нь санхүүжилт 
хязгаарлагдмал (2008–2009 онд зөвхөн 47 сая төгрөгийн 
санхүүжилт олгосон), зохицуулалт муу, хөтөлбөрийн менежмент 
сул, залуучуудын оролцоо хязгаарлагдмал байсан гэж үзжээ.a

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
ажилтай, орлоготой иргэд, эрүүл чийрэг иргэд, мэдлэг 
боловсролтой иргэд, аюулгүй орчинд амьдрах иргэд, эрх 
чөлөөтэй иргэд зэрэг таван гол чиглэлийг тусгасан нь 
залуучуудын хөгжилд шууд хамааралтай асуудлууд юм.d

Засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд залуучуудад чиглэсэн хэд 
хэдэн тусгай санаачлагуудыг хэрэгжүүлж байна. Хүн амын 

хөгжил, нийгмийн хамгааллын яаманд Залуучуудын хэлтэс 
байгуулж, залуучуудын байгууллагуудтай сар тутам зөвлөлдөх 
уулзалт зохион байгуулж хэвшжээ. Мөн залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөрийн бирж, 
оюутнуудад гадаадад суралцах тэтгэлэг олгох, 1000 оюутны 
байр, залуучуудын хөгжлийн төвүүд, залуу гэр бүлийг орон 
сууцжуулах хөтөлбөр зэрэг олон тооны тусгай санаачилгыг 
хэрэгжүүлж байна. Цаашид залуучуудын тодотголтой ийм тусгай 
санаачилгуудыг өргөжүүлэх, залуучуудын өргөн оролцоонд 
түшиглэсэн янз бүрийн насны залуучуудын онцлог хэрэгцээг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн залуучуудын бодлого, хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх нь чухал байна. 

Монгол дахь НҮБ-ын Багаас 2015 оноос хойшхи хөгжлийн 
чиг хандлагыг тодорхойлох асуудлаар 2012-2014 онд зохион 
байгуулсан үндэсний зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлгүүдэд Монголын 
залуучууд идэвхтэй оролцсон. Ажилгүйдэл их, боловсролын 
чанар муу, боловсрол, ажлын шаардлага өөр хоорондоо 
нийцдэггүй, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар 
хангалтгүй гэсэн асуудлууд тэдний өмнө тулгарч буй хамгийн 
гол бэрхшээл болохыг зөвлөлгөөний явцад гаргаж тавьжээ.e 

НҮБ-аас дэлхий дахинд явуулсан “Бидний хүсч буй дэлхий 
ертөнц” интернетийн судалгаанд Монголын залуус мөн 
идэвхтэй оролцсон бөгөөд тэдний санааг хамгийн их зовоож 
байгаа асуудлууд нь эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт 
болон байгаль орчин болохыг судалгааны үр дүн харуулж байна.f

a. ХАХНХЯ, 2013.

b. ФСЭХ, 2014.

c. Монгол дахь Дэлхийн зөн, ЮНЕСКО, 2013.

d. Монгол Улсын Засгийн газар, 2012.

e. Монгол дахь НҮБ-ын Баг, 2014.

f. “Have Your Say” (мэдээллийн сан), My World 2015, НҮБ, Нью Йорк, http://data.
myworld2015.org/?country=Mongolia.

оршиж байгаа дутагдлыг шийдвэрлэнэ 
гэж найдаж байна. Залуучуудад 
зориулсан, тэдний оролцоог нь хангасан 
бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхэд энд дурдагдаж буй дутагдал, 

сургамжийг нухацтай авч үзэх нь чухал 
ач холбогдолтой. Залуучуудын гэсэн 
тодотголтой тусгайлсан арга хэмжээг ч 
хэрэгжүүлж иржээ (шигтгээ 1.4).
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Бүлэг 2

Монгол улсын 
хүний хөгжил
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Монгол Улсын ХХИ

0.523

0.727

Дундаж наслалтын индекс

ХХИ

ЖИНИ коэффициент

Боловсролын индекс

1980

2014
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Энэ бүлэгт Монголын хүний хөгжлийн 
үзүүлэлтүүдийн түвшинг үзүүлэв. Гол 
үзүүлэлт нь Хүний хөгжлийн индекс 
бөгөөд энэ нь доорх гурван үндсэн 
хэмжүүрийн хүрээнд гарсан ахиц 
дэвшлийг цогц байдлаар илэрхийлдэг. 
Үүнд:

• Урт насалж, эрүүл амьдрах: 
Төрөлтөөс тооцсон дундаж 
наслалтаар хэмждэг.

• Мэдлэг боловсрол эзэмших боломж: 
Сургуульд орсон хүүхдийн нийт 
суралцах жил болон насанд хүрсэн 
хүмүүсийн суралцсан жилийн 
дундажаар хэмждэг.26 

• Амьжиргааны зохистой түвшин: 
Хүний чадамжийг хамгийн үр 
бүтээмжтэй ашиглахад шаардлагатай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний багцын 
өртгийг илтгэж болох нэг хүнд 
ногдох Үндэсний нийт орлогоор 
хэмждэг. 27 

Гэхдээ хүний хөгжлийг хэмжихэд Хүний 
хөгжлийн индекс дангаараа хангалтгүй, 
учир нь “хүний хөгжил ба доройтол 
нь олон талтай; иймээс хүний хөгжил 
дэвшлийн аливаа индекс энэхүү нарийн 
төвөгтэй байдлыг илэрхийлж чадахуйц 
үзүүлэлтүүдээс бүрдэх ёстой”.28 Иймд 
хүний хөгжлийн талаарх ойлголт улам 
бүр боловсронгуй болохын хэрээр НҮБ-
ын Хүний хөгжлийн илтгэлийн алба 
болон хараат бус эрдэмтэн судлаачид 
хүний хөгжлийн ахиц дэвшлийг хэмжих 
багц индексүүдийг боловсруулсан юм. 
(хавсралт III).

Монгол Улсын хүний хөгжлийн 
ахиц дэвшил

Дэлхийн хэмжээний тооцоогоор 
Монгол Улсын Хүний хөгжлийн индекс 
(ХХИ) 1980 онд 0.524 байсан бол 2014 
онд 0.727 болж өсчээ (хүснэгт 2.1). 2014 
оны ХХИ-ийн түвшнээр тус улс БНХАУ, 
Фижитэй зэрэгцэн 188 улсаас 90-д, 
улмаар хүний хөгжлийн түвшин өндөр 
улсуудын ангилалд багтаж байна.29

Шигтгээ 2.1 

Хураангуй мэдээлэл

1. Монголын Хүний хөгжлийн индекст онцгой ахиц гарчээ. Хүний 
хөгжлийн индексийн тоон утга 2014 онд 0.727 болсоноор тус 
улс хүний хөгжлийн түвшин өндөртэй орнуудын ангилалд 
шилжиж, дэлхийн 188 улсаас 90-д бичигдэж байна.a 1980-
аас 2014 оны хооронд хүн амын дундаж наслалт 12.5 жилээр; 
сургуульд суралцсан дундаж хугацаа 3.5 жилээр; сургуульд 
суралцах хугацаа 4.3 жилээр, нэг хүнд ногдох үндэсний нийт 
орлого 3.3 дахин өсчээ.

2. Хүний хөгжлийн индексийн нэг бүрэлдэхүүн үзүүлэлт болох 
сургуульд хамрагдалтын түвшнээр ихээхэн амжилт олжээ. 
2014 онд сургуульд орсон хүүхэд цаашид 14.6 жил суралцах 
төлөвтэй байгаа нь хүний хөгжлийн түвшин өндөр орнуудын 
нилээд хэдэн орноос дээгүүр үзүүлэлт юм.a

3. Монгол Улсын хүн амын дундаж наслалтын өсөлт эдийн 
засгийн өсөлтийн түвшинтэй нь харьцуулахад харьцангуй 
бага байна. Өнгөрсөн арван жилд эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн 
дундаж наслалтын зөрүү, ялангуяа залуучуудын дунд 
улам нэмэгджээ. Дундаж наслалтын өсөлт удаан, эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтын зөрүү нэмэгдэж байгаад 
яаралтай анхаарал хандуулах шаардлагатай.

4. Адил төстэй зарим орнуудтай харьцуулахад Монгол Улсын 

тэгш бус байдлыг тооцсон Хүний хөгжлийн индексийн 
алдагдал бүрэлдэхүүн үзүүлэлт бүрээр харьцангуй бага 
байна (зураг 2.6). 

5. Аймгуудын Хүний хөгжлийн индекс өөр хоорондоо нилээд 
ялгаатай байна. Хүний хөгжлийн индекс өндөртэй аймгуудад 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, сургуульд хамрагдалт, хөдөлмөр 
эрхлэх боломж илүү жигд байна. Нийслэл болон хотожсон 
цөөн аймгуудын Хүний хөгжлийн индекс улсын дундажтай 
ойролцоо буюу өндөр байгаа нь боловсрол, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн боломж тэдгээрт илүү 
байгаагийн илрэл бөгөөд энэ нь хөдөөнөөс хотруу шилжих 
хөдөлгөөний гол шалтгаан, мөн үр дагавар нь болж байна.

6. Монгол Улсын Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс 
(ЖТББИ) 0.325 байгаа нь хүний хөгжлийн түвшин өндөр 
орнуудын дундажтай адил, Ази, номхон далайн бүсийн 
орнуудын дунджаас ялимгүй дээгүүр байна. ЖТББИ-ээр 
Монгол Улс дэлхийн 155 улсаас 63-т орж байна. 2011 оноос 
ЖТББИ буурч байгаа нь эмэгтэй, эрэгтэйчүүд боловсрол, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд үндсэндээ тэгш хамрагдаж 
байгаагийн илрэл юм.

a. НҮБХХ, 2015а.

Удиртгал: Хүний хөгжлийг хэмжих нь 

2.
Монгол Улсын хүний хөгжил
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Орлого нэмэгдсэнээр хувь хүний 
чадамж, сонголтын цар хүрээ өргөжинө. 
Иймээс эдийн засгийн өсөлт нь хүний 
хөгжлийг түргэсгэдэг. Хүний хөгжлийн 
дэвшилд эдийн засгийн өсөлт чухал 
нөлөө үзүүлдэгийг Монгол Улсын ХХИ-
ийн сүүлийн 20-иод жилийн хандлага 
нотлон харуулж байна. Монгол Улс 1990-
ээд оны эхээр төвлөрсөн төлөвлөгөөт 
эдийн засгийн тогтолцоог халж, олон 
урьгалч үзэл бүхий ардчилал, зах 
зээлийн эдийн засагт шилжих хүнд 
үеийг туулж ирсэн. Энэ үед эдийн 
засаг зогсонги байдалд орж, инфляц, 
ажилгүйдэл, сургууль завсардалт эрс 
нэмэгдсэн. 1990-2000 оны хооронд ХХИ 
ердөө 0.18 хувиар өсчээ (хүснэгт 2.2). 
2000-2010 оны хооронд эдийн засгийн 
өсөлт эрчимжиж байх үед Хүний 
хөгжлийн индекс жилд дундажаар 1.7 
хувиар өсч, өмнөх арван жилийнхээсээ 
илүү хурдацтай нэмэгдсэн байна. 
Эндээс харахад эдийн засгийн өсөлт 
хүний хөгжлийн дэвшилд чухал нөлөө 
үзүүлсэн нь илт байна. 1990-ээд оноос 
хойшхи ХХИ-ийн өсөлтийн хандлагаас 
харахад эдийн засгийн жилийн дундаж 
өсөлт 7.0 хувьтай байсан 2000-2014 оны 
хороонд хамгийн эрчимтэй байжээ. 

Хүний хөгжил болон эдийн засгийн 
өсөлт нь өөр хоорондоо нягт уялдаатай, 
харилцан нөлөөлж байдаг. Эдийн 
засгийн өсөлт нь хүмүүст давуу талаа 
нээн хөгжүүлэх боломж олгосноор 
хүний хөгжлийг түргэсгэдэг бол хувь 
хүний чадавх нэмэгдсэнээр илүү үр 
бүтээлтэй ажиллах боломжтой болж, 
эдийн засгийн үр ашиг дээшилдэг. Нөгөө 
талаар хүний хөгжлийг тогтвортой 
хангахын тулд боловсрол, эрүүл 
мэндийг сайжруулах асуудлыг эдийн 
засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэхийн 
нэгэн адилаар эн тэргүүнд анхаарах 
шаардлагатай.

Хүснэгт 2.1 

Монгол Улсын Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ), 1980–2014

Он
Төрөх үеэс тооцсон 

дундаж наслалт
Сургуульд суралцах 

хугацаа, жилээр
Сургуульд суралцсан дундаж 

хугацаа, жилээр
Нэг хүнд ногдох 

ҮНО
ХХИ-ийн тоон 

утга

1980 56.9 5.8 10.3 3,265 0.524

1985 58.4 6.7 10.3 4,047 0.552

1990 60.3 7.7 10.2 4,583 0.578

1995 61.2 7.8 7.7 4,191 0.553

2000 62.9 8.2 9.4 4,608 0.589

2005 65.1 8.6 12.7 5,944 0.649

2010 67.5 9.3 14.6 7,084 0.695

2011 68.1 9.3 14.6 8,184 0.706

2012 68.6 9.3 14.6 9,072 0.714

2013 69.0 9.3 14.6 10,223 0.722

2014 69.4 9.3 14.6 10,729 0.727

Тайлбар: Хүний хөгжлийн индексийг шинэчлэгдсэн аргачлалын дагуу өгөгдсөн оноор тооцсон. Нэг хүнд ногдох Үндэсний нийт орлогыг (ҮНО) 2011 оны худалдан авах чадварын паритет, 
ам.доллараар тооцсон. 
Эх сурвалж: НҮБХХ, 2015а.

Хүний хөгжилд үзүүлэх эдийн засгийн өсөлтийн нөлөө 

Эх сурвалж: НҮБХХ, 2015а.

Жил Жилийн дундаж өсөлт, %

1990–2000 0.18

2000–2010 1.68

2010–2014 1.11

1990–2014 0.96

Хүснэгт 2.2 

Хүний хөгжлийн индексийн өсөлт, 1990–2014
хувиар
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Аймгуудын хүний хөгжлийн ялгаатай байдал 

Монгол Улсын Хүний хөгжлийн индексийг (ХХИ) бусад улсынхтай харьцуулах нь 

1990-ээд оноос өмнө Монгол Улстай 
төстэй улс төр, эдийн засгийн 
тогтолцоотой байсан, социалист 
тогтолцооноос шилжилтийн үеийг 
туулсан Төв Азийн зарим орнууд болон 
бүс нутгийн дундажтай харьцуулбал 
зөвхөн Казахстаны ХХИ л Монголоос 

дээгүүр байгаа ба 2014 оны байдлаар 
ХХИ нь 0.788 үзүүлэлтээр 56 дугаарт 
бичигджээ. Түүнчлэн Монгол Улс нь 
далайд гарцгүй, хөгжиж байгаа 32 орны 
дотор хүний хөгжлийн үзүүлэлтээр 6 
дугаарт орж байна.30

Монгол Улсын ХХИ нь хүний хөгжлийн түвшин өндөртэй улсуудын дунджаас 2.3 
хувиар доогуур байгаа хэдий ч дэлхийн дунджаас 2.2 хувиар дээгүүр байна.

Аймгуудын Хүний хөгжлийн индекс, 
түүний бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүдийг 
Үндэсний статистикийн хорооны тоо 
мэдээлэлд тулгуурлан тооцлоо. 2014 
онд хийсэн ХХИ-ийн тооцоогоор 
аймгуудын хүний хөгжлийн байдалд 
ихээхэн ялгаа байна. Аймгуудын ХХИ 
нь хот, хөдөөгийн ялгааг тодорхой 
илтгэж байгаа юм. Тухайлбал, Орхон 
аймаг, Улаанбаатар зэрэг томоохон 
хотуудын Хүний хөгжлийн индекс 
улсын дунджаас дээгүүр байгаа нь иргэд 

боловсрол эзэмших, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд хамрагдах, хөдөлмөр 
эрхлэх, амьжиргаагаа дээшлүүлэх 
боломж илүүтэйг илэрхийлж байна 
(хүснэгт 2.2). Нийт хүн амын 46 орчим 
хувь нь оршин суудаг Улаанбаатар хотын 
ХХИ хамгийн өндөр, 0.812 байгаа нь 
улсын дунджаас 9 орчим хувиар дээгүүр 
байна.31 Орхон аймаг, Улаанбаатар хотод 
нийт хүн амын 48.6 хувь оршин суудгийг 
тооцвол нийт хүн амын тал орчим хувь 
нь хүний хөгжлийн түвшнээр улсын 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014

0,578 0,589 0,695 0,706 0,714 0,722 0,727

0,615 0,593 0,634 0,639 0,645 0,652 0,655

0,690 0,679 0,766 0,772 0,778 0,785 0,788

0,616 0,535 0,608 0,612 0,617 0,621 0,624

0,516 0,593 0,686 0,693 0,702 0,707 0,710

0,592 0,642 0,723 0,730 0,737 0,741 0,744

Зураг 2.1 

Хүний хөгжлийн индексийн харьцуулалт, 2014

Эх сурвалж: НҮБХХ, 2015а.
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дунджаас дээгүүр бүсэд амьдарч байна 
гэж үзэж болох юм. Дархан-Уул аймгийн 
ХХИ 0.715, Говьсүмбэр аймгийн ХХИ 

0.723 байгаа нь улсын дунджаас ялимгүй 
доогуур байна.

Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй явагдсан 
шилжилт хөдөлгөөний шалтгаан 
тодорхой юм. Дотооддоо шилжин 
суурьшигчдын 80 орчим хувь нь Дархан-
Уул, Орхон аймаг болон Улаанбаатарт 
шилжиж ирсэн бөгөөд 67 орчим хувь 
нь зөвхөн Улаанбаатарт шилжиж иржээ. 
2005-2010 онд Улаанбаатарт шилжиж 
ирсэн хүмүүсийн дийлэнх нь Хангайн 
бүсээс ирсэн байв.32 Хэдийгээр ХХИ-
ийн түвшин ба шилжилт хөдөлгөөний 
хоорондын шууд хамаарлыг тогтооход 
хүндрэлтэй ч аймгуудын хүний 
хөгжлийн ялгаатай байдал нь хүмүүс 
амьдралаа сайжруулахын төлөө ХХИ-
ээр доогуур аймгуудаас ХХИ өндөр 
аймгууд руу шилжиж байгаа нь 
тодорхой байна. Энэ нь аймгуудын 
хүний хөгжлийн түвшин ялгаатай 

байгааг илэрхийлж байгаа бөгөөд 
энэхүү мэдээллийг нээлттэйгээр бодлого 
хөтөлбөрт хэрэглэх шаардлагатай. 

Гэхдээ аймгуудын ХХИ ялгаатай 
байгааг ХХИ өндөртэй аймгуудад бүх 
нийтээрээ боловсрол эзэмших, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ авах, хөдөлмөр 
эрхлэх боломжтой байна гэсэн дүгнэлт 
хийж болохгүй. Энэ нь тухайн аймаг, 
хотуудын боломж нөхцөл харилцан 
адилгүй байгааг л харуулж байгаа 
юм. Хүн ам, орон сууцны 2010 оны 
тооллогын мэдээлэлд үндэслэн хийсэн 
ядуурлын зураглалаар Улаанбаатар 
хотын дүүргүүдэд ядуурлын түвшин 
нилээд их ялгаатай, тухайлбал, Налайх 
дүүрэгт үйлчилгээний хүртээмж 
хамгийн муу байв.33

Зураг 2.2 

Хүний хөгжлийн индекс, аймгаар, 2014

Эх сурвалж: ҮСХ, 2015a.
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2010-2014 оны хооронд дундаж наслалтын 
индекс 0.9 хувиар, боловсролын индекс 
0.7 хувиар тус тус өссөн бол нэг хүнд 
ногдох Үндэсний нийт орлогын (ҮНО) 
индекс жилд дунджаар 1.9 хувиар өсчээ 
(зураг 2.3). ҮНО-ын индексийн өсөлт нь 

энэ хугацаанд ХХИ нэмэгдэхэд хамгийн 
их нөлөө үзүүлжээ. Харин боловсрол, 
эрүүл мэндийн бүрэлдэхүүн индексийн 
ХХИ-т үзүүлсэн нөлөө харьцангуй бага 
байв.

Хүний хөгжлийн индексийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд 

Боловсролын индекс ба боловсролын хүртээмж 

2011-2014 оны хооронд боловсролын 
индексийн өсөлт удаашралтай байсан нь 
түүний бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд болох 
сургуульд суралцсан дундаж хугацаа 
болон сургуульд суралцах хугацаанд тун 
бага өөрчлөлт гарсантай холбоотой. 
Дээрх хоёр үзүүлэлт удаан өөрчлөгдөж 
байгаа, ялангуяа сургуульд суралцсан 
дундаж хугацаанд өөрчлөлт гараагүй 
нь тодорхой шалтгаантай. Хүн ам, 
орон сууцны 2010 оны тооллогын дүнд 
үндэслэн уг үзүүлэлтийг тооцох үед 25 ба 
түүнээс дээш насны хүмүүс боловсролын 
хуучин тогтолцооны дагуу 8 настай 
сургуульд орж, 10 жилийн сургалтыг 
дүүргэж байсан тул (бүлэг3) сургуульд 
суралцсан дундаж хугацаа боловсролын 
индекст төдийлөн нөлөөлөөгүй. Иймээс 
25 ба түүнээс дээш насны дараагийн 
үеийн хүмүүсийн сургуульд суралцах 
хугацаа нь боловсролын шинэчлэлтэй 
холбоотойгоор нэмэгдэх хүртэл уг 

үзүүлэлт боловсролын индекст тийм их 
нөлөө үзүүлэхгүй. 

Сүүлийн жилүүдэд сургуульд 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн 
анхаарал тавьж байгаа учир сургуульд 
суралцах жил тогтвортой нэмэгдэж байна. 
2014 онд сургуульд орсон хүүхэд 14.6 
жил суралцах төлөвтэй байгаа нь хүний 
хөгжлийн түвшин өндөртэй улсуудын 
дотор харьцангуй сайн үзүүлэлт юм. 
Бүх хүүхдэд дунд сургуулийн боловсрол 
эзэмшүүлэх боломж, ялангуяа 2000 оноос 
хойш бүх шатны сургуулиудын элсэлт 
нэмэгдсэн нь томоохон ололт бөгөөд 
залуучуудын чадамжийг хөгжүүлэхэд 
чухал хувь нэмэр оруулж байна. Гэвч 
залуучууд чанартай боловсрол эзэмших 
тэгш боломжоор хангагдахад багагүй 
сорилт бэрхшээлтэй тулгарсаар байна 
(бүлэг 3).

Зураг 2.3 

Хүний хөгжлийн индекс ба түүний бүрэлдэхүүн индексийн өөрчлөлт, 1980–2014

Эх сурвалж: ҮСХ, 2015a.
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Монгол Улсын хүн амын дундаж наслалт 
69.4 байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийн 
түвшинтэй нь, мөн адил нөхцөлтэй 

бусад улсынхтай харьцуулбал доогуур 
байна (зураг 2.4).

Дундаж наслалт ба залуучуудын эрүүл мэнд 

1990-ээд оноос хойш нялхсын болон 
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 
тууштай буурснаар Монголын хүн 
амын дундаж наслалт 2000 онд 62.9 
байсан бол 2010 онд 67.5, 2014 онд 69.4 
болтол тогтвортой нэмэгджээ.34 1990-
2013 оны хооронд нялхсын эндэгдэл 
76.9 хувиар, 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдэл 81.3 хувиар эрчимтэй буурсан 
байна.35 Гэхдээ эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн 
дундаж наслалтын зөрүү их байгаа нь 

анхаарал татаж буй асуудал юм. 2014 
оны байдлаар эмэгтэйчүүдийн дундаж 
наслалт 75.5 байхад эрэгтэйчүүдийнх 
65.9, зөрүү нь бараг 10 жил байгаа 
нь дэлхийн дундаж 4.6 байгаатай 
харьцуулахад бараг 2 дахин их байна.36 
Түүнчлэн эмэгтэйчүүдийн дундаж 
наслалт эрэгтэйчүүдийнхээс илүү 
хурдацтай нэмэгдэж байгаа нь эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн наслалтын зөрүүг улам 
нэмэгдүүлж байна (зураг 2.4).

Эх сурвалж: ҮСХ, 2011b, 2014a, 2015a.

Зураг 2.5 

Монгол Улсын хүн амын дундаж наслалт, хүйсээр, 2000–2014 
жилээр

Зураг 2.4 

Монгол Улсын хүн амын дундаж наслалтыг зарим улс, бүсийн дундажтай харьцуулсан байдал, 2014

Эх сурвалж: НҮБХХ, 2015а.
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Тэгш бус байдлын нөлөөг тооцсон Хүний хөгжлийн индекс 

Төрөх үеэс нь тооцсон эрэгтэйчүүдийн 
дундаж наслалт удаан нэмэгдэж байгаа 
нь залуу эрчүүдийн дундаж наслалтын 
байдалтай холбоотой байж болох юм. 
15-34 насны залуучуудын дундаж наслалт 
удаан нэмэгдэж байгаа төдийгүй 1990-2012 
оны хооронд энэ насны бүх бүлэгт залуу 

эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт буурсан 
нь тоо баримтаас харагдаж байна (бүлэг 3).

Иймд эрэгтэйчүүдийн дундаж 
наслалтын удаашралтай өсөлт, эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн наслалтын зөрүү их байгаа 
нь онцгойлон анхаарах асуудал юм.

Хүний хөгжлийн индекс нь улс орны 
хүний хөгжлийн хүрсэн түвшинг 
илэрхийлэх дундаж үзүүлэлт юм. Аливаа 
дундаж үзүүлэлтийн нэгэн адил хүний 
хөгжлийн индекс нь хүн амын доторх 
тэгш бус байдлыг тэр бүр илэрхийлж 
чаддаггүй. 2010 оны Дэлхийн Хүний 
хөгжлийн илтгэлд тэгш бус байдлын 
улмаас хүний хөгжилд гарч байгаа 
алдагдлыг тодорхойлох зорилгоор Тэгш 
бус байдлын нөлөөг тооцсон ХХИ-ийг 
(ТББТХХИ) хэрэглэх болсон.37 Хүн 
амын дотор тэгш бус байдал байхгүй 
нөхцөлд ТББТХХИ нь ХХИ-тэй адил 

байх ба тэгш бус байдал нэмэгдэх тусам 
ТББТХХИ нь хүний хөгжлийн индексээс 
доогуур байна.38 Иймд тэгш бус байдлаас 
үүдсэн ХХИ-ийн алдагдал нь ТББТХХИ 
ба ХХИ-ийн зөрүүг хувиар илэрхийлсэн 
үзүүлэлт юм. 

Дэлхийн хэмжээний тооцоогоор 2014 
онд Монголын ХХИ-ийн алдагдал 12.9 
хувь байна. Тэгш бус байдлын нөлөөг 
тооцсон ХХИ-ээр Монгол Улс уг 
индексийг тооцсон 151 улсын дотор 60 
дугаарт оржээ.

Дэлхийн хэмжээний тооцоогоор Монгол 
Улсын хүний хөгжлийн гурван үндсэн 
хэмжүүрийн тэгш бус байдлаас үүдсэн 
ХХИ-ийн алдагдал адил төстэй бусад 
улсуудынхаас харьцангуй бага байна. 
Үүгээр Монгол Улс нь Ази, номхон 
далайн бүсийн ихэнх улсаас илүү тэгш 
байдалтай, Европ, Төв Азийн орнуудтай 
тэгш бус байдлын хувьд ойролцоо 
түвшинд байна. Гэвч эдийн засгийн өсөлт 
гарсаар байсан атал өнгөрсөн 20 гаруй 
жилийн хугацаанд нийт хүн амын дотор 
хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амын 20 
хувийн эзлэх жин өөрчлөгдөөгүй хэвээр 

байгаа нь тэгш бус байдал багасаагүйг 
илэрхийлж байна.39

Үндэсний түвшинд хийсэн тооцоогоор, 
тэгш бус байдлаас үүдсэн ХХИ-ийн 
алдагдал буюу хүний хөгжлийн боломжит 
түвшин (ХХИ) ба хүний хөгжлийн бодит 
түвшний (ТББТХХИ) хоорондын зөрүү 
аймгуудад ялгаатай байна (зураг 2.6). 

Хүн амын 28.6 хувь нь тэгш бус байдлаас 
үүдсэн ХХИ-ийн алдагдал нь улсын 
дунджаас дээгүүр байгаа аймгуудад 
амьдарч байна (зураг 2.7). Тэгш бус 

Зураг 2.6 

ХХИ, ТББТХХИ-ийн харьцуулалт: тэгш бус байдлаас үүдсэн алдагдал, 2014

Эх сурвалж: НҮБХХ, 2015.
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байдал илүү байгаагийн улмаас Баруун 
бүсийн таван аймгийн дөрөвт нь ХХИ-
ийн алдагдал улсын дунджаас дээгүүр 
байна. Ерөнхийдээ Баруун бүс нь ХХИ-
ийн хамгийн доогуур үзүүлэлттэй байгаа 
учраас үүнд гайхах зүйл үгүй. Сүхбаатар, 
Баянхонгор, Ховд, Увс, Дорноговь, 

Өмнөговь аймагт ХХИ-ийн алдагдал 
хамгийн өндөр байгаа нь эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авах, боловсрол эзэмших 
болон орлого олох боломж эдгээр 
аймгийн хүн амын дунд илүү тэгш бус 
байна гэсэн үг юм.

Жендэрийн тэгш байдал нь хүний 
хөгжлийн чухал илэрхийлэл мөн. Олон 
улс оронд эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, боловсрол, хөдөлмөрийн 
зах зээлд ялгаатай байр суурь эзэлж 
байгаа нь тэд “өөрсдийн эрхэмлэдэг, 
эрхэмлэх үндэстэй үр дүнд хүрэх” эрх 
чөлөөгөө эдлэхэд саад болдог учраас энэ 
нь шийдвэрлэх шаардлагатай нэг гол 
асуудал юм.40

Жендэрийн хөгжлийн индекс

2014 оны Дэлхийн Хүний хөгжлийн 
илтгэлд жендэрийн хөгжлийн индекс 
(ЖХИ) гэсэн шинэ үзүүлэлтийг 
гаргасан. Энэ индексийг ХХИ-ийн 
хүйсээр ангилсан тоо баримтад суурилан 
тооцдог бөгөөд эмэгтэйчүүдийн ХХИ-
ийг эрэгтэйчүүдийн ХХИ-д харьцуулсан 

харьцаа юм.41 ЖХИ нь эрүүл мэнд, 
боловсрол, эдийн засгийн нөөцийг 
захиран зарцуулах зэрэг хүний хөгжлийн 
үндсэн гурван хэмжүүрт гарсан дэвшилд 
жендэрийн тэгш бус байдал хэр байгааг 
илтгэдэг үзүүлэлт юм. 

Улс орнуудын ЖХИ-ийн эрэмбэ нь 
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн аль талруу 
нь байхаас үл хамааран жендэрийн 
тэгш байдал дахь үнэмлэхүй хазайлтад 
үндэслэдэг. 2014 оны байдлаар Монгол 
Улсын ЖХИ 1.028 байсан бөгөөд 
дэлхийн 161 улсаас 32 дугаарт орж байна.

Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс

Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс 
(ЖТББИ) нь нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэнд, эрх мэдэл, хөдөлмөрийн зах зээл 

Жендэрийн тэгш бус байдлыг хэмжих нь 

Эх сурвалж: ҮСХ, 2015a мэдээллийг үндэслэн хийсэн ХХҮИ-ийн багийн тооцоо. 

Зураг 2.7 

Тэгш бус байдлаас үүдсэн хүний хөгжлийн индексийн алдагдал, аймгаар, 2014
хувиар
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дэх оролцоо гэсэн гурван хэмжүүрт 
жендэрийн тэгш бус байдал ямар байгааг 
5 үзүүлэлтээр тодорхойлдог (шигтгээ 2.2). 
Иймд ЖТББИ нь эдгээр үзүүлэлтүүдийн 
нийлмэл индекс юм. Уг индекийг мөн 
дээрхи гурван салбарт жендэрийн тэгш 

бус байдлаас үүдэн хүний хөгжилд гарч 
буй алдагдлыг харуулахад ашиглаж 
болно. Эмэгтэй, эрэгтэйчүүд дээрх гурван 
салбарт тэгш боломж хүртэж байвал тус 
индекс 0 байх ба тэгш бус байдал ихсэх 
тусам индекс 1 хүртэл нэмэгдэнэ.42

2014 оны байдлаар Монгол Улсын 
ЖТББИ 0.325 байсан бөгөөд дэлхийн 
155 улсаас 63 дугаарт бичигдсэн нь хүний 
хөгжлийн түвшин өндөртэй улсуудын 
дундажтай ойролцоо, Ази, номхон 
далайн бүсийн улсуудынхаас (0.328) 
ялимгүй сайн байна.
ХХИ-ээс ялгаатай нь ЖТББИ-ийн тоон 
утга өндөр байх тусам эерэг өөрчлөлт бага 
байгааг илтгэдэг. 2002-2014 оны үндэсний 
тоо мэдээлэлд тулгуурлан ЖТББИ-ийг 
тооцсон бөгөөд уг тооцооноос харахад 
2011 оноос хойш ЖТТБИ тогтвортой 
буурсаар, одоо 2002 оноос хойш хамгийн 
бага түвшинд хүрсэн нь өмнөх жилүүдтэй 
харьцуулвал эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн 
тэгш байдал сайжирч байгаагийн илрэл 
юм.

ТББТХХИ нь боловсрол, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг 
орлогын бус хэмжүүрүүдээр тэгш бус 
байдлыг байршил, амьжиргааны түвшин 
болон хүйсээр харуулдаг (3, 4 дүгээр 
бүлэг). Зарим аймагт нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн үзүүлэлт муудсаны улмаас 
ЖТББИ буурчээ. Тухайлбал, Хэнтий, 
Баян-Өлгий аймгуудад 2009-2014 онд 
өсвөр насны охидын жирэмслэлт, Баян-
Өлгийд эхийн эндэгдэл нэмэгдсэн нь 
ЖТББИ-т сөргөөр нөлөөлжээ.
Аймгуудын ЖТББИ-ын ихээхэн 
зөрүүтэй байдалд УИХ-д тухайн аймгаас 
сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн төлөөлл ямар 
байсан нь гол нөлөө үзүүлжээ. ЖТББИ 
нь үүнд нэн мэдрэмтгий үзүүлэлт бөгөөд 
улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 

Шигтгээ 2.2 

Монгол Улсын жендэрийн тэгш бус байдлыг хэмжих нь 

ЖТББИ-ийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд нь жендэрийн тэгш 
байдлыг хангах хүчин чармайлтын амжилт, мөн сорилтыг 
илтгэдэг.

Хэмжүүр 1: Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд

Үзүүлэлт 1, эхийн эндэгдлийн харьцаа: 2001 онд 100000 амьд 
төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдэл 121.5 байсан бол 2014 онд 
30.0 болж, эрчимтэй буурчээ. Эхийн эндэгдлийн энэхүү бууралт 
нь үндэсний түвшинд ЖТББИ-д эерэг нөлөө үзүүлсэн боловч 
тухайн жилд тухайн бүс нутаг, аймагт эхийн эндэгдэл нэмэгдэх 
нь бүсийн ЖТББИ буурахад хүргэж байна.

Үзүүлэлт 2, өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин: Өсвөр насны 
(15-19 насны) 1000 охидод 2002 онд 21 төрөлт ногдож байсан 
бол 2013 онд 29 болж өсчээ. Монголын охидын төрөлтийн түвшин 
Ази, номхон далайн бүсийн улсуудын дунджаас дээгүүр байна. 
Охидын жирэмслэлтийг бууруулах арга замыг тодорхойлохын 
тулд сүүлийн жилүүдэд охидын жирэмслэлт нэмэгдэж байгаа 
учир шалтгааныг тогтоох шаардлагатай. Өсвөр насны охидын 
төрөлтийн түвшин нэмэгдэх нь ЖТББИ-д сөргөөр нөлөөлдөг.

Хэмжүүр 2: Эрх мэдэл

Үзүүлэлт 3, Улсын Их Хурал (УИХ) дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл: 
Эмэгтэйчүүдийн УИХ дахь төлөөлөл 2008 онд хамгийн бага буюу 
3.9 хувь байсан бол 2012 онд 14.5 хувь болж өссөн хэдий ч 
дэлхийн дундаж 22.9 хувь, Ази, номхон далайн бүсийн улсуудын 
дундаж 18.8 хувь байгаатай харьцуулбал доогуур байна.a Улс 
төрийн төлөөлөл дахь жендэрийн тэгш бус байдалд дорвитой 
өөрчлөлт гарахгүй байх нь ЖТББИ-д сөргөөр нөлөөлдөг.

Үзүүлэлт 4, дунд ба түүнээс дээш боловсролтой хүмүүсийн 
эзлэх хувь: Энэ үзүүлэлтийг 2000, 2010 оны хүн ам, орон 
сууцны тооллогын дүнгээр гаргахад дунд ба түүнээс дээш 
боловсролтой эрэгтэйчүүдийн хувь өөрчлөгдөөгүй (83.0), харин 
эмэгтэйчүүдийн хувь 2000-2010 оны хооронд 77.8-с 84.2 хувь 
болтол өсчээ. Дунд ба түүнээс дээш боловсролтой хүмүүсийн 
жендэрийн ялгаа багасах нь ЖТББИ-д эерэгээр нөлөөлдөг. 

Хэмжүүр 3: Хөдөлмөрийн зах зээл

Үзүүлэлт 5, ажиллах хүчний оролцооны түвшин: Уг үзүүлэлтийг 
тооцох аргачлал 2009 онд шинэчлэгдсэн тул сүүлийн үеийн тоо 
мэдээллийг 2009 оноос өмнөхтэй харьцуулах боломжгүй юм. 
2009 оноос хойш эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны 
дундаж түвшин 66.8 хувь, эмэгтэйчүүдийнх 61.8 хувь байна. 
Хэдийгээр эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин 
эрэгтэйчүүдийнхээс доогуур байгаа ч ажилгүй эрэгтэйчүүдийн 
тоо илүү олон байна. Энэ нь хөвгүүд, залуу эрэгтэйчүүд ажил 
хайх нь илүү байгаа, нөгөө талаар эмэгтэйчүүдийн нилээд хэсэг 
нь ялангуяа хөдөө орон нутагт цалин хөлсгүй гэрийн ажил 
хийдэгтэй холбоотой.b Эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн 
зах зээлийн оролцоонд жендэрийн ялгаа байгаа боловч дээрх 
тоо мэдээллээс үзэхэд ажиллах хүчний оролцооны хувь 2002-
2014 онд эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн аль алинд харьцангуй 
тогтвортой байсан нь ЖТББИ-ийн өөрчлөлтөд нэг их нөлөө 
үзүүлээгүй байх талтай.

a. Үндэсний парламент дахь эмэгтэйчүүд, Парламент хоорондын Холбоо, 2015 он.
b. ҮСХ, 2015a.
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ялимгүй нэмэгдэх нь индекст ихээхэн 
нөлөөлдөг. Иймд аймгуудыг харьцуулахад 
орон нутгийн ИТХ дахь эмэгтэйчүүдийн 

төлөөллийг авах нь илүү тохиромжтой 
байж болох юм.

Олон хэмжүүрт ядуурал 

ОХЯИ-ийг тооцоход шаардлагатай 
үзүүлэлтүүдийг өрхийн судалгаанаас 
авсан. 2013 оны тооцоог хамгийн сүүлд 
хийсэн Нийгмийн үзүүлэлтүүдийн 
түүвэр судалгааны (НҮТС) мэдээлэлд 
сууриллаа. Тэнцүү хэмжээгээр жигнэсэн 
дундаж үзүүлэлтийг гачигдлын оноог 
гаргахад ашигласан бөгөөд судалгаанд 
хамрагдсан айл өрх бүрийн оноог 
тооцож нэгтгэсэн. Жигнэсэн дундаж 
үзүүлэлтийн гуравны нэг буюу гачигдлын 
онооны 33.3 хувиар ядуу болон ядуу бус 

өрхийн заагийг тогтоосон. Гачигдлын 
оноо 33.3 буюу түүнээс дээш хувьтай 
айл өрх, өрхийн гишүүдийг олон 
хэмжүүрт ядууралд өртсөн, 20 болон 
түүнээс дээш, гэхдээ 33.3-аас доогуур 
хувьтай өрхийг олон хэмжүүрт ядууралд 
ойртсон, харин 50 буюу түүнээс дээш 
хувьтай өрхийг олон хэмжүүрт ядуурлын 
нэн хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа гэж 
үзсэн. Амьжиргааны түвшний үзүүлэлтэд 
“халаалт” гэсэн нэмэлт үзүүлэлт оруулсан 
учир энэхүү тооцоо Хүний хөгжлийн 

Зураг 2.8 

Монгол Улсын Олон хэмжүүрт ядуурлын индексийн бүтэц, 2013

Тайлбар: Үзүүлэлт бүрийн жин тэнцүү хувиар тооцогдсон. 
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Амьжиргааны түвшин (1/3)

Ядуурал нь олон хүчин зүйлтэй 
холбоотой. Хүмүүс зохих орлогогүйн 
улмаас ядуу байхын зэрэгцээ эрүүл мэнд, 
хоол тэжээл, боловсрол, ур чадвар, 
амьжиргаа, орон сууцны нөхцөл, улс 
төрийн оролцоо зэрэг мөнгөн бус 
зүйлүүдээр гачигдсаны улмаас ядуу байх 
талтай. Эдгээр хүчин зүйлүүд дэх гачигдал 
хомсдлыг хамтад нь тусгасанаар ядуурлын 
дүр төрхийг илүү тод илэрхийлэх 
боломжийг олгоно (аргачлалыг хавсралт 
IV нарийвчлан тусгав).
Олон хэмжүүрт ядуурлын индексийг 
(ОХЯИ) 2010 оноос хэрэглэж эхэлсэн 
бөгөөд уг индекс нь Хүний хөгжлийн 
индексийн нэгэн адил боловсрол, эрүүл 
мэнд, амьжиргааны түвшин гэсэн гурван 
хэмжүүр дэх олон төрлийн хомсдлыг 
тодорхойлдог. Тус индексийг олон 
хэмжүүрт ядууралд өртсөн хүмүүсийн 
хувь, өөрөөр хэлбэл олон төрлийн 
гачигдлыг (доройтол) амсаж байгаа 

хүмүүсийн хувь, мөн ядуу айл өрхүүдийн 
олонтаа амсч буй гачигдал, доройтлын 
оноогоор тодорхойлдог. 
ОХЯИ-ийг 2013 оны байдлаар Нийгмийн 
үзүүлэлтүүдийн түүвэр судалгааны 
тоо мэдээллийг ашиглан тооцлоо.43 

Энэхүү тооцоонд боловсрол, эрүүл 
мэнд, амьжиргааны түвшин гэсэн гурван 
хэмжүүр, 11 үзүүлэлтийг ашиглав (зураг 
2.8).44 Хэмжүүр бүр нь, мөн үзүүлэлт бүр 
нь адил жинтэй.45 Тэдгээрт Монголын 
эрс тэс уур амьсгалтай онцлог нөхцөлийг 
харгалзан “халаалт” гэсэн өвөрмөц 
үзүүлэлтийг ашигласан. Уг үзүүлэлтэд 
түүхий нүүрс, хаягдал, ашигласан дугуй 
зэрэг “бохир” зүйлс түлдэг айл өрхийг 
гачигдалтай гэсэн ангилалд оруулсан. 
Хөдөөгийн малчин өрхийн амьжиргааны 
бодит байдлыг тусгахын тулд “малын 
тоо толгой”-г нэг үзүүлэлт болгон авсан 
(хавсралт V).
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илтгэлийн албанаас 2010 онд ОХЯИ-ийг 
боловсруулахад ашигласан үзүүлэлтээс 
ялгаатай болно.
ОХЯИ нь дараах хоёр хэсгээс бүрддэг 
индекс юм. Үүнд:
• Ядуурлын тохиолдол буюу ядуурлын 

хамралтын түвшин. Энэ нь олон 
хэмжүүрт ядууралд өртсөн хүмүүсийн 
эзлэх хувийг илэрхийлнэ. Эдгээр 
хүмүүсийн хувьд гачигдлын оноо нь 
33.3 хувь буюу түүнээс дээш байна.

• Ядуурлын эрчимжилт. Энэ нь 
ядуучуудын гачигдлын дундаж 
оноог илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, 
ядуучуудын гачигдал хомсдлын 
жигнэсэн дундаж хувь болно.

Энэ утгаараа, ОХЯИ нь хэн ядуу болохыг 
хэмжээд зогсохгүй тэд хэр ядуу болохыг 
илэрхийлдэг.
2013 онд Монголын ОХЯИ 0.021 (хүснэгт 
2.3) байгаа бөгөөд олон хэмжүүрт 
ядуурлын хамралтын хувь 5.4 хувь байна. 
Энэ нь нийт хүн амын 5.4 хувь болох 
162 мянган хүн олон хэмжүүрт ядууралд 
өртсөн, үүнээс гадна 15.4 хувь буюу 462 
мянган хүн олон хэмжүүрт ядууралд 
ойртсон түвшинд амьдарч байна гэсэн үг 
юм. 2013 онд олон хэмжүүрт ядуурлын 
түвшинд амьдарч байгаа хүмүүсийн 
гачигдал хомсдлын түвшин буюу 
эрчимжилт 39.7 хувьтай байв. 2013 онд 
нийт хүн амын 0.4 хувь нь олон хэмжүүрт 
ядуурлын нэн хүнд нөхцөлд амьдарч 
байна.

2013 оны ОХЯИ-д боловсролын үзүүлэлт 
бага нөлөөлсөн бол эрүүл мэнд болон 
амьжиргааны түвшний үзүүлэлтүүд 
илүү нөлөө үзүүлсэн байна (зураг 2.9). 
Энэ нь илүү олон айл өрхийн хүүхдүүд 
боловсрол эзэмших боломжтой 
болж, тэдний сургуульд хамрагдалт 
нэмэгдсэнтэй холбоотой (бүлэг 3).

Боловсрол, эрүүл мэндийн үзүүлэлт 
сайжирснаар олон хэмжүүрт ядуурлын 
индекс 2013 онд харьцангуй бага байгаа 
боловч 2014 оны байдлаар хүн амын 
21.6 хувь буюу таван хүн тутмын нэг нь 
ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй 
байна.

Хүснэгт 2.3 

Монгол Улсын Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс, 2013

Тайлбар: Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс: Ядуурлын эрчимжилтийг тооцон гаргасан олон хэмжүүрт ядууралд өртсөн хүн амын хувь. Олон хэмжүүрт ядуурлын хамрагдалт: Гачигдал, 
хомсдлын оноо нь 33.3 ба түүнээс дээш хувьтай хүн амын хувь. Олон хэмжүүрт ядуурлын хомсдлын эрчимжилт: Олон хэмжүүрт ядууралд өртсөн хүмүүсийн амсч буй хомсдлын дундаж 
хувь.
Эх сурвалж: ҮСХ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, НҮБ-ын Хүн амын сангийн НҮТС-ны мэдээллийн баазыг ашигланХХҮИ-ийн багийн 2013 онд хийсэн тооцоо; ҮСХ, 2014b.

Судалгаа Он
Олон хэмжүүрт 

ядуурлын индекс
Хамрагдалт 

%
Эрчимжилт 

%
ОХЯ-д ойртсон

хүн ам, %
ОХЯ-ын нэн хүнд нөхцөлд 

байгаа хүн ам, %

НҮЗС 2013 0.021 5.4 39.7 15.4 0.4

Эх сурвалж: ҮСХ-ны НҮТС-ны мэдээллийн баазыг ашиглан үндэсний зөвлөхийн 2013 онд гаргасан тооцоо; ҮСХ, 2014b.

Зураг 2.9 

Олон хэмжүүрт ядуурлын индексийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүдийн нөлөө, 2013 он
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Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс нь 
хүний хөгжлийг түргэсгэхэд ихээхэн 
амжилт олж, Хүний хөгжлийн индекс 
нь тогтвортой сайжирснаар 2014 оны 
байдлаар хүний хөгжлийн түвшин 
өндөртэй улсуудын ангилалд дэвшин 
оржээ.

Монгол Улсын хүний хөгжлийн гурван 
үндсэн хэмжүүр дэх тэгш бус байдлыг 
тооцсон алдагдал адил төстэй зарим 
улсууд болон бүсийн дунджаас бага байна. 
Энэ нь Монголын иргэд Ази, номхон 
далайн бүсийн дийлэнх улс орныхтой 
харьцуулахад харьцангуй тэгш нөхцөлд, 
Европ, Төв Азийн орнуудтай ойролцоо 
түвшинд амьдарч байгааг илэрхийлж 
байна.

Гэвч эдийн засагт өсөлт гарсаар байсан 
атал өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд нийт 
хүн амын дотор хамгийн бага хэрэглээтэй 
20 хувийнх нь эзлэх жинд өөрчлөлт 
ороогүй нь тэгш бус байдал багасаагүйг 
илтгэж байна. Мөн хүн амын тавны 
нэгээс илүү хувь нь ядуурлын шугамаас 
доогуур хэрэглээтэй амьдарч байгаа нь 
нэн яаралтай анхаарвал зохих асуудал 
юм. 

Монголын хүн амын дундаж наслалт 
69.4 байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийн 
түвшинтэй нь болон адил нөхцөлтэй 
бусад улсынхтай харьцуулбал чамлахаар 
байна. Өнгөрсөн арван жилд эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтын зөрүү, 
ялангуяа залуучуудын дунд нэмэгдсэн, 
хүн амын дундаж наслалтын өсөлт удаан 
байгаа нь хойшлуулашгүй шийдвэрлэвэл 
зохих асуудал юм. 

Монголын эмэгтэйчүүд хүний хөгжлийн 
гурван үндсэн хэмжүүрээр эрэгтэйчүүдээс 
дээгүүр үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд 
Монгол Улсын жендэрийн тэгш бус 
байдлын индекс хүний хөгжлийн түвшин 
өндөртэй улсуудын дундаж түвшинд, Ази, 
номхон далайн бүсийн улсуудынхаас бага 
зэрэг дээгүүр байна. Монголын эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүд боловсрол, эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд үндсэндээ тэгш хамрагдаж 
байна.

Үндэсний түвшинд тооцсон дундаж 
үзүүлэлтүүд нь хүн амын доторх ялгаатай 
байдлыг зарим талаар бүрхэгдүүлдэг. 
Манай улсад хот, хөдөөгийн хүний 
хөгжлийн индекс ихээхэн ялгаатай, 
зөвхөн нийслэл болон хотожсон 
аймгуудын ХХИ л улсын дундажтай 
тэнцүү буюу түүнээс дээгүүр байна. 
Сүхбаатар, Баянхонгор, Ховд, Увс, 
Дорноговь, Өмнөговь аймагт тэгш бус 
байдлаас үүдэлтэй хүний хөгжлийн 
индексийн алдагдал хамгийн өндөр 
байгаа нь эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээг хүртэх, орлого олох боломж 
хүн амын дотор тэгш бус хуваарилалттай 
байгааг харуулж байна.

Монгол Улс нь өргөн уудам нутагт 
тархсан хүн амаа, ялангуяа залуучуудаа 
тэгш боломжоор хангахад асар их 
сорилттой тулгарч байна. Хотжилт 
ба шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг 
хүний хөгжлийн болон залуучуудын 
тулгамдсан асуудлуудтай нягт 
уялдаатайгаар шийдвэрлэх, орон даяар, 
нийт иргэдийнхээ оролцоог хангасан 
хүртээмжтэй, тэнцвэртэй хөгжлийг 
хангах зохистой арга замыг эрэлхийлэхэд 
анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. 
Тогтвортой, оролцоотой хөгжлийг 
түргэтгэхэд залуучууд эрүүл мэндийн 
чанартай үйлчилгээ авах, чанартай 
боловсрол эзэмших, зохистой хөдөлмөр 
эрхлэхэд амь бөхтэй оршсоор байгаа хот, 
хөдөөгийн, хүйсийн, хөрөнгө чинээний 
тэгш бус байдлыг эцэс болгох нь нэн 
чухал.

Хэдийгээр хүний хөгжлийн индекс нь 
хүний насны мөчлөгөөр хүний хөгжлийн 
түвшинг үнэлэх үзүүлэлт биш боловч 
хүний хөгжлийн ерөнхий ахиц дэвшил, 
залуучуудын хөгжлийн хандлагын 
нарийн холбоосыг илэрхийлнэ.

Дүгнэлт 
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Бүлэг 3

Чадамжийг 
хөгжүүлэх нь
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Залуу эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 
боломжийг нэмэгдүүлэх, тэдний 
сонголт хийх чадварыг хөгжүүлэх, эрх 
чөлөөг өргөжүүлэх нь хүний хөгжлийн 
чадамжийн талаарх үзэл баримтлалын 
тулгуур нь юм. Мэдлэг, боловсрол 
эзэмших, урт насалж, эрүүл амьдрах 
нөхцлийг бүрдүүлэх нь хүний хөгжлийн 
чухал хэмжүүрүүд билээ. Боловсрол, 
эрүүл мэнд нь залуучуудын чадамжийг 
хөгжүүлэхэд харилцан уялдаатайгаар 
хувь нэмэр оруулдаг. Боловсрол нь 
ажил эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэхийн 
зэрэгцээ эрүүл саруул байх, нийгмийн 
амьдралд идэвхтэй оролцох зэрэг сайн 
сайхан аж байдлын бусад олон талын ач 
холбогдлыг ухаарахад хүмүүст тусалдаг. 
Эрүүл мэнд, сайн сайхан аж байдал 
нь залуучуудын амьдралын чанар, 
хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх 
чухал хүчин зүйл төдийгүй нийт хүн 
амын болон нийгмийн ирээдүйн сайн 
сайхан байдлын төлвийг тодорхойлдог. 

Эрүүл байх нь зөвхөн хувь хүний удам 
угсаа, зан үйлийн асуудал биш юм. 
Эрүүл аж төрөхөд залуучуудын амьдарч, 
сурч, ажиллаж байгаа орчин, нийгмийн 
хүчин зүйлүүд ихэд нөлөөлдөг.46 Эдгээр 
орчин нөхцөл эерэг, ээлтэй байх аваас 
залуучуудын боломж, сонголт өргөжиж, 
чадамж нь дээшилж, тэдний эрүүл, үр 
бүтээлтэй амьдрах боломж нэмэгдэнэ.47

Удаах хэсэгт залуучуудын дунд болон 
дээд боловсролын хүртээмжийн байдал, 
чанартай боловсрол эзэмшихэд тулгарч 
байгаа сорилтуудыг танилцуулна. Дараах 
хэсэгт нь залуучуудад тохиолдож буй 
эрүүл мэндийн эрсдэлд дүн шинжилгээ 
хийсэн. Мөн залуучуудын боловсрол, 
эрүүл мэндийн талаарх төр засгийн 
бодлогод зохих анхаарал хандуулсан. 
Төгсгөлд нь Монголын залуучуудын 
чадамжийг хөгжүүлэх, дэмжих талаарх 
дүгнэлт, зарим зөвлөмжийг тусгасан 
болно.

Шигтгээ 3.1 

Хураангуй мэдээлэл

Залуучуудын боловсрол

1. Монгол Улс бүх нийтээр заавал 9 жилийн боловсрол 
эзэмших зорилтод үндсэндээ хүрээд байна. 2014/2015 
хичээлийн жилийн байдлаар бага боловсролын хамралтын 
түвшин 99.1 хувь, дунд боловсролынх 96.1 хувь байна.

2. Дунд сургуулийн ахлах анги хүртэлх түвшинд суралцагчдын 
жендэрийн тэгш харьцаа хангагдсан, цааших шатны 
боловсрол дахь жендэрийн урвуу ялгаа багасч байна. Гэвч 
энэ ялгаа хөдөөгийн 16-19 насны залуучуудын дунд байсаар 
байна.

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын боловсролын түвшин 
нийт хүн амынхаас ихээхэн хоцрогдож байна. Сургуулийн 
насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудын зөвхөн 
66.2 хувь нь сургуульд хамрагдсан, төрөлхийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй залуучуудын тал хувь нь боловсролгүй буюу 
бичиг үсэггүй байна.

4. 2002-2011 онд мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн 
төвүүдэд (МСҮТ) элсэгчдийн тоо 2.5 дахин нэмэгдсэн 
боловч түүнээс хойших хугацаанд буурах хандлагатай байна.

5. Дээд сургуульд сурч буй оюутнуудын тоо бараг хоёр дахин 

өсөв. 2002 онд оюутнуудын тоо 98 мянга байсан бол 2015 
онд 178,2 мянга болжээ.

6. Боловсролын хамрагдалтын түвшин үлэмж дээшилсэн 
хэдий ч бүх шатны боловсролын чанар хангалтгүй байгаа нь 
тулгамдсан асуудал болж байна. Энэ нь залуучууд, ялангуяа 
хөдөө орон нутагт, цаашдаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж байна.

Залуучуудын эрүүл мэнд

7. 15-34 насны залуучуудын дундаж наслалт маш удаан өсч 
байна. Залуу эрчүүдийн хувьд уг үзүүлэлт 1990 оноос хойш 
буурчээ.

8. Осол, гэмтэл, хордлого болон бусад гадны нөлөө 
залуучуудын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна.

9. Залуучуудын насны бүх бүлэгт эрэгтэйчүүдийн нас барах 
эрсдэл эмэгтэйчүүдийнхээс 2-3 дахин өндөр байна.

10. Залуучуудын өдөр тутмын амьдралд тохиолдож буй эрсдэлт 
зан үйл нь тэр дороо, эсвэл хожим нь эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Эдгээр эрсдэлт зан үйл нь эрүүл бус хооллолт, 
хөдөлгөөний хомсдол, тамхи татах, архи хэтрүүлэн хэрэглэх, 
хамгаалалтгүй бэлгийн харьцаанд орох зэрэг юм.

Удиртгал: Залуучуудын чадамжийг хөгжүүлэх нь 

3.
ЧАДАМЖИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
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1989 оныг хүртэл бага сургуулийн 
хамралтын түвшин 98 хувь, дунд 
сургуулийнх 85 хувь, дээд боловсролынх 
17 хувь байсан нь Монголын 
боловсролын салбарт олсон амжилт 
нь дунд орлоготой улс орнуудтай 
харьцуулбал чамлахааргүй өндөр үзүүлэлт 
байсан юм. Гэвч зах зээлийн эдийн засагт 
шилжих үеийн эдийн засаг, санхүүгийн 
хүндрэл бэрхшээл нь боловсролын 
салбарт хүндээр тусч, 1995 он гэхэд 
бага сургуулийн элсэлтийн ерөнхий 
түвшин 84 хувь, дунд сургуулийнх 65 хувь 
болтол буурсан. Сургууль завсардалт бүх 
шатны сургуульд орон даяар нэмэгдсэн.48 

2000 оноос элсэлтийг эргээд 90 хувьд 
хүргэж, дунд сургуульд хамрагдвал зохих 
ихэнх хүүхдүүдийг хамруулж чадсан нь 
томоохон амжилт юм.49 

Эдүгээ Монгол Улс нь бүх иргэддээ, 
түүний дотор залуучууд, эмэгтэйчүүд, 
ядуучуудад боловсрол эзэмшүүлэхэд 
онцгой анхаарч байгаа бөгөөд хүн амын 
92 хувь нь аль нэг шатны боловсрол 
эзэмшсэн байна. 2010 оны байдлаар 10 
ба түүнээс дээш насны хүн амын тал хувь 
нь дунд сургууль, 18 орчим хувь нь дээд 
сургууль төгссөн байв (хавсралт VI).

Залуучуудын боловсрол 

Дунд боловсрол 

Хүртээмж

Бага сургууль төгсөж дунд сургуульд 
үргэлжлүүлэн суралцах хүүхдийн тоо 
нэмэгджээ. 2000 оноос хойш 15 настай 
хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт, 
ялангуяа хөдөө орон нутагт болон охид 

хөвгүүдийн аль алинд үлэмж нэмэгдсэн 
нь сайшаалтай. Гэвч 2010 оны байдлаар 
хөдөөгийн 15 настай хөвгүүдийн 
сургуульд хамрагдалт хотынхоос 10 
хувиар доогуур байв (зураг 3.1).

Бүх нийтээр заавал 9 жилийн (бага 
ангийн 5, дунд ангийн 4 жилийн) 
боловсрол эзэмших зорилт үндсэндээ 
бүрэн биелэгдэж байна. Ахлах ангийн 
сурагчдын хамралт ч мөн өндөр байна. 

2014/2015 оны хичээлийн жилд бага 
ангийн элсэлтийн хамралт 99.1, дунд 
сургуулийн элсэлтийн хамралт 96.1 хувь 
байв.50

Зураг 3.1

15 настай залуучуудын сургуульд хамрагдалт, 2000, 2010 оноор

Эх сурвалж: ҮСХ, 2001, 2011a, 2011c.
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Хот-хөдөө, баян-ядуу болон жендэрийн ялгаа 

Хот, хөдөөгийн ялгаа 16-19 насны бүлэгт 
тод илэрч байна (зураг 3.2). 2000-2010 
оны хооронд хөдөө орон нутагт 16-
19 насны охид, хөвгүүдийн сургуульд 

хамрагдалт бараг 3 дахин өссөн бол 
хотын эрэгтэйчүүдийнх 30 орчим, 
эмэгтэйчүүдийнх 20 гаруй хувиар өсчээ.

Дунд боловсролын хамрагдалт хүн амын 
хөрөнгө чинээний түвшнээр ангилдаг 
таван бүлгийн дээд дөрвөн бүлэгт 
бараг адилхан байгаа бөгөөд 2011 оны 
байдлаар бүлэг тус бүрийнх 19-22 хувьтай 
байхад хамгийн ядуу бүлгийнхний дунд 
сургуульд хамрагдалтын хувь хамгийн 
бага байна.51 

Бага болон дунд ангид сурч буй охид, 
хөвгүүдийн харьцаа бараг тэнцүү байгаа 
бол (зураг 3.3) ахлах анги болон дээд 

сургуулийн хувьд 2010 оны байдлаар 
илүү олон хөвгүүд ахлах ангид суралцаж 
төгссөн тул суралцагчдын жендэрийн 
ялгаа багасах төлөвтэй байна. Ийнхүү 
эрэгтэйчүүд сургуульд цөөн хамрагдах 
жендэрийн урвуу ялгаа багасч байгаа 
боловч 2010 оны байдлаар хөдөө орон 
нутагт 16-19 насны хөвгүүдийн тал 
хүрэхгүй хувь нь сургуульд суралцаж 
байхад хотод тухайн насны гурван охин 
тутмын хоёр нь сургуульд хамрагдаж 
байв.

Зураг 3.3 

Сургуулийн сурагчдын хүйсийн харьцаа, насны бүлгээр, 2000, 2010 оноор

Тайлбар: Хүйсийн харьцаа нь 100 эрэгтэйд ногдох эмэгтэйчүүдийн тоо юм. Жендэрийн хувьд тэгш байвал хүйсийн харьцаа 100 байна.
Эх сурвалж: ҮСХ, 2001, 2011a, 2011c.

170

150

130

110

90

70

2000 2010

6-9 10-14 15-19 20-24 25-29

103 107

131

154 156

138
128

112

9997

Зураг 3.2 

16-19 насны залуучуудын сургуульд хамрагдалт, 2000, 2010 он

Эх сурвалж: ҮСХ, 2001, 2011a, 2011c.
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2010 оны хүн амын тооллогын дүнгээр 
Монголд 108071 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүн байсан нь нийт хүн амын 4.1 хувийг 
эзэлж байв.52 Тэдний 30 мянга орчим нь 
16-35 насны залуус байжээ. 
Онцлог хэрэгцээ бүхий залуучуудад 
боловсрол эзэмшүүлэхэд өнгөрсөн 
хугацаанд тодорхой ахиц гараагүй 
байна. 2010 оны байдлаар сургуулийн 
насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, 

залуучуудын 66.2 хувь нь сургуульд 
хамрагдаж байсан бөгөөд 18-29 насны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын 
дунд сургуульд хамрагдалтын түвшин 
үүнээс бүр ч доогуур байна. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй суралцагчдын жендэрийн 
ялгаа нийт хүн амын ерөнхий хандлагатай 
адил буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй 
охидын сургуульд хамрагдалт хөвгүүдээс 
давуу байна (зураг 3.4).

Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын сургуульд хамрагдалт 

2010 оны хүн амын тооллогын дүнгээр 
10 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн 23.0 хувь нь 
ямарч боловсрол эзэмшээгүй байсан 
нь хүн амын дундаж болох 7.5 хувиас 
гурав дахин өндөр, ямарч боловсролгүй 
хөдөөгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 
хотынхоос илүү, нийт хүн амын 18.0 хувь 
нь дээд боловсролтой байхад хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн 8.0 хүрэхгүй 
хувь нь дээд сургууль төгссөн байжээ.53 

Төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн 47.0 хувь, тухайлбал, хэл 
ярианы сааталтай хүмүүсийн 51.0 хувь, 
танин мэдэхүйн сааталтай хүмүүсийн 48.0 
хувь огт боловсролгүй, эсвэл бичиг үсэг 
тайлагдаагүй байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд 
боловсрол эзэмшихэд саад болж буй 
гол бэрхшээл нь сургуулиудад орж гарах 
налуу зам байхгүй, Брайлийн ном сурах 
бичиг, холбогдох хөтөлбөр, сургалтын 
материал дутмаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүст сургалт явуулахаар бэлтгэгдсэн 
багш хомс байгаа явдал юм. Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй залууст хөдөлмөр эрхлэх 
боломж мөн тун хязгаарлагдмал байгаа 
(бүлэг 4) нь зохих боловсрол эзэмшиж 
чадахгүй байгаагаас шалтгаалж байж 
болох юм.
Хүний хөгжлийн индекст 
боловсролын хүртээмжийн нөлөөлөл
Залуучуудын бүх шатны сургуульд 
хамрагдалтын түвшин ялангуяа 
2000 оноос хойш үлэмж нэмэгдсэн 
нь залуучуудад чадамжаа хөгжүүлэх 
боломжийг илүү нээлттэй болгож, хүний 
хөгжлийн индексийн нэг бүрэлдэхүүн 
үзүүлэлт болох боловсролын индексийн 
тууштай өсөлтийг хангасан. Гэвч 
хөдөөгийн залуучууд, ядуу айл өрхийн 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад 
боловсролын хүртээмж сайнгүй, бусад 
бүлэгтэй харьцуулахад нэлээд ялгаатай 
байна. Хүртээмж дэх энэ тэгш бус байдал 
нь ХХИ-ийг илүү алдагдалд хүргэж 
болохын сацуу залуучуудын хойшдын 
сайн сайхан аж байдалд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй тул энэ байдлыг бодлогын 
түвшинд анхаарвал зохино. 

Зураг 3.4

Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын сургуульд хамрагдалт, нас, хүйсээр

Эх сурвалж: ҮСХ, 2001, 2011a, 2011c.
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Гол сорилтууд 

Сургуульд хамрагдалтын түвшинд 
үлэмж ахиц гарсан хэдий ч залуучууд 
чанартай боловсрол эзэмшихэд багагүй 
сорилт бэрхшээлтэй тулгарч байна. Гол 
бэрхшээл нь сургуулиудын дэд бүтэц, 
материалаг бааз богино хугацаанд огцом 
нэмэгдсэн элсэлтийг даахуйц хэмжээнд 
хүрч өргөжөөгүй, сүүлийн жилүүдэд 
байнга өөрчлөгдөж байгаа боловсролын 
бүтцийн өөрчлөлт, шинэ эрэлт хэрэгцээг 
хангах чадавх, нөөц хязгаарлагдмал 
байгаад оршиж байна. 2005/2006 оны 
хичээлийн жилээс Засгийн газар 1-10 
ангийн сургалтыг 1-11 болгосон, 2008 
онд 12 жилийн сургалтад шилжсэн.54 Энэ 
явцад 5 дугаар ангийн сурагчид 6 дугаар 
ангийг алгасан шууд 7 дугаар ангид үсрэн 
орох болсон, мөн сургалтын хөтөлбөр, 
сурах бичгийг шинэчлэх, боловсролын 
шинэ стандартыг нэвтрүүлэх болж, 
багш нарын мэргэшил, ур чадварт шинэ 
шаардлага тавигдсан зэрэг олон асуудлууд 
зэрэг тулгарчээ. 

Сургалтын хөтөлбөр, сурах бичгийг 
шинэчлэх

Боловсролын чанарт нөлөөлж байгаа 
нэг гол асуудал бол хүн хүчний болон 
материаллаг нөөцийг хангалттай 
бэлтгэхгүйгээр сургалтын хөтөлбөр, 
сурах бичгийг шинэчлэх ажлыг 
хэрэгжүүлсэн явдал юм. Сүүлийн 
жилүүдэд сургалтын хөтөлбөрт олон 
удаа өөрчлөлт хийсэн. Шинэ хөтөлбөр 
нь сургалтын нэгдмэл байдал, уялдааг 
хангах, хүүхэд төвтэй аргаар сургалт 
явуулах, ур чадвар олгоход түлхүү 
анхаарахыг зорьсон. Эдгээр нь зарчмын 
хувьд зөв зүйтэй өөрчлөлтүүд боловч 
хөтөлбөр боловсруулах мэргэшсэн 
мэргэжилтэн, холбогдох сургалтын 
материал, нөөц, төсөв, бэлтгэгдсэн багш 
байхгүйгээс хөтөлбөрийг шинэчлэх, 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд багагүй саад 
учирчээ.55 Сурах бичгүүдийн агуулга, 
хангалт тогтворгүй байсан, тухайлбал, 
сурах бичгээр хангах бодлого 2000-
2013 онд хоёр удаа өөрчлөгдсөн. 
Шинэчилсэн хөтөлбөрийн дагуу сурах 
бичгүүдэд зохих өөрчлөлт хийгдсэн 
боловч боловсруулалт, хэвлэлт, хүргэлт 
дорвитой сайжирсангүй. Чанар, агуулгаас 

гадна сурах бичгийн хүртээмжийн 
асуудал тулгарч байна. Засгийн газраас 
бага ангийн бүх сурагчдыг, дунд ангийн 
сурагчдын 40 хувийг сурах бичгээр үнэ 
төлбөргүй хангаж байгаа хэдий ч олон 
сурагчид сурах бичгийг хамтран ашиглах 
явдал байсаар байна.56 2012 оны байдлаар 
сурагч-сурах бичгийн дундаж харьцаа 
бага ангид 5.5, дунд ангид 6.6 байв.

Хотын сургуулиудын ачаалал хэтэрч, 
хөдөөгийн сурагчдын тоо цөөрөв

Боловсролын чанарт нөлөөлж буй бас 
нэг асуудал бол сургуулиудын ачаалал 
юм. 2010-2012 онд сурагч-багшийн 
дундаж харьцаа Улаанбаатарт 33, хөдөөд 
27 байв.57 Улаанбаатар хотын төвийн 
болон хувийн сургуулиудын багш-
сурагчийн харьцаа харьцангуй бага, харин 
Улаанбаатар хотын захын гэр хорооллын 
сургуулиудын энэ харьцаа өндөр, зарим 
газарт нэг анги 40-50 сурагчтай, гурван 
ээлжтэй нийт 22 сургуулийн 21 нь 
Улаанбаатарт байна.58 Ангид хэт олон 
сурагчтайн улмаас багш сурагчдад зохих 
анхаарал хандуулах боломжгүй, гурван 
ээлжээр хичээллэх нь сурагчидтай нэг 
бүрчлэн ажиллах цагийг багасгасан. 
Нөгөө талаар шилжилт хөдөлгөөний 
улмаас жижиг сумдад сурагчдын тоо 
цөөрсөн, багш-сурагчийн харьцаа бага 
байгаа боловч туршлагатай сайн багш 
нар дутагдалтай болжээ.

Хөдөө орон нутгийн онцлог бэрхшээл

Хөдөөгийн сургуулийн сурагчид 
Интернет ашиглах боломж 
хязгаарлагдмал, сургалтын таатай орчин 
бүрдээгүйгээс өөрийгөө хөгжүүлэх, бие 
даан суралцах боломж хомс, мэргэжлийн, 
чадварлаг багш нар дутагдалтай зэрэг 
онцлог сорилттай тулгарч байна. 

Хөдөөгийн сургуулиудын болон дотуур 
байрны амьдрах нөхцөл хангалтгүй, 
чадварлаг багш нарыг татах урамшуулал, 
нийгмийн хамгааллын дэмжлэг сул байна. 
Багш нар мэргэжлийн ур чадвараа байнга 
дээшлүүж, зэргээ ахиулж байх ёстой 
боловч сумын багш нарын 60 орчим 
хувь нь мэргэжлийн зэрэггүй байна.59 
Түүнчлэн хөдөөгийн олон сургуулиуд 
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зориулалтын бус байранд хичээллэж, 
гадаа бие засах газартай хэвээр байгаа нь 
эрүүл ахуйн хувьд ноцтой асуудал юм.60 

Мэргэжил сонгох талаарх зөвлөгөө 
дутмаг

Мэргэжлийн зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээ 
дутмаг байгаа нь хүүхэд, залуучууд 
ирээдүйн мэргэжлээ сонгохдоо мэдээлэлд 
суурилсан шийдвэр гаргахад нь сөргөөр 
нөлөөлдгийг тус илтгэлийг боловсруулах 
явцад хийсэн цахим хэлэлцүүлэгт 
оролцсон олон залуучууд өгүүлж байв.61 
Интернет, нийгмийн цахим сүлжээ, 
мэдээллийн бусад эх сурвалжийг 
ашиглах боломж хягаарлагдмал байдгаас 
хөдөөгийн дунд сургуулийн сурагчид дээд 

сургуульд орох, ирээдүйн ажил мэргэжлээ 
сонгоход гол нь эцэг, эхийн зөвлөмжид л 
тулгуурладаг байна. Эцэг, эхийн зөвлөмж 
нь орчин үеийн чиг хандлага, шаардлагаас 
хоцорсон, хэвшсэн ойлголтдоо 
тулгуурлах нь түгээмэл байдгаас тэр бүр 
зөв чиглүүлж чаддаггүй (шигтгээ 3.2). 
Монголын залуучуудын холбооноос 
хийсэн судалгаагаар залуучуудын гуравны 
нэгээс илүү (36.2) хувь нь мэргэжлээ 
эцэг, эхийн зөвлөмжийн дагуу сонгосон 
гэжээ.62 Улаанбаатарын сурагчдын хувьд 
мэдээллийн олон төрлийн эх үүсвэрийг 
ашиглах давуу талтай ч мэргэжлийн 
зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээ мөн л дутмаг 
байна.

Сурагчдын сурлагын амжилт 
хангалтгүй байна

Дунд боловсролын чанар муу байгаа нь 
сурагчдын сурлагын амжилтанд сөргөөр 
нөлөөлж байна. 2000 оноос эхлэн 8 
дугаар ангийн (суурь боловсролын 
төгсгөлийн шат) сурагчдын дунд олон 
улсын тестээр авсан тоо болон нийгмийн 
ухааны хичээлийн Сурагчдын сурлагын 
үндэсний үнэлгээгээр тооны мэдлэгийн 
дундаж түвшин 50 хувь, нийгмийн 
ухааны мэдлэгийн дундаж түвшин 47 
хувьтай (мэдлэгийн дээд түвшин 100 
хувь) байв.63 Түүнчлэн хот, хөдөөгийн 
сурагчдын хооронд ихээхэн ялгаатай, 
Монголын өсвөр үеийнхний ерөнхий 
мэдлэгийг тэдний өдөр тутмын үйлдэл 
гүйцэтгэх чадвартай нь харьцуулахад 
илүү нарийн үйлдлийг гүйцэтгэх болон 

асуудал шийдвэрлэх чадвар нь дутмаг 
(35 хувь) байгааг судалгаа харуулжээ.64 

Монголын боловсролын чанар сул 
байгааг Дэлхийн эдийн засгийн 
форумын 2013 оны Хүний Капиталын 
илтгэлд тэмдэглэжээ. Тус илтгэлд 
улс орнуудыг боловсрол, эрүүл мэнд, 
ажиллах хүч ба хөдөлмөр эрхлэлт, 
дэмжлэгт орчин гэсэн дөрвөн 
хэмжүүрийг багтаасан индексээр 122 
улсын дэлхийн эрэмбийг тогтоодог.65 

Монгол Улсын боловсрол нь 
хүртээмжийн үзүүлэлтээр дээгүүр 
байр эзэлсэн бол чанараар доогуур 
үзүүлэлттэй байсан бөгөөд боловсролын 
ерөнхий чанарын үзүүлэлтээр Монгол 
улс дэлхийн 122 орноос 115 дугаарт 
эрэмбэлэгджээ (хавсралт VI).

Шигтгээ 3.2 

Мэргэжил сонголт

Өвөрхангай аймгийн хөдөөгийн нэгэн дунд сургуулийн 9 дүгээр 
ангийн сурагчидтай (голдуу 15 настай) ирээдүйн мэргэжлийнх 
нь талаар яриа өрнүүлсэн юм. Эмэгтэй сурагчдын дийлэнхи нь 
эмч, эсвэл багш, эрэгтэй хүүхдүүдийн олонх нь цагдаа, эсвэл 
барилгын инженер болно гэцгээж байв. Учрыг нь асуухад эцэг, 
эх нь суманд аж төрөхөд гэр бүлд нэг цагдаа, нэг эмч хэрэгтэй, 
учир нь энэ хүмүүс нэр нөлөө ихтэй гэж үздэг гэсэн хариулт 
зонхилж байв.

“Дунд сургуульд сурч байхад л мэргэжлийн талаар тодорхой 
ойлголт өгдөг бол сайн байхсан. Даанч бид энэ асуудлыг 
11 дүгээр ангийн төгсөлтийн шалгалтын үед л ярилцдаг. 
Ихэвчлэн мэргэжлийн талаарх мэдээлэл олддоггүй, зарим 

зар сурталчилгааны материал байдаг ч хэтэрхий нуршуу, 
ойлгомжгүй. Тухайн мэргэжлээр ажиллаж байгаа хүмүүс 
мэргэжлийнхээ давуу болон сул талуудын талаар сонирхолтой 
зүйлийг өгүүлэх юм бол ойлголт авахад дөхөм байх билээ.”

— Оюутан, ХАХНХЯ-ны 2013 оны бодлогын үнэлгээ a

“Сургууль төгсөх ёслолын ажиллагаан дээр манай багш бидэнд 
“багшийн мэргэжил утгагүй мэргэжил” тул битгий сонгоорой 
гэсэн нь биднийг үнэхээр гонсойлгосон. Би багш шигээ болох 
юмсан гэж боддог байсан, үнэхээр урам хугарсан.”

— Оюутан, ХАХНХЯ-ны 2013 оны бодлогын үнэлгээ a

a. ХАХНХЯ, 2013 он.
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Эрэлт хэрэгцээ ба хүртээмж

2000 оноос хойш дээд боловсролын 
эрэлт хэрэгцээ өссөн. Энэ нь Монголд 
боловсролын шат ахих тусам өгөөж нь 
тогтвортой нэмэгдэж байгаа болохоор 
гайхах зүйл үгүй бөгөөд үүнд хүн амын 
суралцсан жилийн дундаж хугацаа чухал 
үүрэгтэй. Дээд сургууль төгссөн буюу 14 
ба түүнээс дээш жил суралцсан хүн дунд 
боловсролтой хүнээс 34 хувиар, техник 
мэргэжлийн боловсролтой хүнээс 20 
хувиар орлого нь илүү байх магадлалтайг 
судалгаа харуулжээ.66 Дээд боловсролтой 
болох нь ядууралд өртөх магадлалыг 
гуравны нэгээс тал хүртэл хувиар багасгах 
бөгөөд энэ хандлага нь жил ирэх тутам 
өссөн байна.67 

Дээд боловсрол эзэмших эрэлт хэрэгцээ 
15-34 насны залуучуудын дунд хамгийн 
их байна. Хүн амын тооллогын дүнгээс 
үзвэл 2000-2010 оны хооронд дээд 
боловсролтой эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
бараг хоёр дахин өсч, 7.6 хувиас 15.4 
хувь болсон хэдий ч сүүлийн 20 жилд 
дээд боловсрол эзэмших эрэлт хэрэгцээ 
эмэгтэйчүүдийн дунд илүү хурдацтай 
нэмэгдсэн байна. 1989 оны байдлаар 
дээд боловсролтой эмэгтэйчүүдийн тоо 
эрэгтэйчүүдийнхээс ялимгүй бага байсан 
бол (зураг 3.5) 2000 онд эмэгтэйчүүдийн 
хувь өссөнөөр адилхан 7.6 хувь болжээ. 
2010 он гэхэд дээд боловсролтой 
эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 38.0 хувиар 
илүү, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь хамгийн 
өндөр буюу 21.2 хувь болсон байна.

Дээд боловсрол 

Дээд боловсролын эрэлт хэрэгцээ 
өссөн нь дээд сургуулиудын элсэлтийг 
үлэмж нэмэгдүүлсэн. Дээд сургуулиудын 
оюутны тоо 2002 онд 98 мянга байснаа 
2014 онд бараг хоёр дахин өсч 178,2 
мянга болжээ. Их, дээд сургууль, 
коллежийн 78 хувь нь Улаанбаатарт 
байрлаж байна.68 Хөдөөд суралцах 
таатай боломж хязгаарлагдмал байгаа 
нь залуучууд Улаанбаатар болон бусад 
хотууд руу шилжих гол шалтгаан болж 
байна. Гэвч Улаанбаатарын орон сууцны 
болон амьжиргааны өртөг байнга өсч 
байгаа нь хөдөөгийн ядуу айл өрхийн 

оюутнууд хотод ирж дээд боловсрол 
эзэмшихэд хүнд дарамт болж байна.

Дээд сургуульд суралцагчдын хүйсээр 
ангилсан тоон мэдээллээс харахад 
жендэрийн ялгаа нэлээд их байна. 
Хувийн их, дээд сургуулиудын оюутны 
63 хувь, төрийн өмчийн сургуулиудын 
оюутны 56 хувь нь эмэгтэй оюутнууд 
байгаа нь эрэгтэйчүүдээс илт давуу 
байгаа бөгөөд магистрын сургалтанд 
эмэгтэйчүүд 63 хувь, эрэгтэйчүүд 37 
хувийг тус тус эзэлж байна.69

Зураг 3.5 

Залуучуудын дээд боловсролын эрэлт, 2000, 2010 он

Эх сурвалж: ҮСХ, 2001, 2011a.
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Дээд боловсрол эзэмшихэд мөн хөрөнгө 
чинээний ялгаа байгаа бөгөөд цаашид 
ч энэ ялгаа багасах төлөв харагдахгүй 
байна. Дээд боловсрол эзэмшсэн 
байдал ядуу ба чинээлэг айл өрхийн 
хүүхдүүдийн дунд 2007/2008 оны 

хичээлийн жилд ихээхэн ялгаатай 
байсан бөгөөд 2014 онд ч байдал хэвээр 
байна. Ялангуяа дээд сургуулийн 
төгсөлтийн дараах сургалтад бүр тод 
илэрч байна (зураг 3.6).

Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуус жирийн 
их, дээд сургуулиудад суралцахад 
ихээхэн саад бэрхшээлтэй тулгарч байна. 
Ихэнх сургуулиуд тусгайлан бэлтгэгдсэн 
багшгүй, орж гарах налуу зам гэх мэт 

дэд бүтэц байхгүй байна.70 Энэ байдал 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын 
сурах боломжийг хязгаарлахын сацуу 
тэднийг ялгаварлах үзэгдлийг дэвэргэж 
болох юм.

Монголд мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төвүүдийн (МСҮТ) 
элсэлт сүүлийн арваад жилд нилээд 
хэлбэлзэлтэй байв. Засгийн газраас уг 
салбарын хөгжлийг дэмжих бодлого 
явуулсантай холбоотойгоор 2002-2011 
онд техник мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын эрэлт хэрэгцээ өсч, элсэлт 
2.5 дахин нэмэгдсэн боловч 2011-2013 
онд 11 хувиар буурчээ (зураг 3.7). Зарим 

оюутнууд МСҮТ-ийг оюутны тэтгэлэг 
аваад, дунд сургуулийн диплом, техник 
мэргэжлийн боловсролын гэрчилгээтэй 
болж, цаашид их, дээд сургуулиудад 
элсэх дамжлага болгон ашиглаж байна.71 
Эзэмшсэн боловсролынх нь дээд 
түвшингээр нь авч үзвэл МСҮТ төгссөн 
хүмүүсийн хувь 2000-2010 онд буурсан 
нь үүнийг гэрчилж байна.

Техник мэргэжлийн боловсрол, сургалт 

Зураг 3.6

Хүн амын дээд боловсролын түвшин, амьжиргааны түвшний бүлгээр, 2002–2014 он

Эх сурвалж: 2002/2003, 2007/2008 оны амьжиргааны түвшний түүвэр судалгаа, 2014 оны өрхийн нийгэм, эдийн засгийн түүвэр судалгаанаас тооцсон тооцоо. ҮСХ, 2004a, 2007, 2015b.
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Гол сорилтууд 

2000 оноос хэрэгжүүлж ирсэн техник 
мэрэгжлийн боловсрол, сургалтыг 
шинэчлэх, өргөжүүлэхэд чиглэсэн 
Засгийн газрын бодлого нь 
хөдөлмөрийн зах зээлийн мэргэжилтэй 
ажилчдын эрэлт хэрэгцээг хангахтай 
холбоотой байв. 2002-2014 онд улсын 
МСҮТ -ийн тоо 31-ээс 76 болтол 
нэмэгдсэн. МСҮТ –ийн гуравны нэг 
нь төрийн өмчийнх, байршлын 
хувьд нилээд жигд тархсан, 2013 оны 
байдлаар эдгээр сургуулийн 60 гаруй 

хувь нь аймгуудад ажиллаж байна. 
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай 
МСҮТ байгуулахыг бодлогоор 
зөвшөөрч өнөөгийн байдлаар хувийн 
өмчийн 24 МСҮТ хичээллэж байна. 
Эдгээр нааштай өөрчлөлтийг улам 
баталгаажуулж МСҮТ-үүд өндөр ур 
чадвартай залуу ажилчдыг бэлтгэх, 
тэдний зохистой ажил хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэхэд илүү ихээр 
дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна. 

1990-ээд оны эхээр хувийн их, 
дээд сургууль байгуулахыг хуулиар 
зөвшөөрснөөр их, дээд сургуулиудын 
тоо 1991 онд 14 байсан бол 2002 онд 
143 хүртэл өссөнөө 2014 онд 96 болж 
буурчээ. Тэдгээрийн 80 нь хараат бус 
Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн 
үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмж-
лэгдсэн байна.72 Сургуулиудын тоо 
цөөрсөн нь чанарын асуудлаас үүдэлтэй 
юм. Гэхдээ 2002-2013 оны хооронд 
их, дээд сургуулиудын тоо 45 хувиар 
буурсан ч элсэгчдийн тоо бараг 70 хувиар 
өсчээ. Энэ нь цөөн сайн сургуулиудын 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, ингэснээр 
оюутнууд улсын чанартай их, дээд 
сургуульд ороход улам хүнд болгосон. 
Төрийн өмчит их, дээд сургуулиуд нийт 
сургуулиудын 20 хүрэхгүй хувийг эзэлж 
байгаа ч тэдгээрт нийт оюутнуудын 60 
орчим хувь нь суралцаж байна. Хувийн 
их, дээд сургуулиудын тоо буурснаар 
залуучуудын чадамжийг хөгжүүлэх, 
хөдөлмөрийн зах зээлд орох боломжид 
сөргөөр нөлөөлж буй дээд боловсролын 
чанартай холбоотой асуудлууд 
шийдвэрлэгдээгүй хэвээр байна.

Дээд болон техник мэргэжлийн 
боловсролын чанар муу байгаагийн гол 
шалтгаан нь сургуулиудын засаглал ба 
санхүүгийн удирдлага сул, сургалтын 
зарим хөтөлбөрүүд хоцрогдсон, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй 
уялдаагүй, технологийн бааз сул, барилга 
байгууламж, лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилт 
дутагдалтай, сурах бичиг хүрэлцээгүй, 
оюутнууд үйлдвэрлэлийн дадлага, 
дагалдан хийх боломж хязгаарлагдмал 
байгаад оршиж байна. Багшлах болон 
эрдэм шинжилгээний ажлыг заагласан 
нь их, дээд сургуулиудын хүчийг 
сулруулсан.73 2002-2011 онд МСҮТ–ийн 
элсэлт нэмэгдсэнээр барилга байгууламж, 
дэд бүтцийн ачааллыг нэмэгдүүлсэн. 
МСҮТ-ийн ихэнх нь байраа засч 
сайжруулах, өргөжүүлэх шаардлагатай 
байгаа ажээ.74

Дээд болон техник мэргэжлийн 
боловсролын чанар сул байгаа нь 
залуучуудын санааг зовоож буй нэг гол 
асуудал юм. Монголын залуучуудын 
холбооны судалгаагаар залуучуудын 73.5 

Зураг 3.7

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн элсэлт, 2002–2014

Эх сурвалж: ҮСХ, 2003, 2006, 2009a, 2011b, 2012, 2015a.
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хувь нь дотоодын боловсролын чанар сул 
гэж үздэгээс гадаадад суралцах хүсэлтэй 
гэжээ.75 Энэ тоо баримт нь залуу хүмүүсийн 
гадаадад аялах, амьдрах сонирхлын 
илрэл байж болох хэдий ч залуучууд 
монголынхоо дээд боловсролын чанарт 
сэтгэл дундуур байгааг илтгэж байна. 
Түүнчлэн таван залуу тутмын гурав нь их, 
дээд сургуульд олсон дадлага туршлага нь 
шаардлага хангахгүй байгаагийн улмаас 
ажлын байрандаа үнэлэгдэхгүй байна 
гэжээ. 

2016 оны Хүний хөгжлийн үндэсний 
илтгэлийн багаас 2014 оны 4 дүгээр сарын 
20-нд боловсролтой холбоотой тулгарч 
буй сорилт бэрхшээлүүдийн талаар 

цахим хэлэлцүүлэг явуулсан юм. Тус 
хэлэлцүүлэгт 122 залуу оролцсон бөгөөд 
тэд мөн боловсролын чанарт сэтгэл 
дундуур байсан нь дээрх байдлыг нотолж 
байв. Судалгаанд оролцсон залуучууд 
ялангуяа хөдөө орон нутагт боловсролын 
чанар тааруу; цалин бага, ажлын нөхцөл 
муу зэргээс шалтгаалан хөдөөгийн багш 
нарын чадавх сул; дадлага хийх боломж 
хязгаарлагдмал; сайн их, дээд сургуулиуд 
дутагдалтай байгаа, олж авсан ур чадвар 
нь шаардлага хангадаггүйн улмаас төгсөөд 
ажил олоход хүндрэлтэй, залуучуудын 
өөрсдийн идэвх санаачилга сул зэрэг 
олон дутагдлыг дурджээ.

Монгол Улсын засгийн газар бүх 
нийтийн боловсролыг үндэсний 
хөгжлийн бодлогын цөм болгосоор 
ирсэн. Бүх нийтэд заавал эзэмших 
боловсролыг үнэ төлбөргүй 
олгохыг 1992 оны Үндсэн хууль 
болон Боловсролын тухай хуулиар 
баталгаажуулсан байдаг. 2008 оноос 
дунд боловсролыг 12 жил болгосон. 
Залуучуудад хүртээмжтэй, чанартай 
боловсрол олгоход чиглэсэн төр засгийн 
бодлогоос дараах гурван асуудлыг 
онцлон тэмдэглэж байна. Үүнд:

• Боловсролын салбарын судалгаа 
шинжилгээнд үндэслэн боловсрол-
ын тодорхой чиглэлүүдээр шинэчлэл 
хийх бодлого эрх зүйн үндсийг 
бүрдүүлэх талаар: Бага болон дунд 
боловсролын тухай хууль, Дээд 
боловсролын тухай хууль, бусад 
бодлого, хөтөлбөрүүдийг 1990-ээд 
оноос боловсруулан хэрэгжүүлж 
иржээ. Засгийн газрын 2012-2016 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
бүх шатны боловсролын чанарыг 
сайжруулах, эмзэг бүлгийн бүх 
хүмүүсийг хамруулахыг зорьж 
байна.

• Боловсролын шинэчлэлийн 
талаар: Заавал суралцах жилийн 
хугацааг нэмэгдүүлэх, сургалтын 

хөтөлбөрүүдийг шинэчлэх, шинэ 
шинэ стандартыг нэвтрүүлэх, сурах 
бичгүүдийг шинэчлэх, магадлан 
итгэмжлэх тогтолцоог өөрчлөх, 
багш нарын сургалтыг өргөжүүлэх 
зэрэг шинэчлэлийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байна.

• Боловсролын чанарыг дээшлүүлэх, 
залуучуудын суралцах боломжийг 
өргөжүүлэхэд чиглэсэн үр дүнтэй 
загваруудыг туршин нэвтрүүлж 
байна.

Их, дээд сургуулиудын олон улсын 
магадлан итгэмжлэл

Монголын их, дээд сургуулиуд нь 
зөвхөн дотооддоо бус, дэлхийн зах зээлд 
өрсөлдөх чадвартай болох шаардлагыг 
харгалзан Монголын Боловсролын 
магадлан итгэмжлэлийн үндэсний 
зөвлөл нь оюутны сургалтын амжилтанд 
гуравдагч этгээдийн үнэлгээ хийх аргыг 
2010 оноос эрэлхийлж эхэлсэн. МУИС-
ийн Бизнесийн дээд сургууль, Санхүү, 
эдийн засгийн дээд сургууль 2012/2013 
онд, ШУТИС-ийн Компьютерийн 
шинжлэх ухаан, менежментийн дээд 
сургууль 2013/2014 онд олон улсын 
холбогдох магадлан итгэмжлэлийг 
авчээ.76

Залуучуудын боловсролын талаарх төр засгийн бодлого 



62 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛ 2016

Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл ба 
багш нарын сургалт 

Кембрижийн их сургуулийн стандарт 
удирдамжийн дагуу дунд боловсролын 
тогтолцооны олон улсын ерөнхий 
гэрчилгээ, шалгалтын оноог ашиглан 
багш нарыг сургахаар Шинэ Эрин, 
Шинэ Эхлэл, Монгол Тэмүүлэл 
гурван лаборатори сургуулийг 2002 
онд байгуулжээ. Өнөөгийн байдлаар 
үндэсний лаборатори сургуулиуд болон 
гадаад хэлний хосолсон сургалттай 31 
сургуульд (Улаанбаатарт 10, аймаг бүрт 
1) багш нарыг давтан сургаж байна. 
2015 оны байдлаар 36 бага болон дунд 
сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг 
Кембрижийн их сургуулийн олон улсын 
ерөнхий боловсролын стандартын дагуу 
шинэчилж, 3500 орчим сургуулийн 
удирдах ажилтнууд, багш, зааварлагч 
нарыг туршилтыг хэрэгжүүлэх, сургалтын 
шинэ заах арга болон шинэ хөтөлбөрт 
мониторинг хийх чиглэлээр бэлтгээд 
байна.77 
Дээрх бүх сургуулиудад сурагчдыг олон 
улсын стандартын дагуу сургах бөгөөд 
төгсөгчид нь үндэсний болон 120 улсын 
6000 гаруй боловсролын байгууллага 
хүлээн зөвшөөрдөг олон улсын гэрчилгээ 
авах юм. Даалгавар ба тестүүд нь нэг 
загвараар бус, ангийг сурагчдын авъяас 
сонирхолд үндэслэн бүрдүүлдэг. Иймд 
шинэчлэгдсэн аргыг хэрэгжүүлснээр 
жирийн сургуулиудын стандарт арга 
барилтай харьцуулахад сурагч бүрийн 
хувийн чадамж, ур чадварыг өргөжүүлнэ 
гэж үзэж байна.

Гадаадад суралцаж буй оюутнууд

Залуучуудын чадамжийг сайжруулах 
зорилгоор гадаадад суралцах 
хөтөлбөрүүдийг өргөжүүлэхэд Засгийн 
газраас тодорхой арга хэмжээ авч байна. 
1997 оноос хойш нийт 1600 залуус 
Засгийн газрын оюутны зээлийн сангаас 
гадаадад суралцах тэтгэлэг авчээ. Мөн 
2000-2014 онд Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээрийн хүрээнд 8500 монгол 
оюутан гадаадад суралцсан байна.78 

Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу дээд 
боловсрол олгох Таймсын их сургуулиуд 
болон Дэлхийн их сургуулиудын 
академик эрэмбээр эхний 100-д багтдаг 
их сургуулиудад бакалаврын сургалтад 
сурч байгаа оюутан бүр элсэх шалгалтад 
хамрагдаж болох бөгөөд тэнцсэн 
нөхцөлд Засгийн газраас сургалтын 
төлбөрийн тэтгэлэг авах боломжтой. 
Хэрэв дээрх сургуулиудад магистрын 
болон докторын сургалтанд суралцаж 
байгаа бол Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яамаар дамжуулан сургалтын 
төлбөр, амьжиргааны зардлын тэтгэлэгт 
хамрагдах хүсэлт гаргаж болно. Мөн 
боловсролын яамнаас олон улсын хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 
тэтгэлэг олгож байна.

Төрөөс боловсролд зарцуулж буй 
зардал

Эдийн засгийн өсөлтийн хүний хөгжилд 
оруулах хувь нэмэр, үр шимийн нэлээд 
хэсэг нь Засгийн газрын боловсрол, эрүүл 
мэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэгт 
зарцуулж буй төсвөөр дамжин хэрэгждэг. 
Боловсролын зардал 2002 онд ДНБ-
ний 6.7 хувийг эзэлж байсан бол 2015 
онд 4.3 хувь болж буурсан (хүснэгт 3.1) 
харагдаж байгаа боловч бодит утгаараа 
ихээхэн нэмэгджээ. 2002-2012 оны 
боловсролын санхүүгийн бодит зардал 
(инфляцийг тооцон) 1995-2001 оныхоос 
59 хувиар нэмэгдсэн байна. 2009-2013 
онд шинээр сургууль барихад зориулсан 
улсын төсөв 25.1 тэрбумаас 154 тэрбум 
төгрөг болж өсчээ.79 Гэвч материаллаг 
баазыг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын 
зориулалттай энэ өсөлт нь өсөн нэмэгдэж 
буй хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна.
Нөгөө талаар боловсролд зарцуулж 
буй төсвийн хуваарилалт анхаарал 
татаж байна. Тухайлбал, нийт төсвийн 
60-70 хувийг багш нарын цалин, 15-
18 хувийг халаалтын зардал эзэлдэг.80 

Хүснэгт 3.1

Боловсролын салбарын зардал, 2002–2015 
хувиар

Эх сурвалж: ҮСХ, 2004b, 2008, 2015d.

Зардлын он 2002 2007 2013 2014 2015

ДНБ-д боловсролын зардлын эзлэх хувь 6.7 5.5 4.9 5.3 4.3

Боловсролын зардлын Улсын төсвийн нийт зардалд эзлэх хувь 18.9 15.6 15.2 16.7 14.1
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Залуучуудын эрүүл мэнд 

Илтгэлийн энэ хэсэгт залуучуудын 
өвчлөл, нас баралттай холбоотой 
эрсдэлт хүчин зүйлүүд болон эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ залуучуудад хэр 
хүртээмжтэй байгаа талаар авч үзсэн. 
Эрсдлийг бууруулахад хүний хүчин 
зүйлийн үүргийг цухас хөндсөн.

Дундаж наслалт

Өмнөх он жилүүдэд Монголын хүн 
амын төрөлтөөс тооцсон дундаж 
наслалт нэмэгдсээр байгаа боловч 15-34 

наснаас тооцсон залуучуудын дундаж 
наслалт тун бага нэмэгджээ. 1990-2012 
онд 15-24 насны бүлгийн залуучуудын 
дундаж наслалт зөвхөн нэг жилээр 
нэмэгдсэн бол 25-34 насны бүлэгт огт 
өөрчлөлт гараагүй байна (хүснэгт 
3.2). Хүйсээр ангилж үзвэл 1990 оноос 
хойш залуу эмэгтэйчүүдийн дундаж 
наслалт 2-3 жилээр нэмэгдсэн бол 
залуу эрэгтэйчүүдийн бүх насны бүлэгт 
дундаж наслалт буурах хандлагатай 
байна.

Хүснэгт 3.2 

Залуучуудын дундаж наслалт, насны бүлэг болон хүйсээр, 1990 болон 2012 он 
жилээр

Эх сурвалж: “Монгол Улсын насжилтын хүснэгт”, ДЭМА (Дэлхийн эрүүл мэндийн ажиглалт) (мэдээллийн сан), ДЭМБ, Женев,http://apps.who.int/gho/data/view.main.61090?lang=en  
(2015 оны 3 дугаар сарын 16).

Насны бүлэг
1990 2012

Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд

15–19 52 56 54 51 59 55

20–24 47 51 49 46 54 50

25–29 43 46 45 41 49 45

30–34 38 42 40 37 44 40

Иймд төр засгийн санхүүжилт нь шинэ 
хөтөлбөрүүд, багш нарын сургалт 
болон бусад сургалттай холбоотой үйл 

ажиллагааг санхүүжүүлэхэд хангалтгүй 
байна.

Залуучуудын бүх насны бүлэгт, ялангуяа 
залуу эрэгтэйчүүдийн хувьд дундаж 
наслалт ийнхүү удаан нэмэгдэж байгаа 
болон эрүүл мэндийн байдлыг илтгэх 
зарим үзүүлэлт сайнгүй байгаагийн 
шалтгаан нь тэдний амьдралын хэв маяг, 
эрсдэлт дадал хэвшлүүдээс үүдэлтэй байж 
болох юм. Зарим эрсдэлт зан үйл нь 
залуучуудын эрүүл мэндэд шууд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Жишээ нь хамгаалалтгүй 
бэлгийн хавьтал нь бэлгийн замын 
халдвар авах, эсвэл төлөвлөөгүй 
жирэмсэлтэд хүргэж болно. Гэхдээ олонх 
сөрөг үр дагавар нь уушигны хорт хавдар, 
чихрийн шижин, зүрхний өвчин зэрэг 
халдварт бус өвчний (ХБӨ) хэлбэрээр 
хожим илэрдэг. Монголын хүн амын нас 
баралтын шалтгааны 80 орчим хувийг нь 
ХБӨ болон осол, гэмтэл эзэлж байгаа нь 
үүний нотолгоо юм.81

Залуучуудын өвчлөл 

Монголд осол, гэмтэл, хордлого болон 
бусад гадны нөлөө залуучуудын бүх насны 
бүлэгт нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан 
болж байгаа бөгөөд энэ байдал 2010 
оноос хойш насны бүлэг бүрт нэмэгдэх 
хандлагатай байна. Зүрх судасны өвчин, 
хоол боловсруулах системийн өвчин, 
хорт хавдар зэрэг нь залуучуудын нас 
баралтын бусад шалтгаанууд юм (хавсралт 
VII). Хорт хавдар нь залуучуудын өвчлөл, 
нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан биш 
боловч 15-34 насны бүлэгт хорт хавдрын 
өвчлөл дөрөв дахин өсч, 2005 онд 10000 
хүн амд 10 байсан бол 2013 онд 40 болж 
өссөн бөгөөд хорт хавдрын өвчлөл 30-34 
насны бүлэгт хамгийн их байна.82 

Өвчлөлийг газар зүйн байршлаар 
авч үзвэл зарим өвчнүүд тодорхой 
бүсэд зонхилон тохиолдож байгаа нь 
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амьдралын онцлог хэв маяг, орчны болон 
нийгмийн хүчин зүйлүүдтэй холбоотой 
байж болох юм. Тухайлбал, осол 
гэмтэл, хордлого, бусад гадны нөлөөлөл 
хотод, хөдөөгийнхөөс гурав дахин их, 
бөөр, шээсний замын өвчлөл өндөрлөг 
бүсэд илүү тохиолдож байгаа бол хоол 
боловсруулах системийн өвчлөл Зүүн 
бүсэд, амьсгалын замын өвчин Төв болон 
Зүүн бүсэд илүү түгээмэл тохиолдож 
байна.83 Өвчлөлийн тархалтын бүсийн 
эдгээр онцлогийн нилээд нь агаарын 
бохирдол, эрүүл бус хооллолт, ундны 
усны хангамж муу зэрэг байгаль орчны 
хүчин зүйлүүд болон амьдралын эрүүл 
бус дадал хэвшлээс шалтгаалж байна.

Залуучуудын өвчлөл, нас баралттай 
холбоотой эрсдэлт хүчин зүйлүүд

Халдварт бус өвчин (ХБӨ) нь Монголын 
хүн амын эрүүл мэндийн хамгийн их 
анхаарал татсан асуудал болоод байна. 
ХБӨ-ний суурь нь ихэнх тохиолдолд 
өсвөр, залуу насанд тавигддаг. Халдварт 
бус ихэнх өвчнүүд нь урьдчилан 
сэргийлэх, эмчлэх боломжтой өвчнүүд 
юм.84 Урьдчилан сэргийлэх, эрүүл 
мэндийг дэмжих арга хэмжээг авах 
замаар ХБӨ-ний тохиолдлыг тал хувиар 
бууруулах боломжтой гэж Дэлхийн 
банкнаас гаргасан мэдээлэлд дурьджээ. 
Өсвөр үед болон залуу насанд эрүүл зан 
үйлийг дагаж мөрдөх нь идэр, ахимаг 
насанд хожим илрэх үр дагавартай нь 
тэмцэхээс нийгэм, эдийн засгийн хувьд 
илүү үр ашигтай арга зам юм.85 

Энэ хэсэгт хийсэн дүн шинжилгээ нь 
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам, 
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 
(ДЭМБ) олон төрлийн судалгааны 
мэдээлэлд үндэслэсэн (хавсралт VII) 
бөгөөд эдгээр нь Монголын залуучуудын 
амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хоололт, 
хөдөлгөөний хомсдол, тамхи татах, 
согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэх, 
хамгаалалтгүй бэлгийн харьцаанд орох 
зэрэг ХБӨ-нүүд болон нас баралтын 
бусад тэргүүлэх шалтгаанд хүргэж буй 
эрсдэлд өртөмтгий байдлыг тодорхой 
харуулж байна.86

Эрүүл бус, зохисгүй хооллолт

“Жимс, хүнсний ногоог түлхүү 
хэрэглэх нь эрүүл мэндэд сайн. 
Гэвч жимс, ногооны аюулгүй 
байдалд төрөөс анхаарал хандуулах 
хэрэгтэй.”

—иргэн A

“Бид хүнсний ногоог олдоцын 
хэрээр хэрэглэхийг хичээдэг. Гэхдээ 
л цөөн хүмүүс жимс хэрэглэдэг 
байх.”

—иргэн T

“Жимс, ногооны үнэ өндөр, миний 
хэрээс хэтэрсэн болохоор би өдөр 
бүр хэрэглэж чаддаггүй.”

— иргэн E

“Жимс, ногоонд тавих чанарын 
хяналт сул болохоор хэрэглэхэд тун 
хүндрэлтэй.”

— иргэн E

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт 
хийсэн бүлгийн ярилцлага

Мэдлэг, хандлага,  
дадлын судалгаа87

Эрүүл бус хооллолт нь цусны даралт 
ихсэх, зүрхний өвчин, чихрийн шижин, 
таргалалт, хорт хавдар зэрэг архаг ХБӨ-д 
өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. ДЭМБ-
ын 2009 оны STEPS судалгаанаас үзвэл 
Монголын 15-34 насныхны дийлэнх 
нь (80–86 хувь) газар зүйн байршил, 
хүйс зэргээс үл хамааран, жимс хүнсний 
ногооны ач тусыг сайн мэдэж байгаа ч 
бага хэрэглэж байна.88 Жимс, хүнсний 
ногооны өдөр тутмын хэрэглээ 1.8 
удаа (нэг удаагийн хэрэглээ 80 грамм) 
байгаа нь ДЭМБ-аас зөвлөж буй 
зохистой хэмжээ болох 5.0-ээс хамаагүй 
бага, залуу эрэгтэйчүүдийн хэрэглээ 
1.7, эмэгтэйчүүдийнх 2.0 удаа байна. 
Залуучуудын үзэж байгаагаар жимс, 
хүнсний ногоог бага хэрэглэж байгаа нь 
үнэ нь өндөр, олдоц тааруу, импортын 
хүнсний чанарт үл итгэх байдал зэрэг 
олон зүйлээс шалтгаалж байна.89 
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Залуучуудын 90-93 хувь нь хоол, 
цайндаа давс хэрэглэдэг байна. Баруун 
аймгийнхан илүү давстай хоол, унд 
хэрэглэдэг. Монголын насанд хүрсэн 
хүн амын давсны өдөр тутмын дундаж 
хэрэглээ олон улсын зөвлөмжид заасан 
хэмжээнээс даруй хоёр дахин өндөр 
байгаа бөгөөд давсны хэрэглээ хөдөөд, 
хотоос илүү байна.90 

Хийжүүлсэн ундааны хэрэглээ ч мөн 
хот, хөдөөд аль алинд нь нэмэгдсэн, 
залуучуудын гуравны нэг нь өдөр бүр 
нэг, түүнээс илүү тооны хийжүүлсэн 
ундаа уудаг байна.91 

Эрүүл бус хүнс, ундааг автобусны 
буудал, дэлгүүр, ялангуяа сургуулиудын 
орчимд өргөнөөр сурталчилж, 
сургуулиудын ойролцоох хүнсний 
мухлагт голдуу эрүүл бус хүнсний зүйлс 
худалдаалж, эрүүл бүтээгдэхүүний 
олдоц тун бага байна. Эрүүл бус хөнгөн 
зууш амттаны сурталчилгаа нь эрүүл 
хүнсний сурталчилгаанаас 32 дахин, 
эрүүл бус ундааны сурталчилгаа эрүүл 
ундааныхаас 6 дахин илүү явагддаг гэсэн 
тооцоо гарчээ.92 Энэ нь залуучуудын 
ойлголт, тэдний эрүүл хооллолт, эрүүл 
хүнсний сонголтод сөргөөр нөлөөлж 
байна.

Дасгал, биеийн хөдөлгөөний хомсдол

“Зарим сургуулиудад ажлын цагийн 
дараа биеийн тамираар хичээллэх 
заал байдаг ч үнэтэй, ерөнхийдөө 
ядуу оюутнууд иймэрхүү зүйлд 
мөнгө зардаггүй, үдийн хоолоо 
авч идэхийг илүүд үздэг. Залуучууд 
спортоор хичээллэхийг дэмжихийн 
тулд хөнгөлөлттэй үнээр, эсвэл үнэ 
төлбөргүй үйлчлэх тогтолцоо хэрэгтэй 
байна. Монголд биеийн тамирын 
заал, спортоор хичээллэх газрууд цөөн 
байдаг болохоор хүртээмж муутай.”

— Сүхбат, их сургуулийн биеийн 
тамирын багш

Сургуулиуд биеийн тамир спортыг 
хөгжүүлэхэд хүчин чармайлт төдийлөн 
тавьдаггүй ба зарим сургуулиуд биеийн 
тамирын заалгүй байна. Улаанбаатарт 
фитнесс клуб, эрүүл мэндийн төвүүд 
олноор нээгдэж байгаа ч санхүүгийн 

боломж муутай залуучууд үнэ төлбөрийг 
нь дийлдэггүй.
Оюутнуудын гуравны нэг нь л дасгал 
хөдөлгөөн тогтмол хийдэг ба үүнд хот, 
хөдөө, хүйсийн ялгаа байхгүй байна.93 
Хөдөлгөөний хомсдол нь хүний 
бүтээмжийг бууруулах бөгөөд таргалалт, 
ХБӨ-ний эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. 
2005-2013 онд жингийн илүүдэлтэй, 
таргалалттай залуу эрэгтэйчүүдийн 
эзлэх хувь 2-3 дахин, эмэгтэйчүүдийнх 
6-7 хувиар өсчээ. 15-24 насны 5 залуу 
тутмын нэг нь (17.3 хувь), 25-34 насны 
5-ын 2 нь (41.4 хувь) илүү жинтэй буюу 
таргалалттай байна.

Тамхины хэрэглээ

ДЭМБ-ын дүгнэлтээр тамхи нь уушигны 
хорт хавдрын эрсдлийг 90-95 хувиар 
нэмэгдүүлдэг бөгөөд зүрхний өвчний 
улмаас үүдсэн нас баралтын 20-25 хувь нь 
тамхидалттай холбоотой байдаг. Тамхи 
татах нь жирэмсэн эхчүүд болон урагт 
нэн хортой.94 Хүн бүр тамхины хорын 
талаар мэдэж байгаа боловч залуучуудын 
дунд тамхины өвөрмөц хорт нөлөөллийн 
талаарх ойлголт хангалтгүй байна.95 

1997 онд Монгол Улс нь тамхины 
хэрэглээгээр улс орнуудын дотор 42 
дугаарт орж байсан бол одоо дэлхийн 
хамгийн их тамхи хэрэглэдэг улсуудын 
тоонд орох болжээ.96 Өнгөрсөн жилүүдэд 
өсвөр үеийнхэн, залуучуудын тамхины 
хэрэглээнд бараг өөрчлөлт гараагүй 
бөгөөд тэдний гуравны нэг орчим нь 
тамхи татдаг. Залуу эрэгтэйчүүдийн 
тамхины хэрэглээ эмэгтэйчүүдийнхээс 
10 дахин их (хүснэгт 3.3), залуучуудын 
гуравны нэгээс бараг тал хувь нь гэр 
орондоо дам тамхидалтад өртдөг байна.97

Үе тэнгийнхэн, гэр бүлийн гишүүд, 
сургуулийн багш нар, хэвлэл мэдээлэл 
өсвөр үеийнхний зан байдлыг 
төлөвшүүлэхэд асар их нөлөөтэй. Олон 
залуус эцэг, эх, төрөл садангийн хүмүүстээ 
тамхи худалдан авч өгдөг байсан, багш нар 
нь сургуулийн гадаа тамхи татаж байхыг 
мөн телевиз болон кинон дээр архи 
уух, тамхи татах, алдартай хүмүүс тамхи 
сурталчилж байгааг харсан зэргээс тамхи 
татаж эхэлсэн байдаг.98 Энэ бүхэн өсвөр 
залуу үеийнхний эрүүл мэндэд учруулах 
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тамхины хор уршгаас сэргийлэхийн тулд 
Засгийн газар тамхины эсрэг бодлогоо 
улам чангатгах шаардлагатайг харуулж 
байна.

Архины хэрэглээ

ДЭМБ-ын судалгаанд хамрагдсан 
эрэгтэйчүүдийн 50 хувь, эмэгтэйчүүдийн 
24 хувь нь судалгааны өмнөх 30 
хоногийн хугацаанд архи хэрэглэсэн гэж 
хариулсан нь тэд архи хэрэглэгч гэсэн 
ангилалд багтаж байна.99 Нас, хүйсээр 
нь авч үзвэл 25-34 насны эрэгтэйчүүдэд 
архины хэрэглээ 57 хувь буюу хамгийн 
өндөр байгаа бөгөөд эрэгтэйчүүдийн 

6.3, эмэгтэйчүүдийн 3.6 хувь нь архи 
хэтрүүлэн хэрэглэдэг ажээ. 

Сүүлийн жилүүдэд архи, согтууруулах 
ундааны дотоодын үйлдвэрлэл 3 дахин, 
согтууруулах ундааны импорт 1.3 дахин 
өсчээ. Спиртын өндөр агууламжтай 
архины хэрэглээгээр Монгол Улс бусад 
орнуудын дундаж түвшинд байгаа ч 2013 
оны байдлаар монгол эрчүүдийн архины 
хэрэглээ бусад орнуудтай харьцуулвал 
нилээд дээгүүр түвшинд, нэг хүнд ногдох 
дэлхийн дундаж хэрэглээ болох 6.9 
литрээс их байна (Зураг 3.8).100 ЭМЯ-
ны мэдээллээр нэг хүнд ногдох архины 
дундаж хэрэглээ 1997 онд 4.7 литр байсан 

Зураг 3.8 

Дэлхийн улс орнуудын архины хэрэглээ 
нэг жилд 15-с дээш насны нэг хүнд ногдох архины хэмжээ, литрээр
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Хүснэгт 3.3 

Залуучуудын тамхины хэрэглээ, нас болон хүйсээр, 2005–2013 
хувиар

Эх сурвалж: ДЭМБ, 2010a, 2013a; ДЭМБ, НЭМХ, 2007.

Хүйс
2005 2009 2013

15–24 25–34 15–24 25–34 15–24 25–34

Эрэгтэй 23.3 61.7 35.0 55.5 25.0 56.7

Эмэгтэй 2.1 4.7 4.0 9.1 2.3 6.7

Бүгд 12.8 33.9 19.9 32.5 14.1 31.4

Эх сурвалж: ДЭМБ, 2014a.
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Судалгаанд оролцогчдын 90 гаруй хувь 
нь нас, хүйс, боловсролын түвшнээс 
үл хамааран архи, согтууруулах ундааг 
байнга хэрэглэх нь эрүүл мэндэд хортой, 
нэн хортой гэж үздэг байна.104 Архи уудаг 
хүмүүсийн нэлээд хувь, залуучуудын 60-
65 хувь нь хэрэглээгээ багасгахыг хүсч 
байгаагаа илэрхийлсэн байна.105 
Дээрх дүн шинжилгээ нь залуучуудын 
архины хэрэглээ, түүний шинж 
байдал, цар хүрээг тодорхой харуулж 
байна. Архи, согтууруулах ундааны 
нийлүүлэлтийг хязгаарлах эрх зүйн 
орчинг чангатгах, залуучуудын 
дунд эрүүл амьдралын хэв маягийг 
дэмжих замаар эрэлтийг багасгах арга 
хэмжээг бүх шатанд нэн яаралтай авах 
шаардлагатай байна.
Мансууруулах бодисын хэрэглээ 
Монголд нэмэгдэж байна гэх албан 
бус мэдээлэл байдаг боловч одоогоор 
тархалт нь төдийлэн их биш байна. 
Гэхдээ энэ талаар эрт урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах нь чухал ач 
холбогдолтой.

Осол, гэмтэл 

Осол, гэмтэл нь залуучуудын нас 
баралтын нэг гол шалтгаан юм. 25-29 

насны бүлгээс бусад залуучуудын бүлэгт 
2010-2012 онд зам, тээврийн ослын 
шалтгаантай нас баралтын түвшин 
2.5- 3.5 дахин өсчээ. Өнгөрсөн гурван 
жилийн хугацаанд мотоциклийн 
осолтой холбоотой нас баралт мөн 15-
34 насны эрэгтэйчүүдийн дунд бараг 
гурав дахин өссөн байна.106 Эрэгтэйчүүд 
замын хөдөлгөөний осолд өртөх 
магадлал эмэгтэйчүүдээс дөрөв дахин 
илүү байна.
Амьжиргааны түвшин дээшилж, хүн 
амын худалдан авах чадвар нэмэгдсэнтэй 
холбогдон 2009-2011 онд автомашины 
тоо 4 дахин, жолооч нарын тоо 7 дахин 
нэмэгдсэн бөгөөд жолооч нарын бараг 
тал хувь нь (47 хувь) 18-34 насны залуус 
байгаа нь зам, тээврийн осолд орох, 
улмаар нас барах эрсдэл тэдний дунд 
өндөр байна. 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
талаарх мэдлэг хомс, жолооны ур чадвар 
муу, суудлын бүс хийж хэвшээгүй (54 
хувь), согтуугаар жолоо барих (34 хувь) 
зэрэг нь замын хөдөлгөөний ослын гол 
шалтгаанууд юм.107 Тухайлбал, 2003-
2011 онд согтуугаар жолоо барьсны 
улмаас гарсан замын хөдөлгөөний осол 
гурав дахин өсч, 389-өөс 1236 болсон 

Хүснэгт 3.4 

Архины хэрэглээнээс үүдсэн эрүүл мэндийн үр дагавар, 2012

Эх сурвалж: ДЭМБ, 2014b.

Үзүүлэлт Тайлбар Эрэгтэй Эмэгтэй

Насны бүлэг дэх нас баралтын 
түвшин

15-с дээш насны 100000 хүн амд ногдох элэгний хатуурлаар нас барсан 
хүний тоо

78.8 47.6

Архины хэрэглээнээс үүдсэн өвчлөл Архины хэрэглээнээс үүдсэн элэгний хатуурлын тохиолдлын эзлэх хувь 71.7 59.8

бол 2014 онд 9.8 литр болж 2 дахин 
өсчээ.101

Архи, согтууруулах ундааг хэтрүүлэн 
хэрэглэх нь бэлгийн болон гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, гэр бүл салалт, ажил таслах 
болон ажилгүй болох, зам, тээврийн 
осол, гэмтэл, гэмт хэрэг зэрэг нийгмийн 
сэтгэл зовоосон олон асуудлын үндэс 
болдог (бүлэг 6). Архидалт нь Монголд 
гэр бүлийн зөрчлийн 87 хувь, салалтын 
шалтгааны 58 хувь, хүүхдүүд орон гэрээ 
орхиж гудамжинд амьдрах болсон 
шалтгааны 82 хувь, мөн хөвгүүд сургуулиа 
орхих гол шалтгаан болдог ажээ.102 

Архи уух нь эрүүл мэндээр доройтох 
болон ХБӨ-тэй холбоотой нас баралтад 
нөлөөлдөг. Ази, номхон далайн бүсийн 
улсуудын дотор элэгний хорт хавдрын 
нас баралт Монгол Улсад хамгийн өндөр 
байдаг. Архи уух нь элэгний хатуурал, 
хорт хавдар үүсгэх нэг гол эрсдэлт хүчин 
зүйл юм.103 Тодорхой ХБӨ-ний өндөр 
эрсдэл болон архины хэрэглээ хоорондын 
уялдааг хоёр үзүүлэлтээр: насны бүлэг 
дэх нас баралтын түвшин болон архины 
хэрэглээнээс үүдсэн элэгний хатуурлын 
2012 оны өвчлөлөөр гаргажээ (хүснэгт 
3.4).
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байна. Согтууруулах ундаа хэрэглэдэг 
жолооч нарын 15 хувь нь согтуугаараа 
автомашин жолооддог, таван эрэгтэйн 
нэг нь, арван гурван эмэгтэйн нэг нь 
согтуугаар жолоо барих нь байх зүйл 
гэж үзсэнийг Мэдлэг, хандлага, дадлын 
судалгааны дүн харуулжээ. Үүнд газар 
зүйн байршил, боловсролын түвшин, 
ажил эрхлэлт болон насны ялгаа байхгүй 
байв.108 Иймд архи, согтууруулах 
ундааны хэрэглээ, замын хөдөлгөөний 
ослын асуудлыг хамтад нь авч үзэх, 
эдгээртэй холбоотой залуучуудын 
өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад 
чиглэсэн зохих хязгаарлалт тогтоох, 
бодлогын болон бусад арга хэмжээг авах 
шаардлагатайг онцлон тэмдэглэж байна.

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэнд

Өсвөр насны охидын жирэмслэлт

Монголын өсвөр насны охидын 
төрөлтийн түвшин 2013 оны байдлаар 
15-19 насны 1000 эмэгтэйд 29 байгаа нь 
Ази, номхон далайн бүсийн улсуудынхаас 
өндөр, бусад өндөр хөгжилтэй БНСУ (2), 
Сингапур (4), Малайзынхаас (15) нилээд 
өндөр байсан бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 
улам өсөх хандлагатай байна (зураг 3.9). 
Энэ байдал нь мэдээлэл, жирэмслэхээс 
хамгаалах орчин үеийн арга хэрэгсэл, 
өсвөр үеийнхэнд ээлтэй эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатайг харуулж 
байна.109

Зураг 3.9 

Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин, 1990–2013

Эх сурвалж: ҮСХ, Монгол Улсын статистикийн жилийн эмхтгэлүүд.

10
00

 т
өр

өл
т т

ут
ам

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Жил

39

34

44

36
38

32
30

38

29
31

27 28

21
19 18

15

19 19 1920 20 20

33

29

Үр хөндөлт 

Монголд үр хөндөлтийг хуулиар 
зөвшөөрдөг атал мэдээллийн хүртээмж, 
бусад саад бэрхшээлээс үүдэн эрсдэлтэй 
аргаар үр хөндүүлэх явдал залуу 
эмэгтэйчүүдийн дунд тохиолдсоор байна. 
Залуу охид, бүсгүйчүүд бичиг баримт 
бүрдүүлэх шаардлага тавьдаггүй, шуурхай, 
нууц хадгалдаг гэж үздэг болохоор хувийн 

эмнэлгүүдийг түлхүү сонгодог. Хотын 
25-29 насны эмэгтэйчүүдийн дунд үр 
хөндөлтийн түвшин хамгийн өндөр (1000 
эмэгтэйд 38) байна. Залуучуудын насны 
бүх бүлэг дэх хотын эмэгтэйчүүдийн үр 
хөндөлтийн түвшин хөдөөгийнхөөс хоёр 
дахин илүү байна (хүснэгт 3.5). Сүүлийн 
жилүүдэд давтан үр хөндүүлэх явдал 
ихэсч байгаа нь эрүүл мэндийн хувьд 
ихээхэн сөрөг үр дагавартай.
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Хүснэгт 3.5

Залуу эмэгтэйчүүдийн үр хөндөлтийн түвшин насны бүлгээр, 2003–2013

Эх сурвалж: ҮСХ, 2004c, 2009b, 2014b.

Насны бүлэг
Хот Хөдөө

2003 2008 2013 2003 2008 2013

15–19 0.5 1.0 5.9 0.7 0.9 2.2

20–24 16.8 17.2 26.4 7.2 9.1 12.4

25–29 33.9 33.0 38.2 15.7 15.6 15.3

30–34 47.1 41.1 27.1 21.5 23.2 23.9

Жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн 
мэдлэг ба хэрэглээ

Өсвөр насны охид, залуу эмэгтэйчүүд 
жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн 
талаар өргөн мэдлэгтэй боловч тэр 
хэрээр хэрэглээ нь нэмэгдэхгүй байна. 15-
49 насны гэр бүлтэй эмэгтэйчүүдийн 48.2 
хувь нь жирэмслэхээс хамгаалах орчин 
үеийн арга хэрэглэдэг бол 15-19 насны 
гэр бүлтэй, эсвэл хамтран амьдрагчтай 
эмэгтэйчүүдийн зөвхөн 29.1 хувь л 
хэрэглэж байна. 2013 оны байдлаар 15-19 
насны өсвөр насны охид, эмэгтэйчүүдэд 
(36.4 хувьд) гэр бүл төлөвлөлтийн 
хангагдаагүй хэрэгцээ хамгийн өндөр 
байсан бөгөөд нас ахих тусам энэ 
үзүүлэлт буурч байна.110 Хөдөөгийн 

эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хотын 
эмэгтэйчүүдийн гэр бүл төлөвлөлтийн 
хэрэгцээ хангагдахгүй байх магадлал илүү 
байна.

Бэлгийн зан үйл ба бэлгийн замаар 
дамжих халдвар

Аюулгүй бэлгийн харьцааг эрхэмлэх 
явдал залуучуудын дунд хэвшил 
болоогүй байна. Судалгаанд хамрагдсан 
залуучуудаас судалгааны өмнөх жилийн 
хугацаанд олон хүнтэй бэлгийн харьцаанд 
орсон залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
хувь өссөн, харин олон хүнтэй бэлгийн 
харьцаанд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн 
15-24 насны эрэгтэйчүүдийн хувь 5 
хувиар, эмэгтэйчүүдийнх гуравны нэгээр 
тус тус буурсан байна (хүснэгт 3.6).

Бэлгийн замаар дамжих халдварын 
(БЗДХ) тархалт өндөр байгаа нь 
Монголын залуучуудын эрүүл мэндийн 
нэг гол асуудал юм. ХДХВ-ын бүртгэгдсэн 
халдварт 15-24 насны залуучууд 20 орчим 
хувийг эзэлж байгаа нь давамгайлах бүлэг 
бус хэдий ч бэлгийн замаар дамжих 
халдварын дийлэнх хувийг эзэлдэг нь 
(жилд бүртгэгдсэн нийт БЗДХ-ын 40-50 
хувь) ХДХВ-ын халдварт өртөх эрсдэлтэй 
байдлыг харуулж байна. ХДХВ-ын 

халдварын тархалт эрчүүдтэй бэлгийн 
харьцаанд ордог эрчүүдийн дунд нилээд 
өндөр, 7.5 хувьтай байна. 2005 оноос 
хойш ХДХВ-ын бүртгэгдсэн халдварын 
тоо тасралтгүй нэмэгдэж байна.111 2015 
оны тайлангаар ХДХВ-ийн халдвартай 
амьдарч буй хүмүүсийн 41.2 хувь нь 30-с 
доош насны залуучууд, үүнээс 54 хувь нь 
эмэгтэй, 43 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. 
Бүртгэгдсэн бүх халдвар нь хамгаалалтгүй 
бэлгийн хавьтлаар дамжжээ. БЗДХ, 

Хүснэгт 3.6 

15-24 насны залуучуудын бэлгийн зан үйлийн байдал 
хувиар

Эх сурвалж: ҮСХ, 2013a, 2014b.

Үзүүлэлт
Эрэгтэй Эмэгтэй

2010 2013 2010 2013

15 нас хүрээгүй байхдаа анхны бэлгийн харьцаанд орсон 2.8 4.2 0.2 0.6

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд олон хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон 8.4 9.4 1.1 1.5

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд олон хүнтэй бэлгийн харьцаанд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн 48.4 43.5 43.3 30.3
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ХДХВ-ээс сэргийлэх аргын талаарх зөв 
мэдлэг, сэрэмж сул байгаа нь залуучуудын 
дунд БЗДХ тархах гол хүчин зүйл болдог. 
15-24 насны залуу эмэгтэйчүүдийн 
зөвхөн 22.8 хувь, эрэгтэйчүүдийн 20.7 
хувь нь ХДХВ дамжих замын талаар 
зөв цогц мэдлэгтэй байжээ.112 Эдгээр 
баримт нотолгоо нь залуучуудад бэлгийн 
аюулгүй харьцаа, эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх, ойлголт, сэрэмжийг нь 
дээшлүүлэхийн тулд БЗДХ, ХДХВ-ын 
халдвараас сэргийлэх хөтөлбөрүүдийн 
хамралт, чанар, тасралтгүй байдлыг 
цаашид өргөжүүлэх шаардлагатайг 
харуулж байна.

Залууст ээлтэй, чанартай эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний хүртээмж

“Монголд өсвөр үеийнхэн болон залууст 
ээлтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
хүртээмж муу, анхан шатны тусламж 
үзүүлэгчид залууст ээлтэй үйлчилгээний 
ур чадвар сайн эзэмшээгүй байдгаас 
ээлтэй тусламж авах боломж тэр бүр 
байдаггүй. Одоогоор өсвөр үеийн 
эрүүл мэндийн төвүүд зөвхөн сонгосон 
газруудад л ажиллаж байна”. 
“Засгийн газар эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
өсвөр үеийнхэн болон залууст ээлтэй 
болгохыг эрмэлзэж, өсвөр үеийн эрүүл 
мэндийн төвүүдийг өргөжүүлэх, төслийн 
хандлагаас эрүүл мэндийн тогтолцооны 
хандлагад шилжих бодлогыг баримталж 
байна”.
“Өсвөр үеийнхэн, залуучуудад ээлтэй 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь зөв 
байршилд (хамрагдахад хялбар), 
тохиромжтой цагт (залуучууд боломжтой 
цагтаа үйлчлүүлэх), боломжийн үнээр 
эсвэл үнэ төлбөргүй үйлчлэх, тэгш 
боломж болон нууцлалыг чанд хадгалах 
нөхцлийг хангасан байх ёстой.”

—ЭМЯ-ны Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл 
мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоо 
нь анхан шатны тусламж, үйлчилгээг 
багтаасан нилээд сайн бүтэцтэй. Тусламж, 
үйлчилгээний хүртээмж боломжийн 
атал залуучуудын тусламж хайх мэдлэг, 

дадал хэвшил дутмагаас, нөгөө талаар 
үйлчилгээний чанар хангалтгүй байгаа нь 
залуучуудын эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
хамрагдах боломжийг хязгаарлаж байна. 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад ямар 
бэрхшээл тулгардаг талаар судалгаанд 
оролцсон залуучуудын 78.0 хувь нь 
төлбөртэй холбоотой асуудлуудыг, 60.0 
хувь нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж 
чаддаггүй, 20.3 хувь нь хэрэгцээ хангасан 
үйлчилгээ байхгүй зэргийг хамгийн 
тулгамдсан асуудал гэж үзжээ.113 
Засгийн газар залуучуудын эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд тавигдаж буй шаардлага, 
тохиолдож байгаа бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд анхаарсаар ирсэн. Монгол 
Улс нь ДЭМБ, НҮБ-ын Хүн амын сан болон 
бусад түнш байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 
өсвөр үеийнхэнд ээлтэй эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний загварыг нэвтрүүлсэн 
ДЭМБ-ын Номхон далайн баруун бүсийн 
хамгийн анхны улс юм. Одоо Монгол 
Улсад өсвөр үеийн 25 эрүүл мэндийн төв 
залуучуудад ээлтэй үйлчилгээ үзүүлж байна. 
Эмч мэргэжилтнүүд, туршлагатай сургагч 
нарын удирдлаган дор төвийн үе тэнгийн 
сургагчид сургуулиуд, оюутны байранд 
клуб ажиллуулж, янз бүрийн арга хэмжээ 
зохиодог бөгөөд үйлчилгээний эрэлтийг 
нэмэгдүүлэх, эмзэг бүлгийн залуучуудад 
хүрч үйлчлэхэд сайн дурынхны оролцоог 
дэмжиж байна. Хөндлөнгийн үнэлгээгээр 
эдгээр төвүүдийн олон давуу тал байгаа 
хэдий ч эмзэг бүлгийнхэнд хүрэх явдал 
хангалтгүй байгааг онцлон тэмдэглэжээ. 
Тус төвүүдэд охид, эмэгтэйчүүд хөвгүүд, 
эрэгтэйчүүдээс түлхүү ханддаг бөгөөд 
ерөнхийдөө залуучуудын сэтгэл ханамж 
тааруу байсан гэжээ.114 
Залуучууд эрүүл мэндийн ерөнхий 
үйлчилгээг хүн амын бусад бүлэгтэй адил 
авах боломжтой байгаа хэдий ч үйлчилгээг 
залуучуудад, ялангуяа эмзэг бүлэгт илүү 
хүртээмжтэй, тэгш болгох, өсвөр үеийнхэн, 
эмэгтэй, эрэгтэй залуучуудын эрүүл 
мэндийн онцлог хэрэгцээнд анхаарал 
хандуулах шаардлагатайг дээрх дүн 
шинжилгээ харуулж байна.
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Монгол Улсын Үндсэн хууль болон 
Эрүүл мэндийн тухай хуулинд заасны 
дагуу эрүүл мэндийн талаарх төр, засгийн 
бодлого нь тусламж, үйлчилгээ нь 
иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй байх зарчмыг 
эрхэмлэж, бүх иргэдэд, түүний дотор 
залуучуудад анхан шатны эрүүл мэндийн 
тусламж, эмнэлгийн болон нийгмийн 
эрүүл мэндийн зарим үйлчилгээг үнэ 
төлбөргүй үзүүлдэг. ХБӨ-ний эрсдлийг 
бууруулах болон залуучуудад эрүүл 
мэндийн чанартай үйлчилгээнд хамрагдах 
боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогод 
хийсэн цухас үнэлгээнээс дараах гурван 
асуудлыг онцолж байна. Үүнд:

• Бодлого эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, 
боловсронгуй болгох талаар: 
Тамхины хяналтын тухай хуулийг 
2012 онд шинэчилсэн. 2015 онд 
замын хөдөлгөөний дүрмийг 
чангатгаж, согтуугаар жолоо 
барьсан үед ногдуулах шийтгэлийг 
нэмэгдүүлсэн. Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
төслийг УИХ-д өргөн барьсан 
байна (эдгээр хуулийн талаарх товч 
мэдээллийг дор танилцууна.)

• Үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх замаар эрүүл амьдралын 
хэв маягийг дэмжих талаар: Засгийн 
газраас ХБӨ-нөөс сэргийлэх, хянах 
анхны Үндэсний хөтөлбөрийг 
2006–2013 онд хэрэгжүүлсэн бөгөөд 
мөн осол, гэмтэл, хүчирхийллээс 
сэргийлэх Үндэсний хөтөлбөрийг 
2008 онд баталжээ. Эрүүл бус 
амьдралын хэв маягтай холбоотой 
өвчнөөс сэргийлэх, хянах хоёр 
дахь Үндэсний хөтөлбөрийг 2014 
оноос хэрэгжүүлж эхэлжээ. Гэвч 
эдгээр хөтөлбөрүүд нь хангалттай 
санхүүжилтгүй, салбар хоорондын 
зохицуулалт сул зэргээс шалтгаалан 
нийгмийн эрүүл мэндийн өргөн 
хүрээтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд 
дорвитой нөлөө үзүүлж чадахгүй 
байна. АНУ-ын Мянганы сорилтын 
корпорациас санхүүжүүлсэн шинэ 
санаачилга нь эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан.

• Залуучуудын эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг өргөжүүлэх, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг залууст ээлтэй 
болгох талаар: Залуучуудын эрүүл 
мэндийн стратегийг 2014 онд 
боловсруулжээ.

Тамхины хяналтын тухай хууль

Тамхины хяналтын тухай хуулийг 
2007 онд батлан 2012 онд шинэчилсэн. 
Шинэчилсэн хуульд интернет кафе, 
баар, ресторан болон олон нийтийн 
бусад газарт тамхи татах, сургууль, 
оюутны байрнаас 500 метрийн орчинд 
тамхи зарахыг хориглох, тамхины хорын 
талаарх шошгон дээрх сурталчилгааны 
хэмжээг томруулах, тамхи худалдаалах 
насны хязгаар 18 байсныг 21 болгож, 
эдгээр заалтыг зөрчсөн тохиолдолд 
ногдуулах шийтгэлийг нэмэгдүүлсэн. 
Гэвч хуулийн хэрэгжилт сул, 
залуучуудын дунд тамхины хэрэглээ 
буурахад хэр нөлөөлж байгаа талаар 
ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй байна. 
Хуульд эрүүл мэндийн хичээлийн 
хөтөлбөрт тамхины хор уршгийг нэг 
гол сэдэв болгохоор заасан. Эрүүл 
мэндийн хичээл заадаг бүх багшийг 
сургалтанд хамруулсан боловч уг 
заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.115 
Сургуулиуд нь тамхигүй, эрүүл мэндийг 
дэмжих орчинд байна гэдэг ч дунд 
сургуулийн нийгмийн ажилтнуудын 
28.1 хувь, эрүүл мэндийн багш нарын 
8.4 хувь, боловсролын менежерүүдийн 
3.1 хувь тамхи татдаг байна.116

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хууль

Архидалтын эрүүл мэнд, нийгмийн 
сөрөг үр дагаварыг бууруулах, 
согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, 
худалдаа хэт өсч байгааг зохицуулах 
зорилгоор Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хуулийг УИХ-аар 
1994 онд баталсан. Хуульд архины 
нэмүү өртгийн татварыг нэмэгдүүлэх, 
стандартыг тогтоох, үйлдвэрлэл, 
импорт, худалдаанд тусгай лиценз, 
зөвшөөрөл олгох, согтууруулах ундааг 
худалдаалах насны доод хязгаар тогтоох 
зэрэг заалтуудыг тусгажээ. Гэвч хуулийн 

Залуучуудын эрүүл мэндийн талаарх төр засгийн бодлого 
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хэрэгжилт муу байснаас архины хангалт, 
хэрэгцээ, хэрэглээнд нааштай өөрчлөлт 
гараагүй байна. Жишээ нь 2003-2012 
онд архи, согтууруулах ундаа борлуулах 
цэгийн тоо 3530-аас 6018 болж, 
импортын хэмжээ жил тутам нэмэгджээ.

Эрүүл мэндийн зардал

Эрүүл мэндийн нийт зардал 2000 
онд ДНБ-ний 4.6 хувь, 2005 онд 3.3 
хувь, 2010 онд 3.1 хувийн хооронд 
хэлбэлзэж байв. Засгийн газрын эрүүл 
мэндийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувь 
2000-2012 онд 4.6- 3.1 болж буурчээ 
(хүснэгт 3.7).117 Гэхдээ 2012 он хүртэл 

инфляцийг тооцсон үнэлгээгээр эрүүл 
мэндийн бодит зардал 8.8 хувиар өсчээ. 
Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал нь 
нийгэм, амьдралын хэв маяг, орчин 
зэрэг олон хүчин зүйлтэй холбоотой 
учир эдгээрийг шийдвэрлэхэд эрүүл 
мэндийн салбарын санхүүжилт 
дангаараа хүрэлцэхгүй. Нөгөө талаар 
эрүүл мэндийн зардлын дийлэнх нь 
эмнэлгийн тусламжид зарцуулагдаж 
байна. 2012 онд эрүүл мэндийн төсвийн 
22.0 хувь нь анхан шатны тусламжид 
хуваарилагдсан ч урьдчилан сэргийлэх 
болон эрт оношлох үйл ажиллагаанд 
ердөө 4.5 хувь нь ногдож байна.118

Үзүүлэлт 2000 2006 2008 2010 2012

Орлогын эх үүсвэр, %

 Төсвийн санхүүжилт 73.8 73.0 79.1 73.1 76.2

 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 20.4 23.3 18.0 23.6 21.1

 Татвар, бусад орлого 5.8 3.7 2.9 3.3 2.7

Эрүүл мэндийн зардал

 Эрүүл мэндийн нийт зардал, тэрбум төгрөгөөр 46.9 103.1 211.5 250.3 455.6

 ДНБ-нд эзлэх хувь 4.6 3.3 3.5 3.1 3.0

 Эрүүл мэндийн нийт зардалд улсын эмнэлгүүдийн төсвийн эзлэх хувь 81.9 78.9 56.6 55.1

 Эрүүл мэндийн нийт зардалд хувийн эмнэлгүүдийн зардлын эзлэх хувь 18.1 21.1 43.4 44.9

 Гэр бүл, хувь хүмүүсийн төлсөн төлбөрийн эзлэх хувь 12.1 15.8 40.0 41.4

Хүснэгт 3.7 

Эрүүл мэндийн салбарын орлого, зарлага, 2000–2012

Эх сурвалж: ЭМЯ, 2013.

Засгийн газраас 2010-2014 оны эрүүл 
мэндийн санхүүжилтийн талаарх 
стратегийн баримт бичгийг батлан, 
тэдгээрт хүн амын эрүүл мэндтэй 
холбоотой санхүүгийн эрсдлийг 
бууруулах зорилгоор иргэдийн шууд 
төлбөр эрүүл мэндийн нийт зардлын 25 
хувиас хэтрэхгүй байх зорилт тавьсан.119 
2011 оны Өрхийн нийгэм эдийн 
засгийн судалгаагаар хүн амын 19 хувь 
нь эрүүл мэндийн асуудлаас үүдэн ядуу 

амьдарч байгаа дүн гарчээ.120 Иргэдийн 
эмнэлгийн үйлчилгээний шууд төлбөр 
2005 оноос жил тутам нэмэгдэн, 2010 
оны байдлаар эрүүл мэндийн нийт 
зардлын 41.4 хувийг эзлэв.121 Энэ нь 
залуучууд, ялангуяа ядуу айл өрхийн 
залуучууд эрүүл мэндийн чанартай 
үйлчилгээнд хамрагдахад санхүүгийн 
ихээхэн дарамттай учирч болзошгүйн 
илрэл юм. 
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Дүгнэлт 

Боловсрол, эрүүл мэнд нь харилцан 
уялдаатайгаар залуучуудын урт насалж, 
үр бүтээлтэй амьдрах чадамжийг 
бүрдүүлэхэд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Өнөөгийн Монголын залуучуудад 
мэдлэг боловсрол эзэмших, эрүүл аж 
төрөх багагүй боломж байна. 2000 
оноос хойш бүх шатны сургуулиудын 
элсэлт нэмэгдсэн, ХБӨ-ний эрсдэлт 
хүчин зүйлүүдийг бууруулахад чиглэсэн 
бодлого, эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох хэд хэдэн эерэг арга хэмжээ 
хэрэгжсэн байна. Нөгөө талаар 
залуучуудын чадамжийг хөгжүүлэхэд 
тулгарч байгаа саад бэрхшээл, 
тулгамдсан асуудлуудыг хойшлуулашгүй 
шийдвэрлэх шаардлагатайг тус бүлэгт 
онцлон тэмдэглэсэн. 
Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд, 
хөдөөгийн болон нийгэм, эдийн засгийн 
таагүй нөхцөлд амьдарч буй залуучуудын 
асуудалд онцгой анхаарах шаардлагатай 
бөгөөд чанартай боловсрол эзэмшихэд 
тэдэнд ихээхэн саад тулгардгаас тэдний 
боловсролын түвшин нилээд доогуур 
байгааг онцлон дурдсан. Боловсрол дахь 
жендэрийн урвуу ялгаа багасч байгаа 
ч хөдөө орон нутагт байсаар байгааг 
Засгийн газар анхаарч, боловсрол дахь 
тэгш бус байдлыг арилгах асуудлыг эн 
тэргүүнд шийдэх шаардлагатай.
Боловсролын чанар сул байгаа нь 
олон залуучууд эзэмшсэн мэдлэг, 
боловсролынхоо үр шимийг хүртэхэд 
саад болж байгааг анхаарч, боловсролын 
салбарын шинэчлэлд нарийвчилсан 
мониторинг болон судалгаа хийх үндсэн 
дээр чанарыг сайжруулахад түлхэц өгөх, 
үндэсний стандартыг төгөлдөржүүлэн 
тогтвортой мөрдөх, шинэчлэлийг 
амжилттай хэрэгжүүлэх, боловсролын 
дэд бүтцийг шинэчлэхэд төсөв, 
санхүүжилтийг үлэмж нэмэгдүүлэх 
хэрэгтэй. 
Осол, гэмтэл, хордлого, бусад гадны 
нөлөөлөл нь залуучуудын нас баралтын 
тэргүүлэх шалтгаан болж байгааг дүн 
шинжилгээ харуулж байна. Залуучуудыг 
эрт нас барах явдлаас сэргийлэхийн 
тулд зам, тээврийн осол, гэмтэл болон 
гадны бусад нөлөөллийг бууруулах 

талаар Засгийн газраас шийдвэртэй 
арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 
Залуучуудын дундаж наслалт, ялангуяа 
залуу эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 
нэн удаан нэмэгдэж байна. Үүний гол 
суурь шалтгаан нь өсвөр үеийнхэн, 
залуучууд, ялангуяа залуу эрчүүдийн 
дунд архи, согтууруулах ундаа, тамхины 
хэрэглээ, эрүүл бус зохисгүй хооллолт, 
хөдөлгөөний хомсдол зэрэг эрсдэлт 
зан үйл түгээмэл байгаатай холбоотой 
байж болох юм. Иймд архи, тамхины 
татварыг нэмэгдүүлэх зэрэг бодлого эрх 
зүйн шийдвэртэй арга хэмжээг авахыг 
санал болгож байна. Эрүүл мэндийн 
санхүүжилт нь зөвхөн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээнд бус, эрүүл мэндэд 
нөлөөлж буй орчны болон тогтолцооны 
өргөн цар хүрээтэй асуудлуудыг 
шийдэхэд чиглэгдэх ёстой.
Өнгөрсөн хугацаанд бэлгийн эрсдэлт 
зан үйлийн байдалд мэдэгдэхүйц 
нааштай өөрчлөлт гарсангүй. Өсвөр 
насны охидын жирэмслэлт, төрөлт, 
гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй 
хэрэгцээ, БЗДХ-ын тархалт өндөр 
байгаа нь залуучуудын бэлгийн болон 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн гол 
тулгамдсан асуудлууд болж байна. Иймд 
эрүүл мэндийн бодлогод залуучуудын 
бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн хэрэгцээ, эрхийг хангахад 
зориуд анхаарах шаардлагатай байна.
Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь 
харилцан уялдаатай. Мэдлэгтэй, эрүүл 
саруул, бүтээмжтэй, хариуцлагатай 
иргэн болохын тулд залуучууд чадамжаа 
хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах хамгийн 
гол хамтрагчид юм. Ажил мэргэжлээ 
мэдээлэлд суурилан сонголт хийх, эрүүл 
амьдрах мэдлэгээ дээшлүүлэх, түүнийгээ 
амьдралын хэрэглээ болгож мөрдөх, 
эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаанд 
идэвхитэй оролцох ихээхэн нөөц 
боломж залуучуудад бий. Монголын 
залуучуудын ирээдүйн хөгжил цэцэглэлт 
нь өндөр чанартай боловсрол эзэмших 
боломжтой байх, ур чадвараа сайтар 
хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг 
дагаж мөрдөхөөс ихээхэн шалтгаална.
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Бүлэг 4 

Хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг өргөжүүлэх нь
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Дээд болон техник мэргэжлийн 
боловсролын гол зорилго нь залуучуудад 
хэрэгцээтэй мэдлэг, ур чадварыг нь 
олгосоноор тэднийг ажил хөдөлмөрт 
бэлтгэх явдал бөгөөд ингэснээр залуучууд 
өөртөө итгэлтэй, дур сонирхолтойгоор 
хөдөлмөрийн зах зээлд орж үр шимийг 
нь хүртэнэ.

Эдийн засгийн өсөлтийг дагаад ажил 
эрхлэх боломж нэмэгдэх нь хүмүүсийн 
эрхэмлэн нандигнадаг зүйл болох эрх 
чөлөөг өргөжүүлэх чухал хэрэгсэл юм. 
Ийнхүү эрх чөлөөгөө эдлэх нь хүмүүс эрүүл 
чийрэг байх, илүү өндөр боловсролтой 
болох, урт наслах боломжийг нэмэгдүүлж, 
тэдний амьдралын чанар дээшлэхэд 
шууд нөлөөлдөг. Тогтвортой ажилтай 
байснаар мөн эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ 
чадварыг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт 
хийх боломжтой болно. Энэ бүгд нь 
хүний хөгжилд хөдөлмөр эрхлэлт ямар 
чухал үүрэгтэйг харуулж байгаа юм. 

Залуучууд ажилтай болсноор санхүүгийн 
хувьд хараат бус, хүссэн зүйлээ хийх эрх 
чөлөөтэй болох, эдийн засгийн шийдвэр 
гаргах, амьдралаа аваад явчих боломж 
олгодог тул энэ нь тэд бие даасан амьдралд 
шилжих үйл явцыг амжилттай туулах 
чухал хүчин зүйл юм. Гэтэл олж авсан 
ур чадвар нь байгаа ажлын шаардлагыг 
хангахгүйн улмаас олон залуус зохистой 
ажилтай болох гэж удаан хүлээх явдал 
түгээмэл байна. 

Сургуулиа дүүргээд анхны тогтвортой 
ажил хайх явцдаа залуучууд сургуулиас 
ажилд шилжих үеийг туулна. Энэхүү 
шилжилтийн үргэлжлэх хугацаа 
байршил, хүйсээс хамааран янз бүр 
байна. Хөдөлмөрийн статистикт 
ажилгүйчүүдийн дүнд сургуулиас 
ажилд шилжих үедээ явж байгаа ажил 
идэвхтэй хайж байгаа залуучуудыг ажил 
хайгчид хэмээх ангилалд оруулдаг. 
Анхны тогтвортой ажилд орсноор дээрх 

Шигтгээ 4.1 

Хураангуй мэдээлэл

1. Залуучуудын сургуулиас ажилд шилжих хугацаа хүйс болон 
байршлаар ялгаатай байна. Хөдөөгийн залуучууд сайн 
чадвар эзэмшиж амжилгүйгээр хөдөлмөрийн зах зээлд 
эрт орж голдуу албан бус салбарт ажиллаж байна. Залуу 
эмэгтэйчүүд болон хотын залуучуудын хувьд уг шилжилт 
хожуу эхэлдэг ч хотын залуучууд ажилд шилжихэд удаан 
хугацаа зарцуулж байгаа нь тэдний ур чадвар ажлын байрны 
шаардлагад нийцдэггүй, эсвэл ажлын байр дутмаг байгаатай 
ихэнхдээ холбоотой байна.

2. Эдийн засгийн эрчимтэй өсөлт нь залуучуудад зохистой, 
бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгох нөхцөлийг 
хангалттай бүрдүүлж чадсангүй. Залуучуудын ажилгүйдэл 
аймаг, сумын төвд улсын дундажаас өндөр байна.

3. Залуучууд нийт ажилгүйчүүдийн 60 орчим хувийг 
эзэлж байна. 2012-2014 онд 15-34 насны залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин 10.7 хувьтай, 20-24 насны 
залуучуудын ажилгүйдэл 17.3 хувьтай байсан нь улсын 
дундаж 7.9 хувиас хоёр дахин өндөр байв. Тогтвортой, 
тохирох ажил хайж байгаа залуучуудын 63 хувь нь жил 
гаруй, 40 орчим хувь нь гурван жил гаруй ажил хайж байгаа 
нь ур чадвараа алдах болон бусад эрсдэлд өртөх аюултай.

4. 15-34 насны залуу эрэгтэйчүүдийн 50 орчим, эмэгтэйчүүдийн 

38 хувь нь хөдөлмөр эрхэлж, албан бус салбарт ажиллагсдын 
гуравны нэгийг залуучууд эзэлж байна.

5. Сайн боловсролтой атлаа ажилгүй залуучуудын тоо 
нэмэгдэж байгаа нь боловсролын тогтолцоо болон 
хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа сул байгааг харуулж 
байна.

6. Хөдөө орон нутагт албан салбарт ажил олоход бэрхшээлтэй, 
харин Улаанбаатарын залуучуудын дөрөвний гурав нь тус 
салбарт ажиллаж байна.

7. Хөдөлмөрийн зах зээлд жендэрий ялгаа нилээд их байна.
Залуу эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн зах зээлд ороход илүү 
бэрхшээлтэйн зэрэгцээ ажилд орсон ч эрэгтэйчүүдээс бага 
цалин авах, явцуу мэргэжлийн хүрээнд ажиллах магадлалтай 
байна.

8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх 
боломж, ялангуяа хөдөө орон нутагт хязгаарлагдмал, тэдний 
олонх нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг ажээ.

9. Монголын залуучуудын сайн сайхан ирээдүй тэд хэр сайн ур 
чадвар эзэмшихээс мөн тэдний хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
хэр өргөжүүлэхээс ихээхэн хамаарах бөгөөд ингэснээр 
залуучууд маань эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг 
хүртэнэ.

Удиртгал: Залуучуудыг хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэх нь 

4.
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ БОЛОМЖИЙГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ НЬ
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шилжилт дуусгавар болох бөгөөд энэ нь 
залуучуудын ур чадвар, ажлын байрны 
хүртээмж зэрэг олон хүчин зүйлээс 
хамаардаг.

Энэ бүлэгт залуучуудын ажилгүйдлийн 
цар хүрээ, нөхцөл шалтгаан болон 
сургуулиас ажилд шилжих үйл явцын 
талаар судаллаа. Залуучуудад ямар 
төрлийн ажлын байр байна, аль салбарт 

тэд ажиллаж байна, хөдөлмөр эрхлэх 
давуу боломжийг ашиглахад тэдэнд ямар 
сорилтууд тулгарч байгаа зэрэгт анхаарал 
хандууллаа. Мөн залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэх боломжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, 
хариуцлагатай, эдийн засгийн хувьд 
хараат бус иргэд болцгооход нь хэрхэн 
туслах, тэдний хөгжлийг түргэтгэхийн 
тулд юу хийж болох талаар зохих 
зөвлөмжийг санал болголоо.

2008 онд Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагаас явуулсан судалгаагаар 
Монголын 15-29 насны залуучуудын 
56 хувь нь сургуулиас ажилд шилжих 
үедээ явж байгаа буюу тогтвортой 
ажил хайсаар байгаа, 40 гаруй хувь нь 
шилжилтийн үедээ хараахан ороогүй 
буюу суралцсаар байгаа, зөвхөн нэг 
хүрэхгүй хувьд нь л шилжилтийн үе 
дуусгавар болсныг тогтоожээ.123 

Насны бүлгээр ангилж үзвэл ихээхэн 
ялгаа байгаа бөгөөд өсвөр насныхны 

хувьд цаашид үргэлжлүүлэн сурах 
хандлага давамгайлж байв. Шилжилт 
эхлэх зааг болох сургууль төгсөх 
дундаж нас 15-29 насныханд, сургуульд 
суралцсан хугацаанаас нь хамааран 19.8 
жил байна (хүснэгт 4.1). Ерөнхийдөө 
хөдөөгийн залуучууд хөдөлмөрийн зах 
зээлд хотын залуучуудаас эрт орж байгаа 
бөгөөд сургуулиа төгсөөд дунджаар 
1.1 жилийн дараа ажилд ордог байна. 
Хотын залуучууд сургуулиа төгссөний 
дараа анхны тогтвортой ажил олтол 2.9 
жил зарцуулж байна.

Сургууль төгсөөд ажилд орох хүртэлх шилжилтийн үе  122

Дээрх мэдээллээс дараах дүгнэлтүүдийг 
хийж болох юм. Нэгд, хөдөөд 
шилжилтийн хугацаа богино байгаа 
нь залуучууд эрт ажил хийж эхэлж 
байгааг илтгэж байна. Үргэлжлүүлэн 
сураад байдаггүй, ажил нэг их хайгаад 

байхгүйгээс нь харахад хөдөөгийн 
залуус ажлын сайн ур чадвар олж 
авалгүй ажилд ордог байж болох талтай. 

Хоёрт, хотын залуучууд дунджаар 21.1 
наснаас буюу шилжилтийг хожуу 

Хүснэгт 4.1 

15-29 насны залуучуудын сургуулиас ажилд шилжих байдал, хүйс, байршлаар, 2009 
жил

Эх сурвалж: UCW, 2009.

Бүлэг
Сургуульд суралцсан залуучууд Сургуульд огт суралцаагүй залуучууд

Шилжилтийн эхлэл, 
дундаж нас

Шилжилт дуусгавар болох, 
анхны ажилд орсон дундаж нас

Шилжилтийн 
хугацаа, жилээр

Анхны ажилд орсон дундаж нас

Бүгд 19.8 22.3 2.5 13.1

ХҮЙС

Эрэгтэй 19.4 21.7 2.3 14.0

Эмэгтэй 20.2 23.0 2.8 11.5

БАЙРШИЛ

Хот 21.1 24.0 2.9 15.9

Хөдөө 18.2 19.3 1.1 13.0

ХҮЙС, БАЙРШИЛ

Эрэгтэй, хотын 21.5 23.4 1.9 16.7

Эмэгтэй, хотын 21.5 24.7 3.2 15.8

Эрэгтэй, хөдөөгийн 18.2 19.8 1.6 14.4

Эмэгтэй, хөдөөгийн 18.2 19.9 1.7 10.7
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эхэлж байгаа нь тэдний дээд боловсрол 
эзэмших эрмэлзэл илүү байгаатай 
холбоотой (бүлэг 3).

Гуравт, хотын залуучууд баталгаатай 
ажилтай болтол илүү урт хугацаа 
зарцуулдаг ажээ (эрэгтэйчүүд 1.9, 
эмэгтэйчүүд 3.0 жил). Энэ нь тэдний ур 
чадвар нь ажил олгогчийн шаардлагатай 
нийцдэггүй, хотод таарах ажил 
олддоггүй, эсвэл дээд боловсролтой 
хүмүүсийг шингээх ажлын байр хомс 
байгаа зэрэгтэй холбоотой байж болох 
юм.

Статистикийн мэдээллээс харахад 15-19 
насны залуучууд хөдөлмөрийн зах зээлд 
орохоосоо өмнө бүрэн дунд сургуулиа 
төгсөхийг чухалчилж байгааг 2000-2010 
онд энэ насны бүлгийн ажил эрхэлдэг 

эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тоо буурсан 
баримт харуулж байна (зураг 4.1). 2000-
2010 оны хооронд 20-24 насны залуу 
эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 
ялимгүй өссөн бол энэ насны хөдөлмөр 
эрхэлж буй эмэгтэйчүүдийн тоо 2010 
онд 2000 оныхоос цөөрсөн байв. Энэ 
насны бүлэгт эрэгтэйчүүдээс илүү олон 
эмэгтэйчүүд дээд сургуульд суралцсаар 
байгаагаас хараахан ажил хайж эхлээгүй 
буюу ажилд ороогүй байсан нь тэд дээд 
боловсролтой болохыг эн тэргүүнд 
тавьж, хөдөлмөрийн зах зээлд хожуу 
ордгийг харуулж байна. 25-29 насны 
бүлэгт сургуульд суралцаж буй эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн аль алины хувь огцом 
буурсан нь ихэнх залуучуудын хувьд 
сургуулиас ажилд шилжих үе энэ 
наснаас эхэлж байгааг нотолж байна.

Зураг 4.1 

15-34 насны хөдөлмөр эрхэлж буй залуучуудын тоо, хандлага, хүйсээр, 2000–2010

Эх сурвалж: ҮСХ-ны мэдээллээс, 2011a.

a. Залуу эрэгтэй b. Залуу эмэгтэй
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25-34 насны бүлэгт залуучуудын 
хөдөлмөрийн зах зээлд орох явдал 
хамгийн өндөр болж байна. Харин дээд 
сургууль төгсч буй эмэгтэйчүүдийн тоо 
эрэгтэйчүүдээс илүү байгаа ч энэ насны 
бүлэгт ажил эрхэлж буй эрэгтэйчүүдийн 
тоо илүү байна. Энэ нь ур чадвар бага 
шаарддаг салбаруудад ажлын байр 
илүү байгаагаас эрэгтэйчүүд түлхүү 

ажиллаж байгаа, эсвэл эмэгтэйчүүд 
хүүхэд төрүүлэх, асрах зэрэг гэр бүлийн 
үүргээсээ үүдэн хөдөлмөрийн зах зээлд 
хожуу ордогтой холбоотой. Түүнчлэн 
эмэгтэйчүүдийн анхны гэрлэлтийн 
дундаж нас 24.2 байгаа нь залуучуудын 
сургууль төгсөж, сургуулиас ажилд 
шилжих үетэй таарч байгаа юм.124
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Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэх асар их 
эрмэлзэл байгаа ч олон мянган залуус 
ажил олж чадахгүй байна. 2012-2014 
оны ажиллах хүчний судалгаагаар 15-
34 насны залуучуудын ажилгүйдлийн 
түвшин 11 хувь байв.125 Энэ нь 
хөдөлмөрийн биржэд албан ёсоор 
бүртгэлтэй ажилгүй залуучуудыг 
хамарсан үзүүлэлт бөгөөд бодит 
байдалд ажилгүйдлийн түвшин үүнээс 

өндөр байж мэдэх юм. Ажилгүйдлийн 
түвшин 20-24 насны бүлэгт хамгийн 
өндөр буюу 17.4 хувьтай байгаа нь 
улсын дунджаас хоёр дахинаас ч илүү 
өндөр байна (хүснэгт 4.2). 15-29 насны 
ажилгүй залуучуудын дийлэнх нь анх 
удаа ажил хайж байгаа нь залуучууд 
хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавихад хэр 
их бэрхшээлтэй тулгарч байгаагийн 
нотолгоо болж байна.126

Залуучуудын ажилгүйдэл 

2012-2013 онд 20-34 насны 
эрэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин 
буурсан бол илүү олон эмэгтэйчүүд 
их, дээд сургуульд суралцаж байгаагаас 
үл хамааран залуу эмэгтэйчүүдийн 
ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн, 
эрэгтэйчүүдийнхээс байнга өндөр 
байв. Залуу эмэгтэйчүүдийн сургуулиас 
ажилд шилжих явц удаан байгаа нь тэд 
тохирсон ажлаа олоход эрэгтэйчүүдээс 
илүү саад бэрхшээлтэй тулгарч байгааг 
илтгэж байна (хүснэгт 4.1-ийг харна уу). 
Мөн олон залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд 
шилжилтийн үе нөхөрт гарах үетэй нь 
давхцаж, тэд хөдөлмөрийн зах зээлд орох 
нь хойшлогддог тал бий. Ийм болохоор 
эмэгтэйчүүд, ялангуяа нялх хүүхэдтэй 
залуу эхчүүд, өөрт нь илүү ээлтэй, 
тохиромжтой ажилд орохыг чухалчилж, 
хүлээцтэй ханддаг байж болох юм.
Аймаг, сумын төвд хөдөлмөр эрхлэх 
боломж нэн хязгаарлагдмал байгаа нь 
ноцтой асуудал юм. Эдгээр газруудад 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 
улсын дунджаас илт өндөр буюу 
аймгийн төвд 19, сумын төвд 17 орчим 
хувьтай байна. Гэвч хот, хөдөөгийн 

хөдөлмөрийн зах зээлийн ялгаанаас 
хамааран, тухайлбал, хөдөөд мал аж 
ахуй болон хөдөө аж ахуйн бусад 
салбар олон залуучуудыг ажлаар хангаж 
байгааг харгалзвал хотын залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин хөдөөгийнхөөс 
бараг хоёр дахин илүү байх магадлалтайг 
судалгаа харуулжээ.127 Хөдөөгийн 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин хэдийгээр хотынхоос өндөр 
байгаа боловч тэдний дийлэнх нь эдийн 
засгийн албан бус салбарт ажиллаж 
байгаа учир ажлын чанарт томоохон 
асуудал байна (хавсралт, хүснэгт VIII.1).
Боловсрол сайтай залуучууд 
ажилгүйдлийн эрсдэлд илүү өртөж 
байгаа нь боловсролын үр шимийг 
давуу хүртэхийн эсрэг үр нөлөө юм. 
Тухайлбал, дээд болон техникийн, 
мэргэжлийн боловсролтой залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин бага боловсролтой 
залуучуудынхаас нилээд өндөр (зураг 
4.2) байна. Мөн сүүлийн үед техник 
мэргэжлийн боловсролтой залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин өсөх хандлагатай 
байна (хавсралт, хүснэгт VIII). Бага 
боловсролтой залуучуудын хувьд тэд 

Хүснэгт 4.2

Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр, 2012–2014 
эдийн засгийн идэвхийн хувь

Эх сурвалж: 2012–2014 Ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сан, ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/nada/index.php/catalog/LFS.

Насны бүлэг
2012 2013 2014

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Улсны дундаж 8.2 8.4 8.1 7.9 7.6 8.3 7.9 8.5 7.3

15–19 8.0 6.9 9.3 13.6 11.1 17.6 17.4 16.2 19.6

20–24 17.0 16.1 18.3 17.3 15.6 19.4 17.4 17.0 18.0

25–29 9.6 10.0 9.1 9.3 8.2 10.5 9.7 10.5 8.8

30–34 6.8 6.7 6.8 7.0 6.5 7.7 7.3 6.7 8.0
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хөдөлмөрийн зах зээлд эрт ордог 
учраас, зах зээлийн онцлогийг мэдрэх, 
ашигтай ажил олох цаг хугацаа гардаг 
нь хөгжиж буй болон дунд орлоготой 
улсуудад байдаг түгээмэл үзэгдэл юм. 
Боловсрол сайтай ажилгүй залуучуудын 
нилээд нь урт хугацааны ажилгүйдэлд 
байна. Тухайлбал, техник мэргэжлийн 
боловсрол эзэмшсэн залуучуудын 60 хувь 
нь нэг жилээс дээш хугацаагаар ажил хайж 

байгаа аж.128 Иймд өсөн нэмэгдсээр байгаа 
боловсрол мэргэжилтэй ажиллах хүчийг 
шингээх хангалттай ажлын байр бий 
болгох үйл явц удаашралтай, нөгөө талаар 
байгаа ажлын байр нь боловсрол сайтай 
залуучуудын хүсэн хүлээж буй хэрэгцээ 
сонирхолд нийцэхгүй байна. Түүнчлэн 
боловсролтой залуучууд ажилгүйчүүдийн 
бүртгэлд бага боловсролтой залуучуудаас 
түлхүү хамрагддаг байж болох талтай.

Залуучуудын дийлэнх нь жилээс 
дээш хугацааг ажил хайхад 
зарцуулж байна 

Жилээс дээш хугацаагаар үргэлжилж 
буй ажилгүйдлийг урт хугацааны 
ажилгүйдэлд тооцдог. Зөвхөн залуучууд 
төдийгүй, 35-аас дээш насны ажилгүй 
хүмүүсийн 72 хувь нь урт хугацааны 
ажилгүйдлийн ангилалд багтаж байна 
(хүснэгт 4.3). Гэхдээ анх ажил хайж 
байгаа залуучуудын дунд энэ асуудал 
улам ноцтой байгаа юм. Тэдний 

63 хувь нь нэг болон түүнээс дээш 
жилээр, 40 хувь нь гурваас дээш жилээр 
ажилгүй байгаа бөгөөд хүйсээр авч 
үзвэл 15-24 насны эрэгтэйчүүдийн 62, 
эмэгтэйчүүдийн 55 хувь нь анх ажилд 
ортол жилээс дээш хугацаагаар хүлээж 
байгаа нь, урт хугацааны ажилгүйдлийн 
ангилалд орох эрсдэлтэй байна.129 
Нэгээс дээш жилээр зохистой ажил 
хүлээж буй залуучуудын тоо хүйсээс 
нь хамаарахгүйгээр нас ахих тусам 
нэмэгдэж байна (зураг 4.3).

Хүснэгт 4.3

Нийт ажилгүйчүүдийн тоо, ажилгүй байсан хугацаагаар, 2009–2013 
тоо

Эх сурвалж: 2009–2013 Ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сангийн мэдээллийг үндэслэн тооцов,ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/
nada/index.php/catalog/LFS.

Насны бүлэг Сар хүрэхгүй 1–2 сар 3–5 сар 6–11 сар 1–2 жил 3 болон түүнээс дээш жил Бүгд

15–34 3065 3834 7187 5215 12252 21410 52963

35 дээш 1719 1956 4605 3412 8005 22045 41742

Бүгд 4784 5790 11792 8627 20257 43455 94705

Зураг 4.2

15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин, боловсролоор, 2011 он

Эх сурвалж: 2011 оны ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сан,  ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/nada/index.php/catalog/LFS.
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Удаан хугацаагаар ажилгүй байгаа 
залуучууд зөвхөн санхүүгийн хувьд 
хохироод зогсохгүй ур чадвар нь 
мохож, цаашид ажил хийх нөөц 
бололцоо нь хумигддаг. Залуучуудын 
ажилгүйдэл нь хүний чадамжийг бүрэн 
ашиглахгүйгээс улс орны эдийн засгийн 
боломжит нөөцийг бууруулах талтай.130 
Монголын олон залуучууд, ялангуяа 
залуу эмэгтэйчүүд илүү ашигтай ажил 
хийх боломжийг хүлээх явцдаа мэдлэгээ 
дээшлүүлэх, ажил мэргэжлийн шинэ ур 
чадвар эзэмшихийн төлөө үргэлжлүүлэн 
суралцсаар байна. Зарим тохиолдолд 
залуус ур чадвар, боловсролын 
түвшнөөсөө доогуур, бага цалинтай, 
чанаргүй ажил хийхэд хүрдэг нь ур 
чадвараа алдах, насан туршийн орлого 
нь буурах, эрүүл мэндийн болон бусад 
эрсдэлд өртөх явдал гарч болох юм 
(бүлэг 3, 6).
Залуучууд анх ажилд орж хөдөлмөрийн 
зах зээлд хөл тавих үед нь гэр бүлийн 
дэмжлэг чухал үүрэгтэй. Ихэнх залуучууд 
энэ үедээ гэр бүлтэй болж, тэднийхээ 
өмнө үүрэг хариуцлага хүлээх болдог, 
иймд эцэг, эхийн сэтгэл санааны болон 
санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй. 
Мөн залуучуудын ихэнх нь төрийн болон 
хувийн хэвшлийн хөдөлмөр зуучлалын 
үйлчилгээнд найдахаасаа илүү, гэр бүл, 
найз нөхөд, танил талын шугамаар ажил 
хайх албан бус хэлбэрийг ашиглаж байна.
Ажилгүйдэл нь залуучуудын тэгш бус 
байдлыг улам дэвэргэдэг. Учир нь 
чинээлэг айлын залуус зохистой ажил 

олоход гэр бүл, нийгмийн сүлжээ, 
танил талаасаа санхүүгийн дэмжлэг, 
туслалцаа авах боломжтой. Харин ядуу 
айл өрхийн залуучуудын хувьд тийм 
боломж хязгаарлагдмал болохоор орлого 
олох зайлшгүй хэрэгцээ нь тэднийг 
анх тааралдсан, мэдлэг ур чадвартаа үл 
нийцэх ажилд ороход хүргэдэг. Иймд 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжсэн хөшүүрэг бий болгох, ажил 
мэргэжил дээрээ өсөхийг нь дэмжих 
сургалт, ажилд зуучлах үйлчилгээг улам 
өргөжүүлэхэд эн тэргүүнд анхаарах 
хэрэгтэй.

Залуучуудын ажилгүйдлийн шалтгаан

Ажилгүйдлийн судалгаанд хамрагдсан 
15-34 насны залуучуудын 60 орчим 
хувь нь мэргэжлийнхээ дагуу ажил олж 
чадахгүй байгаа болон ажил хайгаад ч 
нэмэргүй гэсэн нь итгэл алдарч буйн 
илэрхийлэл юм (зураг 4.4). Дээрх насны 
бүлгийн ажилгүй залуучуудын 15 хувь нь 
тэдний мэргэжилд тохирох ажлын байр 
байхгүй, 14 хувь нь мэргэжлийн зохих 
дадлага туршлага дутмаг гэжээ. Мөн 
тэд цалин бага, зохих туршлага дутмаг, 
ажилд ороход дэмжих, зөвлөлгөө өгөх 
механизмгүй, хөлстэй, хөлсгүй болон 
сайн дурын ажил эрхлэх боломж хомс, 
байгаа ажлын байр болон сургалтын 
талаарх мэдээлэл байхгүй, дэмжлэг авах 
танил талгүй, ажилд зуучлах үйлчилгээ 
хязгаарлагдмал, залуучуудын идэвх 
сонирхолгүй байдал зэргийг мөн 
ажилгүйдлийн шалтгаан гэж үзжээ.

Зураг 4.3 

Жилээс дээш хугацаагаар ажилгүй байгаа залуучуудын тоо, хүйсээр, 2011–2013

Эх сурвалж: 2011–2013Ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сан, ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/nada/index.php/catalog/LFS.
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Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт 

Залуучуудын ажиллах хүчний оролцоо 
бага, ажилгүйдэл өндөр байгаагийн нэг 
үр дагавар нь тэдний нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэлийн хэмжээ багасч, 
ингэснээр хожим авах тэтгэвэрийн хэмжээ 
буурах, тэтгэвэр авах хугацаа хойшлох 

явдал юм. Өөр нэг сөрөг үр дагавар нь 
залуучуудын ажилгүйдлыг бууруулахгүй, 
ялангуяа урт хугацааны ажилгүйдлыг 
шийдвэрлэхгүй бол ажилчдын залгамж 
халааг алдах явдал юм.131

Уул уурхай нь Монголын эдийн засгийн 
гол хөдөлгөх хүч болж байна. Олон 
улсын туршлагаас харахад уул уурхайн 
салбар нь ажиллах хүчний эрэлтийг 
нэмэгдүүлдэггүй, ажлын байр олноор 
бий болгодоггүй хэдий ч тус салбараас 
бий болох орлогын өсөлт нь дотоодын 
хэрэглээг эрс нэмэгдүүлж, улмаар уурхайг 
дагалдсан болон бусад салбарт ажиллах 
хүчний эрэлт, үйлдвэрлэлийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэхэд ихээхэн нөлөөлдөг. Нөгөө 
талаар зарим сөрөг үр дагавар ч гардаг.
Монгол Улсын хувьд уул уурхайн 
эрчимтэй хөгжлийн улмаас тус салбарт 
ажиллагсдын тоо 2002-2012 онд 
хоёр дахин нэмэгдэж, дундаж цалин 
бодит дүнгээр 121 хувиар өсчээ.132 Уул 
уурхай нь мөн шууд бусаар нөлөөтэй 
байна. Тухайлбал, ханган нийлүүлэгч 
компаниудын орлого өсч, хэрэглээ 
нь нэмэгдсэнээр, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлсэн, барилга, худалдаа, 
уурхайтай холбогдох бусад үйлчилгээ 
өргөжсөн. Барилгын салбарын огцом 
өсөлт үүний нэг үр дүн юм. Хэдийгээр 
эмэгтэйчүүд болон дээд сургууль 
төгсөгчдийг ажлаар хангахад төдийлөн 

нэмэр болоогүй, ихэвчлэн ур чадвар бага 
шаардсан ажлууд байсан ч 2010-2013 онд 
шинээр бий болсон нийт ажлын байрны 
гуравны нэг нь тус салбарт бий болжээ.
Ашигт малтмалын үнийн өсөлт 
болон уул уурхайн эрчимтэй өсөлттэй 
холбоотойгоор салбаруудын хөгжилд 
гарсан ахиц дэвшил нь макро эдийн 
эдийн засгийн түвшинд хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд далайцтай 
нөлөө үзүүлээгүй байна. 2000 оноос 
хойш өсөлтийг дагаж гарах хөдөлмөр 
эрхлэлтийн агшилт суналт, мэдрэмж 
олон салбарт байнга өөрчлөгдөж байгаа 
нь ажлын байр бий болгох үйл явц нь 
макро эдийн засгийн болоод уул уурхай, 
түүнийг дагасан бусад салбарын өсөлтийн 
түвшинг гүйцэхгүй байна. Иймээс 
сургуулиа төгсөөд ажилд шилжиж байгаа 
олон залуучууд ажил олж чадахгүй 
байна.133  Энэ байдал нь Монголын эдийн 
засгийн эрчимтэй өсөлтийг залуучуудын 
бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт болгоход 
тулгарч буй томоохон сорилт юм. Нөгөө 
талаар сүүлийн хоёр гурван жилд уул 
уурхай, түүнийг дагалдсан салбаруудад 
өсөлт саарсан нь залуучууд эдгээр салбарт 

Зураг 4.4 

15-24 насны залуучуудын ажилгүй байгаа шалтгаан, 2014

Тайлбар: Бусад шалтгаанд улирлын чанартай ажил хийж байгаа, жирэмсэн болон хүүхдээ асарч байгаа, цэргээс халагдсан, цалин бага, суралцаж байгаа, гадаадад амьдарч байгаад ирсэн, 
ажиллаж байсан байгууллагад бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн зэрэг шалтгаанууд байв.
Эх сурвалж: 2014 оны Ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сан, ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/nada/index.php/catalog/LFS.
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Мэргэжлийн дагуу ажил олдоогүй

Ажил хайгаад үр дүн гараагүй

Бусад

2,9%
11,1%

12,8%

25,3%

34,5%

13,4%
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тогтвортой ажил эрхлэх боломжийг бүр 
ч хязгаарлалаа. Тухайлбал, олон МСҮТ-
ийн сургалт уул уурхайн салбарын өсөн 
нэмэгдэх хэрэгцээг хангахад чиглэгдэж 
байсан. Үнийн өсөлт, Засгийн газраас 
лиценз олгох, хайгуул хийхэд хязгаарлалт 
тавьсан, том мега төслүүд зогссон зэргээс 
уул уурхайн ажил хумигдаж, ажилчдын 
тоогоо цөөлөх болсон зэрэг нь МСҮТ 
төгсөгчдийн ажил эрхлэлт буурахад 
нөлөөлж байна. 
Өнөөгийн байдлаар худалдаа, 
үйлчилгээний салбар (ресторан, зочид 
буудлууд) нь ажлын байраар хангах 
хамгийн чухал салбарууд болоод 
байна. 2000 оноос хойш үйлчилгээний 
салбарын хөдөлмөр эрхлэлт 40 гаруй 
хувиар нэмэгдэж, үүнд залуучууд 
өргөнөөр хамрагдаж байна. Гэвч эдгээр 

ажлын дийлэнх нь түр, эсвэл цагийн 
ажил байдаг болохоор залуучуудыг 
баталгаатай, тогтвортой ажлын байраар 
хангаж чадахгүй байна. 
Ажиллах хүчний оролцооны ерөнхий 
түвшин 2000 оноос хойш 61-64 хувийн 
хооронд хэлбэлзэж ирсэн бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийнх 56-58 хувь байгаа нь, 
эрэгтэйчүүдийнхээс (65-68 хувь) доогуур 
байна.134 15-34 насны эрэгтэйчүүдийн 
50 орчим, эмэгтэйчүүдийн 38 хувь нь 
хөдөлмөр эрхэлж байна.135 Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байдал байршлаас 
шалтгаалан нилээд ялгаатай байна. 
Тухайлбал, хотын залуучуудын 39.2 хувь 
нь ажил эрхэлж байгаа бол хөдөөд энэ 
үзүүлэлт ердөө 22.2 хувьтай байна(зураг 
4.5).

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 
салбараар

Хөдөө аж ахуйн салбарт залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт 2009-2014 онд 40-с 
28 хувь хүртэл буурсан нь тус салбар 
залуучуудын хувьд ажиллах сонирхлыг нь 
төдийлөн татахаа больж байна гэж үзэж 
болох юм (хүснэгт 4.4). Сүүлийн жилүүдэд 
барилгын салбар эрчимтэй хөгжсөн хэдий 
ч тус салбарт ажиллаж буй залуучуудын 
хувь 6-аас 9 хүртэл ялимгүй өссөн бөгөөд 
дээд боловсролтой залуучууд тус салбарт 
ажиллах сонирхол багатай байна. 
Төрийн захиргаа, үйлчилгээний салбар 
нь ажилд орохыг хүсч буй залуучуудыг 
хамгийн их татаж буй салбарууд бөгөөд 
залуучууд, ялангуяа эмэгтэйчүүд төрийн 

албанд орвол баталгаатай гэж үздэг 
аж. Нөгөөтэйгүүр залуучууд тодорхой 
мэргэжлүүдэд давамгайлж байна, жишээ 
нь санхүү, даатгалын ажилтнуудын 
гуравны хоёр нь, мэдээлэл, холбооны 
технологийн таван ажилтан тутмын гурав 
нь, уул уурхай, барилга, соёл, урлагийн 
ажилтнуудын бараг тал хувь нь, төрийн 
захиргаа, үйлчилгээ, шинжлэх ухаан 
технологийн салбарын таван ажилтны 
хоёр нь залуучууд байна. Засгийн 
газар санхүүгийн хяналтаа чангатгаж, 
улсын төсвөө танаж байгаа нь төрийн 
байгууллагуудын орон тоог багасгахад 
хүргэж байна. Энэ нь төрийн албанд 
ажиллах сонирхолтой залуучуудад 
тодорхой нөлөө үзүүлнэ.

Зураг 4.5

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, байршлаар, 2010

Эх сурвалж: ҮСХ, 2011a.
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2014 онд шинээр ажилд орсон 
хүмүүсийн 56 хувь нь залуучууд байсан, 
залуу ажил олгогч, бизнес эрхлэгчдийн 
тоо 2011-2013 онд 1992-оос 3105 болж 
бараг 56 хувиар нэмэгдсэн нь нааштай 

хандлага юм. Залуучуудын олонх нь 
цалинтай ажил хийхийг чухалчилдаг 
бөгөөд тэдний эзлэх хувь 2009-2014 онд 
40-өөс 56 болж өсчээ (хүснэгт 4.5).

Хүснэгт 4.4 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, салбараар, 2009–2014 он 
хувь

Эх сурвалж: 2009–2014 Ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сан, ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/nada/index.php/catalog/LFS.

Салбар 2009 2010 2012 2013 2014

ХАА 39.9 37.7 37.7 30.2 28.2

Аж үйлдвэр 10.9 11.4 12.6 14.3 13.2

Барилга 5.9 4.8 6.3 7.9 9.2

Бөөний болон жижиглэн худалдаа 12.4 11.9 11 12.4 12.5

Төрийн алба 5.7 6.6 7.1 7.4 6.3

Бусад салбарууд 25.2 27.6 25.3 27.8 30.6

Гэрийн ажилд туслах, цалин хөлсгүй 
ажил эрхэлж буй залуучуудын тоо энэ 
хугацаанд огцом буурчээ. Албан бусаар 
хөдөлмөр эрхлэх нь мэргэжилгүй, 
эсвэл мэргэжлийнхээ дагуу ажил 
олох боломжгүй залуучуудын эцсийн 
сонголт юм.136 Сүүлийн жилүүдэд албан 
бус салбарт ажиллах явдал залуучуудын 
дунд нэмэгдэх хандлагатай байна. 15-34 
насны албан бус салбарт үндсэн ажил 
эрхэлж буй залуучуудын тоо 2009 онд 
49.5 мянга байсан бол 2013 онд 60.9 
мянга болж, бараг дөрөвний нэгээр 
нэмэгджээ. Албан бусаар хөдөлмөр 

эрхэлж буй нийт хүмүүсийн 30 
хувийг залуучууд эзэлж байна. Хөдөөд 
залуучуудын ердөө 6 хувь нь л эдийн 
засгийн албан салбарт хөдөлмөр эрхэлж 
байна (зураг 4.6). Тэрчлэн 2011 онд 
эдийн засаг хамгийн өндөр, 17.3 хувийн 
өсөлттэй байсан нь аж үйлдвэрийн 
салбарын хөгжил, эдийн засгийн албан 
салбарын бизнесийг өргөжүүлэхэд хувь 
нэмэр оруулсан. Улаанбаатарт ажил 
эрхэлж буй залуучуудын дөрөвний гурав 
нь цалинтай ажил хийж, бараг гуравны 
хоёр нь эдийн засгийн албан салбарт 
ажиллаж байна.

Хүснэгт 4.5 

15-34 насны залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 2009–2014 он 
хувь

Эх сурвалж: 2009–2014 оны ажиллах хүчний судалгааны мэдээ, хүн амын тооллого болон судалгааны мэдээллийн сан, ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/nada/index.php/catalog/LFS.

Хөдөлмөр эрхлэлт 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Цалинтай ажиллагсад 40.1 43.5 46.6 50.2 53.9 56.2

Ажил олгогч 0.8 0.5 0.5 0.5 0.7 1.1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 18.4 18.8 17.6 12.3 14.8 14.3

Мал аж ахуйн салбарт ажиллагсад 24.9 24.0 26.7 30.8 28.2 26.3

Гэр бүлийн бизнест цалин хөлсгүй ажилладаг 15.3 12.9 8.2 6.0 2.2 2.0

Дээрхээс бусад 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1

Бүгд 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
дийлэнх нь эдийн засгийн идэвхгүй 
байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
эдийн засгийн оролцоонд хөгжлийн 
бэрхшээлийн төрлөөс хамаарах ялгаа 
үндсэндээ байхгүй байна. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй дийлэнх хүмүүс ажил 
эрхлэхэд ихээхэн саадтай тулгардгаас тэд 

ихэвчлэн гэр бүлийн хүрээнд хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх, гэр бүлийн бизнест 
цалин хөлсгүй ажилладаг бөгөөд 
цалинтай ажил олгогч байх магадлал 
бусад хүмүүсээс 1.5 дахин бага байна. 
Тэдний 80 орчим хувь нь эдийн засгийн 
идэвхгүй байна (зураг 4.7).137 Хөдөөд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа явуулах боломж 
бүр хомс байна.

Зураг 4.6 

15-24 насны залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, салбар, хүйс, байршлаар, 2014

Эх сурвалж: ОУХБ, 2014
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Зураг 4.7 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, 2010

Тайлбар: ХБХ = хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс
Эх сурвалж: ҮСХ, 2011a.
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Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
хөдөлмөр эрхлэх, дээд боловсрол 
эзэмших боломжийг нэмэгдүүлэх 
талаар шийдвэртэй арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байна. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд хөдөлмөр 
эрхлэх нь зөвхөн орлого олох хэрэгсэл 
бус, тэдний өөрийгөө хүндэтгэх, өөртөө 
итгэлтэй байх чухал хүчин зүйл юм. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг 
хөдөлмөр эрхлэх, боловсрол олгоход 
ялгаварлан гадуурхахыг Хөдөлмөрийн 
хуулиар эрс хориглосон билээ. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгмийн 
хамгааллын тухай хуулиар тэдний эрхийг 
хамгаалах арга хэмжээ авахыг аймгийн 
Засаг дарга нарт үүрэг болгосон байдаг. 
Энэ мэтээр хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрхийн талаарх олон нийтийн 
ойлголт, хандлага нааштай болж байгаа 
зэрэг зарим ахиц гарч байгааг төрийн бус 
байгуулагууд тэмдэглэжээ. Гэвч хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст ээлтэй зохих дэд 
бүтэц хангалтгүй хэвээр байна.

Залуу эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэх боломж

Монголд залуу эмэгтэйчүүдийн 
боловсрол эзэмших боломж сайн, 
боловсролын түвшин өндөр, ажиллах 
хүчний оролцоо боломжийн байгаа 
хэрнээ тэд хөдөлмөрийн зах зээлд 
байр сууриа олоход бэрхшээлтэй 
тулгарсаар байна. Жишээ нь хотод 
залуу эмэгтэйчүүдийн ажил хайх хугацаа 

3.0 жил байгаа нь эрэгтэйчүүдэд 1.9 
жил байгаагаас хавьгүй удаан хугацаа 
зарцуулж байна. Ажилд орлоо гэхэд 
залуу эмэгтэйчүүд уламжилж ирсэн 
хязгаарлагдмал мэргэжлүүдээр голлон 
ажиллаж байна (доор тусгав). Залуу 
эмэгтэй, эрэгтэй ажилчдын цалин хөлс 
нилээд ялгаатай байна. 

20-24 насны залуу эмэгтэйчүүдийн 
дийлэнх нь үргэлжлүүлэн суралцсаар, 
ажил хайж эхлээгүй, ажилд ороогүй 
байгаа бол 25-29 насны бүлэгт сургуульд 
суралцаж байгаа эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн 
аль алины хувь огцом буурч байна.

Дэлхий даяар эмэгтэйчүүд хоол унд 
бэлтгэх, цэвэрлэгээ хийх, түлээ түлш 
цуглуулах, ус авах, хүүхэд хөгшчүүдийг 
асрах зэрэг цалин хөлсгүй гэрийн ажлыг 
гүйцэтгэсээр ирсэн. Монголд 2010 оны 
хүн амын тооллогын дүнгээр 25-29 
насны эмэгтэйчүүдийн 17 хувь нь гэрийн 
ажилтай гэсэн байхад, эрэгтэйчүүдийн 
зөвхөн 1 хувь нь ийм ажилтай байсан 
нь энэ насны эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн 
зах зээлд хожим орж байгааг давхар 
баталж байна (зураг 4.8). 25-34 насны 
бүлэгт хөдөлмөрийн зах зээлд орох 
боломж хамгийн өндөр хэмжээнд хүрч 
байгаа боловч энэ насны ажил эрхэлж 
буй эмэгтэйчүүдийн тоо эрэгтэйчүүдээс 
илт цөөн, тэдний гуравны нэг нь 
цалин хөлсгүй гэрийн ажил хийж байх 
магадлалтай байна.138

Зураг 4.8 

20-29 насны залуучуудын эдийн засгийн үйл ажиллагаа, 2010

Тайлбар: Бусад гэдэгт эдийн засгийн идэвхгүй байгаа хүмүүсийг тооцов.
Эх сурвалж: ҮСХ-ний мэдээллээс, 2011a.
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Төрийн өмчит хүүхдийн цэцэрлэгийн 
хүрэлцээ муу, хувийн цэцэрлэгийн төлбөр 
өндөр байна. Сүүлийн жилүүдэд Монголд 
төрөлтийн түвшин нилээд өсч цэцэрлэгт 
орох шаардлагатай хүүхдүүдийн тоо 
олширсон боловч сургуулийн өмнөх 
боловсролын үйлчилгээ, цэцэрлэгийн 
тоо энэ өсөлтийг гүйцэх хэмжээнд 
нэмэгдсэнгүй. Төрөлт нэмэгдэхийн 
хирээр цэцэрлэгийн хүрэлцээ 
хязгаарлагдмал байгаа нь эмэгтэйчүүдийн 
ажил эрхлэлтэд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Зургаагаас доош насны хүүхэдтэй 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх 
магадлал хүүхэдгүй эмэгтэйчүүдийнхээс 
бага байна.139 
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд 
сөргөөр нөлөөлж буй ажил мэргэжлийн 
зааглал түгээмэл байна. Эмэгтэйчүүд 
боловсрол (80.6 хувь), эрүүл мэнд, 
нийгмийн халамж (79.4 хувь), нийгмийн 
ухаан, бизнес болон хууль (64.3 хувь) 

зэрэг цөөн салбарт төвлөрч байна. 
Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, барилгын 
мэргэжлээр төгсөгчдийн зөвхөн 30 
орчим хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж 
байгаа нь шинжлэх ухаан, технологийн 
салбарт эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл цөөн, 
эдгээр салбарт эмэгтэйчүүд ажиллах 
боломж хязгаарлагдмал байгааг харуулж 
байна.140 Залуу эмэгтэй ажилчдын цалин 
хөлс эрэгтэйчүүдийнхээс 1.4 дахин бага 
байна.141 
Дээрх дүн шинжилгээ нь Монголын 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх боломж 
эмэгтэй, эрэгтэйчүүдэд тэгш бус байгааг, 
мөн эмэгтэй, эрэгтэй залуучуудад ажил 
амьдралаа аль алинийг нь тэнцвэртэй 
зохицуулах хөдөлмөр эрхлэлтийн 
уян хатан бодлого үгүйлэгдэж байгааг 
тод харуулж байна. Залуу эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн ажил үүргийн 
хуваарилалт дахь ялгааг арилгах асуудлыг 
шийдвэрлэх шаардлагатай.142

“Би хувийн сургуулийг бизнесийн 
удирдлага мэргэжлээр төгссөн. 
Сургуулиа төгсөөд олон сар өнгөрч 
байгаа ч тохирох аятайхан ажил 
олж чадаагүй л байна. Миний ур 
чадвар, туршлага тэдний шаардлагыг 
хангахгүй байгаагаас компаниуд 
ажилд авахгүй юм. Би эцэг, эхээсээ 
мөнгө гуйдаг болохоор тэд миний 
амьдралын талаар ихээхэн санаа 
зовдог, энэ байдлаас болоод манай 
гэр бүлийнхэн намайг үл тоомсорлох 
хандлагатай болсон. Үүнээс болоод 
би их бухимдалтай байдаг бөгөөд 
яаж энэ байдлаас гарах замаа олохгүй 
байна. Би буруу сургууль, мэргэжил 
сонгосон, дунд сургуульд байхдаа 
өөрийн чадавх болон сонирхлыг 
буруу тооцсон гэж боддог, ирээдүйн 
мэргэжлээ сонгоход надад хэн ч 
туслаагүй, би бусдын жишгийг дагаад 
харанхуйгаар дээд сургуульд орсон. 
Мөн манай ээж аав бүх хүүхдүүд дээд 
боловсролтой болж байна, чи ч гэсэн 
дээд боловсролтой болох ёстой гэсэн. 
Өөрийн ирээдүйг сонгох, шийдвэр 
гаргах нь нэн чухал, буруу шийдэл 
нь хүний бүхий л амьдралыг сүйтгэж 
болох юм байна.”

—Жаргалсайхан, 24 настай эмэгтэй

Сүүлийн жилүүдэд Засгийн газраас 
залуучуудын ажилгүйдлийг бууруулах 
талаар олон арга хэмжээ авч байгаа боловч 
залуучууд, ялангуяа залуу эмэгтэйчүүд 
болон шинэ төгсөгчид хөдөлмөрийн зах 
зээлд орох, эдийн засгийн хувьд хараат 
бус болоход ихээхэн сорилттой тулгарч 
байна. Хамгийн анхаарал татсан нэг 
сорилт бол хөдөлмөрийн эрэлт хэрэгцээ 
бага байгаа явдал юм. Сургууль төгсөж 
байгаа залуучуудын тоо хөдөлмөрийн 
зах зээлд хэрэгцээтэй ажиллах хүчний 
эрэлтээс ихээхэн давсанаас сургууль 
төгсөгчдөд зохих ажил олдохгүй байна. 
Тухайлбал, Дэлхийн банкны судалгаагаар 
2010 оны төгсөгчдийн зөвхөн 36 хувь нь 
ажилд орсон нь 2002 онд 26 хувь байснаас 
ялимгүй өсчээ. Шинэ төгсөгчдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаагаар 2013 
оны МСҮТ-ийн 18049 төгсөгчдийн 56.6 
хувь нь сургуулиа төгсөөд ажилгүй байгаа 
гэж бүртгүүлсэн байв.144 

Цаашилбал, залуучуудын эзэмшсэн 
ажил, мэргэжлийн ур чадвар нь 
хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай ур 
чадварт нийцэхгүй байна. Ажил хайж 
байгаа залуучуудын ур чадварын төрөл, 
түвшинд ажил олгогчид сэтгэл дундуур 
байгаа талаар 2008 оны ОУХБ-ын 

Залуучуудын ур чадвар ба хөдөлмөр эрхлэх боломж 
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Сургуулиас ажилд шилжилтын талаарх 
судалгаанд тэмдэглэжээ.145 Дээд болон 
техникийн, мэргэжлийн боловсролын 
чанар муу, олгож буй ур чадвар нь 
шаардлагад нийцэхгүй байгаагаас олон 
залуусын боловсролд оруулсан хөрөнгө 
оруулалтынхаа үр шимийг бүрэн хүртэх 
боломжийг хязгаарлаж байна. Тэдний 
олж авсан чадвар нь зохистой, бүтээмжтэй 
хөдөлмөр эрхлэхэд нь тус болж чадахгүй 
байна. 

Оюутнуудын олонх нь худалдаа, 
бизнесийн менежмент (38105), боловсрол 
(22664), нийгмийн ухаан (10149), хууль 
(8502), анагаах ухааны мэргэжлээр (20687) 
суралцдаг байна (зураг 4.9). 2002/2003 
болон 2014/2015 оны хооронд бизнесийн 
менежментийн оюутны тоо 44.2 хувиар, 
боловсролынх 53.0 хувиар өсчээ. 2012 
оны байдлаар МСҮТ-ийн сурагчдын 20.0 
хувь нь барилга, 18.0 хувь нь цахилгаан, 
10.0 хувь нь нарийн боовны үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний мэргэжлээр суралцжээ.

Харин хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 
өндөр салбарууд нь эрүүл мэнд (37.7 хувь), 
барилга (32.5 хувь), захиргаа, удирдлага 
болон хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ 
(29.9 хувь), боловсруулах салбар (28.6 
хувь), хөдөө аж ахуйн салбар (23.5 хувь) 
байна.

Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн 
шинэ орчинд гадаад хэл, ялангуяа англи 
хэлний өндөр мэдлэгтэй ажилтнуудын 
эрэлт их байна. BizNetwork мэргэжлийн 
бизнесийн цахим хуудас дахь ажлын 
байрны зарын 65 хувь, Өдрийн сонины 
зарын гуравны хоёрт нь гадаад хэлний 
мэдлэгийг, мөн ажлын туршлагаас 
гадна давхар гадаад хэлний мэдлэгийг 
(60 ба 52 хувь), компьютерийн ур 
чадварыг (46 хувь) тусгай шаардлага 
хэмээн онцолсон байв. 1990-ээд оны 
сүүлч, 2000-аад оны эхээр англи хэлний 
сургалттай сургуулиуд байгуулагдаж 

эхэлсэн.146 Эдгээр сургуулиуд нь 
ялангуяа залуучуудын дунд нилээд эрэлт 
хэрэгцээтэй. Өнөөдөр залуучууд гадаад 
хэл сурахад урьд урьдынхаас онцгой ач 
холбогдол өгдөг болов. Хотын залуучууд 
сургалтын иймэрхүү олон хувилбарыг 
ашиглах боломжтой бол хөдөөгийнхөнд 
тийм сонголт хязгаарлагдмал байна.

Нөгөө талаар дээд сургуулиудын олон 
хичээл хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт 
бага байсан ч багш нарын шаардлагаар 
заагдсаар л байдаг. Энэ байдлаас харахад 
төгсөгчдийн эзэмшиж буй мэргэжил 
болон хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 
хоорондоо авцалдахгүй байгаа нь 
тодорхой байна. Иймд ажиллах хүчний 
эрэлт нийлүүлэлтийн уялдааг сайтар 
хангах, ажил олгогчийн шаардлагад 
нийцсэн ажил хайгчийг бэлтгэхийн 
тулд боловсролын чанар хангагдсан 
байх ёстой. 

Зураг 4.9 

Их, дээд сургуулийн оюутны тоо, мэргэжлээр, 2002/2003–2014/2015
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Ажлын байр бий болгох асуудал нь 
үндэсний хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх 
чиглэлүүдийн нэг юм. Ажил эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг 
бууруулахад чиглэсэн Засгийн газрын 
бодлого нь доорх гурван чиглэлд 
онцгойлон анхаарч байна. Үүнд:
• Макро эдийн засгийн бодлогыг 

хөдөлмөр эрхлэлтийн үр дүнтэй 
уялдуулах. Макро эдийн засгийн 
болон аж үйлдвэрийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэхийн тулд Хөрөнгө 
оруулалтын хуулийн шинэчлэл, 
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
бодлого, Техник мэргэжлийн 
боловсролын тухай хуулийн 
шинэчлэл, Аж үйлдвэр, технологийн 
паркуудын эрх зүйн байдлын тухай 
хууль, Аж үйлдвэржилтийн 2009-
2016 оны хөтөлбөр, дэвшилтэт 
технологийн аж үйлдвэрийн бодлого 
зэрэг эдийн засгийн өсөлтийг хангах 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд 
чиглэгдсэн хэд хэдэн нааштай 
арга хэмжээг Засгийн газраас 
хэрэгжүүлжээ.147 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 
ажлын байр бий болгох бодлого, 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх. 
Засгийн газраас залуучууд, 40-
өөс дээш насны хүмүүс, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс, шилжин 
суурьшигчид, оюутнууд зэрэг ажил 
олоход илүү саад бэрхшээлтэй 
тулгарч байгаа иргэдэд ажлын 
байр бий болгосон байгууллага, 
аж ахуйн нэгжүүдийн санаачилгыг 
тал бүрээр дэмжих тодорхой үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. 2011 
оныг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
жилээр зарласан. 2004 онд баталсан 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийг 2011 
онд шинэчилжээ.

• Ажилгүй хүмүүсийг сургах, давтан 
сургах, ажилд зуучлах үйлчилгээ 
үзүүлэх. Ажил хайж байгаа хүмүүс, 
ажил олгогчдыг шууд холбох 
зорилгоор Засгийн газраас хөдөлмөр 
зуучлалын цахим сүлжээг байгуулжээ. 
Хөдөлмөрийн яаманд Техник 
мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
бодлогын хэлтэс байгуулагдаж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

чиглэлээр ажлын байран дээр нь 
сургалт явуулах, техник мэргэжлийн 
сургалт, давтан сургалт, зайн сургалт, 
гар урлалын сургалт зэрэг төрөл 
бүрийн сургалтуудыг явуулж байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх талаар 
бодлогын түвшинд ийнхүү ихэд анхаарч 
байгаа боловч залуучуудын ажилгүйдлийг 
багасгах асуудал нь улс оронд тулгарч 
буй хамгийн хүнд сорилтын нэг хэвээр 
байна. Эдийн засгийн болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн өсөлтийн хоорон дахь 
тэнцвэргүй байдал хэвээр байна.

Ажилтай, орлоготой монгол хүн 
хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-
2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
“Ажилтай, орлоготой монгол хүн” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 150 мянган шинэ 
ажлын байр бий болгохоор заажээ.148 
Мөн мэргэжлийн сургалт, боловсролын 
бусад байгууллагуудаас хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаагаар ажиллах хүчний 
ур чадварыг ажлын байрны эрэлт 
хэрэгцээнд нийцүүлэх арга хэмжээ 
авахаар тусгасан байна.

Ажилтай, орлоготой монгол залуус 
хөтөлбөр

Оюутнууд, залуучуудын хөдөлмөрийн 
зах зээлийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор тэднийг түр ажлаар хангах, 
тэдэнд ажил хөдөлмөрийн амтыг 
мэдрүүлж, утга учрыг таниулах зорилго 
бүхий энэхүү хөтөлбөрийг Залуучуудын 
хөдөлмөрийн биржээс 2014 оны 1 дүгээр 
сард эхлүүлжээ.

Ажил олгогч, ажилгүйчүүдийг 
холбох төр засгийн тэтгэлэг

Ажил олгогчид ажлын байрны зараа 
орон нутгийн хөдөлмөр зуучлалын 
төвүүд болон Улаанбаатарын 
Хөдөлмөрийн биржэд тавих, мөн 
ажилгүй хүмүүс зарын дагуу өөрийн 
сонгосон мэргэжлээр ажлын байран 
дахь сургалтад хамрагдах боломжийг 
олгохоор тус хөтөлбөрийг гаргажээ. 
Хөтөлбөрт хамрагдсан ажилгүй хүмүүс 
сургалтанд суух хугацаандаа 190 
мянган төгрөгийн тэтгэлэг авдаг бөгөөд 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх төр, засгийн бодлого 
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Дүгнэлт 

ажил олгогч болон сургалт явуулсан 
байгууллагад оролцогч бүрт 65 мянган 
төгрөгөөр тооцон сургалтын зардлыг 
төрөөс нөхөн олгодог ажээ. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан 6417 хүнээс 5087 нь (79 
хувь) сургалтаа дуусмагц ажилд орсон 
байна.149 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хүчин 
чармайлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
хөдөлмөр эрхлэхэд тулгарч байгаа 
сорилтуудыг шийдвэрлэх зорилгоор 
Хөдөлмөрийн яамнаас аймаг, сумдад 
жижиг төслүүдийг хэрэгжүүлжээ. Хэд 
хэдэн аймагт хэрэгжсэн төслүүдийн 
үнэлгээгээр нийт хамрагдсан хүмүүсийн 
38 хувь нь 15-34 насны бүлгийн 
залуучууд байсан байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг 12 
сараас дээш хугацаагаар ажиллуулсан 

ажил олгогч, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад 12 сарын хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээтэй дүйцэх нөхөн 
олговорыг Засгийн газраас олгож байна. 
Уг мөнгөн урамшууллыг мөн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн бизнесийг 
дэмжихэд зориулж олгодог хэдий ч 
дорвитой үр дүнд хүрэхэд хэмжээ нь хэт 
бага байна. 

Түүнчлэн голдуу жижиг төслүүдийн 
шугамаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуучуудыг төрийн санхүүжилттэй 
МСҮТ-дэд хамруулах оролдлогыг 
хийсэн. Үндэсний Нөхөн сэргээх 
төвийн дэргэдэх мэргэжлийн сургалтын 
төвд оёдол, мужаан, хивс, гоо засал, үс 
засах зэрэг мэргэжлийн сургалтуудыг 
зохион байгуулж байна. Монголын 
хараагүйчүүдийн холбоо компьютер-
ийн сургалт, иллэг массажийн дамжаа 
хичээллүүлж байна.

Монгол Улсын эдийн засгийн сүүлийн 
жилүүдийн эрчимтэй өсөлтийг даган 
хөдөлмөрийн зах зээлд хэд хэдэн нааштай 
хандлага бий болсон бөгөөд бүх нийтийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг өргөжүүлэхэд ч 
зарим ахиц дэвшил гарсан. Гэсэн хэдий 
ч эдийн засгийн өсөлт нь хүн амын 
олонх, ялангуяа залуучуудын зохистой, 
бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлтэд 
хангалттай нөлөө үзүүлээгүйг тус бүлэг 
дэх дүн шинжилгээ харуулж байна. 
Иймд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулахад, 
тухайлбал, ажил олоход зуучлах 
үйлчилгээ үзүүлэх, эрэлт хэрэгцээнд 
суурилсан ур чадварын сургалт явуулах, 
бизнесийг хөгжүүлэх зэргээр ихээхэн 
чармайлт гаргах шаардлагатай байна. 

Ажил хөдөлмөр болон хүний хөгжлийн 
хоорондын уялдаа нь ажлын чанар, 
ажиллах нөхцөл, хөдөлмөрийн нийгмийн 
үнэлэмж зэргээс мөн хамаардаг.150 Иймд 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих бодлого нь ажлын чанар, нөхцөл, 
аюулгүй байдал, тэдний цалин хөлс, бүрэн 
бус ажил эрхлэлт, албан бус салбар дахь 
оролцоо зэргийг анхаарахын зэрэгцээ 
залуучуудын ажлын нөхцөл байдал нь 

сургуулиас ажилд шилжих үеийн онцлог, 
гэрлэх, хүүхэд төрүүлэх, хүүхэд асрах 
үйлчилгээ зэрэг чухал асуудал, мөчлөгтэй 
хэрхэн зохицолдож байгааг нэгэн адил 
анхааралтай авч үзэх хэрэгтэй.

Ядуу айл өрхийн залуучууд сургуулиас 
ажилд саад багатай шилжихэд нь 
туслах зорилгоор Засгийн газраас 
тэдэнд сургууль төгссөний дараах жилд 
нийгмийн тусгай тэтгэлэг олгох асуудлыг 
судалж үзэх хэрэгтэй байна. Ажилд 
зуучлах үйлчилгээ, цалин хөлстэй, цалин 
хөлсгүй дагалдагчаар ажиллах, сайн дурын 
ажилд оролцох зэрэг нь залуучуудад 
ажлын дадлага туршлага хуримтлуулахад 
нь чухал тул хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжсэн ийм төрлийн механизмуудыг 
өргөн ашиглах шаардлагатай байна.

Хөдөлмөрийн зах зээлд жендэрийн ялгаа 
нилээд их байна. Энэ нь ажиллах хүчний 
оролцоо, ажилгүйдлийн түвшин, цалин 
хөлсний жендэрийн ялгаа ихэсч байгаа, 
эмэгтэйчүүдийн эрхлэх боломжтой 
ажлын хүрээ хязгаарлагдмал байгаа 
зэргээр илэрч байна. Иймд эмэгтэйчүүд 
хөдөлмөрийн зах зээлд идэвхитэй 
оролцох боломжийг өргөжүүлэх, тэдний 
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ажлын чанарыг сайжруулахын тулд 
жендэрийн мэдрэмжтэй хөдөлмөрийн 
зах зээлийн бодлого явуулах 
шаардлагатай байна. Мөн боловсрол, 
ажил мэргэжлийн сонголт дахь 
жендэрийн хэвшмэл ойлголт, хандлагыг 
өөрчлөх, хот суурин газрын хүүхдийн 
цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх зэрэг арга 
хэмжээ авах нь залуус ажил, амьдралаа 
тэнцвэртэй байдлаар зохицуулах, залуу 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх юм. 

Боловсрол эзэмшсэн атлаа ажилгүй 
залуучуудын тоо нэмэгдсээр байгаа нь 
боловсролын тогтолцоо, хөдөлмөрийн 
зах зээл хоорондын уялдаа сул байгааг 
харуулж байна. Дээд болон техник 
мэргэжлийн боловсрол аль аль 
нь хангамж тал дээр тулгуурлаж, 
хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар 
султай залуучуудыг төгсгөн гаргасаар 
байна. Иймд боловсролын байгууллагууд 
ажил олгогчдын хоорондын уялдааг 
сайтар бэхжүүлэх, хурдацтай өөрчлөгдөж 
буй хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээ хийгээд мэдлэгт суурилсан 
эдийн засгийн шаардлагад нийцсэн 
оюутнуудыг бэлтгэх хэрэгтэй байна.

Түүнчлэн, суралцах мэргэжил, таарч 
тохирох ажлаа мэдээлэлд суурилан 
сонголт хийхэд нь залуучуудыг зөв 
чиглүүлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн 
талаарх хамгийн сүүлийн шинэ мэдээлэл, 
судалгаа, мэргэжлийн зөвлөгөө, шинэ 
технологийг ашиглах сургалт, интернет, 
нийгмийн цахим сүлжээ зэрэг орчин 
үеийн дэвшилтэд арга хэрэгсэл чухал ач 
холбогдолтой. 

Засгийн газар, ажил олгогч нар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүстэй ажилладаг 
төрийн бус байгууллагуудтай нягт 
хамтран ажиллаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуучуудын мэдээллийн хүртээмж, 
шаардлагатай дэд бүтцийг сайжруулах, 
тусгай ур чадвар олгох сургалтуудыг 
өргөжүүлэхэд онцгой анхаарах хэрэгтэй 
байна. Түүнчлэн Засгийн газар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст хаана ч орох, гарах 
нөхцөл дэд бүтцийг бий болгохоос эхлээд 
эрх мэдлийг нь нэмэгдүүлэх, тэдний 
дээд боловсрол эзэмших боломжийг 
өргөжүүлэх шаардлагатай байна. 

Хүний хөгжлийг түргэсгэхийн төлөө 
ажил хөдөлмөрийг өргөн утгаар ойлгох 
нь чухлыг 2015 оны Дэлхийн Хүний 
хөгжлийн илтгэлд онцлон тэмдэглэсэн.151 
Ажил хэмээх ухагдахуун нь зөвхөн ажлын 
байр буюу ажил эрхлэлт гэдгээс илүү 
өргөн, гүн гүнзгий ойлголт юм. Энэ нь 
сайн дурын үйл ажиллагаа, бүтээлч ажил, 
цалин хөлсгүй асаргааны ажил, цалинтай 
болон тогтвортой ажил зэргийг бүхэлд нь 
хамардаг. Хэрэв төр засгийн бодлого нь 
бүтээмжтэй, өгөөжтэй, сэтгэл ханамжтай 
ажлын боломжийг өргөжүүлэх, 
ажилчдын ур чадвар, нөөц боломжийг 
нэмэгдүүлэх, тэдний эрх, аюулгүй байдал, 
сайн сайхныг дэмжин тэтгэх аваас ажил 
хөдөлмөр нь хүний хөгжлийг түргэсгэнэ 
хэмээн тус илтгэлд тэмдэглэжээ. 
Түүнчлэн залуучуудад тулгарч буй 
онцлог сорилтуудыг шийдвэрлэхийн 
тулд тэдэнд ажил хөдөлмөрийн шинэ 
талбарт бүтээлч, шинэлэг байх, бизнес 
эрхлэх таатай боломжийг нээн өгч, 
улмаар тэд улс орныхоо хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах нөхцөл боломжуудыг 
бүрдүүлэхийг Засгийн газруудад тус 
илтгэл зөвлөмж болгожээ.
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Бүлэг 5 

Залуучуудыг эрх 
мэдэлжүүлэх нь
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Залуу нас гэдэг бол аливаа хүн гэр бүлийн 
хүрээнээс гадуур нийгэмд танигдаж эхлэх 
амьдралын хугацаа юм. Эндээс хувь хүн 
болж төлөвших үйл явц мөн эхэлдэг. 
Тэд хүрээлэн буй нийгэмтэйгээ өргөн 
харилцаанд орж эхэлдэг. Мөн эрч хүчээ 
үзүүлж, сонголт хийх амьдралын үе шат 
юм. 
Төрөөс аливаа иргэний эрх, үүргийг залуу 
наснаас нь эхлэн хүлээн зөвшөөрдөг. 
Эдгээр эрх, үүргийн ихэнхийг 15-21 
насны хооронд олгодог бөгөөд энэ 
насанд иргэд хийсэн үйлдлийнхээ төлөө 
хуулийн хариуцлага хүлээх чадвартай 
болсон хэмээн үздэг байна (хавсралт IX). 
Залуу хүмүүс иргэний үүргээ идэвхтэйгээр 
хэрэгжүүлэх, нийгмийн өөрчлөлтийг 
хошуучлах, амьдрах орчноо сайжруулах, 
нийгмийн шударга ёсны төлөө тэмцэх 
замаар ирээдүйг тодорхойлж чадна. 
Залуучууд шийдвэр гаргахад утга учиртай 
оролцох, хэрэгцээгээ тодорхойлох, 
төр засгийн удирдлага болон төрийн 
албан хаагчидтай хариуцлага тооцох, 
үндэслэлтэй сонголт хийх чадвартай. 

Эдгээр нь бүгд нийлээд залуучуудыг эрх 
мэдэлжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх 
бөгөөд залуу хүмүүс өөрийн амьдралдаа 
эзэн болох үйл явц хэмээн тодорхойлж 
болно. Эрх мэдэлжүүлэх гэдэг нь өргөн 
утгаараа аливаа сонголт хийх, үйл 
ажиллагаа явуулах эрх чөлөөг өргөжүүлэх 
гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Энэ нь иргэдийн 
амьдралд нөлөөтэй хөрөнгө нөөцийг 
хуваарилах, шийдвэр гаргах эрх мэдлийг 
нэмэгдүүлэхийг илтгэдэг.
Хүний хөгжлийн үзэл баримтлал нь 
иргэдийн сонголтыг өргөжүүлэх үйл явц 
тул эрх мэдэлжүүлэх үйл явцын цөм юм. 
Хүний хөгжлийн ба эрх мэдэлжүүлэх 
үзэл баримтлал аль аль нь үйл явцаар 
тодорхойлогддог. Гэхдээ хүний хөгжил 
нь сонголтыг өргөжүүлэх тухай бол эрх 
мэдэлжүүлэх нь эдгээр өргөн сонголтоос 
сонголтыг хийх чадвар олж авах үйл явц 
юм.152 
Эрүүл, боловсрол сайтай, ажилтай 
залуучууд сонголтоо хувиараа, эсхүл 
хамтдаа үр нөлөөтэй илэрхийлэх, арга 
хэмжээ авахыг шаардах илүү чадвартай 

Шигтгээ 5.1

Хураангуй мэдээлэл

1. Залуучууд сонгуульд идэвхтэй оролцдог. 1990 оноос хойш 
явагдсан бүх сонгуульд залуучуудын 45.7 хувь нь ямар нэг 
байдлаар оролцжээ. Судалгаанд оролцсон 18-34 насны 
залуучуудын 18 хувь нь бүх сонгуульд, 25 хувь нь зарим 
сонгуульд оролцсон бөгөөд зөвхөн 11 хувь нь сонгуульд огт 
оролцоогүй байна. Ерөнхийдөө сонгогчдын ирц сүүлийн 20 
гаруй жилийн хугацаанд тогтмол буурч байгаа бөгөөд 1992 
онд бараг бүх нийтийг хамарсан буюу 96 хувь байсан бол 
2012 онд гуравны хоёроос бага болж буурчээ.

2. Залуучууд эрх чөлөөг ардчиллын чухал шинж чанар гэж 
үздэг. Залуучууд зэвсэгт хүчин, телевиз, Ерөнхийлөгч, 
цагдаад итгэдэг хэрнээ улс төрийн намуудад итгэдэггүй.

3. Залуучууд засаглалын үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамжтай 
бус байна. Боловсрол өндөртэй болон хотын залуучууд 
боловсрол багатай болон хөдөөгийн залуучуудтай 
харьцуулахад засаглалын үйл ажиллагаанд илүү 
шүүмжлэлтэй ханддаг байна.

4. Залуучууд улс төрийн сонирхлоо алдаагүй байна. 
Залуучуудын гуравны нэг (35.5 хувь) нь улс төрийн мэдээг 

тогтмол, тал орчим нь (46.4 хувь) өөртөө хамааралтай гэсэн 
мэдээг сонсдог байна. Тэдний зөвхөн 17.0 хувь нь дэлхий 
дахинд болж байгаа үйл явдлыг төдийлөн сонирхдоггүй 
ажээ.

5. Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын бараг тал нь (48.9 хувь) 
өөрсдийгөө улс төрд оролцох чадвартай гэдэгт итгэлтэй 
байна. Гэхдээ 52.7 хувь нь улс төр тэдний амьдралд 
хамаагүй, 60.0 хувь нь шударга бус байдал чадвартай 
хүмүүсийг улс төрөөс холдуулдаг гэж үзжээ.

6. Залуучууд төрийн бус байгууллага, залуучуудын хөтөлбөр, 
залуучуудаас гарсан санаачилга, сайн дурын үйл 
ажиллагаагаар дамжуулан хувиараа болон нийтээрээ 
нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцож байна.

7. Залуучууд Интернет,Twitter, Facebook зэрэг нийгмийн цахим 
сүлжээг идэвхтэй ашиглаж байна. Хэвлэл мэдээллийн шинэ 
хэрэгслийг залуучүүд ихэвчлэн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхэд 
ашиглаж байгаа ч тэдний хувьд энэ нь мэдээллийн гол эх 
сурвалж болж, хэдхэн жилийн өмнө боломжгүй байсан 
хэлбэрээр үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжийг нээжээ.

Удиртгал: Залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэх нь

5.
Залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэх нь
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байна. Гэхдээ эрх мэдэл нь аяндаа бий 
болдоггүй. Эрх мэдэлжүүлэх үйл явцыг 
гаднаас дэмжиж болох ч залуучууд 
өөрсдөө манлайлах хэрэгтэй. 
Залуучууд бол өөрчлөлтийн хөдөлгөгч 
хүч юм. Залуучууд төлөөллийн 
байгууллага, холбоод, сүлжээгээр 
дамжуулан нөөц бололцоог дайчлах, 
дуу хоолойгоо илэрхийлэх, боловсрол, 
эрүүл мэнд, ундны усны хангамж, 
эрүүл ахуйн үйлчилгээний чанартай 
холбогдуулан төр засгийн болон бусад 
байгууллагатай хариуцлага тооцож 
болно. Гишүүнчлэлтэй байгууллагаар 
дамжуулан хамтын арга хэмжээ авснаар 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
мөн сайжруулж болно. 
Энэ бүлэгт залуучуудын улс төрийн 

болон нийгмийн оролцоо, олон 
нийтийн үйл хэрэгт оролцож буй 
байдалд дүн шинжилгээ хийх замаар 
Монголын залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэх 
үйл явцыг авч үзнэ. Дараах хэсэгт 
залуучуудын сонгуульд оролцож буй 
байдал, ардчиллын талаарх залуучуудын 
ойлголт, улс төрийн оролцоонд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийн талаар судална. 
Удаах хэсэгт залуучуудын нийгмийн 
оролцооны талаар авч хэлэлцсэн. Энэ 
хэсэг нь залуучуудын байгууллага, 
тухайлбал, залуучуудын явуулж буй үйл 
ажиллагаа, тэдний эрх мэдэл, оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд тулгарч байгаа саад 
бэрхшээл, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 
гол анхаарлыг хандууллаа. Төгсгөлд нь 
зарим дүгнэлтийг хийлээ.

Залуучуудын улс төрийн оролцоо 

Сонгуульд оролцож буй байдал

Залуучууд насанд хүрэгсдийн эгнээнд 
шилжих шилжилтийн нэг онцлог нь 
сонгуульд оролцож санал өгөх, иргэний 
үүргээ идэвхтэй хэрэгжүүлэх үйл явц 
юм. 2013 оны байдлаар 18-34 насны 
залуучууд Монголын сонгуулийн насны 
нийт хүн амын 45.2 хувийг эзэлж байв. 
Энэ нь тэдний санал сонгуульд маш 
чухал төдийгүй сонгуулийн үр дүнд 

шийдвэрлэх үүрэгтэй болохыг харуулж 
байна. 

Ерөнхийдөө залуучууд сонгуульд 
идэвхтэй оролцдог. Тэдний бараг тал нь 
(45.7 хувь) 1990 оноос хойш явагдсан бүх 
сонгуульд аль нэг байдлаар оролцжээ. 
18 хувь нь ихэнх сонгуульд, 24.7 хувь 
нь зарим сонгуульд оролцсон бөгөөд 
зөвхөн 11.1 хувь нь аль ч сонгуульд 
оролцоогүй байна (зураг 5.1).

Сүүлийн хорин жилд сонгуулийн ирц 
тогтвортой буурах хандлагатай байна. 
Энэ нь зөвхөн залуучуудад хамаатай 
асуудал биш бөгөөд сонгуульд бараг 
бүх нийтээр оролцож байсан 1992 

оны 96 хувьтай харьцуулбал 2012 онд 
гуравны хоёроос бага болж буурсан нь 
ардчиллын үеийн зургаан сонгуулийн 
хамгийн доод үзүүлэлт юм (хүснэгт 5.1).

Зураг 5.1 

18-34 насны залуучуудын сонгуульд оролцсон байдал

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Бүх сонгуульд санал өгсөн Ихэнх сонгуульд санал өгсөн Зарим сонгуульд санал өгсөн Сонгуульд огт санал өгөөгүй

Санал өгсөн байдал

Ху
вь

60

40

20

0



96 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛ 2016

Залуучуудын сонгуулийн ирц буурч 
байгаа нь дэлхий нийтэд түгээмэл 
тохиолдож буй асуудал юм. Олон орны 
залуу сонгогчдын ирцийн мэдээнээс 
үзвэл тэд сонгуульд ахимаг насныхантай 
харьцуулахад харьцангуй идэвх багатай 
оролцдог байна.153 Залуу үеийнхэн 
мөн улс төрийн намууд, улс төрчдөд 
хамгийн шүүмжлэлтэй ханддаг, харддаг 
хэсэгт тооцогддог. Эндээс өнөөгийн 
залуучууд ардчилсан институцүүдийг 
үл ойшоосноор ардчиллын ирээдүйг 
бүрхэгдүүлнэ гэсэн гутранги дүгнэлтэд 
хүрч болох юм. 

Ардчиллын инститүцүүд залуучуудын 
асуудал, ашиг сонирхол, оролцоонд 
хэр нээлттэй, тэдний үзэл бодол улс 
төрийн үйл ажиллагаа, түүний үр дүнд 
хэр тусгалаа олж байгаа нь шийдвэрлэх 
хүчин зүйл болно. Нөгөө талаар 
ардчилал бол нийт иргэд, түүний дотор 
залуучуудад тухайн асуудал, үйл явц, үр 
дүн нь тэдний шууд ашиг сонирхолд тэр 
бүр нийцэхгүй байгаа ч оролцох замаар 
ардчиллын инститүцүүдийг ойлгох, 
хүлээн зөвшөөрөх, дэмжих ерөнхий 
шаардлагыг тавьдаг билээ. Иймд 
залуучуудын улс төрийн оролцоо нь 
нэг талаас инститүцүүд нээлттэй байх, 
нөгөө талаас залуучуудын байнгын 
оролцоог шаардана. Энэ нь ардчилсан 
төрийн чанар, улс төрийн тогтолцоо 
болон залуу оролцогчдын төлөвшлийн 
илэрхийлэл болох юм.154

Ардчиллын талаарх ойлголт

“Ардчиллыг тогтооход хялбар биш, 
магадгүй бид хэзээ ч бүрэн төгс 
амжилтанд хүрэхгүй байж мэднэ. 
Энэ нь бидний олон жилийн хичээл 
зүтгэлээр алхам алхмаар ахиц бий 
болгох зорилт юм. Бидний хойч 
үе болох залуучууд энэ зорилтонд 
хүрэхийн төлөө зүтгэх хэрэгтэй. 
Энэ нь олон талаар биелэгдэхгүй 
зорилт бөгөөд магадгүй тэр нь ч 
бидний хувьд дээр байж магад. Учир 
нь ирээдүйд улс орноо хөгжүүлнэ 
гэвэл биднээс улам их хичээл зүтгэл 
шаардаж байна.”

—Ан Сан Су Чи
Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 
дугаар бага хурал Улаанбаатар хот, 

2013 оны 4 дүгээр сарын 27–29

Ардчиллын үр нөлөөний талаарх 
иргэдийн төсөөлөл нь тухайн улс орны 
түүх, нийгэм, эдийн засаг, соёлын 
нөхцөл байдлаас хамааран тогтдог тул 
Монгол Улсад ардчилсан шинэчлэл 
хэрхэн явагдсан талаар доор товч 
танилцуулав (шигтгээ 5.2).

Хүснэгт 5.1 

Улсын Их Хурлын сонгуулийн сонгогчдын ирц, 1992–2012 он

Тэмдэглэл: a. Сонгуулийн насны хүн ам = хуулиар тогтоосон санал өгөх насны иргэдийн тоо, сонгогчид.
b. Бүртгэгдсэн сонгогчид = сонгуулийн бүртгэлд бүртгэгдсэн иргэд. Санал өгөхөөр бүртгэгдсэн иргэдийн тоо, санал өгөх насны сонгогчдын тооны харьцааг хэлнэ.
c. Сонгогчдын ирц = хүчинтэй, хүчингүй бүх саналын тоо, бүртгэгдсэн сонгогчдын тооны харьцаа.
Эх сурвалж: Олон улсын Ардчилал, Сонгуулийн дэмжлэгийн хүрээлэн, “Монголын сонгогчдын ирцийн мэдээ”, Стокгольм, http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=MN (2015 
оны 11 дүгээр сарын 30-ны мэдээгээр).

Он Сонгуулийн насны хүн амын тооa Бүртгэгдсэн сонгогчдын тооb Нийт саналын тоо Сонгогчдын ирц, %c

1992 1204690 1085120 1037392 95.60

1996 1377040 1147260 1014031 88.39

2000 1448576 1247033 1027859 82.42

2004 1676599 1329798 1088318 81.84

2008 1885077 1534074 1139984 74.31

2012 2130238 1836435 1198086 65.24
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Ардчилал бол төрийн тогтолцооны 
байж болох хувилбаруудаас хамгийн 
зохистой хэлбэр гэдгийг иргэд өргөнөөр 
ойлгодог, ийм итгэл үнэмшилтэй байх 
нь ардчилсан тогтолцоог бэхжүүлэхэд 
чухал шаардлагатай. Аливаа улсын 
ардчиллын ирээдүй нь залуу үеийнхэн 
төр засгийн ардчилсан хэлбэрийг 
тууштай дэмжиж байгаа эсэхээс ихээхэн 
хамаарна. Энэ нь иргэд ардчиллын 
талаар нийтлэг ойлголттой байна гэсэн 
үзэл санаан дээр тулгуурладаг. 

Монголчууд, ялангуяа залуучууд 
ардчиллыг хэрхэн ойлгож байгаа талаар 
авч үзэхдээ 2010-2012 онд Зүүн, Зүүн 

өмнөд Азийн бүс нутагт хийсэн Азийн 
барометрийн судалгаа (АБС) (судалгаа 
3), мөн Монгол Улсын Шинжлэх ухааны 
академийн Философи, социологи, 
хуулийн хүрээлэн (ФСХХ)-гээс 2013 онд 
хийсэн судалгаанд үндэслэв.155 ШУА-
ийн хүрээлэнгийн судалгаанд АБС-ны 
асуулгыг ашиглан зөвхөн залуучуудын 
дунд судалгаа явуулсан. АБС-нд 18-29 
насны бүлгийг хамруулсан бол ШУА-
ийн Философи, социологи, хуулийн 
хүрээлэнгээс 2013 онд хийсэн судалгаанд 
18-34 насны бүлгийг хамруулснаараа 
ялгаатай болно. 

Шигтгээ 5.2 

Монгол Улс дахь ардчиллын төлөв байдал 

Монгол Улсад ардчилсан тогтолцоонд шилжих шилжилт 1990 
оноос эхэлсэн. Шинэ Үндсэн хуулийг 1992 онд баталснаас 
хойш улс төр, эдийн засаг, нийгмийн асар том өөрчлөлтийг 
хийжээ. Улсын Их Хурлын болон ерөнхийлөгчийн ээлжит 
зургаан удаагийн сонгуулийг тайван замаар хийж эрх мэдлийг 
шилжүүлсэн. Хүний эрхийг хүндэтгэх, хэвлэл мэдээллийн 
чөлөөт байдал болон улс төрийн шударга өрсөлдөөн хангагдсан. 
Ардчилалд шилжихэд ардчилал, нийгмийн олон ургальч 
байдлыг тогтоосон өмнөх түүх шаардлагатай гэж зарим хүмүүс 
үздэгтэй харьцуулахад урьдач нөхцөлийг бүрдүүлэхгүйгээр 
үндсэн хуулийн ардчиллыг шинээр тунхаглан хөгжүүлсэн 
гайхамшигтай ололт юм.a

Эдүгээ Монгол Улс нь бүс нутагтаа ардчилалд тайван замаар 
шилжсэн үлгэр жишээ болж, олон улсын ажиглагчдын 
үнэлгээгээр тогтвортой ардчилсан улс болж чаджээ. Эрх 
чөлөөний ордноос гаргадаг дэлхий нийтийн эрх чөлөөний 
2014 оны индексээр бүс нутаг дахь бүрэн эрх чөлөөтэй цөөн 
тооны улсын нэг болов.b Бүрэн эрх чөлөөтэй улсад улс төрийн 
өрсөлдөөн нээлттэй, иргэний эрх чөлөөг хүндэтгэдэг, иргэдийн 
хараат бус амьдрах орчин, хараат бус хэвлэл мэдээлэл бүрдсэн 
байдаг. Эдгээр хэмжүүрээр Монгол Улс нь ардчиллын олон 
улсын стандартад хүрсэн байна. 

Гэхдээ зарим үзүүлэлтүүд Монголын ардчиллын сул талыг 
харуулж байна. Монгол Улс 2014 оны ардчиллын индексээр 
167 улсаас 61-д эрэмбэлэгдсэн бөгөөд дутагдалтай ардчилал 
гэсэн ангилалд оржээ.c Индексийн тодорхойлолтын дагуу 
энэ ангилалд чөлөөт, шударга сонгууль явагддаг, хэвлэл 
мэдээллийн эрх чөлөөг хязгаарлах зэрэг асуудал байгаа ч 
иргэний суурь эрх чөлөөг хүндэтгэдэг улсуудыг оруулдаг байна. 
Гэхдээ засаглал нь сул, ардчилал хөгжихөд шаардлагатай улс 

төрийн соёл байхгүй, улс төрийн оролцооны түвшин сул хэмээн 
тодорхойлдог байна.

Үндэсний шинжээчдийн тэмдэглэснээр либерал ардчиллын 
үнэт зүйлс алдагдах хандлагатай байгаа бөгөөд үүнийг “дүр 
эсгэсэн ардчилал” хэмээн нэрлэжээ. Улс төрийн хүрээнд 
тулгамдсан асуудал, үзэл бодлыг нухацтай хэлэлцэхийн оронд 
хоосон уриа лоозон дэвшүүлэх, хувь хүмүүс рүү довтлох, 
нийтийн анхаарлыг татах гэсэн арга хэмжээгээр аргацаах 
байдал зонхилбол ардчилал дүр эсгэсэн болно. 

Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд Монгол Улс ардчиллыг 
бэхжүүлэх чиглэлээр томоохон дэвшил гаргасан ч ардчилсан 
инститүцүүд нь авлига, тэгш бус байдал, ажилгүйдэл, ядуурлыг 
бууруулах асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй байна. Ирэх 
жилүүдэд улс төрийн инститүцүүд нь иргэдийн сайн сайхан 
амьдрах хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж чадах эсэх, шинээр 
илрүүлсэн ашигт малтмалын баялагтайгаар холбоотой гарч буй 
зөрчилдөөнийг зохицуулж чадах эсэх нь Монголын ардчиллын 
бодит шалгуур болно.
a. Фиш, 1998.

b. Freedom House буюу Эрх чөлөөний ордон нь ардчилсан өөрчлөлтийг дэмжих, дэлхий 
дахины эрх чөлөөний төлөв байдлыг хянах, ардчилал, хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих 
зорилго бүхий хараат бус байгууллага юм. “Дэлхий дахины эрх чөлөө 2014 онд”, 
Эрх чөлөөний ордон, Вашингтон хот, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/
freedom-world-2014.

c. Ардчиллын индексийг Эдийн засгийн тандан судалгааны нэгжээс гаргадаг. 167 
орны ардчиллын төлөв байдалд сонгуулийн үйл явц, олон ургальч үзэл, иргэний эрх 
чөлөө, төр засгийн үйл ажиллагаа, улс төрийн оролцоо, улс төрийн соёл гэсэн 5 зүйл, 
60 үзүүлэлтээр үнэлгээ өгдөг. Тоон үзүүлэлтээр эрэмбэлэхээс гадна улс орнуудыг бүрэн 
ардчилсан, дутагдалтай ардчилалтай, холимог дэглэмтэй, дарангуйллын дэглэмтэй 
хэмээн дөрөв ангилдаг. Уг индексийг 2006 онд нэвтрүүлж, 2008, 2010-2014 онд 
шинэчилжээ.

“2014 оны ардчиллын индекс”, Эдийн засгийн тандан судалгааны нэгж Лондон, https://
www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115.

Эх сурвалж: Төрөл бүрийн судалгаанаас иш татав.
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Шигтгээ 5.3 

Азийн барометрийн судалгаа

Азийн барометрийн судалгаанд нийгмийн эрх тэгш байдал, хэм 
хэмжээ болон дүрэм журам, сайн засаглал, эрх чөлөө гэсэн 
дөрвөн багц асуулгаар ардчиллын талаарх залуучуудын суурь 
ойлголтыг тодорхойлжээ.

Нийгмийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлалын дагуу ардчилал 
нь эмзэг бүлгийн хамгааллыг баталгаажуулсан, төрөөс 
амьжиргааны доод түвшинг бүх нийтээр хангасан улс төрийн 
тогтолцоог хэлнэ.

Хэм хэмжээ, дүрэм журам хэсэгт ардчилал гэдэгт тэгш эрх, улс 
төрийн нээлттэй өрсөлдөөн, хариуцлагын тогтолцоо, эрх мэдэл 
тусгаарлах механизмыг тогтоосон дүрэм журмын нэгдлийг 
ойлгоно.

Сайн засаглал хэсэгт төр засгийн хөрөнгө нөөцийг үр нөлөөтэй 
захиран зарцуулах, тэнцвэртэй үйлчилгээгээр хангах, хууль 
дээдлэх ёсыг сахиулах, авлигаас ангид байх чадварыг онцолжээ.

Эрх чөлөө хэсэгт ардчиллын үндсэн элемент болох улс төрийн 
болон иргэний эрх чөлөө, үүний дотор санал бодлоо илэрхийлэх, 
эвлэлдэн нэгдэх, шашин шүтэх эрхийг хамгаалахыг ойлгоно.

АБС-нд Азийн залуучууд ардчиллыг агуулгын хувьд хэрхэн 
ойлгож, хэр тууштай дэмжиж байгааг тодорхойлох зорилгоор 
хоёр багц асуултыг нэмж оруулжээ. Нэгд, (a) засаглалын бусад 

дэглэмтэй харьцангуй ардчиллыг хүсэмжилсэн байдал, тухайн 
орны нөхцөлд тохирсон гэх үзэл, илүүд үзэх байдал буюу 
ардчиллыг дэмжихээ илэрхийлсэн; (b) ардчилал нь нийгмийн 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж чадах эсэх; (c) ардчиллыг 
эдийн засгийн хөгжлөөс илүү чухал хэмээн ач холбогдол өгч 
байгаа эсэхийг шалгасан шууд асуултууд байна.

Хоёр дахь багц асуултууд нь улс төрийн эрх тэгш байдал, 
хариуцлагын тогтолцоо, улс төрийн либерализм, улс төрийн 
олон ургальч үзэл, эрх мэдэл тусгаарлах либерал ардчиллын 
үнэт зүйлс ба суурь зарчмуудын талаар иргэдийн чиг баримжааг 
шалгах зорилготой шууд бус хэмжүүрийг ашиглажээ. Энэ 
асуултуудад ардчилал гэдэг үгийг зориуд хэрэглээгүй байна.

Судалгааны бүх хариултыг боловсруулж, оролцогчдын 
ардчиллын чиг баримжааг дөрвөн төрөлд ангилжээ. Үүнд: 
тууштай ардчилагч (ардчиллыг хүчтэй дэмждэг, либерал 
ардчиллын үнэт зүйлсийг эрхэмлэдэг), шүүмжлэлтэй ардчилагч 
(ардчиллыг бага дэмждэг, либерал ардчиллын үнэт зүйлсийг 
эрхэмлэдэг), ардчилагч бус (ардчиллыг дэмждэггүй, либерал 
ардчиллын үнэт зүйлсийг эрхэмлэдэггүй), дүр эсгэсэн ардчилагч 
(ардчиллыг хүчтэй дэмждэг, либерал ардчиллын үнэт зүйлсийг 
эрхэмлэдэггүй).
Эх сурвалж: Азийн барометр, 2009.

Азийн барометрийн судалгааны үр 
дүн Азийн хүмүүс ардчиллын чухал 
элементийг сайн засаглал, нийгмийн 
тэнцвэртэй байдал, хэм хэмжээ ба 
дүрэм журам, эрх чөлөө гэсэн дэс 
дарааллаар тогтоосныг харуулжээ 

(зураг 5.2). Монголчууд ардчиллыг 
хүчтэй дэмждэгээ илэрхийлсэн байна. 
Судалгаанд оролцсон иргэдийн 80 гаруй 
хувь нь ардчилал Монгол Улсад тохирно 
гэж хариулсан нь бүс нутагтаа хамгийн 
өндөр үзүүлэлт байв.

Зураг 5.2 

Азийн залуучуудын ардчиллын талаарх ойлголт

Тайлбар: CM = Камбож, CN = Хятад, ID = Индонез, JP=Япон, KR=БНСУ, MN = Монгол, MY = Малайз, PH = Филиппин, SG = Сингапур, TH = Тайланд, TW=Тайвань, VN=Вьетнам.
Эх сурвалж: НҮБХХ, 2014b.

Бүгд JP KR TW MN PH ID TH MY SG CM VN CN

Улсууд

Сайн засаглал Нийгмийн шударга ёс Хэм хэмжээ, процедур Эрх чөлөө, чөлөөт байдал
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Азийн залуучууд ардчиллыг дүрэм 
журмаас илүү агуулга талаас нь ойлгох 
хандлагатай байна. Харин Монголын 
залуучууд үүнээс огт ялгаатай байв. Тэд 
эрх чөлөөг хамгийн чухал бүрэлдэхүүн 
хэсэг гэж үзэн дараа нь сайн засаглалыг 
оруулжээ (шигтгээ 5.3). Монголын 
залуучууд ардчиллын дээрх дөрвөн 
бүрэлдэхүүн хэсэгт харьцангуй тэгш 
үнэлгээ өгсөн боловч ардчиллыг эрх 
чөлөө гэж ойлгодог хэсэг нь бүс нутгийн 
аль ч орныхоос хамгийн өндөр байв.

Залуучуудын дунд 2009 онд хийсэн 
судалгаагаар Монгол Улс нь ардчиллыг 
нээлттэй дэмжих өндөр түвшинтэй 
орнуудын жагсаалтад оржээ.156 Улмаар 
хүн амын дотор ардчиллыг дэмждэг 
хувиараа бүсдээ хамгийн дээгүүр буюу 
55.8 хувь, дараа нь Камбож (45.0 хувь), 
Тайланд (42.7) оржээ. Гэхдээ ардчилсан 
бус хувилбаруудын талаар, тухайлбал, 
нэг хүний хүчтэй засаглал, нэг намын 
болон цэргийн засаглалын талаар 
асуусан багц асуултад Монголоос (42.7 
хувь) бусад улсуудын хүн амын гуравны 
хоёроос дээш нь ардчиллыг эдгээр 
хэлбэрээр солихоос татгалзсан байна. 
Монголын үзүүлэлтийг иргэдийн 
төлөөллийн ардчиллын инститүцүүдэд 
итгэх итгэл буурч байгаагийн 
зэрэгцээ ардчиллын легитим (хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байдал) байдлыг 
бий болгох соёл дутмаг байгаагаар 
тайлбарлаж болох юм. Түүнчлэн 
монголчуудын ихэнх нь ардчиллыг 
зөвхөн аман дээрээ дэмждэг хэрнээ 
ардчилсан бус, эсвэл захиргаадалтын 
дэглэмийн олон хэв шинжийг илүүд 
үздэг болохыг харуулж байж болох 
юм. Иймд тэдний ардчиллыг дэмжих 
хандлага нь дүр эсгэсэн бөгөөд 
нийгмийн хүсэл зориг, эсвэл нийгмийг 
дагалдсаны илэрхийлэл байж болох юм. 

Инститүцүүдэд итгэх итгэл

Итгэлцэл нь “иргэд төрийн албан 
тушаалтнуудтай хамтрах замаар төрийн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл явц” бөгөөд 
сайн засаглалын үндэс суурь, ардчилсан 
үйл явцын легитим байдал юм.157 
Тухайн удирдагчид нэр хүндгүй байсан 
ч улс төрийн инститүцид итгэх итгэл нь 
улс төрийн дэмжлэгийн үндэс болдог. 
Улс төрийн гол институциүд итгэл 
хүлээх чадвартай бол иргэд нийгмийн 
урт хугацааны ашиг тусын тулд тэдэнд 
таалагдахгүй шийдвэрийг хүлээн авч 
хамтрах магадлалтай. Инститүцүүдэд 
итгэх итгэл алдагдвал иргэд хамтран 
ажиллахаас татгалзаж, хууль, дүрмийг 
үл ойшоон, үр дүнд нь төр засгийн 
үр нөлөө буурна. Улс төрийн чухал 
инститүцүүдэд итгэх итгэл сул бол 
ардчиллын үйл явцад оролцох оролцоо 
нь аажмаар буурч, ингэснээр тогтолцоог 
улам сулруулна. Гэхдээ итгэл өндөр 
байна гэдэг нь улс төрийн сонголт 
байхгүй, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөгүй, төр засгийн үйл ажиллагааг 
хэвлэл мэдээллээр болон олон нийтийн 
дунд шүүмжлэх боломж хязгаарлагдмал 
байгаагийн илрэл байж болно. Үүний 
нэг адилаар ардчилсан сонголт өргөн, 
төр засгийг шүүмжлэх эрх чөлөөтэй 
нийгэмд төр засгийн үйл ажиллагааны 
үр дүнд хандах иргэдийн ерөнхий 
хандлага харьцангуй сөрөг байж болох 
бөгөөд үүнээс улбаалан төр засгийн 
байгууллагуудад итгэх итгэл бага байж 
болно. 

Монголын залуучуудын улс төрийн 
инститүцэд итгэх итгэл байгууллага 
бүрийн хувьд ялгаатай байна. Зэвсэгт 
хүчин, телевиз, Ерөнхийлөгч, цагдаад 
итгэх итгэл өндөр байна. Харин улс 
төрийн намуудад итгэх итгэл хамгийн 
бага, үүний дараа Сонгуулийн ерөнхий 
хороо, хэвлэл мэдээлэл, УИХ орж байна 
(хүснэгт 5.2).
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Залуучууд хууль дээдлэх ёс, авлигатай 
тэмцэх, улс төрийн болон нийгмийн 
эрх тэгш байдал, төр засгийн 
хариуцлагатай байдал зэрэг засаглалын 
үйл ажиллагааны талаар сэтгэл ихээхэн 
дундуур байгаагаа илэрхийлсэн байна. 

Боловсрол өндөртэй болон хотын 
залуучууд боловсрол багатай болон 
хөдөөгийн залуучуудтай харьцуулахад 
засаглалын үйл ажиллагаанд илүү 
шүүмжлэлтэй ханддаг байна (зураг 5.3).

Хүснэгт 5.2

Залуучуудын улс төрийн инститүцүүдэд итгэх итгэл, 2014 
хувиар

Инститүц Инститүц, хувь хүн Итгэл хүлээлгэсэн Итгэл хүлээлгээгүй

Ерөнхийлөгчийн засаглал Ерөнхийлөгч 60.4 36.9

Хууль тогтоох байгууллага УИХ 39.6 55.6

Гүйцэтгэх засаглал Ерөнхий сайд 50.1 46.6

Засгийн газар 44.2 51.7

Орон нутгийн засаг захиргаа 51.5 42.4

Төрийн алба 48.0 47.3

Шүүх засаглал Шүүх 42.4 53.3

Аюулгүй байдлыг хангах байгууллагууд Зэвсэгт хүчин 68.8 26.6

Цагдаа 58.0 38.5

Хараат бус байгууллагууд Сонгуулийн ерөнхий хороо 34.8 59.2

Авлигатай тэмцэх газар 41.6 53.5

Улс төрийн намууд Улс төрийн намууд 27.1 67.7

Хэвлэл мэдээлэл Сонин 39.3 55.7

Телевиз 65.7 30.8

Иргэний нийгэм ТББ-ууд 45.2 44.9

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Зураг 5.3 

15-29 насны залуучуудын засаглалын талаарх сэтгэл ханамжийн байдал, боловсрол, байршлаар, 2014

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014

Хуулийг дээдлэх Авлигатай тэмцэх Улс төр, нийгмийн тэгш байдал Төр засгийн эргэх холбоо

Дунд, түүнээс доош боловсролтой Дээд, түүнээс дээш боловсролтой Хөдөөгийн Хотын
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Ардчилсан засаглалыг үнэлэх чухал 
үзүүлэлт нь төр засаг иргэдийн хүсэн 
хүлээж байгаа зүйлийг биелүүлж чадаж 
байгаа эсэх юм. Учир нь иргэд төр 
засгийн үйл ажиллагааны үр дүнд ихээхэн 
ач холбогдол өгдөг. Төр засгаас явуулж 
буй үйл ажиллагаа нь залуучуудын сэтгэлд 
нийцэхгүй бол тэд дургүйцлээ жагсаал 
цуглаан хийх, гудамжны эсэргүүцэл, 
нийгмийн сүлжээг ашиглах гэх мэтээр 
улс төрийн тэмцлийн хэлбэрээр 
илэрхийлдэг. 

Монголын 15-29 насны залуучуудын 10 
хувь нь л Засгийн газар тэдний эрэлт 
хүсэлтийг анхааран үздэг гэж хариулсан 
нь Зүүн, Зүүн өмнөд Азийн бүс нутгийн 
12 орны бүх насны залуучуудаас хамгийн 
доод үзүүлэлт байв. Тус бүс нутагт 
шүүмжлэлтэй ханддаг залуучуудын тоо 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Эдгээр 
залуус сонгогдсон улс төрчдийн шударга 
байдалд эргэлзэж, нийгэм, улс төрийн 
инститүцүүдийн үйл ажиллагаанд 
шүүмжлэлтэй ханддаг боловч ардчилсан 
үйл явц, арга хэлбэрийг илүүд үзэх байр 
сууриа хадгалсаар байна. Эдгээр залуусыг 

тогтвортой ардчиллыг бэхжүүлэх нөөц, 
засаглал болон улс төрийн тогтолцоог 
сайжруулах хөдөлгөгч хүч гэж үзэж 
болно. 

Залуучууд ба улс төр: сонирхол ба 
оролцоо

Ардчилсан иргэншлийн нэг чухал 
урьтал хүчин зүйл бол улс төрийн үйл 
ажиллагааг сонирхдог, түүнд оролцдог, 
улс төрийн тогтолцоонд зохих үнэлгээ 
өгөх чадвартай иргэд юм. Тэд үүгээрээ 
бусад иргэдийн улс төрд оролцох 
сонирхол эрмэлзлийг бий болгоно.

Залуучууд улс төрийн сонирхлоо алдаагүй 
байна. Залуучуудын гуравны нэг (35.5 хувь) 
нь улс төрийн мэдээг тогтмол, тал орчим 
нь (46.4 хувь) өөртөө хамааралтай гэсэн 
мэдээг сонсдог байна. Тэдний зөвхөн 
17.0 хувь нь дэлхий дахинд болж байгаа 
үйл явдлыг төдийлөн сонирхдоггүй ажээ 
(хүснэгт 5.3). 16-19 насны өсвөр үеийнхэн 
улс төрийг хамгийн бага сонирхож, нас 
дээшлэх тусам сонирхол нь нэмэгдэж 
байна.

Судалгаанд оролцсон хүмүүсийн тал 
орчим нь (48.9 хувь) өөрсдийгөө улс 
төрд оролцох чадвартай гэж үзсэн 
бөгөөд 55.5 хувь нь улс төр бол зөвхөн 
ахимаг насны хүмүүс хийх зүйл гэдэгтэй 
санал нийлэхгүй гэсэн ч 52.7 хувь нь улс 
төрийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй, 
улс төр тэдний амьдралд нөлөөлөхгүй 
гэсэн бодолтой явдаг ажээ.

Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын 
бараг тал нь (48.9 хувь) өөрсдийгөө улс 

төрд оролцох чадвартай гэдэгт итгэлтэй 
байна. Гэхдээ 52.7 хувь нь улс төр тэдний 
амьдралд хамаагүй, 60.0 хувь нь шударга 
бус байдал чадвартай хүмүүсийг 
улс төрөөс холдуулдаг гэж үзжээ. 
Судалгаанд оролцогчдын тал (50.4 хувь) 
нь төр засгийн удирдагчид зөв бодлого 
хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэдэггүй нь улс 
төрийн үйл ажиллагаанд тэд сэтгэл 
дундуур байгааг харуулж байна (хүснэгт 
5.4).

Хүснэгт 5.3 

Залуучуудын улс төрийн талаарх мэдээг сонирхож байгаа байдал, насны бүлгээр, 2014 
хариулт өгсөн хувиар

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Насны бүлэг
Байнга анхааралтай 

ажигладаг
Сонирхсон асуудлаар заримдаа 

сонсдог
Сонирхолгүй

Мэдэхгүй, хариулахаас 
татгалзсан

16–19 27.8 42.6 28.5 1.1

20–24 34.9 47.4 17.0 0.7

25–29 37.1 48.4 12.8 2.7

30–34 42.3 46.8 9.9 1.0

Бүгд 35.5 46.4 17.0 1.1
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Судалгаанд оролцсон залуучуудын 
гуравны нэгээс илүү нь улс төрийг 
сонирхдоггүй шалтгаанаа улс төрчдөд 
итгэдэггүй, 22 хувь нь улс төрийг 

ойлгодоггүйтэй холбожээ. Улс төрийн 
болон улс төрчдийн байдал нь 
залуучуудын талаас илүү хувийг улс 
төрөөс холдуулдаг байна (зураг 5.4).

Хүснэгт 5.4 

Залуучуудын улс төр дахь оролцоо: боломж болон бэрхшээлүүд, 2014 
судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн хувь

a. Бүрэн зөвшөөрсөн, зарим талаар зөвшөөрсөн бүх хариулт орсон.
b. Заримдаа зөвшөөрдөг, ерөнхийдөө зөвшөөрдөг хариулт орсон.
Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Илэрхийлэл
Хүлээн 

зөвшөөрсөнa

Хүлээн 
зөвшөөрөөгүйb

Асуултыг ойлгоогүй, хариулах 
боломжгүй, эсвэл татгалзсан

Би өөрийгөө улс төрд орох чадвартай гэж үздэг 48.9 38.5 12.6

Улс төр, төр засгийн үйл ажиллагаа над шиг хүмүүс ойлгохооргүй 
нарийн төвөгтэй санагддаг

53.2 36.7 10.1

Над шиг хүмүүс төр засагт ямар ч нөлөө үзүүлж чадахгүй 45.0 44.4 10.8

Төр засгийн удирдаж байгаа хүмүүс зөв зүйл хийнэ гэдэгт итгэж 
болно

42.9 50.4 6.7

Улс төр миний амьдралд нөлөөлж байгаа эсэх нь мэдрэгддэггүй 52.7 38.9 8.3

Улс төрийн бохир, шударга бус байдал нь залуучуудыг улс төрөөс 
холдуулж байна

61.3 28.8 9.8

Улс төр бол нас тогтсон хүмүүсийн л сонирхдог зүйл 33.4 55.5 11.1

Залуучуудын улс төрийн оролцоо ийнхүү 
буурах хандлагатай байгаа нь ихэнхдээ 
залуучууд удирдан зохион байгуулсан 
1990 оны ардчилсан хувьсгалын цаг 
үетэй харьцуулахад эрс ялгаатай байна. 
Одоогийн олон улс төрч залуу насандаа 
тайван хувьсгалын удирдагчид байсан 
билээ.
Оюутнуудтай хийсэн ганцаарчилсан 
болон бүлгийн ярилцлагаас залуучуудын 
улс төрийн сонирхлын түвшин бага байгаа 
шалтгааны талаарх судалгааны зарим 
дүн тохирч байв. Нэгдүгээрт, мөрийн 
хөтөлбөр нь биелдэггүй, улс төрийн үйл 

ажиллагаа нь тэдний ашиг сонирхолд 
нийцдэггүй, мөн хамгаалдаггүй учир улс 
төр тэдний амьдралд нөлөөлдөггүй гэж 
залуучууд үзжээ. Сонгууль бүрээр улс 
төрийн намууд ажилгүйдлийг бууруулна, 
ажлын байр бий болгоно гэж амалдаг. Гэвч 
ажилгүй залуучуудын амьдралд өөрчлөлт 
гараагүй байна. Ийм амлалт, үйл хэргийн 
зөрүүтэй байдал нь залуучуудын улс төрд 
итгэх итгэлийг алдагдуулж, улс төрчдийг 
хүндлэхгүй болгож байна. 
Хоёрдугаарт, оюутнууд улс төрийн 
намуудад улс төрийн соёл байхгүй, 
төлөвшөөгүй, зөвхөн эрх мэдлийн 

Зураг 5.4

Улс төрийг сонирхохгүй байгаа шалтгаан, 2014
хувиар 

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Хамааралгүй Яаж хариулахаа 
мэдэхгүй байна

Улс төрийн 
мэдээллийг авч 

чаддаггүй

Улс төрийг 
ойлгодоггүй

Улс төрчдөд 
итгэдэггүй

Би улс төрд 
нөлөөлж 
чадахгүй

Улс төр надад 
хамаагүй
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төлөө өрсөлддөг гэж үзжээ. Улс төрчид 
нэг нэгнийгээ муулж, бие биенийхээ 
хийснийг үгүйсгэдэг нь залуучуудад 
таалагддаггүй. Энэ байдал нь улс төрийг 
хар бараанаар харахад хүргэдэг. Улс 
төрийн намууд хэт улс төржиж, нийгмийг 
талцуулдаг хэмээн залуучууд үзжээ. 
Иймэрхүү гутранги үзэл бодол намын 
харьяалал харгалзахгүй адил байв.
Гуравдугаарт, итгэж явсан улс төрчдийн 
ёс зүйгүй үйлдэл, амлалт, үйл хэргийн 
зөрүүгээс болж залуучууд улс төр, улс 
төрчдийн талаар итгэл үнэмшлээ алдаж 
байна. Залуучууд хэлсэн амандаа хүрдэг, 
боловсролтой, ёс зүйтэй, шударга, гол нь 
эх орон, ард түмнээ гэсэн чин сэтгэлтэй 
хүнийг үлгэр жишээ улс төрч хэмээн үзэж 
байна. 
Дөрөвдүгээрт, залуучуудын улс төрийн 
талаарх ойлголт, мэдээлэл бага байгаа нь 
улс төрийн оролцоонд нь саад болдог 
байна. Оюутнууд нийгэмд идэвхтэй үүрэг 
гүйцэтгэх бүлэг юм.

Улс төрийн намуудын залуучуудын 
байгууллага158 

Улс төрийн бараг бүх нам, ялангуяа 

том намууд, түүний дотор залуучуудын 
байгууллага нь залуучуудын улс төрийн 
оролцоог дэмждэг. Залуучуудын 
байгууллагууд нь улс төрийн намуудын 
намын бодлого, үйл ажиллагааг 
дэмжих, залуучуудын ашиг сонирхлыг 
илэрхийлэх, хамгаалах, хөгжилд 
залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилготой ажилладаг. Тэдний ихэнх 
нь аймаг, сум, дүүргүүдэд салбартай. 
Тэд мөн гишүүдийнхээ чадавхийг 
хөгжүүлэх, улс төрийн боловсрол олгох, 
залуучуудын бусад байгууллага, төрийн 
бус байгуулагуудтай хамтран ажиллах, 
залуучуудын ашиг сонирхлыг улс төрийн 
бодлого, хөтөлбөрт тусгах үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 

Залуучуудын улс төрийн шууд оролцоо

Сонгуулийн тогтолцоо, улс төрийн үйл 
явц залуучуудад ээлтэй бус байна. УИХ 
дахь залуучуудын төлөөлөл бага байна. 
2008 оноос хойш УИХ-д 35 хүртэлх 
насны ганцхан гишүүн байжээ. Энэ 
нь аливаа шинэтгэлийг хэрэгжүүлэхэд 
залуучуудын нөлөө сул байгааг илтгэж 
байна (хүснэгт 5.5).

Залуучууд УИХ болон орон нутгийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
(ИТХ) сонгогдсон төлөөлөгчтэйгээ 
харилцахад идэвх гаргадаггүй.159 
Сүүлийн үед төсвийн хуваарилалт, 
төлөвлөлт, орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн зарцуулалтад иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх санаачилга 
гарч байгаа боловч шийдвэр гаргахад 
залуучуудыг оролцуулахад төдийлөн 

анхаарал хандуулахгүй байна. Орон 
нутгийн ИТХ-д залуучуудын төлөөлөл 
мөн цөөн байна. Судалгаанд хамрагдсан 
15-30 насны залуучуудын зөвхөн 5 хувь 
нь орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэх чиглэлээр нөлөө бүхий 
хүмүүстэй уулзаж, лобби хийх зэрэг 
ажиллагаанд оролцдог гэж хариулжээ 
(хүснэгт 5.6).

Хүснэгт 5.5 

Улсын Их Хурлын гишүүд, насны бүлгээр, 1992–2012 
тоогоор

Эх сурвалж: ҮСХ, 2014a; УИХ-ын Тамгын газрын мэдээ, Улаанбаатар хот.

Он
Бүгд 25–35 36–45 46+

Бүгд Эмэгтэй Бүгд Эмэгтэй Бүгд Эмэгтэй Бүгд Эмэгтэй

1992 76 4 8 0 46 3 22 1

1996 76 7 21 2 39 5 16 0

2000 76 9 3 0 26 8 47 1

2004 76 5 5 0 32 3 39 2

2008 76 3 1 0 17 0 58 3

2012 76 11 1 0 21 3 54 8
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Саяхан хийсэн судалгаагаар төрийн 
үйлчилгээний талаар иргэдийн санаа 
бодлыг тусгах зохистой механизм 
байхгүй, залуучуудын санаа бодлыг 
үл ойшоодог гэсэн ойлголттой байдаг 
учир залуучууд орон нутгийн аливаа 
үйл ажиллагаанд оролцдоггүй гэсэн 
дүн гарчээ.160 Залуучууд эрхийн болон 

эрх зүйн мэдлэг дутмаг, хүний эрхийн 
боловсрол сул, мэдээлэл хангалттай 
авдаггүй учраас ухамсартай сонголт 
хийж чаддаггүй гэж үзэж байна. Мэдээлэл 
олж авах, чадавхиа хөгжүүлэх, оролцох 
боломж хөдөөгийн залуучуудын хувьд 
улам хүндрэлтэй байдаг.161

Хүснэгт 5.6

Залуучууд төр засгийн болон орон нутгийн удирдлага, хэвлэл мэдээлэлтэй харилцдаг байдал, 2014 
судалгаанд оролцсон хүмүүсийн хувь

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Хувь хүн, байгууллага Нэг удаа Нэгээс дээш удаа Огт үгүй Хариулж чадаагүй Хариулахаас татгалзсан

УИХ-ын гишүүн 2.6 1.9 90.9 1.3 3.3

ИТХ-ын төлөөлөгч 3.4 2.2 88.9 2.1 3.4

Төрийн өндөр албан тушаалтан 4.1 2.5 87.6 2.2 3.7

Нутгийнхаа нөлөө бүхий хүмүүс 7.2 4.6 82.2 3.0 2.9

Төр засгийн бус нөлөө бүхий хүмүүс 4.9 2.7 86.3 3.0 3.0

Хэвлэл мэдээлэл 3.0 1.6 88.6 3.2 3.5

Иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, төр 
засгийн байгууллагад олон залуучууд 
удирдах албан тушаал хашдаг. Хүн 
амын 98 хувь нь бичиг үсэг тайлагдсаны 
зэрэгцээ сүүлийн жилүүдэд интернет, 
нийгмийн цахим сүлжээг ашиглах 
талаар Монгол Улс асар их дэвшил 
гаргасан. Эдгээр хүчин зүйл нь залуучууд 
нийгмийн амьдралд оролцох замаар улс 
орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулах 
боломж байгааг харуулж байна.162 

Нийгмийн оролцоо нь залуучуудын 
хөгжлийн чухал хүчин зүйл юм. Энэ нь 
залуучуудын эрх мэдлийг өргөжүүлэх, 
иргэний үүргээ биелүүлэх, амьдралын 
ур чадвар, сүлжээгээ хөгжүүлэх, 
хөдөлмөр эрхлэх боломж, боловсролын 
үр шимийг нэмэгдүүлэхэд чухал хувь 
нэмэр оруулдаг. Залуучууд ерөнхийдөө 

улс төрийн тогтолцоонд идэвхгүй байр 
суурь баримталдаг, сэтгэл дундуур 
байдаг боловч иргэний нийгэм, хэвлэл 
мэдээлэл, спорт, урлаг, соёл, байгаль 
орчин зэрэг нийгмийн амьдралын олон 
салбарт идэвхтэй оролцдог. Залуучууд 
жагсаал цуглаан, эсэргүүцэл хийх зэрэг 
албан бус, тодорхой зорилготой улс 
төрийн үйл ажиллагаанд илүү оролцох 
хандлагатай байдаг.163 Тухайлбал, 1980-
аад оны сүүлээс өрнөсөн Монголын 
ардчилсан хөдөлгөөний удирдагчид 
нь 20, 30-аад насны залуучууд байсан 
юм. Өнөөгийн Монголын ардчилсан 
тогтолцоо нь нийгмийн үйл хэрэг, 
иргэний нийгэмд оролцох олон 
боломжийг залуучуудад нээж өгсөн.

Залуучуудын тал хувь нь олон нийтийн 
байгууллага, эсвэл улс төрийн намын 

Залуучуудын нийгмийн оролцоо 
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Хүснэгт 5.7 

Залуучуудын нийгэм, улс төрийн идэвх, хүйс, боловсрол, байршлаар, 2014 
нийт оролцогчдын хувиар

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Үзүүлэлт Улс төрийн 
нам

Олон нийтийн 
байгууллага

Хүмүүнлэгийн 
байгууллага

Шашны байгууллага Залуучуудын 
байгууллага

ХҮЙС

 Эрэгтэй 47.2 55.0 63.6 16.7 44.4

 Эмэгтэй 52.8 45.0 36.4 83.3 55.3

БОЛОВСРОЛ

 Дээд 52.0 52.6 45.5 16.7 70.4

 Тусгай дунд 8.4 10.5 18.2 16.1 3.7

 Бүрэн дунд 27.9 21.1 18.2 50.0 11.1

 Бүрэн бус дунд 9.1 15.8 18.2 16.7 11.7

 Бага, боловсролгүй 2.6 0 0 0 3.7

БАЙРШИЛ

 Хот 57.3 36.9 63.6 33.4 40.7

 Хөдөө 42.7 63.2 36.4 66.7 59.3

үйл ажиллагаанд оролцдог гэжээ. 
Эмэгтэйчүүд, боловсролтой, хотын 
залуучууд улс төрийн үйл ажиллагаанд 
илүү оролцдог бол эрэгтэйчүүд, 
боловсролтой, хөдөөгийн залуучууд 
олон нийтийн байгууллагын 
ажиллагаанд түлхүү оролцож байна. 

Залуу эрчүүд, хотын болон боловсролтой 
залуус хүмүүнлэгийн ажилд түлхүү 
оролцох хандлагатай байдаг бол 
хөдөөгийн залуус, эмэгтэйчүүд, 
дунд боловсролтой залуус шашны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд түлхүү 
оролцдог байна (хүснэгт 5.7).
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Нийгмийн болон олон нийтийн үйл 
ажиллагаанд залуучуудын оролцоо

Залуучууд нийгмийн үйл ажиллагаанд 
янз бүрийн түвшинд, хувиараа, хамтдаа, 
албан болон албан бус бүтцээр дамжуулан 
оролцдог. Залуучуудын нийгмийн 
оролцоог дараах байдлаар тодорхойлж 
болно:

• ТББ-уудад залуучуудын оролцоо: 
Төрийн бус байгууллагын тухай 
хуулийг 1997 онд баталснаас хойш 
Монголд 12 мянган ТББ бүртгэгдсэн 
бөгөөд тэдний хагас нь л идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Уг хуульд 
зааснаар “гишүүнчлэлтэй ТББ” буюу 
гишүүдийнхээ эрх ашигт үйлчилдэг, 
“нийгэмд үйлчилдэг ТББ” буюу 
тодорхой салбарт нийгмийн тусын 
тулд олон нийтийн ашиг сонирхлыг 
дэмжих үйлчилгээ үзүүлдэг гэсэн хоёр 
төрлийн ТББ байна. Бүх ТББ-ын 20 
орчим хувь нь мэргэжлийн нийгэмлэг, 
холбоо зэрэг гишүүддээ үйлчилдэг, 
бусад нь нийгэмд үйлчилдэг ТББ 
юм. Залуучууд эдгээрийн аль алинд 
нь идэвхтэй оролцдог. Залуучууд 
удирддаг, залуучуудад төвлөрсөн 
иргэний нийгмийн байгууллагууд 
олон салбарт үйл ажиллагаа явуулж, 
цар хүрээ нь өргөжин тэлж байна. 
Хэдийгээр залуучуудын ТББ-
ууд өөрийн гэсэн өмчтэй болох, 
тогтвортой ажиллагаагаа хангахад 
багагүй сорилт бэрхшээлтэй тулгарч 
байгаа ч залуучуудын эрхийг 
хамгаалахад лоббидох, тэдний 
чадамжийг хөгжүүлэх чиглэлээр 
ажиллан, зарим нь залуучуудын 
боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ, мэдээлэл авахад 
дэмжлэг үзүүлэх төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд түншлэгчээр хамтран 
ажиллаж байна. 

• Залуучуудын хөтөлбөрүүд, 
үйл ажиллагаан дахь оролцоо: 
Залуучуудын төрөл бүрийн 
байгууллагууд залуучуудын хувь 
хүний болон нийгмийн, манлайллын 
ур чадварыг хөгжүүлэх боломж, 
оролцоог нэмэгдүүлэх, чөлөөт 
цагаа зөв өнгөрүүлэх, бүтээмжтэй 
иргэн болоход чиглэсэн үйл 
ажиллагааг явуулж байна. Ардчиллыг 

дэлгэрүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээ, 
амьдрах ухааныг хөгжүүлэх, ухамсрыг 
дээшлүүлэх, залуучууд Монголдоо 
болон бусад орнуудын залуустай 
холбоо харилцаагаа өргөжүүлэх зэрэг 
өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагааг 
явуулж байна.

• Залуучуудын үүсгэл санаачилга: 
Залуучууд зөвхөн залуучуудын 
асуудлаар төдийгүй нийгмийн өргөн 
цар хүрээг хамарсан үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байна. Нийгмийн 
тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх арга 
замыг хайх, соён гэгээрүүлэх зэрэгт 
залуучууд хүчээ нэгтгэж, хувь нэмрээ 
оруулж байгаа олон жишээг дурдаж 
болно. Нутаг орноо хөгжүүлэх, нөөц 
бололцоог дайчлах санаачилгыг 
дэвшүүлэхийн зэрэгцээ амьдрах ур 
чадвараа дээшлүүлэх, итгэл үнэмшлээ 
бэхжүүлэх, хариуцлагатай иргэн 
болж төлөвших, бие даасан амьдралд 
өөрсдийгөө бэлтгэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байна.

Залуучуудын сайн дурын ажиллагаа

“Сайн дурын үйл ажиллагаа нь сайн 
үйлст оролцох, мөн чөлөөт цагаа зөв 
өнгөрүүлэх арга зам юм.”

—Даагий, 21 настай эмэгтэй, 
Улаанбаатар хот

“Залуучуудын сайн дурын хөтөлбөр 
нь бодлого боловсруулагчид, иргэд 
болон залуус өөрсдөө залуучууд бол 
асуудалтай, хүн амын эмзэг олонхи 
бус, харин ашиглагдаагүй үнэт нөөц 
хэмээн хардаг болоход тусалдаг.”

—Санчир, 25 настай эрэгтэй, 
Улаанбаатар хот

Залуучууд аливаа албан ёсны 
байгууллагаас гадуур хувиараа, эсвэл 
хэсэг бүлгээрээ сайн дурын ажиллагаанд 
тогтмол оролцох нь нийгэмд эерэг 
өөрчлөлт авчрах, хүний тогтвортой 
хөгжлийг дэмжихэд нэн чухал, түгээмэл 
арга хэлбэр болж байна.164 Олон залуучууд 
хүнд нөхцөлд байгаа эмзэг бүлгийн 
болон бусад хүмүүст туслах, хөгжлийн 
олон үйл ажиллагаанд оролцох зэргээр 
сайн дураараа чөлөөт цагаа зориулдаг. 
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1997 онд байгуулагдсан Монголын 
Сайн дурын байгууллагуудын сүлжээ 
нь бие даасан, ашгийн бус, эрүүл мэнд, 
боловсрол, байгаль орчин, хүний эрх 
зэрэг салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулдаг 30 гаруй сайн дурынхны 
байгууллагыг багтаасан сүлжээ юм. 
Сүлжээний зорилго нь сайн дурын үйл 
ажиллагааг нь хөгжил ба өөрчлөлтийг 
түгээх хэрэгсэл болохыг нийгэмд хүлээн 
зөвшөөрүүлэх, орон нутгийн сайн дурын 
байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэхэд 
оршино. Сүлжээнд хамрагдаж байгаа 
сайн дурынхны олонхи нь 15-34 насны 
залуучууд юм. 
Ийм сүлжээ байгаа ч сайн дурын ажиллагаа 
нь нарийн зохион байгуулалтгүй, нийтэд 
танигдаагүй байдаг тул албан бус сайн 
дурын ажиллагааны цар хүрээг тогтооход 
бэрхшээлтэй байдаг. Үүний зэрэгцээ 
олон хүн сайн дурынхны аливаа нэг 
байгууллагад хамаарахгүй хэрнээ өөрийн 
сонирхлоор сайн дурын үйл ажиллагаа 
явуулдаг.
Залуучуудыг нийгмийн үйл ажиллагаанд 
оролцуулахад шаардлагатай элементүүд 
бий болсон нөхцөлд насанд хүрэгчид 
залуучуудыг хөгжлийн чухал нөөц 
бололцоо гэж хардаг болох, залуучуудын 
оролцоог дэмжих эерэг үйл явцыг 
санаачилж болох юм. Залуучууд ч 
нийгмийн амьдралд оролцсоноороо 

нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчирч чадна 
гэсэн итгэл үнэмшилтэй болно.
Гэхдээ Монголд одоогоор залуучуудын 
сайн дурын ажиллагааг шинэлэг 
хэлбэрээр хөхиүлэн дэмжих дэд 
бүтэц бүрэн хөгжөөгүй байна. Сайн 
дурынхны байгууллагууд, бусад оролцогч 
талууд сайн дурын үйл ажиллагааг 
зохицуулсан хууль, холбогдох бодлого, 
хөтөлбөрийг үндэсний хөгжлийн 
гол гол төлөвлөгөөтэй уялдуулан 
боловсруулахаар нөлөөллийн ажил хийж 
байна. Сайн дурын ажиллагаа нь ядуурлыг 
бууруулах, нийгмийн нэгдмэл байдлыг 
хангах, залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэх, 
байгаль орчныг хамгаалах, хүмүүнлэгийн 
үйл ажиллагаанд тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд иргэн төвтэй стратегийн 
хэрэгсэл болохыг оролцогч талууд 
хүлээн зөвшөөрч байгааг олон улсын 
хэмжээнд явуулсан олон судалгаа 
харуулж байгаа юм. Үндэсний хөгжлийн 
стратеги, хууль тогтоомж, төлөвлөлтөнд 
сайн дурын хөтөлбөрийг тусгаж, сайтар 
дэмжиж ажилласнаар иргэд, ялангуяа 
залуучуудад өдөр тутмын амьдралд нь 
тулгарч буй сорилтуудыг даван туулахад 
идэвхтэй байр суурьтай байх боломжийг 
нээх болно. Ирэх 15 жилд Тогтвортой 
хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэх, 
чухал асуудлуудаар мэдээлэл түгээх, 
дэлхий нийтийн хөгжлийн зорилгыг 

Хүснэгт 5.8 

Залуучуудын сайн дурын үйл ажиллагаа

a. Залуучуудын тусгал нь насны бүлэг харгалзахгүй, эмзэг бүлгийн болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүмүүст чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг.
b. Лантуун дохио нь хүний наймаа, хүүхдийг кибер замаар худалдахын эсрэг зэрэг чиглэлээр олон нийтийг сэрэмжлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Чиглэл Залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа Залуучуудын үүсгэл санаачилгууд

Гол зорилтот бүлэг Залуучууд Залуучууд, нийгмийн өргөн давхарга

Бүтэц Албан ёсны Албан ба албан бус

ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО

Хамтын ТББ-ууд, Засгийн газрын залуучуудын 
хөтөлбөрүүд, хандивлагчид, улс төрийн 
намууд: Скаутын холбоо, Нээлттэй нийгэм, 
Зориг сан, Олон улсын идэрчүүдийн танхим, 
г.м.

ТББ-ууд, залуучуудын клубүүд г.м.: Монголын 
залуучуудын холбоо, Монголын оюутны холбоо, Ротарын 
клубүүд, Залуучуудын тусгала, Лантуун дохиоb, Гэгээн 
үндэс, Шинэчлэлт клуб, г.м.

 Хувь хүмүүсийн Сайн дурын ажилтнаар Сайн дурын ажилтнаар

Төр засгийн болон иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, залуучуудын хөтөлбөрүүд 
НҮБ-ын Сайн дурынхны хөтөлбөр, 
олон улсын залуучуудын сайн дурын 

сүлжээ зэрэг олон улсын сайн дурынхны 
байгууллагуудтай түншилснээр үр өгөөж 
нь дээшилдэг (хүснэгт 5.8).
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үндэсний хэмжээнд тодорхойлох, 
залуучуудын хөгжил дэх оролцоог 
бэхжүүлэхэд сайн дурын үйл ажиллагаа 
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Нийгмийн оролцоонд мэдээлэл 
харилцааны технологийг ашиглаж 
байгаа нь

“Би Facebook дээр сайн дурын 
ажиллагаа явуулдаг бүлгүүд, 
мэдээллийг хайж байгаад “Гэгээн 
үндэс” гэдэг байгууллагын 
тухай уншиж, цахим хаягаар нь 
холбогдсоны дараа Амгалан дахь 
өнчин хүүхдийн асрамжийн газарт 
зун багшлах болсон.”

—Интернет хэрэглэгч

Залуучууд 1990-ээд онтой харьцуулахад 
Интернет, нийгмийн цахим сүлжээ, 
блог зэрэг харилцаа холбооны шинэ арга 
хэрэгслийг өргөн ашиглах болсноор 

саяхныг хүртэл боломжгүй байсан арга 
замаар дуу хоолойгоо хүргэх боломжтой 
болж илүү чадвартай болсон юм. Олон 
залуус Twitter, Facebook, блог зэрэг 
нийгмийн цахим сүлжээг мэдээллийн 
эрх сурвалж, нийгмийн хөдөлгөөн, 
үйл ажиллагааг дэмжих, ялангуяа 
дургүйцлээ илэрхийлэх хэрэгсэл болгон 
ашиглаж байна.

Европын 19 орны улс төрийн оролцоог 
судалсан нийгмийн судалгаагаар 
Интернетийг байнга ашигладаг 
хүмүүс нь тэдний нас, хүйс, орлогоос 
үл хамааран иргэний нийгмийн 
байгууллагын гишүүн байх, зарим зүйл 
бүтээгдэхүүнийг эсэргүйцэх, эсэргүйцэж 
гарын үсгээ зурах, улс төрийн намуудад 
хандив өгөх хандлагатай байдгийг 
тогтоожээ.165 Энэ нь мэдээлэл 
харилцааны технологийг өргөн ашиглах 
замаар залуучуудын нийгмийн оролцоо 
буурч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх 
боломжтойг харуулж байна (хүснэгт 5.9).

Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Хүснэгт 5.9

Залуучуудын Интернет ашиглалт, насны бүлэг, хүйсээр, 2014
хувиар

Насны бүлэг Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

16–19 84.6 84.6 84.6

20–24 80.7 80.7 80.7

25–29 75.0 73.1 77.0

30–34 63.9 62.6 65.2

Монголд 1996 оноос Интернет 
нэвтэрсэнээс хойш, Интернет болон 
үүрэн утасны ашиглалт орон даяар, 
түүний дотор хөдөө орон нутагт 
хурдацтай өргөжсөн. Интернет 
хэрэглэгчдийн тоо түргэн өсч, 1996 
онд 100 хүн тутамд 0.0 байсан бол 
2008 онд 1.6, 2009 онд 3.9, 2010 онд 
7.3, 2012 онд 24.5 болжээ.166 2015 оны 
байдлаар давхардсан тоогоор 2430000 
интернет хэрэглэгч байгаа нь хүн амын 
81 хувьтай тэнцэж байна. Тэдний 80-с 
илүү хувь нь Facebook-ээр холбогджээ. 
Энэ нь залуучуудад олон талын боломж 
нээсэн. Интернет хэрэглэгчдийн ихэнх 
нь залуучууд бөгөөд тэд Интернетийг 
бие биетэйгээ холбогдох, нийгмийн 

үйл ажиллагаанд оролцоход ашиглаж 
байна. Жишээлбэл, Залуусын тусгал 
нэгдэл ТББ Facebook-ийн бүлгээр 
ажиллагаагаа эхэлж, гишүүдээ 
Facebook-ээр болон биечлэн уулзах 
замаар элсүүлж байна.

Гэхдээ Интернет, нийгмийн цахим 
сүлжээ асар түргэн тэлж байгаа ч 
залуучуудын дөрөвний нэг нь л 
Интернет, нийгмийн цахим сүлжээг 
мэдээллийн эх сурвалж болгон 
ашигладаг ажээ. Залуучуудын мэдээлэл 
авдаг гол суваг телевиз хэвээр байна (52.4 
хувь). 16-24 насныхны Интернетийг 
мэдээллийн эх сурвалж байдлаар 
ашиглах нь хамгийн өндөр байна 
(хүснэгт 5.10).
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Эх сурвалж: ФСХХ, 2014.

Хүснэгт 5.10

Мэдээллийн эх сурвалж, насны бүлгээр, 2014 он 
хувь

Насны 
бүлэг

Телевиз Интернет
Нийгмийн 

цахим 
сүлжээ

Хэвлэмэл 
бүтээгдэхүүн

Гэр бүл, найз 
нөхөд

FM 
радио

Хүмүүстэй 
ярилцах

Хамт 
ажиллагсад

16–19 46.2 29.9 6.8 9.0 2.5 3.4 1.4 0.9

20–24 49.3 26.2 5.9 10.2 3.2 2.5 2.3 0.5

25–29 54.1 21.1 4.5 10.7 3.9 1.8 2.5 1.4

30–34 60.8 16.2 3.1 12.3 3.1 1.7 1.7 1.0

Бүгд 52.4 23.5 5.1 10.5 3.2 2.4 2.0 0.9

Залуучуудад мэдээллийг задлан 
шинжлэх, шүүлтүүрдэх, мэдээллийн 
үнэн, худлыг ялгах, өөрт хэрэгтэй 
мэдээллийг ялгаж авах чадвар дутмаг 
байдаг.167 Интернет зэрэг үзэл бодлоо 
илэрхийлэх мэдээлэл харилцааны шинэ 
хэлбэрүүд бий болсноор улс төрийн 
оролцоог нэмэгдүүлэхэд шууд нөлөөлөх 
албагүй. Тэрээр улс төрийн идэвхтэй 
оролцоог ч орлохгүй. Иймд мэдээлэл 
харилцааны шинэ хэлбэрүүдээр 
дамжуулан залуучуудын нийгэм, улс 
төрийн оролцоог хангах нь сорилт 
болж байна.168 

Дээрх товч тойм нь Монголын залуучууд 
нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцож, хүндрэлтэй асуудлуудад 
мэдрэмжтэй ханддаг болохыг харуулж 
байна. Тэд нийгмийн тулгамдаж байгаа 
асуудалд санаа тавьдаг, эрч хүчтэй, 
шинэлэг санаа бодолтой, сонирхож буй 
асуудлын хүрээнд мэдээлэл харилцааны 
технологийг ашиглан шинэ харилцаа 
холбоо үүсгэхэд ашиглаж байна. 
Залуучууд зөвхөн залуучуудын төдийгүй 
нийгмийн өргөн хүрээтэй асуудлуудад 
анхаарал хандуулдаг болж байна. Энэ нь 
залуучууд хөгжлийн нэг агент болохыг 
харуулж байна. Түүнчлэн залуучууд 
өөрт байгаа бага орлогоо нийтийн 
тусын тулд зарцуулах нь түгээмэл байна.
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Залуучууд иргэний үүргээ идэвхтэй 
биелүүлж, нийгмийн өөрчлөлтийг 
түүчээлэх, хүрээлэн байгаа орчиндоо 
сайн үйлс хийх, нийгмийн шударга 
ёсны төлөө тэмцэх замаар ирээдүйг 
тодорхойлох чадвартай. Ардчилсан 
нийгмийн сайн иргэн нь Үндсэн 
хуулиар хамгаалагдсан улс төрийн 
эрхээ нийгмийн сайн сайхан, хүрээлэн 
байгаа орчиндоо хувь нэмэр оруулахад 
ашиглах чадвартай буюу нийгмийн 
идэвхтэй оролцоог харуулж байх 
хэрэгтэй. Залуучууд инноваци, бүтээлч 
санаачилга, шинэ санаа гаргах замаар 
нийгэмд тус хүргэх асар их нөөцтэй. 
Ардчилал дахь тэдний оролцоо нь иргэн 
болж төлөвших, нийгмийн хариуцлагыг 
бэхжүүлэхийн зэрэгцээ ардчилсан үйл 
явц, инститүцүүдийг төгөлдөржүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлнэ.

Монголын залуучууд ардчилалд 
баттай итгэдэг боловч ардчиллын 
талаарх тэдний ойлголт ерөнхийдөө 
нимгэн байна. Энэ нь ардчиллын 
суурь зарчмууд, үнэт зүйлсийн талаарх 
судалгааны асуултанд өгсөн тэдний 
хариултаас тодорхой байгаа юм. 
Дийлэнх монголчуудын ардчиллын 
талаарх ойлголт жигд биш, өнгөц байна. 
Залуучууд ардчиллыг зөвхөн эрх чөлөө, 
чөлөөт байдлаар ойлгох хандлагатай 
байна. 

Залуучууд төр засгийн бодлого, улс 
төрийн талаарх мэдээллийг анхааран 
сонсдог, харьцангуй мэдлэгтэй боловч 
залуучуудын мэдээллийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Хүний 
эрх, ардчилал, эрх зүйн тогтолцооны 
талаарх иргэний боловсролыг 
сайжруулах нь залуучуудын итгэл 
үнэмшил, улс төрийг ойлгох чадварыг 
нэмэгдүүлэх бөгөөд үзэл бодол нь 
төлөвших, бодлого боловсруулахад дуу 
хоолойгоо нэмэрлэхэд ач холбогдолтой. 

Хүн амын нэн чухал хэсэг болох 
залуучуудад зориуд чиглэсэн хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц, үр нөлөөтэй улс 
төрийн хөтөлбөр байдаггүйгээс улс 
төрийн намууд болон инститүцүүд, 
түүний дотор сонгуулийн үйл явц 
залуучуудын анхаарлыг татаж чадахгүй 

байна хэмээн үздэг. Залуучууд, үүний 
дотор хотын, боловсролтой залуучууд 
төр засгийн үйл ажиллагаа, гарч буй 
үр дүнд илүү шүүмжлэлтэй хандаж 
байна. Тэд сайн засаглал, хариуцлагатай 
байдлын талаар ихээхэн хүлээлттэй 
байдаг бөгөөд аль ч газрын залуус төр 
засгаас эрэлт хэрэгцээнд нь мэдрэмжтэй 
хандах, чин сэтгэлийн амлалт, бодитой 
үр дүнг хүсч байна. Залуучуудын төр 
засгийн инститүцүүдэд итгэх итгэл 
буурч байгааг бодлого боловсруулагчид, 
улс төрийн удирдлагууд засаглалыг 
сайжруулах, улс төрчдийг ёс зүйтэй 
байхыг шаардаж буй дохио хэмээн 
ойлгож, улс төрийн үйл явцад 
залуучуудын оролцоог жинхэнэ утгаар 
хангах, итгэлийг нь эргүүлэн олж авах, 
тэднийг хөгжлийн хүч гэдэг утгаар нь 
авч үзэх шаардлагатай юм.

Улс төр, төр засагт сэтгэл алдарч, 
сонгуулийн ирц нь буурч байгаа 
ч залуучууд бүр мөсөн сонирхлоо 
алдаагүй байна. Сонгуульд оролцох, 
улс төрийн намын гишүүнчлэл зэрэг 
уламжлалт хэлбэрээр улс төрд оролцох 
нь багасах хандлагатай байгаа ч, 
залуучууд Интернет, нийгмийн албан 
бус сүлжээгээр дамжуулан идэвхтэй 
үйл ажиллагаа явуулдаг. Үнэн хэрэгтээ 
Интернет нь залуучуудын оролцоог 
дайчлах, нийгмийн оролцооны сүлжээ 
бий болгох, мэдээлэл солилцох гол 
хэрэгсэл түргэн хугацаанд болж чаджээ. 
Цаашид Интернетийн хүртээмжийг, 
ялангуяа хөдөө орон нутагт өргөжүүлэх 
нь залуу үеийг нийгмийн өөрчлөлтийн 
үр нөлөөтэй хөдөлгөгч хүч болгож 
төлөвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой 
юм. 

Хөгжлийн үйл явцад залуучуудыг 
оролцуулах, дэмжих нь хэд хэдэн учир 
шалтгаантай. Нэгдүгээрт, залуучуудад 
маш их эрч хүч, шинэлэг санаа, өөдрөг 
төсөөлөл байдаг, тэд өөрсдийн өнцгөөс 
асуудлыг харж чадна. Хоёрдугаарт, 
залуучууд хүн амын томоохон хувийг 
эзэлдэг тул тэд нийгмийн ерөнхий 
хэрэгцээ шаардлагын илэрхийлэл 
болдог. Гуравдугаарт, залуучууд ирээдүйг 
тодорхойлогч, ирээдүйн удирдагчид 

Дүгнэлт 
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юм. Залуучуудад ардчилал хэрэгтэй, 
ардчилалд залуучууд хэрэгтэй.

Оролцооны ач тусыг ойлгуулах, 
амьдралын болон амьжиргааны ур 
чадварыг хөгжүүлэхэд голлон анхаарсан 
залуучуудад ээлтэй боловсрол олгох, 
сонирхол, зорилго, ур чадварт нь 
тохирсон нийгмийн оролцооны 
бүтцийг бий болгох замаар залуучуудыг 
дэмжих, удирдан чиглүүлэх хэрэгтэй юм. 
Үүнд дараах арга замууд байж болно:

• Иргэний боловсролын хөтөлбөрийн 
шинэчлэлийн хүрээнд залуучуудын 
ардчиллын боловсролыг 
сайжруулах;

• Сонгуульд анх удаа оролцож байгаа, 
эсвэл оролцохгүй байгаа залуучуудад 
чиглэсэн сонгогчдын боловсролын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

• Залуучуудын илүү идэвхтэй 
оролцоог хангах сайн дурын 
ажиллагааны дэд бүтцийг 
сайжруулах, ингэснээр залуучуудыг 
эрх мэдэлжүүлэх, тогтвортой, хүн 
төвтэй хөгжилд хувь нэмэр оруулах;

• Залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, 
практик ур чадварыг хөгжүүлэх, 
ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих зорилгоор залуучуудын 
сайн дурын ажиллагааг хөхиүлэн 
дэмжих хөшүүрэг, боловсролын 
механизмыг бий болгох;

• Залуучуудын хэрэгцээ шаардлагад 
нийгэм мэдрэмжтэй ханддаг 
болохын тулд залуучуудын хүсэл 
эрмэлзэл, үнэт зүйлс хэрхэн бүрдэж, 
өөрчлөгдөж байгаа олон жилийн 
хандлагын талаар судалгаа хийх; 

Ингэснээр залуучууд нийгмийн 
хөгжилд илүү бүтээлч, үр нөлөөтэй 
оролцох боломж бий болно. Залуучуудыг 
хөгжлийн үйл явцад оролцуулах нь 
тэднийг хүчтэй болгохын зэрэгцээ улс 
орны ирээдүйд ч чухал ач холбогдолтой 
юм.
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Бүлэг 6 

Хүний аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх нь
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НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс 
гаргасан 1994 оны Дэлхийн Хүний 
хөгжлийн илтгэлд хүний аюулгүй 
байдлын талаарх ойлголтыг өргөн 
хүрээгээр тодорхойлсон байдаг.169 Хүний 
аюулгүй байдал нь айдасгүй байх эрх 
чөлөө, дутагдал гачигдалгүй байх эрх 
чөлөө гэсэн хоёр чухал ойлголтоор 
тайлбарлагддаг. Эдгээр эрх чөлөө нь 
эдийн засгийн, хүнсний, орчны, хувь 
хүний, олон нийтийн болон улс төрийн 
аюулгүй байдал гэсэн өргөн агуулга 
бүхий хүний аюулгүй байдлын долоон 
бүлэг асуудлаар илэрхийлэгддэг. Хүний 
аюулгүй байдлыг хамгаалах нь аюул 
заналыг илрүүлэх, тэдгээрээс аль болох 
зайлсхийх, тулгарсан нөхцөлд үр дагаврыг 
нь бууруулах чадавхийг хамруулдаг.170 
Өмнөх бүлгүүдэд чанартай боловсрол, 
ажил мэргэжлийн ур чадвар эзэмших, 
хөдөлмөр эрхлэхэд залуучуудад тулгарч 
буй сорилтууд хийгээд архи, тамхи 
хэрэглэх, хамгаалалтгүй бэлгийн 

харьцаанд орох, БЗДХ, охидын 
жирэмслэлт, осол, гэмтэл зэргээс 
үүдэлтэй эрүүл мэндийн эрсдлийн талаар 
дэлгэрэнгүй судалсан. Эдгээр нь дэлхийн 
бүх улсын залуучуудын дунд түгээмэл 
тохиолддог эрсдлүүд юм. Түүнчлэн 
үйлдвэрлэлийн осол, агаарын бохирдол 
зэрэг бусад олон төрлийн эрсдэл байна. 
Энэ бүх эрсдлүүд нь залуучуудыг илүү 
эмзэг өртөмтгий болгодог.
Бие даасан хувь хүн болж төлөвших 
явцдаа олон залуучууд төрөл бүрийн 
хүчирхийллийн хохирогч, эсвэл үйлдэгч 
болж мэдэх эрсдэлд өртөж байгаа 
нь тэдний аюулгүй байдал, нэр төр, 
амьжиргаанд нь сөргөөр нөлөөлөөд 
зогсохгүй, өөрийн хүслээр амьдралаа 
авч явахад нь шаардлагатай эрх чөлөө, 
чадамжтай болох боломжийг нь 
хязгаарлаж байж мэдэх юм.171 
Тус бүлэгт залуучуудын хүчирхийлэлд 
өртөмтгий байдлын цар хүрээ, онцлог, 
нөлөөлж буй гол хүчин зүйлийн талаарх 

Шигтгээ 6.1 

Хураангуй мэдээлэл

1. 18-34 насны залуучууд гэмт хэргийн хохирогчдын 49 
орчим хувь, шүүхээр шийтгэгдсэн хүмүүсийн 67 хувийг 
эзэлж байна. Гэмт хэргийн түвшин хотод хөдөөгийхөөс 
өндөр, 18-29 насны залуучууд илүү өртөмтгий байна. 
Ядуурал, ажилгүйдэл, тэгш бус байдал, амьдралын 
нөхцөл, эрх зүйн хэрэгжилт, ёс суртахууны доголдол 
зэрэг нийгмийн тогтолцооны болон хувь хүнээс 
хамаарах хүчин зүйлүүд нь залуучуудыг гэмт хэрэгт 
холбогдоход нөлөөлж байна. 

2. 16-17 насны сурагчдын 20 орчим хувь, 13-15 насны 
сурагчдын 30 гаруй хувь нь судалгаанаас өмнөх 
нэг сарын хугацаанд нэг буюу түүнээс олон өдөр 
ямар нэгэн хэлбэрийн дарамтлалд өртсөн гэжээ.а 
Сүүлийн үед охид эмэгтэйчүүд шинэ хэлбэрийн кибер 
дарамтлалд өртөж байна. 

3. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллээр 2015 онд гэр 

бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдын 88.1 хувь нь 
эмэгтэйчүүд, 57.2 хувь нь 14-34 насны залуучууд 
байв. 2015 онд батлагдсан Эрүүгийн шинэ хуулиар 
гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэгт тооцохоор 
зохицуулсан.

4. ЛГБТ хүмүүсийн 80 орчим хувь нь хүний эрхийн болон 
ялгаварлан гадуурхалын аль нэг хэлбэрийн дарамтанд 
өртөж байжээ.

5. Залуучуудын нас бие гүйцэх хүртэлх шилжилтийн үед 
нь болон тэдний хүчирхийлэлд өртөмтгий байдлыг 
бууруулахад гэр бүлийн сэтгэл санааны, санхүүгийн 
дэмжлэг маш чухал үүрэгтэй. Бага орлоготой өрхийн 
залуучуудад сургуулиа төгссөний дараах нэг жилийн 
хугацаанд нийгмийн зорилтот дэмжлэг шаардлагатай 
байна.

a. ДЭМБ, НЭМХ, 2013.

Удиртгал: Хүний хөгжлийн төлөө аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь 

6.
Хүний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь
“Шинэ, даяарчлагдсан дэлхий ертөнц нь залуучуудын хувьд тийм ч аюулгүй болсонгүй.”

—Люк Доудни, Их Британийн хүн судлаач, Энх тайвны төлөө тэмцэе төслийг үүсгэн байгуулагч, 
Рио де Жанейро
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Тэгш, тогтвортой хүний хөгжлийн 
зорилгыг хангахад тулгарч буй 
бэрхшээлийн нэг бол хүчирхийлэл 
юм. Хүчирхийлэл нь хүний биеийн 
халдашгүй байх язгуур эрхийг зөрчиж, 
амар тайван аж төрөх эрх чөлөөг 
боогдуулж, залуучуудын суурь чадамжийг 
доройтуулж, тэдний хариуцлагатай 
иргэний ёсоор улс орныхоо эдийн засаг, 
улс төр, нийгмийн амьдралд оролцох 
боломжийг нь хязгаарладаг. 
Залуучуудын хүчирхийлэлд өртөмтгий 
байдал нь бүх залуучууд эрсдэлтэй, эсвэл 
хүчирхийллийн хохирогч юмуу үйлдэгч 
болно гэсэн ойлголт биш юм. Энэхүү 
илтгэлийн 5 дугаар бүлэгт залуучуудын 
нийгмийн оролцоо, сайн дурын үйл 
ажиллагааны олон жишээг дурдсан. 
Залуучуудын эрсдэлд өртөмтгий байдал 
болон түүнийг даван туулах чадварыг 
нарийвчлан судлах нь тэдний хэрэгцээнд 
тулгуурласан цаашдын арга хэмжээг 
тодорхойлоход тустай. Өсч дэвжих 
боломж аюулгүй ирээдүйг цогцлоох 
нөхцөлийг бүрдүүлж баталгаажуулахын 
тулд олон талын үйл ажиллагаа явуулах 
шаардлага гарна.
Хүчирхийллийн эрсдэл нь хувь хүний 
шууд хөндөж болдоггүй эмзэг асуудал учир 
найдвартай, төлөөлөхүйц, шинэ мэдээлэл 
олоход түвэгтэй байдаг (доор тусгав). 
Энэ бүлэгт залуучуудын хүчирхийлэлд 
өртөмтгий байдлын цар хүрээ, нөхцөл 
байдлыг илтгэсэн тоо баримт болон 
тохиолдлын судалгаануудад тулгуурлан 
дүн шинжилгээ хийлээ. Цаашид илүү 

нарийвчилсан социологийн судалгаа 
хийж асуудлыг бүх талаас нь судлах 
шаардлагатай. 
ДЭМБ-ын Хүчирхийлэл ба эрүүл 
мэндийн талаарх дэлхийн илтгэлд 
хүчирхийллийг үйлдэгчийн шинж 
байдлаас хамааран дараах гурван бүлэгт 
хуваажээ.172 Үүнд:
• Хүмүүс хоорондын хүчирхийлэлд 

гэр бүлийн гишүүд болон ойр дотны 
хүмүүс хоорондын хүчирхийлэл, 
үүнийг гэр бүлийн хүчирхийлэл 
гэдэг, мөн хамааралгүй хувь хүмүүс 
хоорондын хүчирхийлэл, үүнд 
тохиолдлын чанартай хүчирхийлэл, 
хүчин, бэлгийн хүчирхийлэл, 
сургууль гэх мэт байгууллага дээрх 
дарамтлал гэх зэрэг хүчирхийллийн 
төрлүүд хамаарна.

• Өөрийгөө онилсон хүчирхийлэлд 
амиа хорлох сэдэл төрөх, оролдлого 
хийх эсвэл егүүтгэх, өөрийгөө гэмтээх 
үйлдлүүд орно.

• Хамтран үйлдэх хүчирхийлэлд 
нийгмийн тодорхой асуудалтай 
холбоотой, тухайлбал, зохион 
байгуулалттай бүлэг хүмүүсийн 
үйлдсэн үзэн ядалтаас үүдсэн гэмт 
хэрэг, террорист халдлага, бүлэглэсэн 
хүчирхийлэл зэрэг багтана.

Эдгээр гурван бүлэгт хамаарах зургаан 
төрлийн хүчирхийлэлд (хүснэгт 6.1) 
залуучуудын өртөмтгий байдлын цар 
хүрээ, онцлог, холбогдох эрсдлийн тухай 
дараах хэсэгт үзүүллээ.

Залуучуудын хүчирхийлэлд өртөх эмзэг байдал 

Хүмүүс хоорондын хүчирхийлэл Өөрийгөө онилсон хүчирхийлэл Хамтын хүчирхийлэл

Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Амиа хорлох
Үзэн ядах гэмт хэрэг, гутаан 

доромжлох, ялгаварлан гадуурхах

Дарамтлал

Хүн амины болон бусад гэмт хэрэг

Бэлгийн мөлжлөгийн зорилготой хүн худалдаалах

Эх сурвалж: Круг, бусад, 2002.

Хүснэгт 6.1 

Залуучуудын өртөж болзошгүй хүчирхийллийн зургаан хэлбэр

дүн шинжилгээг хийсэн. Мөн залуучууд 
хамрагдаж болох нийгмийн хамгааллын 
арга хэмжээний талаар тусгалаа. Улмаар 

залуучуудын хүчирхийлэлд өртөмтгий 
байдлыг бууруулах арга замын талаарх 
санал зөвлөмжийг дүгнэлтэд оруулсан.
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Хүчирхийллийн дээрх зургаан хэлбэрт 
залуучууд гол төлөв хохирогч, эсвэл 
үйлдэгч болох эрсдэлд өртдөг. Тухайлбал, 
дарамтлал нь 13-17 насны хүүхдүүд 
бусад үе тэнгийнхэндээ үйлдэж буй 
хүчирхийллийн төрөл юм. Түүнчлэн, 
хамгаалалтгүй бэлгийн харилцаа нь 
ихэнх тохиолдолд залуу эрчүүдээс залуу 
охидод хүчээр тулгаж буй үзэгдэл юм. 
Мөн хууль бус хүний наймааны гэмт 
хэргийн хохирогчдын дийлэнх нь залуу 
охид эмэгтэйчүүд, харин үйлдэгчид нь 
насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд байдаг, зарим 
тохиолдолд тэд эмэгтэйчүүдтэй хамтран 
үйлддэг.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл 

Байдал, цар хүрээ, хандлага

Гэр орон бол залуучуудын хамгийн 
аюулгүй орчин байх ёстой. Гэр 
бүлийн дотор эвсэг, бие биенээ 
дэмжих уур амьсгал ерөнхийдөө 
давамгайлж байдаг хэдий ч сүүлийн 
үед гэр бүлийн хүчирхийлэл ноцтой 
асуудал болоод байна. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл нь ихэнх тохиолдолд 
ойр дотны хүмүүсийн хооронд 
үйлдэгддэг, тэр бүр мэдээлэгддэггүй 
тул илрүүлэхэд хүндрэлтэй. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл улам харгис шинжтэй 
болж хамрах хүрээ нь нэмэгдэж 
байгаа талаар мэдээлэл их байдаг. 
Гэхдээ үндэсний хэмжээнд гэр бүлийн 
хүчирхийллийн тархалтыг тогтоох 
судалгаа 1998 оноос хойш хийгдээгүй 
байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл 
нь гол төлөв эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
үйлдэгддэг учраас жендэрт суурилсан 
хүчирхийллийн хэлбэр бөгөөд эхнэр, 
нөхөр, эсвэл хамтран амьдрагчдын 
хооронд болдог. Судалгаанд хамрагдсан 
1600 залуучуудын 16.0 хувь нь сэтгэл 
санааны хүчирхийлэлд, 4.4 хувь нь бие 
махбодийн хүчирхийлэлд, 0.4 хувь нь 
бэлгийн хүчирхийлэлд судалгаанаас 
өмнөх 12 сарын хугацаанд өртөж 
байсан хэмээн мэдүүлжээ.173 Цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллээр 2015 онд гэр 
бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдын 
88.1 хувь нь эмэгтэйчүүд, 57.2 хувь нь 
14-34 насны залуучууд байсан бөгөөд 
гэр бүлийн хүчирхийллийн 56.6 хувь нь 
Улаанбаатарт үйлдэгдсэн байна.174 

Авч буй арга хэмжээ

Монгол Улс Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийг 2004 онд 
батласан. Мөн Засгийн газраас Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 2005-
2014 оны үндэсний хөтөлбөрийг 2007 
онд боловсруулан баталжээ. Хууль 
баталсан нь нааштай алхам хэдий ч 
тусгайлсан заалтуудыг хэрэгжүүлэх 
үүрэг хариуцлагыг тодорхой заагаагүй, 
холбогдох бусад хууль тогтоомжийн 
заалттай уялдаа муу, санхүүжилт 
хязгаарлагдмал, хуулийн талаарх 
ерөнхий ойлголт хангалтгүй зэрэг 
нь хуулийн хэрэгжилтэд сөргөөр 
нөлөөлжээ. Хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
Үндэсний төвийн мэдээллээр хууль 
хүчин төгөлдөр болсон 2005 оноос 
хойш цөөхөн тооны үйлдэгчийн эрхийг 
хязгаарлах шийдвэр гарсан нь хуулийн 
хэрэгжилтийн сул талыг нотолж байна. 
Дээрх тохиолдлуудын дийлэнх нь 
Улаанбаатарт гарчээ.175 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
санаалчилгаар гэр бүлийн 
хүчирхийллийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд төрийн байгууллагуудын 
үүрэг хариуцлагыг өргөжүүлэх 
зорилгоор Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
төслийг 2015 онд УИХ-д өргөн барьсан. 
Ерөнхийлөгч, УИХ-ын эмэгтэй гишүүд, 
хүний эрхийн болон иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын хүчин чармайлтын 
үр дүнд тус хууль 2016 оны 5-р сарын 
19-нд УИХ-аар батлагдсан бөгөөд энэ 
оны 9-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхлэх юм. Шинэчилсэн 
хуулинд гэр бүлийн хүчирхийллийг 
гэмт хэрэг хэмээн хуульчилсан, 
гэр бүлийн хүчирхийллийн төрөл 
хэлбэрийг нарийвчлан тодорхойлсон, 
төрийн цагдаа, шүүх, нийгмийн 
болоод эрүүл мэндийн ажилтнууд, 
холбогдох байгуулагуудын хүлээх үүрэг, 
хариуцлагыг тодорхой болгосон, гэр 
бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, гарсан тухайд цаг алдалгүй 
арга хэмжээ авах, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, залуучууд, 
эмэгтэйчүүд гэр бүлийн хүчирхийллийн 
талаар илүү нээлттэй ярих, мэдээлэхийг 
дэмжих зэрэг олон чухал заалтууд оржээ. 
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Мөн 2015 онд батлагдсан Эрүүгийн шинэ 
хуулинд гэр бүлийн хүчирхийллийг 
гэмт хэрэг хэмээн тооцох заалтыг анх 
удаа оруулсан байна.

Хүчирхийлэлтэй тэмцэх Үндэсний 
төвөөс бусад байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлж ирсэн олон санаачлагууд, 
тухайлбал, бодлогыг шинэчлэхэд 
нөлөөлөх, олон нийтийн ойлголтыг 
дээшлүүлэх, төрийн байгууллагууд 
болон иргэний нийгмийн чадавхийг 
бэхжүүлэх, хохирогчдыг хамгаалах 
зэрэг арга хэмжээ нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд чухал хувь 
нэмэр оруулсан байна.

Дарамтлал 

Байдал, цар хүрээ, хандлага

Гэр бүлээс гадна сургууль бол хүүхэд, 
залуучуудын нийгмийн амьдралын 
чухал орчин юм. Гэвч сургууль гэх мэт 
олон нийтийн орчин нь тэдний аюулгүй 
нөхцөлийг хангахгүй байх явдал нилээд 
байна. 

Дунд сургууль, коллеж, их, дээд 
сургуулиуд, шорон, цэргийн 
хуаран зэрэг олон газруудад гардаг 
хүчирхийлэл нь голдуу дарамтлах 
хэлбэрээр явагддаг. Дарамтлал нь 
ихэнхдээ нэг удаагийн тохиолдол биш, 
хэвшмэл байдлаар тодорхой орчинд 
явагддаг үзэгдэл. Тухайлбал, хүмүүсийг 

байнга хэл амаар доромжлох, тоглоом 
тохуу хийх, шоглох, гутаах зэрэг 
найрсаг бус харьцааны хэлбэрүүд ордог. 
Дарамтлалын эдгээр хэлбэрт олон 
дахин өртдөгөө судалгаанд хамрагдсан 
оюутан сурагчид илэрхийлсэн байна. 
Ийм байдал нь залуу эрэгтэйчүүдийн 
дунд эмэгтэйчүүдээс элбэг тохиолддог, 
хотын сургуулиудад хөдөөгийнхөөс 
илүү түгээмэл байдаг ажээ. 

ДЭМБ-аас Олон улсын сургуулийн 
сурагчдын дунд явуулсан судалгаагаар 
16-17 насны сурагчдын дунджаар 20 
орчим хувь, 13-15 насны сурагчдын 
30 гаруй хувь судалгаанаас өмнөх 30 
хоногийн хугацаанд 1 буюу түүнээс 
олон өдөр ямар нэгэн дарамтлалд өртсөн 
гэсэн байна (хүснэгт 6.2). Дарамтлал 
нь зарим тохиолдолд зодоонд хүргэж, 
бие махбодид ноцтой гэмтэл бэртэл 
учруулах шалтгаан болдог, тухайлбал, 
судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд 
16-17 насны сурагчдын 37.0 хувь, 13-15 
насны сурагчдын 43.8 хувь нь нэг буюу 
түүнээс олон удаа зодолдсон, тэдний 
36.0 хувь нь ноцтой гэмтэл бэртэл 
авч байжээ. Хүйсийн хувьд ихээхэн 
ялгаатай байна. Тухайлбал, эрэгтэй 
сурагчдын 60-65 хувь нь халдлагад 
өртөж байсан бол эмэгтэй сурагчдын 
18-23 хувь нь өртжээ. Энэ нь хөвгүүдийн 
эршүүд шинж давамгайлах үзэгдэлтэй 
холбоотой байж болох юм.

Хүүхэд ахуйдаа дарамтлалын хохирогч, 
эсвэл үйлдэгч болох нь хожим илүү 
ноцтой хэлбэрийн хүчирхийлэлд 
өртөхөд нөлөөлөх эрсдэлтэй. 

Авч буй арга хэмжээ

Дарамтлал нь олон хэлбэртэй, 
заримдаа халдлагатай хавсардаг 

үзэгдэл юм. Монгол Улсад дарамтлалыг 
гэмт хэрэгт тооцох хуулийн заалт 
байхгүй боловч сургуулийн захиргаа, 
эцэг, эхчүүд энэ асуудлыг анхааран, 
сурагчдыг дарамтлалд өртөхөөс 
сэргийлэх арга хэмжээ авч байна. 
Жишээ нь эцэг, эхчүүд сургуулийн 
орчинд цагдаагийн дэмжлэгтэйгээр, 

Эх сурвалж: ДЭМБ, НЭМХ, 2013.

Хүснэгт 6.2 

Сургууль дээрх хүчирхийллийн байдал, 2013 
хувиар

Сурагчид
13-15 настай 16-17 настай

Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд

Сүүлийн 12 сард нэг бус удаа зодоон хийсэн 64.6 23.0 43.8 59.7 17.7 37.0

Сүүлийн 12 сард нэг бус удаа хүнд гэмтэл авсан 40.2 31.9 36.0 44.5 28.7 36.2

Сүүлийн 30 хоногт 1 буюу түүнээс олон өдөр дарамтлуулсан 35.9 25.0 30.5 24.8 15.4 19.6
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сургуулийн захиргаатай хамтран хяналт 
тавьж байгаа нь сургуулийн орчин 
дахь хүчирхийлэл, гэмт хэргийн тоог 
бууруулахад тустай арга хэмжээ юм.

Гэмт хэрэг: Залуучуудын өртөмтгий 
байдал ба оролцоо 

Олон улсын хэмжээнд гэмт хэргийн 
дийлэнхийг 15-30 насны эрэгтэйчүүд 
үйлддэг байна.176 Энэ насныхан нь 
мөн хохирогчдын дийлэнх хувийг 
эзэлдэг. Гэмт хэргийн тоо баримтаас 

харахад Монголд 18-35 насны залуучууд 
хохирогчдын тал хувь, шүүхээр 
шийтгүүлсэн хүмүүсийн 67 хувийг эзэлж 
байна.177 Гэхдээ насны бүлгээр ихээхэн 
ялгаатай, тухайлбал, 2007-2014 онд 18-
29 насныхан хохирогчдын гуравны нэг, 
шийтгүүлсэн хүмүүсийн тал хувийг 
эзэлж, 30-34 насныхан хохирогчдын 
15 хувь, шийтгүүлсэн хүмүүсийн 18 
хувийг эзэлж байв. Энэ хугацаанд 
насны бүлгүүдийн эзлэх хувь үндсэндээ 
өөрчлөгдөөгүй байна (зураг 6.1).

18-29 насны залуучуудын дунд гэмт 
хэргийн хохирогч болон үйлдэгч 
болох эрсдэл хамгийн өндөр байгаа нь 
харагдаж байна. Энэ нь залуучуудын 
эсрэг хүчирхийлэлд оролцож байгаа 
хүмүүсийн дийлэнх олонх нь үе 
тэнгийн, хохирогчтойгоо адил хүйсийн 
хүмүүс байдаг, олонх хохирогчид гэмт 
хэрэгтнийг таньдаг гэсэн олон улсын 
баримт нотолгоотой нийлж байна.178 

Эмэгтэй хохирогчдыг насны бүлгээр 
ангилсан мэдээ байхгүй байна. Гэхдээ 
эмэгтэй хохирогчдын эзлэх хувь 2011 
оны 37 хувиас 2015 онд 40 хувь болтол 
өсчээ, үүнд гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хохирогчдыг оруулсан байж болох 
юм. Энэ хугацаанд хэрэг үйлдсэн 

эмэгтэйчүүдийн хувь харьцангуй 
тогтвортой, 8-9 хувьтай байна.179 

Гэмт хэргийн түвшин хотод, 
хөдөөгийнхөөс илүү байх хандлагатай 
байна. 2011 онд хотод гарсан гэмт хэрэг 
61 хувийг эзэлж байсан бол 2015 онд 
69 болж өссөний дотор Улаанбаатарт 
гарсан гэмт хэргийн эзлэх хувь 56-гаас 
65 хувь болтол өссөн байна.180 

Залуучууд Интернетийг өргөн ашиглаж 
байгаатай холбоотойгоор сүүлийн 
жилүүдэд цахим хэлбэрээр охид 
эмэгтэйчүүдэд бэлгийн дарамтлал 
үзүүлэх дарамтлалын шинэ хэлбэр 
болох кибер дарамтлал гарах болов 
(шигтгээ 6.2).

Зураг 6.1

Хохирогч ба гэмт хэргийн улмаас шийтгүүлсэн хүмүүс, насны бүлгээр, 2007-2015

Эх сурвалж: ҮСХ, 2010, 2013, 2015d.
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Дэлхий дахинд хүн худалдаалах нь 
олон сая хүнийг хохироож, олон 
тэрбумын ашиг олдог, маш хурдан 
өсч буй зохион байгуулалттай гэмт 
хэргийн нэг юм. Жил тутам 800 мянга 
орчим эмэгтэйчүүд, хүүхэд, эрэгтэйчүүд 
бэлгийн болон бусад мөлжлөгийн 
наймаанд өртөж байна гэж тооцжээ.181

Байдал, цар хүрээ, хандлага

Монгол Улс нь албадан хөдөлмөр 
эрхлүүлэх болон бэлгийн 
мөлжлөгийн зорилгоор эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүд, хүүхэд хил давуулан 
худалдаалах эх сурвалж, зарим 
талаараа хүлээн авагч газар болж 
байна.

— АНУ-ын Төрийн Департамент, 
2015, хуудас. 249

Монгол Улсад хүн худалдаалсан анхны 
тохиолдол 2000 онд бүртгэгдсэн.182 

Түүнээс хойш тус улс нь хүн 
худалдаалахын дамжин өнгөрүүлэх цэг 
болон эх сурвалж болж, 2006-2007 онд 
баримтаар нотлогдсон тохиолдол 13-115 
болж, бараг арав дахин өсчээ.183 
Албадан хөдөлмөр, зуучлалын гэрлэлт, 
гэмт хэрэгтэй холбоотой ажиллагаа 
болон бусад зорилгоор хүн худалдаалах 
явдал нилээд түгээмэл байдаг ч бэлгийн 
мөлжлөгийн зорилгоор хүн худалдаалах 
нь хамгийн түгээмэл хэлбэр юм. Монгол 
Улсын Жендэрийн тэгш байдлын 
төвөөс 2003-2009 онд тусламж үзүүлсэн 
хохирогчдын 30 хувь нь албадан 
хөдөлмөрийн хохирогчид, 45 хувь 
нь бэлгийн мөлжлөгийн хохирогчид 
байжээ.184 Тогтмол орлогогүй байх, 
ажилгүйдэл, ядуурал зэрэг олон хүчин 
зүйл хавсрах нь хүн худалдаалахад өртөх 
эрсдэл бий болгодог боловч аль нэг хүчин 
зүйл нь дангаараа хүн худалдаалахад шууд 
нөлөөлдөггүй болохыг Азийн сангийн 
судалгаа тогтоожээ.185 Сүүлийн үед хүн 

Шигтгээ 6.2 

Монгол Улсад бэлгийн дарамтлалын хэлбэр өөрчлөгдөж байгаа нь

Нүцгэн зураг, бичлэг нэхэх, бэлгийн харьцаанд орохыг тулган 
шаардах, шантажлах зэрэг хэлбэрээр бэлгийн дарамт үзүүлэх 
явдал Монголд ихээхэн дэлгэрсэн Facebook, нийгмийн бусад 
сүлжээнд нэлээд түгээмэл гарах болжээ.a

2014 оны байдлаар 2430000 Интернет хэрэглэгч байгаагийн 
80 орчим хувь нь Facebook-ийн идэвхтэй хэрэглэгчид, тэдний 
дотор өсвөр үеийнхэн олноороо ашиглаж байна. Facebook-ийн 
энэ олон хэрэглэгчдийн нэг эрсдэл нь хуурамч хаяг нээх явдал 
юм. Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр, дарангуйлагчид 
хувийн мессеж, цахим хаягаар нь хохирогчидтой холбогдон, 
дараа нь янз бүрийн зураг, бичлэг шаарддаг байна. Эдгээр 
зураг, бичлэгийг хожим нь бэлгийн харьцаанд татан оруулах, 
эсвэл их хэмжээний мөнгө нэхэх зэргээр бэлгийн дарамтын 
зорилгод ашигладаг байна.

UB Post сонины мэдээгээр, цагдаагийнхан 39 хохирогч бүхий 
Интернеттэй холбоотой 59 гэмт хэргийг шалгаж байгаа бөгөөд 2 
дарамтлагч нь Монголд, бусад нь гадаад улсад байсан байна.b 
Зүүн аймагт оршин суудаг 16 настай сэжигтэн Б нь хуурамч 
хаяг нээж, охидуудтай урт хугацаагаар харилцан итгэлийг нь 
олж, тэдний нүцгэн зургийг цуглуулдаг байсан бөгөөд түүний 
гар утас болон компьютерээс 1000 гаруй зураг олджээ. Б нь 
тэдгээрийг бэлгийн дарамтад оруулах, мөнгө нэхэх зэрэгт 
ашиглаж байжээ.

Мөн нэгэн аймагт оршин суудаг 18 настай сэжигтэн С нь 
нийгмийн цахим сүлжээг өргөнөөр ашигладаг царайлаг 
охидуудыг дээрхтэй адил замаар татан, цахим худалдааны 
хуурамч сурталчилгаагаар дотны яриа үүсгэн, хожим нь авсан 
мэдээллийг бэлгийн дарамтад оруулахад ашиглаж байжээ.

Цагдаагийнхны ажиглалтаар өдөр тутмын амьдралынхаа үйл 
явдлыг Facebook дээр өргөн байршуулдаг хүмүүс хохирогч 
болох магадлал өндөр байгааг эцэг, эхчүүд анхаарч, амьдралын 
нарийн ширийн асуудлыг нийтийн хүртээл болгох нь эрсдэл 
дагуулдагийг хүүхдүүддээ анхааруулах, хүүхдийн нийгмийн 
цахим сүлжээний ашиглалтад хяналт тавих хэрэгтэйг зөвлөж 
байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас “Бэлгийн дарамтын тохиолдлыг 
хүн бүхэн цагдаад нээлттэй мэдэгдэж байх хэрэгтэй. Өсвөр 
насныхан танихгүй хүмүүстэй найзлахдаа маш болгоомжтой 
байх, нэн шаардлагатай л биш бол хувийн мэдээлэл, 
зургаа нийгмийн цахим сүлжээнд байршуулахгүй байх”-ыг 
анхааруулсан байна. 
a. Монголын хуулиар бэлгийн дарамтад бэлгийн янз бүрийн харьцаанд хүчээр 
оруулахыг, ам хэлээр, биеэр, бусад хэлбэрээр завдах, бэлгийн харьцаанд оруулах 
зорилгоор шантаажлах, бэлгийн харьцаанд зүй бусаар оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
замаар ажлын байрны, нийгмийн, материалын болон сэтгэл зүйн дарамт, нөлөөлөл 
үзүүлэх, заналхийлэх зэргийг хамруулдаг болно.

b. UB Post-ын нийтлэл, 2014 оны 12 дугаар сарын 11.

Бэлгийн мөлжлөгийн зорилготой хүн худалдаалах ба залуу 
эмэгтэйчүүдийн өртөмтгий байдал 
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худалдаалах тохиолдол нэмэгдэж байгаа 
нь хүн амын хот руу шилжих хөдөлгөөн 
ихэссэнтэй холбоотой байж болох юм.186 
Залуучууд, ихэнхдээ залуу эмэгтэйчүүд 
хүн худалдаалахын хохирогч болдог. 
15-19 болон 20-24 насныхан хамгийн 
өртөмтгий байх магадлалтай. 2004-2007 
оны мэдээнээс харвал хохирогчдын 50 
орчим хувь нь 18-26 насных байв.187 18-28 
насны боловсрол багатай, ядуу, ганц бие 
эмэгтэйчүүд хамгийн их эрсдэлтэй байдаг 
байна.188 
Монгол Улс нь голдуу Ази, Европ 
тивийн Бельги, Хятад, Япон, Макао, 
Малайз, БНСУ, Зүүн Европын улсууд 
руу эмэгтэйчүүдийг худалдаалах эх 
сурвалж болж байна.189 Дунд зэргийн 
боловсролтой, орлого багатай, хилийн 
бүсийн ойролцоох хот сууринд амьдарч 
байгаа залуу эмэгтэйчүүд гадаадад ажил 
хайж гарах эрсдэлд илүү өртөмтгий 
байна. Эмэгтэйчүүдийг худалдаалах 
нь биеэ үнэлэх болон бэлгийн 
арилжаатай шууд холбоотой байдаг. 
Хууль бус наймааны хохирогч болсон 
эсэхээс үл хамааран биеэ үнэлэгчид нь 
үйлчлүүлэгчид, зуучлагчид, цагдаагийн 
ажилтны зүгээс бие махбодийн болон 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл, 
ялангуяа биеэ үнэлэхийг хуулиар 
зөвшөөрөөгүй газруудад өндөр байдаг. 
Зуучлалаар гэрлэх, ялангуяа гадаадын 
эрчүүдтэй мөнгөний төлөө гэрлэх үзэгдэл 
ихэсч байна.190 Гэрлэлтийн зуучлалын 
компани болон хувь хүмүүсээс үйлчилгээ 
авсан хүмүүсийн олонх нь хүчирхийлэл, 
сүрдүүлэг ба боолчлолын гэм хорыг 
амсаж байгааг судалгаа харуулжээ.191 

Авч буй арга хэмжээ

Хүн худалдаалах нь ноцтой асуудал 
болохыг төр засгийн зүгээс хүлээн 
зөвшөөрч байна. Монгол Улсад 
Эрүүгийн хуулийн 13.1 дүгээр зүйлд 
зааснаар хүн худалдаалах бүх хэлбэрийг 
хориглосон байдаг.192 Хүн худалдаалах 
ба Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг арилжааны 
бэлгийн мөлжлөгөөс хамгаалах үндэсний 
хөтөлбөрийг 2005 онд баталсан. Тус 
хөтөлбөр нь хүн худалдаалахтай тэмцэхэд 
олон нийтийн ойлголт, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ, хохирогчдыг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, үйлчилгээ, 
эрх зүйн болон шүүхийн тогтолцооны 
шинэчлэл хангалтгүй байгаа зэрэг 

гол дутагдлуудыг арилгах зорилго 
тавьжээ.193 Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 
иргэний нийгмийн байгууллагууд хүн 
худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагаанд 
оролцож, хохирогчдыг хамгаалах байраар 
хангах, хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, 
сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх, сургалт 
хийх болон нөхөн сэргээх үйлчилгээ 
үзүүлж байна.
Хүн худалдаалахтай тэмцэх хуулийг 
2012 оны нэгдүгээр сард баталсан. Тус 
хууль нь хүн худалдаалахтай тэмцэх 
байгууллагууд хоорондын зохицуулалтыг 
тодорхой болгож, хүн худалдаалах 
бүх хэлбэрийг хориглосон. Энэ хууль 
нь хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл 
ажиллагааны тулгуур, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын олон жилийн хичээл 
зүтгэлийн үр дүн юм. Хууль батлагдсаны 
дараа цагдаа, тагнуулын байгууллагуудын 
хүн худалдаалахтай тэмцэхэд хариуцах 
үүргийн цар хүрээ өргөжсөн. Мөн хүн 
худалдаалахтай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих үүрэг бүхий Үндэсний Дэд 
зөвлөл Хууль зүйн яаманд байгуулагджээ.
АНУ-ын Төрийн Департаментийн 
2015 оны Хүн худаалахтай тэмцэх 
тухай илтгэлд Монгол Улсыг 2 дугаар 
бүлгийн улсуудад оруулсан байна. 
Энэ нь тус улс АНУ-ын 2000 оны Хүн 
худалдаалахын улмаас хохирогчдыг 
хамгаалах тухай хуулийн (ХНХХХ, 
TVPA) үндсэн стандартыг бүрэн 
хэрэгжүүлээгүй ч энэ түвшинд хүрэхээр 
ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж байгааг 
илтгэж байгаа ажээ.194 Иймд 2012 оны 
хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийг 
бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд хохирогч 
ба гэрчийг хамгаалах бүх дүрэм журмыг 
боловсронгуй болгож батлуулах, 
хохирогчдын хамгааллыг баталгаатай 
болгохын тулд үйлчилгээг өргөжүүлэх 
шаардлагатай байна. 

Амиа хорлох болон оролдлого хийх
Байдал, цар хүрээ, хандлага

Энэ асуудал нь ноцтой, нарийн төвөгтэй 
хэдий ч залуучуудын сэтгэл санааны 
аюулгүй байдал, тухайлбал, сэтгэл 
гутрал, амиа хорлолтын талаар тодорхой 
мэдээлэл хомс, байгаа тоо мэдээ нь 
насаар ангилаагүй тул нарийвчилсан 
дүн шинжилгээ хийх боломжгүй байв. 
Монголд амиа хорлолтын тархац зүйн 
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судалгааг хамгийн сүүлд 2006 онд хийжээ.
ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийн хөгжлийн 
төвийн мэдээгээр 2014 оны байдлаар 
10000 хүн амд ногдох амиа хорлолтын 
тохиолдол эмэгтэйчүүдийн дунд 0.52, 
эрэгтэйчүүдийн дунд 2.68 байв.195 Олон 
улсын стандартаар 100000 хүн амд 10-
25 амиа хорлолт тохиолдох нь дундаж 
түвшин гэж үздэг аж. 2012 онд Монголд 
амиа хорлолтын түвшин бүх насны 
бүлэг, хүйсээр 100000 хүн амд 9.4 байгааг 
ДЭМБ-ын судалгаанд дурдсан байна.196 
Гэхдээ эрэгтэйчүүдийн амиа хорлолт 2000 
онд 15.4 байсан бол 2012 онд 16.3 болж 
нэмэгдсэн, харин эмэгтэйчүүдийн дунд 
5.6-гаас 3.7 болж буурсан нь эрэгтэйчүүд 
амиа хорлох үзэгдэлд илүү өртөмтгий 
байгааг харуулж байна. Насны бүлгээр авч 
үзвэл 2014 оны байдлаар амиа хорлолтын 
түвшин 15-29 насны 100000 эрэгтэйд 14.3 
байсан бөгөөд энэ үзүүлэлтээр Монгол 
Улс дэлхийн 172 улсаас 69-т оржээ.197 Энэ 
нь Хүний хөгжлийн индекс нь улс орны 
хөгжлийн ерөнхий түвшинг илэрхийлдэг 

учир хүний хөгжлийн дэвшлээр өндөр 
байна гэдгээр санаа амрах нь өрөөсгөл 
болохыг сануулж байна. 

Амиа хорлох оролдлого

Санаатайгаар өөртөө үхэлд хүргэхээргүй 
гэмтэл учруулах буюу амиа хорлохыг 
завдах нь хүмүүсийн өртөж болох 
нийгмийн эрсдэлт хүчин зүйлүүдийн нэг 
чухал үзүүлэлт юм. Монголын судалгаанд 
хамрагдсан 13-15 насны хүүхдүүдийн 
21 хувь, 16-17 насныхны 26 хувь нь 
судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд 
амиа хорлох талаар нухацтай бодож 
байсан гэж хариулжээ. Дээрх хоёр насны 
бүлгийнхний 10 орчим хувь амиа хорлох 
оролдлого хийсэн гэжээ. 13-15 насны 
охидын дөрөвний нэг гаруй, 16-17 насны 
охидын гуравны нэг орчим нь амиа 
хорлох талаар бодож байсан нь тухайн 
насны бүлгийн хөвгүүдээс дээгүүр байгаа 
бөгөөд амиа хорлох оролдлого хийсэн 
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдээс илүү байна.

Өсвөр нас бол залуучууд үерхэл 
нөхөрлөлийн холбоо тогтоох, шинэ 
зүйл санаж сэдэх, шинэ юм турших 
төлөвшлийн шилжилтийн үе. Тэд энэ үед 
гэнэтийн цочролд орох, сэтгэл санаа нь 
тогтворгүй болох нь түгээмэл үзэгдэл юм. 
Иймээс энэ насныхны дунд амиа хорлох 
оролдлого хийсэн талаарх мэдээллийг 
бүрэн баталгаатай, энэ үзэгдлийн бодит 
байдлыг илтгэж буй гэж үзэх нь учир 
дутагдалтай. Гэхдээ л энэ мэдээлэл нь 
13-17 нас нь өсвөр үеийнхний нэн эмзэг 
өртөмтгий үе тул тэдэнд гэр бүлийнхний 
сэтгэл санааны дэмжлэг, гэр бүлийн 
доторх тогтвортой орчин, шаардлагатай 
бол сэтгэл хөдлөлөө удирдахад нь 
мэргэжлийн зөвлөлгөө хэрэгтэй гэдгийг 
онцлон анхааруулж байна.

Монголд залуучуудын сэтгэл санааны 
аюулгүй байдал болон амиа хорлолтын 
асуудлаар хийсэн судалгаа байхгүй, мэдээ 
мэдээлэл хомс байна. Амиа хорлоход 
хүргэж буй эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг 
тодорхойлох, нөлөөллийг ойлгох нь 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, 
залуучуудын эмзэг өртөмтгий байдлыг 
бууруулахад чухал ач холбогдолтой. Иймд 
амиа хорлох, оролдлого хийх үзэгдэл, 
түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг 
хойшлуулшгүй нарийвчлан судлах 
шаардлагатай. Мөн залуучуудад зөвлөгөө 
өгөх болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
чанартай үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох 
шаардлагатай байна.

Тэмдэглэл: Судалгааны үзүүлэлтээс хамааран зөвхөн сургуульд суралцаж байгаа 13-17 насны хүүхдүүд хамрагдсан.
Эх сурвалж: ДЭМБ, НЭМХ, 2013.

Хүснэгт 6.3 

13-17 насны хүүхдүүдийн амиа хорлох оролдлого хийсэн байдал, 2013 
дундаж, %

Сурагчид
13-15 настай 16-17 настай

Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд амиа хорлох талаар нухацтай бодсон 16.6 26.1 21.3 19.1 32.1 26.1

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэг, түүнээс дээш удаа амиа хорлохыг оролдсон 7.7 10.4 9.1 9.2 11.6 10.7

Ойр дотны найз нөхөдгүй 4.8 6.6 5.7 4.5 4.9 4.8
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Цөөнхийг ялгаварлан гадуурхах198

“Би олон удаа зодуулсан, намайг 
эмэгтэй хүний хувцас өмсөхөөр тэд 
чулуу шидэж, пепсиний шилэнд 
шээс хийж цацдаг. Нэг удаа намайг 
зочид буудалд хонох гэж байхад 
хамгаалалтын ажилтан нь хоёр 
хүн дагуулж ирээд зодсон, цагдаад 
хандахад “эмэгтэй хүний хувцас 
өмссөн нь чиний буруу гээд хохирогч 
гэж үзээгүйгээр барахгүй харин хүйсээ 
солиулагч хэмээн тохуурхсан”

—26 настай трансжендэр эмэгтэй

Байдал, цар хүрээ, хандлага

Ялгаварлан гадуурхалт нь залуучуудын 
өртөмтгий байдлыг нэмэгдүүлж, тухайн 
олон нийтийн дунд айдас бий болгодог. 
Манай улсад ялангуяа ЛГБТ хүмүүсийн 
дунд энэ асуудал тод илэрдэг. Хүний 
эрхийн Үндэсний комиссын 2012 
оны илтгэлд өөрийгөө лейсбиян, гей, 
бисексуал, трансжендэр гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрсөн хүмүүсийн 80 орчим хувь нь 
өмнөх гурван жилийн хугацаанд хүний 
эрхийн болон ялгаварлан гадуурхалын 
аль нэг хэлбэрийн дарамт амсч байсан, 
судалгаанд хамрагдсан ЛГБТ хүмүүсийн 
бараг дөрөвний гурав нь нийгмийн 
тэвчишгүй байдлаас болж амиа хорлохыг 
нэг бус удаа бодож байсан тухай 
дурджээ.199 

Ажлын байран дахь ялгаварлан 
гадуурхлыг ЛГБТ монголчууд тэдэнд 
тохиолддог хүний эрхийн хамгийн 
ноцтой бөгөөд түгээмэл зөрчил гэж 
үзжээ. ЛГБТ хүмүүсийн дөрөвний нэг нь 
нийгмийн гутаан доромжлол, гадуурхал, 
7 хувь нь бие махбодид нь халдах явдалд 
өртөж байснаа мэдүүлсэн байна. Мөн 
эрүүл мэндийн байгууллагуудад тэднийг 
гадуурхах, таагүй хандах явдал байдаг нь 
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах 
боломжийг нь хязгаарладаг. Судалгаанд 
хамрагдсан ЛГБТ хүмүүсийн 87 хувь 
нь бэлгийн чиг хандлага ба хүйсийн 
баримжаа илэрхийллээ гэр бүлийнхэн 
болон хамаатнуудаасаа нуудаг гэжээ.200 
Трансжендэр хүмүүс бусад ЛГБТ 
хүмүүсээсээ илүү эрүүл мэндийн болон 
сэтгэл санааны асуудалтай байдаг байна.

Авч буй арга хэмжээ

“Үзэн ядалтын шинж чанартай 
үйлдлийг гэмт хэргийн төрөлд 
оруулах хэрэгтэй. Иймээс бид 
хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд 
дарамт учруулах, заналхийлэх зэрэг 
үзэн ядах үйл ажиллагааг ... хуульд 
тусгах санал дэвшүүлсэн.”

— Хүний эрхийн үндэсний 
комиссын санал гомдлын  

хэлтсийн дарга

Монгол Улс нь ялгаварлан гадуурхах 
бүх хэлбэртэй тэмцэх, хуулиар 
хориглох хүчин чармайлтын хүрээнд 
шинэчилсэн эрүүгийн хуулийн 14.1 
дүгээр зүйлд бэлгийн болон хүйсийн 
чиг баримжааны байдлаар ялгаварлан 
гадуурхахыг хориглох заалт оруулж 
баталсан. Гэсэн хэдий ч бэлгийн, 
жендэрийн болон бусад цөөнхийн 
аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд 
чиглэгдсэн олон арга хэмжээг авах 
шаардлагатай байна. Нийгмийн хэвлэл 
мэдээлэл, ТББ-уудын хүний эрхийг 
хамгаалах талаар авсан арга хэмжээний 
үр дүнд байдал 2009 оныхоос үлэмж 
сайжирсан байна.

Залуучуудын хүчирхийлэлд 
өртөмтгий байдалд нөлөөлж 
болзошгүй хүчин зүйлүүд

Эрсдэлтэй байна гэдэг нь бүх залуучууд 
хүчирхийлэлд өртөмтгий, аюулгүй 
байдал нь хангагдаагүй, тэд хохирогч 
болон үйлдэгч болох магадлалтай гэсэн 
ойлголт биш юм. Өртөмтгий байдлын 
цорын ганц шалтгаан гэж мөн байхгүй 
бөгөөд залуучуудыг эрсдэлд оруулах, 
эсвэл залуучуудын хүчирхийлэл 
үйлдэх орчин нөхцлийг бүрдүүлдэг 
тогтолцооноос хамааралтай, мөн хувь 
хүнээс хамаарах хүчин зүйлүүд хавсарч 
өртөмтгий байдалд хүргэдэг. Эдгээр 
хүчин зүйлд ядуурал; ажилгүйдэл; 
боловсрол болон эрүүл мэндийн 
чанартай үйлчилгээнд хамрагдах, 
хөдөлмөр эрхлэх тэгш бус байдал (бүлэг 
3, 4); амьдралын хүнд нөхцөл, түүнээс 
үүдсэн бухимдал, гутрал зэрэг орно 
(хүснэгт 6.4). Эр хүн давуу байх ёстой 
гэсэн ташаа төсөөлөл нь жендэрийн 
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болон бэлгийн чиг хандлагын талаар 
залуучуудын дунд сөрөг ойлголт 
бий болгон, эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
эсвэл бэлгийн цөөнхийн эсрэг 
хүчирхийллийг хэвийн үзэгдэл мэтээр 
хүлээн зөвшөөрөхөд нөлөөлөх талтай. 
Нөгөө талаар архинд орох, ухамсрын 
доройтол, зан төрхийн доголдол зэрэг 
хувь хүний хүчин зүйл нь зарим хүн 
хүчирхийлэл үйлдэх хөрс суурь болдог.

Ядуурал ба ажилгүйдэл

Ядуурал, ажилгүйдэл болон аюулгүй 
бус байдал ба хүний хөгжлийн эрсдэл 
хоорондоо хамааралтай байгаа тухай 
олон улсын нилээд баримт нотолгоо 
байдаг. Чадамжийн үүднээс авч үзвэл 
ядуурал бол хүний суурь чадваруудын 
хомсдол юм.201 Энэ нь хувь хүмүүс 
өөрсдийн эдийн засаг, нийгэм, улс төр, 
бусад байдлаа сайжруулахын төлөө 
ойр тойрон дахь нөөц боломжийг 
ашиглах чадваргүй болохыг хэлнэ. Энэ 
байдал нь хүний хөгжлийг түргэтгэх 
боломж хомсдсоноос үүсч болно. Сэтгэл 
санааны хувьд ядуу болон ажилгүй 
хүн уур бухимдал, өөртөө итгэлгүй, 
сэтгэл ханамжгүй, аз жаргалгүй байдал, 
гутрал, цочрол, сэтгэлийн дарамтад 
автах магадлалтай. 

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад 
ядуурал буурсан хэдий ч таван хүн 
тутмын нэг нь ядуурлын шугамаас 
доогуур, 2013 оны байдлаар хүн амын 
5.4 хувь нь олон хэмжүүрт ядуурлын 
түвшинд амьдарч байна (бүлэг 2). 
Залуучуудын ажилгүйдэл, түүний 
дотор 20-24 насныхны ажилгүйдлийн 
түвшин улсын дунджаас бараг хоёр 
дахин өндөр байна (бүлэг 4). Залуучууд 
сургууль төгсөөд ажлын гараагаа эхэлтэл 
жил, түүнээс ч удаан хүлээж байна. 
Ядуурал, урт хугацааны ажилгүйдэл 

нь залуучуудын дүргүйцлийг хүргэх, 
нийгэмших үйл явцыг саатуулах, улмаар 
гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, нийгмийн 
эмх замбараагүй байдал гарахад хүргэж 
болзошгүй. Үүн дээр тэгш бус боломж 
хавсарваас залуучуудын хүчирхийлэлд 
өртөх эрсдэл нэмэгдэн, хүчирхийлэл нь 
өөрсдийн нь аюулгүй байдал алдагдахад 
хүргэж болзошгүй. 

НҮБ–ын Хүн амын сангийн 
“Залуучуудын талаарх төрийн бодлогын 
үнэлгээ” судалгаанд оролцогчдын 60 
хувь нь орлого байхгүй (49.9 хувь), 
амьжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа 
зэргээс шалтгаалан судалгааны өмнөх 6 
сарын хугацаанд ихээхэн бухимдалтай 
байснаа илэрхийлжээ.202 

Ажилгүйдлийн өөр нэг үр дагавар бол 
залуучууд, хөдөлмөрийн чадвартай 
эрэгтэйчүүд ажил хийх боломж хайж 
гадагшаа явж буй үзэгдэл юм. Түүнчлэн 
ядуурал нь ажил олох, ажлын байраа 
хадгалахад эмэгтэйчүүдэд асар их 
дарамт учруулж байгаагийн улмаас ажил 
олгогчийн эрхшээл, бэлгийн дарамтад 
орох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ байдал 
нь олон охид, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 
хүчирхийллийн өндөр эрсдэл дагуулдаг 
биеэ үнэлэх зам руу түлхэх аюултай. 
Ядуу эмэгтэйчүүд нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй. 

Нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал 
хийгээд хүчирхийллийн хоорон дахь 
аливаа хамаарлын тухай ярихад нэн 
болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Ядуу 
залуучууд бүгд хүчирхийлэл хийдэггүй, 
хүчирхийлэл үйлдэж буй бүх залуус 
ядуу биш. Иймд ямар хүчин зүйлүүд 
залуучуудын дунд хүчирхийлэл 
гарахад нөлөөлж байгааг тогтооход 
нарийн судалгаа шаардлагатай. Энэ нь 
өртөмтгий байдлыг бууруулах, хүний 

Эх сурвалж: ХХҮИ-ийг боловсруулсан багийн судалгаагаар.

Хүснэгт 6.4

Залуучуудын хүчирхийлэлд өртөмтгий байдалд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлүүд

Бүтцийн Хувь хүний

Ядуурал, ажилгүйдэл Мэдлэг мэдээлэл муу

Тэгш бус байдал (боловсрол, ур чадвар дорой) Архидалт 

Амьдралын хүнд нөхцөл Хувь хүний зан төрхийн доголдол

Эрх зүн тогтолцооны сул тал
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аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх зохистой 
бодлогыг тодорхойлоход дэмжлэг 
болно.

Тэгш бус боломж

Эдийн засгийн өсөлт ба хүчирхийллийн 
бууралтын хооронд, мөн орлогын тэгш 
бус байдал болон хүчирхийллийн 
хооронд уялдаа холбоо байгааг олон 
улсын баримт нотолгоо гэрчилж байна.203 
Жишээ нь нэг хүнд ногдох ДНБ-ний 
өсөлт нь хүн амины хэрэг буурахад 
нөлөөлдөг боловч орлогын тэгш бус 
байдлын өсөлт нь эл эерэг үр дүнг үгүй 
хийдэг байна.

Монголд орлогын ялгаа, ядуурал, 
хөдөлмөр эрхлэлт, дэд бүтэц болон 
үйлчилгээний хүртээмж зэргээс харахад 
тэгш бус байдал оршсоор байна. 
Тухайлбал, 2004-2010 оны хооронд 
хотын ядуурлын ерөнхий түвшин улсын 
хэмжээнд 32.2-оос 23.2 хувь болтол 
буурсан бол орлого, ядуурал, хөдөлмөр 
эрхлэлт, дэд бүтэц болон үйлчилгээний 
хүртээмж дэхь ялгаатай байдал хот дотор, 
гэр хороололд хэвээр байна. 2010 оны 
байдлаар, суурь үйлчилгээний хүртээмж 
ялгаатай хэвээр Улаанбаатарын Баянгол 
дүүрэгт 74.2 хувьтай байхад Налайх 
дүүрэгт дөнгөж 21.3 хувьтай байв.204 

Сүүлийн үед ихээхэн ахиц гарч байгаа 
ч залуучууд боловсрол, эрүүл мэндийн 
чанартай үйлчилгээ авах, хөдөлмөр эрхлэх 
боломж орлогын түвшин, байршлаар 
нэлээд ялгаатай хэвээр байна (бүлэг 3,4). 
Залуучууд бүх нийтээрээ эрүүл мэндийн 
болон нийгмийн үйлчилгээг хүртээмжтэй 
авч чаддаггүй; нилээд хэсэг нь даатгалгүй, 
эсвэл санхүүгийн бэрхшээлтэй тулгардаг 
байна. Эрүүл мэндийн болон нийгмийн 
халамжийн суурь үйлчилгээний хүртээмж 
хөдөөнөөс шилжиж ирсэн хүмүүс, 
залуучууд олноор оршин суудаг хотын 
захын гэр хороололд хангалтгүй байна. 
Шилжин суурьшигчдын дийлэнх нь 15-
34 насны залуучууд байна (бүлэг 1).

Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 
ажил эрхлэлтийн энэхүү тэгш бус 
хүртээмж нь боломж нөхцөлийн тэгш 
бус байдлыг нэмэгдүүлж байна. Эл тэгш 
бус байдлыг даван туулах хүчин чармайлт 

нь үр дүнд хүрэхгүй бол хүмүүс, ялангуяа 
залуучууд бухимдах, итгэл алдрах, архинд 
орох, улмаар хүчирхийлэл үйлдэх, бусад 
залуучуудын аюулгүй байдалд занал 
учруулах эрсдэлтэй. 

Амьдралын хүнд нөхцөл

Улаанбаатарын хүн амын 60 орчим 
хувь нь, хөдөөнөөс шилжин ирсэн 
хүмүүсийн дийлэнх нь гэр хороололд 
амьдарч байна. Боловсрол эзэмшихээр 
хөдөөнөөс Улаанбаатарт шилжин ирсэн, 
ар гэрээсээ дэмжлэг авах боломжгүй олон 
залуучууд оюутны тэтгэлгээр амь зууж, 
гэр хороололд, нэлээд нь хамтдаа байр 
хөлсөлж, хүнд хэцүү нөхцөлд амьдарч 
байна. 

Хотын захын гэр хороолол нь хотын 
дэд бүтэц болон үйлчилгээнээс 
зайдуу.205 Гэр хороололд цэвэр усны 
шугам, төвийн халаалт байхгүй, ариун 
цэврийн хангамжгүй, суурь үйлчилгээ 
авах боломж хязгаарлагдмал, энэ бүгд нь 
ядууралтай холбоотой. Гэр хорооллын 
айл өрхийн дөнгөж 22 хувь нь л цэвэр 
усны хангамжийн шугамд холбогдсон, 
56 хувь нь ундны ус түгээх цэгээс 200 
метрийн зайтай, 35 хувь нь нүхэн жорлон 
ашигладаг. Гэр хорооллын гудамжууд 
гэрэлтүүлэггүй байдаг нь гэмт хэрэг гарах 
нэг нөхцөл болдог. Гэр хорооллын айл 
өрхийн 85 орчим хувь нь мод, нүүрсээр 
гэр орноо халаадаг нь төвийн халаалттай 
байруудаас ялгаатай.206 

Амьдралын хүнд нөхцөл нь янз бүрийн 
эрсдэл дагуулдаг. Ундны цэвэр ус, халуун 
ус, ариун цэврийн байгууламжгүй, агаар, 
хөрсний бохирдол зэрэг байгаль орчны 
доройтол нь эрүүл мэндийн эрсдэлд 
хүргэж, амьсгалын замын болон халдварт 
шар өвчин нэмэгдэх шалтгаан болдог.207 
Улаанбаатар нь агаарын хамгийн их 
бохирдолтой дэлхийн 10 хотын нэг 
болж байна. Агаарын бохирдлоос 
үүдсэн эрүүл мэндийн сөрөг үр дагавар 
асар их байна.208 Ядуу зүдүү байдал, 
амьдрах орчны эрсдэлтэй аюултай 
нөхцөл нь залуучуудын сэтгэл санааны 
хямралыг гүнзгийрүүлж, бухимдал, 
зөрчил, хүчирхийлэлд өртөх эрсдлийг 
нэмэгдүүлдэг.
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Хүчирхийлэл бол ердийн үзэгдэл хэмээх 
хандлага

Хүчирхийлэл бол ердийн үзэгдэл 
хэмээх ойлголт даамжирваас нийгмийн 
хэм хэмжээ болох тал бий. Иймээс 
хүчирхийллийн легитим (хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байдал) нөхцөл 
нь заримдаа нийгмийн дотор хүмүүс 
хүчирхийллийг байдаг л зүйл хэмээн 
үзэж улмаар угшсан үзэгдэл болоход 
хүргэдэг.209 Үүний байнга тохиолдож 
байдаг нэг жишээ нь сургууль дээр эсвэл 
гэр оронд хүүхдэд гар хүрэх, зодож 
шийтгэдэг явдал юм. 

Хүчирхийлэх нь зан байдлын ердийн 
хэм хэмжээ гэдэг ойлголт нь эрх мэдлийн 
хэм хэмжээтэй холбоотой байх нь 
цөөнгүй, ялангуяа эрчүүд давуу эрхтэй 
эцгийн эрхт ёсыг эрхэмлэдэг нийгэмд 
энэ нь түгээмэл байдаг. Гэхдээ “ердийн 
үзэгдэл” гээд дуугүй өнгөрөх, эсвэл үл 
ойшоож ямар ч арга хэмжээ авахгүй 
байх хандлага нь сөрөг үр дагавартай. 
Жишээ нь сургуулийн хүүхдүүд бие 
биеэ дарамтлах явдлыг тоохгүй байх 
нь хөвгүүдийг эрсдэлд оруулах, гэр 
бүлийн хүчирхийллийн хувьд залуу 
эмэгтэйчүүдийг залуу эрчүүдийн 
хүчирхийлэлд илүү өртөмтгий болгох гэх 
мэт. Хэрэв хүчирхийллийг гэр бүлийн 
маргааныг шийдвэрлэх, хяналт тогтоох 
арга зам гэж үзэх аваас олон эмэгтэйчүүд 
гэр орондоо хүчирхийлэлд автах нь 
байдаг л зүйл гэж хүлээн зөвшөөрөхөд 
хүргэж болох юм. Мөн энэ нь гэр бүлийн 
хүчирхийллийг мэдээлдэггүй, мэдээлэл 
хомс байгаагийн нэг гол шалтгаан болдог.

Эрх зүйн тогтолцооны сул тал

Хуулиар зохицуулагдах харилцааг 
зохицуулсан хууль тогтоомж байхгүй 
байх, эсвэл хэрэгжилт нь сул байгаа нь 
залуучуудын хүчирхийлэлд өртөмтгий 
байдлыг нэмэгдүүлдэг. Иймээс өнгөрсөн 
онд батлагдсан Эрүүгийн шинэчилсэн 
хуульд цөөнхийг ялгаварлан гадуурхах, 
үзэн ядалтаас үүдсэн гэмт хэргийн 
талаарх тодорхой зүйл заалтууд оруулж 
хуульчилсан. Шинэчлэгдсэн Эрүүгийн 
хууль болон Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх хуулийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн 
болоод, дагалдах дүрэм журмыг нэн даруй 
гаргах, хуулийг олон нийтэд өргөнөөр 
сурталчлан таниулж тэдний сэрэмжийг 

дээшлүүлэх шаардлага нэн тэргүүнд 
тавигдаж байна. 

Сэрэмж болгоомжгүй байдал (голдуу 
эмэгтэйчүүд)

Хүн худалдаалах сүлжээнүүд нь залуу 
эмэгтэйчүүдийг гадаадад тэтгэлэгтэй 
сургана, эсвэл өндөр цалинтай сайхан 
ажилд зуучилна гэх зэрэг элдэв зар 
сурталчилгаагаар мэхлэн элсүүлдэг. Мөн 
эмэгтэйчүүд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийн заалтуудыг 
мэдэхгүйгээс эрсдэлд өртсөөр байх явдал 
цөөнгүй тохиолддог.

Архидалт (голдуу эрэгтэйчүүд)

Архидан согтуурах нь хүчирхийллийн 
эрсдэл, тухайлбал, амиа хорлох 
оролдлого хийх гэх мэт өөрийгээ гэмтээх 
үзэгдлүүдийн нэг гол эрсдэлт хүчин 
зүйл юм. Хүн амины хэрэг, дээрэм зэрэг 
ноцтой гэмт хэргүүдийн 72 орчим хувь 
нь архи, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, 
мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн дийлэнх 
нь архидалттай холбоотой байгааг 
цагдаагийн байгууллагын тоо баримтууд 
харуулж байна.210 

Дэлхий дахинд ноцтой гэмт хэрэг 
үйлдсэн хүмүүсийн дөрөвний гурав, 
хүчирхийллийн хохирогчдын тал 
хувь нь тухайн үед согтуу байсан, мөн 
зарим хөвгүүд архи уусны дараа зодоон 
хийхэд оролцдог зэргийг олон судалгаа 
нотолж байна.211 Архидалт нь мөн гэр 
бүлийн хүчирхийллийн гол шалтгаан 
болдгийг гадны олон судалгаа харуулж 
байна. Тухайлбал, архи уудаг нөхөртэй 
эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэлд өртөх 
магадлал архи уудаггүй нөхөртэй 
эмэгтэйгийнхээс тав дахин илүү, мөн 
согтуу эрэгтэйчүүд энэ үедээ илүү ноцтой 
хүчирхийлэл үйлддэгийг судалгаанууд 
дүгнэжээ.212 

Хувь хүний зан төрхийн доголдол

Хувь хүний зан төрхийн доголдол болон 
бусад хүчин зүйлүүд нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй холбоотой эсэхийг 
тогтоох талаар олон судалгаа хийгдсэн 
байдаг. Эхнэрээ хүчирхийлдэг эрэгтэйчүүд 
сэтгэл санааны хувьд хараат, өөртөө итгэх 
итгэл, үнэлэмж сул, аюулгүй байдлаа 
хангах болон биеэ барих чадваргүй 
байх өндөр магадлалтайг АНУ, Канадад 
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хийсэн судалгаануудад дурьджээ.213 
Ийм эрэгтэйчүүд мөн хүчирхийлэл 
үйлддэггүй эрчүүдтэй харьцуулахад илүү 
уур бухимдалтай, гутрамтгай, нийгмийг 
хүлээж авдаггүй, түрэмгий, зан байдлын 
хувьд хэвийн бус байх нь олон.214 Гэхдээ 
биеийн хүчирхийлэл үйлддэг бүх 
эрэгтэйчүүд ийм сэтгэцийн эмгэг зан 
төрхтэй байдаггүй. Биеийн хүчирхийлэл 
үйлдэх түрэмгий авиртай хүмүүс 
бусдыг бодвол зан төрхийн эмгэг, эсвэл 
архидалттай холбоотой асуудалтай байх 
магадлал өндөр байдгийг гэр бүлийн 
хүчирхийллийн талаарх судалгаанууд 
харуулж байна. Гэхдээ гэр бүлийн 
хүчирхийлэл түгээмэл нийгмийн орчинд 
сэтгэцийн эмгэг төрхтэй холбоотой 
хүчирхийллийн эзлэх хувь харьцангуй 
бага байдаг.215

Залуучуудыг эрсдэлээс хамгаалах нь 

Залуучуудын аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэхэд гэр бүлийн үүрэг

“Гэр бүл бол хүүхдийн хувьд 
нийгмийн хамгийн чухал, хамгийн 
чухал биш юм гэхэд хүчтэй нөлөө 
бүхий орчин бөгөөд түүний нөлөө 
нь өсвөр үеийн турш үргэлжилнэ.”

—Уорд, 2007, p. 19

Азийн олон улсуудын нэгэн адил Монгол 
Улсад гэр бүл бол ихэнх залуучуудад, 
ялангуяа сургууль төгсөөд тохирох ажил 
төрөлтэй болтол нь, дэмжлэг үзүүлэх, 
залж чиглүүлэх хүчирхэг инститүц юм. 
Гэр бүл нь тэдэнд бие даасан амьдралын 
гараагаа өөдрөг эхлэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Энэ үед залуучуудад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гол эх 
сурвалж нь гэр бүл байдаг. 

Зарим оюутнууд гэр бүлийнхээ 
ачааллыг хөнгөлөхийн тулд түр ажил 
хийдэг боловч ихэнх тохиолдолд 
тэдний сургалтын төлбөр, амьжиргааны 
зардлыг эцэг, эх нь даадаг бөгөөд эцэг, 
эхчүүд хүүхдүүдээ тогтвортой ажилтай 
болтол нь тэтгэдэг. Санхүүгийн хараат 
байдал нь сургуулиа төгссөн хойно 
ч, бүр цаашилбал ажилтай болсон 
ч үргэлжилсээр байх нь бий. Эцэг, 
эхчүүд ч насанд хүрсэн хүүхдүүддээ 

дэмжлэг үзүүлэхээс цааргалдаггүй, 
хүүхдүүд нь 20 болон түүнээс дээш нас 
хүрсэн ч эцэг, эхтэйгээ хамт амьдрах нь 
цөөнгүй. Гэхдээ залуучууд эцэг, эхээсээ 
санхүүгийн болон сэтгэл санааны 
хараат байдлаас гарч, бие даан амьдрах, 
өөрсдийн орон зайг бий болгох хүсэл 
сонирхолтой. 

Эцэг, эхийн дэмжлэг нь зөвхөн 
шилжилтийн үед мөнгөн тусламж 
үзүүлээд зогсохгүй хүүхдүүд нь нас 
бие гүйцсэн ч тэдний хооронд сэтгэл 
санааны бат бэх холбоо хадгалагдсаар 
байдаг. Гэр бүл нь мөн залуучуудыг 
хүчирхийлэл, эрүүл мэндийн эрсдлээс 
хамгаалахад маш чухал үүрэгтэй. 
Залуучуудын ирээдүйн сайн сайхан 
амьдрал нь зөвхөн тэд өндөр боловсрол, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, мэдлэг 
ур чадвар, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
боломжоор хэрхэн хангагдсанаар 
төдийгүй тэдний гэр бүлийн дэмжлэг 
туслалцаанаас мөн шалтгаалдаг.

Гэр бүлийн дэмжлэг дутагдах явдал

“Би гэр бүлийнхэнтэйгээ ярихаас ч 
дургүй хүрдэг, тэд намайг бэлгийн 
ийм чиг баримжаатай төрсөн 
гэдгийг огт ойлгодоггүй, гэхдээ би 
санхүүгийн хувьд тэднээс хараат, бие 
даан амьдрах боломжгүй болохоор 
намайг үзэн яддаг, өдөр бүр гэртээ 
ирэхэд надад хүйтэн ханддаг эдгээр 
хүмүүсийн дунд амьдрахаас өөр 
сонголт алга даа. Заримдаа би амиа 
егүүтгэчихвэл эд нар гашуудах болов 
уу гэж хүртэл боддог. Надад үнэхээр 
гутарч, амиа егүүтгэх бодол төрсөн 
удаа цөөнгүй.”

—Бүлгийн ярилцлагад оролцсон 
залуу, 2012 он

Бэлгийн цөөнхийн эрхийг 
хэрэгжүүлэх асуудлаарх судалгаа 

(БЦЭХАС, 2013 он)

Гэр бүлийн дэмжлэг нь ямар ч нөхцөлд 
бүх залуучуудад байдаг зүйл биш 
юм. Жишээ нь ЛГБТ залуучууд гэр 
бүлээсээ дэмжлэг авах нь ховор. ЛГБТ 
хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаагаар 
тэдний 86.7 хувь нь гэр бүлийнхэндээ 
өөрсдийн бэлгийн чиг хандлага болон 
хүйсийн чиг баримжааны талаар 
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огт хэлээгүй, хэлэхээс айдаг гэжээ.216 
Эрчүүдтэй бэлгийн харьцаанд ордог 
эрэгтэйчүүдийн дөнгөж 16.5 хувь нь энэ 
талаараа гэр бүлийнхэндээ мэдэгдсэн 
болохыг 2012 онд Улаанбаатарт хийсэн 
судалгаа харуулж байна.217 Гэр бүлийн 
нэр хүндийг гутаасан гэж буруутгагдсан 
олон нөхөд гэрээ орхин явж байжээ. 
ЛГБТ гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүст 
гэр бүлээсээ хөөгдөх, гэр бүлийн арга 
хэмжээнд оруулахаас татгалзах явдал 
олон тохиолддог.218 Нийгэм, гэр бүлийн 
доторх ойлголт, дэмжлэг хомс байх нь 
хүмүүсийн амьдрал ахуй, сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлдөг. 
Дээр дурдсан ЛГБТ хүмүүсийн дунд 
явуулсан судалгаанд оролцогчдын 
дөрөвний гурав нь нийгэм хамт олны 
үл ойлгох, тэвчишгүй байдлаас болоод 
амиа егүүтгэх тухай бодож үзэж байсан 
гэжээ.219

Эцэг, эхийн хараа хяналт, сэтгэл санааны 
дэмжлэг, гэр бүлийн бүтэц болон 
эдийн засгийн нөхцөл нь залуучуудын 
хүчирхийлэлд өртөмтгий байдалд 
чухал нөлөөтэй учраас Монгол шиг гэр 
бүлд нийгмийн хурдацтай өөрчлөлт 
явагдаж буй өнөө үед залуучуудын дунд 
хүчирхийлэл өсөх магадлалтай юм. 
Иймд гэр бүлийн бүтцийн өөрчлөлт, 
насанд хүрэх шилжилтийн үед нь 
залуучуудыг дэмжихэд гэр бүлийн 
үүрэг зэрэг асуудлыг цаашид судлах 
шаардлагатай.

Шилжилт хөдөлгөөн болон гэр 
бүлээсээ хол ажиллаж амьдрахын үр 
дагавар

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс 
хойш гадаад шилжих хөдөлгөөн 
үлэмж нэмэгдсэн. Энэ нь монголчуудад 
гадаадад суралцах, шинэ мэдлэг ур 
чадвар эзэмших боломжийг нээсэн. 
Гадаадад суралцахаар, эсвэл гэрээгээр 
болон байнга ажиллахаар явж байгаа 
хүмүүсийн тоо бараг тэнцүү ба тэдний 
олонх нь залуучууд байна. 2010 оны 
байдлаар гадаадад оршин сууж байсан 
107140 хүний 63 хувь нь 15-34 насныхан 
байв.220 

Ажиллах, суралцах зорилготой дотоод 
шилжилт хөдөлгөөнд оролцогчдын 
дийлэнх хувийг залуучууд эзэлж 
байна. Бага насны хүүхдээ хөдөө өвөө 

эмээ дээр нь орхиод өөрсдөө хот руу, 
ихэнхдээ Улаанбаатар руу шилжин 
явдаг залуу эцэг эхчүүд олон бий. Олон 
эрэгтэйчүүд эхнэр, хүүхдээсээ тусдаа 
олон сараар амьдрах явдал түгээмэл 
байна. Хөдөөгийн малчин өрхүүд, 
ялангуяа бага ангийн хүүхдээ сургуульд 
сургахын тулд голдуу эхчүүд нь сумын 
төвд хүүхэдтэйгээ, аавууд нь хөдөөд 
гэртээ малаа хариулж, тусдаа амьдрах 
тохиолдол гардаг. Сургуульд орох насыг 
8-аас 6 болгосон нь нааштай алхам 
боловч энэ өөрчлөлт нь хөдөөгийн гэр 
бүлүүд тусдаа амьдрахад нөлөөлж байна. 
Түүнчлэн уул уурхайн салбарт ажиллах 
нь гэр бүл тусдаа амьдрах үзэгдэл 
нэмэгдсэн бас нэг шалтгаан юм. 2010 
оны байдлаар эмэгтэй тэргүүлэгчтэй өрх 
нийт өрхийн 21.5 хувийг эзэлж байгаа 
нь 2000 оныхоос 5.2 хувиар нэмэгджээ.221 

Эдгээр өөрчлөлтийн нэг үр дагавар бол 
гэр бүлийн гишүүд энд тэнд салангид 
амьдарч гэр бүлийн задрал явагдахад 
хүргэж байгаа бөгөөд энэ нь гэр 
бүлийн бат тогтвортой байдал болон 
хоорондын харилцаанд нөлөөлж болох 
юм. Гадаад, дотоод шилжилт хөдөлгөөн, 
гэр бүлийн гишүүд түр тусдаа амьдарч 
байгаа зэрэг нь гэр бүлийн бүтцэд 
нөлөөлөхийн зэрэгцээ жендэрийн 
уламжлалт үүрэгт мөн нөлөөлж байж 
болох талтай. Залуучууд өрх тэргүүлэх 
үүрэг хариуцлага хүлээх болж, эцэг, 
эхээсээ хол, ахмад хүмүүсийн нөмөр 
нөөлөг үгүйлэгдэх зэрэг нь тэднийг 
өртөмтгий эрсдэлтэй байдалд оруулж 
болох билээ. Архидалт, эрэгтэйчүүдийн 
доторхи болон эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийлэл, биеийн ба сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн доголдол зэргийг 
гадаадад байгаа хүмүүс тэдэнд олонтаа 
тохиолддог тулгамдсан асуудлууд гэж 
үзжээ.222

Нийгмийн хамгаалал

Хүүхэд, залуучуудад Засгийн газраас 
нийгмийн хамгааллын янз бүрийн 
тэтгэмж олгодог (хүснэгт 6.5). Хүүхдүүд 
18 нас хүртэл сарын 20 мянган 
төгрөгийн хүүхдийн мөнгө авдаг бөгөөд 
энэ тэтгэмж сүүлийн жилүүдэд хэд хэдэн 
удаа өөрчлөгдсөн. 18 нас хүрээд коллеж, 
их, дээд сургуульд элсвэл сарын 70 
мянган төгрөгийн оюутны тэтгэлэгийг 
төгстлөө авч байна. Тэтгэлэг авахын 
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тулд магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 
сургуульд бүтэн цагаар суралцдаг, 
сурлагын үнэлгээний дундаж нь 3.0-
аас доошгүй байх ёстой. Сургуулиа 
төгсмөгц тэтгэлэг нь зогсдог. 

Сургуулиа дөнгөж төгсмөгц залуучуудад 
олгох нийгмийн халамж тэтгэмж шууд 
зогсдог. Шинээр сургууль төгссөн 
залуучууд анх тогтвортой ажил олтолоо 
жил, түүнээс дээш хугацаа зарцуулдаг 
(бүлэг 4). Энэ хугацаанд тэдэнд Засгийн 
газраас ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг 

олгодоггүй, тэд эцэг эх, төрөл садан, 
бусдаас хамааралтай байдаг. Сургуулиас 
ажилд шилжих энэ үед Засгийн газраас 
тэтгэлэг үзүүлдэггүй учир ядуу айл 
өрхийн залуучууд санхүүгийн хүнд 
байдалд орж болох бөгөөд хамгаалалт 
байхгүйн улмаас хүчирхийлэл, 
гэмт хэрэгт илүү өртөмтгий болох 
магадлалтай. Нийгмийн хамгааллын 
зардлыг нэмэгдүүлэх нь залуучуудын 
гэмт хэрэг, ялангуяа хүн амины хэргийн 
бууралттай хамааралтайг тогтоожээ. 

Хүснэгт 6.5 

Хүүхэд, залуучуудад олгодог нийгмийн хамгааллын тэтгэмж

Эх сурвалж: ХАХНХЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн нэгтгэв.

Эх үүсвэр ба зориулалт Хэмжээ, давтамж Нөхцөл

Нийгмийн халамжийн сангаас

Хүүхдийн мөнгө ₮20000, сар тутам 0–18 нас

18-24 насны залуучуудын тэтгэмж ₮1200000, нэг удаа 18 нас хүрэхээсээ өмнө өнчирсөн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 19-24 насны залуучуудын нийгмийн 
халамжийн тэтгэмж

₮126500, сар тутам Оюутан

₮150000, жилд Дотоодын сувилалд үйлчлүүлэх

₮150000, жилд Асран хамгаалагчид

₮140000, жилд Байр, түлээ нүүрсний зардал

₮500000, жилд Протез, ортопедийн хэрэгсэл

Байнгын халамж шаардлагатай 19-24 насны залуучууд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй залуучуудын нийгмийн халамжийн нэмэлт тэтгэмж

₮60000, улиралд Эм, тариа г.м.

₮58000, сар тутам Асран хамгаалагчид

Бусад сангаас

Оюутны цалин ₮70200, сар тутам
Бүтэн цагаар суралцдаг, сурлагын 3.0-аас 
доошгүй дундаж оноотой оюутан бүр

Засгийн газар, их дээд сургуулиудын оюутны тэтгэлэг
Ерөнхийлөгчийн 
шагнал:₮1000000

Олон нийтэд нээлттэй; 30-аад оюутныг 
шалгаруулдаг

Ерөнхий сайдын 
жил тутмын 
шагнал:₮800000

Олон нийтэд нээлттэй; 50-иад оюутныг 
шалгаруулдаг
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Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, 
түүний дотор гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүний наймаа болон амиа хорлолтын 
талаарх баталгаатай, харьцуулах 
боломжтой мэдээ мэдээлэл ховор 
учир залуучуудын хүчирхийллийн 
төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэхэд 
хүндрэлтэй байв. Мөн сургууль 
дахь дарамтлалыг хүчирхийлэлд 
хамруулдаггүй байна.

Олон залуучууд хүчирхийллийн 
хохирогч, эсвэл үйлдэгч байдлаар 
эрсдэлд өртөж болзошгүй байгаа 
нь тэдний аюулгүй байдал, нэр төр, 
амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж, 
хөгжилд нь саад тотгор болох юм. Гэхдээ 
залуучууд бүгдээрээ хүчирхийллийн 
хохирогч эсвэл үйлдэгч болох эрсдэлтэй 
биш юм. Хувь хүнээс хамаарах хүчин 
зүйлүүд дангаараа хүчирхийлэлтэй бага 
хамааралтай. Ихэнхидээ тогтолцооноос 
үүдэлтэй хүчин зүйлүүд хувь хүний 
дагалдах хүчин зүйлтэй хамтран 
хүчирхийллийн эрсдлийг нэмэгдүүлдэг.

Энэ бүлэгт хүчирхийлэлд нөлөөлдөг 
хүчин зүйлсийн цар хүрээ, тэдгээр 
нь залуучуудын эрсдэлд өртөмтгий 
байдлыг хэрхэн нэмэгдүүлж болохыг 
тодруулахад нилээд анхаарлаа. Энэ 
нь залуучуудын хөгжлийн нийтлэг 
асуудлуудын зэрэгцээ, хүчирхийлэлд 
өртөмтгий байдал, ялангуяа дарамтлал, 
бэлгийн чиг баримжаатай холбоотой 
гадуурхалт, амиа хорлох сэдэл төрөх, 
сэтгэл гутрал зэрэг онцлог эрсдлүүдэд 
залуучуудын өртөмтгий байдлыг 
бууруулахад нэмэр болно.

Төр засаг дангаараа бүх үүрэг, 
хариуцлагыг хүлээх боломжгүй. Ард 
иргэд, олон нийт болон иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, гэр бүл 
зэрэг бүх хамтрагч талууд хохирогч 
эсвэл үйлдэгч байдлаар хүчирхийлэлд 
өртөж болзошгүй залуучуудын эрсдэлд 
өртөмтгий байдлыг бууруулах, хүний 
аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд тодорхой 
үүрэгтэй оролцох шаардлагатай. 

Шилжилт хөдөлгөөн, боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэх боломж, амьдралын 
нөхцөл болон бусад нөлөөлөгч хүчин 

зүйлсийн уялдаа холбоо, тэдгээрийн 
залуучуудад, ялангуяа 18-29 насныхан 
гэмт хэрэгт өртөхөд үзүүлж байгаа үр 
дагаварыг тодорхойлох өргөн хэмжээний 
судалгааг хийх шаардлагатай байна.

Төр засгийн үүрэг

Төр засгаас дараах зургаан санаачилгыг 
хэрэгжүүлэх замаар дэмжлэг үзүүлэх 
хэрэгтэй байна.

Ядуу айл өрхийн залуучуудад ажил 
хайх хугацаанд нийгмийн халамжийн 
зорилтот тэтгэлэг олгох

Сургууль төгссөн залуучууд зохих 
ажил хайж олтол жил гаруй хугацаа 
шаардагдаж байна. Энэ нь тэд голдуу 
гэр бүлийнхний санхүүгийн дэмжлэгт 
л найдахаас өөр аргагүй байдалд хүрдэг 
эмзэг үе юм. Ядуу өрхийн залуучууд 
танил талаа ашиглах боломж багатай.

Иймээс төр засгийн зүгээс ядуу өрхийн 
залуучуудад сургууль төгссөний дараах 
нэг жилийн хугацаанд олгох бодит 
нөхцөлд нийцсэн тэтгэлэгийг бий 
болгох, ингэснээр тэднийг тогтвортой, 
санаандаа таарсан ажил идэвхтэй 
хайж олоход нь дэмжлэг болно. Уг 
тэтгэлэгийг сургууль төгссөн хүүхэддээ 
шилжилтийн үед нь дэмжлэг үзүүлж буй 
амьжиргааны баталгаажих түвшнээс 
доогуур орлоготой айл өрхүүдэд 
төлсөн татварыг нь буцааж олгох, эсвэл 
залуучуудад ажил хайхад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор мөнгөн тэтгэлэг 
олгох хэлбэрээр хэрэгжүүлж болох юм. 

Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгож хуулийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх

Эрх зүйн зохицуулалт, ялангуяа гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, дарамтлал, 
хүний наймаа, үзэн ядалтаас үүдсэн 
гэмт хэрэг зэрэгтэй тэмцэх хууль эрх 
зүйн зохицуулалтыг илүү боловсронгуй 
болгох хэрэгтэй байна. Оюутан 
сурагчдын дунд тохиолдож буй 
хүчирхийлэл, дарамтлах үзэгдлээс 
сэргийлэхийн тулд сургуулиудад ёс 
зүйн дүрмийг боловсруулан мөрдүүлэх 
санаачлагыг Засгийн газар гартаа 

Дүгнэлт 
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авбал зохино. Гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн эрхийг хязгаарлах, 
эрүүгийн зохистой хариуцлага хүлээлгэх 
талаарх шинэ хуулин дахь заалтыг чанд 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Шүүгч нар гэр 
бүлийн хүчирхийллийг нухацтай авч 
үздэггүй, зохих шийтгэлийг ногдуулах 
талаар төдийлөн ойшоодоггүй байна.223 

Үйлчилгээг бүх нийтэд хүртээмжтэй 
болгох

Нийгмийн хамгаалал ба залуучуудын 
хүчирхийллийн бууралт хоорондын 
шууд холбоог тогтоохын тулд судалгаа 
хийх хэрэгтэй юм. Гэхдээ нийгмийн 
хамгаалалд хөрөнгө оруулах стратеги 
нь ядуурал, ажилгүйдэл, нийгмийн 
үйлчилгээний дэд бүтцийн хүртээмжгүй 
байдал зэрэг залуучуудын өртөмтгий 
байдалд дам нөлөөлдөг хүчин 
зүйлүүдийг бууруулж, залуучуудын 
даван туулах чадварыг дээшлүүлэх, 
хүний хөгжлийг түргэтгэхэд асар их 
хувь нэмэр оруулдгийг олон баримт 
гэрчилж байна. Ядуурал ба ажилгүйдэл 
нь залуучуудыг хүчирхийлэл рүү 
түлхэгч нэг хүчин зүйл юм. Иймээс 
залууст бүтээлч ур чадвар эзэмшүүлэхэд 
чиглэсэн нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо, сургалтад онцгой анхаарах 
хэрэгтэй. Хохирогчдыг хамгаалахад 
орон нутгийн цагдаагийн байгууллагууд 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх илүү үр дүнтэй 
арга хэмжээ авах, сэтгэл зүйн зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэхэд төсөв хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Нийгмийн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд гэмтлийн 
үед зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
хэрэгтэй. Өндөр чанартай боловсрол, 
нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, ялангуяа сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг бүх нийтэд 
хүртээмжтэй болгох шаардлагатай 
байна. 

Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийг 
байгуулах

Бүх аймагт залуучуудын хөгжлийн төв 
байгуулахаар Засгийн газар төлөвлөж 
байна. Эдгээр төвүүд нь залуучуудын 
нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, тэднийг 
нийгмийн тустай үйл ажиллагаанд 

татан оролцуулах гол зангилаа болох 
юм.

Архины зохисгүй хэрэглээг багасгах 
хөшүүрэг бий болгох

Архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэхийг хязгаарлах хууль эрх зүйн 
зохицуулалт байгаа ч согтууруулах 
ундаа, ялангуяа архийг газар 
сайгүй худалдаж байгаа нь хуулийн 
хэрэгжилтийг хүндрүүлж байна. 

Бодлого боловсруулах, дүн шинжилгээ 
хийхэд шаардлагатай баталгаатай мэдээ 
мэдээлэл цуглуулахыг дэмжих

Бүх салбарт залуучуудын бодлого, 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад тэдний 
насны бүлгээр ангилсан баталгаатай 
мэдээ мэдээлэл дутмаг байна.

Олон нийт болон иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын үүрэг

Иргэний нийгмийн байгууллагууд 
болон олон нийтийн зүгээс дараах 
гурван санаачилгыг хэрэгжүүлэх замаар 
хувь нэмрээ оруулж болох юм.

Залуучуудын нийгмийн амьдралд 
оролцох боломжийг өргөжүүлэх

Нийгмийн зүгээс залуучуудад анхаарал 
бага хандуулах нь тэдний эрсдэлд 
өртөмтгий байдлыг улам лавшруулж, 
хүчирхийлэлд өртөх буюу дагавар 
эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Нөгөө талаар 
нийгмийн идэвхтэй оролцоо нь гэмт 
хэрэг, хүчирхийллээс ангид байхад тус 
болдог. Иймд төсөл хөтөлбөрүүд өндөр 
эрсдэлтэй залуус, эсвэл өндөр эрсдэлтэй 
орчинд амьдарч байгаа залууст хүрч 
ажиллахыг чармайх хэрэгтэй. Эдгээр 
хөтөлбөрүүдийн хүрээнд сургуулийн 
өмнөх насны хүүхдэд хандсан арга 
хэмжээ, боловсролын хөтөлбөрүүд, 
залуучуудын манлайллыг дэмжих 
санаачилга, ажилд зуучлах үйлчилгээ, 
ажил мэргэжил, ур чадварын сургалт, 
нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэх хөтөлбөр 
гэх мэт өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Олон нийт нь үр 
дүнтэй хяналтыг урьдчилан сэргийлэх 
болон бусад арга хэмжээтэй хослуулан 
явуулах стратегийг баримтлах нь 
зүйтэй. Нийгмийн оролцоо ба гэмт 
хэргийн бууралт нь хоорондоо салшгүй 
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холбоотой байдаг. Иймээс олон улсын 
хэмжээнд хотын нөхцөлд гэмт хэргийн 
гаралтыг бууруулахад олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах практик үйл 
ажиллагааг нэвтрүүлэх чиглэлийг 
баримтлах болсон.

Сэрэмжийг дээшлүүлэх, хандлагыг 
өөрчлөх

Гэр бүлийн болон бэлгийн 
хүчирхийллийг мэдээд дуугүй өнгөрөх 
бус, түүнийг мэдээлдэг байх талаар 
олон нийтийг гэгээрүүлэх ажлыг зохиох 
хэрэгтэй. Ийм санаачилга нь бэлгийн 
хүчирхийлэлтэй холбоотой бүх баримт 
бичигт тусгагдсан байвал зохино.

Сургалт

Иргэний нийгмийн байгууллагууд 
нь ялангуяа, цагдаа, хууль сахиулах 
байгууллагынхны залуучуудын 
асуудлын талаарх ойлголтыг дээшлүүлэх 
сургалт явуулахад идэвхтэй оролцох нь 
чухал. 

Гэр бүлийн үүрэг

Шилжилт хөдөлгөөн хийгээд 
даяаршлын нөлөөгөөр гэр бүлийн 
бүтцэд олон өөрчлөлт гарч байгаа 
хэдий ч гэр бүл нь залуучуудын хувьд 
нийгмийн хамгийн чухал нэгж хэвээр 
байгаа бөгөөд залуучуудыг гэмт хэргээс 

сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Иймд урьдчилан сэргийлэх хамгийн 
үр дүнтэй үйл ажиллагааг гэр бүлд 
төвлөрүүлэх хэрэгтэй. 

Хүүхэд ахуй наснаасаа хохирогч болох, 
гэр орондоо дарамт амсах, хүчирхийлэлд 
өртөх, мансууруулах бодис хэрэглэх 
зэрэг нь зарим залуучуудыг хожим 
хойно хүчирхийлэлд өртөх, эсвэл 
хүчирхийлэл үйлдэх суурийг тавьж 
болно. Иймд бүх оролцогч талууд 
хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэхэд гэр бүлийн үүрэг чухал 
болохыг онцгой анхаарах шаардлагатай.

Залуучуудын үүрэг

Залуучууд бол идэвхтэй, шинэлэг 
сэтгэлгээтэй, өөрчлөлт шинэчлэлийн 
хөдөлгөх хүч юм. Тэд мэдээлэл сайтай, 
өөр хоорондоо болон дэлхий ертөнцтэй 
нийгмийн цахим сүлжээгээр холбогдсон 
байдаг болохоор Facebook-ийн бүлэг 
зэргээр дамжуулан олон нийтийн 
сэрэмжийг дээшлүүлэхэд идэвхтэй 
оролцох боломжтой. Залуучууд 
өөрсдийн чадамжийг хөгжүүлэх, 
аюулгүй байдлаа хангахын төлөө 
нийгэмд идэвхтэй байр суурь эзэлж, 
спорт, биеийн тамир болон бусад үйл 
ажиллагаанд улам идэвхтэй оролцох 
шаардлагатай байна. 
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Энэхүү илтгэлээр залуучууд нь улс орны 
хөгжлийн салшгүй хэсэг, хөдөлгөгч 
хүч болохыг тунхаглаж байна. Илтгэлд 
Монголын залуучуудын эрүүл чийрэг, 
өндөр боловсролтой, эрхэлсэн ажилтай, 
эрх чөлөөгөө эдэлсэн, хариуцлагатай 
иргэд болцгоох боломж хийгээд тэдний 
өмнө тулгарч буй бэрхшээл сорилтод 
дүн шинжилгээ хийлээ. Ингэхдээ 
залуучуудын асуудлыг хүний хөгжлийн 
чадамжийн тухай үзэл баримтлалд 
суурилан судаллаа (бүлэг 1). Энэ үзэл 
баримтлал нь залуучууд улс орныхоо 
хөгжил дэвшилд хэр зэрэг хувь нэмэр 
оруулах нь тэдний чадамж буюу тэд урт 
удаан, эрүүл саруул, бүтээлчээр амьдарч 
чадаж байгаа эсэх, тэдэнд сонголт хийх 
боломж хэр нээлттэй байгаа зэргээс 
ихээхэн шалтгаална гэж үздэг. Чанартай 
боловсрол эзэмших, эрүүл саруул 
амьдрах бүхий л нөхцөлийг бүрдүүлэх 
нь хүний чадамжийн үзэл баримтлалын 
үндэс болно.

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын 
хүний хөгжилд ихээхэн дэвшил гарчээ. 
Энэхүү ахиц дэвшлийн үр шимийг 
хүмүүс зарим талаар хүртсэн хэдий 
ч залуучуудад нийтлэг хүртээмжтэй 
байж чадсангүй. Энэхүү илтгэлд эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн үйл явцад 
манай залуучуудын оролцоо хэр байгаа, 
тэдний чадамжийг дээшлүүлэх, сонголт, 
боломжийг өргөжүүлэхэд тулгарч буй 
сорилтуудтай холбоотой олон асуудлыг 
судаллаа.

Илтгэлийн хүрээнд хийсэн судалгаа 
шинжилгээний үр дүн, мэдээллийг 
үндэслэн энэ бүлэгт өнөөгийн 
залуучуудад тулгарч буй сорилтуудыг 
шийдвэрлэх талаарх бодлогын өргөн 
хэлэлцүүлэг явуулахад тус дэм болох 
дараах тэргүүлэх чиглэлүүд, зөвлөмжийг 
тодорхойлж гаргалаа. Эдгээр тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг илтгэлийн нэгдүгээр 
бүлэгт өгүүлсэн дүн шинжилгээний 
хүрээний тулгуур асуудлын дагуу 
бүлэглэж, доорх 7.1-р зурагт үзүүлэв.

7.
Залуучуудын талаарх бодлого, чиглэл

Зураг 7.1 

Хүний хөгжлийн төлөөх Монгол Улсын залуучуудын талаарх бодлого

ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН 
ТУЛГУУР АСУУДАЛ

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ЗАЛУУЧУУДЫН ТАЛААРХ БОДЛОГО

Чадамжийг 
хөгжүүлэх

Боломжийг 
өргөжүүлэх

Оршин суугаа газар, хүйс, орлогоос үл хамааран тэгш хүртээмжийг хангах

Бэлгийн чиг хандлага болон хөгжлийн бэрхшээлээс үүдсэн ялгаварлан 
гадуурхалтыг эцэс болгох

Чанартай 
боловсролын 

тэгш хүртээмж

Улс төрийн 
оролцоог 
дэмжих

Хүчирхийлэлд 
өртөх эмзэг 

байдлыг бууруулах

Амьдралын 
эрүүл хэв 

маягийг дэмжих

Нийгмийн 
оролцоог 
дэмжих

Гэр бүлийн 
дэмжлэгийг 
бэхжүүлэх

Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн хэрэгцээ 

шаардлагад нийцсэн 
ур чадварыг бий 

болгох

Залуучуудад 
зориулсан ажлын 
байр олноор бий 

болгох

Залуучуудыг эрх 
мэдэлжүүлэх

Хүний аюулгүй 
байдлыг бэхжүүлэх

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
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Чанартай боловсрол эзэмших боломж, 
эрүүл амьдрах чадвар нь хүний чадамжийг 
илэрхийлэх гол үзүүлэлт юм.

Тэргүүлэх чиглэл 1: Боловсролын 
чанарыг сайжруулах

1990-ээд оны эдийн засгийн хямралаас 
үүдсэн бага, дунд боловсролын хамран 
сургалтын уналтыг эргүүлэн өндөр 
түвшинд хүргэж чадсан нь Монгол Улсын 
бахархууштай амжилтын нэг болсон. 
Эдүгээ тус улс бараг бүх хүүхдээ бага, дунд 
сургуульд хамран сургах түвшинд хүрээд 
байна. 2014 онд сургуульд орж буй хүүхэд 
цаашид 14.6 жил суралцах боломжтой 
байгаа нь хүний хөгжлийн түвшнээр 
өндөр улсуудын дунд сайн үзүүлэлт юм. 
Сургуульд хамрагдалтын түвшин 
сайжирсан хэдий ч боловсрол эзэмших 
боломж залуучуудад хүйс, оршин суугаа 
газар, амьдралын түвшнээс нь шалтгаалан 
ялгаатай байна. Тухайлбал, хөдөөгийн 
хөвгүүдийн бүрэн дунд боловсролын 
хамрагдалтын түвшин бусад бүлгээс 
доогуур байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд залуучуудын дөнгөж 60 орчим хувь 
нь л ерөнхий боловсролын сургуульд 
суралцаж байна. Боловсролын чанар нь 
сургуульд хамрагдалтын түвшинд гарсан 
ахиц дэвшилтэй дүйцэхүйц хэмжээнд 
сайжирч чадсангүй. Чанартай боловсрол 
эзэмших боломж хотынхонд илүү, тэр 
тусмаа чинээлэг айлын хүүхэд залуучууд 
ийм боломжийг давуу хүртэх хандлагатай 
байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль 
төгсөгчдөд ирээдүйн ажил мэргэжлээ 
сонгоход нь туслах мэргэжлийн 
зөвлөгөө дутмаг байгаагийн зэрэгцээ 
дээд сургуулиуд оюутан залуучуудад 
хөдөлмөрийн зах зээлд гарахад нь 
шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг 
хангалттай олгож чадахгүй байна. 
Боловсролын чанарын энэхүү доголдол 
нь залуучуудын ирээдүйн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн төлөвт ихээхэн сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна. Өнөөгийн дэлхий ертөнц 
бол улам бүр мэдлэгт суурилсан, ур 
чадвар, технологийн хөгжил, инновац 
шинэчлэлийг шаардах болсон. Иймд 
залуучуудыг оршин суугаа газар, хүйс, 
амьжиргааны түвшнээс нь үл хамааран 
чанартай мэдлэг боловсрол эзэмших 

тэгш боломжоор хангах нь Монголын 
ирээдүйд маш чухал ач холбогдолтой.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Залуучуудын чадамжийг хөгжүүлэх, 
тэднийг цаашдын амьдралд нь бэлтгэхийн 
тулд төр, засгаас дараах арга хэмжээг авах 
шаардлагатай.
• Дунд сургуулиас нь эхлэн хүүхэд, 

залуучуудын бүтээлч сэтгэлгээ, 
эрэгцүүлэн бодох чадварыг хөгжүүлэх:
- Сургалтын хөтөлбөр, заах арга, 

сурах бичгийг олон улсын 
жишигт нийцүүлэн боловсролын 
үндэсний стандартыг тогтвортой 
хэрэгжүүлэх;

- Сургуулиудын дэд бүтэц, 
материаллаг баазыг шинэчлэн 
сайжруулах;

- Мэдээлэл харилцааны технологийн 
дэвшлийн хүртээмж эрс нэмэгдэж 
байгаа давуу байдлыг сайтар 
ашиглах боломжийг залуучуудад 
олгох, Интернет, нийгмийн цахим 
сүлжээг тасралтгүй суралцах 
хэрэгсэл болгон ашиглахыг 
дэмжих замаар гадаад хэлний 
болон мэдээллийн технологийн 
мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх 
боломж залуу хүн бүрт нээлттэй 
байх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

- Төгсөгчиддөө зориулсан мэргэжлээ 
сонгоход нь зөвлөх үйлчилгээг 
дунд сургуульд бий болгох.

• Дээд боловсролын сургалтын агуулгыг 
хөгжлийн чиг хандлага, хэрэгцээтэй 
уялдуулан хөгжүүлэх:
- Өндөр ур чадвартай мэргэжлийн 

багш нартай, сургалтын орчин 
сайтар бүрдсэн зохистой тооны, 
чанартай дээд сургуулиудтай байх; 

- Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
сургалтын агуулгыг залуучууд 
ажлын туршлага хуримтлуулах, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
өөрчлөгдөж буй эрэлт хэрэгцээг 
хангахуйц ур чадвар эзэмшүүлэхэд 
чиглүүлэх; 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуучуудын дээд боловсрол 
эзэмших боломжийг нэмэгдүүлэх.

Тулгуур 1: Чадамжийг хөгжүүлэх талаар 
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Тэргүүлэх чиглэл 2: Амьдралын 
эрүүл хэв маягийг дэмжих
Хүн амын дундаж наслалт (төрөх 
үеэс нь тооцсон) нэмэгдэж байгаа 
хэдий ч 1990-ээд оноос хойш 15-24 
насны залуучуудын дундаж наслалт 
зөвхөн нэг жилээр нэмэгдсэн ба 25-34 
насныхны дундаж наслалтад өөрчлөлт 
гараагүй байна. Түүгээр ч барахгүй 
15-34 насны эрэгтэйчүүдийн дундаж 
наслалт 1990-2010 оны хооронд буурсан 
байна. Цаашилбал, залуучуудын нас 
баралтын түвшин 2010 оноос хойш бүх 
насны бүлэгт, нас баралтын шалтгаан 
бүрээр өсөх хандлагатай байна. Мөн 
эрэгтэйчүүдийн нас баралтын эрсдэл 
бүх насны бүлэгт эмэгтэйчүүдийнхээс 
2-3 дахин өндөр байна. Осол, гэмтэл, 
хордлого болон гадны бусад нөлөөлөл 
зэрэг нь залуучуудын нас баралтын 
зонхилох шалтгаан болж байна.
Залуучуудын дунд эрүүл бус хооллолт, 
хөдөлгөөний хомсдол, архи, тамхи 
хэрэглэх, хамгаалалтгүй бэлгийн 
харьцаанд орох, түүнчлэн зам, тээврийн 
осол зэрэг эрсдэлт хүчин зүйлүүд 
түгээмэл байна. Энэ нь сэргийлэх 
боломжтой өвчин эмгэг тусах, БЗДХ авах, 
төлөвлөөгүй үедээ жирэмслэх, зуурдаар 
амь насаа алдах зэргээс өөрийгөө 
хамгаалах залуучуудын чадварыг 
сулруулж, хожим халдварт бус өвчнөөр 
өвчлөх үндсийг тавих магадлалтай.
Үйл ажиллагааны чиглэл
Бүх талууд залуучуудын эрүүл амьдрах 
хэв маягийг дэмжих хэрэгтэй байна. Төр 
засаг, холбогдох бусад байгууллагууд 
дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай.
Бодлогын түвшинд
• Архи, тамхитай холбоотой хууль, 

дүрэм, журмыг чанд хэрэгжүүлэх;
• Өсвөр үеийнхэн болон залуучуудын 

эрүүл мэнд, хөгжлийн талаарх 
үндэсний стратегийг боловсруулан 
хэрэгжүүлэх, залууст ээлтэй, тэдний 
эрхийг хүндэтгэсэн, нууцлалыг чанд 
хадгалсан үйлчилгээг өргөжүүлэх;

• Эрүүл мэндийн бодлогод 
залуучуудын бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд хийгээд 
эрхийн асуудалд онцгой анхаарал 
хандуулах, ялангуяа гэр бүл 
төлөвлөлт болон БЗДХ-ын чанартай 
тусламж үйлчилгээ авах боломжийг 
нэмэгдүүлэх;

• Эрүүл хүнс хэрэглэх, зохистой 

хооллох, тухайлбал, давс, 
хийжүүлсэн ундаа, транс өөх тосны 
хэрэглээг багасгахыг дэмжсэн 
бодлого, үндэсний стандартыг 
боловсруулан мөрдүүлэх.

Татвартай холбоотой арга хэмжээ
• Архи, тамхины татварыг нэмэгдүүлж, 

орлогыг залуучуудын хөгжил, эрүүл 
мэндийг дэмжих үйл ажиллагаанд 
зарцуулах;

• Залуучуудад зориулсан спортын 
клуб, фитнесс төвүүд болон чөлөөт 
цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх бусад 
байгууламжийг байгуулахад бизнес 
эрхлэгчдэд татварын хөнгөлөлт 
үзүүлэх.

Үйлчилгээ үзүүлэх талаар
• Өсвөр үеийнхэн болон залууст 

ээлтэй үйлчилгээ, тухайлбал, 
бэлгийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
өргөжүүлэх, залуучуудыг татах, 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх; өсвөр 
үеийн эрүүл мэндийн төвүүдийг 
залуучуудын хэрэгцээ шаардлагад 
нийцүүлэн хөгжүүлэх.

Сурталчилгааны аян болон спортын арга 
хэмжээ
• Архи, тамхины эрүүл мэндэд 

учруулах хор уршгийг таниулах, 
амьдралын эрүүл хэв маягийг 
дэмжих мэдээлэл сурталчилгааны 
аянг үндэсний хэмжээнд тогтмол 
зохион байгуулахад хувийн 
хэвшил, иргэний нийгмийн болон 
залуучуудын байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

• Сургуулиудын амьдрах ухаанд 
суурилсан боловсролын чанарыг 
сайжруулж өргөжүүлэх, бие бялдрын 
боловсролыг дунд сургуульд заавал 
үзэх хичээл болгох;

• Спортын уралдаан тэмцээнийг 
ивээн тэтгэх хувийн хэвшлийн 
санаачлагыг өрнүүлэх;

• Иргэний нийгмийн 
байгууллагуудаас залуучуудад 
үйлчилгээ үзүүлэх дэмжлэгт орчныг 
бүрдүүлэх.

Сургууль, олон нийт болон иргэний 
нийгмийн байгууллагууд дараах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх
• Өндөр эрсдэлтэй, хүрч ажиллахад 

төвөгтэй өсвөр насныхан, залуучууд, 
ялангуяа эрэгтэйчүүдийн амьдралын 
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эрүүл дадал хэв маягийн талаарх 
ойлголтыг дээшлүүлэхэд нийгмийн 
маркетингийн шинэлэг арга болон 
нийгмийн цахим сүлжээг ашиглах, 
зан үйлийг өөрчлөх шинэлэг, үр 
дүнтэй хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

• Бүх шатны сургуульд амьдрах 
ухаанд суурилсан эрүүл мэндийн 
чанартай боловсрол  олгох 
сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх, 
оюутнуудын амьдралын эрүүл хэв 
маягийг дэмжих.

Гэр бүл дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх
• Жимс, хүнсний ногоог аль болох 

өргөн хэрэглэж, гэр орондоо эрүүл 
хооллолтын дэглэмийг дадал болгох;

• Гэр орноо тамхигүй орчин болгох, 
дам тамхидалтын хор уршгаас 
зайлсхийх зорилгоор гэртээ тамхи 
татахгүй байх дадал хэвшүүлэх;

• Эцэг, эх, ах, эгч нар нь эрүүл амьдрах 
хэв маягийг сахиж, хүүхдүүд, дүү 
нартаа үлгэр дууриал болох;

• Төрсөн өдөр, цагаан сар, хурим найр 
зэрэгт архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэхгүй байх, бага хэрэглэх;

• Гэр орондоо амьдралын эрүүл 
хэв маяг, түүний дотор бэлгийн 
боловсролын талаар нээлттэй 
ярилцах эерэг уур амьсгалыг бий 
болгох.

Залуучуудын өөрсдийн хүчин чармайлт 
маш чухал тул тэд дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх боломжтой
• Архи, тамхины хэрэглээгээ багасгах, 

зогсоох;
• Олон төрлийн эрүүл хүнс хэрэглэж 

занших;
• Амьдрах ухаан, ур чадвар эзэмшүүлэх 

сургалтад хамрагдах;
• Спорт, биеийн тамираар хичээллэх, 

ажил, сургуульдаа дугуйгаар болон 
явган явах, фитнесс клубт хичээллэх 
зэргээр бие бялдраа чийрэгжүүлэх, 
идэвхтэй амьдралын хэв маягийг 
хэвшүүлэх.

Залуучуудад амьдралынхаа хүсэл 
мөрөөдлийг биелүүлэх боломжийг 
өргөжүүлэхийн тулд тэдний 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь 
хамгийн чухал.
Тэргүүлэх чиглэл 3: Хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн ур чадвартай болгох
Тэргүүлэх чиглэл 4: Залуучуудад 
зориулсан ажлын байр олноор бий 
болгох
Залуучуудад зохистой, бүтээмжтэй 
ажилтай болоход нь хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн нийцгүй 
байдал, мөн тэдний сургуулиар олж 
авсан мэдлэг ур чадвар нь хөдөлмөрийн 
зах зээл дээрх хэрэгцээ шаардлагыг 
хангаж чадахгүй байгаа явдал, ажлын 
байрны хомсдол, ялангуяа хөдөө 
орон нутагт ажил хийх боломж 
хязгаарлагдмал байгаа, ажлын байр 
байлаа ч залуучуудын санаанд нь 
нийцэхгүй байх, ажил мэргэжлээ 
сонгоход нь туслах мэргэжлийн 
зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээ дутмаг байгаа 
зэрэг олон асуудал залуучуудын өмнө 
тулгарч байна.
Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд эдийн 

засаг эрчимтэй өсч байсан ч түүнийг 
хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдрэмжийг 
сайжруулах хөшүүрэг болгох, ялангуяа 
хүн амын томоохон хэсэг болох 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглүүлэхэд ихээхэн 
сорилттай тулгарч байна. 20-24 насны 
залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 17 
хувьтай байгаа нь ажилгүйдлийн улсын 
дундаж түвшнээс хоёр дахин өндөр 
байна. Ажилгүй залуучуудын олонх нь 
жил, түүнээс дээш хугацаагаар ажил 
хайж байна.
Амьдралын боломж нь тааруу залуучууд 
сургуулиас ажилд шилжих үед илүү 
хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардгаас 
хурдхан орлоготой болохын тулд 
таарсан ажилдаа орох болдог. Эдгээр 
залуучуудын нилээд нь боловсрол, 
ур чадвартаа үл нийцэх тааралдсан 
ажилдаа орох явдал түгээмэл байна.
Дээд сургуульд болон төгсөлтийн дараах 
сургалтад эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 
тооны хувьд илүү хамрагдаж байгаа 
боловч тэдний энэ давуу байдал нь 
хөдөлмөр эрхлэх, сайн ажилд орох 
хөшүүрэг болж чадахгүй байна. Ажилд 
орохоосоо өмнө гэр бүлтэй болсон залуу 
эмэгтэйчүүдэд ажил олох, эсвэл эргээд 

Тулгуур 2: Боломжийг нэмэгдүүлэх талаар 
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ажилдаа ороход илүү төвөгтэй байдгаас 
тэд удаан хугацаагаар ажилгүй байх 
явдал олонтаа тохиолдож байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
(залуучуудыг оролцуулан) 80 орчим 
хувь нь эдийн засгийн идэвхгүй байгаа 
бөгөөд эдийн засгийн идэвхтэй хэсгийн 
дийлэнх нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлж 
байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүс хөдөлмөр эрхлэхэд нэлээд саад 
бэрхшээл байгааг харуулж байна.
Үйл ажиллагааны чиглэл
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
эрчимтэй нэмэгдүүлэхийн тулд 
тэдний ажил мэргэжлийн ур чадварыг 
хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулах нь Монгол 
Улс байгалийн баялагт суурилсан эдийн 
засгаас мэдлэгт суурилсан эдийн засагт 
шилжихэд маш чухал. Залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
нэмэгдүүлэх, тогтвортой ажлаар хангах 
замаар хүний хөгжлийг түргэсгэхийн 
төлөө төр засгаас дараах арга хэмжээ 
авах шаардлагатай.
Бодлогын түвшинд
• Ажил хөдөлмөрийн өөрчлөгдөж 

буй шинж төрхийг харгалзсан, 
Монголын залуучуудад тулгарч буй 
онцлог хүндрэл бэрхшээлийг даван 
туулахад чиглэсэн залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний 
стратегийг хэрэгжүүлж, залуучуудыг 
хүний хөгжлийг түргэсгэхүйц, 
бүтээмж өндөртэй, хангалттай 
цалинтай, санаанд нь нийцсэн 
ажлын байраар хангах өргөн 
боломжийг бүрдүүлэх;

• Макро эдийн засгийг дэмжих 
бодлого стратегид залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт, тухайлбал, 
дээд боловсролтой залуучуудад 
тохирсон ажлын байр олноор бий 
болгох асуудлыг тусгах, залуучууд 
уул уурхай, түүнийг дагалдах 
салбаруудад ажиллаж өндөр 
цалинтай, тогтвортой ажлын 
үр шимийг хүртэх боломжийг 
өргөжүүлэх;

• Нийгмийн хөгжлийг түргэсгэхийн 
сацуу, тус салбарт ажлын байр 
олноор бий болгоход чиглэсэн 
нийгмийн чиглэлийн бизнесийг 
дэмжих;

• Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
бодлогыг үндэсний хөгжлийн 
стратегид тусган амжилттай 
хэрэгжүүлж буй бусад улсуудын 

туршлагыг олон улсын хөгжлийн 
түншүүдийн дэмжлэгтэйгээр судлан 
нэвтрүүлэх;

• МСҮТ-д суралцагчдад олгох 
тэтгэлэг нэмэгдэж, мэргэжилтэй 
ажилчдын эрэлт хэрэгцээ байсаар 
атал сүүлийн жилүүдэд МСҮТ-ийн 
элсэлт буурч буй шалтгааныг судлах, 
шаардлагатай бол бодлогод зохих 
өөрчлөлт оруулах.

Сургалтын агуулга ба ур чадварыг 
дээшлүүлэх
Өнөөгийн хэрэгжүүлж буй залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн болон ажил 
эрхлэхэд нь шаардлагатай ур чадварыг 
хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрүүдийг 
ялангуяа, хөдөө орон нутагт өргөжүүлэх;
Эдийн засгийн олон тулгуурт хөгжил
• Уламжлалт мал аж ахуй болон газар 

тариалангийн салбарт орчин үеийн 
технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, 
мал эмнэлгийн үйлчилгээг 
сайжруулахад хөрөнгө оруулах, 
залуучуудын хөдөө аж ахуйн салбар 
дахь оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд 
хүлэмжийн аж ахуй болон хөдөө аж 
ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг 
дэмжих;

• Монголын далайд гарцгүй сул талыг 
нөхөх, залуучуудын нөөц боломж, 
оюуны чадавхийг үр бүтээмжтэй 
ашиглахын тулд нанотехнологи, 
биотехнологи зэрэг мэдлэгт 
суурилсан ирээдүйтэй салбаруудыг 
хөгжүүлэх.

Залуучуудын бизнес эрхлэлт
• Хувийн хэвшлийнхэнтэй хамтран 

сургалтын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх 
замаар залуучуудад бизнес эрхлэх 
мэдлэг, чадвар олгох, залуу бизнес 
эрхлэгчдийг санхүүгийн тогтвортой 
үйлчилгээнд өргөнөөр хамруулах.

Аж үйлдвэр болон дээд боловсролын 
уялдаа
• Залуучуудын ажил мэргэжлийн ур 

чадварыг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэхийн 
тулд ажил олгогчид, үйлдвэр аж 
ахуйн газрууд, дээд сургуулиуд, 
МСҮТ-үүдийн хоорондын уялдаа 
холбоог бэхжүүлэх механизмыг бий 
болгох;

• Бизнесийн салбараас чадварлаг 
оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг 
олгох явдлыг дэмжих, ингэхдээ уул 
уурхайн инженер зэрэг хэрэгцээтэй 



139Бүлэг 7: ЗАЛУУЧУУДЫН ТАЛААРХ БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛ

мэргэжилд түлхүү анхаарах;
• Бизнесийн инкубаториуд, дээд 

сургуулиудын сургалтын баазыг аж 
үйлдвэрийн зангилаа төв, паркуудад 
байршуулж, мэдээлэл, харилцаа, 
технологийн дэвшилтэт дэд 
бүтэцтэй болгох.

Залуу эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй залуучуудын хөдөлмөрийн 
зах зээлд орох боломжийг нэмэгдүүлэх
• Хүүхэд асрах үйлчилгээ бий болгож 

эмэгтэйчүүдийг ажилдаа эргээд 
орох боломжоор хангаж байгаа 
хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад татварын хөнгөлөлт 
үзүүлэх гэх мэт оновчтой бодлого 
боловсруулах;

• Хувийн хэвшлийн аж ахуйн 
нэгжүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуучуудыг ажилд авах, тэдний 
тусгай хэрэгцээнд нийцсэн дэд 
бүтэц бий болгох (тухайлбал налуу 
зам тавих) явдлыг дэмжих зохих 
урамшуулал хөнгөлөлт үзүүлэх; 
хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын 
чадамжийг дээшлүүлэх, тэднийг 
дээд боловсрол, техникийн мэдлэг 
эзэмших боломжийг өргөжүүлэх;

• Цалин хөлстэй болон цалин хөлсгүй 
ажлын үр ашгийн тэнцвэргүй 
байдлыг шийдвэрлэх. Үүний тулд 
бодлогын түвшинд дараах дөрвөн 
арга хэмжээг авах: (а) цалин хөлсгүй 
асран халамжлах ажлын ачааллыг 
багасгах, хуваалцах; (б) хүүхдийн 
цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх, гэр 
хороололд нийгмийн чанартай 
үйлчилгээ авах боломжийг 
нэмэгдүүлэх зэргээр зохих бодлого, 
үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, 
хэвшмэл ойлголт, хэм хэмжээг 
өөрчлөх замаар залуу эмэгтэйчүүд 
цалин хөлстэй ажил хийх нөхцөл 
боломжийг өргөжүүлэх; (в) нялх 
хүүхэдтэй аавуудад цалинтай чөлөө 
олгох гэх мэт албан болон гэрийн 
ажлын зохистой тэнцвэрийг хангах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх; (г) жендэрийн 
үүрэг, хариуцлагын талаарх ойлголт, 
хандлагыг өөрчлөх;

• Эмэгтэйчүүд цөөн ажиллаж байгаа 
мэргэжлүүдээр тэдэнд чанартай дээд 
боловсрол эзэмших боломжийг 
өргөжүүлэх, эмэгтэйчүүд давамгайлж 
байгаа мэргэжлийн салбаруудад 
эрэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих.

Тулгуур асуудал 3: Залуучуудыг эрх мэдэлжүүлэх нь 

Залуучуудын улс төр, нийгэм, олон 
нийтийн оролцоо нь тэднийг эрх 
мэдэлжүүлэх үйл явцыг түргэтгэдэг.
Тэргүүлэх чиглэл 5: Улс төрийн 
оролцоог дэмжих
Тэргүүлэх чиглэл 6: Нийгмийн 
оролцоог өргөжүүлэх
Улс төрчид, улс төрийн намуудын 
үйл ажиллагаа нь залуучуудын улс 
төрийн инститүцэд итгэх итгэлийг 
бууруулж байна. Судалгаанд хамрагдсан 
залуучуудын гуравны нэг нь улс төрчдөд 
итгэх итгэл суларсан нь тэдний улс 
төрийн идэвх буурахад нь нөлөөлсөн гэж 
үзжээ.
Хотын болон амьдралын боломж тааруу 
залуучуудын улс төрийн инститүцэд итгэх 
итгэл тааруу байна. Залуучууд засаглалын 
үйл ажиллагааны чанарт ч мөн сэтгэл 
дундуур байдаг аж. Үр дүнгүй, ёс төдий 
зүйл хэмээн үздэг учир тэд сонгосон 
гишүүдтэйгээ харилцах талаар тэр бүр 
идэвх гаргадаггүй ажээ. Залуучуудын 
ердөө 15 хувь нь л нутаг орныхоо өмнө 

тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн 
төлөө лобби хийх зэргээр улс төрчдөд 
нөлөөлөх идэвхтэй ажиллагаанд 
хамрагдсан байна.
Гэхдээ идэвх нь суларсан хэдий ч 
залуучууд улс төрөөс бүр холдоогүй, 
улс төрийг сонирхсон хэвээр байна. 
Монголчууд ерөнхийдөө ардчиллыг 
хөгжүүлж байгаагаараа бахархдаг. 
Залуучууд сонгуулийн насны хүн амын 45 
хувийг эзэлдэг бөгөөд тэдний 45 орчим 
хувь нь сонгуульд идэвхтэй оролцдог. 
Тэд хариуцлагатай төр засгийг хүсч, 
амалсандаа хүрч тодорхой үр дүн гаргахыг 
шаардаж байна.
Цаашилбал, залуучууд иргэний 
нийгмийн байгууллагууд болон сайн 
дурын үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцож 
байна. Тэдний оролцоог дайчлах, 
мэдээлэл түгээх, өөр хоорондоо харилцаа 
холбоо тогтооход Интернет ихээхэн 
үүрэг гүйцэтгэж, гол хэрэгсэл нь болж 
байна. Залуучуудын нийгмийн оролцоо 
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Тулгуур асуудал 4: Хүний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх талаар 

нь тэдний асар их эрч хүч, өөдрөг үзэл 
санааны илэрхийлэл юм. Залуус нутаг 
орноо хөгжүүлэхэд илүү үр дүнтэй өргөн 
оролцох боломж, дэмжлэг, удирдамж 
чиглэлийг эрэлхийлж байна.
Үйл ажиллагааны чиглэл
Бодлого боловсруулагчид, улс төрийн 
удирдагчид тэдэнд итгэх залуучуудын 
итгэл суларч байгаад дүгнэлт хийж, 
түүнийг залуучуудын ажил амьдралд 
нөлөөлөх аливаа бодлого боловсруулахад 
тэднийг оролцуулах, хөгжлийн үйл явцад 
залуучуудын өргөн оролцоог хангахын 
тулд засаглалыг сайжруулах шаардлага 
хэмээн үзэх хэрэгтэй. Залуучуудын улс 
төрийн өргөн оролцоог хангахын тулд 
дараах арга хэмжээ авах нь нэн чухал 
болно. Үүнд:
• Иргэний боловсролын шинэчлэлийн 

хүрээнд залуучуудын ардчилалын 
боловсролыг сайжруулах;

• Сонгуульд анх саналаа өгөх гэж 
байгаа залуучууд болон сонгуульд 
огт оролцдоггүй хүмүүст чиглэсэн 
сонгогчдын боловсролын зорилтот 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

• Холбогдох бодлого, хөтөлбөрийн 
хүрээнд залуучуудын нийгмийн 
оролцоог идэвхжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой үндэсний болон орон 
нутгийн сайн дурын үйл ажиллагааны 
тогтолцоо, бүтцийг бий болгох;

• Залуучуудын амьдрах ухаан, 
манлайлал, иргэншлийн мэдлэг, 
ур чадварыг хөгжүүлэх өргөн цар 
хүрээтэй үйл ажиллагаанд оролцоход 
дэмжлэг үзүүлэх албан болон албан 
бус боловсролын механизмыг бий 
болгох;

• Залуучуудын хүсэл эрмэлзэл, үнэт 
зүйлсийн ойлголтын талаарх динамик 
судалгааг өргөжүүлэх.

Хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлийг 
бууруулах болон гэр бүлийн бат бэх 
дэмжлэг нь залуус урт удаан, эрүүл саруул, 
аюулгүй, бүтээлч амьдрах таатай орчинг 
бүрдүүлэхэд тустай.
Тэргүүлэх чиглэл 7: Хүчирхийлэлд 
өртөх эрсдэлийг бууруулах
Тэргүүлэх чиглэл 8: Гэр бүл, хамт 
олны дэмжлэгийг бэхжүүлэх
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, дарамтлал, 
гэмт хэрэг, амиа хорлохыг завдах, хүн 
худалдаалах, үзэн ядалтаас үүдэлтэй гэмт 
хэрэг зэрэг янз бүрийн эрсдэлд залуучууд 
өртөх явдал байсаар байна. Эдгээр 
эрсдэл нь залуучуудын сургууль, ажил, 
олон нийтийн газар, гэр орны аюулгүй 
байдалд заналхийлж байна. Залуучуудын 
хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөр байх 
тусам хүний хөгжлийг түргэсгэх нөөц 
бололцоонд нь сөргөөр нөлөөлдөг.
Залуучуудыг хүчирхийллийн хохирогч 
эсвэл үйлдэгч болохоос хамгаалахад 
гэр бүл маш чухал үүрэгтэй. Мөн залуус 
сургуулиа төгсөөд анхны тогтвортой 
ажилд орох хүртэлх шилжилтийн үеийн 
санхүүгийн гол эх үүсвэр нь тэдний гэр 
бүл юм. Энэ хугацаанд залуучууд төр 
засгаас ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг 
авдаггүй тул тэд эцэг, эх, ах, эгч болон 
бусдаас ихээхэн хамааралтай байна.

Гэхдээ бүх гэр бүл хүүхэддээ үргэлж 
дэмжлэг үзүүлээд байж чаддаггүй. 
Нөгөө талаар гадаад, дотоод шилжих 
хөдөлгөөний улмаас гэр бүлийн 
бүтцэд ихээхэн өөрчлөлт гарч байна. 
Гэр бүл салсан болон бэлэвсэн эцэг, 
эхтэй залуучуудад гэр бүлийн дэмжлэг 
хязгаарлагдмал байна.
Үйл ажиллагааны чиглэл
Залуучуудад аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд 
холбогдох бүх талууд санаа тавих ёстой. 
Төр засаг болон холбогдох байгууллагууд 
залуучуудын хүчирхийлэлд өртөмтгий 
байдлыг бууруулахад чиглэсэн дараах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. 
Үүнд:
• Энэ асуудлаар эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгож, холбогдох 
хууль тогтоомжийг чанд хэрэгжүүлэх;

• Бүх хүмүүс нийгмийн үйлчилгээнд 
тэгш хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

• Аймаг, сумдад залуучуудын хөгжлийн 
төв, клубуудыг байгуулж, залуучууд 
нийгмийн амьдралд идэвхтэй 
оролцох, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх;

• Архи, согтууруулах ундааны зохисгүй 
хэрэглээг бууруулах оновчтой 
хөшүүргүүдийг ашиглах;

• Асуудалд ул суурьтай хандаж үр 
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дүнтэй бодлого боловсруулахад 
шаардагдах тоо мэдээг цуглуулах, 
судалгаа хийх;

• Ядуу өрхийн залуучуудад сургуулиас 
ажилд шилжих хугацаанд нь 
нийгмийн халамжийн зорилтот 
тэтгэлэг олгодог болох. Уг тэтгэлэгийг 
сургууль төгссөний дараах нэг 
жилийн хугацаанд мөнгөн тусламж 
хэлбэрээр залуучуудад шууд олгох, 
аль эсвэл бага орлоготой өрхийг 
татвараас чөлөөлөх хэлбэрээр зохион 
байгуулж болох юм.

Иргэний нийгэм болон олон нийт дараах 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үүнд:
• Залуучуудын нийгмийн үйл хэрэгт 

оролцох боломжийг өргөжүүлэх;
• Мэдлэг, ойлголт, ухамсрыг 

дээшлүүлж, хандлагыг өөрчлөх;

• Залуучуудын асуудлаарх ойлголтыг 
дээшлүүлэх сургалтуудыг, ялангуяа 
хууль сахиулах байгууллагуудын дунд 
явуулах.

Гэр бүлийн зүгээс дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, үүнд:
• Залуучуудын хүсэл тэмүүлэл, тэдний 

онцлог асуудлыг ойлгож, дэмжлэг 
үзүүлэх, таатай орчинг бүрдүүлэх.

Залуучууд дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, үүнд:
• Нийгмийн сүлжээ, тухайлбал, 

Facebook-ийн бүлгээрээ дамжуулан 
мэдлэг, ойлголтоо дээшлүүлэх; 
нийгмийн оролцоогоо нэмэгдүүлэх, 
спорт, бусад арга хэмжээнд 
өргөн оролцох зэргээр чадамжаа 
ухамсартайгаар хөгжүүлэх, аюулгүй 
байдлаа бэхжүүлэх.

Улс орны Засгийн газрууд залуучуудын 
тулгамдсан асуудлууд болон тэдний 
эрэлт хэрэгцээг нь шийдвэрлэхийн 
ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч, 
залуучуудад тусгайлан чиглэсэн 
бодлого, хууль тогтоомжийг гарган 
хэрэгжүүлж байна. Эдүгээ дэлхийн 
198 улсаас 122 нь залуучуудын талаарх 
үндэсний бодлоготой болсон нь 2013 
оныхоос 50 хувиар нэмэгдсэн байна. 
Монгол Улс мөн залуучуудын хөгжлийн 
цогц бодлого боловсруулах талаар 
хүчин чармайлт гаргаж байна. Энэхүү 
илтгэл нь залуучуудад тулгарч буй 
тодорхой асуудлуудыг тойрон хэлэлцэх 
боломж олгож, залуучуудын талаарх 
төрийн бодлогын зөв шийдвэр гаргах, 
олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг 
нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна 
гэдэгт найдаж байна. Залуучуудын 
үндэсний бодлогыг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхэд эн тэргүүнд анхаарвал 
зохих зарим асуудлыг зөвлөмж болгож 
байна.

Үндэсний хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлттэй уялдуулах

Залуучуудын талаарх бодлого нь 
үндэсний бодлого, төлөвлөлт, төсөв 
болон хэрэгжилтийн механизмтай 
сайтар уялдсан байх нь амжилттай 

хэрэгжих үндэс болно. Манай улс 
залуучуудынхаа асуудлыг салбарын 
бодлогын хүрээнд шийдэж ирсэн 
боловч залуучуудын хөгжлийн асуудлууд 
үндэсний бодлого, төлөвлөлтөд зохих 
ёсоор бүрэн тусгагддаггүй, төсөв 
санхүүжилт хязгаарлагдмал явж ирсэн.

Залуучуудын асуудлыг Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн зорилготой нягт 
уялдуулах хэрэгтэй байна. Тогтвортой 
хөгжлийн бүхий л зорилго залуучуудын 
асуудалд хамаатай, ялангуяа хүн амыг 
эрүүл саруул, сайн сайхан амьдрах 
нөхцлөөр хангах (зорилго 3), хүн 
бүрт чанартай боловсролыг тэгш, 
оролцоотойгоор олгож, насан турш 
сурч боловсрох боломжийг бүрдүүлэх 
(зорилго 4), жендэрийн тэгш байдлыг 
хангах, бүх охид, эмэгтэйчүүдийг эрх 
мэдэлжүүлэх (зорилго 5), тасралтгүй, 
оролцоот, тогтвортой эдийн засгийн 
өсөлтийгдэмжих, нийт хүн амыг 
бүтээмжтэй, баталгаатай орлоготой 
хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой ажлаар 
хангах (зорилго 8), тогтвортой хөгжилд 
хүрэхийн тулд амгалан тайван, оролцоот 
нийгмийг цогцлоон, шудрага ёсыг 
хангаж, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай, 
оролцоог хангах институцийг бүх 
шатанд бий болгох (зорилго 16) зэрэг 

Залуучуудын талаарх үндэсний бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй сорилтууд  
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зорилгууд нь залуучуудын чадамжийг 
хөгжүүлэх, боломжийг өргөтгөх, 
эрх мэдэлжүүлэх, аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэхэд шууд нөлөөтэй.

Монгол Улс 2030 он хүртэлх Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалаа боловсруулж 
2016 оны эхээр УИХ- раа баталсан 
билээ. Энэхүү илтгэлийг боловсруулах 
явцад залуучуудын асуудлаар хийсэн 
олон цуврал хэлэлцүүлгүүд, НҮБ-ын 
“Бидний хүсч буй дэлхий ертөнц” 
дэлхий дахины судалгаанд оролцсон 
залуучуудын дэвшүүлсэн асуудлууд, 
тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын 
талаарх мэдээлэл Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд 
тусгагдах онцгой боломж, нөхцөл 
болсон юм.224 

Залуучуудын асуудлаарх салбар 
дундын зохицуулалт

Залуучуудын талаарх бодлого нь 
салбарын яамд хооронд нарийн 
зохицуулалттай байх ёстой. 
Залуучуудын асуудал нь салбар дундын 
асуудал бөгөөд нилээд хэсэг нь чиг 
үүргийн яамдын хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаатай шууд холбоотой. Иймээс 
залуучуудын бодлогын хэрэгжилт, 
ололт, амжилт нь салбар хоорондын 
үр дүнтэй зохицуулалтаас ихээхэн 
хамаарна. Үүнээс улбаалан бүрэлдэхүүн 
хэсэг бүрийн дам нөлөө болон 
харилцан дэмжих нөлөөг нь харгалзан 
залуучуудын бодлогыг холбогдох яамд, 
агентлагууд хамтран хэрэгжүүлэх нь 
илүү үр дүнтэй байх болно.225 

Дам нөлөө гэдэг нь нэг салбарт 
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа нь 
нөгөө салбарт нөлөөлөхийг хэлнэ. 
Тухайлбал, залуучуудын дунд архидалт 
буурах нь тэдний эрүүл мэндийг 
сайжруулаад зогсохгүй, гэмт хэрэг, 
замын хөдөлгөөний осол буурахад мөн 
нөлөөлнө.

Харилцан дэмжих нөлөө гэдэг нь хэрэв 
эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах 
үйл ажиллагааг мэдлэг, ур чадварын 
сургалттай холбон хэрэгжүүлбэл 
залуучуудын ажил олох, тогтвортой 
ажиллах боломж нэмэгдэнэ, түүнчлэн 
гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх 
магадлал бага, гэр бүлийн дэмжлэг 

сайтай залуучууд тогтвортой ажил 
эрхлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар 
эзэмших илүү боломж бүрдэнэ.

Нөгөө талаар залуучуудын талаарх ганц 
нийтлэг бодлогод хүн амын энэхүү том 
бүлгийн бүх асуудлыг хамрах боломжгүй. 
Иймд Засгийн газар залуучуудын 
бодлогыг хэд хэдэн стратеги буюу дэд 
бодлогод хувааж, залуучууд гэсэн том 
бүлэгт хамаарах олон талын хэрэгцээ 
бүхий дэд бүлгүүдийн асуудлыг илүү 
үр дүнтэй шийдвэрлэх хувилбарыг авч 
үзэж болох юм.

Залуучуудын асуудлаар 
нарийвчилсан судалгаа хийх, 
бодитой тоо мэдээлэл цуглуулах 
шаардлага

Монголд залуучуудын талаарх бодитой, 
харьцуулахуйц тоо мэдээлэл хомс 
байгааг энэхүү илтгэлд нэг бус удаа 
тэмдэглэсэн. Бодитой тоо мэдээлэл 
цуглуулахад саад болж байгаа нэг хүчин 
зүйл бол тус улсад залуучуудын насны 
ангилал тодорхой бус байгаа явдал 
юм. Энэ асуудлыг үндэсний хэмжээнд 
хэлэлцэж зөвшилцөнө гэдэгт найдаж 
байна.

Залуучуудтай холбоотой төрөл бүрийн 
асуудлаар судалгаа шинжилгээ, 
ялангуяа нийгмийн нарийвчилсан 
судалгаа ихээхэн дутмаг байна. Олон 
асуудлаарх тоо мэдээллийг Улсын 
бүртгэл, статистикийн газраас гаргаж 
байгаа ч гүнзгийрүүлсэн судалгаа, дүн 
шинжилгээ хомс байна.

Энэхүү илтгэлд хөндсөн зарим 
асуудлууд, тухайлбал, шилжих 
хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор гэр 
бүлийн бүтэц, харилцаанд гарч байгаа 
өөрчлөлт; нийгмийн мэдээллийн 
цахим сүлжээ өргөн дэлгэрч байгаа 
нь залуучуудын дунд шинэ харилцаа 
холбоо, хамтлаг, бүлгүүд үүсэхэд хэрхэн 
нөлөөлж байгаа талаар; залуучуудын 
ядуурал; гэр хорооллын амьдралын 
нөхцлөөс үүдсэн залуучуудад тулгарч 
буй бэрхшээл зэрэг олон асуудлын мөн 
чанарыг тодорхойлоход бодитой тоо 
мэдээлэл чухал байна.

Дээрх олон асуудлаарх судалгаа, 
шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх 



143Бүлэг 7: ЗАЛУУЧУУДЫН ТАЛААРХ БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛ

нь Монголд залуучуудад ээлтэй, 
нотолгоонд суурилсан бодлого 
боловсруулахад ихээхэн түлхэц болно.

Залуучуудын оролцоо

Улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд 
Монголын залуучуудын төлөөлөл 
хязгаарлагдмал байгаа учир тэдний 
санал шаардлага тэр бүр хүрэх цэгтээ 
хүрэхгүй байна. 2008 оноос хойшхи 
УИХ-д 35 хүртэлх насны ганц л гишүүн 
сонгогджээ. Тэгэхээр залуучуудын 
УИХ дахь төлөөлөл бодит байдал дээр 
эмэгтэйчүүдийнхээс ч цөөн байна. 
Одоогийн УИХ-ын 76 гишүүдийн 11 нь 
эмэгтэйчүүд байгаа билээ.226 

Эндээс үзэхэд шинэчлэлийг 
хэрэгжүүлэхэд залуучуудын нөлөөлөл 
сул байжээ хэмээн дүгнэж болох юм. 
Үүнд нэг талаар залуучуудын улс 
төрийн инститүцэд итгэх итгэл нь 
сул, улс төрийн оролцоо нь идэвхгүй 
байсан явдал нөлөөлсөн байж болох 
юм. Нөгөө талаар залуучуудын улс 
төрийн идэвх сул байгаа ч тэдний 
нийгмийн үйл хэрэгт оролцох оролцоо 
сайн байгаа нь талархууштай хэрэг юм. 
Гэхдээ нийгмийн оролцоо улс төрийн 
оролцоог орлож чадахгүй. Залуучуудын 
улс төрийн оролцоо буурч байгаа нь 
анхаарал хандуулах ёстой асуудлуудын 
нэг юм.

Залуучуудын нийгмийн идэвх, 
оролцоог улам бүр хөхиүлэн дэмжих 
хэрэгтэй. Төр засгийн болон бусад 
байгууллагууд залуучуудтай илүү үр 
дүнтэй харилцах арга барилд суралцах, 
хөтөлбөрүүдээ тэдний сонирхолд 
улам нийцтэй болгох, тэдний асар их 
авъяас чадварыг үнэлж түншээ болгон 
хамтран ажиллах хэрэгтэй. Ингэснээр 
холбогдох бүх байгууллагууд оролцоог 
хангасан хөгжил дэвшлийн төлөө нөөц 
боломжоо чөлөөтэй хөгжүүлэхэд нь 
залуучуудаа дэмжихийн зэрэгцээ тэдний 
бодол санаа, зориг эрмэлзлэл, бүтээлч 
сэтгэлгээний үр шимийг хүртэх болно.

Бодлого боловсруулагчид зөвхөн 
залуучуудын бодлогын асуудалд бус, улс 
орныхоо хөгжлийн өргөн цар хүрээтэй 
бодлого чиглэлийг тодорхойлохдоо 
залуучуудынхаа дэмжлэгийг авах 
хэрэгтэй. Хөгжлийн алсын хараагаа 
тодорхойлох, ирээдүйн сайн сайхныг 
хамтдаа цогцлооход залуучуудын илүү 
хүчтэй дуу хоолой хэрэгтэй байна.

Энэ бол залуучуудын тухай илтгэл 
юм. Үүгээр залуучуудад тулгарч буй 
сорилт бэрхшээл, тэдний оролдлого, 
чармайлт, бухимдал улмаар тэдний 
хүсэл эрмэлзэл, итгэл найдвар, ололт 
амжилтыг судлан баримтжуулж тэд 
Монгол улсынхаа хөгжил дэвшилд 
илүү их хувь нэмэр оруулж хурдацтай 
өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцөд 
өөрсдийн гэрэлт ирээдүйг цогцлоогчид 
болохыг тэмдэглэж байна.

Монгол Улсын Хүний хөгжлийн 
үндэсний энэхүү илтгэлээр залуучуудын 
асуудалд холбоотой тоо баримт, 
мэдээллийг судлан шинжилж тодорхой 
санал, дүгнэлт зөвлөмжийг дэвшүүллээ. 
Илтгэлд хөндсөн асуудлуудыг цаашид 
бодлого боловсруулагчид, холбогдох 
талууд, хөгжлийн түншүүд, хамгийн 
гол нь залуучууд хамтдаа хэлэлцэж, 
шийдвэрлэх аваас Монголын 
залуучуудын хөгжилд тус илтгэлийн 
оруулах хамгийн том хувь нэмэр болох 
юм.

Залуучууддаа анхааралаа хандуулах 
цаг болжээ. Маргаашийн залуучууд 
ч аль хэдийн эсэн мэнд өсч торниж 
байна. Эдийн засгийн хүртээмжтэй, 
тогтвортой өсөлт, өндөр чанартай, тэгш 
хүртээмжтэй боловсрол, амьдралын 
эрүүл хэв маяг болон сайн сайхан 
аж байдал, тогтвортой, бүтээмжтэй, 
зохистой ажил хөдөлмөр, эрх мэдэл, 
аюулгүй байдлын баталгаат орчин 
нөхцлийг залуучууддаа бүрдүүлэх нь 
залгамж үеийнхээ төлөө сайн сайхан 
ирээдүйг цогцлооход шийдвэрлэх чухал 
ач холбогдолтой.
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Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэлийг улс 
орнууд бие даасан хараат бус байдлаар 
цуврал хэлэлцүүлгүүд, зөвлөлдөх 
уулзалтуудыг зохион байгуулах, 
эрдэмтэд шинжээчдийн хүчээр судалгаа 
шинжилгээ хийх зэргээр боловсруулан 
гаргадаг. Судлаачдын баг нь өөрсдийн 
мэргэжил туршлагадаа тулгуурлан 
сонгосон сэдвийн хүрээнд улс орны 
хөгжлийн тэргүүлэх ач холбогдох 
бүхий болон тулгамдаж буй тодорхой 
сэдвүүдээр судалгаа шинжилгээ хийж 
илтгэлийг боловсруулдаг. Судлаачид 
судлах хүрээгээ зөвшилцөн холбогдох 
асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, баялаг, 
өргөн цар хүрээтэй, асуудлыг бүрэн 
хамарсан үндэсний бодлого шийдвэр 
боловсруулахад дэм болох шинэ санаа, 
санаачилга дэвшүүлэх замаар илтгэлд 
хувь нэмрээ оруулдаг. Тэд хөгжлийн үр 
шимийг түмэн олон нийтээр хүртэхэд 
тулгарч буй асуудлууд, аливаа бэрхшээл 
саадыг хэрхэн яаж даван шийдвэрлэх 
талаар холбогдох талуудтай хамтран 
судалдаг. Хүний хөгжлийн үндэсний 
илтгэлийн үндсэн хэрэглэгч нь төр 
засгийн бодлого шийдвэр гаргагчид, 
иргэний нийгэм, эрдэмтэд судлаачид, 
хөгжлийн түншүүд, олон улсын 
байгууллагууд, хувийн хэвшлийнхэн, 
олон түмэн, хүн амын бүлгүүд, хувь 
хүмүүс, хөгжлийн асуудлыг сонирхсон 
хэн ч байж болно. 
Энэхүү илтгэлийг боловсруулах ажлыг 
ХХҮИ-ийн Удирдах зөвлөл ерөнхий 
удирдлагаар хангаж, зөвлөлдөх хороо, 
шүүмж өгөх баг мэргэжлийн зөвлөлгөө 
өгч ажилласан. Удирдах зөвлөл болон 
зөвлөлдөх хороонд засгийн газар, 
иргэний нийгэм, НҮБ-ын төрөлжсөн 
агентлагууд, эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, залуучуудын байгууллагууд 
зэрэг олон талын төлөөлөл оролцож 
илтгэл боловсруулах багийг удирдамж, 
чиглэлээр хангаж ажилласан 
(Боловсруулах үйл явц болон бүтцийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор 
тусгав).
Илтгэлийн төслийг боловсруулах 
бүхий л хугацаанд оролцогч талуудтай 
зөвлөлдөн үйл ажиллагааг явуулж ирсэн. 
Үүний зэрэгцээ хэд хээдн зөвлөлдөх 
уулзалтыг зохион байгуулсан. Илтгэл 
боловсруулах ажил эхлэнгүүт эхний 

зөвлөлдөх уулзалтыг 2013 оны 9 дүгээр 
сард, илтгэлийн анхны төслийг хэлэлцэх 
уулзалтыг 2014 оны 10,11 дүгээр сард 
зохион байгуулсан. Суурь судалгаануудыг 
хийх явцад НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх 
хорооны дэмжлэгтэйгээр хэд хэдэн цахим 
хэлэлцүүлгийг 2014 оны 4-7 дугаар сард 
удирдан зохион байгуулсан нь холбогдох 
талуудын хооронд өргөн цар хүрээтэй 
асуудлаар санал солилцох боломжийг 
олгосон. Нийгмийн цахим сүлжээ болон 
цахим форум нь залуучуудад танил 
болохоор тэд хэлэлцүүлгүүдэд идэвхтэй 
оролцсон нь ХХҮИ-ийг танин мэдүүлэх, 
залуучуудын оролцоог хангахад чухал 
ач холбогдолтой байв. Үндэсний 
шинжээчдээс бүрдсэн шүүмж өгөх баг 
нь суурь судалгаануудын тайлан болон 
үндэсний илтгэлийн төслүүдийг уншиж, 
тэдгээрийг сайжруулах талаар тодорхой 
санал зөвлөмж өгч ажилласан. 

Зохион байгуулалтын бүтэц

ХХҮИ-ийн гол зарчим нь илтгэлийг 
үндэсний манлайлал дор, холбогдох 
талуудын өргөн оролцоотойгоор 
боловсруулах, илтгэл нь үндэсний өмч 
байхад оршино.
Дэлхийн Хүний хөгжлийн илтгэлийн 
албанаас гаргасан удирдамж, Монгол дахь 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн өмнөх 
таван илтгэлийг боловсруулах явцад 
хуримтлуулсан туршлагад үндэслэн, тус 
ХХҮИ-ийг боловсруулах үйл ажиллагааг 
саадгүй, товлосон хугацаанд нь явуулах 
зорилгоор дараах зохион байгуулалтын 
бүтцийг бүрдүүлсэн болно.
ХХҮИ-ийн Удирдах Зөвлөл: Таван 
гишүүнтэй тус зөвлөл нь ХХҮИ-
ийг стратегийн удирдамж, чиглэлээр 
хангах, төвөгтэй асуудлуудыг шийдэх 
үүргийг хүлээсэн. Зөвлөлийг Хүн амын 
хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга, НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн Орлогч суурин 
төлөөлөгч хамтран даргалсан. Гишүүдэд 
Үндэсний статистикийн хорооны 
дэд дарга, Эдийн засгийн хөгжлийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, 
Монголын залуучуудын холбооны 
Ерөнхийлөгч нар орж ажилласан.
ХХҮИ-ийн Зөвлөлдөх хороо:Үндэсний 
тэргүүлэх шинжээчдээс бүрдсэн тус хороо 
нь илтгэлийн судалгаа шинжилгээний 

Хавсралт I Хүний хөгжлийн үндэсний зургаа дахь илтгэлийг бэлтгэсэн үйл явц 
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чанар, мэдээ мэдээллийн баталгаатай, 
үнэн зөв байдал, санал, зөвлөмжийн 
ач холбогдолд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх 
үүрэгтэй бөгөөд хамтрагч гол талуудын 
төлөөлөл оролцсон болно. 
Шүүмж өгөх баг: ХХҮИ-ийн Зөвлөлдөх 
хорооноос таван гишүүнтэй шүүмж 
өгөх багийг байгуулсан юм. Тус баг нь 
суурь судалгаануудын тайлан, илтгэлтэй 
холбоотой тайлбар, баримт сэлт, ХХҮИ-
ийн төслийг тухай бүр нь үзэж, илтгэл 
боловсруулах багт агуулгын чанартай 
санал, зөвлөмж, техникийн удирдамжаар 
хангах, ХХҮИ-ийн агуулга, чанарыг 
зохих түвшинд хүрсэн гэж үзвэл Удирдах 
зөвлөлд хэвлэх, нийтийн хүртээл болгох 
саналыг оруулах үүрэгтэй байсан юм.
Нью Йорк дахь НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн Дэлхийн Хүний хөгжлийн 
илтгэлийн алба, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн Ази, Номхон далайн 
бүсийн Бангкок дахь төв, Энэтхэг дахь 
Хүний хөгжлийн олон улсын төвийн 
олон улсын шинжээчид залуучууд болон 
хүний хөгжлийн асуудлаар өөрсдийн 
мэргэжлийн санал, зөвлөмжийг өгсөн. 
Илтгэл боловсруулах баг: Тус ХХҮИ-

ийг эх зохиогч судлаачид болон суурь 
судалгааны судлаачдаас бүрдсэн баг 
боловсруулсан болно. Мэдээ мэдээллийг 
эмхлэх, хүний хөгжлийн индексүүдийг 
тооцоход статистикийн мэргэжилтэн 
ҮСХ-той хамтран ажиллаж, дэмжлэг 
үзүүлсэн юм. Мөн илтгэл боловсруулах 
багт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хэд хэдэн 
нэмэлт суурь судалгааны тайлан, товч 
илтгэл, тэмдэглэлийг боловсруулсан.
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
дэмжлэг: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 
нь Үндэсний хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх Засгийн 
газрын чадавхийг бэхжүүлэх төслийн 
хүрээнд ХХҮИ-ийг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлсэн. ХХҮИ боловсруулах 
ажлыг зохицуулах Үндэсний 
зохицуулагчийг томилон ажиллуулсан 
бөгөөд зохицуулагч нь төслийн 
үндэсний захирлын удирдлаган дор, 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүний 
хөгжлийн асуудал хариуцсан ажилтантай 
нягт хамтран ажилласан.
Илтгэл боловсруулах зохион 
байгуулалтын бүтцийг доорх зурагт 
харуулав.

Боловсруулах үйл явц

Хүний хөгжлийн үндэснийй зургаа 
дахь илтгэлийг боловсруулах ажил 
ХХҮИ-ийн Удирдах зөвлөлийн анхны 
хуралдааны дараа 2013 оны 8 дугаар 
сараас эхэлсэн юм. ХХҮИ-ийн Удирдах 
зөвлөл нь Зөвлөлдөх хороог байгуулсан 
бөгөөд 2013 оны 10 дугаар сард болсон 

Зөвлөлдөх хорооны анхны уулзалтаар 
илтгэлийн судалгааны хүрээг хэлэлцэж 
баталсан. 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр нь 
үндэсний болон олон улсын шинжээчдээс 
бүрдсэн цомхон баг бүрдүүлж илтгэлийг 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд 
Хүний хөгжлийн илтгэлийн зохицуулагч 
2013 оны 12 дугаар сард ажлаа эхэлсэн. 

Зураг I.1. 

Илтгэл боловсруулах зохион байгуулалтын бүтэц

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХХҮИ-ИЙН ЗӨВЛӨЛДӨХ ХОРОО

ИЛТГЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ БАГ

• Багийн ахлагч 1
• Үндэсний зөвлөх судлаач 1
• Статистикийн шинжээч 1

ХХҮИ-ИЙН 
ҮНДЭСНИЙ 

ЗОХИЦУУЛАГЧ

(НҮБ-ЫН 
ХӨГЖЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ДЭМЖЛЭГ)
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Сэдэвчилсэн суурь судалгаануудыг 
хийж тайланг бичих өндөр мэргэжлийн 
шинжээчдийг сонгон шалгаруулж, 
суурь судалгаа, суурь илтгэлүүдийг 
боловсруулах ажлыг 2014 оны 3 дугаар 
сард эхлүүлсэн.

Зөвлөлдөх уулзалтууд

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, 
нөлөөллийн ажиллагаа нь ХХҮИ-ийг 
боловсруулах, илтгэл хэвлэгдсэний 
дараах сурталчилгааны ажилд чухал 
ач холбогдолтой. Зөвлөлдөх уулзалтууд 
нь залуучуудын талаарх үндэсний 
бодлого болон залуучуудтай холбоотой 
асуудлуудад нийгмийн анхаарлыг 
чиглүүлэхэд нөлөөлөх зорилгоор 
зөвлөлдөх үйл явцад холбогдох бүх 
талуудыг өргөнөөр оролцуулах, 
илтгэлийг оролцоонд суурилан 
боловсруулах, ХХҮИ-ийн талаар болон 
хүний хөгжлийн асуудлууд дээр санал 
солилцон зөвшилцөж ажилласан. 

Илтгэл боловсруулах ажлыг эхлэх 
семинар

Тус семинарт бодлого боловсруулагчид, 
төр, засгийн байгууллагын ажилтнууд, 
эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн 
байгууллага, хэвлэл мэдээлэл, 
хувийн хэвшил, НҮБ-ын төрөлжсөн 
агентлагуудын төлөөлөл оролцож, 
илтгэлийн бүтцийн төслийг хэлэлцсэн 
юм. Тус семинарын зорилго нь:

• Хүний хөгжлийн ач холбогдлыг 
таниулах,

• Залуучуудад тулгарч байгаа 
сорилтуудад анхаарал хандуулах,

• Дэлхийн ХХИ болон ХХҮИ-үүдийн 
талаарх олон нийтийн ойлголтыг 
дээшлүүлэх, ХХҮИ-үүдийг 
боловсруулж ирсэн Монголын 
туршлагыг хуваалцах, залуучуудын 
асуудлаарх ХХҮИ нь мэдээлэлд 

суурилсан бодлого боловсруулахад 
хэрхэн хувь нэмэр оруулах талаар 
санал солилцох ,

• Илтгэлийн бүтцийн төсөл болон 
агуулгын чиглэлийг танилцуулж, энэ 
асуудлаар оролцогчдын санал бодол, 
туршлагыг сонсох, холбогдох дэд 
сэдвүүдийг тодорхойлох, тодорхой 
асуудлуудын дүн шинжилгээний цар 
хүрээ, агуулгыг тодорхойлох, 

• Илтгэлийг боловсруулах төлөвлөгөө 
болон хугацааг хамтран тогтоох,

• Илтгэлийн гол ач холбогдол болон 
оролцогч талуудын санаачилга, 
чадавхийг дээшлүүлэх зэрэгт оршиж 
байв.

Цахим хэлэлцүүлгүүд

 ХХҮИ-ийн сэдэв, дэд сэдвүүдээр 
тусгайлан зохион байгуулсан хэд 
хэдэн цахим хэлэлцүүлгийг хийсэн нь 
Монголын залуучуудын талаар болон 
хүний хөгжилтэй холбоотой асуудлаар 
олон талууд харилцан мэдээлэл 
солилцох, илтгэлтэй холбоотой 
асуудлаар бодитой, өргөн, нээлттэй 
яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэх боломжийг 
олгосон. Нийгмийн цахим сүлжээ 
болон цахим форум нь залуучуудад 
илүү ойр танил байдаг болохоор эдгээр 
цахим хэлэлцүүлгүүд нь ХХҮИ-ийг 
залуучуудын дунд сурталчлахад чухал 
ач холбогдолтой байв.

Анхны төслийг хэлэлцэх үндэсний 
зөвлөлдөх уулзалт

ХХҮИ-ийн анхны төсөл бэлэн болмогц 
түүнийг орчуулж, нилээд өргөн хүрээнд 
танилцуулан санал, зөвлөмжийг авсан 
нь илтгэлийн агуулга, хүргэх гол санааг 
боловсронгуй болгоход хувь нэмэр 
оруулав.
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Монгол Улсын анхны ХХҮИ нь (Монгол 
Улсын Хүний хөгжлийн илтгэл, 1997 
он) хүний хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
танилцуулж, үндэсний түвшинд хүний 
хөгжлийн индексийг анх удаа тооцон 
гаргасан (ХХИ).

Хоёр дахь илтгэл нь (Монгол Улсын 
Хүний хөгжлийн илтгэл 2000: Төрийн 
шинэчлэл) инститүц болон засаглалд 
анхаарал хандуулсан бөгөөд илтгэлд 
тодорхойлсон зарим асуудлууд нь өнөөг 
хүртэл ач холбогдолтой хэвээр байна. 
Тус илтгэл нь зах зээлийн эдийн засагт 
шилжих үед сайн засаглал хэрхэн 
чухал болох талаар өргөн хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх эхийг тавьсан юм.

Гурав дахь илтгэл нь (Монгол дахь хот, 
хөдөөгийн ялгаа, 2003 он) хүн амын 
давхрага хоорондын ялгаа хийгээд бүх 
давхрагад хүний хөгжлийг дэмжих 
боломжуудын талаар хөндсөн юм. 
Тус илтгэлд анх удаа аймгуудын ДНБ 
болон ХХИ-ийг тооцон гаргасан. 
ХХИ-ээр нь аймгуудын эрэмбийг 
тогтоосон нь Засаг дарга нарын 
сэтгэхүй, хандлагад ихээхэн нөлөөлсөн. 
Тус илтгэл нь тэгш бус байдал болон 
бүсийн хөгжлийн асуудлаарх өргөн 
цар хүрээтэй хэлэлцүүлгийн суурийг 
тавьсан. Илтгэлийн санал зөвлөмжийн 
мөрөөр хүний хөгжлийн сурах бичгийг 
боловсруулан гаргаж, хүний хөгжлийн 
асуудлаарх хичээлийг МУИС-ийн 
сургалтын хөтөлбөрт оруулсан болно. 

Дөрөв дэх илтгэл нь (Монгол дахь 
хөдөлмөр эрхлэлт ба ядуурал, 2007 он) 
хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлын талаарх 
мэдээ мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгох, холбогдох 
бодлогыг тодорхойлоход дэмжлэг 
үзүүлсэн. Илтгэлийн мөрөөр ҮСХ-
ноос анх удаа ядуурлын болон МХЗ-
уудын зураглалыг гаргасан нь ядуурлын 
мэдээ мэдээллийг засаг захиргааны 
анхан шатны нэгжүүдэд хүртээмжтэй 
болгосон юм. Хөдөлмөрийн статистик 
мэдээг цуглуулах аргачлалыг шинэчлэн 
боловсронгуй болгосон бөгөөд цаг 

ашиглалтын судалгаанд дүн шинжилгээ 
хийсэн. Мөн 2008 онд Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулахад тус илтгэл хувь 
нэмрээ оруулсан. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих тогтолцоог бий болгох, ажил 
олоход хүндрэлтэй байгаа бүлгүүдэд 
чиглэгдсэн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний 
бүтцийг өөрчлөн төвлөрлийг сааруулах, 
хөдөлмөрийн бүртгэл, мэдээллийн 
цогц систем байгуулах, үйл ажиллагааг 
нь сайжруулах заалтуудыг нэмэлт 
өөрчлөлтөд тусгажээ. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 2011 
оны 10 дугаар сарын 1-нээс хүчин 
төгөлдөр болсон.

Тав дахь илтгэл нь (Эмзэг байдлаас 
тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, 
хүний хөгжил, 2011 он) байгаль орчны 
сорилтууд болон хүний хөгжилд 
анхаарал хандуулсан. Энэхүү илтгэл 
нь өргөн цар хүрээтэй судалгаанд 
үндэслэсэн, хүний хөгжлийн судалгаанд 
аймгийн Засаг дарга нар болон хүн 
амын бүлгүүдийн өргөн оролцоог 
хангасан, байгаль орчны эмзэг байдлын 
олон хэмжээст үзүүлэлтийг нэвтрүүлсэн, 
Улаанбаатар хотын нүүрстөрөгчийн 
диоксидийн хэмжээг тодорхойлох 
оролдлого хийсэн зэрэг шинэлэг 
олон санаа аргачлалыг дэвшүүлсэн. 
Илтгэлийн зөвлөмжийн шинээр 
байгуулагдсан Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн яамны үйл ажиллагаанд 
тусгалаа олсон, Монгол Улс байгаль 
орчны сайд нарын олон улсын уулзалтыг 
зохион байгуулсан, байгаль орчны эмзэг 
байдлын олон хэмжээст үзүүлэлтийг 
холбогдох албан тушаалтнууд улсын 
хэмжээнд ашигладаг болсон байна. 
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадавхийн судалгааны төвөөс 2014 онд 
гаргасан аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
илтгэлд энэхүү байгаль орчны олон 
хэмжээст үзүүлэлтийн тооцоог оруулсан 
болно.

Хавсралт II Монгол Улсын Хүний хөгжлийн үндэсний илтгэлүүд, тэдгээрийн нөлөө 
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Хавсралт III Аргачлалын тайлбар 

Аргачлалын шинэчлэл

2016 оны илтгэлд хүний хөгжлийн бүх 
бүрэлдэхүүн индексүүд, тухайлбал, 
ХХИ, Тэгш бус байдлыг тооцсон 
ХХИ, Жендэрийн хөгжлийн индекс, 
Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс, 
Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс 
зэрэг үзүүлэлтүүдийг тусгасан. Эдгээр 
индексүүдийг тооцохдоо 2014 оны 
илтгэлд хэрэглэсэнтэй адил аргачлалыг 
ашигласан болно (ДХХИ 2015).

Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) 

ХХИ нь хүний хөгжлийн үндсэн гурван 
бүрэлдэхүүн хэсэг болох эрүүл мэнд, 
боловсрол, амьжиргааны түвшний урт 
хугацааны турш дахь ахиц дэвшлийг 
харуулдаг нийлмэл индекс бөгөөд 
тус индексийг урт удаан, эрүүл саруул 
амьдрал, мэдлэг эзэмших боломж, 
амьжиргааны түвшний үзүүлэлтээр 
тодорхойлдог. Урт удаан, эрүүл саруул 
амьдралыг дундаж наслалтаар хэмжинэ. 
Мэдлэгийн түвшинг насанд хүрсэн 
хүн амын сургуульд суралцсан бодит 
хугацаагаар хэмжих бөгөөд энэ үзүүлэлт 
нь 25 ба түүнээс дээш насны хүмүүсийн 
насан туршдаа суралцсан нийт жилийн 
дундажаар, мөн сургуульд орж буй 
хүүхдийн цаашид суралцах боломжит 
нийт жилээр тодорхойлогдоно. 
Амьжиргааны түвшинг америк 
долларын олон улсын худалдан авах 
чадварын 2011 оны итгэлцүүрээр 
тооцсон нэг хүнд ногдох ҮНО-ын 
хэмжээгээр тооцно.

Улс орнуудын үзүүлэлтийг харьцуулах 
боломжийг нэмэгдүүлэх үүднээс ХХИ-
ийг тооцохдоо НҮБ-ын Хүн амын 
хэлтэс (наслалтын мэдээ мэдээлэл), 
ЮНЕСКО-гийн Статистикийн 
хүрээлэн (сургуульд суралцсан бодит 
жил, суралцах боломжит жилийн мэдээ 
мэдээлэл), Дэлхийн банк (нэг хүнд 
ноогдох ҮНО-ын мэдээ мэдээлэл) зэрэг 
олон улсын түвшний мэдээ мэдээллийг 
голчлон ашигладаг.

Энэхүү илтгэлийн удиртгал хэсэгт 
өгүүлсэн бүрэлдэхүүн индексүүдэд 
нэлээд өөрчлөлт орсны улмаас илтгэл 
дэх ХХИ-ийн тоон утга болон эрэмбийг 
өмнөх илтгэлүүдийн (тухайлбал, 2014 
оны ХХҮИ) үзүүлэлттэй харьцуулах 
боломжгүй юм. ХХИ-үүдийн дэвшлийн 
үнэлгээг харьцуулан харуулахын тулд 
2015 оны илтгэлд 1990-2014 оны ХХИ-
үүдийн мэдээ мэдээллийг дахин тооцож 
гаргасан болно.

Тэгш бус байдлын нөлөөллийг 
тооцсон ХХИ (ТББТХХИ)

ХХИ нь улсын хүний хөгжилд гарсан 
үндсэн амжилтын дундаж үзүүлэлт 
бөгөөд бусад дундаж үзүүлэлтийн 
нэгэн адил ХХИ нь хүн амын доторх 
хүний хөгжлийн тэгш бус байдлыг 
илэрхийлэх боломжгүй. 2010 оны Хүний 
хөгжлийн илтгэлд тэгш бус байдлын 
улмаас хүний хөгжилд учирч байгаа 
алдагдлыг тодорхойлох зорилгоор 
Тэгш бус байдлын нөлөөллийг тооцсон 
ХХИ-ийг (ТББТХХИ) нэвтрүүлсэн. 
ТББТХХИ нь ХХИ-ийн үндсэн гурван 
бүрэлдэхүүн хэсэг дэх тэгш бус байдлыг 
тусгасан ХХИ гэж ойлгож болно. Хүн 
амын дотор тэгш бус байдал байхгүй 
нөхцөлд ТББТХХИ нь ХХИ-тэй 
тэнцэж, тэгш бус байдал нэмэгдэх тусам 
ХХИ-ээс доогуур байна. Иймд тэгш 
бус байдлаас үүдсэн ХХИ-ийн алдагдал 
нь ТББТХХИ, ХХИ-ийн зөрүү хувиар 
илэрхийлсэн үзүүлэлт болно. Тухайн 
улсад тэгш бус байдал нэмэгдэх 
тусам хүний хөгжлийн алдагдал мөн 
нэмэгдэнэ. Бид хүний тэгш бус байдлын 
коэффициентийг тэгш бус байдлын 
шууд үзүүлэлт, гурван салбар дахь тэгш 
бус байдлын хэмжигдээгүй дундаж гэж 
тооцож байна.

ТББТХХИ нь Аткинсоны (1970 он) тэгш 
бус байдлын багц үнэлгээнд суурилсан, 
Фостер, Лопес-Калва, Жекели нарын 
санал болгосон хуваарилалттай 
холбоотой бүрэлдэхүүн индексүүдэд 
(2005 он) үндэслэсэн болно.
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Жендэрийн хөгжлийн индекс 
(ЖХИ)

Хүний хөгжлийн илтгэлийн албанаас 
2014 оны Хүний хөгжлийн илтгэлд 
жендэрийн хөгжлийн индексийг 
(ЖХИ) шинээр нэвтрүүлсэн. Энэ 
индекс нь ХХИ-ийн хүйсээр ангилсан 
үзүүлэлтэд суурилан, эмэгтэйчүүдийн 
ХХИ-ийн эрэгтэйчүүдийн ХХИ-тэй 
харьцах харьцаагаар тодорхойлж, хүний 
хөгжлийн үндсэн гурван бүрэлдэхүүний 
жендэрийн тэгш бус байдлын үнэлгээг 
эрүүл мэнд (эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
дундаж наслалтаар хэмжих), боловсрол 
(25 ба түүнээс дээш насны хүмүүсийн 
суралцсан бодит жил, хүүхдүүдийн 
ирээдүйд суралцах боломжтой жилийн 
үзүүлэлтээр хэмжих), эдийн засгийн 
нөөцийн хэрэглээгээр (эрэгтэй, эмэгтэй 
нэг хүнд ногдох ҮНО-оор хэмжих) 
гаргана. 

ЖХИ-ийн улс орнуудын эрэмбийг 
тогтоохдоо ХХИ-ийн жендэрийн 
тэгш байдлын шугамаас эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүдийн аль нэг тал гарсан 
бодит хазайлтыг баримталдаг.

Жендэрийн тэгш бус байдлын 
индекс (ЖТББИ)

Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс 
(ЖТББИ) нь нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэнд, эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, 
хөдөлмөрийн зах зээл дэхь оролцоо 
гэсэн гурван бүрэлдэхүүн үзүүлэлт 
дэх жендэрийн ялгаанаас үүдэлтэй 
хэмжүүрийг илэрхийлнэ. Ихэнх улсад 
эдгээр үзүүлэлтээр дүгнэлт гаргах 
боломжтой. ЖТББИ нь жендэрийн 
тэгш бус байдлаас хүний хөгжилд учирч 
буй алдагдлыг дээрх гурван бүрэлдэхүүн 
хэсгээр гаргадаг. Эмэгтэй, эрэгтэйчүүд 
үндсэндээ тэгш байвал үнэлгээг 0, тэгш 
бус байдал гурван бүрэлдэхүүн үзүүлэлт 
бүрт нэмэгдэх тусам 1 хүртэл нэмэгдэнэ. 

ЖТББИ-ийг Сетийн 2009 онд санал 
болгосон тооны ерөнхий дундаж, 
бүрэлдэхүүн хоорондын геометрийн 
дундаж, өөрөөр хэлбэл эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн алдагдлыг тус тусад нь 

тооцож, дараа нь жендэрийн уялдаатай 
гармоник дундаж нийлбэрийг гаргах 
замар тэгш бус байдлын үнэлгээг тооцон 
гаргана. 

Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс 
(ОХЯИ)

Олон хэмжүүрт ядуурлын индексийг 
(ОХЯИ) 2010 оны Дэлхийн Хүний 
хөгжлийн илтгэлд анх тодорхойлж 
гаргасан бөгөөд тухайн өрхийн 
гишүүдийн боловсрол, эрүүл мэнд, 
амьжиргааны түвшний хүрээнд ядуурал 
гачигдлын түвшинг тодорхойлно. 
Боловсрол, эрүүл мэндийн гачигдлын 
үнэлгээг 2 үзүүлэлтээр, харин 
амьжиргааны түвшний гачигдлын 
түвшинг 6 үзүүлэлтээр гаргадаг. Айл 
өрхийн ОХЯИ-ийг үнэлэх үзүүлэлтийг 
тухайн өрхийн судалгаанаас гаргана. 

Жигнэсэн үзүүлэлтийг доройтлын 
оноог гаргахад ашигладаг бөгөөд 
судалгаанд хамрагдсан айл өрх бүрийн 
оноог тооцно. Жигнэсэн үзүүлэлтийн 
гуравны нэг буюу гачигдлын онооны 
33.3 хувиар ядуу болон ядуу бус өрхийн 
заагийг тогтооно. Гачигдлын оноо 33.3 
буюу түүнээс дээш хувьтай айл өрх, 
өрхийн гишүүдийг олон хэмжүүрт 
ядууралд өртсөн, 20 болон түүнээс дээш, 
гэхдээ 33.3-аас доогуур хувьтай өрхийг 
олон хэмжүүрт ядууралд ойртсон, харин 
50 буюу түүнээс дээш хувьтай өрхийг 
олон хэмжүүрт ядуурлын нэн хүнд 
нөхцөлд амьдарч байгаа гэж үзнэ. 

*Тайлбар: Тооцоолох аргачлалын 
талаарх дэлгэр энгүй мэдээлэл болон 
тодорхойлолтуудыг 2015 оны Дэлхийн 
ХХИ-ийн таргачлалын тайлбараас 
харна уу.
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Хүний хөгжлийн алл нэг а бүрэлдэхүүн 
хэсгийн үзүүлэлт буурах нь ХХИ-т 
шууд нөлөөлөх бөгөөд бүрэлдэхүүн 
хэсэг хоорондын харилцан орлох 
зарчим үйлчлэхээ болдог. Өгөгдлүүдийн 
дундаж хэмжээг геометрийн дунджаар 
гаргах болсон нь гол өөрчлөлт юм. 
Иймээс 2010 оноос хойш ХХИ нь 
гурван бүрэлдэхүүн хэсгийн индексийн 
геометрийн дундажийг хэрэглэх 
болсон юм. Энэ аргачлал нь улсын 
үйл ажиллагаа бүх гурван бүрэлдэхүүн 
хэсэгт тэгш сайн явагдаж байгаа эсэхийг 
ерөнхий дундаж үзүүлэлтээр бус, 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үзүүлэлтийн 
ялгаагаар тодорхойлох давуу талтай 
юм. Эрүүл мэнд, боловсрол, орлого бүгд 
чухал болохыг хүлээн зөвшөөрөхийн 
зэрэгцээ аргачлал нь амьжиргааны өөр 

хоорондоо ялгаатай үзүүлэлтүүдийг 
харьцуулахын бэрхшээлийг тогтоож, 
өөрчлөлт тус бүрт анхаарал хандуулахыг 
шаарддаг. 

Түүнчлэн бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн 
дээд үзүүлэлтийг өөрчлөн, урьдчилан 
төлөвлөсөн үзүүлэлтээс хүлээгдэж буй 
дээд үзүүлэлтэд шилжүүлсэн нь хүрсэн 
амжилтаар хязгаарлагдахгүй байх 
нөхцөл бүрдсэн. Гэвч орлого хүний 
хөгжилд нэн чухал учир орлогын 
үзүүлэлтийг хэвээр үлдээсэн бөгөөд 
орлого нэмэгдэх тусам түүний хүний 
хөгжилд оруулах хувь нэмэр багасч 
байна.

Хүснэгт IV.1-д Монголын хүний 
хөгжлийн индексүүдийн хандлагын 
мэдээллийг тусгав.

Хавсралт IV ХХИ-ийг тооцоолох аргачлалд орсон өөрчлөлтүүд 

Индекс Холбогдох хугацаа Тайлбар

Хүний хөгжлийн 
индекс (ХХИ), Тэгш 
бус байдлыг тооцсон 
ХХИ (ТББТХХИ)

2010–2013 ХХИ-ийг тооцох шинэ аргачлалыг даргын тушаалаар 2014 оны 7 дугаар сарын 
2-нд баталсан. Эдгээр аргачлалыг 2013 оны Хүний хөгжлийн илтгэлийн “Техникийн 
тайлбар” (НҮБХХ, 2013a), суралцсан бодит жилийг тооцох ЮНЕСКО-гийн аргачлалд 
үндэслэн боловсруулсан. 2010 он болон түүнээс хойших ХХИ, ТББТХХИ-ийг ҮСХ-ноос 
боловсруулсан шинэ аргачлалуудыг ашиглан тооцов. 

Жендэрийн тэгш 
бус байдлын индекс 
(ЖТББИ)

2002–2013 ЖТББИ-ийг тооцоход ашигласан аргачлал нь Үндэсний удирдах хороогоор 2014 оны 7 
дугаар сарын 2-ны өдөр баталсан багц аргачлалд багтсан байгаа.

Олон хэмжүүрт 
ядуурлын индекс 
(ОХЯИ)

2010, 2013 Оксфордын Ядуурал, Хүний хөгжлийн санаачилга нь 2005 онд ОХЯИ-ийг Олон 
үзүүлэлттэй нийгмийн судалгааны ОҮНС) боловсруулаагүй мэдээлэлд үндэслэн тооцсон. 
Тус ҮХХИ-ийг боловсруулах баг нь 2010 оны ОХЯИ-ийг ОҮНС-ны боловсруулаагүй 
мэдээлэлд, 2013 оны ОХЯИ-ийг Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааны (НҮТС) 
боловсруулаагүй мэдээлэлд үндэслэн тооцов.

Хүснэгт IV.1 

Үндэсний хэмжээний хүний хөгжлийн индексүүд: хугацаа, тайлбар

Эх сурвалж: НҮБХХ, 2010 он.
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Хавсралт V Монгол Улсын Олон хэмжүүрт ядуурлын индексийг тооцоход ашигласан үзүүлэлтүүд 

Хүснэгт V.1 

Дараах 11 үзүүлэлтийг ашигласан болно.

Боловсрол Эрүүл мэнд Амьжиргааны түвшин

1. Суралцах жил 3. Хоол тэжээл 5. Эрчим хүчээр хангагдаагүй: Эрчим хүчний эх үүсвэртэй холбогдоогүй бол тухайн 
өрхийг гачигдалтай гэж үзсэн

2. Сургуульд 
хамрагдалт

4. 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн 
эндэгдэл

6. Ундны цэвэр усаар хангагдаагүй:
• Хамгаалагдсан, хамгаалагдаагүй энгийн худаг 
• Хамгаалагдсан, хамгаалагдаагүй булаг, шанд 
• Бороо, цасны ус 
• Тээврийн болон зөөврийн ус
• Гадаргын ус (гол, горхи, нуур, цөөрөм)
• Бусад

  7. Ариун цэврийн зохих нөхцөл хангагдаагүй
• Нүхэн жорлон руу бохир усаа зайлуулах
• Тодорхойгүй
• Агааржуулагчтай, сайжруулсан, суултууртай, суултуургүй нүхэн жорлон ашигладаг
• Зөөврийн жорлон ашигладаг
• Задгай жорлон
• Бусад

  8. Тухайн өрх хоол цайгаа бэлтгэхэд бохир түлш ашиглах
• Нүүрс (чулуун, хүрэн, модны)
• Шахмал түлш
• Заг, бургас
• Дугуй, резин
• Бусад

  9. Боловсон шалгүй өрх
• Газар, элс, хөрсөн шалтай: Гэрт амьдарч байгаа өрхүүд
• Бууц: Гэрт амьдарч байгаа өрхүүд
• Бусад

  10. Халаалтын бохир түлш ашиглаж байгаа өрхүүд: Айл өрх нь бойлер, зуух болон бусад 
төрлийн халаалтын систем ашигладаг нөхцөлд
• Нүүрс (чулуун, хүрэн, модны)
• Шахмал түлш
• Заг, бургас
• Дугуй, резин
• Бусад

  11. Хөрөнгө: Хэрэв айл өрх нь телевиз, радио, хөргөгч, угаалгын машин, үүрэн утас, 
мотоцикл, автомашин, ачааны автомашин, эдэлбэр газар, мал, гэрийн тэжээвэр 
амьтангүй бол гачигдалтай гэж үзсэн.



154 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛ 2016

Хавсралт VI Боловсролын зарим үзүүлэлтүүд  

Зураг VI.1 

Зураг VI.1 Эзэмшсэн боловсролын дээд түвшин, 10-аас дээш насны хүн ам
хувь

Эх сурвалж: ҮСХ-ны мэдээлэлд үндэслэн тооцов, 2001, 2011a.

Тулгуур 1: боловсрол Эрэмбэ (122 улсын дотор) Үнэлгээ Үнэлгээний дээд-доод утгууд

ХАМРАЛТ

Бага сургуулийн элсэлтийн түвшин, % 31 99 58–100

Дунд сургуулийн элсэлтийн түвшин,% 58 76 16–100

Их, дээд сургуулиудын элсэлтийн харьцаа, % 38 57 1–103

Боловсрол дахь жендэрийн зөрүү 45 0.994 0.645–1.000

ЧАНАР

Сургуулиудын интернетийн хүртээмж 72 3.92 1.64–6.64

Боловсролын салбарт 115 2.57 1.99–5.98

Бага сургуулиуд 75 3.51 1.97–6.82

Математик, шинжлэх ухааны боловсрол 60 4.13 1.88–6.29

Менежментийн сургуулиуд 116 2.86 2.29–6.09

ЭЗЭМШСЭН БОЛОВСРОЛ

Бага боловсролтой Холбогдолгүй Холбогдолгүй 5–100

Дунд боловсролтой Холбогдолгүй Холбогдолгүй 2–100

Дээд боловсролтой Холбогдолгүй Холбогдолгүй 0–44

Боловсролын салбарын ерөнхий эрэмбэ 76 Холбогдолгүй Холбогдолгүй 

Тайлбар: Олон улсын оюутны үнэлгээний хөтөлбөр зэрэгт Монгол Улс нь олон улсын ямарваа нэгэн оноогүй болно. 
Эх сурвалж: ДЭЗФ, 2013 он.

Хүснэгт VI.1 

Монгол Улсын Боловсролын байдлын үнэлгээ, Дэлхийн хүний капиталын индекс
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Хавсралт VII Эрүүл мэндийн зарим үзүүлэлтүүд 

Эх сурвалж: ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн нас баралтын мэдээллийн сан, Улаанбаатар хот.

Хүснэгт VII.1

Залуучуудын нас баралтын зонхилох шалтгаанууд, насны бүлгээр, 2010, 2012 он 
10,000 хүн амд ногдох нас баралт

Нас баралтын шалтгаан
15–19 20–24 25–29 30–34

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012

Осол, гэмтэл, хордлого 4.70 4.88 7.85 9.28 9.64 10.52 13.89 14.32

Зүрх судасны өвчин 0.36 0.65 1.12 0.82 1.77 1.36 3.95 4.05

Хоол боловсруулах замын өвчин 0.22 0.12 0.72 0.34 1.20 1.10 2.44 2.71

Хорт хавдар 0.51 0.85 0.85 1.22 0.73 0.81 1.72 2.13

Халдварт өвчин 0.47 0.16 1.08 0.78 1.58 1.10 1.67 1.29

Агуулга Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Хооллолтын байдал

Жингийн илүүдэлтэй сурагчид* 7.4 6.3 8.3

Таргалалттай сурагчид ** 0.6 0.8 0.4

Өнгөрсөн 30 хоногийн хугацаанд өдөрт нэг, түүнээс олон удаа хийжүүлсэн ундаа уусан сурагчид 34.4 40.7 28.9

Бие бялдрын идэвхтэй хөдөлгөөн

7 хоногт 5 түүнээс дээш өдөрт өдөр тутам 60 минутаас доошгүй дасгал хийдэг сурагчид 34.0 40.8 28.2

Ердийн өдөр 3, түүнээс дээш цагаар суугаа үйл ажиллагаа хийдэг сурагчид 54.6 51.2 57.8

Тамхины хэрэглээ

14 нас хүрэхээсээ өмнө анх тамхи татаж үзсэн сурагчид 41.1 46.7 29.9

Сүүлийн 30 хоногт нэг, түүнээс дээш өдөр тамхи татсан сурагчид 17.5 26.9 9.7

Сүүлийн 7 хоногт дэргэд нь тамхи татдаг хүмүүстэй хамт байсан гэж мэдэгдсэн сурагчид 64.2 68.3 60.8

Архины хэрэглээ

Архи хэрэглэж үзсэн сурагчдаас 14 нас хүрэхээсээ өмнө архи ууж үзсэн сурагчид 20.5 23.7 16.4

Сүүлийн 30 хоногт нэг, түүнээс дээш өдөр доод тал нь нэг хундага архи уусан сурагчид 17.6 23.2 13.0

Амьдралдаа нэг буюу түүнээс дээш удаа гүн согтсон сурагчид 23.1 32.6 15.1

Оюуны эрүүл мэнд

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд амиа хорлох талаар нухацтай бодож байсан сурагчид 26.1 19.1 32.1

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд амиа хорлохыг нэг бус удаа завдаж байсан сурагчид 10.7 9.2 11.6

Дотны найз нөхөргүй сурагчид 4.8 4.5 4.9

Бэлгийн зан үйл

Бэлгийн харьцаанд орсон сурагчид 25.9 39.3 14.3

Үүнээс 14 нас хүрэхээсээ өмнө анхны бэлгийн харьцаанд орсон сурагчид 14.5 14.9 —

Сүүлчийн удаа бэлгийн харьцаанд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн сурагчид 58.6 62.2 —

Хүснэгт VII.2

Эрсдэл: Судалгаанд оролцсон 16-17 насны сурагчдын хариулт, Монгол Улс 
Хариултын хувь

Тайлбар: — = хариулт өгөөгүй.
* >+1 биеийн жингийн дундаж индексээсилүү,нас, хүйсээр.
** >+2 биеийн жингийн дундаж индекээс илүү,нас, хүйсээр.
Эх сурвалж: ДЭМБ, НЭМХ, 2013.
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Хавсралт VIII Залуучуудын ажилгүйдэл, байршил, боловсрол, хүйсээр 

Хүснэгт VIII.1

Залуучууд ба насанд хүрэгсдийн ажилгүйдэл, оршин суугаа байршлаар, 2009–2013 он 
тоогоор

Эх сурвалж: 2009–2013 оны Ажиллах хүчний судалгаанууд, хүн амын тооллого болон судалгааны каталог (мэдээллийн сан), ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/
nada/index.php/catalog/LFS.

Байршил Насны бүлэг 2009 2010 2011 2012 2013

Улсын хэмжээнд

15–34 76099 67351 50819 52963 54312

35+ 55518 46085 36201 41741 40420

Бүгд 131617 113436 87030 94705 94732

Улаанбаатар 

15–34 29074 21036 14075 15613 12078

35+ 25115 13229 7330 12416 8483

Бүгд 54189 34265 21405 28029 20561

Хөдөө орон нутаг

15–34 47024 46315 36754 37351 42234

35+ 30403 32857 28871 29325 31937

77428 79.171 65625 66676 74171

Хүснэгт VIII.2 

Ажилгүйдлийн түвшин, 15-34 насны бүлэг, боловсрол, хүйсээр, 2011–2013 он 
хувиар

Эх сурвалж: 2009–2013 оны Ажиллах хүчний судалгаанууд, хүн амын тооллого болон судалгааны каталог (мэдээллийн сан), ҮСХ, Улаанбаатар, http://web.nso.mn/
nada/index.php/catalog/LFS.

Үзүүлэлт Боловсролгүй Бага 
боловсролтой

Суурь 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой

ТМБС Дээд 
боловсролтой

Бүгд

2011

 Бүгд 9.8 7.7 9.2 11.3 13.5 11.1 10.7

 Эрэгтэй 7.4 7.9 9.0 10.6 12.1 8.7 9.7

 Эмэгтэй 14.7 7.4 9.5 12.2 16.4 13.0 12.0

2012

 Бүгд 10.1 6.3 8.5 13.3 17.7 9.3 10.3

 Эрэгтэй 8.7 6.5 9.9 12.7 13.5 9.4 10.2

 Эмэгтэй 12.6 6.0 6.6 14.1 24.8 9.2 10.4

2013

 Бүгд 9.1 7.6 9.8 12.4 17.4 10.3 10.8

 Эрэгтэй 10.4 7.9 10.6 12.6 19.9 8.7 11.0

 Эмэгтэй 6.5 7.2 8.8 12.0 13.1 11.6 10.5
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Гэр бүлийн хуульд асран хамгаалуулж 
байгаа хүүхэд 14 нас хүрмэгц эцэг 
эх, асран хамгаалагч нь харгалзан 
дэмжигчийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ 
гэж заасан, харин 14-өөс доош насны 
хүүхэд асран халамжлуулах эрхийг 
эдэлнэ. Иргэний бүртгэлийн тухай 
хуулийн дагуу 16 нас хүрсэн залуучууд 
иргэний үнэмлэх авах эрхтэй, 18 нас 
хүрсэн хүмүүсийн сонгуульд оролцох 
эрхийг Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан, 
Иргэний тухай хуулийн дагуу 18 нас 

хүрсэн хүмүүс өөрийн үйлдлийн 
төлөө хуулийн хариуцлага хүлээх 
чадвартай болно. 16-18 насны залуучууд 
өргөдөл гаргаж, эцэг эх, харгалзагч 
зөвшөөрснийг үндэслэн дээрх статусыг 
эдэлж болно. Эрүүл мэндийн даатгалын 
хуульд зааснаар 16 нас хүрсэн хүмүүс 
өөрийн эрүүл мэндийн даатгалыг 
хариуцана.

Залуучуудын амьдралын чухал үе шатыг 
доорх зурагт тусгав.

Хавсралт IX Монголын залуучуудын амьдралын чухал үе шатууд 

Зураг IX.1 

Монголын залуучуудын амьдралын чухал үе шатууд

Эцэг эх, асран хамгаалагч нь харгалзан дэмжигчийн эрх эдэлнэ

Иргэний үнэмлэх авах эрхтэй болно

Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалыг хариуцахгүй болно

Жолооны үнэмлэх авах эрхтэй болно

Сонгуульд санал өгөх эрхтэй болно

Хуулийн дагуу бие даах эрхтэй болно

Цэргийн албанд татагдах насны доод хязгаар

Согтууруулах ундаа худалдан авахыг 
хуулиар зөвшөөрсөн

Нас

14 16 18 21
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Хавсралт X Монголын хүн амын байдал 

Хүснэгт X.1 

Монголын хүн амын байдал, 2000-2015 он

Эх сурвалж: Монголын статистикийн жилийн товхимол, Статистикийн сарын товхимол, ҮСХ, Улаанбаатар хот. 

Үзүүлэлт 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Оршин суугаа нийт хүн ам, жилийн эцсийн байдлаар (мянган 
хүнээр)

2407.5 2562.4 2653.9 2704.5 2760.6 2823.1 2937.9 2990.2

Эрэгтэйчүүд (%) 1192.4 1271.2 1317.1 1314.8 1343.5 1375.9 1438.0 1474.9

Эмэгтэйчүүд (%) 1215.1 1291.2 1336.8 1389.7 1417.1 1447.2 1499.9 1515.3

Хүн амын жилийн өсөлт (%) 1.4 1.2 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2 2.1

Хотын хүн ам (%) 57.2 60.2 68.0 66.2 65.9 66.9 66.4 68.0

15 доош насны хүн ам (%) 33.8 32.6 28.0 27.2 27.7 28.0 33.7 30.1

15-24 насны хүн ам (%) 21.9 22.3 20.8 20.2 19.3 18.5 17.4 16.5

25-34 насны хүн ам (%) 17.0 17.2 17.8 18.2 18.2 18.3 18.8 18.4

15-64 насны хүн ам (%) 62.7 63.8 68.1 68.8 68.4 68.0 68.0 66.1

65, түүнээс дээш насны хүн ам (%) 3.5 3.5 3.8 4.0 4.0 3.9 4.0 3.8

Нялхасын эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд) 32.8 20.7 20.2 16.5 15.5 14.6 15.1 15.0

Хөдөлмөрийн (15-34) насны хүн ам (%) 38.9 39.5 38.5 38.4 37.5 36.8 36.2 34.9

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам (мянган хүнээр) 847.6 1001.2 1147.1 1124.7 1151.1 1198.3 1206.6 1243.9

Ажиллагчид (мянган хүнээр) 809.0 968.3 1033.7 1037.7 1056.4 1103.6 1110.7 1151.2

Ажилгүйдлийн түвшин (%) - - 9.9 7.7 8.2 7.9 7.9 7.5
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Монгол Улсын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, 2000-2015 он 

*- Урьдчилсан дүн
**- Зах дээр борлуулсан махны жингээр тооцсон.
Эх сурвалж: Монголын статистикийн жилийн товхимол, Статистикийн сарын товхимол, ҮСХ, Улаанбаатар хот.

Агуулга 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ДНБ (2010 оны үнээр, тэрбум 
төгрөг)

- -  9 756.6  11 443.6  12 853.4  14 350.7 15 482.3 15 837.7*

ДНБ (одоогийн үнээр, тэрбум 
төгрөг)

 1 224.1  3 041.4  9 756.6  13 173.8 16 688.4 19 174.2 22 227.0 23 166.8*

ДНБ, салбараар (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

ХАА 27,4 19,8 11,7 10,3 11,2 13,4 13,3 13.6*

Аж үйлдвэр 22,2 32,5 33,2 31,3 30,8 30,5 31,5 31.4*

Үйлчилгээ 50,4 47,7 55,1 58,4 58 56,1 55,2 55.0*

ДНБ-ний өсөлт (%) 1,1 7,3 6,4 17,3 12,3 11,6 7,9 2.3*

ДНБ-ний бүтэц, зарлагаар (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Эцэслэсэн хэрэглээ 85,7 67,3 67,9 63,7 66,5 69,3 69,6 70.8*

Нийт хөрөнгө оруулалт 27,5 37,5 42,1 58,2 55,9 53,3 35,2 26.3*

Цэвэр экспорт -13,2 -4,8 -10 -21,9 -22,4 -22,6 -4,8 2.9*

Төсвийн орлого (тэрбум төгрөг) 351,1 837,9 3 122.5 4 468.2 4 957.8 5 986.9 6 316.5 5 976.1*

Төсвийн зарлага (тэрбум төгрөг) 429,7 764,6 3 080.7 4 997.0 5 993.8 6 164.7 7 144.6 7 136.9*

Төсвийн нийт алдагдал (тэрбум 
төгрөг)

-78,6 73,3 41,8 -528,8 -1 036.0 -177,8 -828,1 -1 160.8*

Засгийн газрын орлого, ДНБ 
%-иар

28,7 27,5 32 33,9 29,1 31,2 28,4 25.8*

Засгийн газрын зарлага, ДНБ 
%-иар 

35,1 25,1 31,6 37,9 35,9 32,1 32,1 30.8*

Эрүүл мэнд 3,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 2,9 2.5*

Боловсрол 6,7 5,1 5,1 4,8 5,6 8,7 8,9 4.3*

Төсвийн нийт алдагдал, ДНБ-ний  
%-иар

-6,4 2,4 0,4 -4 -6,8 -1,1 -3,7 -5.0*

Нийт хөрөнгө (M2), тэрбум төгрөг, 
жилийн эцсийн байдлаар

258,4  1 140.1  4 680.0  6 412.2  7 613.7  9 454.9  10 635.8 10 050.2*

Нийт найдваргүй зээл (тэрбум 
төгрөг)

 66 756.7  859 851.8 3 264 778.0 5 641 233.7 6 988 365.1 10 764 170.3 12 502 525.7 11 695 763.6*

Нийт найдваргүй зээлийн өсөлт 
(%)

-13,9 41,7 23 72,8 23,9 54 16,1 -6.5*

Улаанбаатар хотоос гадна олгосон 
нийт найдваргүй зээл

 -  177 959.1  675 044.9 1 223 622.3 1 540 899.5 2 301 719.2 2 765 674.7 2569925*

Улаанбаатараас бусад зээлийн 
эзлэх хувь

20,7 20,7 21,7 22 21,4 22,1 22.0*

Өргөн хэрэглээний барааны 
индекс (%), 2010.XII=100

39,9 55,6 100 108,9 124,2 139.7** 154,3 157,2

Экспорт (US$, сая) 535,8  1 064.9  2 908.5  4 817.5  4 384.7  4 269.1  5 774.3 4 669.3*

Импорт (US$, сая) 614,5  1 184.3  3 200.1  6 598.4  6 738.4  6 357.8  5 236.7 3 797.5*

Худалдааны баланс, сая USD $ -78,7 -119,4 -291,6 - 1 780.9 - 2 353.7 - 2 088.7 537,6 872.3*



МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИЛТГЭЛҮҮД 1997-2016

1997 Хүний Хөгжил

2000 Төрийг шинээр зүглүүлэхүй

2003 Хот хөдөөгийн ялгаатай байдал

2007 Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал

2011 Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил

2016 Ирээдүйн сайн сайхны төлөө: Монгол Улсын хөгжилд залуучуудын оролцоо
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